
 

 
 

 
Městského výboru Komunistické strany Čech a Moravy v Havířově 

VIII. ro čník 
 
 
 
 

     SLAVNÉ MÁJOVÉ DNY 
 

Michal Černík - Malá pocta práci  :  „Někdy člověk musí docela 
zestárnout, aby si začal vážit práce a pochopil, pro naši generaci tak 
zprofanované věty, proč práce šlechtí a proč je matkou pokroku. Teprve 
pak přizná, že je opravdu hodna pocty a čest a svátek jí právem náleží 
………………“ 
Hlasatel Zden ěk Manča - 5. 5. 1945 : „Voláme českou policii, české 
četnictvo, vládní vojsko, každého dobrého Čecha na pomoc českému 
rozhlasu! Esesáci nás chtějí vyvraždit! Přijďte ihned!...“ 
 
W.S. Churchill – 8. 5. 1945: „ Dnes zřejmě budeme přemýšlet hlavně o nás samotných. Zítra 
vzdáme zvláštní hold našim ruským přátelům, jejichž udatnost na bitevním poli patřila k hlavním 
faktorům, jež  přispěly ke společnému vítězství.“ 
 

Nikdy nezapome ňte, 
jak lehce jsme svobodu ztratili  

a jak t ěžce a za cenu velikého úsilí a velikých ob ětí  
našeho a zejména sov ětského lidu jsme ji dobývali zp ět ! 

 
Ludvík Svoboda 

 
 

 

*********************************** 
 

 

My komunisté říkáme bezhlavému zvyšování nájmů  

NE! 
 

Jarní a velikonoční náladu pokazila mnohým havířovských občanům zpráva 
z radnice o zvyšování nájmu v městských bytech. Nejedná se o ledajaké zvýšení, 
ale více než o jednu třetinu stávající částky. ……..  pokračování na str. 2 - 3  
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Havířovská Sociální demokracie zcela opustila levicové hodnoty 
 
Představitelé Sociální demokracie se stále ještě snaží definovat svou stranu jako levicovou. Mají 
s tím ale čím dál větší problémy. A tak se vytvořil pojem levo-pravá. I tento pojem by měl mít 
levicový prvek. Praxe však ukazuje, že ČSSD má levicové  hodnoty pouze v programových 
dokumentech, prohlášeních a slibech . Praxe je pak ale zcela jiná. Za Sobotkovy vlády nebyla 
schopná z levicové politiky prosadit téměř nic. Za současné Babišovy vlády nacházíme víc 
levicovosti, než tomu bylo dřív. Je tomu tak ale proto, že vláda „má na krku“ komunisty, na 
kterých je závislá. Je viditelné, jak prospěšné by bylo v této zemi pro občany koaliční spojení 
komunistů a ČSSD.  Sociální demokraté však vždy směřují k pravici, protože tam je přístup 
k větším penězům a prebendám.  
 
Havířovská ČSSD opustila koalici s námi komunisty, když se hnutí ANO v Havířově rozpadlo na 
dvě frakce. Ta, jež to s bojem s korupcí myslela vážně, později zanikla. Ta část s výrazně 
pravicovým myšlením byla to, co sociální demokracie potřebovala. Komunisté museli pryč a 
vytvořila se pevná vazba, která ovládla havířovskou radnici. O tom, že si pánové i dámy dobře 
rozumí, nemusíme pochybovat. Rozhodnutí o zvýšení nájmu v městských bytech v nezvyklém 
rozsahu svědčí o tom, že radní za ČSSD jen poslouchají, co ANO rozhodne. Jsou sice 
v menšině, ale na pravicovou politiku ANO ani nikterak nereagují. Je také pravda, že sami mají 
máslo na hlavě. Z tisku jsme se dověděli, že začalo soudní řízení s bývalým náměstkem Městské 
realitní agentury a pozdějším náměstkem havířovského primátora za ČSSD. Důvodem je 
nehospodárnost při zadávání veřejných zakázek pro MRA.  
 
