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PRÁVO

vu vláda, uvidíme však, v jaké
podobě bude nakonec přijat
a do jaké míry posílí práva českých spotřebitelů,“ doplnila
Hekšová.
Společnost dTest upozorňuje
i na to, že si můžete telefonický
rozhovor s operátorem dodavatele energií nahrát, případně si
můžete nahrávku od něj vyžádat. Máte právo i na informaci,
kde vzal volající vaše telefonní
číslo. Pokud s jeho odpovědí
nebudete spokojeni, máte vždy
možnost obrátit se na Úřad pro
ochranu osobních údajů.

V posledních týdnech se
mnozí lidé setkali s nabídkami
dodavatelů energií, kteří se jim
přes telefon snažili představit
levnější nabídky, přičemž se
odkazovali na pokles cen energií kvůli pandemii nového koronaviru.
Bohužel zákazníkova kladná
odpověď na nevinnou otázku
mohla vést k nechtěnému uzavření nevýhodné smlouvy,
o čemž se někteří lidé přesvědčili.

Proškolený operátor
či operátorka
se sympatickým
hlasem používají
takzvanou metodu
získávání ano

Lákají na ceny
bez DPH

Eduarda Hekšová, dTest

Ilustrační foto Profimedia.cz

„Proškolený operátor či operátorka se sympatickým hlasem
používají takzvanou metodu
získávání ano, kdy po sérii jednoduchých otázek mnohdy
z nepozornosti odsouhlasíte
uzavření nové smlouvy o dodávkách energií zpravidla na
dobu určitou. Protože zákon nevyžaduje, aby tato smlouva byla
písemná, je uzavření přes telefon možné,“ upozornila Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebiJak odborníci z dTestu upotelské organizace dTest, která
právě před vyslovením slůvka zorňují, odstoupit od smlouvy
„ano“ do telefonu již delší dobu sjednané po telefonu lze do 14
dní od jejího uzavření, smlouva
varuje.
se pak ruší od samého počátku,
tedy jako by nikdy neexistovala.
Odstoupit lze
V případě, že tuto lhůtu nedo 14 dnů
stihnete, můžete smlouvu vyPokud se do podobné situace povědět až do 15 dnů po zahádostanete, máte možnost se jení dodávek energií novým
bránit. Stačí uznat, že jste dodavatelem. Nicméně je třeba
smlouvu, i když nechtěně, uza- počítat s tím, že ještě musí
vřeli a zrušit ji tzv. odstoupe- uběhnout 15denní výpovědní
ním či výpovědí.
doba, která se počítá od první-

ho dne měsíce následujícího po
měsíci, v němž byla výpověď
doručena dodavateli. Vy zároveň budete muset zaplatit spotřebované energie, pokud již
došlo k jejich odběru.
Pokud vás ale dodavatel
o možnosti odstoupení od
smlouvy či o možnosti její výpovědi neinformoval, počítají
se výše uvedené lhůty pro odstoupení a výpověď od smlouvy od okamžiku, kdy budete
o těchto právech dodatečně po-

učeni. Nedostanete-li informa- označovaní jako energetičtí
ci vůbec, prodlužují se lhůty šmejdi, vymysleli fintu.
Ta spočívá v tom, že zákazo jeden rok.
ník neuzavírá přímo smlouvu
Po odstoupení nesmí o dodávkách energií, nýbrž souhlasí s přihláškou do aukce ponásledovat sankce
řádané někým jiným, než je doEnergetický zákon nepřipou- davatel energií. A jakmile si vše
ští jakékoliv sankce, které by rozmyslí, je mu naúčtována vydodavatel za odstoupení od soká smluvní pokuta. Tuto situsmlouvy či její výpověď po zá- aci by však mohla pomoci vyřekazníkovi požadoval. To je šit novela energetického zákona.
i důvodem, proč si někteří zá„Návrh novely zákona schvástupci dodavatelů, mnohdy lila na začátku nouzového sta-

