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Pro snadný život  - Právní a spot řební poradna

Nový občanský zákoník vý-
znamně zasáhl do právní úpravy 
osvojování. Řadu věcí upřesnil 
a provedl i věcné změny. Ne-
změnila se základní idea, že 
osvojením vzniká nový právní 
i rodinný vztah. Adoptivní rodi-
če se zapíší do matriky namísto 
biologických, zanikají veškeré 
právní vazby dítěte na jeho 
původní rodinu. Osvojit si dítě 
smí jen ti, u nichž je předpo-
klad, že budou dobrými rodiči. 
Jejich způsobilost posuzují 
orgány sociálně-právní ochrany 
dětí a soud. Hlavní zásady: 
Souhlas rodičů s osvojením: 
Matka může souhlasit nejdříve 
6 týdnů po narození dítěte, 
otec po jeho narození. Souhlas 

lze odvolat do 3 měsíců od udě-
lení, výjimečně i po této lhůtě.
Bez souhlasu rodičů: Toto 
osvojení se děje z rozhodnutí 
soudu kvůli nezájmu o dítě.
Souhlas dítěte: Je-li starší 
12 let, zohledňuje se jeho přání, 
za mladší rozhoduje opatrovník 
(zpravidla sociální pracovnice).
Předadopční péče: Než soud 
dítě defi nitivně svěří osvoji-
telům, musí být v jejich péči 
umístěno na zkoušku, a to 
alespoň po dobu 6 měsíců.
Nový zákon už nezná dva druhy 
osvojení: zrušitelné a nezruši-
telné. Soud může osvojení ze 
závažných důvodů zrušit do 
tří let, výjimečně později. Pak 
zaniknou rodinné vztahy nabyté 

osvojením a obnovuje se před-
chozí příbuzenský poměr. 
Další novinky: 
• Věkový rozdíl: Mezi osvojite-
lem a dítětem nemá být menší 
než 16 let.
• Příbuzenství: Je vyloučeno 
osvojení mezi příbuznými v linii 
přímé (babička nemůže adopto-
vat vnouče) a mezi sourozenci.
• Právo na utajení: Je možné 
požádat soud, aby osvojení 
a okolnosti zatajil před biolo-
gickou rodinou dítěte.
• Právo na informace: osvojené 
dítě má právo po nabytí svépráv-
nosti seznámit se s obsahem 
spisu, který se vedl ohledně 
jeho adopce (více §794 a násle-
dující občanského zákoníku).

49 Úraz na chodníku 
Upadnout na zledovatělém chod-
níku a zlomit si ruku není v zimě 
nic neobvyklého. Podobných 
úrazů navíc přibývá. Víte ale, jak 
v takovém případě postupovat? 
„Odpovědnost za škodu zavině-
nou neschůdností chodníku se 
v září 2009 přenesla přímo na 
vlastníka chodníku. Tím jsou ve 
většině případů města a obce. Ty 
by tedy měly na své náklady zajis-
tit odklízení sněhu či posyp kluz-
kého chodníku. Některé jsou pro 
podobné případy pojištěné pro-
střednictvím pojištění odpověd-
nosti za škodu,“ vysvětluje Jiří 
Hartmann z advokátní kanceláře 
Hartmann, Jelínek, Fráňa a part-
neři a dodává: „Pokud už k úrazu 
dojde, chodec může odškodnění 
vyžadovat přímo na obci, je-li 
vlastníkem komunikace. Neuzná-
-li obec svou vinu, může se po-
škozený obrátit na soud. Chodec 
musí svá tvrzení vždy podložit 
důkazy. Z nich by mělo být při-
nejmenším zřejmé, jaký zdravotní 
úraz se mu stal, v jakém rozsahu, 
na kterém místě k úrazu došlo 
a jaký byl stav chodníku v době 
nehody. Je tedy ve vašem zájmu, 
abyste si zajistili například svě-
decké výpovědi kolemjdoucích 
nebo lékařskou zprávu.“ 

ALKOHOL
51 Prodej pod lupou
Kdo by si aspoň někdy nepřipil na 
zdraví. Bohužel metanolová kau-
za dala přípitku tragický rozměr. 
Proto už platí přísnější pravidla:
� Vyrábět, prodávat a nakupovat 
lihoviny mohou jen podnikatelé 
s koncesovanou živností. 
� Prodávat lze spotřebitelská 
balení maximálně do velikosti 
3 litrů. Balení od 1 do 3 litrů musí 
být jen ve skleněném obalu. Pro 
gastronomii je nařízení ještě přís-
nější – tam je povolené maximální 
balení 1 l a všechna balení musí 
být ze skla (ruší se všechny ka-
nystry, plastové/keramické láhve, 

i do 1 litru, nebo chladiče či ohří-
vače s nádržkou).
� Na baru s jednou pokladnou je 
možno mít jen 1 otevřenou láhev 
od druhu.
� Nové kolky mají nové ochranné 
prvky, QR kod (dá se z nich na-

číst číslo a zjistit údaje o tomto 
kolku) a jsou specifi cké pro kon-
krétní objem a obsah alkoholu. 
Každý kolek je originál – má jiné 
osmimístné číslo na konci.
� Vyrobený nebo dovezený líh 
ve spotřebitelském balení musí 
být nejpozději v okamžiku uve-
dení do volného daňového obě-
hu označen kontrolní páskou. 
Líh musí označit výrobce lihu, 
dovozce lihu nebo provozovatel 
daňového skladu podle zákona 
o spotřebních daních. Kontrolní 
páska musí být umístěna na bale-
ní lihu tak, aby při jeho otevření 
došlo k jejímu porušení.

JUDr. 
JANA POSLEDNÍ
redakce časopisu 
tina, Moulíkova 
1b/3286, Praha 5

J
J
r
t

Př
ip

ra
vi

la
: 

Ev
a 

Da
ni

el
ov

á,
 K

at
eř

in
a 

En
dr

lo
vá

, 
ilu

st
ra

čn
í f

ot
o:

 s
hu

tt
er

st
oc

k 
(2

),
 

50 JAK OSVOJIT NEZLETILÉHO AKTUÁLNĚ

ODŠKODNĚNÍ

Obvykle má 
osvojenec 

příjmení po 
adoptivních 
rodičích, ale 

může používat 
ve spojení 

i obě příjmení 
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Koupit si lze jen 
balení do tří litrů

48 Druhý pilíř skončí 
Střadatelé by však neměli 
přijít zkrátka – měla by se 
jim vrátit zpět aspoň taková 
částka, jakou do něj vložili. 
Pokud by vyplácená suma 
měla být kvůli slabým vý-
nosům nižší než vklad, měl by 
lidem rozdíl dorovnat stát. 
Ten by podle názoru odborné 
důchodové komise měl počí-
tat také s případnou úplnou 
náhradou výdajů za zavedení 
a zrušení systému pro penzij-
ní společnosti. Možnost spo-
řit si ve druhém pilíři skončí 
spolu se začátkem roku 2016, 
a vložené peníze by měli je-
ho účastníci dostat zpět do 
konce roku 2016.

SPOŘENÍ
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