Pokud se zrealizuje zvýšení nájemného v městských bytech, tak se získá spousta peněz. Jak 
s nimi naše radnice naloží? V dob ě, kdy se vše zdražuje, takže n ějaké zvýšení platu či 
důchodu ani nepocítíme ,nár ůst nájemného v m ěstských bytech  bude velkým zásahem 
do rodinného rozpo čtu. Ale náš poslanec za ANO bude mít nap ř.hodnotu své poslanecké 
kancelá ře navýšenou o dva a p ůl milionu korun. No neberte to, když vám to rada m ěsta 
schválí! 
 
JUDr. Bronislav Bujok, místopředseda MěV KSČM 
 

 

 
 
 

 

My komunisté říkáme bezhlavému zvyšování nájmů  NE! 
 
Jarní a velikonoční náladu pokazila mnohým havířovských občanům zpráva z radnice o 
zvyšování nájmu v městských bytech. Nejedná se o ledajaké zvýšení, ale více než o jednu 
třetinu stávající částky. Radnice odůvodňuje tento krok potřebou radikálního investování do 
bytového fondu. Jakýkoliv průběh financování tohoto záměru či hledání zdrojů pro jednotlivé 
projekty neuvádí. Ze zprávy vyplývá, že se počítá s jediným zdrojem a to zvýšeným nájemným. 
Nájemníku, buďto zaplatíš, nebo budeme postupovat podle práva a půjdeš z bytu ven.  
 
Město Havířov vlastní díky bývalé komunistické radnici přes 7 000 bytů.  To je v České republice 
unikát! Většina měst, jež vlastnila byty, se jich v době divoké privatizace zbavila.  A nyní mají 
velký problém. Města nemají možnost realizovat komunální politiku, nemají byty pro potřebné 
profese (lékaři, učitelé, policisté apod.) nemluvě o uplatňování sociální politiky. Již téměř 10 let 
se na vládní úrovni „mlátí prázdná sláma“ o tak zvaných sociálních bytech. Doposud je stále 
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ještě problém se shodnout vůbec na definici pojmu. Výsledkem pro nejbližší období je projekt 
výstavby asi 1000 bytů spolufinancovanými obcemi.  
 
V této situaci představují havířovské městské byty doslova zlatý poklad. Je třeba zdůraznit, že 
divoká privatizace se vyhnula haví řovským byt ům díky tomu, že na radnici v té dob ě byli 
komunisté a nepromyšlené rozprášení m ěstského bytového fondu nep řipustili.  
 
Z rozhodnutí současných  havířovských radních zaznívá, jakoby bytový fond nebyl  v minulosti 
vůbec revitalizovan. To není pravda. Jenže jednotlivé akce se dosud prováděly promyšleně, 
zateplení se provádělo tenkrát, když na to byly vyhlášeny vládní dotace, revitalizace bytů 
(elektroinstalace, rozvody koupelna – kuchyň) se prováděly vždy po výměně nájemce. Za takto 
opravený byt bylo stanoveno vyšší nájemné. Pro ilustraci - takováto oprava bytu stojí kolem 150 
tisíc korun a ročně se tímto způsobem opravilo kolem 300 bytů.  Zvýšeným nájemným se 
vydělalo na další opravy. V městských bytech je téměř úplně provedena výměna oken. I zde se 
postupovalo etapově metodou - vlastní zdroje - případně dotace - úvěr.  
 
Nyní ale nic takového  neregistrujeme. To chce totiž úsilí, promyšlenost a manažerské 
schopnosti . Na nájemníka vychrlíme částku, ten se má leknout a my si budeme vládnout dál. 
Kdyby touto metodou postupovalo bytové družstvo, tak dosud nejsou tak daleko s revitalizací 
svých domů. Uživatelům družstevních bytů nebo vlastníkům bytových jednotek, které družstvo 
spravuje pro Společenství vlastníků, nejdříve připravilo projekt a rozsah oprav a možnosti 
financování (zvýšení fondu oprav, úvěr, dotace, či jednorázová úhrada u těch, kdo na to mají). 
Podobný postup hledání cest pro financování jednotlivých projektů je pro současné radní 
obtížný. Chceme nejdřív hromadu peněz a s těmi si už poradíme. 
 
