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1.
Nový občanský zákoník - zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
1. ledna 2014 nabude účinnosti zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Předchozí mnohokrát
novelizovaná verze občanského zákoníku (zákon č. 40/1964 Sb.) účinná až do konce roku 2013,
vstoupila v platnost v roce 1964, po její razantnější úpravě se volalo už mnoho let. Nakonec ale
zákonodárci zvolili jinou cestu a starý občanský zákoník zcela nahradí nový předpis. Smyslem a
účelem nového občanského zákoníku je, až na výjimky, upravit soukromá práva, povinnosti a
postavení osob v jednom kodexu.
Nový občanský zákoník obsahuje 3 081 paragrafů. Nově přejímá celou řadu pravidel upravených
v jiných zákonech, které zrušuje (celkem se jedná o více než 100 právních předpisů, např. obchodní
zákoník, zákon o rodině, zákon o vlastnictví bytů či zákon o sdružování občanů). Ne všechna pravidla
obsažená ve zvláštních zákonech jsou však přijímána bez dalšího. Nový kodex se je snaží přizpůsobit
moderním potřebám. Další snahou je upravit nebo zpřesnit některá pravidla, která současné
soukromé právo neřeší, případně je upravuje velmi stroze, a pro praxi jsou pravidla potřebná.
Nový občanský zákoník je rozdělen do pěti částí:
1. Obecná část
V této části jsou především vymezeny jednotlivé pojmy, se kterými následně text občanského
zákoníku pracuje a další významnou oblastí této části je úprava právnických osob, a to jednak obecná
a dále i úprava nelanových typů neziskových organizací.
2. Rodinné právo
Tato část v sobě zahrnuje dnešní zákon o rodině. Dotýká se jak institutu manželství, tak vztahů mezi
příbuznými, zejména pak vztahů mezi rodiči a dětmi.
3. Absolutní majetková práva
Část třetí v sobě skrývá definici vlastnictví, práva k cizím věcem a problematiku dědění.
4. Relativní majetková práva
Čtvrtá část je nejobsáhlejší. Zahrnuje v sobě různé druhy smluv, stejně tak závazky z deliktního
jednání (tedy i odpovědnosti za škodu).
5. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná
Poslední část se zabývá především legislativně technickou problematikou, mimo jiné tím, které
dosavadní zákony budou novým zákonem zrušeny.

Zde je několik zásadních změn v občanském zákoníku, které se mohou dotknout většiny z nás:
Zvíře není věc
Pro milovníky zvířat je tato změna velmi dobrou očekávanou zprávou. Dle § 494 živé zvíře již není věc.
Živé zvíře má dle tohoto § zvláštní význam a hodnotu již jako smysly nadaný živý tvor. Ustanovení o
věcech se na živé zvíře použijí obdobně jen v rozsahu, ve kterém to neodporuje jeho povaze.
K § 494 se váží další ustanovení, která upravují práva zvířat, jejich vlastníků a škody způsobené živým
zvířetem nebo na živém zvířeti.

