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1. TISKOVÉ ZPRÁVY  

 
 

a)  Privatizace bytového fondu 
 
První říjnová tisková zpráva seznámila veřejnost s problematikou privatizace obecních bytů. 
Upřesnila, na co má nájemce obecního bytu nárok, jaké nejčastější problémy se během 
privatizace obecních bytů vyskytují a jak se má nájemce během jejich řešení zachovat. Zpráva 
byla distribuována 3. října 2012 do mainstreamových a odborných periodik a časopisů s 
právní a realitní tematikou. 
 
 

Bytové družstvo je nejlepší způsob privatizace. K jeho založení je 
třeba vklad 50 tisíc korun 

 
PRAHA, 3. října 2012 – Některá města přistoupila k privatizaci svých nemovitostí už v 
devadesátých letech minulého století, některá váhají dodnes. Privatizační vlna se ale 
postupně přelévá téměř všemi částmi Česka. Privatizaci mohou ovlivnit i sami nájemníci 
obecních bytů.  
 
„Lze doporučit, aby nájemníci dali městu svůj zájem o odkup domu najevo, například 
oznámením, návrhem k jednání o prodeji nemovitosti a podobně. V této souvislosti je však 
třeba upozornit, že město nelze k prodeji žádným způsobem nutit,“ doporučil Pavel Fráňa 
z advokátní kanceláře Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. 
 
Pokud k privatizaci dojde, je třeba hned na začátku stanovit způsob, jakým bude provedena. 
Je možné, aby nájemníci koupili od města byty, které užívají, nebo lze založit bytové 
družstvo. Právě bytové družstvo bývá považováno za nejosvědčenější „nástroj“ privatizace 
bytového fondu. Určitou nevýhodu by mohla pro nájemníky představovat povinnost 
shromáždit základní kapitál ve výši 50 tisíc korun pro zápis družstva do rejstříku. Dále je třeba 
počítat s náklady na právního zástupce a se soudními poplatky – kolky. 
 
„Pokud dům není rozdělen na bytové jednotky, které by jednotliví nájemníci koupili, lze 
doporučit právě založení družstva. Nedoporučuji uzavírání smluv o sdružení a podobně. 
Taková varianta s sebou totiž nese mnoho nejasností a úskalí. Například členství ve sdružení 
je, na rozdíl od družstva, zásadně nepřevoditelné,“ vysvětlil Pavel Fráňa.  
 
Města většinou domy na jednotky před privatizací nerozdělují, protože je to nákladné a 
administrativně náročné. Ačkoli platí, že nájemce bytu má zákonné předkupní právo, 
smlouvu s městem uzavírá bytové družstvo. Stane se tedy vlastníkem nemovitosti. Ve 
většině případů se privatizuje dům jako celek a až po převodu se dům rozdělí na jednotlivé 
byty. 
 
„Pokud mají členové zájem, mohou prostřednictvím prohlášení vlastníka budovy rozdělit 
dům na jednotky a spravovat budovu prostřednictvím společenství vlastníků jednotek. 



 

Společenství může vzniknout v domě s nejméně pěti jednotkami, z nichž alespoň tři jsou ve 
vlastnictví různých vlastníků,“ dodal Pavel Fráňa. 
 
Protože z titulu vlastnického práva je na uvážení každého města, jak bude v souvislosti s 
prodejem bytového fondu postupovat, je dobré sledovat webové stránky či úřední desky. 
Města velmi často zveřejňují pravidla stanovující způsob a podmínky prodeje, určování ceny 
či smluvních podmínek. Lze proto doporučit, aby se nájemník obecního bytu s těmito 
pravidly seznámil. Vyvaruje se tak zbytečných chyb při uzavírání smlouvy. 
 
„Častou chybou je nedostatečná specifikace převáděné bytové jednotky a jejího 
příslušenství. Tato nepřesnost či neurčitost může vést k odmítnutí vkladu vlastnického práva 
do katastru nemovitostí. Přitom však platí, že vlastníkem se kupující stává až v okamžiku 
vkladu vlastnického práva do katastru,“ dodal Pavel Fráňa. 
 
 
PŘÍKLADY Z JEDNOTLIVÝCH MĚST A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ 
 
PRAHA 
Zastupitelstvo hlavního města schválilo v květnu podmínky pro privatizaci dalších 3855 bytů. 
Privatizovat by se měly panelové byty z 80. a 90. let minulého století. Mezi lokalitami je 
sídliště na Barrandově, bytové domy na Chodově, Hájích, ve Stodůlkách, Strašnicích a 
Vysočanech. Praha vlastní přibližně 10 900 bytů v celkem 616 domech. Část z nich, zhruba 
4265 bytů, ale momentálně nesmí prodat, protože na jejich stavbu město čerpalo státní 
dotace. 
 
