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Proč si pojistit domácnost
Pojištění domácnosti kryje škody 

způsobené živelnými pohromami. Po-
může, i když vás vykradou nebo když 
prasknou trubky.

Na rozdíl od pojištění nemovitosti 
se pojištění domácnosti vztahuje na 
vnitřní vybavení domácnosti, nikoliv 
nemovitost jako takovou. Cena pojiš-
tění domácnosti záleží především na 
rozsahu krytí a pojistné částce. Na co 
se vztahuje? Pojištění domácnosti se 
týká především vnitřního vybavení 
bytu, jako je nábytek nebo elektroni-
ka. Pojistit si můžete také sportovní 
vybavení, oblečení, hračky, peníze 
nebo šperky. Záleží na nabídce kon-
krétní pojišťovny. Některé pojišťovny 
nabízejí také pojištění, které zahrnuje 
i vybavení sklepa, půdy nebo garáže. 

A cena? Kolik za pojištění domác-
nosti zaplatíte, závisí zejména na 
zvoleném rozsahu krytí a pojistné 
částce. Pamatujte, že vybírat pojištění 
podle nejnižší ceny se nemusí vždy vy-
platit. Konečnou cenu ovlivňuje řada 
faktorů: celková hodnota domácnosti 
a jejího vybavení, velikost obytné 
plochy domácnosti, úroveň jejího vy-
bavení, lokalita, spoluúčast, zvolená 
rizika, zabezpečení domácnosti proti 
vniknutí. Jaká kryje rizika? Pojišťovny 
nejčastěji nabízejí krytí těchto rizik: 
krádež, vloupání a vnitřní vandalis-
mus, živelní pohromy jako povodeň 
a záplava, úder blesku, výbuch, po-
žár, vichřice, krupobití, pád stromů, 
vodovodní škody, například prasklé 
potrubí apod.