Nabytí svéprávnosti emancipací
Podle dosavadních zákonů ČR se stává člověk plně svéprávným (v dnešní úpravě občanského
zákoníku „způsobilý k právním úkonům“) dosažením 18 let. Jednou z možností, jak svéprávnosti
dosáhnout dříve, je sňatek, který je možný od 16 let. Nově bude možné získat svéprávnost také
emancipací, tvz. že navrhne-li nezletilý, který není plně svéprávný, aby mu soud přiznal svéprávnost,
soud návrhu vyhoví, pokud prokáže, že je schopen sám se živit a obstarávat si své záležitosti.
Minimální věk pro získání svéprávnosti emancipací je 16 let, podmínkou je souhlas jeho zákonného
zástupce. Ve výjimečných případech, kdy je to z vážných důvodů ve prospěch nezletilého, nebude
třeba takového souhlasu.
Zřeknutí se dědictví
Zříci se předem dědictví dnešní právní úprava občanského zákoníku neumožňuje. Dědic může
dědictví po zemřelém buď přijmout, nebo odmítnout. Od ledna 2014 již bude možné, aby se případný
dědic předem zřekl svého dědického práva ve smlouvě se zůstavitelem. Tato smlouva musí být ve
formě veřejné listiny, jinak se považuje za neplatnou. Budoucí dědic se může této smlouvy zříci buď
celého dědictví, nebo pouze práva na zákonný podíl. Pokud se dědic zřekne pouze práva na zákonný
podíl, může v případě dědění ze zákona ještě dědit.
Dědicové
Ve většině případů úmrtí dnes dochází k dědění ze zákona. Lidé stále ještě nejsou zvyklí sepisovat si
své závěti. Je to dáno především dnešní úpravou občanského zákoníku, který rozhodování v případě
dědictví velmi komplikuje a není možné např. podmínit nabytí takového dědictví. Ve stávajícím
občasném zákoníku jsou uvedeny čtyři skupiny zákonných dědiců. Pokud není možné nalézt dědice
ani v jedné z těchto skupin, přechází pozůstalost na stát. V rámci nového občanského zákoníku jsou
tyto čtyři skupiny rozšířeny ještě o další dvě – prarodiče nebo sestřenice a bratranci zemřelého. Tato
nová úprava tak má zajistit, aby pozůstalost zůstala pokud možno v okruhu nejbližších.
Odkaz a odkazovník
Často se např. ve filmech setkáváme se situací, kdy někdo odkáže nějakou věc jinému člověku. Který
o něj např. pečoval až do jeho smrti nebo kamarádka kamarádce odkáže obraz, který u ní vždy
obdivovala. Nejedná se však o závěť, ale o tvz. odkaz. Vzhledem k tomu, že nynější občanský zákoník
odkaz neumožňuje, nemůže tato situace u nás dnes nastat. To se má ovšem změnit, od ledna 2014 již
bude možné „přenechat“ komukoliv odkaz. A co to konkrétně znamená ? Odkazem se odkazovníku
(osoba, která získá odkaz) zřizuje pohledávka na vydání určité věci, popřípadě jedné či několika věcí
určitého druhu, nebo na zřízení určitého práva. Zatímco dědictví potvrzuje dědici soud, právo na
odkaz uplatňuje odkazovník přímo bez soudního rozhodnutí. Vzhledem k tomu, že odkazovník není
dědicem, není povinen k úhradě zůstavitelových dluhů.
Nepominutelný dědic
Dnešní podoba občanského zákoníku uvádí, které osoby jsou nepominutelným dědicem (rozlišuje se
mezi potomky zletilými a nezletilými, případně jejich děti), a jaký podíl jim ze zákona náleží. Nový
zákoník upravuje výši těchto podílů. V případě nezletilého potomka se jedná o nepominutelný podíl
ve výši ¾ zákonného dědického podílu a v případě zletilého potomka ¼ zákonného dědického podílu.
Dluhy v dědictví
Každý se jistě obává možných dluhů, které by v případě úmrtí své blízké osoby mohl zdědit. Při dnešní
právní úpravě je povinnost, v případě, že dědic přijal dědictví, uhradit dluhy pouze do výše nabytého
dědictví.
Předmětem dědictví je to, co dědicové musí přihlásit, respektive to, co se nedá zapřít. Problém
ovšem nastává při dokazování pozůstalosti, tedy movitých věcí, které nejsou tak snadno zjistitelné a
tudíž, pokud dědic neuvede např. obrazy, nábytek, cenné věci, čili všeobecně věci, které se dají
zpeněžit. Věřitelé tak přicházejí o část svých práv. Věřitel by tak musel prokázat existenci takových
věcí, které poté byly zahrnuty do pozůstalosti, i když ani to většinou na pokrytí dluhů nestačí.
Nový občanský zákoník tuto situaci řeší tím, že do pozůstalosti jsou zahrnuty veškeré dluhy v plné
výši. Dědic je tak povinen uhradit celkové dluhy i nad rozsah nabytého dědictví, a to případě i ze
svého majetku. Vzhledem k tomu, že výše dluhů většinou velmi přesahuje hodnotu nabytého dědictví
a není tedy v silách dědice veškeré dluhy uhradit a na druhou stranu, jak už jsme uvedli, mnoho lidí