Na zvyšování cen jsme si v současné době zvykli. Je třeba říci, že i platy a důchody o nějaké to 
procento vzrostly. Avšak ti, kdo rozhodují o zvýšení cen, dělají to vždy opatrně, aby to pro 
kupujícího bylo přijatelné. Jinak by hledal zástupné zboží či jinou službu.V případě nájmu je to 
ovšem jiné, protože nájemníci jsou vlastně rukojmími vlastníků nemovitostí. 
 
Postup současné Rady města Havířova (ANO, ČSSD, KDU-ČSL, HPH, Starostové a nezávislí) 
svědčí o naprosté nepřipravenosti řídit město. Bezohlednost, ignorace a necitlivost, to jsou 
vlastnosti těch, kdo mohli takto o nájemném rozhodnout. Ve svém důsledku nejde jen o nájemné 
v bytech MRA, ale i ostatních nájemníků, zejména společnosti RESIDOMO, která bude mít 
důvod pro další zvyšování nájmu ve svých bytech. Musíme si přitom být vědomi, že jedním 
z důvodů nájmu bytů v soukromém vlastnictví (RESIDOMO) je skutečnost, že jsou nuceni 
vytvořit plánovaný zisk pro svého vlastníka. Město však po svých firmách požaduje pouze 
vyrovnaný rozpočet, nikoli zisk. 
 
Městské byty jsou vlastnictvím města, tedy všech občanů. Rada města plní funkci hospodáře 
z vůle voličů. O tom, jak hospodaří s penězi fondu bydlení na opravu městských bytů, si můžeme 
udělat úsudek z následujícího usnesení Rady z 11. 3. 2019: 
 
Rada města Haví řova svým usnesením 448/10RM/2019 - VZ/09/MRA/19 - „ Poslanecká 
kancelá ř, ul. Dlouhá t řída 473/23“ rozhodla o zadání ve řejné zakázky na výše uvedené dílo 
(úpravu bytových prostor pro pot řebu poslance)  za částku 2 538 629 K č. Pana poslance 
Bělicu, našeho neuvoln ěného primátora, asi starosti oby čejných ob čanů tolik nezajímají. 
Ano, pán ům na radnici se splnil jejich sen. Dostali se k moc i a k pen ězům.  
 

Občané a voli či, vězte, že jste tady proto, abyste se  v p říštích 
volbách op ět nechali napálit . 

 
JUDr. Bronislav Bujok, místopředseda MěV KSČM 
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Ing. Kateřina Konečná 
 
poslankyně Evropského parlamentu, 
38 let,  KSČM 
 

 
Dáme EU Konečnou! 

Zvolení do Evropského parlamentu v roce 
2014 byl a je pro mne závazek prosazovat 
volební program a Vaše zájmy. Zde jsem 
bojovala s dvojí kvalitou potravin, ale také jsem 
protestovala proti odlesňování obecně či 
povolování pesticidů, prosazovala jsem zásady 
stejné odměny za stejnou práci, prosazovala 
jsem ochranu práv pacientů a zapojení 
pacientských organizací do rozhodovacích 
procesů, protestovala jsem proti smlouvám 
o volném obchodu, které by posílily moc 
nadnárodních korporací, ale také jsem 
podporovala evropskou kosmickou agenturu, 
která sídlí v České republice. Těší mě, že jsem 
podle hodnocení aktivity europoslanců MEP 
Ranking dlouhodobě třetí nejaktivnější českou 

europoslankyní. Je to radost i závazek.   

