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Hektický závěr 
roku 2016

v některém z předchozích čísel NP16, 
proto dnes přinášíme jen rychlý ob-
razový přehled s kratším komentářem 
u šesti nejzajímavějších.

Z oslavy rovnou za volant
Autohlídka Městské policie hl. m. Prahy při běžné hlídkové činnosti projížděla 
17. prosince v 17.00 hodin přes Zbraslavské náměstí do ulice Elišky Přemyslovny, 
když z vedlejší pozemní komunikace vysokou rychlostí přijíždělo osobní motoro-
vé vozidlo značky Alfa Romeo. Toto vozidlo, jehož řidič nerespektoval dopravní 
značení na Zbraslavském náměstí, nedalo přednost v jízdě autohlídce a odbočilo 
těsně před ní do ulice Elišky Přemyslovny a dále pokračovalo v jízdě vysokou 
rychlostí. Řidič služebního vozidla intenzivně sešlápl brzdový pedál a na místě 
zastavil vozidlo, aby zabránil dopravní nehodě. Vzhledem k okolnostem stráž-
níci pojali důvodné podezření ze spáchání přestupku a za pomoci světelného 
výstražného znamení s rozsvíceným nápisem „STOP“ autohlídka neprodleně za 
vozidlem vyjela. Vozidlo se podařilo dojet a zastavit v ulici Elišky Přemyslovny. 
Ve vozidle se nacházel řidič a spolujezdkyně. Strážníci řidiče vyzvali k předlože-
ní dokladů a podání vysvětlení. Uvedl, že žádné doklady u sebe nemá, a ke své 
osobě sdělil požadované údaje. Vzhledem k tomu, že mluvil velmi nesouvisle 
a z jeho pohybů bylo zřejmé, že obtížně udržuje rovnováhu, vzbudil důvodné 
podezření, že řídil pod vlivem alkoholu, nebo jiné návykové látky. Na dotaz, zda 
požil alkohol před jízdou, odpověděl, že nikoliv. Na opakovaný dotaz již sdělil, že 
v práci měli oslavu a že alkohol požil. Dále upřesnil, že vypil 4 piva a 5 panáků.
U řidiče byla provedena orientační dechová zkouška na přítomnost alkoholu v de-
chu s pozitivním výsledkem 2,02 promile. Přivolaná autohlídka Policie ČR, místní 
oddělení Radotín, si na místě řidiče převzala k přijetí dalších opatření.
Návrat ztraceného mobilu
Při běžné hlídkové činnosti v ulici U Starého stadionu nalezla 24. prosince 
v 16.05 hodin pěší hlídka Městské policie hl. m. Prahy na zemi ležící mobilní te-
lefon model LG G3 Cat.6 zlaté barvy –  nepoškozený a funkční. Strážníci sepsali 
Úřední záznam o nálezu a prověřili na místním oddělení Policie ČR Radotín, 
zda není telefon nahlášen jako odcizený s výsledkem negativním. Spokojená ma-
jitelka telefonu se poté dostavila na radotínskou služebnu městské policie, kde 
uvedla, že telefon ztratila, a svůj přístroj si převzala zpět. 

Podívejte se na platnost svého 
řidičského průkazu

V letošním roce by měla postupně 
vypršet platnost více než 800 tisícům 
řidičských průkazů. Jedná se o průkazy, 
které byly vydány v roce 2007 s dobou 
platnosti na 10 let.

Řidiči by si měli platnost svého ři-
dičského průkazu zkontrolovat a včas 
požádat o jeho výměnu. Vyhnou se tak 
frontám a případně riziku pokuty za ne-

platný průkaz. Výměnu zatím provedlo 
podle Ministerstva dopravy 30 % řidičů. 

Největšímu počtu průkazů vyprší plat-
nost během března, října a listopadu. Vý-

měnu lze provést již 3 měsíce před skonče-
ním jejich platnosti a je zcela bezplatná.

Lhůta pro vydání nového průkazu 
je 20 dní. O výměnu lze požádat také 
ve zrychlené lhůtě do pěti pracovních 
dnů. Za expresní vydání si však řidiči 
připlatí 500 korun.

Výměnu lze provést pouze na přísluš-
ném úřadu obce s rozšířenou působnos-
tí podle místa trvalého bydliště řidiče.

V Praze je to pracoviště Odboru do-
pravněsprávních činností Magistrátu 
hl. m. Prahy Na Pankráci 1685/17,19, 
Praha 4, budova Business Centra Vy-
šehrad. K výměně je zapotřebí platný 
průkaz totožnosti, jedna průkazová 
fotografie a současný řidičský průkaz.