II. kolo volby prezidenta. Pokud ani je-
den z kandidátů na prezidenta republiky 
nezískal již v I. kole nadpoloviční většinu 
z celkového počtu platných hlasů opráv-
něných voličů, kteří se voleb zúčastnili 
a odevzdali platný hlas, bude se II. kolo 
konat v pátek 26. ledna 2018 od 14.00 do 
22.00 hodin a v sobotu 27. ledna 2018 od 
8.00 do 14.00 hodin (I. kolo voleb se konalo 
až po uzávěrce tohoto vydání NP16). Dva 
kandidáti, kteří v prvním kole volby ob-
drželi nejvíce odevzdaných platných hlasů 
oprávněných voličů, postupují do druhého 
kola. Dojde-li k situaci, že na jednom ze 
dvou prvních míst se umístí více uchaze-
čů se stejným počtem hlasů, postupují do 
druhého kola všichni kandidáti z těchto 
prvních dvou míst. Pro II. kolo obdrží voli-
či hlasovací lístky postupujících kandidátů 
přímo ve volební místnosti (nedoručují se 
tedy tak jako v I. kole).
Nový vedoucí TS. Na základě výsledku 
vyhlášeného výběrového řízení byl s účin-
ností od 2. ledna 2018 jmenován vedoucím 
Technických služeb Praha – Radotín pan 
Milan Kubec, místní občan a též dlouhole-
tý zástupce subjektu dodávajícího radotín-
ské radnici rozsahem menší stavební práce 
a další služby (zejména v oboru elektroin-
stalace). Nahradil dosavadního vedoucího 
Ing. Marcela Alferiho, který na základě 
svého rozhodnutí ukončil působení u or-
ganizace k 30. říjnu 2017. Technické služby 
Praha – Radotín jsou příspěvkovou orga-
nizací zřízenou Městskou částí Praha 16, 
která se stará o úklid a údržbu veřejných 
prostranství, správu a údržbu místních 
komunikací a městské zeleně či spravuje 
Sběrný dvůr Radotín v ulici V Sudech. 
Rekonstrukce ulice Za Ovčínem. Rada 
hl. m. Prahy na svém 43. jednání dne 
12. prosince 2017 schválila vítěze výběro-
vého řízení na kompletní opravu ulice Za 
Ovčínem v Městské části Praha - Lochkov. 
Vítězem se stala společnost Cetus Plus, a. s., 
s nabídkovou cenou 14 723 139  Kč bez DPH. 
Ulice Za Ovčínem je ve špatném technic-
kém stavu a situace vyžaduje rekonstrukci. 
V jejím rámci bude vybudována splašková 
kanalizace včetně čerpací stanice, komu-
nikace dostane živičný povrch, odvodnění 
a nový dlážděný chodník.
Nový spoj autobusové linky 245. Na 
základě podnětu Oddělení dopravy 
ÚMČ Praha 16 projednal ROPID s Do-
pravním podnikem hlavního města 
Prahy a.s. změnu v provozu autobusové 
linky č. 245 s tím, že od 15.1.2018 bude 
provoz prodloužen zavedením nového ce-
lotýdenního spoje ze zastávky Nádraží Ra-
dotín ve 23.41 hodin. Stejně jako předchozí 
spoje linky 245 i tento bude mít návaznost 
na vlak a autobusovou linku 244 z centra.
Kovové odpady do podzemních kontejnerů. 
Od 1.1.2018 probíhá v Radotíně u někte-
rých podzemních stanovišť tříděného od-
padu mimo stávající komodity také sběr 
kovových odpadů. Vývoz budou Pražské 
služby, a.s. provádět dle harmonogramu 
každých 6 týdnů. Jedná se o stanoviště 
v ulicích Prvomájová, Sídliště, Věštínská, 
Prvomájová, Loučanská, Josefa Kočího 
a náměstí Osvoboditelů a Horymírově 
náměstí. Vhozy jsou označeny stříbrnou 
páskou a popisem a budou umístěny 
v děleném kontejneru vedle vhozu na ná-
pojové kartony.
Co s vánočním stromkem? Vyhozené 
vánoční stromky nepatří do nádob na 
směsný odpad, protože tím snižují jejich 
kapacitu. V případě, že máte veřejně 
přístupnou popelnici nebo kontejner na 
směsný odpad (například na sídlišti), lze 
stromky volně odložit vedle nich. Pokud 
ale nemáte popelnici volně přístupnou 
z ulice (některé činžovní domy a rodinné 
domy), je ideální odložit vánoční stromek 
u nejbližšího kontejneru na tříděný od-
pad. Jejich odvoz započal den po Štědrém 
večeru a probíhá po celý leden a únor. 
Konečná zastávka pro vánoční stromky 
je u odběratele, který se zabývá zpracová-
ním dřeva. Stromky jsou nadrceny a ná-
sledně využity např. v zahrádkářském 
průmyslu do kompostu. Znečištěné nebo 
nedostatečně odstrojené stromky putují 
společně se směsným odpadem k energe-
tickému využití do ZEVO Malešice. Vý-
jimka platí pro umělé stromky. Pokud už 
stromek dosloužil, rozhodně nepatří do 
kontejneru na tříděný či směsný odpad, 
ale do sběrného dvora.
Podávání informací o zápisech do ŽR. 
Živnostenský úřad může na žádost pod-
nikatele vydat ze živnostenského rejstříku 
úplný výpis jako průkaz živnostenského 
podnikání nebo jen částečný výpis. Může 
být vydáno i potvrzení o určitém zápisu, 
popřípadě potvrzení o tom, že v rejstříku 
určitý zápis není. Uvedené výstupy jsou 
zpoplatněny 20 Kč za každou započatou 
stránku a mají statut veřejné listiny. 
Živnostenský rejstřík ve formě veřejného 
seznamu je k dispozici na internetové 
adrese: www.rzp.cz. Zde je možno získat 
aktuální i historické informace o jednot-
livých podnikatelských subjektech.