S kolegy zvolenými za KSČM, ale i s těmi z naší levicové frakce GUE/NGL, chci nadále usilovat 
o prohlubování sociálního rozměru EU, vyšší míru zapojení občanů i členských států do jejího 
fungování a posilovat lidovou suverenitu na úkor vlády technokratů. Mým cílem je přispět 
k obrodě evropské levice jako vůdčí síly změny a pokroku. 
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Kandidáti KSČM:  

Nástup mladých 

  

1. Kateřina Kone čná – členka KSČM – 38 let – europoslankyně a bývalá poslankyně 

 2. Andrej Bóna  – člen SDS – 23 let – student, překladatel, redaktor 

 3. Arťom Korjagin – člen KSČM – 30 let – provozní baru 

 4. Roman Blaško  – člen KSČ – 49 let – fotograf, redaktor 

 5. Lukáš Pa řízek – člen KSČM – 35 let – provozně technický specialista 

 6. Dagmar Švendová – členka KSČM – 41 let – koordinátorka evropské levicové nadace 

 7. Zdeněk Štefek  – člen KSČM – 44 let – zastupitel Středočeského kraje 

 8. Kateřina Ambrožová – členka KSČM – 36 let – učitelka 

 9. Petr Pick  – bezpartijní – 36 let – výzkumný pracovník 

10. Lubomír Ledl – člen SDS – 66 let – poradce ústavního činitele 

11. Anna Vaculíková – členka KSČM – 25 let – řidička kamionu 

12. Ivan Maštálka  – člen KSČM – 36 let –  právník 

13. Petr Bureš – člen KSČM – 41 let – referent zahraničního obchodu 

14. Richard Pokorný – člen KSČM – 39 let – vysokoškolský učitel 

15. Pavla Švepeš Šlahúnková – členka KSČM – 30 let – vedoucí kanceláře europoslankyně 

16. Tereza Čechová Humpolcová – členka KSČM – 31 let – vedoucí oddělení ÚV KSČM 

17. Jaromír Kohlí ček – člen KSČM – 65 let – europoslanec 

18. Zdeněk Ondrá ček – člen KSČM – 49 let – poslanec 

19. Jiří Hudeček – člen SDS – 65 let – profesor Univerzity Karlovy v Praze, biochemik 

20. Eva Badinková – členka KSČM – 52 let – občanská zaměstnankyně Policie ČR 

21. Ludvík Šulda  – člen KSČM – 39 let – zastupitel Olomouckého kraje 
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Švédská KS se poprvé účastní voleb do EP. 
 

Poprvé od vstupu Švédska do EU v roce 1994 se Švédská komunistická strana zúčastní 
evropských voleb.To bylo oznámeno na tiskové konferenci dne 17. března ve Stockholmu. 
Kandidáti strany byli také přítomni včetně lídra kandidátky, který je povoláním zedník a odborář. 
Výběr takového lídra má dát najevo třídní pozici strany. 

Na tiskové konferenci předseda strany 
Andreas Sorensen prohlásil: 

„Od posledních parlamentních voleb jsme u 
moci. Nyní můžeme využít naší dynamiky. 
Opozice vůči EU musí mít čistě 
antikapitalistickou podobu. Musíme vysvětlit 
pracujícím, že EU je mechanismus, který 
organizuje kapitalisty proti vlastním národům a 
proti ostatním globálním konkurentům. Dostali 

jsme možnost kontaktovat a informovat zaměstnance a tím zlepšovat naši práci. Nechceme 
organizovat ani řídit kapitalismus, pokud budeme voleni. To je práce oportunistů a reformátorů. 
My budeme propagovat revoluční cíle, které chceme a odhalovat kontrasty mezi moderními 
lidskými potřebami a současným politickým řízením. Chceme se konfrontovat s bludy 
parlamentarismu v kapitalistickém systému. Od počátku budovat komunistické a revoluční hnutí 
pracujících a bojovat proti všem levicovým stranám, které chrání kapitalismus“. 

Andreas Sorensen nakonec poukázal na Deklaraci Komunistické iniciativy pro evropské volby, 
kterou podepsalo 30 komunistických a dělnických stran. 

Zdroj:www.atexnos.gr, Překlad: Tomas Candulas 
 

 

 

 

Zapomenuté výročí? 
 

