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Vážení čtenáři, kolegyně a kolegové,
opět po roce vycházíme vstříc přání mnohých
z vás i během pandemie COVID-19. Na pomoc
jednotlivým funkcionářům organizačních jednotek OS KOVO, kteří musejí dnes a denně řešit
mnoho různých problémů, jsme zpracovali
a v této publikaci vám předkládáme sumář poraden, které vyšly v průběhu roku 2020 v časopisu Kovák. Tato „poradenská“ ročenka má napomoci s vyhledáváním odpovědí na vaše problémy. Současně vám chceme usnadnit vyhledávání, abyste nemuseli listovat v množství čísel časopisu
Kovák, ale našli jste vše přehledně a podle jednotlivých témat. Dotazy čtenářů a odpovědi specialistů jsou uspořádány v kapitolách:
Pracovní právo, Právo, Práva spotřebitele, Spotřebitelské právo,
Daňová odpovědna, Finance, Sociální zabezpečení, Bezpečnost
a ochrana zdraví při práci, Počítače a Bydlení. Je třeba zdůraznit,
že v poradnách popisované kauzy a jejich řešení byly v Kováku vydávány vždy k určitému datu, po němž v některých případech došlo ke změnám v legislativě. Proto autoři v případě takovýchto
změn uvedli k datu uzávěrky brožury, tj. 15. ledna 2021, aktuální
stav vždy „pod čarou“ (tedy na konci) příslušné poradny. Doufáme, že vám tato kapesní brožurka pomůže při vaší náročné
práci.

Tomáš Valášek
místopředseda OS KOVO
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Kovák č. 21/23. listopadu 2020
Rozvrh pracovní doby
Může zaměstnavatel rozvrhnout pracovní dobu na šest dní
v týdnu i na sobotu nebo neděli?
J. A., Česká Lípa
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jen ZP) v § 81 odst.
1 říká, že pracovní dobu rozvrhuje zaměstnavatel, a v odst. 2, že
pracovní doba se rozvrhuje zpravidla do pětidenního pracovního
týdne. Zde je nutné zdůraznit, že se rozvrhuje zpravidla. To znamená, že zaměstnavatel může rozvrhnout pracovní dobu i např.
do čtyř nebo šestidenního pracovního týdne.
Hodně zaměstnanců se domnívá, že týden pro pracovněprávní
účely je totožný s kalendářním týdnem (tj. pondělí až neděle). To
však není pravda. ZP v § 350a říká, že týdnem se pro účely tohoto
zákona rozumí sedm po sobě následujících kalendářních dnů.
Z toho jednoznačně vyplývá, že zaměstnavatel může rozvrhnout
pracovní dobu do šestidenního pracovního týdne, a to i na sobotu
nebo neděli. Musí však dodržet podmínky stanovené ZP:
 Rozvržení nesmí být v rozporu s hledisky bezpečné a zdraví
neohrožující práce. (§ 81 odst. 2 ZP)
 Délka směny nesmí přesáhnout 12 hodin. (§ 83 ZP)
 Zaměstnavatel je povinen vypracovat písemný rozvrh týdenní
pracovní doby a seznámit s ním nebo s jeho změnou
zaměstnance nejpozději dva týdny a v případě konta pracovní
doby jeden týden před začátkem období, na něž je pracovní
doba rozvržena, pokud se nedohodne se zaměstnancem na
jiné době seznámení. (§ 84 ZP) V tomto rozvrhu pracovní doby
musí jednoznačně určit dny nepřetržitého odpočinku v týdnu
zaměstnance.
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Zaměstnavatel je povinen rozvrhnout pracovní dobu tak, aby
zaměstnanec měl mezi koncem jedné směny a začátkem
následující směny nepřetržitý odpočinek po dobu alespoň
11 hodin, zaměstnanec mladší 18 let po dobu alespoň
12 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích. (§ 90 odst. 1 ZP)
Odpočinek podle odst. 1 může být zkrácen až na 8 hodin
během 24 hodin po sobě jdoucích zaměstnanci staršímu
18 let za podmínky, že následující odpočinek mu bude
prodloužen o dobu zkrácení tohoto odpočinku, ale pouze
a) v nepřetržitých provozech, při nerovnoměrně rozvržené
pracovní době a při práci přesčas; b) v zemědělství; c) při
poskytování služeb obyvatelstvu, zejména 1. ve veřejném
stravování, 2. v kulturních zařízeních, 3. v telekomunikacích a
poštovních službách, 4. ve zdravotnických zařízeních, 5. v
zařízeních sociálních služeb; d) u naléhavých opravných prací,
jde-li o odvrácení nebezpečí pro život nebo zdraví
zaměstnanců; e) při živelních událostech a v jiných obdobných
mimořádných případech. (§ 90 odst. 2 ZP)
Zaměstnavatel je povinen rozvrhnout pracovní dobu tak, aby
zaměstnanec měl nepřetržitý odpočinek v týdnu v trvání
alespoň 35 hodin. Nepřetržitý odpočinek v týdnu nesmí činit
u mladistvého zaměstnance méně než 48 hodin. (§ 92 odst.
1 ZP) V případech uvedených v § 90 odst. 2 a u technologických procesů, které nemohou být přerušeny, může
zaměstnavatel rozvrhnout pracovní dobu zaměstnanců
starších 18 let pouze tak, že doba nepřetržitého odpočinku
v týdnu bude činit nejméně 24 hodin s tím, že zaměstnancům
bude poskytnut nepřetržitý odpočinek v týdnu tak, aby za
období dvou týdnů činila délka tohoto odpočinku celkem
alespoň 70 hodin. (§ 92 odst. 3 ZP)
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Uvedené podmínky lze dodržet jen při uplatnění nerovnoměrného rozvržení pracovní doby (§ 78 odst. 1 písm. m ZP)
nebo konta pracovní doby (§ 86 ZP).

Ing. Jiří Friml, specialista ekonom RP Ústí nad Labem
Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2021.
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Kovák č. 1/13. ledna 2020
Pracovní cesta
Může mne zaměstnavatel vyslat na pracovní cestu bez mého
souhlasu? Pokud ano, je délka pracovní cesty omezená? Někdy jsme na pracovní cestě delší dobu, než máme sjednáno
v pracovní smlouvě.
J. M., Rakovník
Podmínky pro vysílání zaměstnanců na pracovní cesty jsou upraveny v ust. § 42 ZP. Zaměstnavatel může vyslat zaměstnance na
pracovní cestu, tj. k časově omezenému výkonu práce mimo
sjednané místo výkonu práce, resp. více sjednaných míst výkonu
práce v pracovní smlouvě, jen na základě dohody se zaměstnancem sjednané vždy před započetím pracovní cesty. Pokud taková
dohoda mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem uzavřena není,
zaměstnavatel není oprávněn zaměstnance na pracovní cestu vyslat.
Forma dohody není zákoníkem práce stanovena, doporučuje se
písemná, nicméně lze připustit i ústní formu. Zaměstnavatel
může se zaměstnancem sjednat možnost vyslání na pracovní
cestu v pracovní smlouvě, v dohodě obsahující obecný souhlas
zaměstnance s vysíláním na pracovní cesty nebo v samostatné
dohodě před každou jednotlivou pracovní cestou.
V případě sjednání možnosti vyslání na pracovní cesty v pracovní
smlouvě či samostatné dohodě obsahující obecný souhlas zaměstnance s vysláním na pracovní cesty již není třeba dohody zaměstnavatele se zaměstnancem před každou jednotlivou pracovní cestou a zaměstnavatel v praxi jednostranně vysílá zaměstnance na pracovní cesty dle nezbytné potřeby na základě obecné
dohody se zaměstnancem o vyslání na pracovní cesty.
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Zákoník práce limituje dobu pracovní cesty pouze tím, že se
vždy musí jednat o dobu časově omezenou a dobu nezbytné
potřeby. Dobu nezbytné potřeby zákoník práce blíže nespecifikuje, takže je nutné ji vždy posoudit v každém jednotlivém případě. Vždy je však nutné stanovit konkrétní délku pracovní cesty
před jejím započetím, neboť pracovní cesta musí být časově omezená. V případě nepřiměřeně dlouhých pracovních cest, které
mohou být např. zastřeným přeložením, je třeba zkoumat, zda
nedošlo ze strany zaměstnavatele ke zneužití práva vyslat zaměstnance na pracovní cestu (přeložení upravuje ust. § 43 ZP).
Zaměstnavatel může zaměstnance přeložit k výkonu práce do
jiného místa, než bylo sjednáno v pracovní smlouvě, jen se souhlasem zaměstnance s každým jednotlivým přeložením před
jeho započetím. Zaměstnanec vždy musí předem vyslovit souhlas s místem výkonu práce, do kterého má být přeložen, jakož
i s dobou přeložení, jež musí být časově omezena, tímto požadavkem se přeložení liší od pracovní cesty.
Pokud zaměstnanec s místem výkonu práce, do kterého má být
přeložen, jakož i s dobou přeložení nesouhlasí, není zaměstnavatel oprávněn ho do takového místa výkonu práce přeložit.
Přeložení do jiného než sjednaného místa výkonu práce lze pouze
v rámci jednoho zaměstnavatele, např. do jiného závodu zaměstnavatele, a to v rámci tuzemska i zahraničí. Zaměstnanec však nemůže být přeložen k jinému zaměstnavateli.
S ohledem na skutečnost, že přeložení se souhlasem zaměstnance je de facto změnou obsahu pracovního poměru, co se týče
místa výkonu práce, která musí být učiněna v písemné formě
(srov. komentář k § 40), lze se přiklonit k závěru, že návrh zaměstnavatele na přeložení i souhlas zaměstnance s přeložením musí
být učiněn také v písemné formě.
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V případě absence písemné formy návrhu na přeložení a souhlasu zaměstnance s přeložením by takové přeložení bylo neplatné. Současně však není možné se v případě absence písemné
formy těchto právních jednání dovolat neplatnosti, bylo-li již započato s výkonem práce.
Přeložení je současně možné, pouze pokud to nezbytně vyžaduje
provozní potřeba zaměstnavatele. Zákoník práce nespecifikuje,
co se rozumí nezbytností, kterou vyžaduje provozní potřeba.
Bude tedy nutné posoudit každé jednotlivé přeložení s přihlédnutím k relevantním skutečnostem daným poměry zaměstnavatele,
zda přeložení nezbytně vyžaduje jeho provozní potřeba. S ohledem na skutečnost, že je přeložení možné pouze se souhlasem
zaměstnance, lze konstatovat, že se zaměstnavatel se zaměstnancem může dohodnout na změně místa výkonu práce formou písemné změny pracovní smlouvy, a to bez časového omezení této
změny i na dobu neurčitou bez ohledu na to, zda to vyžaduje jeho
provozní potřeba.
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Dle § 156 ve spojení s § 152 ZP přísluší zaměstnanci při přeložení cestovní náhrady, tj. náhrada jízdních výdajů, výdajů k návštěvě člena rodiny, výdajů na ubytování, zvýšených stravovacích
výdajů a dále nutných vedlejších výdajů. Zákoník práce tedy vychází ze skutečnosti, že doba přeložení je časově omezená, a přiznává tak zaměstnanci cestovní náhrady spojené s cestou do
a z místa výkonu práce, na které je zaměstnanec přeložen.
Plnění úkolů a pokyny k práci na rozdíl od pracovní cesty a s ohledem na přeložení jako změny trvalejšího rázu přeloženému zaměstnanci ukládá, jeho práci organizuje, řídí a kontroluje vedoucí
zaměstnanec organizační složky (útvaru), na jejíž pracoviště
byl zaměstnanec přeložen. Tento vedoucí zaměstnanec bude
oprávněn vůči přeloženému zaměstnanci právně jednat, pokud
k tomu bude dle vnitřních předpisů zaměstnavatele oprávněn.
Jedná-li se o zaměstnance uvedené v ust. § 240 ZP, kteří mohou
být vysláni na pracovní cestu, jako jsou těhotné zaměstnankyně,
zaměstnanci pečující o dítě ve věku do osmi let, příp. osamělí zaměstnanci, kteří pečují o dítě ve věku do 15 let, nebo zaměstnanci,
kteří prokážou, že převážně sami dlouhodobě pečují o osobu, jež
se podle zvláštního právního předpisu považuje za závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve
stupni III (těžká závislost) nebo stupni IV (úplná závislost), tak jen
se svým souhlasem ‒ musejí výslovně souhlasit s vysláním na
každou jednotlivou pracovní cestu mimo obvod obce svého pracoviště nebo bydliště. Pokud jsou však vysíláni na pracovní cestu
v rámci obce svého pracoviště nebo bydliště, postačí obecná dohoda se zaměstnavatelem a není nutný souhlas před každou pracovní cestou. Rovněž tak přeložit tyto zaměstnance může zaměstnavatel jen na jejich žádost.
Vyslaný zaměstnanec na pracovní cestě vždy plní pracovní úkoly
vysílajícího zaměstnavatele a podle pokynů vedoucího zaměstnance, který ho na pracovní cestu vyslal.
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Pracovní úkoly i pokyny k práci musejí spadat pod druh práce
sjednaný v pracovní smlouvě. Zaměstnanec tedy na pracovní
cestě koná práce sjednané v pracovní smlouvě, neboť vyslání na
pracovní cestu je spojeno pouze se změnou místa výkonu
práce, nikoli druhu práce.
Zaměstnavatel může pověřit jiného vedoucího zaměstnance i jiného zaměstnavatele, aby zaměstnanci dával pokyny k práci, popřípadě jeho práci organizoval, řídil a kontroloval. Vedoucí zaměstnanci jiného zaměstnavatele však nemohou vůči zaměstnanci jménem vysílajícího zaměstnavatele právně jednat.
Vedoucí zaměstnanec jiného zaměstnavatele je tak omezen
pouze udělováním pokynů k práci, popřípadě organizací, řízením
a kontrolou práce, a to pouze v rozsahu, jímž byl pověřen vedoucím zaměstnancem, který zaměstnance na pracovní cestu vyslal.
Naopak oprávněn vůči zaměstnanci právně jednat bude vždy
pouze zaměstnavatel, který zaměstnance na pracovní cestu vyslal, tj. zaměstnavatel, mezi nímž a zaměstnancem vznikl pracovní
poměr.
Pokud zaměstnanec souhlasil s vysíláním na pracovní cesty
obecně bez jejich konkretizace, je povinen vykonat pracovní
cestu a konat na ní práci dle pokynů vedoucího zaměstnance,
i když si je vědom, že takový vedoucí zaměstnanec není dle vnitřních předpisů oprávněn ho na pracovní cestu vyslat, jak vyplývá
z usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 3077/2000.
Pokud by takovou pracovní cestu odmítl vykonat či odmítl na
pracovní cestě konat práce dle pokynů takového vedoucího zaměstnance, mohlo by se jednat o porušení povinnosti vyplývající
z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané
práci a mohl by být dán výpovědní důvod dle § 52g ZP.
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JUDr. Marie Stodolová, právnička RP OS KOVO Praha a střední
Čechy
Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2021.
Kovák č. 3/10. února 2020
Dědictví a dluhy
Můžete mi vysvětlit, jak je to s děděním případných dluhů?
Prý došlo v dědickém řízení ke změně.
K. B., Kladno
Lidé mají zafixováno, že za dluhy zemřelého odpovídá dědic nebo
dědici jen do výše svého dědického podílu, tedy pokud dědic
nabude majetek v hodnotě 50 000 Kč a dluh bude činit
100 000 Kč, uhradí věřiteli pouze 50 000 Kč. Od 1. ledna 2014 však
začal platit nový občanský zákoník a v této souvislosti doznalo dědické řízení podstatné změny.
Dědic nabytím dědictví vstupuje komplexně do majetkového postavení zůstavitele, a obecně tak odpovídá za všechny jeho
dluhy. Pozůstalost tvoří veškeré jmění, které zůstavitel zanechal
v okamžiku své smrti, a na dědice tak přechází nejenom majetek,
ale i dluhy zůstavitele.
Dědic musí uhradit zůstavitelovy dluhy i nad rozsah nabytého dědictví, případně ze svého výlučného majetku. Převzetí zadluženého dědictví tak může být pro dědice potenciálně významným rizikem, ve výsledku pro něj může být i likvidačním. Je mu
proto zákonem poskytnuta ochrana spočívající v možnosti ohraničení rozsahu povinnosti k úhradě zůstavitelových dluhů prostřednictvím soupisu pozůstalosti, také má možnost dědictví odmítnout. Mají-li dědici důvodné obavy z existence značných dluhů
zůstavitele, je třeba využít možnosti své ochrany.
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Odmítnutí dědictví
Základní možností, jak vyřešit situaci se zadluženým dědictvím, je
odmítnutí dědictví. Toho využije především dědic, který o předlužení dědictví ví. Pokud dědic dědictví odmítne, pohlíží se na
něj, jako by jej vůbec nenabyl. Odmítnutí dědictví musí být učiněno výslovným prohlášením vůči notáři, přičemž dědictví lze odmítnout jen do jednoho měsíce ode dne, kdy byl dědic vyrozuměn
o svém právu dědictví odmítnout a o následcích tohoto odmítnutí.
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Prohlášení o přijetí nebo odmítnutí dědictví je konečné a nelze jej
následně měnit. Prohlášení o odmítnutí dědictví musí být jednoznačné a nesmí obsahovat podmínky, výhrady či se týkat jenom
části dědictví, jinak je neplatné.
Výhrada soupisu pozůstalosti
Ve srovnání s odmítnutím dědictví je uplatnění výhrady soupisu
pozůstalosti mírnějším, ne tak radikálním řešením. Jeho uplatněním dochází k omezení rozsahu odpovědnosti dědice za dluhy
zůstavitele, aniž by dědic přišel o možnost dědictví převzít. Soupis
pozůstalosti má v takovém případě sloužit ke zjištění pozůstalostního jmění a určení čisté hodnoty majetku v době smrti zůstavitele.
Dědic, který uplatnil výhradu soupisu, je sice i nadále povinen
obecně hradit dluhy zůstavitele společně a nerozdílně s ostatními
dědici, avšak věřitel po tomto dědici může požadovat plnění jen
do výše odpovídající jeho dědickému podílu, hradí tedy dluhy
zůstavitele jen do výše ceny nabytého dědictví.
Pokud dědic výhradu soupisu neuplatní, hradí dluhy zůstavitele
v plném rozsahu. Neučiní-li tak více dědiců, hradí tito dluhy zůstavitele společně a nerozdílně. Na druhé straně dědic, který výhradu soupisu uplatnil, hradí dluhy zůstavitele jen do výše ceny
nabytého dědictví.
Rizikovému dědictví se můžete bránit soupisem pozůstalosti,
předlužené dědictví odmítněte.
Dědici od 1. ledna 2014 odpovídají za dluhy zůstavitele i nad míru
ceny dědictví, které získali, ale mohou se tomu vyhnout soupisem pozůstalosti, v krajním případě odmítnutím dědictví.
Dědic má podle § 1675 nového občanského zákoníku (NOZ)
právo vyhradit si soupis pozůstalosti, uplatní-li je do jednoho měsíce ode dne, kdy ho notář o tomto právu vyrozuměl (jsou-li pro
to důležité důvody, je možné lhůtu prodloužit). Kdo si nevyhradil
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soupis pozůstalosti nebo prohlásil, že právo výhrady soupisu neuplatňuje, nemůže si podle § 1676 odst. 2 NOZ soupis vyhradit
dodatečně. (O svéprávném manželovi, potomkovi nebo předku
zůstavitele se podle ust. § 1676 odst. 1 OZ má, pokud se nevyjádří,
automaticky za to, že výhradu soupisu neuplatňuje, od ostatních
dědiců si notář vyžádá výslovné vyjádření.)
Jestliže si dědic vyhradí soupis s výhradami nebo podmínkami,
nepřihlíží se k nim. Totéž platí i pro prohlášení dědice, že výhradu
soupisu neuplatňuje. Uplatnit právo na výhradu soupisu pozůstalosti může každý dědic. Odebrat toto právo nemůže žádnému dědici ani zůstavitel, ani se jej dědic nemůže vzdát v rámci dědické
smlouvy (na rozdíl od shora uvedené možnosti odmítnout dědictví).
Jestliže však dědic vědomě neuvede do soupisu pozůstalosti některé předměty a věřiteli se podaří jejich existenci prokázat,
přestane pro dědice platit ochrana, kterou mu poskytoval soupis
pozůstalosti, a bude povinen uhradit dluhy v plné výši.
Kolik stojí soupis?
Výhrada soupisu dědictví bude na místě vždy, když dědic ví nebo
tuší, že dědictví je značně zatíženo dluhy. Pokud však takovou
obavu dědic mít nebude, zvolí zřejmě raději převzetí dědictví bez
výhrady soupisu, aby si ušetřil náklady spojené se soupisem pozůstalosti a jejím oceněním.
Náklady na pořízení soupisu se totiž hradí z pozůstalosti
a jdou poměrně k tíži dědických podílů těch dědiců, kteří o soupis
požádali. Dědic tedy dostane o to méně z dědictví. Není-li dobře
možné hradit náklady na pořízení soupisu z pozůstalosti, uloží
soud dědicům, kteří jej žádají, aby na úhradu nákladů poměrně
přispěli.
Náklady tvoří např. potřebné znalecké posudky a úhrada dalších
úkonů vedoucí k nezbytným zjištěním. Není stanoven jednotný
poplatek za výhradu soupisu, a nedá se proto obecně odhadnout,
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jak bude uplatnění výhrady soupisu pozůstalosti v tom kterém
případě nákladné. Soupis pozůstalosti zpravidla vyhotoví notář
vyřizující dědictví. Obecně platí podle ust. § 14 odst. 1 vyhlášky
č. 196/2001 Sb., v platném znění, určující výši odměny notářům,
že notáři za provedení soupisu pozůstalosti náleží odměna
1 000 Kč za každou započatou hodinu po dobu, po kterou se
soupis na místě samém prováděl. Dále se platí notáři odměna za
vyřízení pozůstalosti, která ve spojení ust. § 13 odst. 1 a § 12 odst.
1 zmíněné vyhlášky činí:
 z prvních 100 000 Kč základu, jímž je obvyklá cena aktiv
pozůstalosti – 2,0 %
 z přebývající částky až do 500 000 Kč základu – 1,2 %
 z přebývající částky až do 1 000 000 Kč základu – 0,9 %
 z přebývající částky až do 3 000 000 Kč základu – 0,5 %
 z přebývající částky až do 20 000 000 Kč základu – 0,1 %, vždy
však nejméně 600 Kč
 částka nad 20 000 000 Kč se do základu nezapočítává
Notáři proto dědicové zaplatí kupř. za vyřízení pozůstalosti o hodnotě 3,5 mil. korun 21 800 Kč (2000 + 4800 + 4500 + 10 000 + 500).
JUDr. Marie Stodolová, právnička RP OS KOVO Praha a střední
Čechy
Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2021.
Kovák č. 3/10. února 2020
Zvýšení poplatků na katastru nemovitostí
Slyšel jsem, že se od Nového roku mění poplatky na katastru.
Co je na tom pravdy?
K. J., Kladno
Ano, slyšel jste dobře. Spolu s daňovým balíčkem, který Poslanecká sněmovna přehlasovala přes nesouhlas Senátu, došlo i ke
změně některých poplatků na katastrálních úřadech. Zákonem
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č. 364/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní
v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů, vyhlášeným dne 20. prosince 2019, došlo i ke změně zákona č. 634/2004
Sb., resp. jeho přílohy – Sazebníku správních poplatků, kdy se
u položky 120 zvyšují poplatky. Za návrh na vklad do katastru
nemovitostí od Nového roku zaplatíte částku ve výši 2 000 Kč
(místo současných 1 000 Kč). Pozn.: Vkladem se do katastru nemovitostí zapisují řízení týkající se např. vlastnického práva, zástavního
práva, věcného břemene, předkupního práva, zákazu zcizení a zatížení a dalších.
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Zdvojnásobují se i částky v případě podání návrhu na vklad související s výstavbou veřejně prospěšných staveb a staveb pro zásobování a odvod vody, nově navrhovatel platí poplatek ve výši
2 000, max. 20 000 Kč, stejně tak za přijetí prohlášení o rozdělení
práva k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotkám (týká
se zejména SVJ) a přijetí dohody spoluvlastníků o správě nemovité věci platí navrhovatel poplatek nově ve výši 1 000 Kč.
Mgr. Iva Štědrá, specialista právník úseku odborové politiky
OS KOVO
Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2021.
Kovák č. 4/24. února 2020
Pracovní poměr a těhotenství
Naše zaměstnankyně odborářka je v pracovní neschopnosti
– těhotná a v pracovním poměru na dobu určitou. Podle
smlouvy by měla skončit 29. listopadu 2019, ale pokud je
v pracovní neschopnosti, měl by její pracovní poměr skončit,
až bude práce schopná. Naše personalistka ale tvrdí, že jí pracovní poměr skončí bez dalšího tak, jak je uvedeno v pracovní
smlouvě. Je to zákonné?
J. L., Beroun
I. Skončení pracovního poměru na dobu určitou před uplynutím sjednané doby
Nejde-li o případ, kdy zaměstnanec po uplynutí sjednané pracovní doby trvání pracovního poměru pokračuje s vědomím zaměstnavatele dále v konání prací, skončí pracovní poměr uplynutím této doby. Před jejím uplynutím může pracovní poměr na
dobu určitou skončit dohodou, výpovědí, okamžitým zrušením
nebo zrušením ve zkušební době, nebo jde-li o pracovní poměr
cizince či fyzické osoby bez státní příslušnosti, na základě skutečností uvedených v § 48 odst. 3 ZP anebo smrtí (prohlášením za
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mrtvého) zaměstnance nebo zaměstnavatele, popřípadě též zánikem právnické osoby, nepřešla-li práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů na přejímajícího zaměstnavatele.
II. Uplynutí doby trvání pracovního poměru
Uplynutím sjednané doby pracovní poměr ze zákona skončí; není
proto třeba žádného dalšího právního jednání zaměstnance
a zaměstnavatele. Pracovní poměr skončí bez ohledu na to, zda
je zaměstnanec v pracovní neschopnosti, tedy v ochranné době,
v níž zaměstnavatel nemůže se zaměstnancem skončit pracovní
poměr.
Pracovní poměr sjednaný na dobu určitou přímým časovým údajem (datem) zaniká dnem, který byl sjednán v pracovní smlouvě.
Byl-li pracovní poměr na dobu určitou sjednán uvedením časového období podle dní, týdnů, měsíců nebo let, připadne skončení
pracovního poměru na poslední den této doby (srov. § 333 ZP);
byl-li např. v pracovní smlouvě den nástupu do práce dohodnut
na 1. června a doba trvání pracovního poměru byla sjednána na
šest měsíců, skončí pracovní poměr dnem 30. listopadu (bez ohledu na to, zda tento den připadne na sobotu, neděli nebo svátek).
Pokud byla doba trvání pracovního poměru určena dobou skončení určitých prací, zákoník práce zaměstnavateli ukládá, aby upozornil zaměstnance na skončení těchto prací včas, zpravidla nejméně tři dny předem. Pracovní poměr však uplynutím této doby
skončí, i kdyby zaměstnavatel tuto povinnost nesplnil, ledaže by
předchozí upozornění zaměstnance bylo sjednáno jako podmínka zániku pracovního poměru (srov. § 548 a 549 OZ).
Vznikne-li zaměstnanci škoda, protože nebyl zaměstnavatelem
včas upozorněn na dobu skončení prací, je zaměstnavatel povinen škodu nahradit (srov. § 265 odst. 2 ZP).
Byla-li doba trvání pracovního poměru sjednána alternativně
(např. do návratu jiné zaměstnankyně z rodičovské dovolené,
22

nejdéle však na dobu do dvou let věku jejího dítěte), pracovní poměr skončí na základě té události, která nastala nejdříve.
III. Přeměna pracovního poměru z doby určité na dobu neurčitou
Ust. § 65 odst. 2 ZP se uplatní jen tehdy, pokračuje-li zaměstnanec
po uplynutí sjednané doby dále v konání prací, aniž by se o tom
se zaměstnavatelem výslovně dohodl a zaměstnavatel mu v konání práce nezabránil. Byla-li mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem uzavřena dohoda o tom, že zaměstnanec bude nadále pracovat u zaměstnavatele naneurčito, došlo tím ke změně obsahu
pracovního poměru (§ 40 odst. 1) a práva a povinnosti stran se
budou nadále řídit tímto ujednáním.
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Konáním prací se v § 65 odst. 2 rozumí výkon nejen dosavadní
práce zaměstnance pro zaměstnavatele, ale i jiné práce, než kterou dosud zaměstnanec vykonával, popř. též práce jiného druhu,
než které měl konat podle pracovní smlouvy. S vědomím zaměstnavatele koná zaměstnanec práci vždy, jestliže zaměstnavatel
o tomto pokračování ví (byl o něm informován) a je s tím srozuměn. Pokračuje-li zaměstnanec ve výkonu práce, ačkoli mu to zaměstnavatel výslovně zakázal nebo mu jinak dal nepochybně
najevo, že s dalším výkonem práce nesouhlasí, nemůže pracovní
poměr nadále platit za uzavřený na dobu neurčitou; totéž platí
i v případě, že se zaměstnanec snaží nadále konat práci za pomoci
omylu, který u zaměstnavatele vyvolal (např. lstí).
Dovozovat, že zaměstnavatel je s dalším trváním pracovního poměru srozuměn a že pracovní poměr má nadále platit za uzavřený na dobu neurčitou, je možné jen tehdy, ví-li zaměstnavatel
o dalším výkonu práce ze strany zaměstnance a nezakázal-li (výslovně nebo jiným způsobem nevzbuzujícím o projevu vůle žádné
pochybnosti) zaměstnanci v práci pokračovat.
Zaměstnavatel ví o tom, že zaměstnanec pokračuje po uplynutí
sjednané doby v práci, jestliže se o tom dozvěděl jakýkoli vedoucí
zaměstnanec.
JUDr. Marie Stodolová, právnička RP OS KOVO Praha a střední
Čechy
Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2021.
Kovák č. 5/9. března 2020
Překážky v práci na straně zaměstnavatele
Můžete mi poradit, jaké máme možnosti, když nám zaměstnavatel oznámil, že nebude mít od příštího týdne pro nás
práci z důvodu nedodání potřebných součástek z Číny? Řekl
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nám, že si budeme muset vybírat dovolenou. Nám se toto řešení nelíbí. Neměl zaměstnavatel povinnost tuto situaci řešit
s naší odborovou organizací?
J. N., Pardubice
Váš dotaz je jedním z mnoha, které v souvislosti s touto situací řešíme a poskytujeme vysvětlení.
Na úvod bych připomněla ust. § 38 ZP:
Povinnosti vyplývající z pracovního poměru
1. Od vzniku pracovního poměru je
 zaměstnavatel povinen přidělovat zaměstnanci práci
podle pracovní smlouvy, platit mu za vykonanou práci
mzdu nebo plat, vytvářet podmínky pro plnění jeho pracovních úkolů a dodržovat ostatní pracovní podmínky
stanovené právními předpisy, smlouvou nebo vnitřním předpisem,
 zaměstnanec povinen podle pokynů zaměstnavatele konat osobně práce podle pracovní smlouvy v rozvržené týdenní pracovní době a dodržovat povinnosti, které mu vyplývají z pracovního poměru.
2. Pro pracovní poměr založený jmenováním platí ustanovení
o pracovním poměru sjednaném pracovní smlouvou.
3. Zaměstnavatel je povinen předkládat odborové organizaci ve
lhůtách s ní dohodnutých zprávy o nově vzniklých pracovních poměrech.
Pokud pro vás zaměstnavatel nemá práci, resp. vám ji podle pracovní smlouvy nemůže přidělovat, řeší tento stav ust. § 207 ZP.
Nemůže-li zaměstnanec konat práci
 pro přechodnou závadu způsobenou poruchou na strojním zařízení, kterou nezavinil, v dodávce surovin nebo
pohonné síly, chybnými pracovními podklady nebo ji-
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nými provozními příčinami, jde o prostoj, a nebyl-li převeden na jinou práci, přísluší mu náhrada mzdy nebo platu
ve výši nejméně 80 % průměrného výdělku,
 v důsledku přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy nebo živelní událostí a nebyl-li převeden na jinou práci, přísluší mu náhrada mzdy nebo platu
ve výši nejméně 60 % průměrného výdělku.
 S ohledem na výše uvedené je zcela zřejmé, že se jedná o
překážku v práci na straně zaměstnavatele. Tuto problematiku by v žádném případě neměl řešit nařízením čerpání dovolené. Pokud by to zákoník práce umožňoval, potom by nebyl vůbec přijat
§ 207 a nebyla by řešena překážka v práci na straně zaměstnavatele.
Podle ust. § 217 ZP dobu čerpání dovolené určuje zaměstnavatel
s předchozím souhlasem odborové organizace písemným rozvrhem tak, aby byla zaměstnancem vyčerpána zpravidla vcelku
a do konce kalendářního roku. Při určení rozvrhu zaměstnavatel
přihlíží jak ke svým provozním důvodům, tak je povinen přihlížet
k oprávněným zájmům konkrétního zaměstnance. Oznámit čerpání dovolené je zaměstnavatel povinen alespoň 14 dnů předem.
Zaměstnavatel může po dohodě s odborovou organizací určit
hromadné čerpání dovolené, je-li to nezbytné z provozních důvodů. Hromadné čerpání dovolené nesmí přesáhnout dva týdny
(u uměleckých souborů čtyři týdny) v kalendářním roce.
Je pravidlem, že čerpání dovolené zaměstnavatel určuje individuálně ve vztahu ke konkrétnímu zaměstnanci, a to i s ohledem na
rozsah jeho práva na dovolenou. Hromadné čerpání dovolené je
tedy zákonnou výjimkou, neboť se vztahuje na všechny zaměstnance zaměstnavatele, příp. na určitou skupinu zaměstnanců.
Nařídí-li zaměstnavatel hromadné čerpání dovolené bez souhlasu
odborové organizace a rady zaměstnanců, je jeho jednání přesto
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platné, neboť zákoník práce výslovně nestanoví, že absence tohoto souhlasu činí takové právní jednání neplatným. Zaměstnavateli však hrozí sankce ze strany inspekce práce ve formě pokuty do 200 000 Kč.
Aby mohl zaměstnavatel nařídit hromadné čerpání dovolené,
musí to být nezbytné z provozních důvodů. Zaměstnavatel tedy
nesmí nařídit hromadné čerpání dovolené z jiných než provozních důvodů. Provozní důvody nejsou v zákoně přímo definovány,
proto se musejí posuzovat individuálně v každém konkrétním případě.
Provozním důvodem pro nařízení hromadného čerpání dovolené není nemožnost zaměstnavatele přidělovat zaměstnancům práci v rozsahu stanovené týdenní doby např. z důvodu
sníženého odbytu, popř. nedostatku součástek potřebných pro
výrobu. V tomto případě jde o jinou překážku v práci na straně
zaměstnavatele a zaměstnanec má nárok na náhradu mzdy ve
výši nejméně 60 % průměrného výdělku. Rovněž tak nesmí zaměstnavatel řešit svoje překážky nucením zaměstnanců k čerpání
neplaceného volna, popř. k napracování. To je možné, pouze když
o to požádá sám zaměstnanec.
Pokud se zaměstnavatel chová v rozporu s citovanými ustanoveními, můžete jej na toto jednání písemně upozornit s tím, že máte
možnost podat stížnost na inspektorát práce.
JUDr. Marie Stodolová, právnička RP OS KOVO Praha a střední
Čechy
Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2021.
Kovák č. 6/23. března 2020
Odpovědnost za škodu na vozidle
Jezdím do práce osobním automobilem a se souhlasem zaměstnavatele parkuji v jeho objektu na vyhrazeném místě.
27

Koncem ledna 2020 mi při vichru na zaparkované vozidlo
spadla větev a vozidlo je poškozené. Podle propočtu servisu
bude oprava činit cca 40 000 Kč. Odpovídá zaměstnavatel za
škodu a je povinen mi ji nahradit?
J. S., Kladno
Z vašeho dotazu nevyplývá, že by vám zaměstnavatel přikázal
parkovat na uvedeném místě (jde pouze o vaši možnost, nikoli
povinnost) a zaměstnavatel vám za využívání parkovacího místa
neúčtuje žádný poplatek. V této souvislosti podle mého názoru
zaměstnavatel za škodu, ke které došlo popsaným způsobem, neodpovídá.
Dle ust. § 248 odst. 1 ZP je „zaměstnavatel povinen zajistit svým
zaměstnancům takové pracovní podmínky, aby mohli řádně plnit
své pracovní úkoly bez ohrožení zdraví a majetku; zjistí-li závady,
je povinen učinit opatření k jejich odstranění“.
Zajištění možnosti zaparkovat vozidlo na určitém místě není
ze strany zaměstnavatele „zajištěním pracovních podmínek ve
smyslu citovaného ustanovení, a zaměstnavatel tak neporušil
svoji prevenční (zajišťovací) povinnost zakotvenou v citovaném
ustanovení.
K nastíněné problematice se dále vztahuje ust. § 265 ZP. Dle odst.
1 „zaměstnavatel odpovídá zaměstnanci za škodu, která mu
vznikla při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti
s nimi porušením právních povinností nebo úmyslným jednáním proti dobrým mravům“. Mám za to, že v předmětné věci
není splněna podmínka vzniku škody při „plnění pracovních úkolů
zaměstnance nebo v přímé souvislosti s nimi“ a popis situace nenasvědčuje závěru, že by škoda byla způsobena „porušením právních povinností nebo úmyslným jednáním proti dobrým mravům“
kterékoli osoby. Dle odst. 2 tohoto ustanovení „zaměstnavatel odpovídá zaměstnanci též za škodu, kterou mu způsobili porušením
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právních povinností v rámci plnění pracovních úkolů zaměstnavatele zaměstnanci jednající jeho jménem“. Z vašeho dotazu nevyplývá, že by pád větve zavinil některý z dalších zaměstnanců zaměstnavatele.