Vyhýbal se trestu
Autohlídka Městské policie hl. m. Prahy (MP) zjistila při běžné hlídkové činnosti 
dne 11. prosince ve 13.30 hodin v ulici Vrážská výskyt osoby- muže, o kterém dle 
osobní znalosti věděla, že má na základě trestního příkazu Obvodního soudu pro 
Prahu 5 nástup do výkonu trestu do Vazební věznice Praha – Ruzyně, kam do té 
doby nenastoupil. Z uvedených důvodů byl muž hlídkou vyzván k prokázání to-
tožnosti. Po předložení občanského průkazu byla provedena lustrace v databázi 
PATROS vedené Policií ČR s pozitivním výsledkem: po muži bylo vyhlášeno ce-
lostátní pátrání, neboť nenastoupil do VTOS ve Vazební věznici Praha – Ruzyně. 
Dále bylo zjištěno, že hledaná osoba je nebezpečná a může být ozbrojená. Toto 
se bezpečnostní prohlídkou ze strany zasahující hlídky nepotvrdilo. Strážníci 
následně hledaného muže předali hlídce Policie ČR – PMJ (Pohotovostní moto-
rizovaná jednotka). V průběhu celého zákroku nedošlo k žádné újmě na zdraví 
či ke škodě na majetku, donucovací prostředky použity nebyly.
Dobýval se do domu, skončil na služebně
Den před Štědrým dnem v půl šesté ráno prověřovala autohlídka MP telefonické 
oznámení z tísňové linky 156, že v ulici náměstí Osvoboditelů za OC Berounka 
se má někdo dobývat do domu, kopat a bušit do dveří. Hlídka po příjezdu na 
místo zpozorovala u jednoho z domů muže opírajícího se o vchodové dveře, je-
jichž skleněná výplň byla rozbitá, přičemž střepy a kusy skleněné výplně pokrý-
valy zemi v celé ploše vchodu panelového domu. Strážníci jej vyzvali k prokázá-
ní totožnosti a podání vysvětlení. Muž po prokázání totožnosti nebyl schopen 
uvést žádné skutečnosti, okolnosti či informace o předmětné věci. Na základě 
výše popsaných skutečností a okolností pojali strážníci důvodné podezření ze 
spáchání trestného činu. Posléze se na místo dostavila i oznamovatel. Hlídka Po-
licie ČR z místního oddělení Radotín si na místě celou záležitost převzala k při-
jetí vlastních opatření. Po celou dobu trvání úkonu nebylo užito donucovacích 
prostředků a nedošlo ke zranění či ke škodě na majetku.

Úvod tohoto miniseriálu poskytne 
základní informace ke svozu směsného 
komunálního odpadu; další díl se bude 
věnovat otázce úklidu kolem popelnic. 

Na území hl. m. Prahy je v součas-
né době rozmístěno přibližně 118 tisíc 
sběrných nádob na směsný komunál-
ní odpad o objemu 70-1100 l, jejichž 
svoz je pravidelně (v četnosti 1x za 
14 dní až 7x týdně) zajišťován urče-
nými svozovými společnostmi. Počet 
nádob neustále roste v závislosti na 
rostoucí zástavbě.

Povinnost objednat si sběrné ná-
doby na směsný odpad je v podmín-
kách hl. m. Prahy uložena vlastníkovi 
objektu, který je povinen objednat do-
statečný objem těchto nádob v závis-

losti na počtu osob, které daný objekt 
využívají. Tato povinnost je vlastníko-
vi dána tzv. „vyhláškou o odpadech“, 
jedná se o vyhlášku č. 5/2007 Sb. hl. m. 
Prahy, kde je v § 6 uvedeno, že vlastník 
objektu „zajistí u svozové společnosti 
dostatečný objem sběrných nádob na 
směsný odpad, doporučený objem 

Systém svozu odpadu 
podle druhu objektu 
je uveden v příloze 
č. 2 této vyhlášky“.

Doporučený objem 
sběrných nádob činí 
pro zástavbu rodinných 
domů 4 l/osobu a den, pro činžovní 
zástavbu 4-6 l/osobu a den, pro síd-
lištní zástavbu 5-7 l/osobu a den. Tato 
litráž je pouze doporučená, pokud 
např. domácnosti své odpady důsled-
ně třídí, je možné si objednat velikost 
nádoby a frekvenci jejího vývozu „na 
míru“, v souladu se zásadou „čím víc 
vytřídíš, tím méně platíš“.

Cena za nádobu se tedy v Praze od-
víjí od její velikosti a četnosti vývozu. 
Pokud jsou u nemovitosti nádoby 

p e r m a n e n t n ě 
přeplňovány, je 
potřeba ověřit, zda 
vlastník objektu 
u  s voz ové  spo-
lečnosti objednal 
dostatečný počet 
sběrných nádob, 
případně dostateč-
nou četnost jejich 
svozu.

Svoz směsného 
komunálního od-
padu je částečně 
hrazen z poplatku 
z a  k o m u n á l n í 

odpad, jehož výše je v Praze stano-
vena obecně závaznou vyhláškou 
č. 2/2005 Sb. hl. m. Prahy. Od roku 
2005 se nezvýšil, na rozdíl od nákladů 
na svoz a odstranění směsného odpa-
du. Roční výběr poplatku se pohybuje 
ve výši cca 701 mil. Kč, náklady v ro-
ce 2016 činily 864 mil. Kč.