24. dubna letošního roku uplynulo 70 let od založení jednotné dětské 
organizace, která se od roku 1990 změnila v nezávislé sdružení Pionýr.  
Věřím, že většina těch, kteří prošli pionýrskou organizací, rádi vzpomínají na 
oddílové či skupinové hry, soutěže, výlety, tábory- převážně třítýdenní za 
minimální poplatek, každoroční 
výstupy na Čantoryji.  
 

U nás v Havířově jsme jako 
první v okrese začali pořádat příměstské tábory 
v domě dětí a mládeže. Tehdy novinka, nyní 
běžná věc. Všichni si určitě vzpomenou také na 
kvalitní a vkusné časopisy Pionýr, Sedmička 
pionýrů a především na ABC mladých techniků a 
přírodovědců. 

 
Současnému Pionýru, který má kolem 15 000 členů, přejme kvalitní vedoucí, 
spokojené děti a mládež, podporu společnosti. 
 
-trei 
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Aktuální informace ze zasedání zastupitelstva 29. 4. 2019 

 
Havířovští zastupitelé se sešli v kulturním domě Radost v 15:00 hod. Projednávaný program byl 
ve většině bodu bez připomínek. Bez diskuze byla schválena částka 2 420 tis. Kč na  Systém 
sdílení kol (Bike Sharing System). Jedná se o zajištění služby půjčování jízdních kol na území 
města. Schválení této částky je podmínkou spuštění služby. Zkušenosti s ní mají např. ve  
Frýdku-Místku, Olomouci, Ostravě atd. Ve městě by mělo být ve 25 stojanech rozmístěno 100 
jízdních kol, přičemž se nevylučuje rozšíření. Lidé by si mohli půjčit kolo prostřednictvím mobilní 
aplikace s tím, že pokud kolo vrátí do kteréhokoli stojanu ve městě do 15 minut, nemusí nic platit. 
Po překročení této doby se zaplatí za každých 45 minut  25 korun.   

Náš zastupitel Eduard Heczko  vystoupil s připomínkou k bodu návrhu zástupce města do 
dozorčí rady ve společnosti SmVak Ostrava a.s. s tím, že pan Chrobok není zastupitelem a  když 
máme o něčem hlasovat, tak by bylo vhodné, aby se přišel představit. Proto se KSČM  rozhodla 
návrh nepodpořit, protože pan Chrobok nepřišel ani na jednání dnešního zastupitelstva. 
Neuvolněný primátor pan Josef Bělica (ANO) pouze poděkoval za připomínku...  

V bodě vystoupení občanů a interpelace zastupitelů se rozohnila diskuze na téma  zdražení 
městských bytů (MRA). V diskuzi vystoupil jediný občan a to Radim Mudra , někdejší 
zastupitel: "Dočetl jsem se, že město zvyšuje od 1. 7. 2019 nájemné v městských bytech. 
Chápu, že je třeba do domů investovat. Ale máme tady seniory, nebo matky samoživitelky. 
Městu ubývají obyvatelé, mladí se stěhují mimo Havířov. Byl bych rád, kdyby to rada města 
znovu projednala. Najde se nějaký zastupitel, který by to navrhl? S tím, že by se jednalo 
o variantním řešení a s odkladem zdražení." 

Na tento podnět reagoval pan primátor: „Rada města všechny aspekty zvážila. Úprava 
nájemného je nutná. Ty výtahy vyžadují rekonstrukci a také elektroinstalace v bytech. Ten úvěr 
bude financován právě ze zvýšeného nájemného."  

Vyjádřil se také jednatel MRA Havířov Róbert Masarovi č. "Máme v havarijním stavu 
42 výtahů, u kterých už nám nebude umožněno prodloužení provozu. Ty budeme modernizovat 
ve velice krátkém časovém horizontu. Představte si, že ty výtahy přestanou fungovat. Co 
budete dělat? Průměrné nájemné je jedno z nejnižších v republice. Jsme velmi sociální město. 
Ale město nemůže mít všechny byty jako sociální. Další finanční prostředky budeme potřebovat 
na zateplování domů, u kterých ještě nebylo provedeno," řekl.  