A dle odst. 3 tohoto ustanovení „zaměstnavatel neodpovídá zaměstnanci za škodu na dopravním prostředku, kterého použil při
plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním bez jeho
souhlasu“. Toto ustanovení dopadá na jiné situace, než kterou
jste nastínil v dotazu (např. použití vozidla při pracovní cestě, navzdory zaměstnavatelem sjednané dopravě jiným způsobem).
Zaparkování vozidla v daném případě dle mého názoru nelze považovat za „činnost při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi“. Ani z jiných ustanovení zákoníku práce odpovědnost zaměstnavatele za popsaným způsobem vzniklou škodu dovodit nelze (nejde např. o „odloženou věc“ ve smyslu ustanovení
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§ 267 a 268 ani o „osobní předmět, který zaměstnanec obvykle
nosí do práce“ ve smyslu § 226).
Situaci je tak nutno řešit s pojišťovnou, je-li vozidlo pro popsaný
případ vzniku škody pojištěno. Pokud tomu tak není, ponese
škodu vlastník vozidla sám.
JUDr. Marie Stodolová, právnička RP OS KOVO Praha a střední
Čechy
Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2021.
Kovák č. 8/20. dubna 2020
Exekuce a náhrada mzdy
Pobírám náhradu mzdy z důvodu překážky na straně zaměstnavatele a mám dvě exekuce. Můžete mi vysvětlit, jestli mi
budou provádět srážky z této náhrady? Mohu požádat o zastavení exekuce, když nemám žádný majetek? K. S., Rakovník
Exekuční srážky se provádějí jednak z náhrady mzdy, a jednak
z dávek nemocenského pojištění, a to z nemocenského a také
z peněžité podpory v mateřství, ale ne z ošetřovného a z vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství. Jakmile tedy zaměstnanec onemocní ‒ je uznán práce neschopným, a tato doba přesáhne 14 kalendářních dnů (protože od 15. dne pracovní neschopnosti vyplácí peněžitou podporu zaměstnanci nikoli zaměstnavatel ve formě náhrady mzdy, která exekuci podléhá jako
kterákoli jiná náhrada mzdy, ale příslušná správa sociálního zabezpečení ve formě nemocenského), je povinen zaměstnavatel,
který provádí exekuční srážky ze mzdy, poskytnout informace
o těchto srážkách příslušné okresní (Pražské, Městské) správě sociálního zabezpečení. Kopie vydaných exekučních příkazů či usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí k provedení srážek ze mzdy zašle zaměstnavatel společně se žádostí o dávku nemocenského
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pojištění OSSZ. Zaměstnavatel má totiž povinnost příslušné
správě sociálního zabezpečení neprodleně oznamovat všechny
skutečnosti, které mohou mít vliv na výplatu nemocenských dávek.
Pokud by v současné době došlo jen k zastavení exekucí, pak zastavením exekuce dluh nezaniká a je nadále vykonatelný. Věřitel
může po zastavení exekuce podat nový exekuční návrh.
S ohledem na situaci v souvislosti s pandemií schválila Poslanecká sněmovna dne 9. dubna 2020 zákon lex Covid pro oblast
justice, insolvencí a exekucí. Musí ho ještě projednat Senát a podepsat prezident republiky.
Změny v exekuci spočívají v tom, že do konce června 2020 by se
neměly provádět exekuce movitých věcí kromě případů, kdy s tím
dlužník souhlasí nebo jde o pohledávky na výživném a za újmy na
zdraví a z úmyslných trestných činů. Stejně tomu bude podle pozměňovacího návrhu u exekucí prodejem nemovitostí v případě,
že v ní má dlužník trvalý pobyt, a navíc by byla možná až u dluhů
nad 100 tisíc korun místo nynějších 30 tisíc.
Z odstupného např. v případě výpovědi ze zaměstnání by se v širší
míře odečítalo v případě exekuce nezabavitelné minimum. Exekuci by nově nepodléhal daňový bonus na dítě.
Pokud by šlo o zastavení exekučního řízení, exekutor zastaví i bez
návrhu a souhlasu oprávněného exekuci, nedošlo-li po dobu posledních tří let ani k částečnému uspokojení vymáhané povinnosti ve výši postačující alespoň ke krytí nákladů exekuce a nebylli v ní po dobu posledních tří let zjištěn či zajištěn žádný majetek
postižitelný v exekuci, který by postačoval alespoň ke krytí nákladů exekuce.
Exekutor exekuci nezastaví, složí-li oprávněný na výzvu exekutora
další zálohu na náklady exekuce ve výši stanovené prováděcím
právním předpisem (dále jen „další záloha“); odst. 8 tím není do31

tčen. Oprávněný je povinen složit další zálohu do 15 dnů od doručení výzvy ke složení další zálohy. Podalo-li exekuční návrh více
oprávněných, jsou povinni složit další zálohu společně a nerozdílně.
Jde-li o exekuci k vymožení výživného na nezletilé dítě, náhrady
újmy způsobené poškozenému pracovním úrazem, nemocí z povolání, ublížením na zdraví nebo trestným činem, pohledávky
z deliktu podle občanského zákoníku, bezdůvodného obohacení,
pohledávky z pojistného na veřejné zdravotní pojištění, pohledávky poskytovatele veřejné služby v přepravě vůči cestujícímu
nebo pohledávky školy nebo školského zařízení z veřejné služby
poskytované podle školského zákona, exekutor exekuci nezastaví, sdělí-li exekutorovi na jeho výzvu oprávněný do 15 dnů, že
nesouhlasí s tím, aby exekuce byla zastavena. Oprávněný z exekuce není povinen skládat další zálohu.
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Nedošlo-li v exekuci ani k částečnému uspokojení vymáhané povinnosti ve výši postačující alespoň ke krytí nákladů exekuce po
dobu posledních devíti let a nebyl-li v této exekuci po tuto dobu
zjištěn či zajištěn žádný majetek postižitelný v exekuci, který by
postačoval alespoň ke krytí nákladů exekuce, exekutor rozhodne
i bez návrhu a souhlasu oprávněného o zastavení exekuce.
Z uvedeného vyplývá, že srážky ze mzdy, popř. odepsáním z účtu
povinného, nedoznaly změny a lze je provádět jak ze mzdy, tak
i z náhrady mzdy s výjimkou ošetřovného a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství.
Na závěr bych předeslala názor právnické a konkrétně exekutorské veřejnosti k navrhovaným změnám. S dosud přijatými změnami samozřejmě nesouhlasí, a to zejména jedná-li se o plošné
zastavení exekucí, prý chybí veřejný zájem.
Rozhodnutí o plošném zastavení exekucí však nespadá do pravomoci vlády, a to ani v době nouzového stavu. Je možné jedině přímou novelou exekučního řádu provedenou formou zákona přijatého Parlamentem ČR. I zde ale bude docházet k třenicím mezi
emocemi a právem. Zatímco emoce oporu v právu nemají, psané
právo má oporu v našem ústavním pořádku i tradicích.
Exekuce není příčinou, ale následkem porušení právem chráněného zájmu. Prostřednictvím exekučního řádu dává zákonodárce
věřitelům nástroj, jak jejich porušená práva vynutit zpět. Neděje
se tak svépomocí, ale prostřednictvím státem garantované dělby
rolí mezi soud a soudního exekutora, kdy nezávislý soud nejprve
v nalézacím řízení právo přizná a až poté, není-li splněno dobrovolně, se věřitel obrací na soudního exekutora s exekučním návrhem.
Pokud se podíváme na zastavení exekucí, pak exekuci lze zastavit
jen tam, kde to stanoví zákon. Jedinou výjimkou je situace, kdy
zastavení exekuce navrhne sám věřitel. V takovém případě se
důvod zastavení nehledá.
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Na pohledávku věřitele je třeba nahlížet jako na jeho majetek, a to
až do doby, než mu tento majetek bude osobou povinnou vrácen,
nejčastěji v penězích.
Pokud by stát chtěl přistoupit k zastavení exekucí, tedy k nucenému omezení věřitelova vlastnického práva, pak by musel současně definovat, co je v daném případě oním veřejným zájmem.
Zcela jistě není veřejným zájmem, aby se dluhy neplatily.
V současné době však lze vysledovat na straně státu trend, kdy
jsou účelově přijímány kroky k tomu, aby různé nároky na náhradu újmy po státu byly buď výrazně limitovány, nebo úplně vyloučeny.
Účastníky řízení jsou v exekuci jen oprávněný a povinný, tedy ti,
o jejichž práva a majetek v řízení jde. Účastníkem nikdy není veřejnost. Veřejný zájem zde zcela chybí.
Závěrem je navrhováno, nechť stát v době krize na svá bedra převezme od věřitelů dluhy dlužníků, věřitelům nahradí jejich pohledávky (exekutorům pak doposud vzniklé náklady) a s převzatými
dluhy naloží dle vlastního uvážení (třeba je podle okolností promine, prodlouží splatnost nebo se vzdá příslušenství). Takto by
stát pomohl jak věřitelům, tak dlužníkům.
JUDr. Marie Stodolová, právnička RP OS KOVO Praha a střední
Čechy
Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2021.
Kovák č. 9/4. května 2020
Předkupní právo u spoluvlastnického podílu
Máme se sestrou ve spoluvlastnictví již dlouho pozemek
s chatou, který bych chtěl prodat. Sestra se mnou však dlouhodobě nekomunikuje a žije v cizině. Slyšel jsem, že má předkupní právo. Je to pravda? Jak mám postupovat, když mám
již zájemce o koupi?
K. B., Kladno
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Pokud již máte zájemce o koupi a kupní smlouvu uzavřete do
30. června 2020, má sestra ze zákona předkupní právo a svůj spoluvlastnický podíl jí musíte nabídnout k odkupu za stejných podmínek, za jakých jej chce koupit koupěchtivý (tzn. váš zájemce
o koupi). Nejprve je nutné uzavřít kupní smlouvu se zájemcem
o koupi a poté písemně oslovit sestru. Pokud byste tak neučinil
a pozemek s chatou jste zájemci o koupi prodal, je vaše sestra
oprávněna domáhat se využití svého zákonného předkupního
práva zpětně.
Pokud však smlouvu uzavřete po 1. červenci 2020, nemusíte
sestře nabídku k využití předkupního práva činit. Zákonem
č. 163/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony,
došlo ke změně předkupního práva spoluvlastníků. V souladu
s § 1124 a § 1125 mají s účinností od 1. července 2020 spoluvlastníci předkupní právo jen v případě, že spoluvlastnictví vzniklo pořízením pro případ smrti nebo jinou právní skutečností tak, že
spoluvlastníci nemohli svá práva a povinnosti od počátku ovlivnit.
Situace se tedy vrací do stavu, který tu platil před několika lety.
Mgr. Iva Štědrá, specialista právník úseku odborové politiky
OS KOVO
Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2021.
Kovák č. 10/25. května 2020
Fyzické napadení v práci
Na pracovišti, konkrétně v kanceláři, mě kolegyně úmyslně
fyzicky napadla. Z jejího útoku jsem měla pohmožděnou
ruku a byla týden v pracovní neschopnosti. Je to pracovní
úraz? A pokud ano, dostanu odškodnění?
J. K., Kolín
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Pokud by se mělo jednat o pracovní úraz, tak si nejprve tento pojem
ujasníme. Podle § 271 písm. k ZP je pracovním úrazem poškození
zdraví nebo smrt zaměstnance, došlo-li k nim nezávisle na jeho vůli
krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění
pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. Za zevní vliv může
být považováno i působení jiného člověka, ať již úmyslné, nebo nedbalostní. Pracovním úrazem není úraz, který se zaměstnanci přihodil na cestě do a ze zaměstnání.
Plněním pracovních úkolů je výkon pracovních povinností vyplývajících z pracovního poměru a z právních vztahů založených dohodami
o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení
práce, dohoda o pracovní činnosti) a činnost, která je předmětem
pracovní cesty. Podle § 106/4 písm. h ZP je zaměstnanec povinen ihned oznámit svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci, že došlo
k pracovnímu úrazu, pokud mu to jeho zdravotní stav dovolí, a nadřízený vedoucí je pak povinen pracovní úraz sepsat.
Uznání úrazu jako pracovního je však v kompetenci zaměstnavatele. Pokud by zaměstnavatel úraz neuznal jako pracovní, máte možnost se domáhat uznání úrazu jako pracovního žalobou u soudu, v jehož obvodu má zaměstnavatel sídlo. Dokazovat, že k úrazu došlo tak,
jak tvrdíte, však musíte vy (tedy důkazní břemeno je na vaší straně).
Pokud máte k dispozici svědky, kteří by byli ochotní vaše tvrzení v žalobě dosvědčit, vaše situace by měla šanci na úspěch. Ovšem mějte
na paměti, že jsou to zaměstnanci jako vy a mohou mít obavu svědčit
proti zaměstnavateli s ohledem na možné nepříjemné důsledky.
Ve vašem případě se domnívám, že se o pracovní úraz jednalo.
Pokud je např. z lékařských zpráv patrné, že příčinou úrazu je počínání vaší kolegyně, která s vámi řešila pracovní problém a následně vám pohmoždila ruku, měl by zaměstnavatel danou situaci uznat jako pracovní úraz.
V takovém případě vám musí zaměstnavatel poskytnout náhradu
za ztrátu na výdělku, za bolest, ztížení společenského uplatnění,
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náklady na léčbu a věcnou škodu. Nahrazenou škodu však firma
může požadovat po zaměstnankyni, která ji způsobila.
Někdy dojde i k naplnění skutkové podstaty trestného činu ublížení na zdraví, popř. přestupku, a zaměstnanec, který druhému
ublíží, může být trestně odpovědný. O pracovní úraz by se však
nejednalo, pokud by si zaměstnanci ze stejné firmy vyřizovali problémy na pracovišti nebo mimo pracoviště kvůli soukromým sporům nebo osobním vztahům.
JUDr. Marie Stodolová, právnička RP OS KOVO Praha a střední
Čechy
Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2021.
Kovák č. 11/8. června 2020
Propouštění dle zákoníku práce
V naší firmě ukončilo pracovní poměr v jednom měsíci 30 zaměstnanců. Je takové propouštění v souladu se zákoníkem
práce?
J. S., Kolín
V dotazu jste neuvedl, zda se jednalo o skončení pracovního poměru výpovědí, dohodou nebo jiným způsobem, ale pokud se
takto dotazujete, zřejmě vás zaměstnavatel o tomto záměru
podle § 62 ZP neinformoval.
Připomeňme si nejprve druhy ukončení pracovního poměru.
Laická veřejnost tyto druhy nerozlišuje, takže pokud zaměstnanec
skončil pracovní poměr, říká „dostal jsem výpověď“, popř. „dal
jsem výpověď“. Náš zákoník práce však upravuje čtyři možnosti
ukončení pracovního poměru:

dohodou

výpovědí

skončením pracovního poměru ve zkušební době

okamžitým zrušením pracovního poměru
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Mezi těmito možnostmi ukončení pracovního poměru jsou však
podstatné rozdíly. Pokud se zaměstnanec a zaměstnavatel dohodnou, může pracovní poměr skončit okamžitě. Doporučuji
tento způsob pouze v případě, že máte zajištěné nové zaměstnání. Pokud vás osloví zaměstnavatel, abyste skončil dohodou
(nemá pro vás práci podle pracovní smlouvy), můžete s tím souhlasit, pokud v písemné dohodě bude uvedený paragraf (kvalifikovaný), a to zpravidla § 52 písm. c ZP ‒ pro nadbytečnost, tedy
organizační důvody.

Za této situace, kdy skončíte pracovní poměr ze dne na den a kdy
se u vás neuplatní výpovědní dvouměsíční doba, máte nárok na
náhradu mzdy za dva měsíce a na výplatu odstupného podle
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§ 67 ZP ‒ podle délky trvání pracovního poměru jednoměsíční až
tříměsíční odstupné.
Skončíte-li pracovní poměr dohodou, a to bez uvedení důvodu,
odstupné ani náhradu mzdy neobdržíte. Proto je nutné, abyste si
dokument řádně přečetli. Pokud vám nebude srozumitelný, poraďte se před podpisem s právníkem.
Zaměstnavatel s vámi může rozvázat pracovní poměr výpovědí
pouze z důvodů uvedených v § 52 ZP. Z toho jsou pod písmeny
a‒d uvedené kvalifikované důvody, za které vám náleží odstupné,
a další důvody, kdy vám odstupné již nenáleží.
Ve zkušební době, tedy během tří měsíců od nástupu do zaměstnání, můžete skončit pracovní poměr bez uvedení důvodů jak vy,
tak i zaměstnavatel a nepřísluší vám žádné odstupné.
Okamžité zrušení pracovního poměru upravuje ust. § 55, 56 ZP,
a to kdy může s vámi zaměstnavatel okamžitě skončit pracovní
poměr a kdy a za jakých podmínek vy jako zaměstnanec.
Vzhledem k tomu, že neuvádíte, jakým způsobem vaši kolegové
skončili pracovní poměr, budeme vycházet z toho, že se jednalo
o výpovědi ze strany zaměstnavatele, a to z organizačních důvodů.
Pokud zaměstnavatel z organizačních důvodů ukončí pracovní poměr s větším počtem zaměstnanců během 30 po
sobě jdoucích dnů, jde z pohledu českého práva o hromadné
propouštění.
Všechny tyto tři podmínky – tedy důvod výpovědi, počet zaměstnanců a časové období – musejí být splněny společně. Pokud
jedna z nich chybí, o hromadné propouštění se nejedná.
Na rozdíl od individuálních výpovědí má hromadné propouštění
specifická pravidla a zaměstnavatelé by je měli dodržet. „Nicméně
jen proto, že firma některou povinnost při hromadném propouštění nedodrží, třeba že svůj záměr masově propouštět předem
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neoznámí úřadu práce, ještě samo o sobě nezpůsobuje neplatnost již rozdaných výpovědí. Firma však riskuje pokutu, a to až
200 000 Kč.“
Právě participací úřadu práce i odborů se hromadné propouštění
liší od individuálních výpovědí. Než zaměstnavatel masové propouštění spustí, musí to alespoň 30 dní před první výpovědí
oznámit úřadu práce a také projednat s odbory, které u něj působí. Účelem předjednání je pokusit se nalézt s odbory řešení,
jímž by šlo hromadnému propouštění předejít nebo ho modifikovat. Zaměstnavatel pak úřad práce informuje, jak se s odbory dohodl. Jestliže odbory ve firmě nepůsobí, musí její vedení jednat
přímo s jednotlivými zaměstnanci.
První podmínkou pro hromadné propouštění je počet zaměstnanců u zaměstnavatele. O hromadné propouštění se jedná, je-li
lidí propouštěných z hlavního pracovního poměru určitý počet.
Ten se odvíjí od velikosti firmy. U menších společností zaměstnávajících do 20 pracovníků k hromadnému propuštění nedochází
a pracovní poměry se ukončují individuálně. „Aby šlo o hromadné
propouštění, musí pracovní poměr ukončit alespoň 10 lidí ve
firmě s 20 až 100 pracovníky, 10 % zaměstnanců ve společnosti se
101 až 300 pracovníky nebo nejméně 30 lidí u zaměstnavatele
s více než 300 zaměstnanci.“
Do tohoto počtu se zahrnují i ti, s nimiž se zaměstnavatel na skončení poměru dohodne. Pro některé pracovníky, kteří si již sehnali
jiné zaměstnání nebo se po propuštění rozhodli podnikat, může
být dosažení dohody o skončení pracovního poměru výhodné.
Mohou třeba od zaměstnavatele odejít dříve než po dvouměsíční
výpovědní lhůtě. Pracovník se také může se zaměstnavatelem dohodnout na vyšším odstupném než při výpovědi.
Lidé musejí číst, co podepisují
Důvodem ke skončení pracovního poměru při hromadném propuštění mohou být pouze tzv. organizační důvody ‒ § 52 písm.
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a‒c ZP. Tyto důvody taxativně stanoví zákoník práce. O hromadné
propouštění se při splnění dalších podmínek jedná, jen když zaměstnavatel rozdává výpovědi, neboť se celý podnik či jeho část
ruší, přemísťuje nebo se zaměstnanci stali nadbytečnými. Tuto
nadbytečnost musí zaměstnavatel přezkoumatelně odůvodnit.
JUDr. Marie Stodolová, právnička RP OS KOVO Praha a střední
Čechy
Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2021.
Kovák č. 11/8. června 2020
Daň z nabytí nemovitých věcí
V médiích jsem slyšel, že kvůli rozhýbání realitního trhu zrušila vláda daň z nabytí nemovitých věcí. To ji už nemusím platit? Chystám se kupovat chalupu, tak by mě to zajímalo.
K. M., Poděbrady
Daň z nabytí nemovitých věcí, která nahradila dřívější daň z převodu nemovitostí, byla do českého právního řádu přijata zákonným opatřením senátu č. 340/2013 Sb. Tento zákon je stále
platný a účinný, samozřejmě ve znění pozdějších změn. V médiích prezentované zrušení je pouze vládním návrhem, který
musí být projednán a schválen Poslaneckou sněmovnou PČR,
Senátem ČR a následně podepsán prezidentem ČR. V Poslanecké
sněmovně již je sněmovní tisk č. 866, jehož předmětem je nejen
zrušení zákona o dani z nabytí nemovitých věcí, ale i zrušení možnosti odečítat si ze základu daně z příjmů úroky uhrazené z úvěru
ze stavebního spoření, z hypotečního úvěru poskytnutého bankou a z úvěru poskytnutého stavební spořitelnou nebo bankou
v souvislosti s úvěrem ze stavebního spoření nebo s hypotečním
úvěrem vynaloženým na splacení úvěru či zápůjčky na financování bytových potřeb, a to pro úvěry či zápůjčky uzavřené po
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1. lednu 2022. Tento sněmovní tisk zatím prošel dne 27. května
2020 prvním čtením a bude projednáván rozpočtovým výborem.
Zda budete povinen hradit daň z nabytí nemovitých věcí za nákup
chalupy, tedy závisí na tom, jak dopadne legislativní proces.
Mgr. Iva Štědrá, specialista právník úseku odborové politiky
OS KOVO
Aktualizace: Dne 25. září 2020 došlo k vyhlášení zákona
č. 386/2020 Sb., kterým se ruší zákonné opatření Senátu ČR
č. 340/201 Sb., ve sbírce zákonů. Pokud jste tedy kupoval chalupu
a vklad vlastnického práva byl do katastru nemovitostí proveden
po 1. prosinci 2019, daň z nabytí nemovitých věcí nejste povinen
hradit. Pokud jste ji již uhradil, požádejte si o přeplatek a zaplacená daň bude vrácena.
Kovák č. 14/10. srpna 2020
Spoluvlastnický podíl k domu
Bydlím v nájemním bytě ve vile u majitele, který mi nabídl
odkoupení bytu do osobního vlastnictví, že bych potom neplatil nájem a byt by byl můj. Můžete mi poradit, jaká to má
rizika?
F. J., Příbram
K vašemu dotazu bych nejprve chtěla upřesnit, že v našem současném právním řádu neexistuje označení „osobní vlastnictví“,
ale pouze vlastnictví, a to přesto, že je používají nejen realitní kanceláře, jejichž předmětem činnosti je zejména prodej a koupě nemovitých věcí, tedy i bytů a nebytových prostor, ale i jiné firmy
a společnosti, které působí na trhu s nemovitostmi. Některé byty
se při koupi nenabývají do výlučného vlastnictví a celý dům je majetkem jednoho nebo několika majitelů. Tato skutečnost s sebou
nese různá rizika, např. když je na jednoho z majitelů domu nařízena exekuce. V souvislosti s koupí bytu může nastat situace, že
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kupující nenabývá byt do svého výlučného vlastnictví, ale nabývá
pouze spoluvlastnický podíl k domu jako celku, v němž poté
užívá určité vyčleněné uzavřené prostory.
Tento problém nastane v případě, kdy se „byt“, který zamýšlí kupující koupit a užívat, nachází v budově, kde nejsou vyčleněny
jednotlivé bytové jednotky (jednotka zahrnuje byt jako prostorově oddělenou část domu a podíl na společných částech domu,
vzájemně spojených a neoddělitelných), které by mohly být samostatným předmětem vlastnictví, neboť jednotka je věc nemovitá
a jako taková se zapisuje do veřejného seznamu (katastru nemovitostí).

Celá tato budova je ve spoluvlastnictví několika osob, resp. spoluvlastníků, kteří užívají v budově vytyčené prostory. Tento druh
vlastnictví, resp. spoluvlastnictví, má však řadu úskalí a rizik, se
kterými byste měl jako kupující vždy počítat.
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Ověření v katastru
Nejprve je nutné upozornit na to, že v domě, kde nejsou vyčleněny samostatné bytové jednotky, není a ani nemůže být kupována bytová jednotka jako samostatná věc v právním smyslu,
se kterou by poté mohl vlastník neomezeně disponovat. Předmětem koupě je v tomto případě spoluvlastnický podíl k domu jako
celku. Kupující se následně stává podílovým spoluvlastníkem
domu, nikoli výlučným vlastníkem bytu.
Bytová jednotka může vzniknout až vkladem prohlášení vlastníka
budovy do katastru nemovitostí nebo výstavbou jednotky provedenou na základě smlouvy o výstavbě. Tuto skutečnost si lze tedy
ověřit v katastru nemovitostí, což doporučujeme před koupí bytu
vždy učinit.
Velikost podílu určuje povinnosti
Podstata podílového spoluvlastnictví spočívá v tom, že každý ze
spoluvlastníků věci, v našem případě domu, se podílí na právech
a povinnostech vyplývajících ze spoluvlastnictví domu v tom rozsahu, jenž odpovídá velikosti jeho spoluvlastnického podílu. Spoluvlastnický podíl tedy neznamená, že by se vlastnické právo spoluvlastníka vztahovalo na určitou konkrétní část nemovitosti,
která je ve spoluvlastnictví, tj. k prostorám, které užívá, ale vyjadřuje pouze míru, jakou se spoluvlastníci podílejí na užívání
společné věci, jak mají přispívat na náklady na užívání a udržování společné věci.
Spoluvlastnictví a nevýhody
Spoluvlastnictví může mít pro jednotlivé spoluvlastníky řadu nevýhod. Je-li obecně jakákoli věc ve spoluvlastnictví více vlastníků,
může četnost subjektů vést k neshodám při výkonu spoluvlastnických práv, jelikož ne vždy se všichni spoluvlastníci ztotožní s názory a úmysly spoluvlastníků ostatních.
Nevýhodou může být také skutečnost, že o hospodaření se společnou věcí rozhodují spoluvlastníci společně, a to většinou
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počítanou podle velikosti svých podílů. Vždy tedy bude záležet na
velikosti podílu, který budete v domě nabývat, a dále na tom, zda
má některý ze spoluvlastníků takový podíl na domě, který by ho
opravňoval rozhodovat ve věcech týkajících se domu bez ohledu
na ostatní spoluvlastníky. Kdyby tento majoritní spoluvlastník rozhodl o způsobu hospodaření se společnou věcí, platí toto jeho
rozhodnutí, které nemůže být zvráceno rozhodnutím ostatních
spoluvlastníků, a to ani v případě, kdyby s tímto nesouhlasili.
Zástavního práva se nemusíte obávat
Ani v případě spoluvlastnictví ke společné nemovité věci se však
nemusíte obávat toho, že dům bude bez vašeho souhlasu např.
zatížen zástavním právem či zřízením věcného břemene.
V těchto případech se vždy vyžaduje souhlas všech spoluvlastníků. Nelze tedy zastavit společnou věc jako celek či k této
zřídit věcné břemeno, pokud by s tímto nesouhlasili jednomyslně
všichni spoluvlastníci. Na druhé straně se svým spoluvlastnickým
podílem ‒ bytovou jednotkou ‒ může každý spoluvlastník nakládat zcela libovolně, jelikož spoluvlastnický podíl má charakter samostatné věci v právním smyslu. Bytovou jednotku jako takovou může spoluvlastník zcizit, prodat, darovat, ale i zastavit.
Je tedy nutné rozlišovat mezi dispozicí se společnou nemovitostí
jako celkem, kdy bez souhlasu ostatních spoluvlastníků je jakákoli
dispozice s domem vyloučena, a dispozicí s konkrétní bytovou
jednotkou.
Je-li nařízen výkon rozhodnutí či exekuce na bytovou jednotku
jednoho ze spoluvlastníků, ostatní spoluvlastníci se nemají čeho
obávat, jelikož nejsou nikterak ohroženi. Exekuce či výkon rozhodnutí se vždy týká jen dotyčného vlastníka bytové jednotky.
Na závěr bych vám v souvislosti s koupí bytové jednotky doporučila věnovat pozornost především tomu, zda kupujete skutečně
byt současně s vymezeným podílem na společných částech
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domu a pozemku, který se stane vaším výlučným vlastnictvím,
nebo pouze spoluvlastnický podíl k domu, neboť s tímto bývá spojena řada omezení a povinností.
JUDr. Marie Stodolová, právnička RP OS KOVO Praha a střední
Čechy
Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2021.
Kovák č. 14/10. srpna 2020
Střídavá péče a dočasné změny
Máme s bývalým manželem syna ve střídavé péči. Dohodli
jsme se ale, že se mimořádně celý červenec a srpen o syna
budu starat já a pak se o něj bude dva měsíce starat on. Je to
kvůli mým pracovním povinnostem, musím v září odjet na
měsíc a půl do zahraničí. Zajímalo by mě, jestli stačí ústní dohoda, nebo jestli to musíme sepsat a případně nechat potvrdit u notáře.
I. S., Plzeň
Pokud jde o střídavou péči, byla jistě schválena dohoda vás jako
rodičů soudem nebo ji svým rozhodnutím soud nařídil. Doporučuji si pro jistotu znovu přečíst rozhodnutí, zda v něm nenajdete
nějaké soudní omezení. Předpokládám, že ne. Neboť u střídavé
péče soud vždy přihlíží právě k tomu, zda jsou rodiče schopni se
ve věcech dětí domluvit.
Obecně platí, že pokud se rodiče dítěte dohodnou a je to vždy
v nejlepším zájmu dítěte, je to nejlepší a nejschůdnější cesta. Navíc u vás jde o změnu pouze dočasnou. Vy jako rodiče rozvodem
či rozchodem neztrácíte svoje práva a povinnosti. Oba máte i nadále plnou rodičovskou odpovědnost. Dohoda má vždy přednost.
U vaší dohody plně stačí její ústní sjednání.
Rodiče, kteří jsou schopni se i po rozvodu či rozchodu domluvit,
dávají svému dítěti nejvíc, co mu mohou poskytnout. Já osobně si
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takových rodičů velmi vážím. Pokud můžete předpokládat, že
druhý rodič je zodpovědný a nebude tvrdit opak toho, co říkáte
vy, stačí plně ústní dohoda.
Lze-li předpokládat, že by mohlo dojít ke sporu, můžete si dohodu sepsat. Rodiče dítěte ji mohou sepsat zcela samostatně,
bez formálních náležitostí. Mělo by z ní však zcela jasně vyplývat,
kdo dohodu uzavírá, koho se týká, jakým způsobem je určena
péče o dítě, případně jaký je rozsah styku druhého rodiče s dítětem po dobu změny, aby syn viděl, že není ohrožen ztrátou druhého rodiče. Z dotazu nevyplývá, jakého věku dítě je. Z mé zkušenosti je zřejmé, že menší děti rychle zapomínají a mají následně
problém si znovu zvyknout na běžný chod. Pokud je dítě starší,
jistě jste s ním své rozhodnutí probrali a dohoda byla sjednána
s jeho souhlasem.
Jakékoli ověření u notáře by nemělo právně valný smysl, nepotvrzuje se jím obsah listiny, ale většinou jen pravost podpisu, což ve
vašem případě nemá v podstatě cenu. Možné to ale je. Záleží tedy
opět na vás jako rodičích, zda budete ověření chtít.
Dokonce i o výživném lze uzavřít dohodu a nemusí být stanoveno
soudně, pokud si oba rodiče řádně plní svoji vyživovací povinnost.
Zde bych však volila písemnou formu domluvy. Jak uvádím, pokud
by mělo dojít k dlouhodobější změně a tato byla ve prospěch
dítěte, i na té se mohou rodiče domluvit. Tyto úkony nejčastěji
přísluší soudu, ale právo rodičů domluvit se plyne z rodičovské
odpovědnosti. Jak již uvádím, je zde nutná schopnost obou rodičů
domluvit se na dodržování stanovených podmínek a dohodu plně
respektovat. To znamená, že oproti soudnímu rozhodnutí není
vymahatelná. Pokud by došlo k opakovanému porušování domluvy, musel by rozhodnout soud. Taktéž v případě pobírání sociálních dávek je většinou vyžadováno soudní rozhodnutí. Domluvy rodičů jsou založeny na dobrovolnosti jejich naplňování.
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V takové dohodě by mělo být stanoveno, kdo bude o děti pečovat
či jaká bude výše výživného a jak často bude druhý z rodičů své
děti vídat. Vždy je nutné si uvědomit, že v takovém režimu nemá
ani jeden z rodičů větší práva či povinnosti vůči dítěti a oba rodiče
jsou na stejné úrovni.
Výhoda dohod spočívá v tom, že mohou jasněji a dle aktuální potřeby uspořádat práva a povinnosti obou rodičů. Kdykoli při další
změně lze uzavřít dohodu novou podle aktuálně potřebných požadavků.
Pokud by šlo o dohodu před rozvodem v rámci péče o děti, musí
být schválena rozhodujícím soudem.
JUDr. Zdeňka Vejvalková, odborná poradkyně, Brno
Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2021.
Kovák č. 14/10. srpna 2020
Smlouva o výměnku nebo závěť
Před rokem jsem koupil rodinný domek. Chtěl bych ho darovat dceři, ale budu ho dále užívat. Jaké mám možnosti? Uzavřít s dcerou nějakou smlouvu, kde vyjádří svůj souhlas? Jde
mi o to, že mám novou partnerku, kterou si chci vzít za manželku, a nechci, aby ho zdědily její děti.
P. S., Brno
Pokud jde o možnost zůstat v rodinném domku bydlet, i když
bude vlastníkem uvedeným v listu vlastnictví na katastrálním
úřadu vaše dcera, je nejlépe využít ustanovení občanského zákoníku o výměnku. Pokud se jedná o nemovitost, musí být proveden
vklad do katastru i u tohoto práva. Dřívější právní úprava hovořila
o tzv. věcném břemenu.
Právo doživotního bydlení a užívání vzniká písemnou smlouvou
(ve vašem případě mezi vámi a dcerou) společně s následným
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vkladem do katastru nemovitostí. Smlouvou o výměnku si většinou vlastník, který nemovitost převádí na jiného, vymiňuje pro
sebe (je možné tak učinit i pro třetí osobu) určité konkrétní požitky, úkony nebo práva sloužící k zaopatření na dobu života nebo
na neurčitou dobu a nabyvatel nemovité věci se zavazuje zaopatření poskytnout. Vzhledem k tomu, že dceři darujete dům, můžete do smlouvy zahrnout nejen bydlení a užívání, ale i např. zajištění péče o svou osobu v době nemoci či ve stáří.
Toto právo může být sepsáno samostatně nebo může být součástí darovací smlouvy. Tu doporučuji nechat sepsat u advokáta.
Advokáti mají smluvní ceny, doporučuji tudíž obvolat více advokátů, neboť cena může být značně odlišná.
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Musím ale upozornit, že v souvislosti s darem nemovitosti, v níž
potřebujete ještě bydlet, mohou nastat poměrně závažné problémy. Může dojít k situaci, kdy dceru přežijete a po ní bude dědit
její manžel a děti. To znamená, že vlastníky se stanou oni.
Smlouva bude sice závazná i pro ně, ale záleží na vztazích a charakteru těchto, zda by zde váš život byl poklidný i poté. Problém
by mohl nastat i v případě exekuce na dceru. Proto je třeba své
právo do smlouvy zakotvit tak, že se vztahuje na celý objekt
včetně příslušenství. Toto nezabrání exekutorovi např. v prodeji
nemovitosti, ale nemůže vám do domu nastěhovat jejího kupce.
I ten musí vaše právo respektovat. Naopak by mohla přicházet
v úvahu možnost, že by se takový vlastník snažil o to, abyste „dobrovolně“ odešel. Jde o hypotetickou možnost, kterou bych však
nepodceňovala.
Toto právo je osobním právem a zaniká buď vaším úmrtím, nebo
pokud se ho dobrovolně vzdáte. Nikdo vás k tomu nesmí nutit.
Chcete-li však darem odbourat jen možnost, že by mohly dědit
děti vaší nové partnerky – manželky, doporučuji si darování promyslet a zvážit využití možnosti sepsání závěti. Nepominutelní dědicové totiž jsou pouze vlastní či osvojené děti. Ty musejí zdědit
nejméně svůj povinný podíl, což je ve zletilosti jedna čtvrtina jejich
zákonného podílu.
Řešení by pak bylo v sepsání závěti na veškerý váš majetek nebo
jeho rozdělení dle vašeho přání. To by muselo být srozumitelně
uvedeno v závěti. Pokud byste si nepřál dědění manželky, nejde
ani v tomto případě o žádný problém. Manžel / manželka není nepominutelný dědic, což znamená při existenci závěti, která má
přednost před zákonem (podle něho by v první třídě dědila manželka a vaše vlastní děti), že pokud manželku v závěti neuvedete,
nebude tato dědit, případně lze uvést, že si nepřejete, aby dědila.
Důvod není třeba uvádět.
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JUDr. Zdeňka Vejvalková, odborná poradkyně, Brno
Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2021.
Kovák č. 18/12. října 2020
Veřejná kritika zaměstnavatele
Zaměstnavatel vytkl našemu členovi porušení kodexu chování, jehož se měl dopustit tím, že na svém veřejném facebookovém profilu vyvěsil nevhodný komentář týkající se odměňování zaměstnanců. Zaměstnavatel tvrdí, že tímto komentářem poškodil dobré jméno firmy. Je výtka ze strany zaměstnavatele oprávněná?
K. S., Opočno
Domnívám se, že výtka ze strany zaměstnavatele oprávněná je.
Vysvětlím proč. Nejdříve se musíme podívat do Listiny základních
práv a svobod (byla vyhlášena v prosinci 1992 Českou národní radou jako součást ústavního pořádku ČR usnesením č. 2/1993 Sb.,
dále jen „Listina“ nebo „LZPS“). Listina v čl. 17 zaručuje právo na
svobodu projevu. Toto právo má nepochybně každý zaměstnanec. Na druhou stranu v čl. 10 odst. 1 LZPS je chráněno právo na
dobrou pověst a dobré jméno, které naopak musí mít zaručeno
i každý zaměstnavatel. Stručně lze říci, že právo na svobodu projevu končí tam, kde začíná právo na ochranu dobrého jména.
Ochranu dobré pověsti právnické osoby zaručuje také občanský
zákoník v § 135 odst. 2 (zákon č. 89/2012 Sb., v platném znění).
A povinnosti týkající se této problematiky najdeme také v zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb., v platném znění).
Podle § 301 písm. d ZP jsou zaměstnanci povinni nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele. Oprávněným zájmem zaměstnavatele je bezesporu zachování jeho dobrého
jména a pověsti na veřejnosti. Předpokládá se, že zaměstnanec je
se zaměstnavatelem tzv. na jedné lodi, proto by se na veřejnosti
neměl vyjadřovat způsobem, kterým by dobrou pověst a dobré
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jméno zaměstnavatele poškozoval. Zároveň si musíme uvědomit,
že zaměstnanec je povinen počínat si tak, aby zaměstnavateli nebyla způsobena jak majetková, tak nemajetková újma (§ 249 odst.
1 ZP).
Může tedy zaměstnanec kritizovat svého zaměstnavatele?
Vzhledem k právu na svobodu projevu nelze striktně říci, že zaměstnanec nemůže vyjádřit kritiku na svého zaměstnavatele. Musíme si ale uvědomit, že tato svoboda projevu je omezena pracovněprávním vztahem, který zaměstnavatel a zaměstnanec mají.
Z tohoto vztahu vyplývají zaměstnanci určité povinnosti vůči zaměstnavateli. Zaměstnanec zaměstnavatele tedy kritizovat může.
Ale kritika musí být oprávněná, věcná, přiměřená – co do obsahu
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i formy (způsobu vyjádření). Věcná je, pokud je založena na pravdivých podkladech. Tvrzení mají být založena na konkrétních faktech, jež lze ověřit. Nelze se vyjadřovat pouze obecně. Zveřejnit
jen svůj úsudek, který není založený na ověřitelných faktech,
může být již na hranici nebo za hranicí oprávněné kritiky.
Ale i u konkrétního, pravdivého údaje bude záležet na formě, jakou byl předložen. Bude-li to podáno nepřesnou formou, může
dojít ke zkreslení a k zásahu do práva na dobrou pověst. Pokud
podklady pravdivé nejsou nebo je vyjádření urážlivé, už se nejedná o kritiku přípustnou. A zaměstnanec za ni může být postižen.
Zveřejněná neoprávněná kritika zaměstnavatele může být zaměstnavatelem vyhodnocena jako porušení povinností zaměstnance a mohou následovat sankce. Podle míry porušení může zaměstnanec obdržet tzv. vytýkací dopis nebo s ním může být ukončen pracovní poměr (výpovědí, či dokonce okamžitým zrušením).
Každá situace bude hodnocena individuálně, bude se posuzovat,
zda svým jednáním zaměstnanec porušil své povinnosti závažným nebo zvlášť hrubým způsobem. Bude se hodnotit, zda kritika
byla oprávněná, jakým způsobem byla zveřejněna a zda mohla
způsobit nebo způsobila zaměstnavateli škodu.
Závěrem dodávám, že zaměstnavatel je oprávněn vydat určitá
pravidla pro sdílení názorů zaměstnanců na sociálních sítích např.
v pracovním řádu nebo v jiné vnitropodnikové směrnici – jakýsi
kodex chování. Upozorní tím zaměstnance na to, že mají povinnost nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele,
nezpůsobovat mu svým jednáním majetkovou či nemajetkovou
újmu a že by měli chránit jeho dobré jméno a pověst.
Mgr. Eva Pražáková, právnička RP OS KOVO Hradec Králové
Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2021.
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Kovák č. 18/12. října 2020
Bezplatné zastoupení
Jsem samoživitelka a mám v péči dvě děti. Mám plat jen
11 000 Kč. Z otce dětí nemohu výživné vymoci. Za bydlení dávám 8 000 Kč. Napadl mě soused a dal k soudu, že ho ruší
moje děti. Žádala jsem o bezplatné právní zastoupení, to mi
však soud zamítl. Mohu ještě něco dělat?
S. K., Brno
Pokud nesouhlasíte s rozhodnutím soudu prvního stupně, je
nutné se ve lhůtě uvedené v poučení rozhodnutí odvolat k soudu
odvolacímu, jak je uvedené v tomto poučení. Já mohu poskytnout
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informace pouze v rozsahu obecném, abyste se ve svém problému zorientovala.
Nejprve je třeba zdůraznit:
Žádný nárok na bezplatného advokáta v ČR neexistuje.
O jeho ustanovení lze požádat soud, což jste učinila správně. Je
zcela na úvaze soudu, zda potřebu přidělení bezplatného advokátního zastoupení uzná či nikoli.
Soud hodnotí:
zda žadatel má či nemá dostatečný majetek (nejen příjmy)
zda opravdu žadatel potřebuje advokátní zastoupení, např. zda
by mohl úkony, které by prováděl advokát, žadatel zvládnout sám
Pokud soud žádost zamítne, zbývají ještě další možnosti. Někteří
právníci poskytují služby nemajetným bezplatně nebo za sníženou odměnu, na vlastní náklady. Jedná se o tzv. služby pro bono,
tedy služby poskytnuté z dobré vůle pro potřebné. Tuto možno
můžete využít, pokud jste v tísni a jedná se o složitý právní případ.
V obecné rovině platí, že pokud by se žadatel domníval, že jeho
případ je složitý atd., může zkusit oslovit některou z větších advokátních kanceláří, u níž by se měl nejprve informovat, zda služby
pro bono poskytuje. Je třeba jejím advokátům sdělit obsah svého
sporu a dotázat se, zda by ho přijali. Ani v tomto případě neexistuje právní nárok na to, aby advokátní kancelář požadované zastupování přijala.
Advokáta může přidělit i česká advokátní komora, když neuspějete u soudu ani u oslovených právníků. Musíte podat žádost
a doložit potřebné.
Uvést, co potřebujete řešit.
Doložit své majetkové poměry.
Potvrzením odmítnutí od advokáta doložit skutečnost, že se vám
nepodařilo žádného nalézt.
Za účelem podání žádosti lze využít formulář žádosti o určení advokáta na www.cak.cz. Najdete zde také prohlášení o příjmových
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a majetkových poměrech. Pravdivost prohlášení se prověřuje.
Česká advokátní komora určí konkrétního advokáta, žadatel si ho
nemůže sám vybrat.
Poslední možností je institut tzv. obecného zmocněnce. Jde o zástupce účastníka soudního nebo i správního řízení, který není advokátem. Může jím být kterákoli fyzická osoba. Podmínkou není
právní vzdělání. Tuto osobu určí účastník řízení s jejím souhlasem.
Musí ji pověřit svou plnou mocí. Obecného zmocněnce nelze
ustanovit při zastupování obviněného v trestním řízení, v řízení
o dovolání, kasační stížnosti a v řízení před Ústavním soudem.
JUDr. Zdeňka Vejvalková, odborný poradce Brno
Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2021.
Kovák č. 20/9. listopadu 2020
Příplatek za práci
Za kolik hodin práce mám nárok na příplatek za práci ve svátek na noční směně z pátku na sobotu? Pracuji v rovnoměrně
rozvržené pracovní době od pondělí do pátku a svátek připadl na páteční noční směnu.
M. S., Kroměříž
Záleží na dohodě se zaměstnavatelem a také na tom, jak je u něj
stanovena první pracovní směna v týdnu. Za dobu práce ve svátek
přísluší zaměstnanci podle ustanovení § 115 ZP dosažená mzda
a náhradní volno v rozsahu práce konané ve svátek.
Náhradní volno zaměstnavatel poskytne nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po výkonu práce ve svátek (nebo v jinak dohodnuté době). Za dobu čerpání náhradního
volna pak zaměstnanci přísluší náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku. Zaměstnavatel se může se zaměstnancem případně dohodnout na poskytnutí příplatku k dosažené mzdě nejméně ve výši průměrného výdělku.
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Zákon v tomto případě dává přednost poskytování náhradního
volna za práci ve svátek před příplatkem, který lze dohodnout se
zaměstnavatelem místo náhradního volna s náhradou mzdy. Dohoda nemusí být uzavřená písemnou formou, lze ji sjednat
i ústně. Zaměstnanci tak přísluší dosažená mzda a za každou hodinu odpracovanou ve svátek příplatek alespoň ve výši 100 % průměrného výdělku.
Podle § 91 odst. 6 ZP je u zaměstnanců pracujících v nočních směnách možné stanovit začátek dne pracovního klidu hodinou odpovídající nástupu zaměstnanců na první směnu. Toto pravidlo
může (ale také nemusí) být použito rovněž pro účely stanovení
práva na mzdu.
Pravidlo, podle kterého je možné posunovat začátky a konce
svátků, by mělo být upraveno v kolektivní smlouvě nebo ve vnitřním předpisu zaměstnavatele. Může tak být např. stanoveno, že
první směna v týdnu bude začínat v neděli ve 22.00 hodin nebo
v pondělí v 6.00 hodin. V prvním případě se svátek, který připadl
na pátek, bude počítat od čtvrtka 22.00 hodin do pátku 22.00 hodin, v druhém případě bude svátek začínat v pátek v 6.00 hodin
a končit v sobotu v 6.00 hodin. Jestliže u zaměstnavatele toto pravidlo o posunutí svátku aplikováno není, použije se pro účely odměňování za svátek doba od půlnoci do půlnoci kalendářního
svátku a příplatek za práci ve svátek zaměstnavatel po dohodě se
zaměstnancem poskytne pouze za skutečně odpracované hodiny
v rozmezí kalendářního svátku.
Mgr. David Šrott, specialista pro kolektivní
RP OS KOVO Zlín
Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2021.
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vyjednávání