Pojišťovny již standardně nabízejí 
mezi svými produkty také pojištění ob-
čanské odpovědnosti – lidově pojistku 
na blbost – pro krytí škod, způsobených 
v běžném životě. Vzhledem ke svérázné-
mu výkladu pojistných podmínek a čet-
ným výlukám se u některých pojišťoven 
může stát, že navzdory pravidelným 
platbám pojistného se klient plnění od 
pojišťovny nikdy nedočká. 

Příklad: Pětiletý syn paní Ireny její 
kamarádce nedopatřením polil kakaem 
telefon. Irena vzniklou škodu nahlásila 
své pojišťovně – která se rozhodla 
škodu neuhradit, ačkoliv přesně na 
tyto případy se má pojistka vztaho-
vat. Hlavním argumentem pojišťovny 
bylo, že podle občanského zákoníku 
neodpovídá matka za škody způsobené 
svým nezletilým dítětem, nezanedbá-li 
nad ním náležitý dohled. Podle tohoto 
výkladu pojišťovny tedy nevznikla 
žádná odpovědnost za škodu, a není 
tudíž důvod vyplácet pojistné plnění. 
Své kamarádce tak paní Irena, která 
se řídí především pravidly lidské sluš-
nosti, musela škodu uhradit z vlastní 
kapsy. Pokud by ale paní Irena dohled 
nad synem zanedbala, pojišťovna by 
se mohla chytit pojistných podmínek, 
v nichž stojí, že pokud pojištěný poruší 
povinnost předcházet vzniku škody, 
nemusí mu plnění vyplatit. „Přistoupí-
-li pojišťovna k podobně absurdnímu 
výkladu pojistných podmínek, stane 
se z celého pojištění odpovědnosti 
prázdný produkt, který nelze využít 
v žádné životní situaci,“ konstatuje 
Lukáš Zelený, vedoucí právního od-
dělení spotřebitelské organizace dTest. 
V takovém případě lze namítat, že 
ustanovení pojistných podmínek za-
kládají významnou nerovnováhu práv 
v neprospěch spotřebitele, protože se 

oproti pravidelné úhradě pojistného 
nikdy nemůžete dočkat výplaty pojist-
ného plnění od pojišťovny. K nepřimě-
řeným smluvním ujednáním se podle 
zákona vůbec nemá přihlížet.

Také seznam výluk bývá poměrně 
obsáhlý. Pojišťovny zpravidla nevyplá-
cí pojistné plnění za škody způsobené 
příbuznými a pojištění nekryje ani od-
povědnost, kterou na sebe vezmete nad 
rámec právních předpisů. Pokud tedy 
například máte v úschově cizí majetek, 
který nedopatřením poškodíte, pojist-
ného plnění se nedočkáte. Co se týče 
pojištění odpovědnosti za dítě, obvykle 
se nevztahuje na situace, kdy vaše dítě 
rozbije váš vlastní majetek. Prostor pro 
vyplacení pojistného plnění je jak vid-
no často velmi úzký. Ve smlouvě bývá 
sjednána spoluúčast, o niž se snižuje 
pojistné plnění. Pojišťovny také málo-
kdy uhradí celkovou škodu, zpravidla si 
odečtou alespoň vlastní odhad amorti-
zace poškozeného majetku.

Dohadování s pojišťovnou o opráv-
něnosti nároku je pak běh na dlou-
hou trať s velmi nejistým výsledkem. 
Vzhledem k tomu, že neexistuje žádný 
správní orgán oprávněný závazně 
rozhodovat spory mezi pojišťovnami 
a jejich klienty, je jedinou autoritou, 
na niž se mohou spotřebitelé obrátit, 
soud. Služby finančního arbitra je 
zase možné využít jen v případě sporu 
ohledně životního pojištění. 

Spotřebitelé se mohou pokusit 
dosáhnout dohody s pojišťovnou 
prostřednictvím stížnostního portálu 
VašeStížnosti.cz provozovaného dTes-
tem nebo služby mimosoudního řešení 
sporů, která funguje při České obchod-
ní inspekci. dTest ani Česká obchodní 
inspekce ale nemohou v těchto sporech 
vydávat závazná rozhodnutí.

Má tzv. „pojištění na blbost“ smysl?