Poté vystoupil zastupitel za KSČM Eduard Heczko : ,,Z nájemného v bytech plyne městu kolem 
200 milionů korun ročně. Náš klub zastupitelů za KSČM se ztotožňuje s vystoupením pana 
Mudry, že takto skokově zvýšené nájemné postihne další nájemníky, kteří dosud byli schopni jej 
hradit. Proto navrhujeme usnesení zastupitelstva, aby Rada města zvážila a přehodnotila 
zvýšení nájemného a odložila jeho účinnost až od 1. 1.2020 ."  Zastupitelé hlasovali o tomto 
návrhu, ale byl zamítnut. Pro hlasovalo 13 zastupitelů (všichni přítomní zastupitelé KSČM, SPD a 
Pirátů), proti 26 (všichni přítomní zastupitelé ANO, ČSSD, HPH a KDU-ČSL a STAN) a jeden 
zastupitel se hlasování zdržel (ODS), takže o nájemném v bytech se opětovně v městské radě 
jednat nebude.  

Zdražovaní bytů přispěje bohužel k tomu, že mnoho lidí se bude muset obrátit na státní sociální 
podporu ohledně příspěvku na bydlení a je na místě připomenout, že pro to hlasovali i všichni 
zastupitelé údajně „levicové strany“ ČSSD. Je pro ně důležitější být u moci, než obhajovat a 
chránit nájemníky městských bytů. Totéž samozřejmě platí i pro HPH a KDU-ČSL se STAN. A co 
říci k hnutí ANO? Opět si potvrdili dominantní postavení v koalici a jak poslušné mají koaliční 
partnery. 

Dále vystoupil zastupitel Jan Nezhyba (Piráti)  s návrhem zahájit diskuzi ke strategii snížení 
zranitelnosti města v době klimatických změn. Myšlenkou je vytvořit pracovní skupinu, která by 
připravila podklady pro studii týkající se tohoto ožehavého a vysoce aktuálního tématu. 
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A právě v tomto momentě se plně projevila inteligence a fundovanost zastupitelů z řad ANO, za 
které vystoupil, místní, vskutku „renesanční člověk“, Róbert Masarovi č: "Pane kolego, přijdete 
s tkaničkami vyrobenými ve Vietnamu, botách z Číny dovezenými velkou lodí přes půl světa a 
vy nám tady budete vykládat o klimatických změnách?" Toto nevhodné a krajně nemístné 
vystoupení v plné nahotě odhaluje myšlení a nekompetentnost zastupitelů z řad ANO, potažmo 
celé vládnoucí koalice.   

Jaroslav Kocián (Piráti)  následně vybídl členy ANO ke korektnímu vystupování bez osobních 
útoků. Bohužel, jeho výzva byla opět ignorována a nedočkal se ani rázného  zásahu pana 
primátora. Tento postoj současného vedení města je obrazem jeho přístupu k řízení a správě 
města a že jednání zastupitelstva je pro ně jen „nutným zlem“ a názory opozice mohou 
ignorovat či zlehčovat. Slušnost, morálka, odbornost a demokracie dnes prohrály na celé čáře.  

 
 
Markéta Fikáčková a ing. Eduard Heczko 
 

Částečně převzato z: 
 https://karvinsky.denik.cz/zpravy_region/zasedani-zastupitelstva-mesta-havirova-20190429.html 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Městský výbor KS ČM blahop řeje člence ZO č. 57 k udělení ocen ění 

„Osobnost kultury m ěsta Haví řova“  

 
Boženě Bílkové, která obdržela ocenění za dlouhodobý rozvoj kulturního dění ve městě Havířově 
a příkladný osobní přístup k rozvoji spolkového života žen. 
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Pozor  na nekalé obchodní praktiky 

nejen obchodníků s energiemi! 
 