Kovák č. 20/9. listopadu 2020
Vyhrožování při výpovědi z pracovního poměru
Zaměstnavatel mi předal na pracovišti výpověď z pracovního
poměru a před tím mi vyhrožoval, že pokud nepodepíši skončení pracovního poměru dohodou, tak to budu mít horší. Nahrála jsem si rozhovor na telefon a dotaz zní, zda tuto nahrávku mohu použít u soudu.
J. S., Beroun
Zda je tajně pořízená nahrávka přípustná jako důkaz u soudu, řeší
mnoho tazatelů. Někdy v tom nemají jasno ani soudy. Pokusím se
vysvětlit pořizování nahrávek bez souhlasu nahrávaných osob
obecně.
Skryté nahrávky jako důkaz obecně
Pořizování nahrávek ze skryté kamery bez souhlasu nahrávaných
osob je vždy v kolizi s právem na ochranu osobnosti, a proto je
jejich použití jako důkaz nutné vždy vyhodnotit individuálně.
V souhrnu lze konstatovat, že pokud je oprávněný zájem na pořízení nahrávky větší než oprávněný zájem ochrany osobnosti, pak
je nahrávku možné použít.
Pro rozhodování o přípustnosti nahrávky jsou důležité tyto body:

okolnosti pořízení nahrávky (spíše bude jako důkaz
uznána nahrávka, kterou pořídil zaměstnanec vůči
zaměstnavateli než naopak)

posouzení možnosti pořizovatele nahrávky (v tomto
případě zaměstnance) na zajištění důkazů jinou formou
– pokud zaměstnanec nemá jinou možnost zajistit
důkaz průběhu rozhovoru o skončení pracovního
poměru, je velmi pravděpodobné, že bude nahrávka
jako důkaz uznána

posouzení intenzity oprávněného zájmu pořizovatele
nahrávky oproti míře narušení soukromí nahrávaného
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Pokud je tedy někdo poškozován protiprávním jednáním druhé
strany a nemá jiné možnosti, jak toto jednání prokázat, než pořízením skryté nahrávky, bude takovýto záznam velmi pravděpodobně soudem uznán jako důkaz.
Nahrávka telefonního hovoru
Nejvyšší správní soud, spis. zn. 8 Afs 40/2012 z 31. října 2013, se
vyslovil, že použití tajně pořízené nahrávky hovoru jako důkazu je
přípustné, ale pouze v určitých případech.
Vždy je nutné věnovat pozornost intenzitě chráněných zájmů,
které spolu přicházejí do střetu. V principu lze říci, že pokud je cílem tajně pořízené nahrávky prokázání protiprávního jednání nahrávaného, lze nahrávku jako důkaz použít. Pokud by naopak cílem pořízení nahrávky bylo znevážení nahrávané osoby, pak by se
jednalo o nepřípustný zásah do jejího soukromí a tuto nahrávku
by jako důkaz nebylo možné použít.
Tajná nahrávka v pracovněprávním vztahu obsahující
i osobní záležitosti
Ústavní soud, spis. zn. II. ÚS 1774/14 z 9. prosince 2014, vydal nález, podle něhož není možné automaticky odmítnout důkaz v podobě skrytě pořízené nahrávky pracovního rozhovoru jenom
proto, že obsahuje i skutečnosti osobní povahy.
Posouzení přípustnosti nahrávky je nutné provést vždy individuálně a zjistit, jaký oprávněný zájem v daném případě převyšuje.
K tajnému pořízení nahrávky mohou velmi dobře posloužit např.
brýle s kamerou.
Pořizování kamerového záznamu veřejného prostranství
Soud řešil i případ, kdy žalobce z důvodu ochrany bezpečnosti své
osoby a rodiny nainstaloval na dům bezpečnostní kamerový systém, který zčásti zabíral veřejné prostranství. Záběry z kamerového systému byly přijaty jako důkaz, nicméně jeho majiteli byla
uložena pokuta pro nesplnění informační povinnosti (neoznačil
dům cedulkou, že prostor je monitorován).
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JUDr. Marie Stodolová, právnička, Praha
Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2021.
Kovák č. 20/9. listopadu 2020
Převedení na jinou práci
Jsem ve firmě dlouhodobě zaměstnán na pozici obráběče
kovů, což také mám uvedeno v pracovní smlouvě. Kvůli nynějšímu poklesu zakázek po mně zaměstnavatel vyžaduje,
abych namísto své práce vykonával práci skladníka. Může mi
něco takového nařídit?
dotaz z praxe RP
Základní povinností zaměstnavatele je dle § 38 odst. 1 písm. a ZP
přidělovat zaměstnanci práci v souladu s obsahem pracovní
smlouvy. Obecně tak po vás může zaměstnavatel vyžadovat jen
sjednaný druh práce, v tomto případě tedy obrábění kovů. To
však neplatí bezvýjimečně. Zákoník práce totiž v § 41 upravuje institut převedení na jinou práci, ve kterém vyjmenovává situace, za
kterých je možné vás převést na výkon jiného druhu práce.
Obecně rozlišujeme tři skupiny případů převedení na jiný druh
práce, a to situace, za kterých vás zaměstnavatel bezpodmínečně
musí na jinou práci převést, a situace, kdy tak učinit může na základě svého zvážení. V případech, kdy tak učinit může, navíc rozlišujeme, kdy tak může učinit na základě svého uvážení a kdy je
vyžadován zaměstnancův souhlas.
Zaměstnavatel musí převést na jinou práci
V § 41 odst. 1 ZP jsou taxativně vyjmenovány případy, kdy má zaměstnavatel výslovnou povinnost převést zaměstnance na jinou
práci. Učiní tak jednostranným jednáním a zaměstnancův případný nesouhlas nemá právní význam. Zjednodušeně se jedná
o situace, kdy zaměstnanec není na základě lékařského posudku
způsobilý vykonávat dosavadní druh práce, je-li to třeba podle
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pravomocného rozhodnutí soudu či správního orgánu, popřípadě
konala-li by těhotná či kojící žena, případně matka dítěte do
devátého měsíce od porodu, zakázané práce.

Zaměstnavatel může převést na jinou práci
Dále jsou v § 41 odst. 2 ZP vytyčeny situace, za nichž je na zaměstnavatelově uvážení, zda zaměstnance na jinou práci převede.
I zde se jedná o jednostranný úkon a není vyžadován zaměstnancův souhlas. Jedná se kupříkladu o případy, kdy je zaměstnanci
dána výpověď dle § 52 písm. g nebo f, či o případy zahájení trestního řízení proti zaměstnanci pro úmyslný trestný čin, kterého se
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měl dopustit při plnění pracovních úkolů, nebo v přímé souvislosti
s ním došlo ke škodě na majetku zaměstnavatele. Dále může zaměstnavatel zaměstnance převést v případě, že dočasně
pozbude předpoklady k výkonu práce dané zvláštními právními
předpisy, nejdéle však na 30 dnů.
Zaměstnavatel může po dohodě zaměstnance převést na jinou práci
Poslední kategorií je případ, kdy je převedení na jinou práci podmíněno souhlasem zaměstnance. Jedná se o nastalou překážku
na straně zaměstnavatele v podobě prostoje nebo překážku způsobenou nepříznivými povětrnostními vlivy (§ 207 ZP).
Povinnosti zaměstnavatele při převedení
Společným jmenovatelem převedení na jinou práci je vždy to, že
zaměstnavatel při určení jiné práce musí přihlížet k tomu, aby
daná práce byla pro zaměstnance vhodná z hlediska zdravotního
stavu a schopností, a pokud je to v dané situaci možné, tak i vzhledem k jeho kvalifikaci. Rovněž musí být převedení, resp. důvody
a trvání, se zaměstnancem předem projednáno. Pokud by převedením mělo dojít ke změně obsahu pracovní smlouvy, musí o tom
zaměstnavatel vystavit písemné potvrzení.
Mzda při převedení
Je-li zaměstnanec převeden na výkon jiné práce, přísluší mu mzda
odpovídající nově vykonávané práci. Výjimkou jsou případy uvedené v § 139 ZP, ve kterých přísluší zaměstnanci při převedení na
méně honorované pozice doplatek ke mzdě do výše průměrného
výdělku, kterého dosahoval před převedením. Patří mezi ně případ související s ohrožením nemocí z povolání nebo výše uvedené převedení při prostoji.
Změna obsahu pracovního poměru
Ve všech ostatních případech, které nejsou upraveny v § 41 ZP,
není možné vyžadovat po zaměstnanci výkon jiného druhu práce,
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než jaký je obsahem pracovní smlouvy. To je i váš případ, zaměstnavatel vám tudíž nemůže jednostranně nařídit práci skladníka,
aniž by tomu předcházela dohoda provedená např. formou dodatku pracovní smlouvy. Zaměstnavatelovou povinností je přidělovat práci dle pracovní smlouvy. Pokud svému závazku nedostojí,
nastává překážka na straně zaměstnavatele dle § 208 ZP, za niž
přísluší náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku.
Mgr. Jan Mach, právník RP OS KOVO České Budějovic
Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2021.

63

Kovák č. 1/13. ledna 2020
Víte, že místo soudu se lze obrátit na Energetický regulační
úřad?
Manžel podlehl naléhání prodejce elektřiny a uzavřel s ním
smlouvu na nového dodavatele. Naštěstí jsem na to přišla
včas a dle poradny jsem ihned v termínu pomohla manželovi
napsat odstoupení od smlouvy. Tato společnost však neváhala a přes doručené odstoupení, které máme potvrzené
z pošty, oslovila současného dodavatele s tím, že je manžel
pověřil vyřízením záležitosti přechodu na jiného dodavatele.
Naštěstí mě současný dodavatel kontaktoval. Sdělila jsem
mu, že jsme podali odstoupení a chceme zůstat u něho. Zjistila jsem, že provedli změnu plateb a další kroky. Nechceme
mít s tímto dodavatelem nic společného a jeho postup se
nám zásadně příčí. Současný dodavatel nám doporučil znovu
odstoupit podle Energetického zákona, což jsme učinili,
i když si myslíme, že první odstoupení bylo platné. Tento přístup prodejců elektřiny beru jako nehoráznost a z principu
trvám na uhrazení všech ztrát. Původní dodavatel uplatňuje
pokutu dle smlouvy apod. Jak mám nyní postupovat? Jak se
mám obrátit na soud?
P. Z., Brno
Víte, že místo zdlouhavého soudního řízení můžete využít mimosoudní řízení Energetického regulačního úřadu? Kontakty najdete na www.eru.cz, můžete využít komunikaci poštovní, elektronickou či telefonickou.
Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu lze konzultovat (což je
velká výhoda a vstřícnost vůči spotřebiteli) i telefonicky na číslech
564 578 658, 564 578 765, 595 590878, 595 591 909, jak tento úřad
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uvádí na svých stránkách. E-mailem se můžete kontaktovat prostřednictvím podatelna@eru.cz. Naleznete zde i příslušný formulář. Toto řízení je bezplatné!
Právní úprava platná v ČR:
Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní
správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů
Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Rozhodnutí se dočkáte v krátké době, neboť Energetický a regulační úřad věc řeší do cca čtyř měsíců. Což je jistě rychlost chvályhodná. Jistě uvítáte i to, že za mimosoudní řešení sporů jako spotřebitel neplatíte žádné poplatky.
Nepotřebujete žádné advokátní služby! ERÚ poskytuje možnost
konzultací na výše uvedených telefonních číslech a formuláře
k podání podnětu. Musíte jen podat návrh – podnět na zahájení
takového řízení. Na výše uvedených stránkách najdete vzory návrhů.
Kdo je oprávněný podnět podat?
Každý, kdo ve vztahu k prodejci vystupuje jako spotřebitel. Dle zákona o ochraně spotřebitele je spotřebitelem fyzická osoba, která
nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Může se jednat o podnět nejen
při nespokojenosti s prací operátora, ale i při problému vzniklém
s dodavatelem či distributorem energie. Může jít o porušení povinnosti plynoucí ze smlouvy. Taktéž může toto řízení určit, zda
určitý právní vztah daný smlouvou existuje, tj. zda vznikl, případně v kterou dobu. Tato činnost se netýká pouze smluv, ale
úřad pomůže i při nedodržení termínu zahájení dodávek ze strany
dodavatele při dodávkách energií, chybném odpočtu, vyúčtování
či vrácení přeplatku.
Co by si měl dodavatel vyřešit sám?
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Energetický a regulační úřad doporučuje pokusit se věc vyřešit se
svým dodavatelem či jeho ombudsmanem, teprve poté se obrátit
s podnětem na tento úřad.
Dodavatel by měl být schopen vyřešit sám:

reklamace faktury či služeb

připojení odběrného místa

změnu dodavatele, případně komplikace se změnou

ukončení smluvního vztahu s dodavatelem nebo
odstoupení od smlouvy

vystavené smluvní sankce, se kterými nesouhlasíte

režim neoprávněného odběru
Doporučuji!
Po neúspěšném oslovení dodavatele či distributora elektřiny se
obrátit na Energetický regulační úřad a tohoto mimosoudního řízení využít. Odlehčíte práci soudům, které jsou v dnešní době přetížené.
POZOR! Teprve pokud nebudete úspěšní, napište podnět na
Energetický regulační úřad.
JUDr. Zdeňka Vejvalková, specialistka na spotřebitelské právo
Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2021.
Kovák č. 3/10. února 2020
Vrácení daru
V lednu letošního roku jsem svému synovi přispěla na koupi
bytu 1 mil. Kč. Slíbil, že se za to o mě postará při nemoci, ve
stáří a ve věcech, která již sama nezvládám. Jiné děti ani příbuzné nemám. Nyní tuto péči odmítá. Když jsem mu připomínala, co slíbil, byl na mě hrubý verbálně i fyzicky. Strčil do mě,
až jsem upadla. Na jeho chování mám svědka, který šel ke
mně na návštěvu, když naše hádka probíhala, a všechno vi66

děl. Jsem z chování syna velmi nešťastná. Musela jsem vyhledat i lékařské ošetření. Je to již tři měsíce, ale stále podstupuji léčbu. Potřebovala bych vědět, jak mám požadovat vrácení daru.
M. Ch., Brno-venkov

Jde o častý dotaz, neboť lidé si neuvědomují, že darování je nevratný krok, což si naopak uvědomují soudy. Taktéž přihlížejí
k tomu, že v rámci právní jistoty nemohou rušit jeden dar za druhým a že jsou zákonem stanovena pevná pravidla. Soudy je respektují a dodržují. Záleží na tom, zda jste věc nahlásila Policii ČR
jako podezření ze spáchání trestného činu (výsledek šetření může
sloužit jako důkaz stejně jako lékařské zprávy). Také je důležité,
zda máte sepsánu se synem darovací smlouvu. Na movité věci
není zákonem daná písemná forma smlouvy, ale pokud by syn
tuto skutečnost, tj. darování uvedené částky, popřel, musel by
soud na základě předložených důkazů nejprve rozhodnout, zda
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vůbec vaše pohledávka prokazatelně existuje. Až poté by mohl
rozhodnout o tom, zda má syn povinnost vám dar vrátit. Vzhledem k tomu, že jsem z dotazu tyto důležité skutečnosti nevyčetla,
mohu vám jen pomoci se v této problematice zorientovat.
Nejprve pár slov k terminologii v právní úpravě. Termín vrácení
daru se používal dříve. V novém občanském zákoníku, tj. zákonu
č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byl tento termín nahrazen odvoláním daru. Dle tohoto zákona lze dar odvolat za podmínek v něm stanovených.
Může to být pouze ze dvou důvodů:
1. Z důvodu nouze
Odvolání daru pro nezaviněné upadnutí dárce do nouze je možné
tehdy, upadl-li dárce po odevzdání daru nezaviněně do nouze
a nemá na vlastní nutnou výživu nebo na nutnou výživu osob,
k nimž má zákonnou vyživovací povinnost. Toto právo je osobním
oprávněním dárce, tedy trvá po dobu jeho života a zaniká jeho
smrtí.
2. Pro nevděk
Vlastnímu odvolání daru musí vždy předcházet písemná výzva
k nápravě. To znamená, že musíte syna nejprve písemnou formou vyzvat, aby plnil, na čem jste se dohodli. Stačí krátký doporučený dopis (kopii uschovejte), který můžete napsat sama. Nebude-li i nadále plnit dohodnuté, pak je třeba mu zaslat předžalobní výzvu, aby vám dar vrátil dobrovolně.
Nevrátí-li vám dar dobrovolně, je nutné domáhat se nápravy
soudní cestou. Vzhledem k tomu, že by vám soudní jednání mohlo
způsobit další trauma, doporučuji využití služeb zkušeného advokáta, který není ve věci nijak citově zainteresován a ví, jak postupovat.
Výzvu obdarovanému k vrácení daru můžete napsat sama (nebo
její sepsání nechat na advokátovi), a to za předpokladu, že máte
sepsanou darovací smlouvu. Měla by vypadat asi takto:
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Jméno a příjmení obdarovaného
Adresa obdarovaného
Vážený pane ……………,
dne …………… jsem s Vámi uzavřela darovací smlouvu. Předmětem
byl finanční dar ve výši 1 mil. Kč. Vy jste se zavázal mi poskytnout
péči (uvést konkrétně jakou, upravit dle údajů ve smlouvě).
Tento dar jste přijal, ale odmítáte plnit, k čemu jste se zavázal.
Poté, co jsem Vás dne (doplnit den, kdy k incidentu došlo) o plnění
Vašeho závazku požádala, jste mě napadl verbálně i fyzicky
(přesně popsat). Péči o moji osobu jste odmítl. Utrpěla jsem z Vašeho jednání psychický šok, který vyžadoval ošetření lékařem,
a léčbu trvající další tři měsíce, která nadále pokračuje. Svědkem
mého napadení byl ……………, který v této věci sepsal čestné prohlášení (pokud není sepsané, je třeba tak učinit). Bude-li třeba,
podá v této věci svědectví u soudu. Dle mého názoru jste se dopustil porušení naší smlouvy a jednání, které je v rozporu s morálkou a dobrými mravy označované zákonem jako nevděk.
S ohledem na uvedené v odst. 2 tohoto dopisu odstupuji od darovací smlouvy ze dne …………… a zároveň využívám svého zákonného práva na odvolání daru pro nevděk a v souladu s § 2072 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, žádám o vrácení uvedeného daru. Učiňte tak nejpozději do
14 dnů od doručení výzvy odesláním darované částky na můj
účet, jehož číslo je Vám známo (nebo číslo účtu uvést znovu).
Pokud v uvedené době dar nevrátíte, budu nucena domáhat se
vrácení daru soudní cestou.
S pozdravem (doplnit své jméno a příjmení jako dárce, adresu)
Výzvu zašlete doporučeně nejlépe s dodejkou, kterou obdržíte na
poště u přepážky, vyplníte požadované údaje a pošta vám ji vrátí
zpět s vyznačením hodiny, dne a roku, kdy poštovní zásilku obdarovaný přijal, tedy kdy mu byla doručena. Vzhledem k tomu, že
jde o důležitý dokument, který v případě soudního řešení dané
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věci slouží jako důkaz, doporučuji výzvu před odesláním okopírovat a kopii nechat ověřit. Pokud nebude obdarovaný reagovat
nebo s jeho reakcí nebudete spokojena, předejte věc advokátovi.
JUDr. Zdeňka Vejvalková, odborný právní poradce
Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2021.
Kovák č. 13/13. července 2020
Mohou si operátoři dovolit všechno?
Nechali jsme manželově mamince před pár lety zavést internet přes O2, bude jí už 76 let, takže ho využívá jen občas. Před
pár dny nám celá vyděšená volala, že jí na počítači vyskočila
přes celou obrazovku zpráva od O2, že má okamžitě zaplatit
nějakou dlužnou částku. Zprvu jsme si mysleli, že má třeba
v počítači nějaký virus. Na místě jsme zjistili, že nejde o virus,
ale že ji opravdu tímto humpoláckým způsobem O 2 upozornilo na nezaplacenou úhradu za výměnu modemu. Maminka
má nastavené platby inkasem a faktura nebyla zaplacená
(asi 14 dnů) jen proto, že šlo o vyšší částku, než jaký má nastavený limit pro platby inkasa. Považuji to za nehoráznost
a agresivní útok na soukromí osaměle žijícího starého člověka. Může se takto poskytovatel internetu skutečně chovat? Podle mě je to přinejmenším ve velkém rozporu s dobrými mravy.
A. M., Havlíčkův Brod
V řadě případů je třeba odkázat klienta na soud. Vy však máte
rychlejší a obdobně účinnou možnost, a to podat podnět na Český
telekomunikační úřad (ČTÚ), který tyto spory řeší. Jde o dohledový
orgán právě v této oblasti.
Podle toho, jakým způsobem došlo k otevření předmětného upozornění, bych zvážila i možnost, zda nedošlo k porušení zákona
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na ochranu osobních údajů. Dohledovým orgánem je v tomto případě Úřad pro ochranu osobních údajů. Pokud se rozhodnete využít i této možnosti, naleznete veškeré informace na
https://www.uoou.cz/. V kontaktech pak naleznete informace
o postupu, máte-li na úřad dotaz. Dále je zde uvedeno, jak podat
podnět.
Rozhodnete-li se využít některou z těchto možností, případně
obě, vždy připojte větu, že požadujete informace o jejich šetření.
Využít ČTÚ doporučuji v každém případě, o této možnosti jsem již
psala, ale od té doby uplynula dlouhá doba. Proto si dovolím své
informace stručně zopakovat i s odkazy.
Řízení před ČTÚ je velmi výhodné v tom, že se nemusíte obracet
na soud! Je zpoplatněno malým správním poplatkem, viz
www.ctu.cz. ČTÚ přizná účastníku řízení, který měl ve věci plný
úspěch, náhradu nákladů potřebných k uplatnění nebo bránění
práva proti účastníku řízení, který ve věci úspěch neměl.
Zákon o elektronických komunikacích č. 127/2005 Sb. v § 129 spotřebiteli ve věci rozhodování účastnických sporů stanoví toto:
1. Úřad rozhoduje spory mezi osobou vykonávající komunikační
činnost (§ 7) na straně jedné a účastníkem, příp. uživatelem na
straně druhé na základě návrhu kterékoli ze stran sporu, pokud
se spor týká povinností uložených tímto zákonem nebo na jeho
základě. Úřad rovněž rozhoduje spory v případech, kdy na straně
osoby vykonávající komunikační činnost (§ 7) nebo účastníka,
příp. uživatele došlo ke změně na jinou osobu, zejména z důvodu
postoupení pohledávky, převzetí dluhu nebo přistoupení k dluhu.
Podání návrhu podléhá správnímu poplatku. Lhůta pro vydání
rozhodnutí činí čtyři měsíce, ve zvláště složitých případech šest
měsíců. Lhůta pro vydání rozhodnutí ve sporu zahájeném na návrh spotřebitele činí 90 dnů. Tato lhůta může být u zvlášť složitých
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sporů prodloužena. Strany musejí být bez zbytečného odkladu informovány o prodloužení této lhůty a o celkové době, do kdy lze
očekávat vydání rozhodnutí.
2. Návrh osoby vykonávající komunikační činnost na rozhodnutí
sporu podle odst. 1, který se týká povinnosti účastníka, příp. uživatele k peněžitému plnění, se podává na elektronickém formuláři. Vzory formulářů návrhů a technické náležitosti jejich užívání
stanoví prováděcí právní předpis. Úřad formuláře zpřístupní způsobem umožňujícím dálkový přístup.
3. Nevyhoví-li podnikatel poskytující veřejně dostupné služby
elektronických komunikací reklamaci podané podle § 64 odst.
7‒9, je účastník, příp. uživatel oprávněn podat u Úřadu návrh na
zahájení řízení o námitce proti vyřízení reklamace bez zbytečného
odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce ode dne doručení vyřízení reklamace nebo marného uplynutí lhůty pro její vyřízení
(§ 64 odst. 10), jinak právo uplatnit námitku zanikne. Podáním námitky není dotčena povinnost podle § 64 odst. 1, Úřad je však
v odůvodněných případech oprávněn na žádost účastníka, příp.
uživatele rozhodnout, že podáním námitky se splnění povinnosti
podle § 64 odst. 1 odkládá až do rozhodnutí o námitce. Proti tomuto rozhodnutí se nelze odvolat.
4. Úřad přizná účastníku řízení, který měl ve věci plný úspěch, náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění
práva proti účastníku řízení, který ve věci úspěch neměl. Měl-li
účastník řízení ve věci úspěch jen částečný, může Úřad náhradu
nákladů poměrně rozdělit, příp. rozhodnout, že žádný z účastníků
řízení nemá na náhradu nákladů právo. I když měl účastník řízení
ve věci úspěch jen částečný, může mu Úřad přiznat plnou náhradu nákladů řízení, měl-li neúspěch v poměrně nepatrné části
nebo záviselo-li rozhodnutí o výši plnění na znaleckém posudku
nebo na úvaze Úřadu. Úřad přizná náhradu nákladů řízení v plné
výši účastníkovi řízení také v případě, že byl pro chování dalšího
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účastníka řízení vzat zpět návrh, který byl účastníkem řízení podán důvodně.
5. Pro doručování v řízení podle odst. 1‒4 se obdobně použijí
ustanovení zvláštního zákona upravujícího postup soudu a účastníků v občanském soudním řízení.
6. K řešení sporu podle odst. 2 lze sjednat rozhodčí smlouvu
podle zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů.
7. V rámci oznámení o zahájení řízení o sporu podle odst. 1 zahajovaného na návrh spotřebitele Úřad informuje strany sporu
vhodným způsobem o právu na právní pomoc a o tom, že nemají
povinnost právního zastoupení. Podáním návrhu spotřebitel souhlasí s právními účinky výsledku řešení sporu v rozsahu informace
zveřejněné nebo jemu poskytnuté Úřadem podle jiného právního
předpisu.
JUDr. Zdeňka Vejvalková, specialistka na spotřebitelské právo
Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2021.
Kovák č. 15/31. srpna 2020
Šmejdi pokoj nedají a nedají
Před několika lety proběhlo v médiích upozornění na šmejdy,
kteří se vzdali prodeje po domech a přesunuli se do supermarketů. Potom jsem je nikde neviděla. Minulý týden jsem
však při odchodu z nákupu v brněnském supermarketu opět
na jednoho šikovného mladého muže narazila. Své místo neměl označené. Na dvou kovových židlích umístěné podivné
polštářky, prý masážní, bez kterých se nedá žít. Schválně
jsem si na jednu z židlí sedla. Chvilku mě mladý klučina nervózně pozoroval a pak mi řekl, abych si vyskočila! Chtěla jsem
slušně ukázat povolení, které mu dovoluje ve vestibulu obchodu provádět tuto činnost. Neukázal, prý má povolení od
vedoucího prodejny. Bylo by možné varovat spotřebitele?
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Jednání vedoucího by bylo velmi zarážející vzhledem k tomu,
že v době nebezpečí nákazy z těchto prostor odstranili lavičku pro zákazníky, ale nikomu nevadilo, že prodejce okolo
sebe shromažďoval lidi.
A. S., Brno

Také jsem si všimla nešvaru spočívajícího v tom, že tito lidé zřejmě
chtějí vylepšit svůj rozpočet, bohužel opět na úkor ostatních.
Zkoušejí nové praktiky i paměť spotřebitelů. Máte pravdu, že cca
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před čtyřmi lety se tento nešvar probíral v TV i tisku. Problém supermarketů a těchto šmejdů je klasický a plynule navazuje na ten
před několika lety. Nejde o ojedinělý „návrat“.
Dalším podrazem, který se nyní šíří, jsou tzv. energetičtí šmejdi
nutící spotřebitelům „levnější energii“ kvůli koronaviru. Nejde jim
však o spotřebitele, ale o provizi. Jsou opravdu přizpůsobiví
a schopní zneužít všeho. Spotřebitele ohlupují tím, že prý získali
dodavatele energie, který snížil cenu, protože chápe následky koronaviru. Neuvádějí však, že zatím jsou to jen sliby. Že nová
smlouva nemusí být pro konkrétního spotřebitele zrovna tou výhodnější. Prodejci stačí, když mu podepíšete smlouvu, za niž dostane provizi. Pozor i na „nezávazné aukce“! Pokud odmítnete
sjednaného dodavatele, máte před sebou mega problém, neodstoupíte-li do 14 dnů od podpisu smlouvy. Proč také, když je nezávazná?
Většina spotřebitelů uloží smlouvu do šuplíku a více se jí nevěnují.
A to až do doby, kdy jim třeba po roce dojde výzva, aby změnili
svého dodavatele a přešli k dodavateli vybranému na základě
aukce. Pak začnou shánět informace a zjistí, že nemůžou nic dělat,
neboť neodstoupili v zákonné lhůtě 14 dnů. Hrozí jim pokuta od
současného dodavatele a taktéž od toho, komu podepsali
smlouvu na nového dodavatele. Pokuta bývá uvedena nejen ve
smlouvě, ale i v obchodních podmínkách.
Znovu pozor! Mohou tak učinit i bez vašeho informování, pokud
je k tomu pověříte svojí plnou mocí. Tu se jim úspěšně daří od
spotřebitele získat pod slibem, že všechno zařídí bezplatně za
něho. Rádi zasílají nabídky dalších vybraných dodavatelů opakovaně a poté vymáhají další pokuty za nedodržení smlouvy v rámci
tzv. nezávazné smlouvy v aukci.
Jak se bránit? Pokud prodejce či pořadatele aukce nevypoklonkujete hned, pak před popisem jakékoli smlouvy doporučuji prodejce požádat o kopii, několikrát si ji přečíst (před podpisem!)
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a nejlépe ji projednat s odborníkem. Pokud je prodejce solidní,
nemůže mu toto vadit a vy máte právo se řádně se smlouvou seznámit a prověřit si ji. Pokud vám ji nechce poskytnout, vyhráli
jste, s jeho čestností to nebude zrovna růžové!
Dohledovým orgánem nad šmejdy v supermarketech je Česká
obchodní inspekce. Podrobné informace najdete na www.coi.cz.
Poskytuje i poradenskou činnost. Nejlepší obranou je si vůbec takové „prodejce“ nepustit k tělu a ihned odejít. Jejich zboží bývá totiž nekvalitní a předražené! Neuvádí dopředu předepsané informace. Mnohdy nenajdete ani osobu, pokyny k reklamacím apod.
Pokud jde o smlouvy v energetické oblasti, můžete se obrátit na
Energetický regulační úřad (ERÚ). Bližší informace jsou na
www.eru.cz. Tato možnost je lepší než řešení soudní cestou.
JUDr. Zdeňka Vejvalková, specialistka na spotřebitelské právo
Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2021.
Kovák č. 17/29. září 2020
Vrácení daru pro nevděk
Prosím o radu ve věci vrácení daru. Darovala jsem dceři svůj
rodinný dům. Myslela jsem si, že jsme ji dobře vychovali a že
je to spíše formální věc. Bohužel se po půl roce situace změnila. Dcera se začala chovat velmi nevhodně. Napadá mě verbálně a při minulém konfliktu, který vznikl tím, že jsem prošla přes společnou chodbu, mě napadla i fyzicky. Kdyby ji její
manžel nezarazil, kdo ví, jak bych skončila. V době, kdy k napadení došlo, vstoupila do domu sousedka, které jsem šla
otevřít. Celou situaci viděla a nevěřila svým očím. Musela
jsem navštívit lékaře, protože jsem z utrpěného šoku byla
velmi špatná a bylo mi nevolno. Byla jsem hospitalizovaná
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v nemocnici. Lékaři věc posoudili tak, že moje psychika nevydržela takové jednání. Rozhodla jsem se, že si dcera dům nezaslouží. Mám nějakou možnost současný stav zvrátit?
E. F., Brno
V tomto případě by byla možnost požádat o vrácení daru. Máte
dokonce i svědka a útoky dcery popisujete jako opakující se. Nejprve je třeba dceru vyzvat, aby dar dobrovolně vrátila. Neučiní-li
tak, musíte se obrátit na soud. Doporučuji vzít si advokáta. Budete
chráněna před přímou konfrontací s dcerou i před jednáním
u soudu. Advokát může také posoudit, zda a jak vysoká je šance,
aby vám soud vyhověl.
Občanský zákoník vrácení daru upravuje, je však třeba mít na paměti, že darování musí mít nezvratný charakter. Soud je v těchto
věcech přísný, neboť musí být zachována co největší právní jistota. Proto je třeba doložit své tvrzení důkazy. U vás by to bylo
svědectví sousedky, možná by svědčil i manžel dcery, ale o tom
lze pochybovat. Dalším důkazem je lékařská zpráva o vašem vyšetření a hospitalizaci, přídatně následné lékařské péči.
Zákon hovoří o odvolání daru. Lze ho odvolat pro nevděk nebo
pro nouzi dárce. Vždy pro toto odvolání musejí být splněny zákonné podmínky. V tomto případě by se mohlo jednat o odvolání
daru pro nevděk ‒ pokud obdarovaný dárci nebo jeho blízkým
úmyslně nebo z hrubé nedbalosti ublíží tak, že porušuje dobré
mravy. Sankcionováno je chování obdarovaného vůči dárci, případně jeho rodině, blízkým osobám, členům rodiny.
Právní úprava v občanském zákoníku uvádí toto:
Odvolání daru pro nevděk
§ 2072
1. Ublížil-li obdarovaný dárci úmyslně nebo z hrubé nedbalosti
tak, že zjevně porušil dobré mravy, může dárce, neprominul-li to
obdarovanému, od darovací smlouvy pro nevděk odstoupit. Byl-li
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dar již odevzdán, má dárce právo požadovat vydání celého daru,
a není-li to možné, zaplacení jeho obvyklé ceny.
2. Odůvodňují-li to okolnosti, považuje se za nevděk vůči dárci
také zjevné porušení dobrých mravů vůči osobě obdarovanému
blízké.
§ 2073
Nevděk činí obdarovaného co do jeho osoby nepoctivým držitelem.
§ 2074
Právo odvolat dar přechází na dárcova dědice, zabránil-li obdarovaný dárci v odvolání daru nebo zabránila-li v tom vyšší moc.
§ 2075
1. Dárce může dar pro nevděk odvolat do jednoho roku ode dne,
kdy obdarovaný dárci ublížil, ale dozví-li se o tom dárce později,
do jednoho roku ode dne, kdy získal vědomost o důvodu pro odvolání daru. Dědic dárce může dar odvolat nejpozději do jednoho
roku od smrti dárce.
2. Je-li dar odvolán později a namítne-li obdarovaný opožděné odvolání daru, soud k odvolání nepřihlédne.
POZOR na roční lhůtu uvedenou v § 2075!!!
V tomto případě nejde o požadavek odvolání daru pro nouzi,
proto se tímto nebudu zabývat. Právní úprava je zakotvena v Občanském zákoníku, viz www.zakonyprolidi.cz, do vyhledavače postačí zadat pouze OZ nebo zákon č. 89/2012 Sb.
JUDr. Zdeňka Vejvalková, specialistka na spotřebitelské právo
Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2021.
Kovák č. 19/26. října 2020
Půjčil jsem na mrazák a byl jsem zmražen
Půjčil jsem své přítelkyni peníze na koupi mrazáku. Její chování mě však doslova zmrazilo. Dohodli jsme se, že mi vše
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uhradí jednorázovou splátkou do tří měsíců s konkrétním datem. To bylo sepsáno ve smlouvě o půjčce. Jak se blížil termín
splacení, její korespondence řídla. Když dluh v termínu nesplatila, zavolal jsem jí, zda na zaplacení půjčky nezapomněla. Začala se vymlouvat, že nemá peníze, abych jí počkal.
Souhlasil jsem, ale trval jsem na tom, že půjdeme k notáři sepsat přiznání dluhu, jak mi poradil kamarád. Notář sepsal vše
potřebné a byl jí stanoven další termín. Ani ten nedodržela
a já se ptám, jak pokračovat dále, abych své peníze dostal
zpět.
P. L., Brno
Z vašeho dotazu je zřejmé, že jste důsledný a postupoval jste dosud správně. Jak vidno, přítelkyně je vytrvalý neplatič a vy budete
muset přistoupit k jednorázovému řezu. To znamená k řešení
soudní cestou. Ještě před tím vám doporučuji napsat vaší dlužnici
výzvu k uhrazení dluhu s tím, že pokud dluh neuhradí, nezbude
vám než se obrátit na soud. Do výzvy dejte krátkou lhůtu k tomu,
aby dvakrát nesplacený dluh zaplatila, a uveďte i účet, na který má
peníze složit. Pokud tak neučiní, není již na co čekat. Bylo by pak
zcela jasné, že přes vaši snahu není možné věc vyřešit mimosoudně, protože s dlužnicí domluva ani dohoda o zaplacení
dluhu není možná. Výzvu pak přiložte k návrhu na soud včetně
doručenky. Soud při stanovení úhrady nákladů přihlédne k vaší
snaze problém vyřešit smírně.
Vzhledem k tomu, že soudy jsou v dnešní době takovými spory
zahlcené, trvají klasická řízení obvykle dlouho. Ve vašem případě,
kdy máte sepsanou smlouvu o půjčce a u notáře sepsané uznání
dluhu, bych využila možnost tzv. zkráceného řízení. Jde o rychlejší
variantu soudního procesu, která je upravena v zákoně č. 99/1963
Sb., občanský soudní řád.
O co jde? Je to možnost, kdy soud vydá rozhodnutí formou platebního rozkazu. Musíte tedy příslušnému soudu podat žádost
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o jeho vydání. Pro tyto služby vám doporučuji sjednat advokáta,
neboť i toto řízení má svá pravidla, na jejichž dodržení by měl dohlédnout odborník.
V tomto řízení se neprokazuje oprávněnost vašeho nároku ani
jeho pravdivost. Soud rozhoduje dle toho, co uvedete vy jako žalobce a z doložených dokladů. To je ve vašem případě smlouva
o půjčce, uznání dluhu či jiná korespondence, pokud existuje v písemné podobě. Při tomto řízení se neprovádí dokazování ani ověřovaní tvrzeného. Soud pak nemusí dlužníka-žalovaného k řízení
přizvat a ve věci rozhodne platebním rozkazem.
Soud platební rozkaz přímo žalovanému doručí do vlastních rukou. Nezapomeňte tedy uvést přesnou adresu pobytu dlužnice.
Budou-li naplněny všechny podmínky, soud platební rozkaz vydá.
Žalovaná pak musí do 15 dnů od doručení zaplatit dlužnou částku
a přibude ji další povinnost uhradit náklady řízení. Žalovaná má
ještě jednu možnost, a to podat tzv. odpor. Ten podává, pokud
s platebním rozkazem nesouhlasí. Je-li odpor podán včas, soud
zruší platební rozkaz v plném rozsahu a ve věci nařídí jednání,
poté již postupuje stejně jako u každé jiné klasické žaloby.
Pokud by dlužnice nereagovala na vydaný platební rozkaz, tj. nepodala odpor ani nezaplatila dlužnou částku, můžete pak dluh vymáhat exekučně. Je na advokátovi, který způsob soudního řízení
pro váš konkrétní případ doporučí a použije.
Pozor: Postup zde navržený odráží vámi popsaný skutkový stav
věci bez prověřování, tedy v obecné rovině nastiňuje možnosti řešení. S ohledem na tuto skutečnost nenese poradce ani poradna
odpovědnost za případný neúspěch navrženého řešení. Poradenství nemůže nahradit odbornou pomoc advokáta. Opakuji tedy již
zmíněné, doporučuji obrátit se na advokáta, se kterým budete
moci tyto otázky konzultovat osobně a který bude mít možnost
prostudovat potřebné listiny. Tyto doneste k jednání s sebou.
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JUDr. Zdeňka Vejvalková, odborný poradce Brno
Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2021.
Kovák č. 21/23. listopadu 2020
Reklamace neproběhnou vždy bez nešvarů!
Reklamoval jsem zboží, nákupní kabelu, kterou jsem zakoupil před měsícem. Prodavač nejprve nechtěl reklamaci přijmout s tvrzením, že na vadu, kterou uvádím (pouštěla barva), se reklamace nevztahuje. Potom zboží ode mne přijal,
ale napsal mi pouze na papírek, že přijal moji kabelu, a nechtěl se se mnou víc bavit a provokativně se věnoval jiným
zákazníkům. Bylo by možné shrnout pár bodů, co prodavač
může a co ne?
Z. P., Brno
Možná někteří lidé mají podobnou zkušenost jako vy. Jistě si uvědomujete, že postup prodávajícího nebyl v souladu s platnou
právní úpravou. Pokud by se řídil příslušným ustanovením občanského zákoníku a zákona na ochranu spotřebitele, jistě by reklamace proběhla tak, jak má, a vy byste nemusel sjednávat nápravu
nešvarů, kterých se dopustil.
Máte pravdu, že takový malý taháček, který si před reklamací přečte, je šikovná věc. Na co tedy pamatovat?
1. Není na prodejci, aby ústně rozhodoval o tom, zda reklamaci
přijme či nikoli. Odmítnutí je opravdu velkým pochybením. Podle
zákona je totiž povinen reklamované zboží přijmout. Na tom, zda
si myslí, že reklamace není oprávněná, nezáleží. Reklamaci musí
přijmout, i pokud je zboží opotřebené nebo zašlé apod. Pouštění
barvy je důvodem k reklamaci.
2. Již vůbec nesmí zboží přijmout na základě poznámky na
nějakém kousku papírku. Vždy musí sepsat reklamační protokol!
Jeho nesepsání je druhým, opravdu velkým pochybením
prodejce.
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Protokol musí splňovat určité požadavky.