Pokud řidič o vydání nového průkazu 
nepožádá včas a bude řídit i po uplynutí 
jeho platnosti, vystavuje se riziku poku-
ty za řízení bez platného průkazu. Za 
tento přestupek hrozí řidiči pokuta na 
místě do 2 tisíc korun, v případě správ-
ního řízení až 2,5 tisíce korun.

Parkoviště „U Ondřeje“ jako 
nástupní plocha páteřní 
cyklotrasy včetně obnoveného 
dětského hřiště

Venkovní 
tělocvična 
nad řekou 
se rozšířila 
o soustavu 
hrazd pro 

streetwork-
outová 
cvičení

Bydlíte v rodinném domě, vytápíte jej starým neekologickým kotlem na uhlí 
a stále přikládáte ručně? Neváhejte využít finančních prostředků z dotací.

Z programu „Zlepšování kvality ovzduší v hl. m. Praze – pořízení ekologické-
ho vytápění v domácnostech“ můžete při splnění všech předepsaných podmínek 
(viz níže) získat až 127 500 Kč (85 % ze 150 tis. Kč).

Dotace jsou určeny na výměnu starých neekologických kotlů na tuhá paliva 
s ručním přikládáním v rodinných domech za moderní nízko-emisní tepelné 
zdroje následujícího typu:
» kotle na biomasu s automatickým přikládáním,
» kombinované kotle na uhlí a biomasu s automatickým přikládáním,
» plynové kondenzační kotle, 
» tepelná čerpadla,
případně na instalaci solárního systému, a le pouze současně s instalací
některého z výše uvedených nových zdrojů.

Současně platí předpoklad, že dům splňuje energetické kvalifikační požadavky 
na energetickou třídu „C“. Pokud ne, musí být provedeno alespoň některé mini-
mální opatření vedoucí ke snížené energetické náročnosti rodinného domu tzv. 
mikro-energetická opatření:
» zateplení střechy nebo půdních prostor,
» zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy,
» dílčí zateplení dalších konstrukcí – např. severní fasáda apod.,
» oprava fasády, např. prasklin a dalších poruch fasády – eliminace tepelných mostů,
» oddělení vytápěného prostoru rodinného domu od venkovního – např. zádveří,
» výměna vstupních a balkonových dveří,
» instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž prahů vstupních dveří, 
» výměna zasklení starších oken za izolační dvojskla.

Energetický specialista buď zpracuje „Průkaz energetické náročnosti“, pokud 
dům splňuje energetickou třídu „C“ nebo vydá „Potvrzení energetického specia-
listy“, čímž potvrdí provedení mikro-energetických opatření.

Finanční prostředky přidělené na tento dotační program mohou uspokojit mi-
nimálně 160 a maximálně 175 žadatelů. V současné době je však podáno pouze 
105 žádostí.

Poskytnutí dotace je v hl. m. Praze podmíněno podáním žádosti včetně všech 
příloh, tzn. až po provedení kompletní výměny tepelného zdroje (nárok zpětně 
i na obměny provedené od 15.7.2015), a to včetně doporučených mikro-energe-
tických opatření. 

Zahájení příjmu žádostí bylo 21. března 2016 a tato možnost stále běží. Žádosti 
se podávají na hlavní podatelně Magistrátu hl. m. Prahy, Jungmannova 35/29, 
Praha 1, přízemí budovy.  

