EKONOMIKA
Kdy mi
pronajímatel
vrátí kauci?
občanské judo

B

ydlel jsem v nájmu, který skončil ke konci roku. Z bytu jsem
se řádně vystěhoval a pronajímateli jsem byt předal. Při
předání bytu nebyly zjištěny žádné závady, nicméně je pravdou,
že jsem byt nevymaloval, jak jsem podle nájemní smlouvy měl.
Dohodli jsme se s pronajímatelem, že vymalování bytu si již zajistí sám, ale že mi náklady na vymalování strhne z kauce, kterou jsem při nastěhování do bytu uhradil. Do dnešního dne mi
však pronajímatel nevrátil zbytek kauce. Jsem si jistý, že náklady na vymalování byly nižší, než je výše kauce. Co můžu nyní
dělat? Jak dlouho musím na vrácení kauce čekat? Vladan B.
Dotazujete se na to, jak dlouho musíte čekat na vrácení jistoty (dříve užívaný pojem kauce) po skončení nájmu. Vaši situaci
upravuje ustanovení § 2254 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, které říká, že: „Při skončení nájmu pronajímatel vrátí
jistotu nájemci; započte si přitom, co mu nájemce případně z nájmu dluží“. Dle tohoto ustanovení tedy má pronajímatel vrátit kauci při skončení nájmu, to jest poslední den nájmu. Toto však může
být problematické právě v případě, kdy jsou zjištěny nějaké závady
v bytě, dluh na nájmu, službách a podobně, přičemž pronajímatel
ještě neví výši těchto částek (opravy závad, nedoplatky na službách,
a tak dále). Jak uvádíte, dohodli jste se, že si pronajímatel z jistoty
započte (strhne) náklady na vymalování bytu, což je zcela v pořádku, nicméně jste se zřejmě nedohodli na tom, do kdy vám zbývající část jistoty pronajímatel vrátí. Dle zákona vám měl jistotu vrátit
při skončení nájmu. Je otázkou, jaké kroky již pronajímatel ve věci
vymalování bytu podnikl, zda již měl možnost toto zajistit, nicméně lze přepokládat, že zde byl dostatek času k vymalování bytu. Je
vhodné nyní pronajímateli nejlépe doporučeným dopisem sdělit, že
máte za to, že měl již dostatek času k zajištění vymalování bytu, a
vyzvat jej k tomu, aby vám doložil vyúčtování jistoty – jaké byly
náklady na vymalování bytu, a které si tedy z jistoty odečetl, a aby
vám do určitého termínu zbývající část jistoty vyplatil. Pokud by
pronajímatel zbývající část jistoty neuhradil do přiměřeného termínu, pak je možné věc řešit soudní cestou. Je rovněž možné namítat výši nákladů na vymalování bytu, pokud by byly nepřiměřené. Ještě sděluji, že v souladu s výše uvedeným ustanovením § 2254
odst. 2 občanského zákoníku byste měl mít právo na úroky z jistoty
od jejího poskytnutí alespoň ve výši zákonné sazby.
Radana Plevová
Občanská poradna Charity Opava
Dotazy můžete zasílat přes internetovou poradnu
na www.obcanskaporadnaopava.cz, či poradnu osobně
navštívit na adrese Kylešovská 10, Opava
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Tříkrálová sbírka končí

V ulicích vybíralo peníze přes tisíc koledníků
Úderem půlnoOPAVA ci z úterý 14. na
středu 15. ledna definitivně
končí Tříkrálová sbírka s číslem 20. Organizátory ale čeká
ještě mnoho práce. Především
počítání výsledků, na které už
jsou všichni určitě hodně zvědaví. V některých obcích již
výsledek znají, ale na celkovou
částku si budeme muset počkat do konce týdne.
Spočítat všechny dary totiž
není vůbec jednoduché. V téměř
70 obcích a městech na Opavsku
koledovalo hodně přes tisíc malých i větších koledníků. Charita
Opava vydala více než 370 pokladniček a jejich rozpečeťování
a počítání peněz je proces s předem danými pravidly. Pokladničky od koledníků z Opavy se
například budou jako poslední
otevírat a počítat za přítomnosti

úřednic Magistrátu města Opavy. Bude to v pátek 17. ledna a
krátce nato bychom snad mohli
znát i výsledky za celé Opavsko.
Co však stále běží, je soutěž o
nejlepší tříkrálové foto nebo selfie, kterou Charita Opava pořádá spolu s týdeníkem REGION
OPAVSKO. Fotografie můžete
zasílat až do středy 22. ledna na
mail trikralovka-selfie@charitaopava.cz. A až do 24. ledna přijímáme na mailu tks@charitaopava.cz také povídky do soutěže
o nejlepšího tříkrálového spisovatele. Vše vyvrcholí na slavnostním vyhodnocení Tříkrálové sbírky ve středu 29. ledna v 16
hodin v kině Mír v Opavě. Kromě vyhlášení výsledků Tříkrálové sbírky a soutěží tu proběhne
také napjatě očekáváné losování
o stavebnice a chytré mobilní telefony.
(im)

Kolednící dokoledovali. Teď přijde na řadu sčítání.
Foto: Charita Opava

Armáda spásy získala nová auta

Kraj přispěl na nová vozidla téměř milion korun.