Někteří dodavatelé, a to
i velké společnosti, lákají své
zákazníky přes telefon na ceny
uváděné bez DPH. To může být
pro spoustu lidí matoucí, protože konkurence a dříve i mnozí
z těchto dodavatelů uváděli
ceny včetně 21procentní daně,
a to jak ve vyúčtování, tak
i v obchodních nabídkách.
„Uvádění ceny bez DPH samozřejmě v pořádku není. Podle okolností by se mohlo jednat
o klamavou praktiku a dodavatelům by mohla být udělena pokuta Energetickým regulačním
úřadem,“ sdělila k tomu Právu
mluvčí dTestu Lucie Přinesdomová.
V cenících je pak podle ní
nutné zkoumat i výši stálého
měsíčního platu, který se podílí na výsledné ceně za dodávky.
„A dále by se měli spotřebitelé
podívat, zda neplatí vedle dodávek energií i za další zpoplatněné služby. Samostatnou kapitolou jsou pak smluvní pokuty,
které zákazníkům hrozí a které
by si měli rovněž dohledat ve
smluvní dokumentaci,“ dodala
Přinesdomová.
(bab, svj)

Zadlužení kvůli dovolené se může vymstít
Čtyři z deseti Čechů nemají
finanční rezervu pro nečekané
situace podobné pandemii koronaviru.
Vyplývá to z aktuálního průzkumu agentury Ipsos. Vzhledem ke zhoršujícímu se vývoji
ekonomiky, propadu příjmů
a hrozící druhé vlně pandemie
je letos ještě rizikovější než kdy
jindy bezhlavě se zadlužovat
kvůli dovolené.
Řada lidí finančně krvácí už
teď, ale někteří se kvůli letní
dovolené dál zbytečně zadlužují, upozorňuje ekonom Lukáš
Kovanda.
„Nezaměstnanost v příštím

roce může dosáhnout až deseti
procent. V příštích měsících
budou propuštěny statisíce lidí.
Hlavní náraz přijde na podzim,
až odezní současná záchranná opatření vlády. Ta spočívají
v tom, že stát platí lidem za to,
že nepracují, takže nemusí být
propuštěni. To ale jen díky tomu, že se stát zadlužuje. Takže
to, že mnozí lidé nyní nepracují, a přitom dostávají mzdu nebo její část, zaplatíme v budoucnu všichni, a sice vyššími
daněmi,“ varuje Kovanda.
Upozorňuje, že mnoho lidí
a domácností v ČR žije stylem
„z ruky do úst“.

„A to jak z objektivních důvodů, tedy proto, že jejich příjem je příliš nízký na to, aby
vytvářeli úspory, tak také z důvodů subjektivních. Prostě se
subjektivně rozhodli, že si třeba
na zájezd k moři půjčí i u lichváře, jen aby se na facebooku
mohli přátelům chlubit fotkami
z „báječné dovolené“ – to, že byla na dluh, už neuvádějí, pochopitelně,“ dodává ekonom.

omezuje skutečnost, že kvůli
nesplácení svých závazků čelí
exekuci či insolvenci.
Podle průzkumu Ipsos jsou
bez finanční rezervy většinou
lidé s nižším vzděláním a nižšími příjmy, často jde o rodiče
na rodičovské a nezaměstnané.
Dvě třetiny lidí, kteří rezervu nemají, nicméně tvrdí, že si
ji do budoucna chtějí vytvořit.
Polovina Čechů uvedla, že si
finanční rezervu vytváří dlouhodobě.
Rezervu si nezvládá
Týká se to hlavně lidí stardělat polovina lidí
ších 66 let, dále lidí s vyšším
Možnosti statisíců lidí v Čes- vzděláním a vyššími příjmy.
ku podle Kovandy také značně Více než desetina Čechů (11

procent) si rezervu začala dělat
kvůli obavám spojeným s koronavirem.
Téměř tři čtvrtiny lidí se
podle Ipsosu obávají druhé vlny pandemie koronaviru. Nejčastěji se přitom jedná o seniory. Ekonomických důsledků
pandemie se polovina lidí obává více než zdravotních.
Devět z deseti respondentů
očekává zvyšování cen, 57 procent se také obává nutnosti
snížit svůj životní standard. Tři
pětiny lidí se shodly, že budou
muset nyní více šetřit a také více přemýšlet, zda udělat nějaký
větší výdaj.