PRAHA 3 
Radnice Prahy 3 schválila v květnu tohoto roku prodej dalších pěti obecních domů, ve 
kterých je k odkupu připraveno celkem 113 bytů. K červnu 2012 městská část schválila 
prodej celkem 153 domů.  
 
PRAHA 5 
Privatizace v páté městské části začala zhruba před dvanácti lety, tehdy měla městská část 
kolem 8700 bytů. Koncem loňského roku Praha 5 vlastnila už jen zhruba 2200 bytů. V prodeji 
obecních bytů chce městská část pokračovat i v příštích letech, zůstat by jí mělo kolem 300 
bytů. 
 
PRAHA 10 
Městská část Praha 10 z celkového počtu 20 tisíc bytů prodala od roku 1993 do roku 2001 
celkem 11 tisíc bytových jednotek. Od roku 2005 probíhala další fáze privatizace bytového 
fondu. K odkoupení bylo nabídnuto 3500 bytových jednotek ve více než 210 domech. S další 
vlnou privatizace Praha 10 prozatím nepočítá. 
 
TEPLICE 
Privatizace obecních bytů začala v Teplicích už v roce 1992 a trvala zhruba pět let. Za tu dobu 
radnice prodala téměř všechny své nemovitosti. V jejím vlastnictví zůstalo pouze pět domů, 
které slouží jako pečovatelské domy pro seniory. 
 



 

HAVÍŘOV 
Privatizace v mladém slezském městě proběhla v 90. letech minulého století. Míra prodeje 
bytů však byla velmi nízká a o dalším prodeji svých nemovitostí město neuvažuje. 
 
OSTRAVA-PORUBA 
V květnu tohoto roku spustil ostravský městský obvod Poruba další prodej obecních bytů. 
Prodat by chtěl celkem 1500 bytových jednotek. 
 
ZNOJMO 
Město Znojmo zamýšlí do roku 2018 prodat více než polovinu bytů, které má ve svém 
vlastnictví. Jihomoravské město je vlastníkem zhruba čtyř tisíc bytů. K prodeji je připraveno 
2056 bytů s nájemníky a přes 70 prázdných bytových jednotek. 
 
 
 
b)  Výměna pneumatik se změnou ročního období 
 
Druhá říjnová zpráva se zaměřila na každoroční problematiku včasné výměny letních 
pneumatik za zimní. Nejasnosti formulací novely zákona o silničním provozu objasnil 
zástupce advokátní kanceláře a doplnil sankce, které zákon spojuje s porušením povinnosti 
použití zimních pneumatik. Součástí zprávy bylo i doporučení, jak vybrat správné zimní pneu. 
Téma  bylo zaměřeno ryze servisně a advokátní kancelář byla představena jako místo, které 
nabízí plný právní servis v jakékoli situaci. Zpráva byla distribuována 24. října 2012 do 
servisních rubrik mainstreamových a lifestylových médií.  
 
 

Výměna pneumatik: za nedodržení nařízení hrozí řidičům pokuta až 
2500 korun i problémy s pojišťovnou 

 
PRAHA, 24. října 2012 – Už za pár dní by měli řidiči na svých vozech vyměnit letní 
pneumatiky za zimní. Novela zákona o silničním provozu z loňského roku však stále trpí 
několika nedostatky, které poněkud ztěžují práci policistům. Ti však prozatím žádné kontroly 
nechystají. 
 
„Zákonodárce nevyužil možnosti zpřesnit ustanovení vymezující povinnost výměny letních 
pneumatik za zimní, přestože řada pojmů může vyvolávat u veřejnosti pochybnosti. V zákoně 
zůstala definice, podle které je povinností řidiče motorového vozidla, v období od 1. 
listopadu do 31. března, mít na voze zimní pneumatiky. Toto nařízení však platí pouze v 
případě, že se na pozemních komunikacích nachází souvislá vrstva sněhu, ledu nebo 
námraza, nebo lze vzhledem k povětrnostním podmínkám toto předpokládat. Zákon však 
stále nedefinuje, co je myšleno pod pojmem souvislá vrstva sněhu,“ vysvětlil Pavel Fráňa 
z advokátní kanceláře Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. 
 