Stavba kontejnerů omezí dopravu. 
Z důvodu stavby podzemních kontej-
nerů na tříděný odpad bude v termínu 
od 20. února do 3. března realizová-
na úplná uzavírka v ulici Josefa Kočího 
v úseku cca 20 metrů od křižovatky 
s ulicí Tachovská. Dále dojde v termínu 
od 23. ledna do 10. února k omezení pě-
šího provozu v ulici Prvomájová (v úse-
ku: Grafitová – U Vápenky) a v termínu 
od 8. do 27. února k omezení na ko-
munikaci pro pěší v ulici Loučanská 
(v úseku Macháčkova – K Lázním). 
Zhotovitelem je ALBET stavební, s r.o.
Kam s vánočními stromky? 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 (např. na 
sídlišti), lze stromky volně odložit vedle 
nich. V případech činžovních a rodin-
ných domů odkládejte vánoční strom-
ky k nejbližším kontejnerům na tříděný 
odpad. Stromky vyhazujte nejlépe den 
před odvozem komunálního odpadu, 
aby nedocházelo k jejich přílišnému 
hromadění po zbytečně dlouho dobu. 
Stromky jsou do vozů na komunální 
odpad nakládány v běžných svozových 
dnech a jejich odvoz bude probíhat po 
celý leden a únor. Konečná zastávka 
pro vánoční stromky je u specializo-
vaného odběratele, který stromky štěp-
kuje, a tak následně slouží např. jako 
topivo. Znečištěné nebo nedostatečně 
odstrojené stromky putují společně se 
směsným odpadem k energetickému 
využití do ZEVO Malešice. Umělé 
stromky ale nepatří do kontejneru na 
tříděný či směsný odpad, ale do sběrné-
ho dvora (nejbližší je v Praze-Radotíně, 
V Sudech 1488/2). Zajímavou možnost, 
jak naložit s vánočním stromkem, letos 
nabízí mateřská škola Petrklíč. Stačí 
jej odnést na jedno ze sběrných míst 
Petrklíče – buď do Hadravské ulice (na 
zahradu vlevo u vchodu do kanceláře) 
nebo na náměstí Osvoboditelů 6/19, do 
třídy Broučků, která se nachází vedle 
Kulturního střediska „U Koruny“ 
(stromek lze zanechat u hnědých vrat 
domu). Stromečky v Petrklíči rozřežou 
a jednotlivé části využijí dál – jako 
štěpku, na topení, do kompostu atd. 
Bližší informace poskytne Zbyněk 
Váňa, telefon 739 592 585.
Spotřebitelské úvěry a podnikatelé. 
Odbor živnostenský ÚMČ Praha 16 
upozorňuje podnikatele, kterým trvalo 
živnostenské oprávnění k provozování 
vázané živnosti „Poskytování nebo 
zprostředkování spotřebitelského úvě-
ru“, na účinnost zákona č. 257/2016 Sb., 
a to od 1.12.2016. Ten, kdo byl přede 
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona 
oprávněn poskytovat spotřebitel-
ský úvěr na základě živnostenského 
oprávnění, zprostředkovávat spotřebi-
telský úvěr jiný než na bydlení nebo 
zprostředkovávat spotřebitelský úvěr 
na bydlení, může provozovat tuto čin-
nost na základě dosavadního živnos-
tenského oprávnění, nejdéle však do 
18 měsíců ode dne účinnosti citované-
ho zákona. Podmínkou je, že podnika-
tel podá žádost k České národní bance 
do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti 
citovaného zákona. Marným uplynu-
tím této lhůty oprávnění zaniká.
Havárie vody a výluky v mobilu. 
Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 
nabízejí bezplatnou službu SMS-INFO, 
tedy zásadní informace o pražské vo-
dohospodářské síti přímo do mobilu. 
Aktuálně ji využívá 28,5 tisíce obyvatel 
metropole, za loňský rok se zvýšil počet 
registrovaných uživatelů o dva tisíce. 
Díky této službě dostává uživatel na 
svůj mobilní telefon zdarma informace 
o všem podstatném, co se vody v Praze 
týká. Počínaje mimořádnými událost-
mi, přes plánované výluky až po aktuál-
ní ceny vodného a stočného. K přístu-
pu ke službě je nutná pouze registrace. 
Zákazníci si službu mohou objednat 
přes webové stránky pvk.cz, zákaznic-
kou linku 840 111 112 a 601 274 274 
či v Zákaznickém centru PVK – 
Dykova 3, Praha 10. Další možností je 
zaslat sms zprávu s textem VEOLIA na 
číslo 720 001 112, na jejímž základě 
operátor klienta kontaktuje a provede 
s ním rychlou a pohodlnou registraci 
služby SMS-INFO.

Kotlíkové dotace pro Pražany

Veškeré informace jak postupovat, jaký nový topný zdroj instalovat, aby 
splňoval předepsané emisní limity, seznam energetických specialistů
a potřebné vzory tiskopisů naleznete na adrese: portalzp.praha.eu/energetika

Zásadní změny, které 
spotřebitelům přinesl rok 2016

Rok 2016 byl na spotřebitelskou legis-
lativu bohatý. Přinesl nový způsob řešení 
spotřebitelských sporů, dodavatelům 
energií zákon nařídil, aby svým zákazní-
kům říkali pravdu, a nový zákon o spotře-
bitelském úvěru má zatočit s lichváři. 