Foto: MSK

Nová vozidla získaly soOPAVA ciální služby Samaritán v
Opavě, Domov Přístav Ostrava a Dům
pro ženy a matky s dětmi v Ostravě-Fifejdách. Moravskoslezský kraj na ně přispěl 980 tisíci korunami.
Klienti mohou novými vozy vyjíždět k lékaři, na nákupy nebo na výlety. Moravskoslezský kraj projekt zafinancoval z 80 procent celkových nákladů, zbytek uhradila
Armáda spásy. Devítimístný Renault Trafic Passenger v hodnotě 625 tisíc korun putoval do Domova pro ženy a matky s dětmi v Ostravě-Fifejdách, po jednom vozidle
Daccia Dokker získaly sociální služby Samaritán v Opavě a Domov Přístav v Ostravě. Na každé z těchto vozidel přispěl kraj
240 tisíci korunami.
(tep)

Nezaměstnaných v regionu přibylo

Po měsících
pravidelného poklesu v prosinci naopak
vzrostl počet nezaměstnaných
na Opavsku. Přesto je stav pořád mimořádně pozitivní.
Od listopadu tady přibylo v evidenci Úřadu práce 394
uchazečů o zaměstnání. Na
konci prosince jich tedy bylo
celkem 3 195. Podíl nezaměstnaných tak vzrostl o 0,4 % na
2,6 %. Ovšem, když se podí-

OPAVSKO

Sušilova 1, Opava

váme do minulosti, tak v roce
2018 touto dobou činila hodnota 3,1 %. V roce 2017 to bylo
4,1 % a v roce 2013 dokonce rovných 9 %. Volných pracovních míst bylo na sklonku
prosince roku 2019 v nabídce Úřadu práce 1 902. Zhruba
polovina byla přitom nahlášena pro cizince. Zaměstnavatelé tím řeší současný nedostatek tuzemských pracovních
sil. Daný měsíc se nejvíce shá-

něli pracovníci obsluhy strojů
na výrobu potravin a příbuzných výrobků, montážní dělníci ostatních výrobků, ostatní
pomocní pracovníci ve výrobě, pracovníci ostrahy a bezpečnostních agentur a prodavači. Dlouhodobě je největší
zájem také o řidiče nákladních
automobilů a tahačů, kuchaře
a pracovníky obsluhy strojů na
výrobu a zpracování výrobků z
plastu.
(dat)

Moderní výzvy lidstva pokračují

hů Univerzity Matěje Bela
Dalším hosOPAVA tem předv Bánské Bystrici. V letech
2004-2007 působil jako
nášky z cyklu Moderní
rektor Ostravské univerzivýzvy lidstva, na kterém
ty. Nyní stojí v čele katedspolupracují
Mendelory sociální geografie a revo gymnázium a Fakulta
gionálního rozvoje, která
veřejných politik Slezské
je součástí Přírodovědecuniverzity, bude profesor
ké fakulty Ostravské unia bývalý rektor Ostravské
verzity. Velmi jednoduuniverzity Vladimír Baar.
še se dá říct, že se zabývá
Tématem jeho přednášky,
výzkumem odlišností výkterá se uskuteční v útevojových společenských
rý 21. ledna, bude Moc,
vztahů v nejrůznějších ropolitika a mezinárodní
vinách v návaznosti na
hrozby.
místo výskytu. Jako soPřednáška
Vladimíciální a politický geograf
ra Baara, která se koná od
se soustřeďuje především
14.15 hodin v aule fakulty
na Asii, Oceánii a Rusko.
veřejných politik, je již pátou v pořadí. „Od září jsme Vladimír Baar se věnuje historic- Na téma geopolitika bude
přednášet i opavské veřejpřivítali a diskutovali se ké a kulturní geografii.
špičkovými odborníky ve svých oborech. Napří- nosti. „Žijeme v přelomové době, kdy se rozpaklad s filozofem Janem Sokolem, s klimatology dl bipolární mocenský systém a již déle než čtvrt
Michalem Žákem a Danielem Tichým, s noviná- století se utváří nový. Proto jsme svědky formovářem a právníkem Tomášem Němečkem a napo- ní nových vztahů i soupeření. Jedna velmoc, USA,
sledy v prosinci s profesorem Zdeňkem Opatr- přežila rozpad bipolarity. Rusko se z něho zotaným, odborníkem v genovém inženýrství,“ ohlíží vilo, Čína nenápadně vyrostla. Jaká je v soupeřese do minulosti ředitelka Mendelova gymnázia ní takových velikánů šance hájit vlastní zájmy pro
malé státy, jako je Česko? Ke komu se přiklonit a
Monika Klapková.
Profesor Vladimír Baar vystudoval Přírodově- koho se bát? Nebo se nemáme bát nikoho?,“ přideckou fakultu Univerzity Komenského v Brati- bližuje Vladimír Baar a dodává, že na tyto otázky
slavě, pokračoval na Karlově Univerzitě v Praze a se pokusí odpovědět ve své přednášce. Pořadatelé
na Fakultě politických věd a mezinárodních vzta- srdečně zvou zájemce z řad veřejnosti.