Otázkou proto nadále zůstává, jak bude naplněna povinnost související s předvídáním 
povětrnostních podmínek. Snadno totiž může nastat situace, kdy meteorologové předpovědí 
oblačno bez sněhových či dešťových srážek, avšak skutečnost bude od předpovědi odlišná. 



 

Z toho vyplývá, že řidič nemohl předpokládat, že se vzhledem k povětrnostním podmínkám 
na pozemních komunikacích bude nacházet souvislá vrstva sněhu, ledu nebo námraza. 
 
„Formulace ustanovení je velmi neurčitá. Je však možné se domnívat, že ani například 
odvolání se na informace z předpovědí počasí nebude pro policii dostačujícím argumentem. 
V případě, že se počasí prudce mění a řidič nemá na svém voze zimní pneumatiky, lze v 
zájmu bezpečnosti silničního provozu a v zájmu předcházení nepříjemnostem s policií 
doporučit s takovým vozidlem nejezdit,“ doporučil Pavel Fráňa.  
 
Pokud však počasí použití zimních pneumatik vyžaduje a řidič navzdory tomu tuto povinnost 
nedodrží, hrozí pokuta od 1500 do 2500 korun. Zákon nespojuje s porušením této povinnosti 
sankci v podobě odečtu bodů. Významnou sankcí však může být pro řidiče krácení 
pojistného, jelikož některé pojišťovny přistoupily k začlenění možnosti krácení pojistného 
plnění v případě porušení povinnosti výměny pneumatik do pojistných podmínek.  
 
„Pokud se řidič domnívá, že mu byla pokuta uložena neoprávněně, může se odvolat. V 
případném přestupkovém řízení bude možné prokázat, například za použití údajů z 
meteorologického ústavu, že v místě, kde byla pokuta uložena, vznik souvislé vrstvy sněhu, 
ledu nebo námrazy nepřicházel v úvahu. Nelze však opomenout riziko, že v případě uznání 
viny za spáchání přestupku v rámci správního přestupkového řízení mohou vzniknout další 
náklady související s přestupkovým řízením,“ dodal Pavel Fráňa. 

 

JAK VYBRAT SPRÁVNÉ ZIMNÍ PNEUMATIKY 

Při výběru pneumatik se lze řídit výsledky testů i novým štítkem, který informuje o valivém 
odporu, přilnavosti na mokru a hlučnosti. Od listopadu 2012 je nový štítek povinný ve všech 
členských státech Evropské unie. Informace musí být uvedeny u všech pneumatik pro osobní, 
nákladní a lehké nákladní vozy vyrobených od 1. července 2012. Závodní pneumatiky, 
profesionální terénní a motocyklové pneumatiky nejsou novým evropským nařízením o 
značení pneumatik dotčeny.  

Zimní pneumatiky se vyrábějí ze speciálních gumových směsí, které při nízkých teplotách 
nemrznou. Oproti letním pneumatikám, které při teplotě nižší než sedm stupňů Celsia 
tvrdnou, jsou tak výrazně odolnější. Zimní pneumatiky si i v mrazivém počasí zachovávají 
pružnost, elasticitu a přilnavost. Použití zimních pneumatik snižuje riziko nehody až 
šestinásobně. 

Zimní pneumatiky bývají označeny symbolem M+S (mud and snow). Toto označení se však 
používá i pro celoroční pneumatiky. Pneumatiky určené výhradně pro zimní období na sobě 
ještě mají vyražený symbol sněhové vločky. Takto označené pneumatiky jsou určeny 
speciálně pro provoz na zasněžených komunikacích. Důležité je i stáří pneumatik – neměly by 
být starší čtyř let. Pneumatika potom ztrácí pružnost a tím se zvyšuje riziko nehody. 



 

c)  Kombinované tiskové zprávy 
 
Spolu s plánovanými tématy pro AK HJF využila N4C odborných komentářů zástupců 
advokátní kanceláře i pro další dvě společná témata – exekuce a výpovědi ve zkušební době. 
Tiskové zprávy byly distribuovány 4. a 25. října 2012 tištěným i elektronickým médiím, která 
jsou zaměřena na zaměstnání, finance a management. 