nepřizná celou pozůstalost, i na toto nový občanský zákoník myslí. Dědic má možnost ohraničit
rozsah povinnosti k úhradě dluhů sepsáním celé pozůstalosti. Jestliže tedy dědic sepsal veškerou
pozůstalost, bude povinen uhradit dluhy jen do výše nabytého dědictví. Soupis pozůstalosti většinou
vyhotoví notář, v jednoduchých případech může být soupis pozůstalosti nahrazen společným
prohlášením dědiců o pozůstalostním dědictví.
Dle § 1675 má dědic právo vyhradit si soupis pozůstalosti, uplatní-li je do jednoho měsíce ode dne,
kdy ho soud o tomto právu vyrozuměl. Soud v některých případech tuto lhůtu může prodloužit.
Pokud se najde dědic, který vědomě neuvede do soupisu pozůstalosti nějakou movitou věc a věřiteli
se podaří, prokázat její existenci, bude tento dědic povinen dluhy uhradit v plné výši.
Faktický nájem
Novinkou občanského zákoníku bude v případě nájmu, mimo jiných změn, i tvz. faktický nájem. I dnes
ještě existují takové nájmy, kdy není mezi nájemcem a pronajímatelem uzavřena žádná písemná
smlouva. Od ledna2014 tak bude platit § 2238, který dochránit nájemce v případě, že pronajímatel
z jakéhokoliv důvodu neuzavře s nájemcem smlouvu. Pokud tedy užívá nájemce byt po dobu tří let
bez písemné smlouvy v dobré víře, že nájem je po právu, považuje se nájemní smlouva za řádně
uzavřenou.
Kauce nájmu
Většinou si každý pronajímatel ve smlouvě stanoví výši kauce (jistoty), kterou musí nájemce uhradit.
Kauce slouží jako záruka majiteli nemovitosti v případě, že nájemce neuhradí nájem nebo vinou
nájemce vzniknou škody na nemovitosti. Nově je v zákoníku stanovena maximální výše kauce na
šestinásobek měsíčního nájemného.
Stavba součástí pozemku
Často se můžeme setkat s případy, kdy pozemek má jiného vlastníka než stavba na pozemku stojící,
což má za následek mnoho nepříjemností a soudních sporů, pokud si samozřejmě strany vzájemně
nevyhoví. Nově občanský zákoník stanoví: „Součástí pozemku je prostor nad povrchem i pod
povrchem, stavby zřízené na pozemku i jiná zařízení s výjimkou staveb dočasných včetně toho, co je
zapuštěno v pozemku nebo upevněno ve zdech.“ V praxi to pak bude znamenat, že pokud stavba i
pozemek budou mít stejného vlastníka, nebude se již jednat o dvě samostatné věci, bude tudíž
možno disponovat pouze s pozemkem vč. staveb na něm umístěných jako jednoho celku, vyjma tvz.
dočasných staveb. Jestliže však dnem účinnosti tohoto zákona bude vlastník pozemku odlišný, jak
vlastník stavby, automaticky mají vůči sobě předkupní právo. Pokud tedy vlastník pozemku bude chtít
pozemek prodat, musí nejdříve nabídnout pozemek vlastníkovi stavby a naopak.
Nový zákoník pamatuje i na seniory, kteří se stanou obětí nepoctivých obchodníků během
zájezdových prodejních akcí. Podle NOZ se bude nadále na tyto případy vztahovat ustanovení o
smlouvě uzavřené mimo obvyklé obchodní prostory. To platí i pro případ, kdy prodejce osloví
zákazníka přímo na ulici a následně ho odvede do svého obchodu. Od smlouvy pak bude možné,
stejně jako u smluv uzavřených po internetu, do 14 dní odstoupit a zakoupené zboží vrátit do 14 dnů
od odstoupení. Do stejné doby pak podnikatel musí vrátit spotřebiteli peníze. Pokud povaha zboží
neumožní spotřebiteli odeslat je obvyklou poštovní cestou, bude prodejce v případě odstoupení od
smlouvy povinen převzít zboží od spotřebitele v jeho domácnosti na své náklady. Spotřebitel nebude
tudíž muset rozměrné zboží (např. madrace), vozit do vzdálené provozovny, ale pouze prodejci
oznámí, že si jej může vyzvednout u něj doma.
Od 01. 01. 2014 nabude účinnosti i další důležitý zákon, a to zákon č. 90/2012 Sb., zákon o
obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).
Zákon o obchodních korporacích přebírá pouze tu část stávajícího obchodního zákoníku, která se týká
fungování obchodních společností (tedy veřejné obchodní společnosti, komanditní společnosti,
společnosti s rušením omezením, akciové společnosti a družstva).
Tyto zásadní změny od 1. 1. 2014 zasáhnou do života všech občanů, podnikatelů a firem.
Podrobné informace naleznete na: http://obcanskyzakonik.justice.cz
Zdroj: www.zaplotem.cz
www.parlamentnilisty.cz