Prodávající musí zapsat přesné datum zahájení
reklamačního řízení ‒ kdy jste mu zboží předal.

Nesmí chybět způsob vyřízení reklamace, který
požadujete vy.

Zapsán musí být i stav zboží v době uplatnění
reklamace. Pokud máte možnost, je dobré si
reklamované zboží nafotit pro případ, že by během
reklamace došlo k jeho poškození.
3. K vyřízení reklamace musí dojít nejpozději do 30 dnů. O tom, že
je reklamace vyřízena, vás musí prodejce informovat (v této lhůtě)
tak, že se s vámi musí skutečně spojit – telefonicky,
e-mailem.
4. Lhůta 30 dnů musí být vždy dodržena, někdy se prodejce snaží
vnutit spotřebiteli lhůtu 60 dnů, ta pro tyto případy neplatí!
Prodejce vám ji nemůže nijak vnutit. Musel byste mu dát výslovný
souhlas.
5. Prodejce se musí věnovat té vadě, kterou reklamujete, a nesmí
její řešení odmítnout z titulu jiné vady (např. pouštění barvy
odmítnout, protože je na kabelce vadný zip).
6. Pokud prodávající reklamaci zamítne a provede mimozáruční
opravu, postupoval chybně. Může jít i o případ, kdy opravu
provede bezplatně. Nemohl byste již uplatňovat svá další práva,
jako např. rozporovat rozhodnutí o reklamaci, stejně tak byste
ztratil možnost požadovat vrácení ceny zboží při vícenásobné
reklamaci atd.
7. Prodávající nemá právo vám nutit výměnu zboží za jiné ve
stejné hodnotě, protože reklamovaný typ zboží se už neprodává.
8. Nesmí vám vnucovat různé poukázky na nákup či podobné
finty.
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9. Prodávající bez výjimky nese přiměřené náklady reklamace. Vy
je musíte uplatňovat a doložit doklady, např. jízdenky MHD,
poštovné… To platí i při neoprávněné reklamaci.
Budete-li s vyřízením reklamace nespokojen, obraťte se se svým
podnětem na Českou obchodní inspekci, viz www.coi.cz. Na jejích
stránkách najdete informace o tom, jaké problémy řeší, i formulář
k podání podnětu. Pokud jde přímo o vámi popsaný postup prodejce, jsou v něm dvě chyby volající po podání takového podnětu.
Jde o pokus nezabývat se reklamací a ústně ji odmítnout. Nesepsání reklamačního protokolu. Přijetí zboží na cáru papíru. O chování prodávajícího by měl vědět také majitel prodejny, protože to,
co popisujete, by se mu líbit nemělo a ve svém zájmu by si měl ve
styku prodávajícího se spotřebitelem udělat pořádek.
JUDr. Zdeňka Vejvalková, odborný poradce Brno
Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2021.
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Kovák č. 4/24. února 2020
Poškození zboží spotřebitelem
Koupil jsem si loni budík, položil ho na stolek, a když jsem se
chtěl podívat, kolik je hodin, upadl mi na zem. Zastavil se
a nejde. Prodejce mi řekl, že mi budík opraví, ale opravu si
musím zaplatit sám, i když jsou hodiny v záruce, protože
škodu jsem zavinil já. Že jsem to neudělal schválně, ho nezajímalo. Hodiny jsem mu nenechal, napřed bych chtěl vědět,
kdo má pravdu.
P. K., Brno
Možná vás zklamu, ale na vadu, kterou si spotřebitel způsobí sám,
se skutečně bezplatné odstranění v záruční době nevztahuje. Jen
je třeba podotknout, že pouze na tu konkrétní vadu, která byla
způsobena spotřebitelem. Na jinou vadu by se záruka vztahovala.
Stejně tak je tomu i do budoucna, pokud by se na hodinách objevila v době záruky jiná vada.
Nelze však ani v tomto případě připustit, aby prodejce reklamaci
vyřídil ústně. To je v rozporu se zákonem. Trvejte na tom, aby prodejce řádně převzal reklamaci a sepsal o ní záznam. Měl by zjistit,
zda problém skutečně vznikl kvůli tomu, že vám hodiny upadly,
a měl by se s tím vypořádat v odůvodnění neuznání reklamace. Je
třeba, aby reklamaci vyřídil v souladu se zákonem. Zamítnout reklamaci smí pouze tehdy, pokud tak učiní písemnou formou a vysvětlí svůj postup a úvahy, jimiž došel k závěru o jejím vyřízení. Až
poté byste se s ním musel dohodnout, zda chcete hodinky opravit
na svoje náklady či ne.
Prodejce má vždy, tedy i v tomto případě, povinnost o reklamaci
rozhodnout a vyřídit ji do 30 dnů. Pokud by tak v této lhůtě neučinil, nastala by pro vás fiktivní situace, stejná, jako by se jednalo
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o vadu neodstranitelnou, tudíž byste měl nárok na odstoupení od
smlouvy. Prodejce by vám musel vrátit peníze a vy jemu hodiny.
Neznamená to však, že byste toto právo měl i tehdy, pokud byste
si hodiny po výzvě prodejce nevyzvedl. V tom případě by vám naopak hrozilo, že byste mohl platit tzv. úložné.
K tomu, aby byla situace vyhodnocena jako vaše zavinění, není
třeba, aby šlo o úmyslné jednání. Prostě se vám stalo, že hodiny
upadly. Zákon zavinění nevyžaduje. Proto s tímto argumentem
neobstojíte. Tuto opravu budete muset zaplatit ze svého. Ovšem
s tím, že pokud by se u hodin po provedené opravě objevila jiná
vada, vámi nezpůsobená, měl byste nárok hodiny reklamovat.
V případě, že by byla vada uznaná jako oprávněná, máte nárok na
její bezplatné odstranění. Pokud by oprava hodin, kterou jste zaplatil, spočívala v tom, že by servisní technik vyměnil součástku,
vzniká vám nárok na opravu i této vyměněné součástky, pokud na
ní vznikne vada bez vašeho přičinění.
V případě, že by se jednalo o neodstranitelnou vadu, měl byste
nárok na výměnu hodin nebo na odstoupení od smlouvy. U výměny zboží platí, že musí jít o stejné hodiny, to znamená o stejný
typ, od stejného výrobce, za stejnou cenu, stejné barvy, tvaru atd.
Jinak s výměnou nemusíte souhlasit a máte nárok na odstoupení
od smlouvy. Poté byste vrátil zboží a prodejce by vám musel vrátit
zaplacenou částku. Tou se rozumí cena uvedená na paragonu.
Pokud v mezidobí např. došlo ke zdražení zboží, pak vám prodejce vrátí pouze cenu uvedenou na účtence v den koupě hodin.
Jde-li o případnou další reklamaci po placené opravě, pak vám
v souvislosti s uznanou reklamací hradí prodejce opodstatněné
náklady. Tento nárok musíte uplatnit ve lhůtě, prokázat výši nákladů a jejich skutečné vynaložení doložit. Musí jít o náklady, které
jsou nejnižší (např. doprava MHD). Uplatnění úhrady těchto nákladů je třeba učinit žádostí u prodejce do jednoho měsíce, nejlépe písemně.
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Ohledně reklamace je třeba připomenout, že prodejce má ze zákona povinnost na každé prodejně mít po celou pracovní dobu
zaměstnance, který musí reklamaci přijmout, sepsat záznam o reklamaci, uvést předepsané údaje, mezi něž patří vaše požadavky
– zda jde o opravu, výměnu nebo odstoupení od smlouvy.
Pokud tak prodejce neučiní, může se spotřebitel obrátit na dozorový orgán, kterým je Česká obchodní inspekce. Na svých stránkách má uvedeno, jaký je třeba zachovat postup při podání podnětu, viz www.coi.cz. Zákon za takové porušení povinnosti umožňuje České obchodní inspekci udělit prodejci pokutu.
JUDr. Zdeňka Vejvalková, odborná právní poradkyně
Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2021.
Kovák č. 4/24. února 2020
Hrazení nákladů na domácnost v manželství
Můj manžel v poslední době odmítá platit cokoli ohledně domácnosti, od potravin až po spotřebiče a náklady na domácnost, jako je elektřina, plyn, voda atd. Peníze si ukládá na
účet a mně neustále říká, že dobře vydělaná koruna je ušetřená koruna. Ale že okrádá mě, mu vůbec nevadí. Říká, že
mám dost. Ke konci měsíce mi někdy nezbývá ani na nákup,
prakticky vařím ze zbytků. Jak je to v manželství s podílením
se na nákupech, nájemném, nákladech na domácnost atd.?
Navíc jsem již dva měsíce v důchodu. Manžel pracuje a příjmy
má poměrně velké.
E. V., Slavkov u Brna
Platnou právní úpravu najdeme v občanském zákoníku (zákon
č. 89/2012 Sb.). Rodinnému právu se v něm věnuje druhá část,
hlava I – Manželství, díl první.
Povinnosti i práva obou manželů jsou stejná! Co to znamená?
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§ 655 říká: Manželství je trvalý svazek muže a ženy vzniklý způsobem, který stanoví tento zákon. Hlavním účelem manželství je založení rodiny, řádná výchova dětí a vzájemná podpora a pomoc.
Pro vaši kauzu jsou důležitá i další ustanovení, § 687: Manželé
mají rovné povinnosti a rovná práva.
§ 688 dokonce uvádí práva, která se na první pohled zdají být
osobní, ale zákon uvádí: Manžel má právo na to, aby mu druhý
manžel sdělil údaje o svých příjmech a stavu svého jmění, jakož
i o svých stávajících i uvažovaných pracovních, studijních a podobných činnostech.

Uspokojování potřeb rodiny zakotvuje § 690: Každý z manželů
přispívá na potřeby života rodiny a potřeby rodinné domácnosti podle svých osobních a majetkových poměrů, schopností a možností tak, aby životní úroveň všech členů rodiny
byla zásadně srovnatelná.
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Poskytování majetkových plnění má stejný význam jako osobní
péče o rodinu a její členy. § 692 zakotvuje možnosti, jak se domluvit a co dělat, kdyby jeden z manželů chtěl zneužívat institut manželství:
Rozhodování o záležitostech rodiny
1. O záležitostech rodiny, včetně volby umístění rodinné
domácnosti, popřípadě domácnosti jednoho z manželů a dalších
členů rodiny, především dětí, které nenabyly plné svéprávnosti,
a o způsobu života rodiny, se mají manželé dohodnout.
2. Nedohodnou-li se manželé o podstatné záležitosti rodiny,
může soud na návrh jednoho z nich nahradit svým
rozhodnutím souhlas druhého manžela, odmítá-li svůj souhlas
v takové záležitosti rodinného života bez vážného důvodu
a v rozporu se zájmem rodiny, anebo není-li schopen vůli projevit.
Soud však vede manžele především k dohodě.
Z těchto i dalších ustanovení citovaného zákona lze říci, že za společnou nebo rodinnou domácnost bere právo společenství dvou
a více osob (manželé, někdy i děti, rodiče, partneři apod.). Každý,
kdo v něm žije, přispívá k úhradě a obstarávání společných potřeb
a společně hospodaří dle svých schopností a možností. Ze zákona
platí, že na úhradě nákladů na domácnost jsou povinni se podílet
oba manželé.
Pokud by manžel i dále na domácnost nepřispíval, neplnil by
svoji základní a zákonnou povinnost, pak se musíte obrátit na
soud, který mu tuto zákonnou povinnost stanoví svým rozhodnutím, včetně výše úhrady. Tato úhrada je pak i exekučně vymahatelná.
Doporučuji manžela vyzvat k plnění povinností písemnou formou, doporučeně s dodejkou, abyste měla pro soud důkaz, že jste
chtěla vše vyřešit mimosoudní cestou. Soud k tomu přihlédne při
svém rozhodování o náhradě nákladů na toto řízení a úhradě ad88

vokátního zastoupení. Doporučuji si sjednat služby advokáta. Pokud nemáte k jeho úhradě dostatek finančních prostředků, požádejte o bezplatné právní zastoupení.
Advokát posoudí vaši situaci a mohl by zároveň zvážit, zda by nebylo dobré podat soudu návrh na stanovení vašeho výživného či
jiný návrh vedoucí k tomu, aby vaše životní úroveň byla zásadně
srovnatelná, jak to vyžaduje zákon.
JUDr. Zdeňka Vejvalková, specialistka na spotřebitelské právo,
Brno
Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2021.
Kovák č. 10/25. května 2020
Pozor na zprostředkovatelské e-shopy!
Objednala jsem si na e-shopu kabelku a boty. Zboží mi došlo
až po měsíci a půl, a to nekvalitní a od nějaké zahraniční
firmy, u které jsem si zboží neobjednala. Chtěla jsem věci reklamovat, ale došla mi odpověď, abych vyčkala, že vyřizují reklamace, které přišly před tou mojí. Od té doby se nic neděje.
Nevím, co s tím.
Z. E., Brno
V nedávné době se objevily na první pohled klasické e-shopy,
které jsou po bližším prozkoumání jiné, jsou to e-shopy zprostředkovatelské. Podle znění vašeho dotazu se domnívám, že jste narazila právě na tyto zprostředkovatele.
Co to znamená pro spotřebitele?
POZOR! Zboží si neobjednáváte u e-shopu, ale u zprostředkovatele tvářícího se jako e-shop. Slouží jen jako jakýsi mezičlánek,
který vám pouze „domluví“ dodávku zboží, obdržíte ho však od
úplně někoho jiného (často dodavatel z Číny).
V čem je skryto riziko?

Zboží bývá většinou velmi nekvalitní a odstoupení od
89

smlouvy či reklamace jsou mnohdy velmi náročné.
Většinou požadují platbu předem.
Mají velmi dlouhé dodací lhůty (dostupnost bývá
označována jako např. skladem u dodavatele).

Objednáte-li si více druhů zboží, je vám dodáváno od
různých výrobců po jednom.

Stává se, že zboží nedojde včas, někdy nedojde vůbec
nebo jen část objednávky.

Dorazit mohou i padělky.
Jaké zboží nabízejí?
Zprostředkovatelé se nejčastěji zaměřují na šperky, boty, kabelky,
šály a šátky, dámskou i pánskou konfekci atd. Můžete je najít na
webech vevio.cz, postovnezdarma.cz, vsevakci.cz a na dalších.
Jak je rozpoznat?
Pokud se chcete přesvědčit, zda vám takové riziko nehrozí, je
třeba si přečíst obchodní podmínky a zaměřit se na to, zda se
v nich nevyskytuje informace o zprostředkování. Pokud nechcete
tato rizika podstoupit, je třeba věnovat pozornost tomu, abyste
jim předešli. Přečtěte si recenze na daný e-shop či diskuze. Podívejte se na jejich „stránky“ a vyhodnoťte jejich kvalitu.
Co ještě patří k těmto rizikům?
S problémem se můžete setkat, pokud chcete uplatnit své právo
na odstoupení od smlouvy, tj. chcete vrátit zboží a požadujete vrácení peněz nebo chcete zboží reklamovat. Zprostředkovatel vás
odkáže na zahraničního dodavatele, což pro vás znamená podstatně vyšší náklady na uplatnění práva.
Jak je to s reklamací?
Pokud potřebujete řešit reklamaci, je třeba postupovat podle
podmínek zprostředkovatele, tedy poslat zboží do země většinou
mimo EU.
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POZOR! Lepší šanci máte, pokud jste předem nebyli informováni,
že při objednávce uzavíráte smlouvu ještě s někým dalším. Jestliže jako prodejce vystupoval e-shop, máte možnost trvat na reklamaci přímo u provozovatele e-shopu. Tato skutečnost vám
musí být již při objednávce jednoznačně jasná! Vůči tomuto zprostředkovateli máte stejná práva jako vůči všem prodejcům v ČR.
Kdo vám může pomoci?
Česká obchodní inspekce – v rámci mimosoudního řešení sporů;
Policie ČR – prošetří, zda se nejedná o trestný čin či přestupek;
spotřebitelské organizace v rámci svého poradenství; soud.
V každém případě je lépe před objednávkou věnovat čas
tomu, abyste riziku, které nehodláte podstoupit, nebyli vystaveni!
JUDr. Zdeňka Vejvalková, specialistka na spotřebitelské a rodinné
právo, Brno
Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2021.
Kovák č. 12/22. června 2020
Soused za všechny prachy!
Loni jsme si koupili nový byt. Vše bylo v pořádku, dokud majitel bytu pod námi svůj byt nepronajal. Nájemci začali nakládat a vařit ostře páchnoucí jídla. Z bytu se linul neuvěřitelný
zápach, kterým nám načichlo i prádlo pověšené v koupelně.
Šli jsme za nájemci a pokoušeli se domluvit, aby zavírali
dveře nebo vymysleli způsob, jak zamezit unikajícím pachům, které nám narušují užívání našeho bytu. Nedomluvili
jsme se, naopak nastalo peklo. Soused nám začal v noci v pravidelných intervalech telefonovat. Poté, co jsme vypnuli telefon, začal tlouct do svého stropu, tudíž do naší podlahy. Kopal nám do dveří a zvonil na domovní zvonek. Vyhrožuje nám
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zabitím a sprostě nadává. Křičí na balkóně a vyhazuje odpadky, aby nám padaly na balkón. Poškodil nám schránku
a drahé dveře do bytu. Bojíme se jít na balkón, vyjít z bytu
a jsme zdeptaní neustálým buzením v noci. Prosím o radu,
jak postupovat.
P. B., Břeclav
V dnešní době se s obdobným chováním setkáváme velmi často.
Ve vašem případě však nejde o nějakou maličkost a nezbude vám
než se bránit a ke své obraně využít všechny možnosti, které vám
náš právní řád dává. Pokud jsou výhrůžky takového rázu, který
popisujete, mohlo by jejich vystupňování i přímo ohrozit nejen
vaše žití v bytě, ale i váš život. Zvažte sjednání advokáta! Seznam
najdete na www.cak.cz.
Jak se k tomuto jednání staví naše právo?
Obecně lze říci, že chrání nejen váš život, ale též váš majetek a řeší
i sousedské spory.
Např. Občanský zákoník chrání omezení vlastnického práva takto:
§ 1013
1. Vlastník se zdrží všeho, co působí, že odpad, voda, kouř, prach,
plyn, pach, světlo, stín, hluk, otřesy a jiné podobné účinky (imise) vnikají na pozemek jiného vlastníka (souseda) v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku; to platí
i o vnikání zvířat. Zakazuje se přímo přivádět imise na pozemek jiného
vlastníka bez ohledu na míru takových vlivů a na stupeň obtěžování
souseda, ledaže se to opírá o zvláštní právní důvod.
2. Jsou-li imise důsledkem provozu závodu nebo podobného zařízení,
který byl úředně schválen, má soused právo jen na náhradu újmy v
penězích, i když byla újma způsobena okolnostmi, k nimž se při úředním projednávání nepřihlédlo. To neplatí, pokud se při provádění
provozu překračuje rozsah, v jakém byl úředně schválen.
Úmyslným napadáním se zabývá zákon o přestupcích a trestní zákon. Naše právní úprava se zabývá i způsobením škody. Pokud se
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jedná o vyšší škodu, může se i zde jednat o trestný čin. Máte tedy
řadu možností.
Co mohu udělat pro vymožení svého práva?
Vždy je nezbytné mít důkazy, které podepřou vaše tvrzení:

Jak často a v jaké míře k napadání dochází.

Zda vás útočník napadá pravidelně nebo ojediněle.

Zaznamenejte si den, kdy vás napadl či způsobil škodu.
Nechte opravit poškozenou věc a požádejte o vyjádření odborníka, který bude opravu provádět nebo věc měnit. Ve vyjádření ať
uvede, že poškození bylo způsobeno cizím či úmyslným jednáním. Je-li to možné, ke způsobené škodě i každému napadení si
pořiďte fotografie (nejlépe s datem pořízení), zvukové záznamy
na diktafonu, mobilu. Pokud jste z výhrůžek a jednání útočníka ve
stresu, navštivte lékaře, a to i opakovaně, a požádejte o vyjádření
k tomu, zda váš stav není odrazem situace, kterou prožíváte.
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V případě napadení vaší osoby ihned volejte PČR a navštivte lékaře. Požádejte sousedy o svědectví. Pozvěte si návštěvu i na delší
dobu, která bude ochotna svědčit na policii i u soudu.
Co udělat ihned a jaké kroky učinit do budoucna?
Pokud jste tak již neučinili, zašlete sousedům pod vámi písemnou
výzvu, aby svého jednání zanechali. Popište, co jim vytýkáte,
a zdůrazněte, že jim nabízíte ruku k mimosoudnímu vyřešení věci.
Zašlete ji doporučeně s dodejkou, abyste měli důkaz, že byla skutečně odeslána, uschovejte kopii výzvy i doklady o doručení.
Také zašlete písemnou výzvu majiteli bytu a požádejte ho, aby využil všech dostupných možností k tomu, aby ze strany jeho nájemníků došlo k zanechání jejich jednání. To ve výzvě popište.
V závěru uveďte, že pokud nezasáhne on, využijete všech možností, které na svoji ochranu máte, včetně soudu, ale v zájmu mimosoudního vyřešení sporu se nejprve obracíte na něho. Pokud
jde o bytové věci a vše s tímto související, je právě on vaším partnerem k jednání, nikoli nájemce. I když to nevylučuje odpovědnost nájemce za jeho protiprávní jednání (přestupek, trestný
čin…).
Obě výzvy budete potřebovat, pokud se spor dostane před soud.
Ten pak při rozhodování o úhradě nákladů za soudní řízení
a právní zastoupení přihlíží právě k tomu, zda se žalobce pokusil
věc řešit mimosoudně.
Jakmile budete mít důkazy shromážděné, obraťte se na PČR a na
svého lékaře, který posoudí vliv napadání na váš zdravotní stav.
Stejně tak každé další napadení protokolárně doplňte do svého
podání na policii. PČR souseda vyslechne a provede šetření. V případě prodlení v šetření nebo vašeho nesouhlasu s postupem policie se obraťte na Státní zastupitelství, které je pověřeno dohledem nad postupy PČR.
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Vyhrožování je přestupek či trestný čin!
Pokud vám někdo vyhrožuje nebo vás pronásleduje, jde o jednání, před kterým vás může ochránit PČR. Můžete se obrátit na
kteroukoli služebnu nebo na Státní zastupitelství, zde jsou povinni
s vámi sepsat protokol. Do něho uveďte, že si přejete být informovaní o průběhu i ukončení šetření. Jinak není PČR povinna vám ho
zaslat. PČR věc přešetří, a pokud ji uzavře jako trestný čin, předá
SZ obžalobu. Státní zástupce zváží, zda věc předá soudu, nebo přijme jiná opatření. Jestli věc vyhodnotí PČR jako přestupek, předá
věc k řešení přestupkové komisi obce. Pokud vám soused skutečně vyhrožuje, jak uvádíte, a máte-li své tvrzení doložené důkazy, hrozí mu i odnětí svobody. Vše pak záleží na rozhodnutí
soudu o vině a trestu.
Způsobení škody můžete uplatňovat v rámci trestního řízení nebo
se můžete obrátit, a to i souběžně, na občanskoprávní řízení, kam
vás může odkázat i trestní soud.
JUDr. Zdeňka Vejvalková, specialistka na spotřebitelské právo
Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2021.
Kovák č. 12/22. června 2020
Léky přes internet ano, ale jen některé
V dnešní době se snažím co nejméně pohybovat venku. Začal
jsem si léky a potravinové doplňky objednávat přes internet.
Koupil jsem na e-shopu i vitamíny. Zjistil jsem, že v balení je
nižší počet tablet, než jaké jsem zaplatil. Chtěl jsem je reklamovat, ale na e-shop jsem se nedovolal, na uvedeném kontaktu nikdo nereaguje. Jak je to vůbec možné? Rád bych
v tomto nakupování pokračoval, je to pohodlnější. Tato zkušenost mě zarazila. Co mi můžete poradit?
J. T., Brno
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Pokud se rozhodneme využívat k nákupu internet, je třeba si zjistit informace potřebné k tomu, abychom neskočili na lep podvodníkům. Dvojnásob to platí u léků, potravinových doplňků i kompenzačních pomůcek. Navíc jsou u nich stanovena jiná pravidla
než u běžného zboží, jako je třeba bytový textil, obuv, elektro
a jiné spotřebiče. Máte-li nějaký důvod, byť by to byl jen pohodlný
nákup z tepla domova, vyhledejte lékárnu, která má svůj e-shop,
a zboží si zde objednejte.
Právní úprava je v tomto případě poměrně přísná, což plyne z nebezpečí, které může nesprávné nakládání s léčivy přinést. Stanoví
podmínky, jak s léky zacházet, jak musejí být uloženy, co musí prodejce splňovat při jejich výdeji.
Nabízet léky přes e-shop smí pouze lékárna, která má navíc povolen (Státním ústavem pro kontrolu léčiv) tento způsob prodeje.
Seznam lékáren s takovýmto povolením najdete na www.sukl.cz.
Toto povolení vám říká, že nákup léků či potravinových doplňků
je u těchto prodejců bezpečný a probíhá dle zákona. Máte tím zaručeno, že všechny léky v nabídce jsou v ČR registrované, že jsou
bezpečné. Nikdy zde nekoupíte léky, které jsou pouze na lékařský
předpis. Jde tedy o léky tzv. volně prodejné!
Lékárna musí zajistit dodání léků tak, aby byla zachována jejich
jakost. Odeslání musí proběhnout do dvou dnů, doručení do tří.
Pokud důvodně zboží reklamujete a reklamace je uznaná, musí ji
včas vyřídit a zároveň znovu zajistit výměnu nebo novou dodávku
objednaných léků či vrátit peníze. Náklady na reklamaci včetně
poštovného hradí u uznané reklamace prodejce.
Z toho, co uvádím, je patrné, že jste si léky objednal v e-shopu,
který rozhodně nemůže být „u lékárny“, ale asi půjde o nějaký
podvodný e-shop. Že si toho jsou provozovatelé vědomi, potvrzují
i tím, že s vámi již nekomunikují.
Léky na předpis si nechte předepsat od lékaře, tím se nejlépe
chráníte. Pokud by vám někdo tuto nabídku učinil, vystavujete se
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nebezpečí z toho plynoucího. Nabízení léků na předpis rozhodně
není v souladu se zákonem. Neriskujte ani u doplňků stravy, taktéž zde nabízená různá naslouchátka vám mohou pokazit sluch!
Totéž platí u brýlí apod. Nehovořím již o tom, že mnohdy může jít
o padělky.
Rizikem je i platba předem! To platí obecně u všech e-shopů
a u všeho zboží. Nenechte se zlákat ani podstatně nižší cenou než
v lékárnách. Právě naopak si dejte pozor. Věnujte čas recenzím
a diskuzím, které na internetu probíhají a které vás mohou uchránit před neuváženým krokem i před podvodníky.
JUDr. Zdeňka Vejvalková, specialistka na spotřebitelské právo
Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2021.
Kovák č. 16/14. září 2020
Prodejci účtují manipulační poplatek?
Setkala jsem se s tím, že při nákupu z katalogu, který mi prodejce zaslal, si účtuje tzv. manipulační poplatek. Nemám
v tom jasno, jeden účtuje, druhý ne. Nelíbí se mi to. Jak to
vlastně je?
E. P., Brno
Manipulační poplatek si prodejce účtovat může. Podmínkou však
je, že musí o započítání tohoto poplatku a jeho výši kupujícího dostatečně informovat. Musí tak učinit předem. Doporučuji tedy
prostudovat katalog, z kterého si objednáváte. Pokud je v katalogu jasně uvedeno, že bude poplatek k ceně účtován, nejedná
prodejce v rozporu s právem.
Pokud v katalogu taková informace není, jedná se o rozpor s ustanoveními zákona o ochraně spotřebitele. Pak máte nárok na cenu
bez zaúčtování manipulačního poplatku, případně můžete podat
podnět České obchodní inspekci, která po prošetření celé záležitosti může prodejci uložit pokutu. Jak podnět podat, naleznete na
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stránkách České obchodní inspekce, viz www.coi.cz. Je zde uvedeno, které případy ČOI řeší a jak lze podnět podat.
Pokud se rozhodnete pro podání podnětu, napište dodavateli nejprve výzvu k nápravě věci, může být napsána např. takto:
Jméno a příjmení (vaše) ………………… dat. nar. ………………… bytem
………………… další kontaktní údaje: e-mail, telefon …………………
V ………………… dne …………………
Výzva ve věci porušení zákona o ochraně spotřebitele.
Dobrý den, dne ………………… jsem u vás dle katalogu …………………,
č. ……… zakoupila následující zboží …………………
Dne …………………. jsem zboží obdržela a zjistila, že je zde naúčtovaný manipulační poplatek. S tím nesouhlasím, jelikož jsem nebyla informována před objednáním zboží. V katalogu se nenachází žádné upozornění na to, že tento poplatek účtujete.
Tím dle mého názoru došlo k porušení příslušných ustanovení
………………… zákona o ochraně spotřebitele. Žádám vás tedy o vrácení tohoto manipulačního poplatku, jelikož v tomto případě
mám nárok na vyúčtování ceny zboží bez tohoto poplatku.
Pokud mi nevyhovíte, budu nucena požádat o pomoc Českou obchodní inspekci a podat podnět.
Věřím, že svůj postup přehodnotíte a vyúčtovaný manipulační poplatek mi vrátíte, a to na můj bankovní účet č. …………………
Učiňte tak, prosím co nejdříve, nejpozději však do sedmi dnů od
obdržení této výzvy, abych mohla podnět ČOI podat v zákonné
lhůtě, tj. do …………………
S pozdravem
jméno, příjmení
Adresa trvalého bydliště (případně i faktického, pokud budete požadovat vrácení částky na adresu místo na bankovní účet a faktické bydliště je odlišné od bydliště trvalého).
ČOI může zahájit i mimosoudní řízení v této věci, pokud ji o to požádáte a pokud věc vyhodnotí tak, že je tento postup důvodný.
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Jinak by bylo nutno obrátit se na soud. V tomto případě by bylo
vhodné sjednat advokátní služby. Vzhledem k tomu, že manipulační poplatek zřejmě nepřesáhl ani 100 Kč, velmi bych soudní
cestu zvážila. Jde o to, že pokud byste byla v soudním sporu neúspěšná, musela byste zaplatit nejen soudní poplatky, ale i veškeré
náklady protistrany – advokátní zastoupení, cestovné… Hradila
byste i své náklady. V souhrnu jde o poměrně vysokou částku.
JUDr. Zdeňka Vejvalková, specialistka na spotřebitelské právo,
Brno
Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2021.
Kovák č. 17/29. září 2020
Vnucení produktu
Před časem jsem si na základě opakovaných reklam v bezplatném antivirovém programu chtěl vyzkoušet jeho vyšší
verzi. Zadal jsem všechny potřebné údaje včetně čísla platební karty, což byla podmínka pro spuštění verze, která
měla po nainstalování běžet bezplatně dva měsíce. Zaslaný
kód nefungoval, takže jsem bezplatnou verzi neaktivoval –
nepoužil. Asi tři dny před vypršením dvouměsíční lhůty přišlo
e-mailem upozornění, že dojde k přechodu na placenou verzi
antiviru s dodatkem, že pokud placenou verzi adresát nevyužívá, má e-mail ignorovat. To jsem učinil. O pár dnů později
mi přišlo upozornění, že z mého účtu odešla částka 1 500 Kč
za platbu antivirového programu. Dá se s tím něco dělat? Nerad bych se stal klientem softwarové společnosti, která loví
klienty tímto způsobem.
J. H., Strakonice
Uvedu základní rady, při nichž vycházím z dotazu. Rady budou poskytnuty spíše v obecné rovině, protože nemám k dispozici uzavřenou smlouvu ani jinou korespondenci, která mezi společností
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a vámi proběhla. Pokud vám nebudou rady stačit k úplnému vyřešení problému, je třeba navštívit některou z uvedených osobních poraden specializovaného Sdružení ochrany spotřebitelů ‒
asociace.
K možnosti řešení uvádím následující:
Z dotazu usuzuji, že se smlouva prolongovala, to znamená, že se
na základě některého ustanovení ve smlouvě či sdělení sama od
sebe prodloužila. Ovšem o tom byste musel být jako klient řádně
informován. Nestačí jen oklikou naznačit nebo ji vložit nenápadně
do obchodních podmínek.
Pokud vás prodávající doslovně informoval, že neužíváním služby
tato zaniká, a vy jste ji skutečně neužíval, musí být tato informace
pro společnost závazná. Doporučuji tedy obrátit se ještě jednou
na uvedenou společnost a vše znovu řešit s ní. Je třeba při jednání
zdůraznit závaznost této informace. Pokud by společnost tvrdila
něco jiného, zeptejte se, z kterého konkrétního ustanovení dovozují, že smlouva byla automaticky prodloužena.
Nedojde-li ani poté k dohodě, ihned společnosti oznamte, nejlépe
písemnou formou, že si nepřejete další prolongaci smlouvy. Případně po provedení dříve navrhovaných možností zvažte znemožnění odchozí platby společnosti.
Doporučuji navštívit osobní poradu specializovaného Sdružení
ochrany spotřebitelů ‒ asociace, s sebou je třeba vzít veškerou
dokumentaci či korespondenci, která ve věci proběhla. Kooperační centrum Sdružení ochrany spotřebitelů ‒ asociace zajišťuje
osobní poradenství v jednotlivých krajích, zde je možné smlouvu
projednat osobně. Poradci se pak vyjádří na základě kompletních
informací.
https://www.asociace-sos.cz/pro-spotrebitele/kontakty/osobniporadenstvi/
Na uvedených stránkách najdete i telefonní čísla, která obsluhují
právníci proškolení v této oblasti.
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Prosím, abyste vzal v úvahu, že navržené rady a postup jsou
v souladu s vámi uvedenými informacemi a pouze v daném rozsahu. Pokud nedosáhnete úspěchu, doporučuji věc projednat
osobně se specialistou, případně advokátem, a zvolit nejvhodnější metodu vedoucí k úspěchu. Naše poradna slouží toliko k získání přehledu o krocích, které tazatel může udělat k vyřešení
svého problému. V žádném případě nenahrazuje práci advokátní
kanceláře ani odbornou pomoc advokátů.
JUDr. Zdeňka Vejvalková, specialistka na spotřebitelské právo,
Brno
Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2021.
Kovák č. 22/7. prosince 2020
Na popisky u zboží s lupou!
V obchodech vidím stále více, jak nás výrobci škubou. Že se
dnes nikdo nestydí za nehorázné ceny, na to jsme si již zvykli.
Ale snižování váhy potravin a jejich „výhodná“ propagace
v letácích, to je opravdu výsměch. Co na to zákon? K. Š., Brno
Pokud jde o zákon, nedopouští se prodejce žádného pochybení,
pokud změní gramáž výrobků, na jakou jsme zvyklí. Nám jako
spotřebitelům pak nezbude, než si pořídit lupu nebo brýle, protože informace na obalech jsou vytištěny co nejmenší.
Přepočet ceny na více gramáží je někdy třeba. Snižování gramáže
sice nahrazuje zvýšení ceny výrobku, ale někdy po přepočtu výrobek s vyšší gramáží, i když se zdá cenově nevýhodný, je levnější
než ten s menší gramáží a na první pohled nižší cenou. Jde např.
o Granko, brambůrky, čokolády atd. Zvláště u novinek se s tímto
nešvarem setkáváme velmi často. Smutné je, že toto probíhá
téměř tajně. Při nákupu je třeba sledovat jednotkovou cenu, nikoli
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cenu za kus. Jednotková cena musí být ze zákona uvedena na cenovce. Pokud cenovku najdete, máte vyhráno.
Velmi často výrobci dělající všechno pro své vyšší zisky místo zvýšení zájmu o výrobky vyšší kvalitou, a tak naopak nahrazují kvalitní ingredience levnými. Původní mandle nahradí nově buráky,
ty jsou pak také nějak drahé, a tak dojde k nahrazení ovesnými
klíčky a přidání aroma. Podíl masa v uzeninách, šunkách nebo namáčení a napichování masa vodou vylepšenou o rychlosůl atd.
Výrobek donesete domů a druhý den můžete papír, kterým vašich
15 dkg šunky zabalili, ždímat.
Krátce řečeno, spotřebitel neví, co hlídat dřív. Považuji to za smysl
těchto smutných legrácek, aby se prodalo všechno. Za úvahu stojí
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i to, zda vůbec sledovat reklamy, které nám vsugerovávají, že margarin je super zdravý a jsou v něm vitamíny, které nás jistojistě
zachrání před infarktem, nebo že neonemocníme a budeme
zdraví jako řepy díky vitamínům, které výrobky obsahují. Do toho
známá éčka. Více asi není třeba komentovat.
Nic není, jak se to tváří. Kakaová pochoutka rozhodně není čokoláda, rozdíl poznáme, srovnáme-li obsah kakaového másla a kakaové sušiny. Opékáček rozhodně není špekáček. Libové párky
s telecím masem nejsou telecí párky. U pečiva je již několik let velkou módou prodávat vzduch, všichni víme, o čem hovořím. Pokud
si toho někdo nevšiml, stačí ukrojit krajíc chleba či rozkrojit
bagetu a na první pohled vidíme obrovské díry, známá oka, které
výrobcům krásně zvětší dané pečivo. Také rozpékané pečivo leckomu dokáže pěkně rozhodit trávení. Je tedy třeba si vybrat kvalitní pečivo nebo ho nakupovat u malých živnostníků, máme-li
možnost.
Takových nešvarů je hodně, já nemohu než s tazatelem souhlasit.
Opravdu je třeba si při nákupu dávat pozor, co dáváme do nákupního košíku.
JUDr. Zdeňka Vejvalková, specialistka na spotřebitelské právo
Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2021.
Kovák č. 22/7. prosince 2020
Reklamace výrobní vady
Objednal jsem si po internetu noční stolek. Po sešroubování
jsem zjistil, že jsou chybně předvrtané otvory na zásuvce,
takže je jedna stěna šikmá. V rámci reklamace po mně prodejce chce, abych mu poslal celý stolek včetně zásuvky zpět.
Nechci stolek rozšroubovat, abych ho nepoškodil. V žádném
případě nesouhlasí s tím, že bych poslal jen zásuvku.
N. V., Brno
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Při uplatnění reklamace nemusíte dodat příslušenství, pokud je
zjevné, že s ním vytýkaná vada vůbec nesouvisí. Otázkou tedy
bude, zda je nezbytné zaslat celý stolek, zda zásuvka souvisí s tím,
že na stolku jsou upevněny další součástí, které umožňují zásuvce
pohyb apod. Nejsem na toto odborník, ale domnívám se, že ano.
Vadné zboží je nutné prodávajícímu či servisu předat za účelem
posouzení i odstranění vady vždy, není-li stanoven nebo dohodnut postup jiný (třeba návštěva servisního technika u spotřebitele
doma, zaslání fotografií k posouzení). Proto si pozorně pročtěte
smlouvu a informace na webu prodejce.
Ve vašem případě se asi zaslání kompletního stolku nevyhnete.
Máte však právo na uhrazení nákladů, které vám vznikly v souvislosti s uznanou reklamací. Obecně je nutno říci, že při koupi jakéhokoli zboží vám jej musí prodávající dodat bez vad, s vlastnostmi
vymíněnými nebo obvyklými tak, aby bylo možné věc po stanovenou dobu používat. U spotřebního zboží odpovídá prodávající
spotřebiteli za vady 24 měsíců a tato doba začíná běžet dnem
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převzetí zboží. Zákonem stanovenou dobu pro uplatnění práva
nelze zkrátit s výjimkou použitých věcí.
Uplatnění reklamace musí obsahovat jednak oznámení vady (její
popis), a jednak vámi požadovaný způsob jejího vyřízení. Žádáteli opravu věci, může být jejím provedením pověřena jiná osoba,
např. servis. Informaci, u koho opravu věci uplatnit, získáte zpravidla z dokladu o koupi nebo ze samostatného písemného potvrzení o závazcích prodávajícího z vadného plnění (záručního listu),
které vám na požádání vystaví. Prodávající je vám rovněž povinen
vydat potvrzení o uplatnění reklamace, jinak mu hrozí postih ze
strany dozorového orgánu, jímž je Česká obchodní inspekce.
Máte-li sjednáno pojištění poškození, pohlídejte si, aby se prodávající jednoduše nezbavil své odpovědnosti za vady nahlášením
pojistné události. Neuplynula-li dosud záruční doba, což je ve vašem případě více než pravděpodobné, není třeba čerpat pojistné
plnění, protože byste tak přišel o svá práva ze zákonné záruky.
Zakoupení věci jste při reklamaci povinen prokázat, zašlete proto
pro jistotu i kopii dodacího listu či jiného kupního dokladu. Reklamovat samozřejmě nelze vady, které jste sám způsobil (např. obrácené namontování desky stolku apod.) nebo o kterých jste při
koupi již věděl. To platí i u vad, kvůli kterým jste se s prodávajícím
dohodli na snížení ceny zboží.
Nezapomeňte na včasné oznámení vady poté, co se objeví, tak si
můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace. Hovoříte
o tom, že jste vadu objevil při montáži stolku, předpokládám tedy,
že k prodlení nedošlo.
Zákon stanoví prodávajícímu povinnost rozhodnout o reklamaci
ihned, u složitých případů do tří pracovních dnů, přičemž reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena nejpozději ve
lhůtě 30 kalendářních dnů. Reklamace je vyřízena teprve tehdy,
když vás o tom prodávající vyrozumí. Vyprší-li zákonná lhůta k vyřízení reklamace, považuje se to za podstatné porušení smlouvy
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a můžete od kupní smlouvy odstoupit. To platí i pro internetové
obchody.
Náklady reklamace nese vždy prodávající, vy máte právo je požadovat. Prodejce nemůže po spotřebiteli požadovat jejich proplacení ani v případě, že je reklamace neoprávněná. Právo na vynaložené náklady spotřebitel má, i pokud zašle zboží na dobírku. Pokud by zaplacení odmítal, obraťte se s podnětem na Českou obchodní inspekci. Na jejích stránkách (viz www.coi.cz) najdete formulář a informace k tomu, jak podnět podat.
JUDr. Zdeňka Vejvalková, specialistka na spotřebitelské právo
Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2021.
Kovák č. 22/7. prosince 2020
Zákonná záruka a prodloužená záruka
Chtěla jsem si zakoupit myčku na nádobí, prodavačka mi nabídla prodlouženou záruku. Nevím, jaký je rozdíl oproti normální záruce, kterou dávají v prodejně. Můžete mi poradit?
E. Z., Brno-Líšeň
Vámi použitý pojem „normální záruka“ asi odpovídá pojmu zákonná záruka, taktéž se někdy hovoří o zákonné odpovědnosti
prodávajícího za vady zboží po dobu dvou let od jeho převzetí.
Zde je zákonem daná záruční doba, která je přímo ze zákona stanovena na dva roky. Musí ji poskytnout všichni obchodníci (prodávající – provozovatelé) kamenných i internetových obchodů. Po
tuto dobu všichni prodejci garantují trvání kvality koupeného
zboží. Tuto dvouletou záruku nelze uplatňovat u věcí, které se
rychle kazí, a u věcí použitých.
Prodloužená záruka pak znamená prodejcem prodlouženou záruku nad zákonem garantované dva roky. Někdy se setkáváme
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i s označením pojištění prodloužené záruky, což je speciální pojištění, které chrání kupujícího před rizikem poškození či poruchy
nad zákonem stanovenou dvouletou dobu. Záruku na zboží
poskytuje vždy prodávající. Pojištění poskytuje specializovaná
pojišťovna.
Pojištění prodloužené záruky se vztahuje na všechny běžné poruchy, na které se vztahuje i tzv. zákonná záruka. Výrobek je tedy
pojištěn pro případ mechanické, elektronické nebo elektrické
vady spotřebičů. Podmínkou je, že vada nebyla způsobena nesprávným užíváním zakoupeného výrobku.
Jistě se ptáte, co se stane, když zboží není v pořádku v zákonné
záruce, ale vy máte uzavřené i pojištění prodloužené záruky. Pokud k tomu dojde a zboží se vám poláme již v průběhu zákonné
záruční doby, může dojít při reklamaci k několika možnostem:
1. Zboží nelze opravit, vada je neopravitelná.
2. Zboží nelze vyměnit za stejné (včetně barvy, tvaru atd.).
3. Zboží nebylo opraveno v termínu k opravě, který stanoví
zákon – 30 dnů. Pak se na tento stav pohlíží, jako by šlo o vadu
neopravitelnou. Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy.
Pokud jde o vadu neopravitelnou, prodejce nevyřídil reklamaci
nebo nemá stejné zboží na výměnu, pak může spotřebitel
odstoupit od smlouvy a může požadovat vrácení kupní ceny (toto
by mělo být uvedeno v reklamačním protokolu jako požadovaný
způsob vyřízení reklamace). Spotřebitel pak vrátí zboží a je mu
prodejcem vrácena kupní cena. V tom případě pojištění
prodloužené záruky automaticky zanikne a pojistné vám musí
být vráceno.
4. Zboží bylo opraveno.
5. Zboží bylo vyměněno.
Je-li spotřebič v rámci zákonné záruky opraven nebo vyměněn,
pojištění prodloužené záruky platí i nadále.
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Uvedené možnosti prodloužené záruky je vhodné využít u dražšího zboží, jako je např. myčka nádobí, kterou si hodláte koupit.
Také u lednice, mrazáku, varné desky, horkovzdušné trouby
apod.
JUDr. Zdeňka Vejvalková, specialistka na spotřebitelské právo
Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2021.