V našem regionu se dostává opakovaně do problémů celá řada občanů zejména  seniorů, kteří 
jsou oslovováni po telefonu i jinak s různými nabídkami  např. slibující levnější energie a změnu 
dodavatelů energií. Vše za Vás zařídíme, vše zdarma, případně dáme dárek. Něco tak 
výhodného přece nejde odmítnout! Již méně Vás informují o rizicích těchto „výhodných“  
nabídek. A pokud Vás takto osloví a přesvědčí i tři různí prodejci během roku s nabídkou na 
elektřinu i plyn, je zaděláno na problém. A pokud prodejce se svými obchodními praktikami 
narazí navíc na osobu v seniorském věku, která ani není schopna objektivně posoudit nabídku, 
hrozí i finanční sankce napsané nenápadným malým písmem v rozmezí 1 až 9 tisíc Kč za jedno 
odběrné místo.  

Prodejci se již většinově naučili dodržovat legitimní postup a nedostatky stávající legislativy jdou 
spíše k tíži klientům, kteří se nechají nalákat na líbivé nabídky. Je zarážející, že stávající 
předpisy umožňují, aby obchodníci mohli nasmlouvat na jedno odběrné místo a stejné období 
více různých smluv, aniž by měli za povinnost si toto ověřit a byl stanoven závazný postup pro 
stanovení platnosti či neplatnosti smlouvy z důvodů vícenásobného zasmluvnění. 

Na co si dát pozor nám radí např. Energetický regulační úřad ve svém  

„Desateru obrany p řed šmejdy v energetice“: 
1. Nenechte se nikým do ničeho nutit. Vaše cesta za levnější elektřinou či plynem by 

měla začít vlastní aktivitou, nikoliv iniciativou obchodníka. Jestliže se přesto 
rozhodnete s ním jednat, udělejte si alespoň rámcovou představu o tom, čeho 
chcete dosáhnout. Pomohou internetové srovnáva če, jeden nabízí ERÚ: 
http://kalkulator.eru.cz/;  

2. Vždy se ptejte, zda se bavíte přímo s dodavatelem, nebo se 
zprost ředkovatelem.  Je v tom veliký rozdíl. Pro každého platí jiné právní 
předpisy , důležité rozdíly jsou zejména ve lhůtách pro odstoupení od uzavřených 
smluv. Dodavatel vlastní licenci na dodávky energií, zprostředkovatel jen nabízí 
(přeprodává) nabídky jednoho nebo více dodavatelů. Zprostředkovatel také může 
chtít exkluzivitu ke správě vašeho odběrného místa – pokud mu ji udělíte, vzdáváte 
se práva na vlastní volbu dodavatele po předem sjednanou dobu pod hrozbou 
sankce. 

3. Když někdo zvoní na vaše dveře a tvrdí, že je zaměstnancem ERÚ nebo ČOI, 
velmi pravděpodobně lže. Úřady energie neprodávají , nekontrolují faktury 
podomním způsobem apod. Stejné je to se zástupci distributorů, kteří sice 
kontrolují měřidla, energii ale neprodávají. Říká vám podomní prodejce, že přichází 
od vašeho sou časného dodavatele?  Ať to dokáže . Nekorektní prodejci se často 
za velké dodavatele vydávají – osobně i po telefonu. 

4. Je u vás podomní prodej omezený vyhláškou a podomní prodejce zákaz porušil ? 
Obraťte se na městskou policii. 

5. Volá někdo na váš telefon, píše na e-mail? Ptejte se, odkud má kontakt a zda 
disponuje vaším souhlasem pro zasílání obchodního sd ělení . Jestliže souhlas 
nemá, hlaste jednání podnikatele na Úřad pro ochranu osobních údajů 
(http://www.uoou.cz/ ). Během telefonického hovoru se k ni čemu nezavazujte.  

6. Neberte si dárky, odmítn ěte služby „za ur čitých podmínek zdarma".  Známým 
příkladem zneužití „dárků" jsou LED žárovky nebo neplacené poradenství. Stačí 
vypovědět smlouvu ve lhůtě, kdy vám to energetický zákon umožňuje bez sankce, 
ale prodejce či zprostředkovatel vám „dárky", zakoupené podle občanského 
zákoníku, zpoplatní. 
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7. Nikdy se nezavazujte, že podepíšete smlouvu, kterou  ještě nemáte 
k dispozici.  Do telefonu žádnému prodejci ne říkejte „ano", protože smlouvu 
lze uzav řít i telefonicky.  Pokud se přihlašujete do aukce, vybírejte takovou, která 
umožňuje finální nabídku nepodepsat (samozřejmě bez sankce). 