Spotřebitelé mají ze zákona řadu 
práv, ale pokud by se kvůli každé 
zamítnuté reklamaci museli soudit, 
ve výsledku by to vzdali dříve, než 
by spor vůbec začal. Advokáti jsou 
drazí a zákony složité. Právě s tímto 
problémem se Evropská unie rozhodla 
bojovat a její členské státy musely vy-
myslet, jak řešit spotřebitelské spory 
levně a efektivně. „Česká republika 
to vyřešila po svém a spory rozdě-
lila mezi Českou obchodní 
inspekci, Finančního arbitra, 
Český telekomunikační úřad 
a Energetický regulační úřad,“ 
říká Miloš Borovička, právní 
poradce dTestu. „Každá z in-
stitucí ale spory řeší v trochu 
jiném režimu a s jinými pra-
vomocemi vůči spotřebitelům 
a podnikatelům. Například 
ČOI má jen vést strany sporu 
k dohodě a závazně neroz-
hoduje, ostatní rozhodují ve 
správním řízení a rozhod-
nutí má podobné účinky 
jako rozsudek.“ Pro řešení 
sporů v rámci celé Evropské unie 
a především pro pomoc spotřebitelům 
při nákupech ze zahraničních e-shopů 
vznikla tzv. platforma online řešení 
sporů. V každém členském státě má 
teď být instituce, která zahraničním 
spotřebitelům pomůže vyřešit spor 
s místním obchodníkem. Většinou se 
jedná o Evropská spotřebitelská cent-
ra. U nás toto centrum působí při ČOI 
a svou stížnost na evropského podni-
katele můžete vložit na webové adrese 
http://ec.europa.eu/odr. 

Už od ledna 2016 platí také novela 
energetického zákona, která doda-
vatelům elektřiny a plynu nařizuje, 
aby spotřebitelům sdělovali úplné 
a pravdivé informace, které jsou třeba 

pro změnu dodavatele. Od letošního 
roku se rovněž změnila pravidla pro 
zrušení smlouvy na dodávky energií, 
pokud ji spotřebitel uzavřel přes inter-
net, telefon či mimo prostory obvyklé 
k podnikání. Smlouvu lze vypovědět 
až patnáct dní po zahájení dodávek.

Třetí velkou změnou je zcela nový 
zákon o spotřebitelských úvěrech. Ten 
přinesl rozsáhlou regulaci poskyto-
vatelů úvěrů (viz upozornění pro pod-
nikající v tomto oboru v Infoexpresu). 
Předpokládá se, že během dvou let, 
kdy bude probíhat licenční řízení, se 
může jejich počet snížit z dnešních 
desítek tisíc na maximálně několik 
stovek. „Pro spotřebitele je asi nejdůle-

žitější, že se sjednotila pravidla 
prakticky pro všechny spo-
třebitelské úvěry. Pod jednou 
úpravou jsou mikropůjčky 
i hypotéky, což je dobré pro 
lepší informovanost spotřebi-
telů,“ říká Borovička. „Zákon 
tak napřík lad jednotně řeší 
povinnost přezkoumávat, zda 
je zájemce o půjčku schopen 
splácet, ale i předčasné spla-
cení hypoték. Omezil také 
sankce, které často spotřebi-
tele likvidovaly více než úroky, 
strop je nastaven maximálně 
na polovinu celkové výše 

úvěru. Pokuta současně nikdy nesmí 
přesáhnout 200 000 Kč.“

Poněkud nenápadně provedl do-
provodný zákon další zásadní změnu 
ve vymáhání pohledávek po spotřebi-
telích – zakázal totiž rozhodčí řízení 
se spotřebiteli. Rozhodčí řízení bylo 
zejména v minulosti zneužíváno pro 
vymáhání dluhů z neplatných smluv 
a neadekvátních pokut. Řada roz-
hodců však dokáže rozhodnout dříve 
než soud a stejně spravedlivě. Největší 
problémy navíc už soudy i novější pra-
vidla pro rozhodce vyřešily. Zmizela 
tak jedna z alternativ, jak řešit problé-
my, a agenda se přesune zpět na soudy. 
To určitě nepřinese zrychlení již tak 
pomalých soudních procesů.

Místo u řeky II. bylo postupně 
osazováno jednotlivými prvky

Rekonstrukce 
chodníků 
na náměstí 
Osvoboditelů

Výměna klasické elektronabíjecí 
stanice ve Vrážské ulici za rychlo-
dobíjecí

Přesazení platanu 
k autobusovému 

terminálu 
kvůli výstavbě 

podzemních 
kontejnerů