108

Kovák č. 3/10. února 2020
Sociální podpora při úmrtí zaměstnance
Chtěli bychom do kolektivní smlouvy přidat ustanovení pro
případ výplaty sociální podpory při úmrtí zaměstnance v následujícím znění: „Zaměstnavatel poskytne sociální výpomoc
v případě úmrtí zaměstnance jeho manželce, popřípadě
družce, se kterou měl dotyčný zaměstnanec dítě, a to v podobě podpory ve výši 50 000 Kč, a každému nezaopatřenému
dítěti ve výši 30 000 Kč.“ Chtěli bychom vědět, zda je možné
takto poskytnout plnění ze sociálního fondu a zda to bude
mít nějaké daňové dopady u pozůstalých.
K. M., Kroměříž
Ze sociálního fondu lze takto plnění na základě kolektivní smlouvy
poskytnout, pouze je nutné si uvědomit, že v souladu s ustanovením § 4 odst. 1 písm. k bodem 4 ZDP je osvobozeno od daně jen
plnění při výplatě sociální výpomoci poskytované zaměstnavatelem z FKSP nejbližším pozůstalým a sociální výpomoci nejbližším
pozůstalým ze sociálního fondu (zisku po zdanění) za obdobných
podmínek u zaměstnavatelů, na které se tento předpis nevztahuje, kromě plateb přijatých náhradou za ztrátu příjmu a plateb
majících charakter příjmů podle § 6‒9 ZDP.
Jelikož limit vyplývající z vyhlášky č. 114/2002 Sb. je stanoven do
výše 30 000 Kč, částka přesahující tento limit by podléhala dani
z příjmů. Pozůstalá by tak musela zdanitelnou částku zahrnout do
vlastního daňového přiznání jako ostatní příjem podle § 10 ZDP.
Sociální podpora určená pozůstalým dětem by byla od daně osvobozena, jelikož by nebyl překročen uvedený limit. Sociální podpory určené jednotlivým členům rodiny se totiž nesčítají.
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Jindřiška Plesníková, specialistka úseku odborové
OS KOVO
Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2021.

politiky

Kovák č. 3/10. února 2020
Daně za pronájem nemovitosti ve společném jmění manželů
Máme s manželkou byt, ve kterém nebydlíme. V roce 2019
jsme ho začali pronajímat. Byt je součástí společného jmění
manželů. Znamená to, že musíme každý podávat daňové přiznání za svou část příjmů z pronájmu?
J. P., Pelhřimov
V případě pronájmu nemovitosti, která je ve společném jmění
manželů, přiznává v souladu s ustanovením § 9 odst. 2 zákona č.
586/1992 S., zákona o daních z příjmů v platném znění, pouze jeden z manželů.
Jindřiška Plesníková, specialistka úseku odborové
OS KOVO
Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2021.

politiky

Kovák č. 14/10. srpna 2020
Přehled o pojistném už pouze elektronicky
Naše správa sociálního zabezpečení nám tvrdí, že od 1. července 2020 s ní můžeme v případě výplaty funkčního požitku
komunikovat pouze elektronicky. Jsme malá odborová organizace, která občas vyplatí odměnu předsedovi ve výši 5 000
Kč, a nemáme personální obsazení ani přístup k internetu. Ze
zákona nemáme zřízeny ani datové schránky. Co máme dělat?
J. K., Červené Pečky

110

Na stránkách České správy sociálního zabezpečení je v Aktualitách uvedena informace, která sice uvádí, že se Přehledy o pojistném podávají pouze elektronicky, ale jsou zde připuštěny i výjimky.
Pokud zaměstnavatel nemůže z prokazatelných objektivních
technických důvodů přehled předložit uvedeným způsobem
(v elektronické podobě), může tak učinit v písemné podobě na
předepsaném tiskopisu zasláním na adresu určenou OSSZ nebo
předáním tohoto tiskopisu příslušné OSSZ. Přitom je povinen
uvést důvod takového postupu. Tyto technické důvody se posuzují podle § 61 odst. 5 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském
pojištění, ve znění pozdějších předpisů, obdobně.
Pro jednání s ČSSZ bohužel mezi výjimky nepatří vámi uvedené
důvody. Jako důvod se uvádí např. výpadek elektrické energie. Ve
vašem případě tedy doporučujeme, abyste výše uvedenou odměnu rozdělili na dvě části, a tím se nebude započítávat do vyměřovacího základu pro sociální pojistné (rozhodná částka je ve výši
3 000 Kč včetně). Nadále ale z funkčních požitků platíte zdravotní
pojištění, a to při jakékoli výši odměny.
Jindřiška Plesníková, specialistka úseku odborové
OS KOVO
Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2021.

politiky

Kovák č. 19/26. října 2020
Jak na účetní závěrku a Sbírku listin
Můžete nám poradit, co ukládáme do Sbírky listin? Vedeme
podvojné účetnictví. Nemáme povinnost mít účetní závěrku
ověřenou auditorem. Na rejstříkový soud ukládáme rozvahu
a výkaz zisků a ztrát? Musíme oba dokumenty? J. H., Nový Jičín
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V první části se zaměříme na shrnutí problematiky účetní závěrky
u neziskových organizací, přesněji na účetní jednotky, které účtují
v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „prováděcí
vyhláška“).

Účetní jednotky sestavují účetní závěrku v plném nebo ve zkráceném rozsahu. Jak již vyplývá ze samotného pojmu, sestavení
účetní závěrky ve zkráceném rozsahu znamená menší rozsah poskytovaných údajů, resp. větší seskupení takto poskytovaných
údajů. Účetní závěrku ve zkráceném rozsahu sestavují účetní jednotky uvedené v § 3a prováděcí vyhlášky, tedy pouze mikro účetní
jednotka a malá účetní jednotka, která nemá povinnost mít účetní
závěrku ověřenou auditorem. S tím se shoduje také úprava zákona o účetnictví (zákon č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších
předpisů), konkrétně § 18 odst. 4, podle kterého ve zkráceném
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rozsahu mohou sestavit účetní závěrku účetní jednotky, které nejsou povinny mít účetní závěrku ověřenou auditorem. Dle § 20 zákona o účetnictví pak vyplývá, že tuto povinnost nemají mikro
účetní jednotky a malé účetní jednotky, které nesplňují vymezené
hodnoty týkající se výše aktiv, ročního úhrnu čistého obratu a průměrného počtu zaměstnanců v průběhu účetního období.
Účetní závěrka je nedílný celek, který tvoří rozvaha, výkaz zisku
a ztráty a příloha, která vysvětluje a doplňuje údaje obsažené
v rozvaze a výkazu zisku a ztráty. A to platí jak pro účetní závěrku
sestavenou v plném rozsahu, tak i ve zkráceném rozsahu. Účetní
závěrka se sestavuje v peněžních jednotkách české měny. Jednotlivé položky se vykazují v tisících Kč.
Další důležitou oblastí je zveřejňování účetní závěrky. Účetní závěrku mají povinnost zveřejnit ty účetní jednotky, které se zapisují
do veřejného rejstříku, případně ty, kterým tuto povinnost stanoví
zvláštní právní předpis. Účetní jednotky zveřejňují účetní závěrku
v rozsahu, v jakém jimi byla sestavena, tedy v plném nebo ve zkráceném rozsahu, a v případě účetních jednotek, které mají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, v rozsahu a znění,
ve kterém byla ověřena auditorem.
Tato problematika souvisí se zákonem č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřeneckých fondů, ve znění pozdějších předpisů. Jak totiž vyplývá
z § 21a odst. 4 zákona o účetnictví, účetní jednotky, které se zapisují do veřejného rejstříku, zveřejňují účetní závěrku a výroční
zprávu jejich uložením do Sbírky listin. Tato úprava se shoduje
také s úpravou § 66 zákona o veřejných rejstřících, podle kterého
Sbírka listin obsahuje výroční zprávy, řádné, mimořádné a konsolidované účetní závěrky, nejsou-li součástí výroční zprávy, stanovíli povinnost jejich uložení do Sbírky listin zákon upravující účetnictví osob, tedy zákon o účetnictví, a vyžaduje-li jejich vyhotovení
jiný zákon, návrh rozdělení zisku nebo vypořádání ztráty a jejich
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konečnou podobu, nejsou-li součástí účetní závěrky, a zprávu auditora o ověření účetní závěrky.
Dále je nutné se zmínit o termínu zveřejnění. Účetní jednotky,
které mají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, zveřejní účetní závěrku i výroční zprávu po jejich ověření auditorem
a po schválení k tomu příslušným orgánem, do 30 dnů od splnění
obou uvedených podmínek, pokud zvláštní právní předpisy nestanoví jinak, nejpozději však do 12 měsíců od rozvahového dne
zveřejňované účetní závěrky bez ohledu na to, zda byly tyto účetní
záznamy uvedeným způsobem schváleny. Znamená to tedy, že
nejzazší termín pro zveřejnění účetní závěrky je do 12 měsíců následujících po rozvahovém dni.
Do Sbírky listin se tedy ukládá účetní závěrka sestavená podle jednotlivých kategorií účetní jednotky, pokud není součástí výroční
zprávy, přičemž malé účetní jednotky a mikro účetní jednotky,
které nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem,
nemusejí zveřejňovat výkaz zisku a ztráty, pokud jim tuto povinnost nestanoví zvláštní právní předpis.
S ohledem na skutečnost, že nesplňujete podmínky uvedené
v § 20 a 21 zákona o účetnictví, vztahuje se na vás povinnost ukládat do Sbírky listin pouze účetní závěrku, tj. rozvahu a přílohu
k účetní závěrce. V pozici vybrané účetní jednotky zveřejňujete
svoji účetní závěrku v souladu s § 21a zákona o účetnictví. Protože
nejste povinně auditovaný subjekt, máte povinnost zveřejnit svoji
účetní závěrku za rok 2019 jejím vložením do veřejného rejstříku,
a to nejpozději do 31. prosince 2020.
Ing. Soňa Šuláková, specialistka – ekonomika a mzdy RP Ostrava
Aktualizace: Došlo k aktualizaci § 66 zákona o veřejných rejstřících, kde bylo doplněno „jiných vlastních zdrojů“. Uvádím níže
v textu, kde je to vyznačeno žlutě.
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Tato úprava se shoduje také s úpravou § 66 zákona o veřejných
rejstřících, podle kterého Sbírka listin obsahuje výroční zprávy,
řádné, mimořádné a konsolidované účetní závěrky, nejsou-li součástí výroční zprávy, stanoví-li povinnost jejich uložení do Sbírky
listin zákon upravující účetnictví osob, tedy zákon o účetnictví,
a vyžaduje-li jejich vyhotovení jiný zákon, návrh rozdělení zisku
nebo jiných vlastních zdrojů nebo vypořádání ztráty a jejich konečnou podobu, nejsou-li součástí účetní závěrky, a zprávu auditora o ověření účetní závěrky.
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Kovák č. 10/25. května 2020
Dovolená při nepřetržitém provozu
Zaměstnavatel nařizuje zaměstnancům, kteří pracují v nepřetržitém provozu, čerpat dovolenou na den státního
svátku 10. dubna 2020. Má na to právo a započítává se mu
pak její čerpání do dnů čerpané dovolené?
M. V., Hrádek nad Nisou
Problematika práce v nepřetržitém provozu a určení dovolené je
řešena v § 79, § 81, § 83, § 84, § 217 a § 219 zákona č. 262/2006
Sb. ZP. Dále je řešena v čl. 6 sdělení MZV č. 229/1998 Sb., o sjednání Úmluvy o placené dovolené (dále jen ÚPD), a v rozsudku KS
v Hradci Králové, č. j. 20 Co 142/2018-100, a to následovně:
§ 79 odst. 2 písm. b ZP: Délka stanovené týdenní pracovní doby
činí u zaměstnanců s třísměnným a nepřetržitým pracovním režimem 37,5 hodiny týdně.
§ 81 odst. 1 ZP: Pracovní dobu rozvrhuje zaměstnavatel a určí začátek a konec směn.
§ 83 ZP: Délka směny nesmí přesáhnout 12 hodin.
§ 84 ZP: Zaměstnavatel je povinen vypracovat písemný rozvrh týdenní pracovní doby a seznámit s ním nebo s jeho změnou zaměstnance nejpozději dva týdny a v případě konta pracovní doby
jeden týden před začátkem období, na něž je pracovní doba rozvržena, pokud se nedohodne se zaměstnancem na jiné době seznámení.
§ 217 odst. 1 ZP: Dobu čerpání dovolené je povinen zaměstnavatel určit podle písemného rozvrhu čerpání dovolené vydaného
s předchozím souhlasem odborové organizace a rady zaměstnanců tak, aby dovolená mohla být vyčerpána zpravidla vcelku
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a do konce kalendářního roku, ve kterém právo na dovolenou
vzniklo, pokud v tomto zákoně není dále stanoveno jinak. Při určení rozvrhu čerpání dovolené je nutno přihlížet k provozním důvodům zaměstnavatele a k oprávněným zájmům zaměstnance.
Poskytuje-li se zaměstnanci dovolená v několika částech, musí
alespoň jedna část činit nejméně dva týdny vcelku, pokud se zaměstnanec se zaměstnavatelem nedohodne na jiné délce čerpané dovolené. Určenou dobu čerpání dovolené je zaměstnavatel
povinen písemně oznámit zaměstnanci alespoň 14 dnů předem,
pokud se nedohodne se zaměstnancem na kratší době.

§ 219 odst. 2 ZP: Připadne-li v době dovolené zaměstnance svátek
na den, který je jinak jeho obvyklým pracovním dnem, nezapočítává se mu do dovolené. Určil-li zaměstnavatel zaměstnanci náhradní volno za práci přesčas nebo za práci ve svátek tak, že by
připadlo do doby dovolené, je povinen určit mu náhradní volno
na jiný den.
Čl. 6 odst. 1 a 2 ÚPD: 1) Úředně uznané a zvykové veřejné svátky,
ať již připadnou do doby každoroční dovolené, či nikoli, se nebudou započítávat do minimální délky každoroční placené dovolené
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stanovené v čl. 3 odst. 3 této úmluvy. 2) Za podmínek stanovených příslušným orgánem nebo způsobem obvyklým v dotyčné
zemi nelze období pracovní neschopnosti pro nemoc nebo úraz
započítávat do minimální délky každoroční placené dovolené stanovené v čl. 3 odst. 3 této úmluvy.
Podle výkladu ZP dovolenou určuje zaměstnavatel. A ten může
určit čerpání i bez udání důvodu. Pokud se týká svátku, některé
výklady podle § 219 odst. 2 ZP a čl. 6 ÚPD konstatují, že připadneli v době dovolené zaměstnance svátek na den, který je jinak jeho
obvyklým pracovním dnem, nezapočítává se mu do doby čerpání
dovolené. Obvyklý pracovní den zaměstnance je pak podle těchto
výkladů ten den, po který by pracoval dotčený zaměstnanec v nepřetržitém provozu s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou,
na který mu podle předem stanoveného rozvrhu pracovních
směn připadne směna. Takovým obvyklým pracovním dnem by
tedy byl i 10. duben 2020. Byla-li na tento den zaměstnanci určena
dovolená, podle citovaného ustanovení a tohoto výkladu by ji pak
zaměstnanci nebylo možné započíst do čerpání jeho dovolené za
příslušný kalendářní rok.
Uvedený výklad však upřesňuje a upravuje pravomocný rozsudek
Krajského soudu (dále jen KS) v Hradci Králové, číslo jednací 20 Co
142/2018-100, který mj. vykládá a popisuje pojem „obvyklý pracovní den“ a celé ustanovení § 219 odst. 2 ZP tak, že za „obvyklý
pracovní den“ nemůže být považován den, na který byla pracovníku v nepřetržitém provozu nařízena směna, protože podle uvedeného rozsudku pracovníci v nepřetržitém provozu obvyklé pracovní dny nemají, a ustanovení § 219 odst. 2 ZP proto na ně aplikovat nelze. U zaměstnanců pracujících v nepřetržitém provozu
totiž nelze o obvyklých pracovních dnech ve smyslu § 219 odst.
2 ZP vůbec hovořit, a to právě pro povahu tohoto provozu a jemu
odpovídajícímu rozvržení pracovní doby.
118

O obvyklých pracovních dnech lze typicky uvažovat např. u zaměstnanců pracujících během všedních dnů (pondělí až pátek).
Jejich obvyklým pracovním dnem je každý z těchto dnů. Ostatní
dny v týdnu jejich obvyklým pracovním dnem nejsou. U těchto zaměstnanců platí, že dny, které jsou, či naopak nejsou obvykle jejich pracovní, lze obecně označit (např. úterý, sobota) a na libovolně dlouhou dobu dopředu stanovit, zda půjde o den pracovní
či volný. Tak tomu ovšem není u zaměstnanců v nepřetržitém provozu. Pro ně je totiž v průběhu roku každý den v týdnu někdy pracovní.
I kdyby tedy bylo možné považovat sváteční den 10. dubna 2020
za obvyklý pracovní den zaměstnance, neplatilo by se zřetelem
k pracovnímu režimu zaměstnance, že mu nemohlo být na tento
den určeno čerpání dovolené a že se tento den do dnů zaměstnancem čerpané dovolené ve smyslu výše citovaného ustanovení
nezapočítává. Zaměstnavatel má pak podle § 217 ZP právo určit
zaměstnanci v nepřetržitém provozu čerpání dovolené i na den,
na který připadá státní svátek, pokud splní podmínku oznámení
14 dní předem. Tento den dovolené se pak do celkového počtu
dnů zaměstnancem čerpané dovolené v návaznosti na rozsudek
KS Hradec Králové započítává.
Ing. Bohuslav Chudárek, specialista pro mzdy a KV, RP OS KOVO
Ústí nad Labem
Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2021.
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Kovák č. 2/27. ledna 2020
Změny u zaměstnance v případě nemocí od 1. ledna 2020
Ke konci roku jsem zaslechl pár informací z médií, kde se někteří lékaři negativně vyjadřovali o novém systému eNeschopenka. Platí tedy pro zaměstnance vůbec nějaké změny od
začátku roku 2020, nebo se zavedení tohoto systému odsouvá?
M. D., Bořanovice
Systém elektronické evidence dočasných pracovních neschopností (eNeschopenka) byl opravdu spuštěn s platností od 1. ledna
2020 a elektronicky propojuje tři subjekty – lékaře, zaměstnavatele a Českou správu sociálního zabezpečení (ČSSZ). Pro vás jako
zaměstnance se jedná o zjednodušení kroků v případě, že vás lékař uzná dočasně práce neschopným.
Pokud onemocníte, lékař bude nově vyplňovat elektronickou
eNeschopenku prostřednictvím specializovaného lékařského
softwaru s modulem pro eNeschopenku nebo prostřednictvím
bezplatné webové aplikace ePortálu ČSSZ.
Nové neschopenky se skládají ze tří dílů (na rozdíl od dosavadních
pětidílných):
I. díl - Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti
Lékaři se po zadání vašeho rodného čísla zobrazí předvyplněné
údaje z registru ČSSZ (např. adresa, zaměstnavatel), jejichž správnost by měl s vámi lékař překontrolovat. Po doplnění potřebných
údajů lékař elektronicky odešle hlášení příslušné OSSZ.
II. díl - Průkaz dočasně práce neschopného pojištěnce
Tento průkaz dočasně práce neschopného pojištěnce (jako jediný) dostáváte od lékaře vytištěný a necháváte si ho u sebe.
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Zaměstnavateli již nemusíte předávat či posílat část neschopenky a ani žádné jiné formuláře. Zaměstnavatel se dozví
všechny potřebné informace elektronicky z ČSSZ. Platí ale stále
povinnost, že musíte svého zaměstnavatele o vzniklé pracovní neschopnosti informovat (např. telefonicky, e-mailem)
a také mu hlásit případné změny (především v prvních
14 dnech – kvůli případné kontrole od zaměstnavatele např.
změnu místa pobytu či termíny vycházek) a ukončení dočasné
pracovní neschopnosti.
III. díl - Hlášení o ukončení dočasné pracovní neschopnosti
Toto hlášení připravuje opět lékař a posílá elektronicky na správu
sociálního zabezpečení.
V případě prokazatelných technických problémů (např. výpadek
elektrické energie, výpadek signálu při přijímání či odesílání údajů
v systému) se budou nové třídílné formuláře o pracovní neschopnosti vystavovat v papírové podobě.
Pro doplnění uvádím, že také nemusíte sami žádat o náhradu
mzdy (ta je poskytována do 14. dne nemoci od zaměstnavatele)
ani o nemocenské (to vyplácí příslušná OSSZ od 15. dne nemoci
z pojištění). Peníze budou vypláceny stejným způsobem, jakým
zaměstnavatel zaměstnanci vyplácí mzdu. V případě, že je zaměstnanci vyplácena mzda v hotovosti, je zaměstnanec povinen
sdělit OSSZ způsob výplaty nemocenské, a to prostřednictvím formuláře „Žádost o změnu způsobu výplaty při dočasné pracovní
neschopnosti“ (tiskopis je k dispozici na webových stránkách
ČSSZ). Tento formulář můžete využít i v případě, že chcete nemocenské poslat jiným způsobem nebo na jiný bankovní účet, než je
vám posílána výplata od zaměstnavatele.
V případě potřeby je možné získat podrobnější informace
o eNeschopenkách např. na webových stránkách ČSSZ ‒
https://www.cssz.cz/web/eneschopenka.
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Ivana Demková, specialistka na sociální zabezpečení a daně
Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2021.
Kovák č. 22/7. prosince 2020
Konec podpůrčí doby u nemocenského
Jsem dlouhodobě nemocná a obávám se, že mi brzo skončí
podpůrčí doba a nebudu již dostávat nemocenské dávky. Kde
si mohu ověřit přesné informace o své podpůrčí době?
L. F., Nový Jičín
Podpůrčí doba u nemocenského začíná běžet 15. kalendářním
dnem (dále jen „KD“) trvání dočasné pracovní neschopnosti (dále
jen „DPN“) a trvá nejdéle 380 kalendářních dnů ode dne vzniku
DPN. Do podpůrčí doby se započítávají i doby případných předchozích DPN, pokud spadají do období 380 KD před vznikem DPN.
Jen v případě, že pojištěná činnost trvala alespoň 190 KD od skončení poslední DPN, se do tohoto období nezapočítává.
Přibližně dva až tři měsíce před koncem vaší podpůrčí doby
vám pošle OSSZ, pod kterou spadáte, Upozornění na čerpání
podpůrčí doby v délce 380 dní včetně seznamu započítaných
DPN, a také poučení, že po uplynutí této doby nebudete již dostávat nemocenské. Vy nadále můžete po rozhodnutí ošetřujícího lékaře zůstat v pracovní neschopnosti, ale nebudete již dostávat od
OSSZ nemocenské a neschopenka v tomto případě slouží čistě
jako omluvenka do práce. V tomto dopise je zároveň poučení, jak
postupovat v případě žádosti o prodloužení podpůrčí doby. Tuto
žádost můžete podat do tří měsíců ode dne, kterým podpůrčí
doba uplynula. V případě, že lze očekávat zlepšení zdravotního
stavu nejdéle do 350 dní, může OSSZ žádosti vyhovět. OSSZ obvykle podpůrčí dobu prodlužuje nejdéle o tři měsíce a může i opakovaně na základě obdržené žádosti, avšak nemocenské lze vyplácet nejdéle po dobu 350 KD po uplynutí podpůrčí doby.
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Pokud jste dopis zatím nedostala a chcete si ověřit přesný konec
podpůrčí doby, doporučuji vám písemně se obrátit na příslušnou
OSSZ. Zároveň upozorňuji, že případná doba karantény se do
podpůrčí doby pro DPN nezapočítává, i když za dobu karantény
byla poskytována náhrada mzdy nebo bylo poskytováno nemocenské. Ale může se stát, že v Upozornění na čerpání podpůrčí
doby u DPN v délce 380 dní jsou tyto dny i přesto uvedeny.
S ohledem na krizovou situaci v souvislosti s COVID-19 totiž ČSSZ
umožnilo lékařům vystavovat namísto papírového tiskopisu o nařízení karantény tzv. eNeschopenku, a mohlo tedy dojít k procesnímu pochybení. V tomto případě doporučuji požádat o prodloužení podpůrčí doby, neboť se celá doba detailněji překontroluje
referenty, chyba se může odstranit, a podpůrčí doba tedy tímto
i prodloužit.
Ivana Demková, specialistka na sociální zabezpečení a daně
Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2021.
Kovák č. 22/7. prosince 2020
Změna rozhodné částky nemocenského
Dojde v roce 2021 ke změně u nemocenského pojištění? Jestli
ano, můžete mi prosím případně sdělit, čím je to podloženo?
P. B., Praha
Od 1. ledna 2021 se zvyšuje částka rozhodná pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění z původních 3 000 Kč
na částku 3 500 Kč. Tato změna je podložena sdělením MPSV
č. 436/2020 Sb. ze dne 26. října 2020, kterým se vyhlašuje zvýšení
částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění. Rozhodným příjmem se rozumí sjednaná částka započitatelného příjmu ze zaměstnání za kalendářní měsíc.
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U zaměstnanců, kteří mají uzavřenou dohodu o provedení práce,
se rozhodný příjem pro rok 2021 zatím nemění a zůstává stejný
(rozhodný příjem pro účast na nemocenském pojištění musí být
vyšší než 10 000 Kč, tj. 10 001 Kč a více).
Ivana Demková, specialistka na sociální zabezpečení a daně
Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2021.
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Kovák č. 6/23. března 2020
Pracovní oděvy a OOPP – péče o používání
Zaměstnavatel mi pro výkon práce v pozici teamleadera přidělil triko zelené barvy, které mi nařizuje v práci nosit. Upozornila jsem jej, že chci zajistit praní pracovního oděvu. Zaměstnavatel mi sdělil, že na toto nemám nárok, neboť se
o pracovní oděv nejedná.
J. K., Vsetín
Právní rámec tohoto problému je možno nalézt v ust. § 104 zák.
č. 262/2006 Sb., v platném znění, a nařízení vlády č. 495/2001 Sb.
Z těchto právních předpisů vyplývá, že triko je pracovním oděvem
v okamžiku, kdy podléhá při práci mimořádnému opotřebení či
znečištění nebo plní ochrannou funkci. Tedy při určení toho, zda
je vaše triko pracovním oděvem, je nutno vycházet z hodnocení
rizik vaší pracovní pozice (viz § 102 odst. 3 ZP) a následně z hodnocení rizik pro použití vhodných OOPP (viz příl. NV 495/2001 Sb.).
Pracovní tričko jako pracovní oděv
V tomto případě musí být splněna podmínka, že zaměstnanci
hrozí riziko např. potřísnění, pořezání či ušpinění trupu a horních
končetin. Tedy je třeba přijmout opatření individuální ochrany
a přidělit patřičné OOPP – v tomto případě triko. Požadavky na
tento druh OOPP stanovují další předpisy a normativy, zejména
se jedná nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425.
Pracovní tričko jako „dress code“
Situace, kdy zaměstnavatel přiděluje různě barevná trika zaměstnancům dle jejich pracovních pozic, by se do jisté míry dala připodobnit situaci s vyžadováním „dress code“ v bankách, používání
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uniforem apod. V tomto případě triko neplní ochrannou, ale jakousi informativní funkci o zaměstnancem vykonávané pracovní
pozici.
Kdy je zaměstnavatel povinen zajistit praní pracovního
oděvu
Tato povinnost je dána ust. § 104 odst. 4 ZP. Běžnou praxí firem
bývá poskytování poukázek na praní oděvů formou např. šeků do
drogerií. Toto však není zcela v souladu s ust. § 101 odst. 6 ZP,
protože jsou na zaměstnance přenášeny náklady na amortizaci
pračky, spotřebu vody, elektrické energie, času a práce. Dalším
řešení bývá sjednání příspěvku zaměstnancům do mzdy nebo
platu. Úskalím tohoto systému však bývá nepochopení zaměstnanců o nároku příspěvku (např. teamleader riziko vyhodnoceno
nemá ‒ triko jako dress code, dělník u stroje ano ‒ triko jako
OOPP) a časté rozpory v chápání této věci. Základním smyslem
výše citovaných právních předpisů je však zajišťování péče
o OOPP smluvními prádelnami či jinými systémy péče o OOPP
zcela v režii zaměstnavatelů. Výkon kontroly nad dodržováním
povinností zaměstnavatele je v působnosti Státního úřadu inspekce práce prostřednictvím místně příslušného oblastního inspektorátu práce.
126

Bc. Ing. Zdeněk Konrád, Ph.D., SIBP OS KOVO RP Brno
Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2021.
Kovák č. 9/4. května 2020
Průchodové uličky ve výrobní hale
Zaměstnavatel vyznačil ve výrobní hale komunikace pro pěší
široké pouze 60 cm, tzv. jednosměrné průchodové uličky dle
ČSN 26 9010. Je možné je ve výrobní hale používat? J. L., Plzeň
Norma ČSN 26 9010 skutečně umožňuje vytvořit jednosměrnou
průchodovou uličku širokou 60 cm (bez přenášení břemen).
V předmětu normy je uvedeno: „Tato norma stanovuje šířky
a výšky cest a uliček pro manipulaci s materiálem z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve výrobních, průmyslových
a skladových objektech.“ Avšak název normy zní: „Manipulace
s materiálem ŠÍŘKY A VÝŠKY CEST A ULIČEK.“ Už z názvu je patrné,
že uvedené průchodové uličky se vztahují pouze ke skladování
a manipulaci s materiálem. Dále se tato norma odkazuje na
normu ČSN 26 9017 – Názvosloví. V této normě je přesná citace
průchodové uličky: „Nutná ulička (237) určená pro nezbytný pěší
přístup osob ke skladovacímu zařízení a uloženému materiálu ve
skladovacích zónách.“ Z výše uvedeného vyplývá, že pro výrobní
haly se musí postupovat dle normy ČSN 73 5105 – VÝROBNÍ PRŮMYSLOVÉ BUDOVY, čl. 7 – Požadavky na vnitřní komunikace. Nejmenší šířky komunikací pro pěší jsou uvedeny v tabulce č. 1 – do
100 osob je nejmenší šířka 110 cm.
Tabulka 1 – Nejmenší šířky komunikací pro pěší
Počet osob/min.
Nejmenší šířka v mm
do 100 osob
1 100
do 300 osob
1 600
nad 300 osob
2 200
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Šířku komunikace pro pěší rovněž řeší NAŘÍZENÍ VLÁDY o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
č. 101/2005 Sb., v příloze čl. 5.1: „Dopravní komunikace uvnitř staveb a ve venkovních prostorách (dále jen „komunikace“) včetně
schodišť, šikmých ramp, pevně zabudovaných žebříků a nakládacích a vykládacích prostorů a ramp musejí být voleny a umístěny
tak, aby zajišťovaly snadný, bezpečný a vyhovující přístup pro pěší
nebo jízdu dopravních prostředků, aby nedocházelo k ohrožení
zaměstnanců zdržujících se v jejich blízkosti. Od ostatních ploch
se stejnou úrovní musejí být komunikace výrazně odlišeny
a musejí být dostatečně široké a trvale volné. Komunikace pro
pěší musejí být řešeny s ohledem na počet osob, které je budou
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používat; není-li stanoveno zvláštními právními předpisy jinak,
musejí být široké nejméně 110 cm.“
Z výše uvedených předpisů vyplývá, že není možné použít průchodovou uličku pro výrobní halu.
Václav Pelc, specialista BOZP, RP OS KOVO Plzeň
Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2021.
Kovák č. 13/13. července 2020
Uzamčené únikové východy
Zaměstnavatel nás nutí zamykat hlavní vchodové dveře do
budovy již od 13,00, přestože jsou zaměstnanci stále v kancelářích. Vchodové dveře jsou jediným přístupem do kancelářských prostor a jsou i únikovým východem. Může tak postupovat kvůli ochraně svého majetku?
J. M., Přelouč
Požadavky na únikové cesty a východy jsou uvedeny v bodě
2.3 přílohy nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. Únikové cesty a východy musejí svým druhem, počtem, kapacitou, technickým vybavením a provedením odpovídat požadavkům zvláštních právních
předpisů (zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů), musejí zůstat trvale volné, bez překážek a vést
co nejvhodnější cestou k východu do volného prostoru nebo na
bezpečné místo. V případě nebezpečí musejí mít zaměstnanci
možnost rychle a co nejbezpečněji opustit pracoviště.
Druh a počet únikových cest a dveří, kterými vede úniková cesta,
jejich kapacita, provedení a vybavení závisejí na způsobu používání, vybavení a povaze pracoviště, jakož i na maximálním počtu
osob, které mohou být na pracovišti přítomny. Únikové cesty, východy a evakuační výtahy na únikových cestách musejí být trvale
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označeny značkami pro únik a evakuaci osob. Tam, kde je to technicky vhodné, lze k jejich označení použít orientační systémy
z materiálů s dostatečnou délkou dosvitu nutnou na dobu opuštění budovy (nařízení vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění
a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů).
Dveře, kterými prochází úniková cesta pro případ nebezpečí,
musejí být průchodné bez dalších opatření a zvláštní pomoci; otevírají se zpravidla ve směru úniku; nesmějí zajištěním proti vstupu
nepovolaných osob bránit úniku a evakuaci osob; nesmějí být posuvné nebo karuselového provedení; nouzové východy určené
v projektové dokumentaci stavby se otevírají ve směru úniku. Mechanismus ovládání dveří, kterými prochází úniková cesta, musí
být zvolen tak, aby mohly být snadno a bez zbytečného prodlení
otevřeny jakoukoli osobou, která by je chtěla použít v případě nebezpečí.
Únikové cesty a východy musejí být během provozní doby budovy
dostatečně osvětleny a vybaveny nouzovým osvětlením vyhovujícím normovým požadavkům. Tam, kde je to technicky vhodné, je
možné použít k jejich označení orientační systémy z materiálů
s dostatečnou délkou dosvitu nutnou na dobu opuštění budovy
(nařízení vlády č. 375/2017 Sb.).
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. výslovně nestanoví, zda dveře, kterými prochází úniková cesta, musejí být trvale odemčeny, nebo
zda můžou být uzamčeny. V tomto nařízení se mimo jiné uvádí,
že „dveře, kterými prochází úniková cesta, musejí být průchodné
bez dalších opatření a zvláštní pomoci“, „nesmějí zajištěním proti
vstupu nepovolaných osob bránit úniku a evakuaci osob“, „mechanismus ovládání dveří, kterými prochází úniková cesta, musí
být zvolen tak, aby mohly být snadno a bez zbytečného prodlení
otevřeny jakoukoli osobou, která by je chtěla použít v případě nebezpečí“. Takže je povinností zaměstnavatele být v souladu s výše
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uvedenými požadavky citovaného nařízení, což znamená, že
může na dveře únikové cesty z vnější strany umístit kouli apod.,
čímž zabrání přístupu nepovolaných osob do budovy. Dveře únikové cesty zevnitř však musejí být v průběhu pracovní doby
odemčené.
Dále podle ustanovení § 102 odst. 6 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, je zaměstnavatel povinen
přijmout opatření pro případ zdolávání mimořádných událostí,
jako jsou havárie, požáry a povodně, jiná vážná nebezpečí a evakuace zaměstnanců včetně pokynů k zastavení práce, okamžitému opuštění pracoviště a odchodu do bezpečí. Zaměstnavatel
tak musí vyhodnotit všechna rizika na pracovištích a přijmout
účinná opatření k ochraně života a zdraví zaměstnanců v případě
mimořádných událostí.
Radek Král, specialista BOZP RP České Budějovice
Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2021.
Kovák č. 18/12. října 2020
Značení vrat a schodišť má svá pravidla
V naší firmě jsou některá vrata značena šrafováním, jiná ne.
Taktéž schodiště je různě značeno. Jak to má být správně,
podle předpisů? Je to nějak stanoveno?
J. V., Ostrava
Váš dotaz je na místě. V rámci kontrol se neustále setkávám s různorodým značením vrat i schodišť. Legislativa řeší i tento problém
a značení je stanoveno nařízeními vlády a příslušnou ČSN.
Odpověď bych rozdělil na dvě části.
Vrata – v nařízení vlády č. 101/2005 Sb. příloha bod 3.4.1 je stanoveno, že kde hrozí střet s překážkou, musí být toto místo opatřeno značkami označujícími riziko střetu s překážkou. Aby toto
odpovídalo legislativě, je nutno použít ustanovení nařízení vlády
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č. 375/2017 Sb. § 3 odst. 7, kde je řečeno, že značky označující riziko střetu s překážkou tvoří střídavé žluté a černé nebo červené
a bílé pruhy stejné velikosti v úhlu 45 stupňů. Ve smyslu ČSN ISO
3864 – 1, kapitola 11, tabulka č. 3.
U vrat posuvných a bočně otevíratelných se musejí označit pevné
hrany vrat, je nutno však vzít v úvahu, že ne vždy se vrata otevírají
zcela, podle potřeby mnohdy jen částečně. Pak musí být bezpečnostním nátěrem opatřena pevná hrana a také hrana vrat. Tímto
se opticky vymezí prostor pro pohyb a pojezd. Nařízení vlády
č. 101/2005 Sb. příloha bod 3.4.1 říká, že značky musejí být viditelné při otevřených vratech. Nestačí označit šrafováním vnitřní
část hrany, ale i vnější, zejména proto, aby i řidič vozidla viděl vymezený prostor vjezdu, hlavně při couvání. Směr šrafování je
shora dolů, směrem do středu, takže nátěr tvoří opticky písmeno
V – vrata.

