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podrobnosti na zadní straně tohoto vydání  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

VYHLAŠUJEME SOUTĚŽ!  

Jak to má vypadat správně:  
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Znění novely zákona 110/1997 Sb., o potra-
vinách schválené ve středu 14. Května 2014 
dolní komorou Poslanecké sněmovny Par-
lamentu ČR je prakticky jednohlasně pre-
zentováno jako změna, která je po všech 
stránkách v zájmu vyšší informovanosti 
spotřebitele a v laické veřejnosti tak vzbuzuje 
značná očekávání.  

Větší písmo a kontrastní pozadí 

V první řadě je časovým limitem další pokra-
čování legislativního procesu projednáním 
návrhu v horní komoře (Senátu) a finální 
souhlas prezidenta republiky, což může 
platnost novely v praxi zbrzdit. To však není 
podstatné pro asi nejviditelnější změnu. Díky 
nařízení EU je platná pro všechny členské 
státy, a podle všeho bude praktickým příno-
sem zejména pro starší spotřebitele – totiž 
zvětšení velikosti písma na obalech potravin. 
Současně bude muset výrobce umístit po-
vinně uváděné informace na barevně kon-
trastní pozadí. 
Údaje o alergenech 

Zejména pro alergiky bude důležitou změnou 
povinnost povinně zveřejňovat údaje o aler-
genech také v případě nebalených potravin 
(u balených již tato povinnost existuje) a 
stejně tak by se nově měli o existenci aler-
genů v podávaných pokrmech dozvědět lidé 
v restauracích.  
Země původu masa 

Další, spotřebiteli nejen v ČR dlouhodobě 
požadovanou novou informací, bude povin-
nost uvádět zemi původu masa (ne tedy 
masných výrobků). Týká se to všech druhů 
mas jako jednosložkové potraviny, tedy 
(kromě dnes již takto povinně identifikovatel-
ného hovězího) také povinnost takto ozna-
čovat zemi původu čerstvého, chlazeného i 
zmrazeného masa vepřového, drůbežího, 
skopového i kozího masa. 

 

 

NOVÝ ZÁKON O POTRAVINÁCH 

Tataráky budou dál 

Jsme-li u masa, je třeba také zmínit „kauzu tatarák“, kterou před dvěma lety rozehrál hlavní hygienik ČR Vladimír Valenta jako 
jeden z emotivních argumentů pro nedotknutelnost restauračních zařízení kontrolovaných zatím jen a pouze hygienickou služ-
bou. S odrazem tehdejších vyjádření se lze občas setkat i dnes. Rozšíření působnosti Státní zemědělské a potravinářské in-
spekce a Státní veterinární správy na restaurační zařízení, které novela přináší, prodej tataráku v restauracích v žádném případě 
neohrozí. Mimo jiné proto, že jak evropská, tak tuzemská legislativa samozřejmě počítá s tím, že pokrmy se mohou po kulinář-
ské úpravě uvádět na trh jak teplé, tak studené. 
Jasné složení nápojů typu radler 

Novela zákona o potravinách přinese také nové údaje o složení nápojů s obsahem alkoholu nad 1,2 procenta. K tomu ČR sice 
legislativa EU nezavazuje, jde ale podle všeho o praktickou informaci týkající se povinného uvádění seznamu složek, z nichž je 
příslušný nápoj se zmiňovaným obsahem alkoholu vyroben. Je veřejným tajemstvím, že mnohé nápoje typu radlery obsahují 
řadu přídatných látek, jejichž přítomnost řeší celá řada spotřebitelů v případě potravin, avšak v případě alkoholických nápojů tyto 
údaje v současné době k dispozici mít nemusí. 
Výživové údaje povinně až později 

Koncem letošního roku také ještě nemusí najít spotřebitelé na obalech potravin takzvané výživové údaje. Jejich uvádění je pod le 
legislativy EU povinné až od konce roku 2016. To samozřejmě neznamená, že výživové údaje vůbec na obalech nebudou – řada 
výrobců je tam má, stejně jako jiné dobrovolně uváděné údaje, již teď. Pokud ale takové údaje na obalech ještě téměř dva roky  
spotřebitel nenajde, není to žádným porušením zákonů. 
Oznamovací povinnost: původ potravin 