Bezplatná právní poradna studentů 
Právnické fakulty Univerzity Karlovy 
pořádaná ve spolupráci s hl. m. Prahou je 
v provozu od 8. ledna do 30. května 2018.

Právní rady (maximálně 15 minut 
na klienta) poskytují studenti vyšších 
ročníků právnické fakulty v rámci své 
praxe pod dohledem právníka Magis-
trátu hlavního města Prahy. Studentská 
bezplatná právní poradna tak nena-
hrazuje profesionální služby advokátů 
nebo notářů, pouze je doplňuje. 

Poradna je otevřena v pondělí a ve 

středu 14.00-16.00 hodin. Do poradny se 
objednává výhradně přes telefon na čísle 
12444, a to pondělí až čtvrtek 8.00-
18.00 hodin a v pátek 8.00-16.00 hodin.

Kancelář poradny je ve Škodově 
paláci, Jungmannova 35/29, Praha 1, 
v přízemí – přepážky č. 7 a 8.

Podrobné informace jsou k dispo-
zici na:  http://www.praha.eu/jnp/cz/
potrebuji_resit/elektronicke_sluzby/
studentska_pravni_poradna/index.html

Zastupitelstvo hlavního města Prahy 
v prosinci 2017 schválilo poskytnutí 
finanční dotace v celkové výši 22,5 mi-
lionu Kč na zajištění lékařské pohoto-
vostní služby na území metropole.

Ta je zde od roku 2008 organizována 
v jednotném systému, od 1. ledna 2013 
ji zajišťují tato zdravotnická zařízení 
(u prvních pěti je zřizovatel Minis-
terstvo zdravotnictví ČR) v oborech: 
Fakultní nemocnice v Motole – vše-
obecné praktické lékařství, praktické 
lékařství pro děti a dorost a zubní 
lékařství (5,6 mil. Kč pro rok 2018), 
Fakultní nemocnice Královské Vino-
hrady – všeobecné praktické lékařství 
(2,2 mil. Kč), Všeobecná fakultní ne-
mocnice v Praze – praktické lékařství 

pro děti a dorost a zubní lékařství 
(2,7 mil. Kč), Nemocnice Na Bulov-
ce – všeobecné praktické lékařství 
a praktické lékařství pro děti a dorost 
(4,4 mil. Kč), omayerova nemoc-
nice – všeobecné praktické lékařství, 
praktické lékařství pro děti a dorost 
a zubní lékařství (5,4 mil. Kč), Ústřed-
ní vojenská nemocnice – Vojenská 
fakultní nemocnice Praha (zřizovatel 
Ministerstvo obrany ČR) - všeobecné 
praktické lékařství (2,2 mil. Kč).

Městská poliklinika Praha je jako 
příspěvková organizace hlavního měs-
ta Prahy financována formou neinves-
tičního příspěvku na provoz z rozpoč-
tu odboru zdravotnictví, sociální péče 
a prevence magistrátu.

Přes 22 milionů na lékařské pohotovosti

Bezplatná právní poradnaBezplatná právní poradna

Olej ze smažení přijímají sběrné dvory
Na území hlavního města Prahy fun-

guje stabilně dvacet sběrných dvorů. Na 
každém z nich je možné kromě široké 
škály odpadů odevzdat od prosince 
předloňského roku i použité potravi-
nářské oleje a tuky.

Odložení těchto materiálů je zcela 
zdarma, pouze je potřeba oleje zbavit 
zbytků jídla a přinést do sběrného dvora 
v uzavřené PET lahvi (nikoliv ve skle-
něné nádobě). Oleje a tuky rozhodně 
nepatří do záchodu nebo dřezu, neboť 
ve velké míře zanášejí kanalizaci. (Lepší 
variantou, i když ne ideální, je oleje slít 
do PET lahve a následně ji vyhodit do 

směsného komunálního odpadu.)
Za jeden rok se na sběrných dvorech 

vysbíralo celkem 4,6 tuny použitých 
potravinářských tuků a olejů. Ty zpra-
covatelská firma po vyčištění použila 
do dalších produktů.

O nakládání s oleji a tuky musí dbát 
například i restaurace. Všechny provo-
zy, kterým při jejich podnikatelské čin-
nosti vzniká gastroodpad, tedy i oleje 
a tuky, musí mít ze zákona zajištěno 
nakládání s tímto odpadem. Měly by 
mít uzavřenou smlouvou s některou 
svozovou společností, která jim za 
úplatu zajistí odvoz gastroodpadu.