Sklopná a zdvižná vrata mechanicky ovládaná musejí mít označenou bezpečnostním nátěrem i spodní hranu, aby se vymezila průchozí nebo průjezdná výška. Problém je v tom, že výrobci většinou tento typ vrat dodávají bez zmíněného nátěru a uživatel si je
musí doznačit sám. Je nutno rozlišit typy zdvižných vrat. Ta, která
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se pohybují pouze v krajních pozicích – otevřeno/zavřeno a nemají možnost ručního ovládání, nemusejí být nátěrem značena.
Zdvižná vrata, která mají kromě elektrického i ruční ovládaní,
musejí být na spodní hraně označena bezpečnostním nátěrem.
Schodiště – v nařízení vlády č. 101/2005 Sb. příloha bod 5.10 je
stanoveno, že ve stavbách pro výrobu a skladování musí být první
a poslední schodišťový stupeň v každém rameni rozeznatelný od
okolní podlahy. Stupně se většinou značily žlutočerným šrafováním, žlutým pásem nebo na nich byly nalepeny protiskluzové
pásky, barevně odlišné od stupně. Běžně se tyto stupně značily
shora i čelně.
Od října 2017 platí ustanovení ČSN 73 4130 čl. 9.1.15, že u nových
schodišť musí být povrch stupnic nástupního a výstupního stupně
v každém rameni výrazně kontrastně rozeznatelný od povrchu
ostatních stupňů a podest, a to po celé jejich ploše, popř. pruhem
širokým 100 mm ve vzdálenosti max. 50 mm od hrany stupně.
Kontrastní optické značení povrchu podstupnic (tzn. čelně) je nepřípustné. Tento požadavek se týká i vyrovnávacích stupňů. Jistě
je na místě značení schodišť sjednotit a v rámci obnovy značení
se již držet nového ustanovení.
Pokud má však zaměstnavatel pochybnost, doporučil bych daný
problém konzultovat na příslušném OIP v rámci tzv. poradenských dní. Konzultace a poradenství jsou poskytovány bezplatně.
Stanislav Šmíd, specialista BOZP RP OS KOVO Ostrava
Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2021.
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Kovák č. 1/13. ledna 2020
Fotky jako z fotolabu
Jak si doma vytisknout kvalitní a levné fotky, aby vydržely
a daly se dlouho archivovat? Jde to vůbec? A kolik stojí tonery
a speciální papír?
J. H., Opava
Nejprve je třeba si říci, proč vlastně tisknout fotografie v domácích
podmínkách, když dnes většina fotolabů vyrobí fotografie v bezkonkurenční kvalitě i ceně. Např. velikost 10×15 cm v ceně od
1,50 Kč za kus. Ano, můžeme mít občas potřebu si vytisknout několik fotografií sami doma. Nejprve bychom měli vyhodnotit, jak
často a jaké množství fotografií vytiskneme např. za rok. Od toho
se odvíjí, zda se nám vyplatí si zakoupit některou z fototiskáren,
nebo využijeme naši domácí inkoustovou tiskárnu.
Vytiskneme-li za rok alespoň 200 fotografií ve formátu 10×15 cm,
pak se nám již vyplatí zakoupení fototiskárny, nejlevnější se na
trhu prodávají okolo 2 000 Kč (Canon SELPHY). Tiskárna využívá
k tisku termosublimační technologii s vysokou odolností proti
vodě a stálostí barev minimálně na 100 let. Cena jedné fotografie
přijde přibližně na 7 Kč. Tyto tiskárny jsou však většinou vhodné
jen pro tisk fotografií do velikosti 10×15 cm.
Chceme-li však vytisknout větší formát, např. A4, v domácích podmínkách nám nezbude nic jiného než využít klasické inkoustové
tiskárny. Tento druh tisku má však několik úskalí: vysokou cenu
A4 fotografií, dlouhodobou barevnou nestálost a skoro nulovou
voděodolnost. Vždy bychom měli pamatovat na to, že tiskneme
naše vzpomínky, proto bychom neměli využít těch nejlevnějších
technologií, protože pak zapláčeme nad výsledkem. Abychom
dokázali vytisknout fotografii, která nám má vydržet dlouhá léta,
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měli bychom používat kvalitní certifikované fotopapíry a originální inkousty.
V poslední době se i samotní výrobci tiskáren snaží náklady na tisk
výrazně snížit. Fotopapír již moc cenově stlačit nejde, proto se začíná stále více uplatňovat tzv. tanková technologie, kde nemáme
jen klasické cartridge v tiskárně, ale je zde několik lahviček s inkoustem, který se přímo „tlačí“ do hlav tiskáren pomocí vnitřních
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zásobníků. Takto i s originálním inkoustem a originálním fotopapírem můžeme vytisknout A4 fotografii pod 25 Kč ve velmi slušné
kvalitě. Mezi lídry na trhu v tankových tiskárnách jsou dnes značky
Brother a HP. Např. u značky Brother jsme schopni vytisknout
z jedné 100ml lahvičky až 6500 stran při 5% pokrytí barvou. Cena
se pohybuje okolo 180 Kč za barvu. Při tisku fotografií samozřejmě musíme počítat s výrazně větším pokrytím barvou, ale i tak je
cena mnohem příznivější než tisk pomocí klasických cartridge.
Nikdy bychom na tisk fotografií neměli používat alternativní fotopapíry a alternativní cartridge. Dříve či později se dostaneme do
situace, kdy se nám např. fotografie slepí jedna k druhé, nebudou
barevně odpovídat parametrům focení, nebo se dokonce samotná fotografie ztratí z fotopapíru a my uvidíme tzv. rentgen
(slangový výraz v IT řeči, kdy nevidíme fotografii v pravém slova
smyslu, ale jen obrysy obrazu, slité a vybledlé barvy). Položme si
ruku na srdce, takové fotografie po pěti letech asi nikdo z nás nechce.
Josef Kůta, IT specialista OS KOVO Praha
Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2021.
Kovák č. 16/14. září 2020
Aby naše vzpomínky byly ještě lepší
Přijel jsem z dovolené a mám fotografie jak z mobilu, tak z fotoaparátu. Chtěl bych si nechat vyrobit nějaké fotoalbum,
ale nejdřív bych je měl asi trochu upravit. Jak na to?
J. N., Olomouc
V dřívějších dobách bych vám
řekl, že fotografie z mobilu bych
do alba určitě nepoužil, máte-li
však nějaký kvalitní, mnohdy
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předčí svou kvalitou i fotky z malých kompaktů. Asi prvním krokem je nahrát všechny fotografie z dovolené do počítače, aby byly
na jednom místě. Nemělo by se stát, že by se vám fotografie přepsaly navzájem, přece jen fotoaparát a mobil mají různé číslování.
Následně přijde mravenčí práce ‒ protřídit jednotlivé fotky. Většina z nás fotografuje různé věci vícekrát, protože nikdy nevíme,
jak fotka vyšla. Přece jen na displeji mobilu či fotoaparátu přesnou kvalitu nezjistíme. Probereme tedy fotky, rozmazané, se špatnou expozicí (přesvětlené či naopak extrémně tmavé) smažeme
a již si vybíráme ty, které budeme chtít mít ve fotoalbu.
Fotografie jsme vytřídili a nyní stojíme před rozhodnutím, jaký
program na fotografie použít. Jezdíme-li častěji někam, kde fotíme, určitě se vyplatí zakoupit nějaký grafický program, který je
plný zajímavých funkcí. Využíváme-li však úpravy fotek jen zřídka,
postačí nám nějaký program zdarma, neočekávejme od něj však
velké zázraky. Pokud jsme se rozhodli vytvářet velké fotoalbum,
nejspíš fotografujeme hodně, a budeme tedy směřovat k placenému programu, který je pro nás nejvýhodnější. Využijeme český
program Zoner Media Studio. V současné verzi X s roční licencí
stojí 1 100 Kč. Program je velmi zdařilou náhradou za drahé programy Adobe Photoshop nebo Adobe
Lightroom. Navíc získáme při zakoupení licence i další služby. Prostřednictvím webu
www.zoner.cz můžeme využít i několik velmi
zajímavých rad, jak z nepříliš vzhledné fotografie vytvořit skoro až uměleckou. Zároveň se
na přidruženém webu www.milujemefotografii.cz můžeme zdarma zúčastnit zajímavých
kurzů na zpracování fotografie ve tmě, z dovolené, architektura, makro a mnoho jiných. Vše
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je velmi názorně vysvětleno i pomocí instruktážních fotografií či videí. Další přidruženou službou je web www.zonerama.com. Zde si zdarma můžeme vytvořit účet a sdílet fotografie. Výhodou
tohoto webového fotoalba je, že nás
vlastně nic nestojí a obslužná webová
aplikace je velmi intuitivní. Pak už jen
stačí zaslat přátelům odkaz a oni mohou
v klidu listovat.
Vrátíme se tedy
ke zpracování naší fotografie pro tištěné
fotoalbum. Když už máme všechny fotografie roztříděné, pročištěné od těch nepovedených, otevřeme si program Zoner
Photo Studio X a pomocí nabídky vlevo
(stromová struktura dat v počítači) otevřeme požadovanou složku s fotografiemi
(obr. 1). Buď můžeme upravovat jednu fotografii po druhé, nebo označíme všechny
(Ctrl+A) a pomocí nabídky Upravit a následně Hromadný filtr můžeme dávkově
upravit všechny fotky najednou (obr. 2).
Pro jednotlivé úpravy přidáváme pomocí Hromadný filtr ‒ Přidat
filtr. Kombinace pro docílení nejlepší fotografie jsou následující:
Automaticky vylepšit ‒ Úpravy barev ‒ Expozice ‒ Doostřit (obr. 3).
Přidáme-li jednotlivé filtry v živém
náhledu, vždy hned uvidíme, co se
s fotografií stalo. Jelikož lze jednotlivé moduly nastavovat pomocí hodnoty nebo posuvných jezdců, vždy naši úpravu vidíme
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ihned v živém náhledu, čímž docílíme
nejlepšího možného
výsledku. Chceme-li si více pohrát s fotografiemi, lze využít
i mnoho dalších filtrů, které opět můžeme přidat stejným postupem jako ty předchozí. Pokud nám některý filtr nevyhovuje, stačí
u něj kliknout na ozubené kolečko a vybrat Odstranit filtr (obr. 4).
Jsme-li s výsledkem spokojeni, klikneme na Použít na vše.
Chceme-li si pohrávat s nastaveními pro jednotlivé fotografie, pak
vždy konkrétní nastavení aplikujeme na vybranou fotografii z náhledu, klikneme na Použít a filtr se aplikuje pouze na námi vybranou fotografii (obr. 5). Výběr konkrétní fotografie provedeme kliknutím v levé části seznamu fotografií (obr. 6).
Máme-li fotografie vybrané a upravené, můžeme zvolit službu, která nám knihu vytvoří. Většinou vše funguje tak, že se zaregistrujeme na určených webových
stránkách a poté využijeme průvodce k on-line tvorbě
knihy pomocí šablon. Zdařilými jsou www.albumo.cz,
www.cewe.cz, www.happyfoto.cz. Určitě existují i jiné,
ale u výše zmíněných máme 100% reference kvality.
Neměl bych zapomenout ani na fotografy, kteří neupravují fotografie tak často a postačují jim obyčejné
programy zadarmo. Mezi zdařilé patří např. GIMP
(www.gimp.org), IrfanView (www.irfanview.com), Pixlr
(www.pixlr.com) ‒ jde o webovou aplikaci bez instalace. Zde však fotografie upravujeme po jedné.
Nyní již stačí jen si knihu vyzvednout a po čase v klidu u sklenice
vína prolistovat a zavzpomínat, co jsme prožili a kde jsme byli.
Josef Kůta, IT specialista OS KOVO Praha
Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2021.
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Kovák č. 17/29. září 2020
Dovolená v televizi – sestříhejte si vlastní reportáž
Nedávno jsem si zakoupil kameru, abych ji využil na našich
dovolených. Točil jsem jak o život a až doma jsem zjistil, že
videozáznamy bude potřeba upravit. Sice jsem obdržel na CD
nějaký program, ale je jen na 30 dní a ještě k tomu moc složitý. Existuje i nějaká levnější a jednodušší varianta programu na zpracování videa?
P. Č., Brno
Tento dotaz není ojedinělý a plně chápu vaše
rozhořčení se softwarem ke kameře. Buď
uživatel obdrží program bez časového
omezení, ale s minimem funkcí, nebo naopak, plné funkce jen na 14 či 30 dní. Je potřeba si říci, jak často
točíme videa, jaké je naše očekávání od výstupních videovýtvorů
a kolik jsme případně ochotni do programu investovat. Já se dnes
zaměřím na sice placený, ale s celoživotní licencí, kdy za 1 000 Kč
získáme velmi svižné a kvalitní střihové studio z našeho počítače.
Program lze samozřejmě stáhnout i jako FREE verzi, ale jsme zde
omezeni výstupem videa, kam je vložen vodoznak, a funkčností
pouze po dobu sedmi dnů. Program je sice celý v angličtině, ale
my si zde popíšeme základní funkčnost a sami budete poté překvapeni jeho jednoduchostí. Jedná se o MOVAVI Video Editor a lze
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jej stáhnout i zakoupit na stránkách www.movavi.com/cz/videoeditor/.
Po nainstalování programu se spustí průvodce (obr. 1),
kde si můžeme vybrat buď NEW PROJECT, a tak nás nechá
program pracovat samostatně, nebo QUICK VIDEO, kde
pomocí několika kliků můžeme video rychle upravit a „vyšperkovat“. Výběr je na volbě uživatele. Pomocí průvodce
sice rychle vytvoříme výsledné video, ale jsme omezeni
některými funkcemi.
U rychlého průvodce se předpokládá, že již videa máme
upravená a jen je potřebujeme naefektovat, přidat přechody, podkresovou hudbu, titulky
a následně celé video vyexportovat
(obr. 2).
V části FILES přidáme naše videa,
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v části THEME
můžeme vybrat
nějaké schéma z přednastavených programů, v části MUSIC můžeme využít hudbu do podkresu videa nebo naimportovat pomocí tlačítka +MUSIC naši oblíbenou hudbu. V části TRANSITIONS
vybereme některý z přechodů mezi videi, v části PREVIEW se můžeme na náš výtvor podívat a ještě jej doplnit o název a podnázev,
které se zobrazí v úvodních titulcích, nastavit délku videa pomocí
VIDEO DURATION, a pokud jsme spokojeni, můžeme video vyexportovat do nejrůznějších formátů.
Chceme-li využít maximálního potenciálu programu, je lepší nabídka NEW PROJECT. Po kliknutí se zobrazí celé prostředí videoeditoru (obr. 3). Nejprve si pomocí průzkumníku přidáme naše videa (obr. 4). Po výběru videa se automaticky vloží do videostopy. Nyní
jej můžeme různě upravovat, stříhat pomocí nástrojů pro editaci
(obr. 5). Pro přidání nejrůznějších
efektů, titulků využijeme ikony pod
importem (obr. 6). Pokud máme video upravené dle našich představ, můžeme je vyexportovat (obr.
7). Program nabízí několik výstupů podle toho, nač jej potřebujeme. Chceme-li jej odeslat přímo na
náš Youtube kanál, využijeme nabídky
Exportovat na YOUTUBE, přihlásíme se
na náš účet a můžeme odesílat.
Chceme-li mít video jen uložené v počítači jako např. soubor MP4, použijeme
Exportovat video a zde si můžeme vybrat vyhovující typ souboru a cestu, kam
ho uložit.
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Na webových stránkách se také nalézá několik návodů, které výrazně usnadní práci s programem a jsou v češtině. Nalezneme je
pod odkazem www.movavi.com/cz/support/how-to/.
Tak hurá k počítačům a vytvořme nový hollywoodský film z naší
dovolené.
Josef Kůta, IT specialista OS KOVO Praha
Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2021.
Kovák č. 19/26. října 2020
O krok dále než vyděrači
Každému z nás se určitě stalo alespoň jedenkrát, že jsme obdrželi podezřelý e-mail či zprávu. Nežijeme bohužel ve světě
plném poctivých programátorů, ale i ve světě, do kterého
přešli ti nepoctiví, kterým se obecně říká hackeři. Ti se snaží
nejrůznějšími způsoby znepříjemňovat život běžným uživatelům, někdy dokážou zamotat mozek i skutečným IT specialistům.
K. H., Stará Boleslav
Nejprve je třeba si říci, oč hackerům v našem počítači jde. O data,
citlivé údaje, přihlašovací údaje, hesla. Všechny tyto informace
jsou pro nás více či méně důležité, proto bychom je měli maximálně střežit. Využíváme-li počítač i pro přístup do banky, do různých cloudových úložišť a přihlašujeme-li se do citlivých částí internetu, neměli bychom na tomto počítači navštěvovat stránky
s erotikou, pornografií, nelegálním softwarem, podezřelými chaty
aj. Chceme-li i přesto některou z takových služeb navštěvovat, je
vždy nejideálnější variantou jiný počítač. Na tomto počítači nemáme nic extra důležitého, citlivého a při jakémkoli útoku je nám
vlastně jedno, kdyby se něco s daty stalo.
Druhým bezpečnostním krokem pro náš „citlivý“ počítač je mít
vždy vše pravidelně aktualizované, ať se jedná o operační systém
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nebo webové prohlížeče, a mít všechny poslední bezpečnostní záplaty (doplňky do kancelářského balíku, flash player aj.). Možná
se to zdá nepodstatné, ale mnohdy díra v systému i s dokonalým
antivirovým programem může uživatele stát mnoho.
Když jsme se dostali k části antivirového programu, je třeba si
uvědomit, že jeho kvalita se vždy odvíjí od uživatelova smýšlení
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o citlivosti dat. Využijeme-li nějaký z antivirových programů
zdarma, předpokládá se, že v „citlivém“ počítači nemáme nic extra
cenného a antivirový program tam máme nainstalovaný vlastně
jen proto, abychom byli „nějak“ chráněni, ale vlastně nevíme jak.
Vážíme-li si svých dat, určitě bychom měli sáhnout po nějakém
antivirovém programu placeném, který se pyšní tím, že vyhrává
jeden test za druhým, uživatelé jsou s ním maximálně spokojeni
a řeknou vám tuto důležitou větu: „Já jsem v pohodě, nikdy jsem
nic nedostal a o žádná data a informace jsem nepřišel.“ Mezi kvalitní a cenově dostupné programy lze zařadit produkty značek
ESET (www.eset.com/cz/) a Kaspersky (www.kaspersky.cz). Obě
firmy nabízejí velmi zvýhodněné varianty svých produktů
a zejména u produktů firmy ESET můžete v jednom balíčku zakoupit zabezpečení pro celou rodinu.
Vážíme-li si svých dat ještě více, určitě je vhodné, abychom je i zálohovali. Ať již prostřednictvím nějakého externího disku, nebo
pomocí cloudových řešení. Každé řešení má své výhody i nevýhody, záleží pouze na preferencích uživatele. U externího disku je
bezpochyby výhodou cena. Za 2 000 Kč získáme poměrně dobrý
externí 2,5" USB3 disk s kapacitou 2000 GB, můžeme si jej vzít
všude, i do míst, kde není internet. Máme svoji zálohu vždy s sebou, avšak disk se může kdykoli poničit a my o naši zálohu přijdeme. Naopak u cloudových řešení lze využít mnoho poskytovatelů, nejčastěji služby společnosti Google, kde nás zmiňovaná kapacita 2000 GB ročně přijde na 3 000 Kč. K těmto datům se samozřejmě dostaneme pouze z míst, kde je připojení k internetu, ale
zase máme jistotu, že jsou naše data zálohována profesionálně,
jsou odstraněny veškeré virové infekce a kdyby se náhodou stalo,
že na cloudových serverech dojde k poškození hardwaru, můžeme být v klidu, protože každý server se vždy ještě jednou zálohuje-zrcadlí někam jinam a my o naše data opravdu nemůžeme
přijít.
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Pakliže všechna výše zmíněná pravidla dodržíme, tak i když nám
dorazí do e-mailové schránky nějaký vyděračský e-mail (viz obr. 1,
2), můžeme být v klidu, protože jsme maximálně zabezpečeni. Pokud přesto máte pocit, že je něco v nepořádku, poraďte se s nějakým IT odborníkem, který dokáže požadovanou hrozbu bezpečně
a přesně vyhodnotit.
Josef Kůta, IT specialista OS KOVO Praha
Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2021.
Kovák č. 21/23. listopadu 2020
Videokonference z obýváku
S příchodem pandemie COVID-19 bylo mnoho firem nuceno veškeré konference a jednání přesunout z reálného prostředí do
toho virtuálního. Proto se stále více jednání vede videokonferenčně. Pro tyto účely je na trhu několik programů a platforem.
Ale jak se v nich vyznat? Nejprve je třeba si uvědomit, pro jaký
druh konference chceme daný produkt využít. Chceme-li se spojit
pouze se svými přáteli v malé skupině, bude nám jistě bohatě postačovat Skype, který je již dnes součástí softwarového vybavení
Windows 10. Postačí nám vytvořit účet a pak už jen vyhledat své
přátele. Celý program je v češtině, takže s obsluhou by nikdo neměl mít problém.
Jsme-li spíše zastánci
nabídky
společnosti Google, pak nám jistě
bude vyhovovat
služba v rámci
Google kanceláře
pod názvem Meet.
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Jedná se o webovou aplikaci, kde prostřednictvím rozesílaného
kódu můžeme pozvat své přátele k videokonferenci. Nutností je
mít e-mail u společnosti Google. Další možností je videokonference pomocí mobilu či tabletu s operačním systémem Android/iOS, kde lze pro menší konference využít i program Whats
App. Jeho instalace je snadná prostřednictvím Google Play nebo
App Store. V tomto případě je nutné mít kontakt v telefonu a dotyčný na druhé straně musí mít nainstalovanou také aplikaci
WhatsApp. Určitě existují i další aplikace pro videokonference
v omezeném množství uživatelů, ale výše zmíněné jsou nejběžnější.

My se nyní zaměříme na dva lídry na trhu. Jeden je samostatným
programem a druhý je součástí kancelářského balíku. Nejprve začneme programem ZOOM. Jedná se o samostatný bezplatný program, který lze po nainstalování využít, ať jsme pouze účastníky,
nebo tvůrci videokonference. Program je v tomto směru univerzální a jednoduchý. Jsme omezeni pouze nejrůznějšími funkcemi.
Postačuje-li nám délka videokonference do 40 minut a 100 online
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účastníků, vytvoříme si účet na stránkách www.zoom.us a můžeme ihned plánovat videokonference ZDARMA. Nevyhovuje-li
nám délka nebo počet účastníků, musíme přistoupit k placené
verzi, kde se za málo peněz naskýtá opravdu velké množství muziky. Již za 3 500 Kč ročně získáme možnost tvořit neomezené
množství konferencí pro maximální kapacitu 100 lidí, ale po neomezenou délku videokonference. Tento tarif ve většině případů
bohatě postačuje pro většinu konferencí.
Pro připojení do videokonference není potřeba žádná registrace
ani vytvoření účtu, pouze stačí získání odkazu na konferenci, kterou většinou správce zašle e-mailem. Pak už pouze stačí kliknout
na odkaz a máme-li nainstalovaný program ZOOM, vše se automaticky spustí v programu. Ještě před vstupem do konferenční
místnosti jsme vyzváni k zadání našeho jména a sepnutí mikrofonu a videokamery. Podle toho, jak je videokonference nastavena, se můžeme buď přihlašovat v libovolnou dobu a jsme automaticky přidání do místnosti, nebo jsme tzv. na čekací listině, kde
nás správce místnosti (host) přidá. Výhodou tohoto přidávání
správcem je, že ačkoli není potřeba registrace, lze selektovat
oprávněné a neoprávněné účastníky videokonference. Jak samotný program funguje a jak si poradit s nejrůznějšími nastaveními, naleznete na následující stránce https://jedutun.net/zoom/,
kde jsou přehledně popsány jednotlivé funkce jak z pohledu
účastníka, tak z pohledu správce konference.
Druhým programem pro velké konference je Microsoft Teams.
Jeho rozmach je datován zejména od vstupu produktu Office 365,
kde je jeho nedílnou součástí a je v rámci kancelářského balíku
zcela zdarma. I zde je nutná registrace pro pozvání účastníků na
videokonferenci v podobě účtu u společnosti Microsoft. Ale když
už máme účet v podobě Office 365, je to jednoduché. Jak ale
pozvat uživatele, kteří nemají Office 365? Pro tento účel Microsoft
vytvořil aplikaci Teams, která je zdarma ke stažení a následně je
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potřeba si jen vytvořit účet u Microsoft. Pomocí tohoto účtu se
pak při spuštění aplikace přihlásíte a již pouze čekáte na odkaz
pro zahájení videokonference. Podrobné návody v češtině pro
Microsoft Teams nalezneme pod odkazem https://support.microsoft.com/cs-cz/teams. Samotná instalace programu Microsoft Teams, nemáme-li Microsoft Office 365, je pod odkazem
https://www.microsoft.com/cs-cz/microsoft-365/microsoft-teams/download-app.
U jakékoli videokonferenční aplikace nebo platformy je vždy zapotřebí mít na počítači funkční mikrofon, ať již v sadě se sluchátky,
v rámci webkamery na notebooku nebo samostatné webkamery
připojené prostřednictvím USB. Před každou videokonferencí je
zapotřebí vyzkoušet, zda vše bezvadně funguje. Webkamera se
sepne a jsme vidět, mikrofon je zapnutý a je nás slyšet. Nemáme
u webové kamery na notebooku zapnutou krytku. Občas se může
stát, že jsou některé z funkcí webkamery nebo mikrofonu v počítači zakázány. Proto je potřeba navštívit přes nabídku start ozubené kolečko s nabídkou SOUKROMÍ. V levé části jsou pak nabídky Kamera a Mikrofon, kde je potřeba zkontrolovat, zda máme
obě dvě zařízení zapnutá a pro které aplikace, nemáme-li např.
zapnuté pro ZOOM nebo TEAMS, zapneme je a pak už bude vždy
vše fungovat.
Nevíme-li si s něčím rady, neváháme se obrátit na nějakého IT
technika v našem okolí, který jistě bude vědět, kde je „zakopaný
pes“. Tak hurá na videokonference z pohodlí našeho domova.
Josef Kůta, IT specialista OS KOVO Praha
Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2021.
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Kovák č. 22/7. prosince 2020
Kompas ve světě internetu
Oblíbenost využívání informací z internetu více a více ovlivňuje naše životy. Rozdíl mezi vyhledáváním dat dnes a před
20 lety je značný. Překvapivě informace zveřejněné na webových stránkách byly mnohdy mnohem přesnější než dnes, jelikož kvalitní webové portály si mohly dovolit pouze movitější, a tudíž většinou solidní firmy. Dnes si prakticky jakékoli
webové stránky může „pořídit“ kdokoli, třeba i náš soused
František z Kotěhůlek. Abychom se v tom velkém množství
informací neztratili, vybral jsem několik praktických webů,
které se mohou hodit.
P. M. Zlín
Na recenzi vždy záleží
Začneme nejprve dnes již velmi populárními srovnávači. Před několika lety se s nimi roztrhl pytel a dnes, kdyby to bylo technologicky možné, srovnáváme jablka s automobily a naopak. Mezi stálicemi ve srovnávání jakéhokoli zboží jsou na českém webu heureka.cz a zbozi.cz. Oblíbenost jednoho či druhého je stejná jako
rivalita mezi oblíbeností Windows a Apple. V poslední době populárnější Heureka využívá při svém filtrování podrobnější nastavení
u jednotlivých kategorií, a tak lze lépe zacílit na náš výběr. Velkou
měrou na výběr působí i samotné recenze jednotlivých výrobků.
Určitě bude lepší rozhodování, když u konkrétní pračky bude 98 %
spokojených zákazníků a ne 30 %. Naopak zbozi.cz staví na tradici
prvního srovnávače na českém trhu a na spojitosti seznam.cz ‒
zbozi.cz. Samotný výběr parametrů je jednodušší a vyhledávač
více spoléhá na námi zadaná klíčová slova.
Smlouvy nejvýhodněji
Další oblíbenou kategorií jsou nejrůznější srovnávače konkrétních
produktů, energií, televizních či telefonních tarifů, pojištění. Mezi
lídry na trhu určitě patří srovnejto.cz, usetreno.cz a v poslední
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době i nováček rixo.cz se svou chytrou mobilní aplikací pro
srovnání pojistných smluv pouhým jejich vyfotografováním.

Cesta kolem světa během pár minut
Poslední kategorií praktických srovnávačů-vyhledávačů jsou
weby, které slučují několik jiných vyhledávačů, a tím nám zjednodušují výběr. Např. vybavení domácnosti (favi.cz), ubytování
(booking.com nebo trivago.cz), letenky (letuska.cz, skyscanner.cz, letenky.cz), dovolené (dovolena.cz, travelportal.cz,
invia.cz).
Nákupy kvalitně a bezpečně
Pro každého, kdo někdy něco nakupoval, jsou testy, recenze
a srovnání podle měřitelných parametrů mnohdy důležitější, než
co nám obchodník „napovídá“ v prodejně. Zpět se tak vracíme
k heureka.cz, výborným nezávislým testovacím portálem je
dtest.cz, kde mnohdy testují i pro nás nepochopitelné parametry.
Chceme-li si i tak být jisti kvalitou, certifikací, dodržením normy
konkrétního výrobku, srovnávací testy mnohdy nestačí a jdeme
náš výrobek dle zaměření hledat na webech zkušeben, úřadů
a certifikačních institucí. Chceme-li si být jisti zemí původu, vyhledáme konkrétní firmu na ceskyvyrobek.cz. Zajímá-li nás kvalita
potravin, které nakupujeme, poslouží nám specializovaný web
bezpecnostpotravin.cz, kde nalezneme nejen aktuální informace
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o kvalitách a testech potravin na českém trhu, ale i přehled norem, prohřešků a nedostatků. Nejsme-li si jisti některým výrobkem nebo webovým portálem, pro tento účel jsou na COI dva vyhledávače www.coi.cz/rizikove pro rizikové a závadné webové
stránky a www.coi.cz/pro-spotrebitele/rizikove-vyrobky/ pro rizikové výrobky.
Počítač, můj kamarád
Pro oblast elektra a výpočetní techniky je tu několik velmi zajímavých „vychytaných“ webů, které usnadní každému uživateli práci
s elektronikou, výpočetní technikou, mobily a tablety. Pro přehlednou orientaci ve světě technologií a médií nám dobře poslouží lupa.cz. Svět mobilů, tabletů, fotografické a video techniky
spolu s mnoha velmi podrobnými testy přehledně nabízí
mobilmania.cz. Pokud chceme ovládat Windows 10 ještě lépe než
běžný uživatel, pomůže nám rozsáhlý web tipů a triků Windows
10 na adrese www.idnes.cz/technet/archiv/tipy-a-triky-pro-windows-10.K73092.
Perličky z internetu
Prošli jsme oblastí srovnávačů, vyhledávačů, certifikačních webů,
zajímavých tipů a rad. Jistě však stojí za zmínku i webové stránky
zajímavých projektů, které posouvají naše obzory v internetovém
vnímání. Web kudyznudy.cz nám může pomoci v plánování zajímavých výletů, tras, poznávaček, prostě všeho, co by nás z krás
Čech, Moravy a Slezska mohlo zajímat. podejto.cz za nás vystojí
fronty na úřadě, stačí pouhá registrace, zřízení datové schránky
a pak většinu úředních dokumentů vyřídíme z pohodlí našeho domova. Pokud si nejsme jisti v kramflících ohledně českého jazyka,
můžeme si úskalí češtiny procvičit na pravopisne.cz. Přijeli jsme
z dovolené a chceme se pochlubit tunou fotografií a videí svým
přátelům? V současné době nejpoužívanější datová uschovna.cz
zdarma nabízí možnost uložení jakékoli zásilky po dobu 14 dnů až
do velikosti 30 GB a zaslání odkazu na tuto zásilku všem našim
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přátelům, známým, rodině. Chceme-li v čase předvánočním udělat našim blízkým radost námi vytvořenou originální pohlednicí,
můžeme
využít
služeb
České
pošty
pod
adresou
pohledniceonline.cz. Vytvoříme pohlednici pomocí několika kliků
z našich fotografií a pošleme ji přímo do schránky.
Věřím, že jste si některý z popisovaných webů vybrali a zažijete
spolu s ním mnoho zajímavého.
Josef Kůta, IT specialista OS KOVO Praha
Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2021.
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Kovák č. 1/13. ledna 2020
Co je to trvalý pobyt a k čemu slouží
Chtěla bych se zeptat, zda trvalé bydliště opravňuje dotyčného i k užívání uváděné adresy. Bydlím totiž s maminkou
v jejím RD a můj bratr, který dlouhou dobu doma nežil, na nic
v podstatě nepřispíval (konkrétně na místní poplatky jen po
připomínkách), chce najednou zpět i se svou ženou s tím, že
na to má nárok. Ještě bych ráda podotkla, že při dědictví po
mém tatínkovi jsme se společně všeho vzdali ve prospěch
maminky. Maminka pak za bratra zaplatila nějaké dluhy,
exekuce, vychovaly jsme mu dceru, na kterou taky nepřispíval… Lze to vyřešit i nějak jinak než např. vyděděním? Dohoda bohužel není možná.
A. K., Všenory
Trvalý pobyt je adresa, kterou si občan zvolí. Tedy pouze evidenční údaj sloužící převážně pro potřebu úřadů, soudů či pro
další agendy (volby apod.). Trvalý pobyt nelze směšovat s právem
danou nemovitost obývat, tedy na základě pouhého trvalého pobytu nevzniká právo někde bydlet.
Vašemu dotazu rozumím tak, že váš bratr není spoluvlastníkem
domu, jen zde má uvedenu adresu trvalého pobytu. Vlastníkem
domu je vaše maminka a jedině ona může rozhodnout, zda souhlasí, aby zde měl její syn adresu trvalého pobytu, a jen ona rozhodne o tom, kdo s ní v domě může bydlet.
Právo užívat objekt (byt, dům, část domu apod.) vyplývá např.
z vlastnictví objektu, nájemního práva, členství v družstvu, věcného břemene užívání atd. Trvalý pobyt je pouze evidenční údaj,
nikoli právo. Nelze tedy dokládat oprávnění ke vstupu či bydlení
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v určité nemovitosti pouhým trvalým pobytem. Právo někde bydlet musí být dokládáno např. výpisem z katastru nemovitostí (pokud jsem vlastník či mně svědčí právo věcného břemene) nebo
nájemní smlouvou či členstvím v bytovém družstvu, na jehož
základě jsem uživatelem určeného bytu.

Vašemu bratrovi zřejmě vznikl kdysi v minulosti, možná ještě jako
dítěti, trvalý pobyt na adrese domu vaší maminky. Pokud doma
dlouhou dobu nežil, v domě nemá osobní věci, je dospělý, má
svou rodinu, může maminka údaj o trvalém pobytu vašemu bratrovi zrušit. Doporučuji, aby se o zrušení údaje o místě trvalého
pobytu poradila na ohlašovně místního úřadu.
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Dodávám, že vydědění není jednoduchá záležitost a je třeba ji řešit ve spolupráci s notářem. Navíc vydědění nevyřeší problém s trvalým pobytem vašeho bratra a jeho bydlením v domě vaší maminky. Maminka musí dát jasně najevo, že si nepřeje, aby bratr
v domě bydlel. Pokud by se bratr nastěhoval do domu přes její
nesouhlas, musela by pak podat žalobu na zrušení užívacího
práva k domu. Pokud by bratr rozhodnutí soudu nerespektoval
a dům neopustil, musela by maminka podat návrh na výkon rozhodnutí vyklizením domu.
JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR
Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2021.
Kovák č. 3/10. února 2020
Postup pro zjištění srovnatelného nájemného
Občanský zákoník ve věci stanovení výše nájemného odkazuje na prováděcí právní předpis. Můžete uvést, jaký je to
předpis a co obsahuje?
K. H., Opava
Ano, je to tak, občanský zákoník v § 2249 odst. 2 uvádí, že prováděcí právní předpis stanoví podrobnosti a postup pro zjištění
srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě. Tímto prováděcím předpisem je nařízení vlády č. 453/2013 Sb., o stanovení
podrobností a postupu pro zjištění srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě.
Toto nařízení stanoví podrobnosti a postup pro zjištění srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě pro právní vztahy založené nájemní smlouvou, ve které se pronajímatel zavazuje přenechat nájemci byt, dům nebo jiný než obytný prostor k zajištění
jeho bytových potřeb.
Podle § 3 uvedeného nařízení se ke zjištění srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě použijí dva možné způsoby:
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a) pořízení posudku znalce o výši obvyklého nájemného, která je
pro konkrétní byt považována za srovnatelné nájemné obvyklé
v daném místě
b) stanovení na základě prokazatelného doložení výše nejméně
tří srovnatelných nájemných
Srovnatelným nájemným je podle tohoto nařízení nájemné placené v současné době za srovnatelný byt v domě ve srovnatelném
místě a v obdobných dalších podmínkách rozhodných pro výši
ujednaného nájemného.