Vyšší informovaností spotřebitele je také argumentováno ve prospěch další, celkem opět viditelné změny, která je schována za 
pojmem „oznamovací povinnost“ týkající se velkých maloobchodních sítí. Ty mají uvádět u vstupu do svých prodejen pět  zemí, z 
nichž nejčastěji odebírají potraviny a ve své podstatě tak spotřebitele informovat o tom, ve kterém řetězci nalezne nejvíce domá-
cích potravin. Uvedené opatření již funguje rok na Slovensku (jako v jediné zemi EU) a nelze rozhodně říci, že by to zrovna 
slovenskému spotřebiteli pomohlo. Stejně jako na Slovensku je i u nás (a vlastně v jakékoli zemi) skladba potravin prodávaných 
v těchto sítích zhruba ve všech stejná. Možný záměr odlišit od sebe sítě s vyšším a nižším podílem českých potravin tak nemá 
žádnou vypovídací hodnotu. Nemluvě o tom, že řetězec uvede například podíl „německých potravin“, jenže ve skutečnosti jde o 
potraviny dovezené z Německa – což ovšem může být redistribuce a vůbec nemusí jít v praxi o německé potraviny.    
                                                                                                                                                                    Zdroj: www.vitalia.cz 
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NÁHRADA ŠKODY ZPŮSOBENÉ NA VAŠEM VOZIDLE 

 

 
 

  

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 

Možná se Vám to také přihodilo a do-
padli jste zcela jinak, než na problém 
nahlíží judikatura.  
V případě, že Vám někdo nabourá auto 
a způsobí na něm škodu a vozidlo je 
staršího data výroby setkáte se v praxi 
s názorem servisu či pojišťovny, že zde 
musí být uplatněna amortizace vozidla  
a tudíž Vám nezaplatí celou škodu a tu 
si máte vymáhat snad sám na viníkovi 
škody.  
Co ale na to říká judikatura?  
Podle nového Občanského zákoníku § 
2894 je povinnost nahradit jinému újmu  
na jmění (škodu).  

Podle § 2969 občanského zákoníku 
platí, že se při určení výše škody na věci 
vychází z její obvyklé ceny v době jejího 
poškození a zohlední se, co poškozený 
musí k obnovení nebo nahrazení funkce 
věci účelně vynaložit. Původní ustano-
vení Obč.z., s ohledem na dále uvede-
nou rozhodovací praxi Nejvyššího soudu 
ČR, bylo a stále je vykládáno dosti úzce, 
a to tak, že rozsah náhrady škody je 
roven snížení ceny v době poškození.  
(nové znění Obč.z. toto nyní zcela jasně 
specifikuje, nicméně praxe nedoznala 
změn).  
V JUDIKATUŘE NEJVYŠŠÍHO SOUDU 
ČR  

Podle stávající judikatury Nejvyššího 
soudu ČR "u škody vzniklé na věci pou-
žité a částečně opotřebované pak musí 
být přihlédnuto k obecné ceně věci v 
době poškození a k rozsahu poškození, 
přičemž od částky vyjadřující náklady na 
opravu věci musí být odečtena částka 
odpovídající zhodnocení vozidla jeho 
opravou oproti původnímu stavu ... Zá-
roveň však není podstatné, zda poško-
zený věc skutečně opravil či nikoliv". 
Nejvyšší soud ČR tak konstantně za-
stává názor, že pokud dojde k opravě 
poškozeného již užívaného a opotřebe-
ného vozidla, potom je nutné od nákladů 
na opravu odečíst částku, o kterou se 
vozidlo opravou zhodnotí, neboť "v 
opačném případě by poškozenému 
vznikalo bezdůvodné obohacení zhod-
nocením věci, pokud by opotřebené 
součásti byly nahrazeny součástmi 
novými".  

Nejvyšší soud ČR dále uvádí: "Cena 
obvyklá pak představuje cenu, za kterou 
lze v daném místě a čase koupit ná-
hradní věc (obecnou cenu), a nikoli 
účetní hodnotu poškozené věci vyjádře-
nou odečtem amortizace od pořizovací 
ceny věci, která nerespektuje užitnou 
hodnotu věci k okamžiku jejího poško-
zení". Z uvedeného tedy vyplývá, že 
technická hodnota není tím, co by mělo 
být zjišťováno v řízení o náhradě škody, 
neboť není, na rozdíl od hodnoty ob-
vyklé tržní ceny, ekonomickou kategorií. 

 

SPORNÁ AMORTIZACE  

Jádrem sporu je však otázka amorti-
zace. Není pochyb, že opravou se vozi-
dlo zhodnotit může, ale také nemusí. 
Obvyklou cenu bude určovat znalec z 
oboru ekonomika a ten se také vyjádří k 
obvyklé ceně vozidla před poškozením a 
po opravě, stejně jako se může vyjádřit k 
účelnosti opravy poškozeného vozidla. 
Podstatné však je, zda bude znalec brát 
v úvahu amortizaci poškozených dílů 
vozidla, které bylo nezbytné vyměnit, 
aby bylo z technického hlediska provo-
zuschopné stejně jako před jeho poško-
zením.  