 

Dražbě nemovitosti se dá snadno předejít s pomocí 
krátkodobé půjčky, dlužníkovi ušetří statisíce  

 

PRAHA, 4. října 2012 – Dluhy vzniknou velmi snadno. Stačí zapomenout označit lístek 
v tramvaji nebo neohlásit ztrátu průkazu totožnosti a mít smůlu na vychytralého „nálezce“. I 
malé přešlapy mohou hodně mrzet, když se ve schránce objeví exekuční příkaz na prodej 
nemovitosti. Jak v takových případech postupovat a nepřijít o střechu nad hlavou? Je třeba 
být aktivní, nečekat, až exekuce vyústí v nucenou dražbu, a zajistit si finančně-právní 
podporu, radí odborníci. 
 
„Především se musí klient ozvat včas, den před nařízenou dražbou už může být pozdě. 
Bohužel někteří klienti s řešením otálejí a pak se může stát, že kvůli dluhu několika desítek 
tisíc korun přijdou o nemovitost za několik milionů,“ upozornil Aleš Budín ze společnosti Bez 
Banky, specialisty na krátkodobé půjčky při ručení automobilem a nemovitostí. „Za modelové 
lze považovat případy, kdy se výše dluhů pohybuje od deseti tisíc výš, na dlužníka je nařízeno 
více exekucí, dlužník nemá jiný majetek ani prostředky, pomocí kterých by dlužnou částku 
mohl v přijatelném časovém horizontu splatit,“ doplnil Pavel Fráňa z advokátní kanceláře 
Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. 
 
S nemovitostí zatíženou exekucí nemůže její majitel nijak manipulovat, tedy ani ji prodat, aby 
z utržené částky zaplatil svůj dluh. Je nezbytné nejdřív vyplatit exekutora a až po odstranění 
blokace na katastru nemovitostí svůj majetek zpeněžit. Pokud dlužník nespolupracuje, vydá 
exekutor na popud věřitele dražební vyhlášku s datem dražby, zpravidla za 60 až 90 dnů po 
nabytí právní moci usnesení o nařízení exekuce. 
 
Vyvolávací cena dražených nemovitostí se pohybuje kolem poloviny jejich reálné tržní 
hodnoty a maximální suma prodeje většinou nepřesáhne 80 procent. Věřitel je rychle 
uspokojen, ovšem dlužník na takovém obchodu proti své vůli tratí statisíce. V nejednom 
případě pak část dluhu trvá dál. Podobně jako se v posledních letech staly dražby účinným 
nástrojem exekutorů a věřitelů, sleduje Aleš Budín ze společnosti Bez Banky stále častěji se 
opakující stejný příběh klientů. 
 
„Zoufalá paní volala dva dny před dražbou, že jí chtějí prodat rodinný dům, krásnou vilku v 
dobré čtvrti, kvůli dluhům jejího manžela. Potřebovala půjčit 300 tisíc korun. Domluvili jsme 
se s exekutorem, dluh vyplatili a zabránili nucené dražbě. Paní nakonec musela kvůli vyřešení 
rodinné situace vilku prodat, ovšem prodala ji přes realitní kancelář do tří měsíců za velmi 
dobrou cenu, která byla dvakrát vyšší než vyvolávací cena v dražbě. Zaplatila všechny svoje 



 

dluhy a zbylo jí na koupi pěkného nového bytu,“ popsal Aleš Budín. Rychlá překlenovací 
půjčka od transparentní nebankovní společnosti byla v danou chvíli nejlepším řešením.  
 
Pro exekutory není zákonnou povinností domluvit s dlužníky rozumný splátkový kalendář, 
záleží na potřebách věřitele, přičemž banky, nehledě na zdlouhavý schvalovací proces, 
insolventní osobě žádost o úvěr s jistotou zamítnou. „Pokud nám klient předloží veškeré 
dokumenty vztahující se k exekuci a nemovitosti, a je-li krytí dluhů nemovitostí dostatečné, 
zbytek už zařídíme sami. Spojíme se s exekutorem, domluvíme s ním vyplacení dluhu a zápis 
naší zástavy do katastru. Klient se tak zbaví hrozby nucené dražby a má dostatek času na 
sehnání peněz nebo na prodej nemovitosti za normální tržní cenu. Úroky u nás platí pouze za 
dobu, kterou potřebuje, tedy řádově týdny,“ uvedl Aleš Budín.  
 
 

Výpovědí ve zkušební době přibývá. Zaměstnanci se často 
přeceňují, některé firmy nejednají fér 

 
PRAHA, 25. října 2012 – Počet výpovědí během zkušební doby stoupl meziročně o 17 
procent. Nejčastější příčinou bývají neshody v týmu, nízká motivace a přehnaná očekávání 
obou stran. Zkušební doba by měla být časem odhalení – kompletních nároků firmy i 
skutečných dovedností uchazeče. Jak ale upozorňují personalisté z pracovního portálu 
džob.cz, mnoha chyb a nefér jednání se během tříměsíčního testování dopouštějí 
zaměstnanci i zaměstnavatelé. 
 