157

Nařízení má dvě přílohy, kterými se znalci při stanovení výše nájemné v daném místě řídí. Příloha 1 obsahuje charakteristiky nájemních vztahů, kdy je zohledňováno následující: délka nájmu,
možnost podnájmu, platba jistoty, ujednání o zvláštních právech
a povinnostech nájemce, existence inflační doložky, interval placení nájemného a výpovědní doba.
Příloha 2 obsahuje skupiny charakteristik obytné hodnoty bytu,
kterými jsou: druh stavby a druh bytu, velikost obytného prostoru, vybavení obytného prostoru, stav budovy a bytu a umístění
bytu v místě.
Podrobnosti naleznete v samotném nařízení, které je dostupné
např. na www.zakonyprolidi.cz.
Je třeba uvést, že bohužel většina znalců využívá druhé shora uvedené možnosti stanovení výše nájemného, a to na základě prokazatelného doložení výše nejméně tří srovnatelných nájemných.
To znamená, že když požadovanou výši nájemného platí vaši tři
sousedé v domě nebo okolí, pak ani vy nemůžete jinak.
JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR
Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2021.
Kovák č. 4/24. února 2020
Kdo vymění kotel
V bytě bydlíme 30 let. Se svolením pronajímatele jsme si na
vlastní náklady vybudovali topení s kotlem. Nyní kotel dosloužil, proto jsme požádali pronajímatele, aby nám jej vyměnil. Ten tak nechce učinit, prý kotel nebyl nikdy jeho, tak ať
si ho vyměníme sami. Kdo má pravdu?
B. N., Praha
Pronajímatel je povinen udržovat po celou dobu nájmu byt a dům
ve stavu způsobilém k užívání. Nájemce provádí a hradí pouze
běžnou údržbu a drobné opravy související s užíváním bytu.
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Drobné opravy a běžnou údržbu řeší nařízení vlády č. 308/2015
Sb., jiná dohoda mezi nájemcem a pronajímatelem není vyloučena.
Bez kotle a topení není byt způsobilý k užívání. Přesto, že jste si
„topení“ vybudovali se svolením pronajímatele na vlastní náklady,
nikdy vám nepatřilo, patřilo pronajímateli. Doložíte-li na základě
posudku odborníka, že kotel je neopravitelný, je pronajímatel povinen provést výměnu. Na druhou stranu chápu, že se jedná o velkou investici, proto doporučuji, abyste se s pronajímatelem písemně dohodli, jak celou situaci budete společně řešit.
Co dělat, když pronajímatel nebude na vaši písemnou žádost reagovat?
I na tento případ pamatuje OZ. Oznámí-li nájemce řádně a včas
pronajímateli vadu věci, kterou má pronajímatel odstranit, a neodstraní-li pronajímatel vadu bez zbytečného odkladu, takže nájemce může věc užívat jen s obtížemi, má nájemce právo na přiměřenou slevu z nájemného nebo může provést opravu sám
a požadovat náhradu účelně vynaložených nákladů. Je nutné, aby
nájemce o nutnosti opravy či výměny neopravitelné věci informoval včas a přesně popsal druh závady, aby pronajímatel mohl posoudit, zda se jedná o havarijní stav.
Žádost o úhradu nájemcem vynaložených nákladů nad jeho povinnost danou zákonem doporučujeme předat pronajímateli
proti podpisu nebo zaslat doporučeným dopisem. Neuplatní-li
nájemce právo do šesti měsíců ode dne, kdy vadu zjistil nebo
mohl zjistit, soud mu je nepřizná, namítne-li pronajímatel jeho
opožděné uplatnění.
JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR
Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2021.
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Kovák č. 4/24. února 2020
Bydlení partnerů po rozchodu
Za měsíc se mi narodí miminko, ale přítel odešel a odstěhoval
se do jiného města. Byt, ve kterém pořád s dcerou bydlím, je
psaný na něj a já ho sama z mateřské neutáhnu. Chtěla jsem
se proto zeptat, co spolu musíme sepsat, abych měla nárok
na nějaké sociální dávky. Zatím mi na nájem posílá část peněz, abych byt nepustila. Kdyby se tam někdy chtěl vrátit,
musela bych byt opustit? Musí být v nájemní smlouvě mé
jméno? Stačí nějaké prohlášení, že už v bytě nebydlí?
Z. D., Karviná
Vašemu dotazu rozumím tak, že bydlíte v nájmu. Nájemcem v nájemní smlouvě k bytu je váš expřítel. Vy nejste nájemce ani společný nájemce, ale expřítel vás a dceru pronajímateli bytu ohlásil
jako členy jeho domácnosti a platil služby spojené s bydlením za
tři osoby.
S expřítelem se musíte dohodnout, kdo bude byt dále užívat,
a pak požádat vlastníka bytu, zda by podle vaší dohody ukončil
nájem bytu s expřítelem a s vámi uzavřel novou nájemní
smlouvu, kde vy budete nájemcem bytu. Jedině na základě nájemní smlouvy k bytu a trvalého bydliště na adrese bytu a při splnění dalších podmínek (příjem a náklady za byt) můžete žádat
o příspěvek na bydlení. Příspěvek na bydlení upravuje zákon
o státní sociální podpoře. Základní informace naleznete na
https://www.mpsv.cz/web/cz/-/prispevek-na-bydleni.
Také se s expřítelem můžete dohodnout, že v bytě budete bydlet
např. do tří let věku jeho dítěte a on vám bude přispívat na nájem.
Pokud bude nájemní smlouva i nadále na jméno expřítele, nemůžete být vy žadatelem o příspěvek na bydlení. Může se stát, že pokud by se do bytu vrátil a nechtěl, abyste tam dále bydlela, budete
muset byt opustit.
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Právní předpisy:

Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve
znění pozdějších předpisů

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů
JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR
Aktualizace: Od 1. července 2020 nabyl účinnosti zákon
č. 363/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní
sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. S přijetím tohoto
zákona mimo jiné došlo ke změně ve stanovení okruhu společně
posuzovaných osob u příspěvku na bydlení. V praxi to znamená,
že od 1. července 2020 Úřad práce ČR při posouzení nároku na
příspěvek na bydlení bere jako společně posuzované osoby např.
manžela nebo manželku, partnera nebo partnerku, otce nebo
matku dítěte či nezletilé nezaopatřené děti a všechny jiné osoby,
které v dané domácnosti žijí. Tedy osoby, které společně s žadatelem o dávku užívají byt (v bytě skutečně bydlí) a hradí společné
náklady na své potřeby. Trvalý pobyt na adrese bytu není nadále
rozhodující.
Kovák č. 4/24. února 2020
Úpravy při revitalizaci domu
V našem domě SVJ rozhodlo a bylo na to vydáno stavební povolení, že se mají opravovat lodžie, a to tak, že stávající zábradlí se vymění. U zasklených lodžií se prostě zasklení zlikviduje, i když bylo zrealizováno třeba před rokem. Tedy půjde
o klasické zmaření investice. Lodžie jsou ve výhradním užívání bytu, ale jsou nějak vyjmuty z majetku majitelů bytů. Po
výměně zábradlí mají být lodžie osazeny jiným druhem zasklení. Jaké mám možnosti obrany proti vybourání zasklení
a vůbec proti celé této akci?
J. K., Opatov
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Revitalizace domu je společenstvím již odsouhlasená, s tím nic neuděláte. Vhledem k tomu, že si berete půjčku, tak jste si asi odsouhlasili i vyšší příspěvek do tzv. fondu oprav (fond dlouhodobých záloh), ze kterého bude vaše společenství půjčku splácet.
K poznámce, že lodžie je vaše, bych ráda podotkla, že zřejmě
slouží vašemu výlučnému užívání, ale jinak tvoří plášť a společnou
část domu, o jejímž vzhledu má právo rozhodovat společenství.
Co tvoří společnou část domu, uvádí nařízení vlády č. 366/2013
Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím, cituji:
Společné části domu § 5
1. Společnými částmi domu, jako částmi podstatnými pro zachování domu včetně jeho hlavních konstrukcí a jeho tvaru i vzhledu,
jakož i pro zachování bytu jiného vlastníka jednotky, a zařízení
sloužící i jinému vlastníku jednotky k užívání bytu podle § 1160
odst. 2 občanského zákoníku, jsou zejména:
a) vodorovné a svislé nosné konstrukce včetně základů domu,
obvodové stěny domu
b) střecha včetně výplní výstupních otvorů, izolací, hromosvodů,
lávek, dešťových žlabů a svodů venkovních či vnitřních
c) komíny jako stavební konstrukce v celé své stavební délce,
včetně vyvložkování pořízeného spolu s komínem, mimo
dodatečně instalovaných komínových vložek pořízených se
souhlasem osoby odpovědné za správu domu jednotlivými
vlastníky jednotek, do nichž jsou zaústěny tepelné spotřebiče
těchto vlastníků a které tvoří jeden technologický celek jako
spalinová cesta tepelného spotřebiče
d) zápraží, schody, vchody a vstupní dveře do domu, průčelí,
schodiště, chodby, výplně stavebních otvorů hlavní svislé
konstrukce (okna včetně okenic)
e) výkladní skříň (výkladce) v rozsahu, v jakém se nachází v rovině
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obvodové stěny domu, včetně vnějšího skla a rolety výkladce,
která je vždy ve výlučném užívání vlastníka jednotky, kromě částí
výkladce vstupujících od vnitřního povrchu obvodové stěny do
vnitřního prostoru místnosti
f) balkóny, lodžie, terasy, atria, i v případě, že jsou přístupné
pouze z bytu, dveře z balkónů, lodžií a teras; tyto společné části,
jsou-li přístupné pouze z bytu, jsou vždy ve výlučném užívání
vlastníka příslušné jednotky
g) domovní kotelny, místnosti výměníkových (předávacích) stanic,
včetně všech technických zařízení a součástí, nejsou-li ve
vlastnictví jiné osoby
h) výtahy ve společných částech, včetně evakuačních a požárních
výtahů, autovýtahů a autoplošin, vnější požární schodiště
i) půdy, mandlovny, prádelny, sušárny, kočárkárny, kolárny,
sklepní kóje a místnosti nacházející se ve společných částech
domu, které nejsou vymezeny jako byt nebo součást bytu
j) bazény, dále prostory, v nichž jsou umístěna parkovací místa,
pokud nejsou zahrnuty v jednotce
2. Společnými částmi domu jsou vždy obvodové stěny prostorově
ohraničující byt i v případě, že jde o nenosné svislé konstrukce,
dále všechny nosné svislé konstrukce uvnitř bytu, jako jsou
zejména stěny, sloupy a pilíře, vždy s výjimkou povrchových
úprav, jako jsou vnitřní omítky, malby a případné krytiny na stěnách, tapety, dřevěné či jiné obložení, kazetové stropy a podobné
vnitřní obložení stěn nebo stropů, a dále konstrukce zabudovaných skříní ve stěnách.
3. Podlahy jsou společnými částmi domu, vyjma podlahových krytin v bytě a všeho, co je spojeno s položením či usazením
a s funkcí příslušného druhu podlahových krytin, spolu s případnou kročejovou protihlukovou izolací a s tepelnou izolací, je-li
součástí podlahové krytiny a nezasahuje do společných částí
domu.
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Společnými částmi domu jsou dále § 6
a) přípojky od hlavního řadu nebo od hlavního vedení pro
dodávky energií, vody, pro odvádění odpadních vod, pokud nejsou ve vlastnictví dodavatelů, domovní potrubí odpadních vod až
po výpusť (zařízení) pro napojení potrubí odpadních vod z bytu,
domovní potrubí pro odvádění dešťových vod
b) rozvody elektrické energie až k bytovému jističi za elektroměrem
c) rozvody plynu až k uzávěru pro byt
d) rozvody vody teplé i studené včetně stoupacích šachet, ať jde
o hlavní svislé rozvody, nebo odbočky od nich až k poměrovým
měřidlům pro byt, nebo k uzávěrům pro byt, nejsou-li instalována
měřidla pro jednotlivé byty, včetně těchto měřidel nebo uzávěrů;
to se netýká rozvodů uvnitř bytu, včetně vodovodních baterií
e) jde-li o centrální vytápění, celá soustava rozvodů tepla, včetně
rozvodů v bytě, radiátorů a jiných otopných těles, včetně termostatických ventilů a zařízení sloužícího k rozúčtování nákladů na
topení; části rozvodů umístěné v bytě, radiátory a termostatické
ventily jsou ve výlučném užívání vlastníka jednotky jako společné
části
f) protipožární zařízení, nouzové osvětlení včetně záložních zdrojů, osvětlení společných částí
g) veškerá zařízení vzduchotechniky až k zapojení do bytu, pokud
byla pořízena jako společná; to se netýká zařízení vzduchotechniky, pořídí-li je vlastník jednotky; obdobně to platí pro
veškeré druhy ventilací
h) systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí až
k zapojení do bytu
i) rozvody telefonu, domácí zvonek, vnitřní vybavení a umělecká
výzdoba spol. částí domu, vjezd. závory, brány, vrata a jiné příslu.
domu, které je nezbytně nutné k provozu domu a k užívání
jednotek a z hlediska své povahy je k tomuto účelu určeno.
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JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR
Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2021.
Kovák č. 5/9. března 2020
Společná televizní anténa je službou poskytovanou pronajímatelem
Jako nájemníci bytů máme dotaz, kdo bude hradit úpravu
společné televizní antény v souvislosti s přechodem na pozemní vysílání v normě DVB-T2. Nájemce nebo pronajímatel?
K. N., Kutná Hora
Zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, ve znění pozdějších předpisů („zákon o službách“) ve spojení s občanským zákoníkem uvádí demonstrativní výčet služeb, které je pronajímatel nájemci povinen
poskytnout. Konkrétně je v § 3 odst. 1 zákona o službách uvedeno, že pronajímatel je povinen nájemci umožnit příjem televizního a rozhlasového signálu. V dotazu uvádíte, že společnou televizní anténu máte, tedy vám pronajímatel tuto službu poskytuje.
Aby ji mohl poskytovat i nadále, musí na své náklady provést
úpravu antény (nikoli opravu).
K zákonu o službách vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Metodický pokyn, který upravuje, jaké náklady lze do ceny poskytované služby (příjem televizního a rozhlasového signálu) zahrnout
a co zahrnout nelze a jde k tíži pronajímatele.
JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR
Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2021.
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Kovák č. 5/9. března 2020
Čištění a vyvložkování komínu hradí pronajímatel
Bydlíme v nájmu. Byt vlastní město, které nám účtuje čištění
komínu ve službách a vyvložkování jako nájemné za pořizovací předmět. Je to tak správně?
P. P., Písek
K vašemu dotazu uvádím, že čištění a provoz komínů je službou

spojenou s bydlením, kterou pronajímatel (poskytovatel služeb)
poskytuje nájemci (příjemci služeb).
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Poskytování služeb spojených s bydlením řeší občanský zákoník,
zejména speciální právní předpis ‒ zákon č. 67/2013 Sb., kterým
se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o službách“). V § 3 jsou
služby vymezeny takto:
§ 3 ‒ Vymezení a rozsah služeb
1. Službami jsou zejména dodávka tepla a centralizované
poskytování teplé vody, dodávka vody a odvádění odpadních vod,
provoz výtahu, osvětlení společných prostor v domě, úklid společných
prostor v domě, odvoz odpadních vod a čištění jímek, umožnění
příjmu rozhlasového a televizního signálu, provoz a čištění komínů
a odvoz komunálního odpadu.
2. Rozsah poskytovaných služeb si poskytovatel služeb a příjemce
služeb ujednají nebo o něm rozhodne družstvo nebo společenství.
Provoz a čištění komínů je tedy službou, jak je patrno z citovaného
ustanovení § 3 zákona o službách. K tomuto zákonu vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj Metodický pokyn, který k ceně této
služby uvádí:
„Čištění a provoz komínů
Do ceny služby se zahrnou náklady za čištění spalinových cest, opravy
malých celků (např. omítek, dvířek pro čištění, ventilátorů u komínů
s nuceným odtahem). Vyvložkování komínů, především z důvodu
funkčnosti komínu, se do nákladů za služby nezahrne, stejně tak jako
revize spalinových cest a střední nebo velké opravy.“
K tomuto dodávám, že dům patří pronajímateli a komín je společnou částí domu. Komíny jsou stavební konstrukcí v celé své stavební délce, včetně vyvložkování pořízeného spolu s komínem.
Výjimku tvoří dodatečně instalované komínové vložky pořízené se
souhlasem pronajímatele, do nichž jsou zaústěny tepelné spotře-

167

biče nájemce a které tvoří jeden technologický celek jako spalinová cesta tepelného spotřebiče. Z vašeho dotazu ale nevyplývá,
že byste si sám na vlastní náklady vybudoval komínovou vložku.
Z těchto shora uvedených důvodů náklady spojené s vyvložkováním komínu hradí pronajímatel a nelze je nájemci předepsat
k úhradě.
JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR
Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2021.
Kovák č. 5/9. března 2020
I bytové družstvo musí vůči nájemníkům dodržovat zákony
Bydlím v domě bytového družstva na základě nájemní
smlouvy. Při zakládání bytového družstva jsem neměl na zaplacení družstevního podílu, proto jsem se nestal členem.
Jsem jediným nečlenem v družstevním domě. Družstvo na
mě vyvíjí doslova nátlak, ať se odstěhuji, protože prý mají na
byt kupujícího, a navíc jim bráním v založení SVJ a zrušení
družstva. Co mohu dělat?
K. P., Pelhřimov
Chápu vaši nelehkou situaci, protože žít ve stresu je hrozné. Družstvo nemá právo na vás takto naléhat. Pokud máte nájemní
smlouvu, chováte se v domě slušně, řádně hradíte nájemné
a služby spojené s bydlením, nemá družstvo žádný důvod k výpovědi. Toho si je zřejmě vědomo, proto na vás vyvíjí nátlak.
Na druhé straně však v založení SVJ členům družstva nic nebrání,
družstvo se se svým jedním bytem (kde bydlíte) stane členem SVJ.
Jakmile družstvo učiní prohlášení vlastníka (§ 1166 OZ), tj. rozdělí
dům na bytové a nebytové jednotky, prohlášení vloží do katastru
nemovitostí, začne převádět byty do vlastnictví, stane se družstvo
vlastníkem jedné bytové jednotky (kde bydlíte). Jako každý vlastník pak bude moci byt prodat. Než ale takto učiní, musí splnit tzv.
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nabídkovou povinnost vůči vám jako nájemci. Podle § 1187 občanského zákoníku totiž platí, že vznikla-li jednotka rozdělením
práva k domu nebo pozemku na vlastnické právo k jednotkám,
má nájemce bytu předkupní právo k jednotce při jejím prvním
převodu. To platí i v případě nájmu nebytového prostoru, pokud
byl pronajat v souvislosti s bytem v tomtéž domě. Předkupní
právo zanikne, nepřijme-li nájemce nabídku do šesti měsíců od
její účinnosti. Jakmile bude byt prodán, družstvo nebude mít důvod k další existenci.
Dodávám, že i kdybyste předkupního práva nevyužil, zůstáváte
dál nájemcem bytu bez ohledu na to, že někdo další byt koupí.
JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR
Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2021.
Kovák č. 6/ 23. března 2020
Podnájem družstevního bytu
Jsem členem bytového družstva, mám uzavřenu nájemní
smlouvu, ale v bytě nebydlím, žijí tam moje matka a bratr.
Družstvo po mně požaduje smlouvu, ve které bude uvedeno,
že v bytě bydlí matka a bratr, včetně čísla jejich občanských
průkazů a trvalého bydliště. Dále družstvo požaduje, abych
za každého uhradil poplatek 1 000 Kč. Může družstvo takto
postupovat?
E. V., Opočno
Jako člen a nájemce bytového družstva musíte mít k podnájmu
družstevního bytu souhlas družstva. Obvykle je podnájem upraven přímo ve stanovách bytového družstva. Některá bytová družstva také přímo ve stanovách upravují výši poplatku za udělení
souhlasu s podnájmem. Na poplatek, zda je možné jej po členech
družstva požadovat, se právní názory rozcházejí. Stanovy byly
schváleny, takže se podle nich musí postupovat.
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Vaše stanovy nemám k dispozici, takže do nich nahlédněte sám,
jak máte podnájem ve stanovách upraven.
Uvádíte, že po vás družstvo chce „nějakou“ smlouvu. Družstvo po
vás zřejmě chce podnájemní smlouvu. Obvykle se do ní uvede
jméno, příjmení, datum narození a trvalé bydliště podnájemců.
Domnívám se ale, že podnájemní smlouvu nejste povinen družstvu předkládat, vy ji totiž ani nemusíte mít v písemné podobě
uzavřenu. Musíte však mít souhlas družstva s podnájmem družstevního bytu a musíte družstvu oznámit počet osob, které bydlí
v bytě, a to z důvodu placení záloh za služby spojené s bydlením.
Podle občanského zákoníku o podnájmu v případě, že nájemce
v bytě sám trvale nebydlí, může dát třetí osobě do podnájmu byt
nebo jeho část pouze se souhlasem pronajímatele (bytového
družstva).
Žádost o udělení souhlasu k podnájmu i souhlas s podnájmem
vyžadují podle občanského zákoníku písemnou formu. Podle občanského zákoníku je také nájemce povinen pronajímateli oznámit počet členů jeho domácnosti. Znovu však opakuji, je třeba se
řídit stanovami vašeho bytového družstva.
JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR
Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2021.
Kovák č. 6/23. března 2020
Sušárna i kolárna musejí sloužit všem
Koupili jsme byt v Praze. V domě je kolárna a sušárna, ale
když jsme se dožadovali toho, abychom tyto společné prostory mohli užívat, sdělil nám předseda výboru společenství,
že kdo dřív přijde, ten dřív mele. Jak se máme bránit? Nejde
o to, že bychom do těchto místností neměli přístup, ale
v místnostech je nepořádek, vůbec neslouží a ani nemohou
sloužit svému účelu.
K. R., Náchod
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Půdy, mandlovny, prádelny, sušárny, kočárkárny, kolárny, sklepní
kóje a místnosti nacházející se ve společných částech domu, které
nejsou vymezeny jako byt nebo součást bytu, tvoří společnou část
domu, jak mimo jiné uvádí v ust. § 5 odst. 1 písm. i Nařízení vlády
č. 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím.
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Požádejte výbor společenství, aby vám umožnil nahlédnout do
Prohlášení vlastníka, kde jsou tyto společné části domu vymezeny, a ověřte si, zda nejsou vymezeny některému vlastníku jako
součást bytu, ale podle všeho by tomu tak být nemělo. Dále požádejte, aby byl tento problém zařazen na nejbližší jednání shromáždění vlastníků a tam požadujte, aby kolárna a sušárna byly
vyklizeny a mohly skutečně sloužit všem, jak uvádí shora citovaný
právní předpis.
JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR
Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2021.
Kovák č. 11/8. června 2020
Zpětné vyúčtování služeb
Stěhujeme se z nájemního bytu, kde bydlíme od roku 2008.
V letech 2012 a 2017 se nám narodily dvě děti a majiteli jsme
je nahlásili. Po celou dobu, co v nájemním bytě bydlíme, majitel neupravil smlouvu (nenavýšil zálohy, nájem atd.) a ani
nám každoročně, přestože tak musí učinit ze zákona, nikdy
nepředložil vyúčtování služeb. Nyní při podání výpovědi z nájmu po nás chce doplatit náklady za vodu, údržbu domu atd.
od doby, co se děti narodily. Má na to právo?
J. K., Mladá Boleslav
V dotazu sdělujete, že jste majiteli bytu oznámili narození dětí.
Předpokládám, že jste tak učinili písemně, je to důležité pro vás
a případný soudní spor.
Pokud jste splnili svoji oznamovací povinnost o počtu osob v bytě
v souladu s § 2272 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem
č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s po172

skytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty (zákon o službách), ve znění pozdějších předpisů, § 12 („Příjemce služeb oznámí poskytovateli služeb písemně
a bez zbytečného odkladu změny v počtu osob rozhodných pro
rozúčtování.“), pak může pronajímatel požadovat doplacení služeb, ale jen za tři roky zpětně a po předložení řádného vyúčtování,
tedy za roky 2017, 2018 a 2019. Vyúčtování byste se měli písemně
domáhat (urgovat) a zároveň pronajímateli sdělit, že jste ochotni
po předložení řádného vyúčtování jednotlivých služeb služby doplatit.
Dovoluji si poukázat na to, co jsou to nezbytné služby poskytované s nájemním bydlením: dodávky vody, odvoz a odvádění odpadních vod včetně čištění jímek, dodávka tepla, odvoz komunálního odpadu, osvětlení a úklid společných prostor, zajištění příjmu rozhlasového a televizního signálu, provoz a čištění komínů,
provoz výtahu. Rozhodně však nemůže být k tíži nájemce účtována údržba domu. Rozhodující je v tomto směru vaše nájemní
smlouva, jaké služby zde máte uvedeny.
Upozorňuji také na možnost využití ust. § 13: „Pokuta za prodlení
s nepeněžitým plněním:
1. Jestliže poskytovatel nebo příjemce služeb nesplní svoji povinnost
stanovenou tímto zákonem, zejména nesplní-li příjemce služeb povinnost oznámit změnu počtu osob nebo nedoručí-li poskytovatel služeb včas vyúčtování nebo nesplní povinnosti spojené s právem
příjemce služeb nahlížet do podkladů k vyúčtování a povinnosti
spojené s vypořádáním námitek, je povinen zaplatit druhé
straně pokutu, ledaže by splnění povinností ve stanovené lhůtě
nebylo spravedlivé požadovat nebo k nesplnění lhůty došlo zaviněním druhé strany.
2. Výši pokuty poskytovatel služeb ujedná alespoň s dvoutřetinovou
většinou nájemců v domě nebo o ní rozhodne družstvo či společenství. Ujednaná výše pokuty nesmí přesáhnout 50 Kč za každý započatý
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den prodlení. Nedojde-li k ujednání s nájemci nebo rozhodnutí družstva či společenství, činí výše pokuty 50 Kč za každý započatý den
prodlení.“
Vyúčtování musí mít potřebné náležitosti a vy máte právo nahlížet
do podkladů k vyúčtování, podrobnosti naleznete ve shora citovaném zákoně o službách. Můžete do něj nahlédnout např. na
www.zakonyprolidi.cz. Dodávám, že nic nebrání tomu, abyste se
s pronajímatelem dohodli na kompromisu, ale neznám podrobnosti vašeho případu, takže nemohu být ve své odpovědi více
konkrétní.
JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR
Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2021.
Kovák č. 11/8. června 2020
Grilování na balkóně
Sousedka z vedlejšího bytu si na naši rodinu neustále stěžuje
na výboru společenství, že grilujeme na balkóně. Co kdyby
prý začalo hořet a že ji obtěžuje vůně grilovaného masa.
H. K., Bystřice
Nejsem hasič, ale nahlédla jsem do zákona, radila se s odborníky
a zjistila, že zákon o požární ochraně grilování na balkóně vysloveně nezakazuje, každopádně každý si musí počínat tak, aby nezpůsobil požár. To znamená, že je potřeba vybírat gril, který je ke
grilování na balkóně vhodný. Nejideálnější je elektrický, kde vůbec
oheň nezapalujeme. Musíme totiž myslet také na sousedy, pro
které je kouř a zápach z grilu velmi nepříjemný. Gril kupujeme
v kamenném obchodě, certifikovaný pro český trh a vždy dodržujeme návod. Zkrátka a dobře chováme se k sousedům ohledu-
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plně. Neobtěžujeme sousedy zápachem a kouřem, nejsme při grilování hluční a dodržujeme pravidla bezpečnosti platná pro
ochranu proti požáru.
JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR
Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2021.
Kovák č. 12/22. června 2020
Kauce je vratná
Majitel domu, kde bydlíme s partnerkou už dva roky, nám
přinesl k podepsání novou nájemní smlouvu. Je skoro stejná
jako ta původní, jenom se tam objevil nový odstavec o tom,
že vratná kauce propadá, pokud se z bytu rozhodneme odstěhovat dříve, než skončí nájemní smlouva. Může si majitel dát
do smlouvy takovou podmínku? Připadá nám, že si jenom
chystá zadní vrátka, aby nám nemusel vracet kauci, a to je
skoro 20 000 Kč.
P. S., Ústí nad Labem
Kauce (správně „jistota“) je v občanském zákoníku upravena
v § 2254. Podle uvedeného ustanovení platí, že při skončení nájmu pronajímatel vrátí jistotu nájemci a započte si přitom, co mu
nájemce případně z nájmu dluží. Nájemce má pak právo na úroky
z jistoty od jejího poskytnutí alespoň ve výši zákonné sazby.
Složením kauce vzniká nájemci pohledávka na vrácení kauce,
která má být uspokojena v poslední den nájmu. Až v tento den,
tedy při vrácení kauce nájemci, je pronajímatel oprávněn si započíst pohledávky, které mu nájemce dluží z nájmu. Započíst si může
jakékoli pohledávky z nájmu (např. dluh na nájemném, na náhradě škody způsobené porušením nájemcových povinností
apod.), nikoli pouze ty, které mu soud přiznal, popř. je nájemce
písemně uznal.
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V dotazu uvádíte, že pronajímatel v nové nájemní smlouvě
uvedl, že kauce propadá, když byste se z bytu odstěhovali před
uplynutím doby nájmu. Takové ujednání v nájemní smlouvě,
i kdybyste ji podepsali, by bylo právně neúčinné, nicotné, protože je v rozporu se zákonnou úpravou. Pokud takovou nájemní
smlouvu podepíšete, musí se stejně při vrácení kauce dodržet postup podle občanského zákoníku. Doporučuji, pokud smlouvu podepíšete, abyste si v případě skončení nájmu (viz vysvětlení uvedené dále v této odpovědi) návratnost kauce pohlídali.
Je nutné také vysvětlit slova „odstěhovat se dříve, než skončí nájemní smlouva“. Nájem bytu nekončí pouhým odstěhováním, ale
tomuto vystěhování musí předcházet ukončení nájmu bytu některým ze způsobů uvedených v zákoně. Nájem bytu na dobu určitou
může skončit uplynutím doby, na kterou byl sjednán, dohodou
stran nebo výpovědí jedné ze smluvních stran. Výpověď ze strany
nájemce v případě nájmu bytu na dobu určitou musí splňovat, co
do důvodu, podmínky zákona, a těmi jsou změny okolností,
z nichž strany při vzniku závazku ze smlouvy o nájmu zřejmě vycházely, do té míry, že po nájemci nelze rozumně požadovat, aby
v nájmu pokračoval. V případě, že nájemce dá výpověď, je povinen nájem hradit po celou dobu výpovědní doby, a to i kdyby již
v bytě nebydlel. Mohlo by se stát, že nájemce by již po dobu běhu
výpovědní doby nájemné nehradil. V takovém případě by na dluh
na nájemném byla použita složená kauce. Také se může stát, že
pronajímatel výpovědní důvod nájemce neuzná. V tomto případě
je pak nájemce povinen hradit nájemné až do uplynutí doby nájmu, a když nájemné nájemce neuhradí, použije pronajímatel na
úhradu nájemného kauci.
JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR
Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2021.
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Kovák č. 12/22. června 2020
Nemáme nájemní smlouvu
V bytě bydlíme již několik let a žádný z vlastníků bytu nám
nikdy nevystavil nájemní smlouvu. Nyní ale současný vlastník začal tvrdit, že chce byt rekonstruovat a že když nemáme
nájemní smlouvu, nemáme žádnou ochranu zákona a musíme se okamžitě vystěhovat.
K. Ž., Prachatice
Ve své odpovědi budu vycházet z toho, co v dotazu uvádíte. Jestliže v bytě bydlíte déle než tři roky, nikdy žádný z vlastníků bytu
nebo domu nic vůči vašemu bydlení v bytě nenamítal, vy jste užívali byt v dobré víře, že nájem je po právu, považuje se nájemní
smlouva za řádně uzavřenou, i když byla uzavřena ústně.
Obecně lze uvést, že každý další pronajímatel bytu vstupuje do
práv a povinností původního či předchozího pronajímatele. Tedy
i tento poslední váš pronajímatel musí respektovat, že vám k bytu
vznikl nájemní vztah. Nájem bytu, ať už na dobu určitou nebo neurčitou, lze vypovědět jen z důvodů uvedených v občanském zákoníku, a to v tříměsíční výpovědní době.
Dále může pronajímatel nájem bytu vypovědět bez výpovědní
doby, poruší-li nájemce své povinnosti zvlášť závažným způsobem. Za ten se považuje zejména, nezaplatí-li nájemce nájemné
a náklady na služby za dobu alespoň tří měsíců, poškozuje-li byt
závažným nebo nenapravitelným způsobem nebo způsobuje-li jinak závažné škody nebo obtíže pronajímateli. Rekonstrukce bytu
není důvodem k výpovědi ani k okamžité výpovědi nebo k vystěhování z bytu.
Nejste povinni ukončit nájem bytu, pokud se ovšem sami nechcete s pronajímatelem dohodnout. Pronajímatel vám musí sdělit více informací, nejen na vás naléhat, že se musíte okamžitě vystěhovat. Odpovězte pronajímateli, že chcete k rekonstrukci kon177

krétní informace, a požádejte ho, aby dodržel postup daný v ustanoveních § 2259 a násl. občanského zákoníku (www.zakonyprolidi.cz).
Pronajímatel je oprávněn provádět stavební úpravy, přestavby či
jiné změny bytu nebo domu pouze se souhlasem nájemce, s výjimkou tří případů:

změna se provádí z důvodu přímo hrozící zvlášť závažné
újmy (pronajímateli, nájemci, popř. jiným osobám)

změna se provádí na příkaz orgánu veřejné moci
(nejčastěji stavebního úřadu)

změna nesníží hodnotu bydlení a lze ji provést bez
většího nepohodlí pro nájemce
Po získání potřebných informací o prováděné rekonstrukci domu
nebo bytu lze předpokládat, že má dojít k nepohodlí nájemce,
a tudíž pronajímatel bude k rekonstrukci bytu nebo domu potřebovat váš souhlas a musí s vámi dohodnout podmínky dočasného vystěhovaní z bytu, pokud je vystěhování vzhledem k rekonstrukci nutné. Podle občanského zákoníku je pronajímatel povinen tři měsíce předem projednat povahu prací, den zahájení, odhad trvání, nezbytnou dobu, po kterou musí být byt vyklizen, a poučit nájemce o následcích odmítnutí vyklizení; zároveň se pronajímatel zaváže k náhradě účelných nákladů spojených s vyklizením a uvede, jakou zálohu na náhradu nabízí.
Nájemce má deset dnů na to, aby se vyjádřil. Když se v této lhůtě
nevyjádří, má se za to, že s vyklizením nesouhlasí.
V případě kratší úpravy, kdy vyklizení bytu je nutné po dobu jednoho týdne, musí pronajímatel stavební práce projednat deset
dnů předem a nájemce má pět dnů na vyjádření. Jestliže nájemce
i po tomto projednání odmítne byt vyklidit, může pronajímatel navrhnout soudu, aby rozhodl o vyklizení bytu. Nepodá-li však návrh
do deseti dnů po nájemcově odmítnutí, právo domáhat se vyklizení bytu zaniká.
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Prokáže-li pronajímatel účelnost úpravy, přestavby nebo jiné
změny bytu nebo domu a nezbytnost vyklizení bytu, soud návrhu
vyhoví; přitom může stranám uložit přiměřená omezení, která na
nich lze rozumně požadovat. Před rozhodnutím o vyklizení bytu
nelze práce provádět, ledaže soud provádění prací povolí.
Pokud skutečně k rekonstrukci dojde a vy budete muset byt dočasně vyklidit, doporučuji, abyste dohodu o podmínkách tohoto
dočasného vyklizení bytu konzultovali s právníkem např. v poradně Sdružení nájemníků ČR.
JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR
Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2021.
Kovák č. 12/22. června 2020
Kouření a kuřáci v domě SVJ
Bydlíme v bytě, který vlastníme. Bohužel od sousedů pod
námi se až k nám do bytu dostává kouř, jsou to silní kuřáci.
Může SVJ tomuto nějak zamezit?
J. K., Nová Ves
Občanský zákoník, který upravuje práva a povinnosti vlastníků
jednotek, umožňuje vlastníku jednotky (bytu), aby mimo jiné svůj
byt užíval. Zároveň by se však měl chovat tak, aby neomezoval
právo užívání bytu jinému vlastníku. Výbor SVJ, ale hlavně vy můžete souseda upozornit, že jste takto na svých právech omezováni, ale pokud se soused dál bude chovat bezohledně, museli
byste se pak jedině obrátit na soud, aby mu podobné chování zakázal. U takovéto zápůrčí žaloby však musíte prokázat, že jednání
vlastníka bytu je nezákonné, což bude v tomto případě dost složité. Přikláněla bych se proto k dohodě se sousedem.
JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR
Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2021.
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Kovák č. 13/13. července 2020
Změny u příspěvku na bydlení
Pobírám příspěvek na bydlení. Bez tohoto příspěvku bych nezvládla platit nájemné. Dočetla jsem se, že snad od července
2020 platí pro příspěvek na bydlení nějaké změny. Je to
pravda? A jaké změny to jsou?
J. K., Volary
Dne 1. ledna 2020 (a u příspěvku na bydlení dne 1. července 2020)
nabyl účinnosti zákon č. 363/2019 Sb., kterým se mění zákon
č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších
předpisů. S přijetím tohoto zákona mimo jiné došlo ke změně ve
stanovení okruhu společně posuzovaných osob u příspěvku na
bydlení.
V praxi to znamená, že od 1. července 2020 bude Úřad práce ČR
brát při posouzení nároku na příspěvek na bydlení jako společně
posuzované osoby např. manžela nebo manželku, partnera nebo
partnerku, otce nebo matku dítěte či nezletilé, nezaopatřené děti
a všechny jiné osoby, které v dané domácnosti žijí. Tedy osoby,
které společně s žadatelem o dávku užívají byt (v bytě bydlí)
a hradí společné náklady na své potřeby.
V této souvislosti se mění formulář Žádosti o příspěvek na bydlení. Žadatel musí od 1. července 2020 vyplnit tento nový formulář, kde kromě trvalého pobytu a adresy pro doručování vyplní
také informaci o tom, kde skutečně žije. V části B už nebude
uvádět jména těch, kteří s ním mají v bytě pouze hlášený trvalý
pobyt, ale uvede všechny osoby, které s ním v domácnosti skutečně žijí. Dále je nutno doložit:

Průkaz totožnosti pro všechny uvedené osoby, rodný
list u dětí do 15 let nebo v případě, že v průkazu
totožnosti není uvedeno rodné příjmení.

Doklad o výši čtvrtletního příjmu pro každou ze
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společně posuzovaných osob, která vyplnila, že má
příjmy, příp. Doklad o výši příjmů nezaopatřeného
dítěte za červenec a srpen (pokud osobou s příjmy je
nezaopatřené dítě a jedná-li se o prokázání příjmu za
3. čtvrtletí daného roku).
Prohlášení osob, které nemají příjmy rozhodné pro
nárok na dávky, pokud u osoby není vyplněno, že
příjmy má.
Prohlášení osob, které neuhrazují náklady na své
potřeby společně s žadatelem, pokud u osoby není
vyplněno, že společně náklady uhrazuje. (formulář
platný od 1. července 2020)
Pro trvání nároku na dávku musí každá ze společně
posuzovaných osob předložit příslušný doklad do konce
prvního měsíce čtvrtletí, na které nárok na dávku
prokazuje.
Doklad o výživném poskytovaném společně
posuzovanou osobou, pokud některá ze společně
posuzovaných osob pobírala v rozhodném období
příjem přijatý v rámci plnění vyživovací povinnosti podle
zákona o rodině nebo obdobná plnění poskytovaná ze
zahraničí a poskytovatel tohoto příjmu je rovněž
společně posuzovanou osobou.
Doklad o tom, že byt je užíván na základě nájemní
smlouvy nebo vlastnictví k nemovitosti.
Doklad o výši nákladů na bydlení za byt, na který je
uplatňován příspěvek na bydlení s úhradami za
nájemné, služby a energie včetně vyúčtování
zálohových plateb, pokud vyúčtování spadá do
kalendářního čtvrtletí, za které se náklady na bydlení
prokazují. Pro trvání nároku na dávku v dalších
kalendářních čtvrtletích po přiznání dávky musí









příjemce dávky předložit Doklad o výši nákladů na
bydlení do konce prvního měsíce čtvrtletí, na které
nárok na dávku prokazuje.
Potvrzení o nezaopatřenosti dítěte ‒ pro nezaopatřené
děti po skončení povinné školní docházky a vždy od
školního roku začínajícího v kalendářním roce, v němž
dítě dovršilo 15 let. Nezaopatřenost dítěte je nutno
prokázat doložením jednoho z následujících potvrzení:
Potvrzení o studiu, Potvrzení o zdravotním stavu
nezaopatřeného dítěte, Potvrzení o neschopnosti
soustavně se připravovat na budoucí povolání nebo
vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc či úraz,
Potvrzení o vedení v evidenci ÚP pro uchazeče
o zaměstnání po skončení povinné školní docházky
do 18. roku věku nebo Rozhodnutím o přerušení
studia na VŠ v souvislosti s těhotenstvím, porodem či
rodičovstvím.
Doplňující údaje o osobách k žádosti o příspěvek na
bydlení, pokud lze v domácnosti vytvořit více okruhů
společně posuzovaných osob. (formulář je platný od
1. července 2020)
Pracovní smlouvu nebo potvrzení o pobírání dávek
v nezaměstnanosti v případě, že žadatel o dávku nebo
některá ze společně posuzovaných osob je občanem
jiného státu EU a na území ČR neměl nebo neměla ke
dni podání žádosti trvalý pobyt nebo mezi dnem hlášení
k pobytu v ČR a dnem, od něhož je požadováno přiznání
dávky, neuplynulo 365 dnů.
Doklad o hlášení k pobytu na území ČR, které musí
být delší než 365 dní, pokud žadatel nebo společně
posuzovaná osoba není občanem ČR.
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Potřebné formuláře (formulář žádosti o příspěvek na
bydlení a formulářové přílohy) včetně návodu a vzoru
vyplněného
formuláře
naleznete
na
https://www.mpsv.cz/-/zadost-o-prispevek-na-bydleni.