Pokud jde o cenu obvyklou, je nutné 
uvažovat o celkové ceně vozidla, nikoliv 
o ceně jeho jednotlivých dílů, neboť 
vozidlo se prodává jako celek, když jsou 
jednotlivé díly součástmi vozidla, coby 
věci v právním slova smyslu. Otázka 
však zní, jestli je v praxi nutné rozlišovat, 
zda po opravě došlo ke zvýšení obvyklé 
ceny vozidla od obvyklé ceny před po-
škozením vozidla proto, že:  

- původní poškozené (a z logiky věci 
také opotřebované) díly vozidla byly 
nahrazeny novými díly, kvalitativně 
odpovídajícími úrovni před poškozením 
vozidla, a to za účelem, aby vozidlo bylo 
z technického hlediska provozuschopné 
stejně jako před jeho poškozením; šlo 
tedy o nezbytné díly (např. poškozený 
motor, který již byl používán, při opravě 
nahradí motorem shodným, leč novým, 
neopotřebeným),  

- původní poškozené (a z logiky věci 
také opotřebované) díly vozidla byly 
nahrazeny díly novými, ovšem kvalita-
tivně lepšími, než které byly na vozidle 
použity před poškozením, aby bylo vozi-
dlo z technického hlediska provozu-
schopné stejně jako před jeho poškoze-
ním; šlo tedy o nezbytné díly, ovšem v 
podstatně vyšší kvalitě než bylo nutné 
(např. poškozený motor, který již byl 
používán, byl při opravě nahrazen no-
vým motorem, ovšem o vyšším výkonu, 
než který měl původní motor).  

NÁZOR ÚSTAVNÍHO SOUDU ČR  

Zcela zásadním a přelomovým se v této 
otázce jeví nález Ústavního soudu ČR 
ze dne 19. 3. 2008 ve věci II. ÚS 
2221/07. Ústavní soud ČR v tzv. nosné 
části odůvodnění svého nálezu uvádí, 
že "pokud měl odvolací soud 
pochybnosti o výši majetkové újmy, a 
tedy i o správnosti závěrů znaleckého 
posudku, tj. o nezbytné výši nákladů na 
uvedení vozu do stavu před jeho 
poškozením, bylo namístě provést další 
dokazování, které by osvětlilo, zda 
provedením oprav skutečně došlo ke 
zhodnocení předmětného vozidla (tzn. 
například, zda oprava mohla být 
provedena i jiným způsobem, než za  

 

 

 použití nových náhradních dílů, zda 
nebyly v souvislosti s opravou poskyt-
nuty např. kvalitnější či nadstandardní, 
ale nikoliv nezbytné díly či součásti 
vozu apod., zda došlo k výměně sou-
částí vozidla, které se rychleji opotřebo-
vávají a běžně je nutné je častěji vymě-
ňovat, zda tedy nebyla zvýšena užitnost 
vozidla, zlepšeny jízdní vlastnosti, a zda 
se použitím nových náhradních dílů 
nezvýšila tržní cena vozidla)". 
Ústavní soud ČR dále v nálezu uvádí, že 
"je-li za škodu považována újma, která 
nastala v majetkové sféře poškozeného, 
a její výše je dána rozdílem mezi majet-
kovým stavem poškozeného před a po 
poškození, musí i rozsah náhrady škody 
zohlednit výši všech nutných prostředků, 
které byl poškozený nucen vynaložit k 
obnovení původního majetkového stavu, 
v daném případě k opravě vozidla tak, 
aby bylo z technického hlediska stejně 
provozuschopné jako před škodnou 
událostí. Pokud obnovení původního 
majetkového stavu není možné jinak než 
za použití nových náhradních dílů, 
oprava byla provedena účelně a směřo-
vala jen k odstranění následků škodné 
události, nelze přenášet povinnost k 
úhradě nákladů na uvedení věci do 
původního stavu na poškozeného a 
neodůvodněně jej znevýhodňovat oproti 
škůdci."  