Čtvrtina populace vidí významnou možnost úspor ve
změně dodavatele komodit či
služeb. V průzkumu to uvedli
především muži a Pražané. Respondenti nejčastěji uvažují
o změně telefonního operátora
a poskytovatele internetu,
shodně to uvedlo 17 procent
dotázaných.
Změnu dodavatele energie
uvedlo 15 procent lidí, pojišťovny a televizního vysílání
14 procent.
Koronakrize však zatím na
úvahy o změně dodavatele neměla přímý vliv, dodala agentura.
(svj, ČTK)

Nájemník má právo mít v bytě trvalý pobyt
Jan Dubenský

nebo by mně mohly třeba nastat problémy s exekutory, pokud by se zadlužil apod. Jak situaci řešit?
ODPOVĚĎ: Požadavek vašeho nájemníka, aby bylo evidováno místo trvalého pobytu
ve vašem bytě, je naprosto
oprávněný a pochopitelný.
Nemůžete mu v jeho realiza-

v objektu, který je označen
číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním
číslem, za podmínky, že je určen pro bydlení, ubytování nebo
individuální rekreaci.
Při ohlášení tohoto pobytu
musí taková osoba na ohlašovně
obecního úřadu v místě nového
trvalého pobytu vyplnit přísluš-

PRÁVNÍ PORADNA
OTÁZKA: Pronajal jsem
svůj byt na dobu určitou – na
dva roky – než dostuduje můj
syn, který by měl v něm pak
bydlet. Nájemník se na mě obrátil se žádostí, abych vyslovil
souhlas s tím, že bude mít na
adrese tohoto bytu po dobu nájmu trvalé bydliště.
Bojím se však, že po skončení nájmu se mně z bytu neodhlásí a z titulu evidovaného
bydliště by si mohl nárokovat
možnost dalšího užívání bytu,

ci bránit. Současný platný právní řád již nezná pojem trvalé
bydliště, ale místo trvalého
pobytu, což upravuje zákon
č. 133/2000 Sb., o evidenci
obyvatel a rodných číslech, ve
znění pozdějších předpisů. Vyjadřuje adresu pobytu občana
v ČR, která je vedena v registru
obyvatel.
Podle tohoto zákona může
mít každý jen jedno místo trvalého pobytu (bývalé přechodné
bydliště už neexistuje), a to

ný formulář a doložit vlastnictví
bytu nebo domu, nebo doložit
oprávněnost užívání bytu.
K tomu předloží úředně
ověřené písemné potvrzení
oprávněné osoby (v daném
případě vlastníka bytu, který
jej pronajímá) o souhlasu
s ohlášením změny místa trvalého pobytu.
Potvrzení se nevyžaduje
v případě, že oprávněná osoba
potvrdí osobně souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalé-

mu pobytu před zaměstnancem
ohlašovny.
V žádném případě se nemusíte obávat toho, že samotný
fakt přihlášení k trvalému pobytu zakládá jiná práva. To vyjadřují výslovná slova zákona,
že z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná
práva k objektu ani k vlastníkovi nemovitosti.
Pokud by se váš nájemník po
skončení nájmu a odstěhování
z bytu nepřihlásil k trvalému
pobytu jinde, máte právo žádat
na ohlašovně, aby rozhodli
o zrušení údaje o místě trvalého pobytu.
Doložil byste, že zaniklo užívací právo občana k objektu.
Je-li údaj o místě trvalého pobytu úředně zrušen, je pak místem jeho trvalého pobytu sídlo
ohlašovny, v jejímž územním
obvodu byl občanovi trvalý pobyt úředně zrušen.
(Autor je právník)