Přecenění svých schopností 
 
Pro firmy je zkušební doba vítanou prověrkou. Jen málo zaměstnavatelů vnímá nového 
pracovníka jako dlouhodobou jistotu, aniž by se hlouběji seznámili s jeho schopnostmi a 
fungováním v zavedeném týmu. „Alkohol a drogy na pracovišti, to je jistota okamžitého 
rozvázání spolupráce. Velmi odradí také nedochvilnost, zapomnětlivost nebo zjevná neochota 
hned v počátcích zaměstnání. Důvodem výpovědi však může být i projevená nesympatie v 
kolektivu, která narušuje dosavadní pracovní úsilí,“ vyjmenovala Weronika Kondziolková 
z pracovního portálu džob.cz. „V současné náročné době nemají zaměstnavatelé prostor 
dávat opakované šance, které je stojí čas i peníze. Proto využívají výpovědi ve zkušební 
době čím dál častěji, oproti loňsku o 17 procent,“ dodala Kondziolková. 
 
Mnozí zaměstnanci, aby přesvědčili o svých schopnostech, volí taktiku nadprůměrné aktivity 
a přesčasů, která je však dlouhodobě neudržitelná. „Často, obzvlášť u dělnických pozic, se 
setkáváme s pracovníky, kteří po skončení zkušební doby v pracovním výkonu poleví a ztrácejí 
motivaci. Pokud jde o administrativní či manažerské pozice, stává se, že navýšení mzdy a s ní i 
zodpovědnosti a úkolů s koncem zkušební doby některé zaměstnance zaskočí, najednou 
nevědí, jak se situací naložit,“ popsala Weronika Kondziolková. 
 
Rizika zkušební doby 
 
V rámci pracovněprávních vztahů by zkušební doba neměla nijak zasahovat do práv a 
povinností zaměstnance ani zaměstnavatele. Neměla by mít vliv na výkonnostní požadavky, 



 

chování pracovníka na pracovišti ani na zaměstnanecké výhody a benefity. Zkušební doba 
musí být uzavřena písemně na délku maximálně tří a v případě vedoucích pracovníků šesti 
měsíců a kromě vynucené pracovní neschopnosti ji nelze prodlužovat.  
 
„Zkušební doba slouží především ke snadnému skončení pracovního poměru, což znamená, 
že zaměstnanec i zaměstnavatel mohou zrušit pracovní poměr z jakéhokoliv důvodu nebo bez 
uvedení důvodu. Zaměstnavatel pouze nesmí zrušit pracovní poměr v době prvních čtrnácti 
kalendářních dnů jeho trvání a stejně tak od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013 v době 
prvních 21 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance. Zaměstnanec 
naopak může zrušit pracovní poměr i při trvání své dočasné pracovní neschopnosti. Zrušení 
pracovního poměru musí být provedeno písemně,“ shrnul Pavel Fráňa z advokátní kanceláře 
Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. 
 
Pokud zaměstnanci vyprší zkušební doba a naváže s firmou pracovní poměr na základě 
pracovní smlouvy, jeho ukončení je podmíněno minimálně dvouměsíční výpovědní lhůtou 
nebo vzájemnou dohodou se zaměstnavatelem. „Bohužel se stává, že teprve po podepsání 
dlouhodobé pracovní smlouvy vycházejí na povrch skutečnosti, které dosud nebyly řečeny. 
Může to být nákup pracovního oblečení na náklady pracovníka, přehnané přesčasy nebo 
podepisování různých podkladů pro potřeby firmy ve formě půjček. Mnoho zaměstnanců je 
tak nadšených ze zisku práce, že podepíší například prázdné směnky. S tím se následně 
málokdy dá něco dělat,“ varovala Weronika Kondziolková z džob.cz. 
 
Jako nejméně stabilní obor, co se týče výpovědí ve zkušební době, vidí Kondziolková prodej 
finančních služeb. „Existují případy, kdy jsou zájemci nuceni ke koupi finančních produktů 
před jejich prodejem klientům. Po dobu školení, která trvají až tři měsíce, nepobírají žádnou 
mzdu, a naopak jejich zaučování v terénu vydělává manažerům. Je tedy třeba vyhledat 
kvalitní společnost, která jedná fér. Takové u nás bezpochyby jsou a není jich málo.“ 
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