Dále Ústavní soud ČR ve svém nálezu 
argumentuje, že

)
 "je třeba přihlédnout i 

k tomu, že v případě havarovaného 
vozidla, byť opraveného novými díly, 
je jeho skutečná hodnota vždy nižší 
než původní hodnota použitého vozi-
dla.  "V neposlední řadě je třeba vzít v 

úvahu i to, že poškozenému ono disku-
tabilní tzv. 'zhodnocení' vozidla v pod-
statě bylo protiprávním jednáním vnu-
ceno. V důsledku škodné události se tak 
dostává do situace, kdy ačkoliv na rozdíl 
od viníka škody si počínal v souladu s 
právem (v konkrétním případě neporušil 
dopravní předpisy), je nucen vynaložit 
ze svého značnou částku na to, aby své 
vozidlo mohl vůbec používat jako před 
škodnou událostí."  

Výslovně pak Ústavní soud ČR v tomto 
nálezu odkazuje na rozsudek Okresního 
soudu Plzeň-jih ze dne 29. 6. 2007 ve 
věci sp. zn. 4 C 212/2005 a závěry v 
něm obsažené, zejména pak, že "není 
možné po poškozeném požadovat, 
aby doplácel na nehodu, pokud opra-
vou vozu, který by jinak poškozený 
nemohl v důsledku zavinění jiného 
užívat, nedošlo ke zcela zjevnému 
přínosu pro poškozeného". 
OPOTŘEBENÝ ZA OPOTŘEBENÝ?  

Ke zmíněnému nálezu Ústavního soudu 
ČR a názorům v něm obsaženým je 
snad ještě vhodné ocitovat část    

                              ( pokračování str. 4) 

http://pravniradce.ihned.cz/c1-30575530-nahrada-skody-zpusobene-na-pouzivanem-vozidle


 
 

 

 

 
                                                                                                                                                   

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Bc.Sobolová Alena  ZO Energetika 

595 686 141 mobil 774 101 642  alena.sobolova@arcelormittal.com 
Verner David  ZO Laboratoře a Výzkum 

595 684 034 mobil 724 937 020 david.verner@arcelormittal.com 
Borůvka Pavel ZO Vysoké pece 

595 686 254  mobil 724365533  pavel.boruvka@arcelormittal.com 
Lúčan Luděk ZO Válcovny plechu F-M 

558 482 946 mobil 721 427 805   ludek.lucan@arcelormittal.com 
Bug Emil ZO ArcelorMittal Karviná 

596 391 338  mobil 602 560 947 emil.bug@arcelormittal.com 
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PORKOVÁK 
Rada odborů OS KOVO ArcelorMittal Česká republika 

 ul. Vratimovská 689, 707 02, Ostrava - Kunčice, 
 tel. 59 568 4231, 

E-mail:vspor01.ostrava@mittalsteel.com 

Vyhlašujeme soutěž o nejlepší 
fotografie s heslem bezpečnosti: 

„Když dodržovat bezpečnost, tak 
všichni “ 

 
Za každou fotografii, kterou pošlete 
do redakce, která bude v souladu 
s heslem, budete odměněni 
michalkami.  
 

pokračování ze str.3 

odůvodnění rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 28. 11. 2006 
ve věci sp. zn. 11 C 137/2006, která se zabývá otázkou, zda oprava mohla 
být provedena i jiným způsobem než za použití nových náhradních dílů.  

Obvodní soud pro Prahu 1 uvádí, že "pokud bychom přistoupili na logiku 
žalované (pojišťovny), měl by poškozený po dopravní nehodě objíždět 
[případně obvolávat nebo na internetu či v inzerátech v tištěných médiích 
vyhledávat - pozn. aut.] autobazary a shánět na opravu automobilu ná-
hradní díly ze stejného automobilu, který by byl navíc stejně opotřebován 
jako automobil předmětný. Jestliže si nechal žalobce opravit automobil v 
autorizovaném servisu, nelze mu takový postup přičítat k tíži a deklarovat 
soudním rozhodnutím, aby část majetkové újmy žalobce odpovídající 
časovému opotřebení náhradních dílů zůstala neodškodněna."  

Uvedené se mohlo jevit reálným snad v době před rokem 1989, kdy v 
každém menším městě existoval právě jeden autoservis a mototechna, 
kdy byly ceny státem regulovány a v ekonomice nefungoval tržní princip. 
Za dnešního stavu je však tato představa, mírně řečeno, utopická. V této 
souvislosti je nutné si položit také otázku, zda by takový postup de facto 
nevedl k ještě větší náhradě škody. Půjčí-li si např. po dobu neprovozu-
schopnosti vozidla poškozený jiné vozidlo z půjčovny (jelikož jej potřebuje 
např. denně ke svému podnikání), je bezesporu rychlost opravy (tedy 
uvedení vozidla do provozuschopného stavu) s ohledem na nájem jednou 
z priorit.  