2.
O čem jednalo zastupitelstvo obce:
Kompletní zápisy a usnesení z jednání zastupitelstva obce jsou k nahlédnutí na OÚ Tuřany nebo na
www.kr-karlovarsky.cz/obce/turany

31. 05. 2013.
Zastupitelstvo obce Tuřany projednalo a schvaluje
-provedení zateplení objektu obecního úřadu Tuřany čp. 7,
- předloženou cenovou nabídkou Fi AXION engineering s r.o. Pardubice- odborný dodavatel v rámci
programu zelená úspora a držitel certifikátu kvality dle ČSN ISO 9001: 2009 na zpracování žádosti o
dotaci na SFŽP
-výměny střešní krytiny, která je v současné době ve velmi špatném stavu. Podmínkou pro vlastní
realizaci je využití dotace z KÚ KK –ORR v roce 2014 nebo z jiného zdroje.
- na základě zpracované projektové dokumentace akci „Obnova březové aleje Tuřany - Lipoltov“
-výstavbu stezky pro pěší a cyklisty podél silnice III/2129 Tuřany jen v případě získání výhodného
dotačního titulu z Krajského úřadu KK nebo z jiného zdroje.
-zpracování projektové dokumentace k vodovodnímu řádu včetně přípojek, pro Tuřany, část Návrší
-Smlouvu o bezúplatné výpůjčce č. V/2105/CH/2013 na část pozemku potřebného pro stavbu
„Společná stezka pro pěší a cyklisty Tuřany“,
-rozpočtovou změnu č. 3, navýšení v příjmové a výdajové části rozpočtu o 273 5590 Kč.
-Smlouvu č. 11096656 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR.
ZO Tuřany vyhlásilo:
- záměr směny pozemků mezi Obcí Tuřany a Agro+kombinát s.r.o. Dolní Žandov
ZO Tuřany projednalo:
- rozhodnutí o poskytnutí dotace z Ministerstva životního prostředí ČR, název akce (projektu):
CZ.1.02/6.6.00/11.11893 Tuřany – vrt HV 01 a podmínky poskytnuté dotace
- dopis manželů Říhových, týkající se zeleně u kapličky Lipoltov

4. července 2013
Zastupitelstvo obce Tuřany schvaluje:
-směnu pozemků mezi Obcí Tuřany a Agro+kombinát spol. s r. o. Dolní Žandov
-pro zastupování obce Tuřany v orgánech a jednáních v Mikroregionu a Sdružení obcí a firem Chebská
pánev, zástupce obce Tuřany pana Františka Andresíka a paní MVDr. Miloslavu Hoškovou
-Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu stavby číslo IE120002892/SoBSVB/7 – mezi obcí Tuřany a ČEZ Distribuce a.s.
( nové vedení Jindřichov-Drmoul)
-Smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace vodovodního řádu na Návrší
-předloženou s cenovou nabídkou a provedení zakázky výměny otopných těles firmou
návrh projektové činnosti na zpracování projektů zpracované firmou HP Projekt a souhlasí:
a) Návrh výhyben podél MK Tuřany - Lipoltov
b) Osazovací plán informačních tabulí
c) Návrh odvodnění podél MK v Lipoltově
Zastupitelstvo obce vyhlásilo:
záměr pronájmu části p. p. č. 25/1 o výměře cca 1477 m2 v k. ú. Tuřany

21. srpna 2013
Zastupitelstvo obce Tuřany zrušilo komisi kulturní dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Zastupitelstvo obce Tuřany projednalo a schválilo:
-návrh „Smlouvy o převzetí vysloužilých elektrozařízení pocházejících z domácností a následném
zpracování, využití a odstranění elektroodpadů,“ s firmou D+P REKONT s.r.o, se sídlem Areál bývalých
kasáren Strašice, 338 45 Strašice, IČ: 61774456,

-podání žádosti o příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu úhrady nákladů spojených
s obnovou a využitím kulturních památek a památkově hodnotných objektů pro rok 2014.
-rozpočtovou změnu č. 4/2013
-návrh Smlouvy o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy
veřejné správy karlovarského kraje (DMVS)