8. Nikdy nepodepisujte nic (smlouvu, plnou moc, p řihlášku atp.), co jste si 
důkladn ě nepřečetli a úpln ě nepochopili.  Pokud cokoliv nepochopíte, ptejte se. 
Teprve až všemu porozumíte, rozhodněte se, zda podepíšete. 

9. Nebuďte pasivní! P řípadné spory s dodavatelem neodkládejte , řešte je hned 
zpočátku. Jestliže dodavatel  nereaguje nebo vy s navrhovaným řešením 
nesouhlasíte, obraťte se na ERÚ. Jestliže jde o problém se zprost ředkovatelem , 
pomoci může Česká obchodní inspekce ( http://www.coi.cz/ ). Pokud nevíte, s 
kým jste jednali, obraťte se na jeden z obou úřadů, podnět si předají.  

10. Pamatujte si, že od smlouvy o dodávkách energií , kterou jste uzavřeli mimo 
provozovnu držitele licence, můžete bez jakýchkoliv sankcí odstoupit do 14 dní 
od uzav ření nebo ji vypov ědět nejpozd ěji 15. dne po zahájení dodávek . 

Pokud už někdo podepsal takovou smlouvu a obchodník nesplnil veškeré informační povinnosti, 
které stanoví Občanský zákoník v § 1820, např. doložení předepsaného formuláře 
pro odstoupení  od smlouvy, prodlužuje se lh ůta k odstoupení od smlouvy na jeden rok a 14 
dní .  

Důležitá je i informace. že lhůta pro podání výpov ědi smlouvy uzav řené na dálku či s 
podomním obchodníkem b ěží ode dne uzav ření smlouvy , i když energetický zákon výslovně 
neuvádí počátek lhůty pro podání výpovědi. Lhůta končí 15. den po zahájení dodávky. 
Výpovědní doba činí 15 dnů a začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení 
výpovědi dodavateli. Dodavatel v tomto případě nemůže vůči spotřebiteli uplatňovat v souvislosti 
s výpovědí smlouvy žádnou sankci, tedy například smluvní pokutu či poplatek za ukončení 
smlouvy. 

Vhodné využít poradenství Sdružení obrany spot řebitel ů Moravy a Slezska, z.s. , kde mají 
největší zkušenosti s touto problematikou. Poradny předmětného sdružení v Moravskoslezském 
kraji najdete na internetové adrese http://www.sos-msk.cz/poradny/vyjezdni-poradny-v-
moravskoslezskem-kraji/  , e-mail pro spotřebitelské dotazy poradna@sos-msk.cz ;  telefon 
pro spotřebitelské dotazy 608 722 582. Podobná spotřebitelská sdružení působí v rámci celé ČR. 

Mnozí senioři ani nemají internet a je na místě, aby senioři zejména vyššího věku byli více 
chráněni. O to víc  musí být obezřetní a bez porady a konzultace s nezávislými  poradci nemají 
nic podepisovat. Senior, jehož případ se mi dostal do rukou, má šanci se i s mojí  pomocí  
z problematické situace dostat ještě bez větší úhony. Takže pozor na lákavé nabídky ! Mnozí na 
to už tvrdě doplatili. Také Krajská rada seniorů  Moravskoslezského kraje vyzvala na svých 
stránkách www.ms-seniors.cz  zainteresované subjekty, města a obce včetně médií, aby 
zajistily potřebnou informovanost občanů.  

 

Ing. Karel Žák, člen krajské rady seniorů Moravskoslezského kraje 
 
 
 
 

******************************************************************************************************************** 
Písemné příspěvky zasílejte na mv.havirov@kscm.cz 
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