Představa, jak se u soudu dokazuje, zda poškozený, případně autoservis, 
ve kterém bylo vozidlo opravováno, vyvíjeli při hledání přiměřeně opotře-
bených dílů dostatečnou aktivitu a zda tyto díly pořídili za obvyklou cenu 
na trhu, posouvá řízení o náhradě škody do zcela jiných dimenzí, pokud 
jde o jeho ekonomickou a časovou stránku.  

VÝMĚNA VĚCÍ RYCHLEJI OPOTŘEBOVÁVANÝCH  

Pokud jde o otázku, zda nedošlo ke zvýšení obvyklé ceny vozidla po 
opravě v důsledku výměny součástí vozidla, které se rychleji opotřebová-
vají a běžně je nutné je častěji vyměňovat, potom je nutné pohlížet na ni 
argumenty obsaženými ve výše uvedeném nálezu Ústavního soudu ČR - 
rozsah náhrady škody musí zohlednit výši všech nutných prostředků 
k opravě vozidla tak, aby bylo z technického hlediska stejně provo-
zuschopné jako před škodnou událostí, když v případě havarovaného 
vozidla, byť opraveného novými díly, je jeho skutečná hodnota vždy 
nižší než původní hodnota použitého vozidla.  

Obvyklá hodnota cennějšího vozidla (např. Škoda Octavia) se nezvýší tím, 
že místo jednoho zčásti zkorodovaného blatníku a výfuku bude mít takové 
vozidlo tyto součásti nové, pokud bylo poškozené havárií, neboť právě tato 
okolnost dost podstatně snižuje obvyklou cenu vozidla. Ani v případě ob-
vyklé hodnoty méně cenného vozidla (např. Škoda Favorit či Felicia) není 
rozhodně nový blatník ani výfuk tím, co by se podstatně odráželo v ceně 
takového vozu.  

Pozn. Nic nedoplácejte, právo je na Vaší straně a pojišťovny to zkouší zda 
se necháte.  

  Z podkladů www.ihned .cz  a judikatury                  Bc. Sobolová Alena  

STÁVKOVÁ POHOTOVOST 
V HYUNDAI 
 
Vzhledem k dosavadní nemožnosti dosáhnout 
dohody s vedením firmy při projednávání nové 
kolektivní smlouvy vyhlásily odbory v podniku 
Hyundai Motor Manufacturing Czech v Nošovicích 
ve středu 30. dubna odpoledne stávkovou 
pohotovost. Hlavním důvodem je neochota vedení 
HMMC vést čestná a otevřená jednání se zástupci 
zaměstnanců a přistoupit na jejich oprávněné 
požadavky ohledně odměn za práci. Firma místo 
toho jednostranně navrhuje navýšení, které podle 
odborářů neodpovídá dosahovaným hospodářs- 
kým výsledkům. Ačkoli jsou v poslední době lepší 
než v minulosti, v odměnách, jak je navrhuje 
zaměstnavatel, se vyšší výkony zaměstnanců 
prakticky téměř neprojevují. Jak nám řekl 
předseda ZO OS KOVO Radek Kuchař, důvodem 
vyhlášení stávkové pohotovosti jsou i nátlakové 
akce vedení HMMC, kterými se snaží obcházet 
vyjednávání s odbory. Odmítlo mimo jiné vyčkat na 
názor zprostředkovatele a zaměstnance nutilo 
různými způsoby k tomu, aby podepisovali dodatky 
ke smlouvám jednotlivě. Odbory přitom také 
veřejně očerňuje. Hovoří tak například o úzké 
skupince lidí, která prý je odtržena od reality. 
V odborech je, navzdory zastrašování, 
organizována zhruba pětina z celkového počtu 
2 574 stálých zaměstnanců HMMC v Nošovicích 
a další s nimi, jak ukázala i nedávná anketa, 
sympatizují. Například požadavek, aby odbory 
dále vyjednávaly o kolektivní smlouvě, podpořilo 1 
500 pracovníků závodu. Jak řekl předseda ZO OS 
KOVO Kuchař, odboráři z Nošovic o situaci 
v podniku informovali rovněž odborářské kolegy 
v mateřském závodě Hyundai v Koreji. 
Podpora  
Rada odborů OS KOVO plně podporuje 
stávkovou pohotovost odborové organizace 
OS KOVO v podniku Hyundai Motor Manufacturing 
Czech v Nošovicích, vyhlášenou dne 30. 4. 2014. 
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