23. října 2013
Zastupitelstvo obce Tuřany projednalo a schvaluje:
- plán kulturních akcí na rok 2014
-Strategický plán rozvoje obce Tuřany u MAS 21 na léta 2014 až 2020.
-rozpočtovou změnu č. 5, a rozpočtovou změnu č. 6
-příkaz a harmonogram č. 1/2013 k provedení inventarizace majetku obce Tuřany za rok 2013
Zastupitelstvo obce Tuřany vzalo na vědomí:
- návrh rozpočtu na rok 2014 a souhlasí, že připomínky k návrhu rozpočtu na rok 2014 mohou občané
uplatnit buď písemně ve lhůtě do 19. listopadu 2013 nebo ústně na jednání zastupitelstva obce
Tuřany dne 20. listopadu 2013.
Návrh rozpočtu na rok 2014 byl vyvěšen na úřední desce dne 10. 10. 2013.

3.

Upozornění
Poplatky:
Upozorňujeme občany části Tuřany, že splátka na odvádění odpadní
za 4/4 roku 2013 je splatná do 30. 09. 2013
za 1/4 roku 2014 je splatná do 20. 12. 2013
Poplatky můžete zaplatit do pokladny OÚ Tuřany
v termínu do 19. 12. 2013
nebo na účet obce:
ČSOB a.s. Cheb, číslo účtu: 214657999/0300.

4.

Kulturní akce:
Masopust- informace ve zpravodaji č. 1

MDŽ a Den Matek - přáníčko

01. 06. 2013 jako každoročně k MDD se konal výlet do Františkových Lázní, do bazénu.
Jelikož bylo toho dne špatné počasí, byli jsme rádi, že se výlet konal, naše děti si to v bazénu pěkně
užily, nikoho jsme neutopili a vrátili jsme se všichni ve zdraví domů.

„Vítání nových občánků naší obce“
01. 011. 2013
Tato akce se uskutečnila v knihovně obecního úřadu v 10,00 hod.
Starosta obce přivítal nové občánky do života naší obce a to:
Václava Göllnera z Lipoltova
Semiha Cakmaka z Lipoltova-Jesenice
Natálii Markgrafovou z Návrší
Malým občánkům a rodičům přejeme mnoho a mnoho štěstí, lásky a zdraví !!!!

Byli jsme poblahopřát k významnému životnímu jubileu:

k 65. narozeninám
panu MVDr. Petru Hoškovi z Lipoltova
panu Jindřichu Vaňkovi z Lipoltova-Jesenice
paní MVDr. Miloslavě Hoškové z Lipoltova
panu Františku Andresíkovi z Tuřany
panu Petru Brzkovi z Lipoltova

k 91. narozeninám
paní Julii Compelové z Lipoltova

Kulturní akce, které připravujeme:

Vážení občané,
letošní rok 2013 utekl jak voda a máme tu „listopad“a jako každý rok
bychom rádi uspořádali „Sousedské posezení „
dne 30. listopadu 2013 v Kynšperském pivovaru od 17,00 hodin.
Bude objednán autobus, takže odvoz a příjezd domů (cca zpět 22,00 hodin) bude zajištěn.
Nastupovalo by se u autobusových zastávek a to:
Lipoltov – Jesenice 16,25 hodin
Lipoltov
16,30 hodin
Tuřany
16,40 hodin
Návrší
16,50 hodin
Program: 1) exkurze pivovaru s ochutnávkou výrobků
2) přesun do sálu - zahájení, přípitek
3) vystoupení dětí z Lidové školy umění Kynšperku nad Ohří
4) I. část vystoupení žen pod vedením p. Pivoňkové (nový tanec)
5) večeře
6) II. část vystoupení žen
7) volná zábava-reprodukovaná hudba
Máte-li dotazy, odpoví Vám paní Z. Ťupová na OÚ Tuřany
Telefon: 775 576 003 nebo 355 335 476

5.
Oznámení:
Obec Tuřany se i v letošním roce přihlásila do soutěže „Vesnice roku 2013“,
při vyhodnocení soutěže obec Tuřany obdržela
„Mimořádné ocenění za vytváření podmínek pro setkávání občanů
a obdržela 20 000 Kč odměny.