Další velkou změnou je fakt, že zaměstnanci Úřadu
práce ČR mají v rámci hodnocení nároku na dávku
oprávnění vykonat v předmětném bytě místní šetření. Cílem tohoto opatření je zjištění všech skutečností
rozhodných nejen pro vznik nároku na dávku, ale také
určení její výše. Šetření budou moci zástupci ÚP ČR vykonat po předchozím souhlasu žadatele o dávku, příjemce dávky nebo společně posuzovaných osob.
V tomto ohledu je třeba upozornit na to, že zástupce
Úřadu práce ČR se vždy při výkonu šetření v místě
prokáže příslušným služebním průkazem i zvláštním oprávněním, které vydává krajská pobočka Úřadu
práce ČR.
Odpověď byla zpracována i za použití informací zveřejněných na
webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.
Právní předpis: Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře,
ve znění pozdějších předpisů.


JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR
Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2021.
Kovák č. 13/13. července 2020
Výstrahy pro nespolehlivé vlastníky
Jsem předseda výboru společenství vlastníků jednotek. V SVJ
máme s některými vlastníky vleklé problémy. Slyšel jsem, že
na to pamatuje novela občanského zákoníku, která již vyšla
a je účinná od 1. července 2020. Je to pravda? A v čem je
právní úprava jiná?
J. K., Hodonín
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V dotazu poukazujete na novelu občanského zákoníku, a sice zákon č. 163/2020 Sb., z 18. března 2020, kterým se mění zákon
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony s účinností od 1. července 2020.
Dosavadní právní úprava při řešení „nespolehlivých“ vlastníků,
členů SVJ, umožňuje postup podle § 1184. Úprava do 30. června
2020 je tato:
§ 1184
Na návrh osoby odpovědné za správu domu nebo dotčeného vlastníka jednotky může soud nařídit prodej jednotky toho vlastníka, který
porušuje povinnost uloženou mu vykonatelným rozhodnutím soudu
způsobem podstatně omezujícím nebo znemožňujícím práva ostatních vlastníků jednotek.
Úprava účinná od 1. července zní takto:
§ 1184
1. Na návrh osoby odpovědné za správu domu může soud nařídit
prodej jednotky toho vlastníka, který i přes písemnou výstrahu osoby
odpovědné za správu domu porušuje své povinnosti způsobem
podstatně omezujícím nebo znemožňujícím výkon práv ostatních
vlastníků jednotek.
2. Ve výstraze podle odst. 1 se uvede důvod jejího udělení, upozornění
na možnost podání návrhu na nařízení prodeje jednotky a výzva, aby
se vlastník porušování povinností zdržel, příp. aby následky porušování povinností odstranil; k tomu se vlastníkovi vždy poskytne
přiměřená lhůta, nejméně však 30 dnů.
3. S podáním návrhu podle odst. 1 musí vyslovit souhlas většina
všech vlastníků jednotek; při určení většiny potřebné pro vyslovení
souhlasu se nepřihlíží k hlasu vlastníka podle odst. 1.
Zatímco dosavadní úprava byla velmi strohá, nesrozumitelná, těžkopádná, zdlouhavá a v praxi nepoužitelná (dvě nalézací řízení),
nová právní úprava je jakousi obdobou dosavadní právní úpravy
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vyloučení člena družstva v případě družstevních bytů. Novela občanského zákoníku reaguje na požadavky praxe v této oblasti.
Podle této nové právní úpravy bude moci s účinností od 1. července 2020 dostat vlastník jednotky v případě závažného porušování svých povinností výstrahu, aby své povinnosti splnil nebo své
chování napravil. Výstraha musí splňovat podmínky zákona, musí
mít potřebné náležitosti: důvod výstrahy, upozornění na možnost
podání návrhu na prodej jednotky, výzva pro vlastníka, aby se zdržel porušování povinností nebo aby plnil své povinnosti, a to v přiměřené lhůtě, nejméně však 30 dnů. Pokud ani po této lhůtě
vlastník své povinnosti nesplní nebo se svého jednání nezdrží,
může SVJ podat návrh soudu na nařízení prodeje jednotky. S podáním návrhu však musí souhlasit většina všech vlastníků jednotek, přičemž se nepřihlíží k hlasu vlastníka jednotky, vůči kterému
návrh směřuje.
Za závažné porušování povinností vlastníka jednotky je považováno porušování povinností způsobem podstatně omezujícím
nebo znemožňujícím výkon práv ostatních vlastníků jednotek.
JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR
Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2021.
Kovák č. 13/13. července 2020
Zrušení předkupního práva spoluvlastníků
Můžete prosím vysvětlit, jak se od 1. července 2020 dotkne
zrušení předkupního práva převodu jednotek v SVJ?
M. P., Ústí nad Labem
Dne 1. července 2020 nabyl účinnosti zákon č. 163/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
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V případě předkupního práva ke spoluvlastnickému podílu na nemovité věci se novelou vrátila do občanského zákoníku původní
formulace ustanovení § 1124 a 1125 občanského zákoníku, která
až na výjimky zrušila předkupní právo spoluvlastníků ke spoluvlastnickému podílu na nemovité věci, což má pozitivní dopad
především na prodej garážových stání umístěných v nebytové
jednotce nebo předzahrádek či vnitrobloků, které jsou samostatnými pozemky nezahrnutými do prohlášení vlastníka. Napříště již
např. spoluvlastníci nebytové jednotky, která je tvořena garážovými stáními, nebudou mít předkupní právo k podílu na této nebytové jednotce (resp. garážovému stání) jiného vlastníka jednotky, bude-li chtít tento vlastník svůj podíl prodat.
JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR
Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2021.
Kovák č. 14/10. srpna 2020
Požární předpisy v družstevním domě
Jsme malé bytové družstvo. V domě máme tři nebytové prostory, které jsou pronajímány a provozovány jako prodejny
potravin, textilu a drogerie. Zejména prodejny textilu a drogerie jsou dle mého názoru velkým požárním rizikem.
V těchto prostorách totiž nejsou dodržována žádná bezpečností či protipožární opatření. Kdyby k něčemu došlo, kdo by
za vzniklou škodu odpovídal? Družstvo nebo nájemce prodejny? Může vůbec družstvo dát příkaz prodejcům, aby učinili
potřebná opatření?
J. Č., Chrudim
Základním právním předpisem týkajícím se požární ochrany je zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy s ním související, např. vyhláška č. 246/2001 Sb.,
o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů.
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Podle § 4 daného zákona lze obecně uvést, že odpovědnost za
případné škody na majetku či zdraví osob nese bytové družstvo.
Bytové družstvo však nebytové prostory pronajímá. Zákon o požární ochraně těmto nájemcům ukládá povinnost zajišťovat požární ochranu ve všech prostorách, které sami výlučně užívají
k provozování své činnosti. Pokud v jednom objektu provozuje
své činnosti více subjektů, je ze zákona o požární ochraně za požární ochranu ve společně užívaných prostorách (např. vstup do
domu, chodby, výtahy, garáže apod.) odpovědný vlastník (bytové
družstvo), není-li smlouvou mezi nimi sjednáno jinak.
Doporučuji, aby shora uvedené bylo vždy řádně ošetřeno nájemní
smlouvou. Máte-li pochybnosti o dodržování předpisů o požární
ochraně nájemci, je možné se dohodnout se specializovanou firmou nebo fyzickou osobou odborně způsobilou, která dohlíží nad
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požární ochranou domu bytového družstva, na konzultaci, popřípadě na dohlídce na místě samém, tj. na provedení „kontroly“ dodržování požární ochrany nájemci v nebytových prostorách.
JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR
Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2021.
Kovák č. 14/10. srpna 2020
Výše nájemného
Hledám slušné, ale levné bydlení v nájmu. Existuje nějaký
přehled o výši nájemného v dané lokalitě? Jak se vlastně výše
obvyklého nájemného vypočítává?
K. P., Hradec Králové
Česká republika je jedinou zemí v Evropě, kde v případě, že se
pronajímatel a nájemce nedohodnou na výši nájemného, rozhoduje o výši nájemného soud. Stačilo by však, kdyby existoval předpis, který by výši nájemného upravoval. Úředně daná tabulka či
mapa nájemného u nás neexistuje. To, co naleznete na internetu,
jsou neoficiální přehledy nájemného.
Pokud se tedy pronajímatel s nájemcem na výši nájemného nedohodnou, může se pronajímatel při dodržení podmínek ust.
§ 2249 odst. 3 občanského zákoníku obrátit k soudu. Postup pro
určení výše srovnatelného nájemného je dán nařízením vlády
č. 453/2013 Sb. Podle tohoto předpisu se výše nájemného určuje
znaleckým posudkem (znalec se řídí zákonem č. 526/1990 Sb.)
nebo na základě prokazatelného doložení výše nejméně tří srovnatelných nájemných.
JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR
Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2021.
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Kovák č. 14/10. srpna 2020
Lhůta pro vrácení kauce
Existuje nějaká lhůta pro vrácení kauce? Nájem bytu jsme
řádně ukončili, byt předali 30. ledna 2020. Žádné dluhy na nájemném či službách jsme neměli. Byt jsme předali bez závad,
máme o tom protokol. Do dnešního dne nám pronajímatel
kauci nevrátil. Na naše urgence nereaguje. Co máme dělat?
L. K., Jáchymov
Pokud jste si v nájemní smlouvě nedohodli jinou lhůtu, platí
§ 2254 odst. 2 občanského zákoníku, kdy pronajímatel je povinen
vrátit jistotu (kauci) při skončení nájmu, tj. poslední den nájmu.
Pronajímatel má právo na započtení toho, co mu nájemce případně z nájmu dluží. Nájemce má právo na úroky z jistoty od jejího poskytnutí alespoň ve výši zákonné sazby. Nevrátí-li pronajímatel kauci včas, máte rovněž právo na úrok z prodlení.
Uvádíte, že pronajímatel kauci dosud nevrátit a na vaše výzvy nereaguje. Někdy pomůže, když urgenci napíše a podepíše advokát.
Když ani to nepomůže, pak byste se svého práva museli domáhat
jedině soudní cestou.
JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR
Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2021.
Kovák č. 16/14. září 2020
Členové družstva a zároveň vlastníci?
Jsem členkou bytového družstva (BD). V roce 2014 došlo
k převodům bytů a vzniklo společenství vlastníků (SV). Nyní
podle katastru nemovitostí je v BD sedm bytových jednotek
a 41 v SV. V domě tedy působí BD i SV, kde SV má správu
domu. Nicméně ve výboru SV i představenstvu BD jsou stejní
189

lidé, protože tvrdí, že všichni vlastníci jsou zároveň členy bytového družstva. Do dnešního dne mi nikdo z představenstva
BD nevysvětlil, jakou částí domu jsou vlastníci členy BD. Jde
mi primárně o to, že nedělá dobrotu, když oba subjekty vedou stejní lidé. Dějí se tu protiprávní věci, např. že odsouhlasí
odměny, které nebyly schváleny členskou schůzí, vytvářejí se
umělé ztráty atd. Mám velkou obavu, abych při tomto jejich
hospodaření nepřišla o byt.
J. T., Jáchymov
V přiložené smlouvě o převodu jednotky do vlastnictví člena družstva máte uvedeno v článku VII. odst. 4., že nabyvatel zůstává nadále členem převodce (družstva). V čl. 13 stanov vašeho bytového
družstva máte uvedeno 11 důvodů pro zánik členství v bytovém
družstvu. K žádnému z uvedených důvodu zániku členství nedošlo, naopak tím, že je ve smlouvě o převodu vlastnictví bytové jednotky výslovně uvedeno, že členové zůstávají nadále členy družstva i po nabytí jednotky do vlastnictví, zůstává členství v družstvu
zachováno. Není pravdou, že po převodu bytu do vlastnictví dochází automaticky k zániku členství.
Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, upravuje zánik členství v § 610 (vaše stanovy uvádějí totéž).
Výjimku tvoří převod bytu podle § 23 a násl. zákona č. 72/1994
Sb., o vlastnictví bytů (zákon byl zrušen nabytím účinnosti nového
občanského zákoníku), kdy členství v družstvu zaniká, pokud byla
uzavřena dohoda o ukončení členství. Členství v družstvu není vázáno jen na „vlastnictví“ družstevního podílu (bytu nebo garáže),
proto i vlastník bytu může být i nadále členem družstva. Družstevní podíl představuje práva a povinnosti člena, a to majetkové
i nemajetkové povahy, plynoucí z členství v družstvu. Máte pravdu
v tom, že je velmi důležité vědět, kdo je členem družstva, a to
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např. z důvodu hlasování na členské schůzi družstva, usnášeníschopnosti členské schůze a jejím platném rozhodování.
V domě je vedle bytového družstva také společenství vlastníků.
Důležité je, aby nedocházelo ke společným schůzím. Pro družstvo
a pro společenství vlastníků platí jiná pravidla pro hlasování, jsou
to dva samostatné subjekty, statutární orgány ze zákona nesou
jiná označení, zápisy ze schůzí musejí být za každý subjekt zvlášť
apod. Na webových stránkách vašeho družstva jsem si ověřila, že
jsou schůze konány odděleně. Bytové družstvo vykonává správu
domu (viz smlouva o převodu vlastnictví jednotky) jak pro nájemce – členy družstva, tak pro vlastníky jednotek – členy družstva.
Uvádíte, že v čele bytového družstva je představenstvo a titíž členové představenstva jsou členy výboru společenství vlastníků
a jejich rozhodování je podivné. Jste-li nespokojena s rozhodováním, máte jako člen družstva právo vznést své námitky na členské
schůzi, máte právo napadnout usnesení členské schůze, máte
právo nahlédnout do zápisů z členské schůze, do účetnictví družstva, můžete se obrátit na kontrolní komisi se svými pochybnostmi a žádat o prošetření.
Jak je to se zákazem konkurence v bytovém družstvu?
Speciální úprava zákazu konkurence zakazuje členu představenstva družstva následující:

podnikat v předmětu činnosti družstva, činit tak ve prospěch jiných osob či zprostředkovávat obchody družstva pro jiné osoby

být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se
shodným předmětem činnosti nebo osoby v obdobném
postavení, ledaže se jedná o společenství vlastníků jednotek nebo družstvo, jehož členy jsou pouze jiná družstva
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být současně členem kontrolní komise družstva nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za družstvo (§ 710 odst. 1 až 3 ZOK)
O všech uvedených okolnostech musí člen představenstva informovat družstvo předem. „Pokud byli zakladatelé při založení družstva nebo členská schůze v okamžiku zvolení člena představenstva
členem představenstva na některou z okolností podle § 710 výslovně
upozorněni nebo vznikla-li později a člen představenstva na ni písemně upozornil, má se za to, že tento člen představenstva činnost,
které se zákaz týká, zakázanou nemá. To neplatí, vyslovil-li některý ze
zakladatelů nebo členská schůze nesouhlas s takovou činností do jednoho měsíce ode dne, kdy byl na okolnosti podle § 710 upozorněn.“


(§ 711 ZOK)
Je však třeba upozornit, že další případná omezení jsou ponechána na úpravě stanov bytového družstva a často je tak nad zákonný rámec upraveno např. členství manželů v orgánech bytového družstva, počet členů družstva zastupujících tentýž volební
obvod nebo speciální úprava zákazu konkurence pro členy kontrolní komise či jiných zřizovaných orgánů bytového družstva.
Členové statutárního orgánu, tj. jak členové představenstva družstva, tak členové výboru společenství vlastníků, musejí své povinnosti vykonávat s péčí řádného hospodáře. Podle § 159 občanského zákoníku spočívá péče řádného hospodáře v nezbytné loajalitě, potřebných znalostech a pečlivosti. Za porušení této péče
se výslovně považuje i situace, kdy určitá osoba přijme funkci, byť
si musela být vědoma, že na ni znalostmi nebo z jiných důvodů
nestačí. Proto je nutné, aby členové orgánů disponovali potřebnými znalostmi a funkci se řádně věnovali. Pod pojem nezbytné
loajality lze podřadit např. střet zájmů nebo porušení zásady mlčenlivosti. Nově je zásada péče řádného hospodáře modifikována
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tzv. pravidlem podnikatelského úsudku, které umožňuje při posuzování „řádnosti“ rozhodování členů orgánů obchodní korporace (tedy i bytového družstva) zohlednit faktor hospodářského
rizika (§ 51 a násl. ZOK).
Pokud jde o společenství vlastníků, toto není podnikatelským subjektem, takže těžko lze hovořit o podnikatelském riziku. Na druhou stranu mohou existovat situace, kdy může orgán společenství způsobit společenství vlastníků svým jednáním škodu.
Vznikne-li SVJ škoda, jsou členové výboru za tuto škodu plně odpovědní, zvláště pak, jedná-li se o škodu, které šlo předejít. SVJ má
plné právo na člena výboru, který své povinnosti neplnil s péčí
řádného hospodáře, podat žalobu a domáhat se náhrady škody,
která jeho pochybením vznikla. A to i tři roky zpětně.
Co dodat? Má praktická zkušenost je taková, že lidé nechtějí nést
svou kůži na trh, nechtějí nést odpovědnost, kterou s sebou výkon
funkce člena statutárního orgánu přináší. Z tohoto důvodu je
zcela běžné, že stejné osoby vykonávají funkce ve statutárním orgánu bytového družstva i společenství vlastníků. Pokud byste toto
chtěla změnit, můžete jako členka bytového družstva na členské
schůzi navrhnout odvolání členů představenstva. Musíte ale počítat s tím, že to není jednoduché, a hlavně musíte pak navrhnout
a zvolit nové členy představenstva bytového družstva. Jak máte
postupovat, vám určují vaše stanovy.
JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR
Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2021.
Kovák č. 17/29. září 2020
Místnost výboru společenství vlastníků
Jsme společenství vlastníků, které má dva vchody po 12 bytech. Předchozí předseda měl po dobu své funkce vyhrazenou sklepní místnost, od které vlastnil klíč pouze on a vždy ji
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prezentoval jako kancelář společenství vlastníků. Po ukončení funkce si tuto místnost dokonce nárokoval jako odměnu
za svou práci ve funkci. Po přebrání funkce jsem se marně
domnívala, že tato místnost bude sloužit i novému výboru,
ale bohužel. Předseda na shromáždění řekl, že kancelář je
zbytečná a že i on všechny schůzky svolával do svého bytu.
Od vlastníků bytů vchodu, ve kterém bydlí, mi na shromáždění předal doklad s podpisy většiny vlastníků i nájemců
bytů, že nesouhlasí s kanceláří v jejich vchodu. Jelikož bývalý
předseda neuznával předpisy a zákony, bylo a je stále mnoho
věcí na řešení, a tak jsem ze začátku od požadavku kanceláře
ustoupila. Bohužel mám v současné době v bytě veškerou dokumentaci k domu a ráda bych ji uložila někam na bezpečné
místo. Jelikož máme ve sklepních prostorech našeho vchodu
výměníkovou stanici, přišlo mi spravedlivé mít v druhém
vchodu kancelář. Chci se zeptat, jestli může o kanceláři a archivu rozhodnout pouze výbor společenství vlastníků a zda
můžeme kancelář natrvalo zřídit v našem vchodu a vlastníkům vedlejšího vchodu účtovat nějaký „pronájem“ našich
společných prostor.
J. K., Jablonec nad Nisou
Právní předpisy se problematikou místnosti pro výbor nebo předsedu společenství nezabývají. Je však logické, že statutární orgán
společenství vlastníků potřebuje mít pro řádný výkon funkce vytvořeny adekvátní podmínky. Jednou z těchto podmínek je i místnost, kde jsou pod zámkem uloženy dokumenty a kde se statutární orgán schází, kde může provést kontrolu dokladů kontrolní
orgán. Není vhodné, aby předseda výboru měl veškeré doklady
u sebe doma, už jen kvůli ochraně osobních údajů, ale také kvůli
ztrátě, poškození, přístupu k dokladům v případě mimořádných
událostí apod. Předseda společenství by měl mít také nějaké
„úřední hodiny“, kdy v kanceláři přijímá členy společenství a řeší
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s nimi problémy spojené se správou domu a pozemku a kdy může
poskytnout potřebné informace a doklady při uplatnění práva
člena společenství na nahlédnutí do dokladů nebo vyhotovení výpisu, opisu či kopie dokladu.
Povinností bývalého předsedy je kancelář se všemi doklady o společenství předat novému výboru společenství. Nemá právo si nárokovat společné prostory všech. Mám na mysli všech vlastníků
domu, protože jste jedno společenství vlastníků, nelze rozlišovat
mezi společnými prostorami dvou vchodů. Z tohoto důvodu nepřichází v úvahu ani žádné placení nájmu mezi vchody. Navíc se
jedná o místnost pro výbor společenství, který „slouží“ všem členům v domě.
Doporučuji, abyste si z archivu katastru nemovitostí obstarala
prohlášení vlastníka (pokud jej nemáte k dispozici), ze kterého
bude jasné, jaké společné prostory společenství má, a na shromáždění sdělíte rozhodnutí výboru společenství, kterou místnost
pro potřeby výkonu funkce budete používat. Členu společenství,
který si společnou místnost zabral sám pro sebe, uložíte, aby ji do
určitého data vyklidil a za dobu neoprávněného užívání společných prostor uhradil nájemné. Ptáte se, zda o užívání místnosti
může rozhodnout výbor. Určitě může (viz vaše stanovy nebo
§ 1208 občanského zákoníku), ale přece jen jsou to společné prostory, tak bych doporučila, abyste shromáždění o rozhodnutí informovali. V usnesení ze shromáždění by bylo napsáno, že shromáždění vzalo na vědomí, že místnost, která byla určena pro jednání a jako archiv výboru společenství vlastníků, bude takto sloužit i nadále. Dodávám, že bývalý předseda nemá již žádný mandát
k tomu, aby něco rozhodoval.
JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR
Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2021.
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Kovák č. 17/29. září 2020
Platba nájemného
Majitelka bytu nám odmítá dávat potvrzení o zaplacení nájemného, a když jsme jí navrhli, že jí nájem budeme posílat
na účet, tvrdila nám, že účet nemá. Myslíme si, že to dělá
kvůli finančnímu úřadu, aby nemusela platit daně. Platíme jí
nájem pravidelně, ale žádné potvrzení o tom nemáme. Existuje nějaký způsob, jak se ochránit, kdyby se majitelka někdy
v budoucnu rozhodla zapřít, že jsme jí zaplatili? Nechceme se
s ní dostat do sporů, ani se odstěhovat jinam, protože v bytě
se nám líbí, lokalita je pěkná a děti mají blízko školku a školu.
J. V., Hranice
Zkuste si zavést alespoň sešit, kde by majitelka vždy potvrdila převzetí nájemného. Když nebude chtít potvrdit převzetí, tak před ní
vždy do sešitu napište, že jste např. dne 10. června 2020 nájemné
uhradili do rukou majitelky bytu, a řekněte jí, že abyste vy měli
přehled o platbách, budete si je takto zapisovat. Chápu vaše
obavy, že by v budoucnu mohla majitelka bytu tvrdit, že jste jí neuhradili nájemné. Myslím si ale, že k tomuto nedojde. Bylo by
zvláštní, že by vás v bytě nechala bydlet např. pět let bez placení
a pak si najednou vzpomněla, že jí dlužíte. Je sice pravdou, že
obecná promlčecí lhůta je tři roky a mohla by chtít nájemné za tři
roky zpětně. To by se ale s vámi musela soudit, a to by si zřejmě
rozmyslela, když nechce nikde uvádět, že byt pronajímá a vybírá
od vás nájemné.
JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR
Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2021.
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Kovák č. 17/29. září 2020
Přeplatek za elektřinu
V nájemním bytě si platíme energie a služby sami, teď jsme
ve schránce našli vyúčtování za elektřinu, ve kterém stojí, že
máme přeplatek skoro 8 000 Kč. Na konci nám ale rovnou píšou, že přeplatek bude použit k částečné úhradě záloh na
elektřinu. Může poskytovatel elektřiny takto svévolně sám
rozhodovat o našich penězích?
K. H., Červená Lhota
Bohužel nepíšete, kdo je vaším dodavatelem elektřiny, abych
mohla být konkrétní. Nahlédněte do smlouvy s dodavatelem, co
je uvedeno o přeplatku, nahlédněte na webové stránky dodavatele. Např. ČEZ uvádí ve vyúčtování, že přeplatek bude použit na
další období, a zdůvodňuje to takto: „Snižujeme náklady na
finanční transakce. Případný přeplatek z Vašeho vyúčtování za uplynulé období bude použitý na předplacení Vašich záloh na období
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příští, popřípadě na pokrytí dlužných pohledávek. Tímto opatřením
snižujeme oboustranné náklady na finanční transakce.“
Zároveň však má tento dodavatel na svých webových stránkách
https://www.cez.cz/cs/podpora/vsechny-clanky/mam-preplatekco-s-tim-58746 uvedeno, že o vrácení přeplatku můžete požádat,
a je tam popsán postup.
Rozhodnutí je na vás, zda budete chtít přeplatek vrátit. Chápu
vaše rozhořčení, protože na vrácení přeplatku máte právo a nelze
připustit, aby dodavatel bez vašeho svolení takto rozhodl.

JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR
Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2021.
Kovák č. 18/12. října 2020
Změna v posuzování osob pro nárok na příspěvek na bydlení
Mám dotaz ohledně příspěvku na bydlení, kde od července
došlo ke změně. Rodiče mají nájemní smlouvu na byt v Praze
již skoro 50 let. Já jsem po rozchodu s otcem svých dvou dětí
začala bydlet u rodičů, jsou to již dva roky. Doposud jsme dokládali všichni naše příjmy (matka a otec důchod, já RP a alimenty), všichni máme v tomto bytě trvalé bydliště. Nyní po
novele zákona nás na úřadu práce odmítli a mamince řekli,
že v žádosti o příspěvek na bydlení se bude posuzovat pouze
ona s manželem, že oni jsou rodina a mají smlouvu o nájmu
bytu. Já s dětmi ne. Ptali se, kde je otec dětí. Řekla jsem, že
žije jinde, trvalé bydliště má také jinde, ale peníze na děti mi
dává. Máme pouze ústní dohodu, která ovšem funguje více
než dobře. Jak ve styku s dětmi, tak v penězích. Referentka
mi sdělila, že pokud to nemáme na papíře, tak prostě budou
posuzovat pouze mé rodiče. Ale v novele se píše, že se posuzují všichni, kdo byt užívají spolu s nájemcem. Ráda bych
198

tedy věděla, zda mám být spolu s rodiči a dětmi v žádosti
nebo ne.
J. CH., Chomutov
Dne 1. ledna 2020 nabyl účinnosti zákon č. 363/2019 Sb., kterým
se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění
pozdějších předpisů, ve kterém kromě dalších důležitých změn
(např. navýšení celkové částky rodičovského příspěvku) došlo
s účinností od 1. července 2020 ke změně ve stanovení okruhu
společně posuzovaných osob u příspěvku na bydlení. Při posuzování nároku na příspěvek na bydlení je posuzován příjem všech
osob, které v dané domácnosti žijí, tedy užívají společně s žadatelem o tuto dávku byt a hradí vznikající společné náklady na své
potřeby. Nově tedy musí žadatel o dávku v žádosti o příspěvek na
bydlení vyplnit kromě trvalého pobytu a adresy pro doručování
také informaci o tom, kde skutečně žije. Již se nebudou uvádět
jména těch, kteří s ním mají v bytě hlášený trvalý pobyt, ale bude
nezbytné uvést všechny osoby, které s ním v domácnosti skutečně žijí.
Toto jsou informace získané přímo ze stránek Úřadu práce ČR
a takto zní právní předpis. Nicméně nejste první, kdo se ptá, jak
to tedy vlastně je a že na pobočkách úřadu práce podávají zcela
zkreslené informace a vysvětlují si u přídavku na bydlení okruh
společně posuzovaných osob v podstatě stejně, jakoby šlo o jinou
dávku, např. přídavek na dítě. Doporučuji vyplnit žádost o příspěvek
na
bydlení
v souladu
s
pokyny
na
stránce
https://www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-prispevek-na-bydleni
a vyčkat na správní rozhodnutí úřadu práce, proti kterému by
bylo v případě potřeby možno podat odvolání. Žádost podejte na
podatelně pobočky, případně ji zašlete poštou, a vyhnete se tak
diskusi o tom, co je a co není správně.

199

JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR
Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2021.
Kovák č. 18/12. října 2020
Více podnájemníků v bytě
Při sjednávání nájmu bytu jsem byl upozorněn, že v bytě již
bydlí dva podnájemníci. Nemám smlouvu o společném nájmu bytu. Tito dva podnájemníci jsou jen uvedeni v evidenčním listu. Jsou tyto osoby členy mé domácnosti? V nájemní
smlouvě mám uvedeno, že je nutné oznámit nastěhování dalších osob, tzv. podnájemníků. Jsem z toho zmatený. Jaký je
vztah mezi mnou a podnájemníky? Můžu od nich vymáhat
nájem a služby spojené s bydlením? Můžu je vystěhovat?
Nebo co mám udělat?
J. Ž., Dobruška
Máte pravdu v tom, že celá vámi popsaná situace je mimo právní
předpisy a velmi nepřehledná. Pokusím se situaci vyjasnit. Nastěhoval jste se do bytu, uzavřel nájemní smlouvu a bylo vám sděleno, že v bytě již bydlí dva podnájemníci. Když už jste se vůbec
do takového bytu s podnájemníky nastěhoval a jenom vy máte
k bytu uzavřenu nájemní smlouvu, požadujte od podnájemníků,
aby s vámi uzavřeli podnájemní smlouvu, ve které si nastavte
jasná pravidla hrazení nájemného a služeb.
Pokud tito lidé podnájemní smlouvu odmítnout uzavřít, obraťte
se na pronajímatele, aby situaci vyřešil, nebo trvejte na tom, aby
podnájemníci byt opustili. Popřípadě zvažte, zda za takovýchto
okolností chcete dále v bytě bydlet. Pokud podnájemníci bydleli
v bytě již při vašem nastěhování, nemůže jít o členy vaší domácnosti.
Podle ustanovení § 2272 občanského zákoníku jsou členy nájemcovy domácnosti osoby, které má nájemce právo přijímat do bytu,
a tyto mají právo byt užívat nehledě na jakýkoli formální smluvní
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vztah s nájemcem. Nájemce má povinnost vůči pronajímateli
oznámit zvýšení nebo snížení počtu členů nájemcovy domácnosti.
Podnájemce je osoba, která užívá byt na základě podnájemní
smlouvy s nájemcem a hradí nájemci dohodnutou platbu (podnájemné). Nájemce odpovídá jak za člena domácnosti, tak za podnájemce.
JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR
Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2021.
Kovák č. 18/12. října 2020
Prodej majetku SVJ
Jsme společenství vlastníků. V našem vlastnictví je i jedna neobsazená bytová jednotka (byt). Jak máme při prodeji bytu
postupovat?
M. B., Karlovy Vary
Podle občanského zákoníku a předpisů souvisejících SVJ může nabývat majetek (movitý i nemovitý) a nakládat s ním pouze za účelem správy domu a pozemku. Rozhodování o prodeji bytu přináleží shromáždění vlastníků. Toto je způsobilé usnášet se za přítomnosti vlastníků jednotek, kteří mají většinu všech hlasů. K přijetí rozhodnutí se vyžaduje většiny hlasů přítomných vlastníků
jednotek, pokud stanovy nevyžadují vyšší počet. Nahlédněte do
svých stanov.
Znamená to tedy, že statutární orgán SVJ předloží shromáždění
návrh na prodej bytové jednotky včetně návrhu na prodejní cenu
(měla by odpovídat ceně tržní), a také návrh na to, jakým způsobem se bude prodávat (např. obálková metoda). Doporučuji mít
vše dobře připravené, aby nevznikaly zbytečné pochybnosti o regulérnosti prodeje nemovitosti.
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JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR
Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2021.
Kovák č. 18/12. října 2020
Běžná údržba pronajatého prostoru
V nebytovém prostoru bytového domu provozuji servis jízdních kol. Předseda výboru společenství mě upozornil, že je
třeba prostor udržovat v řádném stavu, konkrétně mě vyzval, abych místnost vymaloval. Provozovnu tu mám sedm
let, je pravdou, že jsem tu nikdy nemaloval, ale neměl by to
udělat pronajímatel, vždyť mu platím nemalé peníze.
J. K., Vlašim
Předpokládám, že v nájemní smlouvě k prostoru nemáte žádné
ujednání o tom, kdo provádí běžnou údržbu. Platí proto ustanovení § 2207 občanského zákoníku, kdy běžnou údržbu prostoru
provádíte vy jako nájemce.
JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR
Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2021.
Kovák č. 19/26. října 2020
Neplacení nájemného
Bydlím v nájmu a přišla jsem o práci. V současné době jsem
v evidenci úřadu práce, beru minimální podporu. Práci si intenzivně hledám, ale vzhledem ke svému věku (57 let) a nemocem ji nemůžu najít, a to jsem absolvovala již 85 pohovorů. Na nájemné mi nezbývají peníze, občas mi vypomůže
syn. Co mám dělat a co mi hrozí? Dodávám, že to, že jsem přišla o práci, nijak nesouvisí s koronakrizí. Problémy s pracovním uplatněním mám již dlouho.
K. S., Hradec Králové
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Chápu vaši nelehkou situaci. Ptáte se, jak se máte zachovat, když
nemáte peníze na nájemné. Nepřísluší mi soudit vaše problémy
s hledáním práce, proto se zaměřím na problematiku nájemného.
Důležité je o současné neschopnosti hradit nájemné jednat s pronajímatelem a pokusit se dohodnout na posečkání s platbou. Samozřejmě není možné, abyste nájemné neplatila celý rok. Doporučuji proto, abyste si na úřadu práce vyřídila příspěvek na bydlení. Ten by vám měl pomoci alespoň částečně pokrýt úhradu nájemného. Zároveň se obraťte na sociální a bytový odbor v místě
svého bydliště a pokuste se ve spolupráci s nimi řešit jiné bydlení
(sociální byt).
Pokud se s pronajímatelem nedohodnete, je neplacení nájemného a nákladů na služby za dobu alespoň tří měsíců považováno
za zvlášť závažné porušení povinností nájemce a pronajímatel
vám může doručit tzv. okamžitou výpověď z nájmu podle § 2291
občanského zákoníku. Pronajímatel má právo požadovat, aby nájemce bez zbytečného odkladu byt odevzdal, nejpozději však do
jednoho měsíce od skončení nájmu.
Také vám pronajímatel může doručit výpověď pro hrubé porušení
povinností nájemce, kdy běží tříměsíční výpovědní lhůta. Výpověď
nájmu vyžaduje písemnou formu a musí dojít druhé straně. Výpovědní doba běží od prvního dne kalendářního měsíce následujícího poté, co výpověď došla druhé straně. Ve výpovědi musí být
poučení nájemce o jeho právu vznést proti výpovědi námitky
a navrhnout přezkoumání oprávněnosti výpovědi soudem, jinak
je výpověď neplatná.
Pokud byste po doručení výpovědi byt nevyklidila, neodstěhovala
se, má pronajímatel možnost vše řešit soudní žalobou na vyklizení
bytu. Pokud byste nerespektovala ani toto soudní rozhodnutí,
může pronajímatel podat soudu návrh na výkon rozhodnutí
a byla byste vystěhována exekutorem.
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Kromě toho je nutné pamatovat na to, že pronajímateli i po vyklizení bytu budete dlužit peníze na nájemném a službách spojených s bydlením. Doporučuji dohodnout si s pronajímatelem
splátkový kalendář a dluh splatit. V opačném případě vám hrozí
exekuce (vymáhání dluhu), která se může ze zcela neparné částky
dluhu vyšplhat na částku velmi vysokou. K tomu je nutno připočítat i náklady soudního sporu. Pronajímatel navíc může uplatnit
úrok z prodlení. Výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo
sazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 %. Pro druhé
pololetí roku 2020 činí úrok z prodlení 8,25 %.
Právo bránit se u soudu přísluší samozřejmě i vám jako nájemci,
avšak v případě neplacení nájemného, jak popisujete v dotazu, se
nedá očekávat, že byste u soudu byla úspěšná.
Uvádíte, že vaše neschopnost platit nájemné nesouvisí se situací,
která vznikla ve spojitosti s koronavirem. Pokud by tomu tak bylo,
jen připomínám, že dne 27. dubna 2020 nabyl účinnosti zákon
č. 209/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů
204

epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti
s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty. Ode dne účinnosti tohoto zákona
do 31. prosince 2020 nemůže pronajímatel jednostranně
ukončit nájem bytu, domu nebo jejich části, je-li jeho účelem
uspokojování bytových potřeb nájemce (obdobně platí i pro
podnájem) pouze z důvodu, že je nájemce v prodlení s placením
nájemného převážně v důsledku mimořádného opatření, které
mu znemožňovalo nebo podstatně ztěžovalo řádnou úhradu plateb. To platí, pokud prodlení nastalo v době ode dne 12. března
2020 do dne následujícího po ukončení mimořádného opatření,
nejpozději však do dne 31. července 2020. Nájemce bez zbytečného odkladu doloží pronajímateli důvody prodlení prostřednictvím potvrzení příslušného úřadu práce, kterému musí předložit
odpovídající doklady (formu a obsah stanoví metodický pokyn
MPSV). Ochrana se nevztahuje na hrazení nákladů na služby.
Právo pronajímatele ukončit nájem z jiných důvodů zůstává nedotčeno.
Pokud následně do konce roku 2020 nájemce neuhradí všechny
pohledávky na nájemném, které se staly splatné ode dne 12.
března 2020 do dne následujícího po ukončení mimořádného
opatření, resp. nejpozději do dne 31. července 2020, má pronajímatel právo vypovědět nájem bez výpovědní doby. Toto právo má
pronajímatel také tehdy, pokud prohlásí nájemce, že nemůže pohledávky uhradit, nebo se stane nepochybným, že tyto pohledávky ve stanovené době neuhradí.
Pronajímatel může po ukončení mimořádných opatření, nejdříve
však po skončení nouzového stavu, požadovat zrušení nájmu,
nelze-li po něm spravedlivě požadovat, aby omezení ve stanoveném rozsahu snášel, zejména pokud by v jejich důsledku neměl
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ani na nutnou výživu vlastní nebo nutnou výživu osoby, k jejíž výživě je podle zákona povinen. Pokud se v této věci strany nedohodnou, rozhodne o zrušení nájmu k návrhu pronajímatele soud.
JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR
Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2021.
Kovák č. 21/23. listopadu 2020
Převod družstevního bytu na syna
Vlastním družstevní podíl, který chci převést na svého syna
s tím, že mě nechá v bytě bydlet. Syn podniká, má vlastní
firmu a já se bojím, zejména v současné koronavirové situaci,
že kdyby se firma dostala do dluhů a já na něj družstevní byt
převedla, může o něj přijít. Syn mě ubezpečuje, že v případě
dluhů firmy ručí za dluhy jako jediný vlastník a společník jen
do výše základního jmění. Jak to tedy je?
J. H., Kolín
Váš dotaz rozdělím na dvě části:
1.
Nechci vás strašit, jen touto cestou upozorním na možné úskalí,
které se s převodem družstevního podílu pojí. V případě družstevního podílu nelze zapsat do veřejného seznamu (katastru nemovitostí) věcné břemeno doživotního užívání bytu, protože člen
družstva vlastní pouze družstevní podíl. Celý dům s byty vlastní
bytové družstvo. Skutečnost, že v bytě můžete bydlet, je skutečně
jen dohoda. Věřím však, že v případě převodu družstevního podílu, syn své slovo dodrží.
2.
Otázka odpovědnosti za dluhy a ručení za dluhy jsou dvě rozdílné
věci. Pouze obecně mohu uvést, že společník za dluhy společnosti
ručí pouze do výše nesplaceného základního kapitálu zapsaného
do obchodního rejstříku, a to dle stavu ke dni, kdy byl věřitelem
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vyzván k plnění. V jednočlenné společnosti je ale často tento společník také jediným jednatelem. A z této funkce mu vyplývají jisté
povinnosti, v některých případech i ručení za dluhy společnosti.
Odpovědnost je institutem vztahujícím se k vlastní právní povinnosti, tj. povinnosti hradit své závazky. Naproti tomu ručení nastává v případě, kdy je závazky za jeden subjekt povinen plnit subjekt jiný, od dlužníka odlišný. Odpovídáme tedy za dluhy vlastní,
ručit můžeme pouze za ty cizí.
Za své dluhy odpovídá společnost s ručením omezeným jako
právnická osoba celým svým majetkem (v obchodním majetku
s. r. o. mohou být např. finanční prostředky na bankovních
účtech, stroje a zařízení, nemovité věci, nehmotný majetek nebo
zásoby). V některých případech je možné domáhat se plnění
dluhů společnosti také po společníkovi nebo jednateli, kteří ze zákona v určitých případech za dluhy společnosti ručí.
Pro posouzení případu vašeho syna je nutné se obrátit na advokáta specializujícího se na právo obchodních korporací. Advokát
dle konkrétních okolností také vyhodnotí, zda by se dluhy společnosti mohly nějakým způsobem dotknout družstevního podílu.
JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR
Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2021.
Kovák č. 21/23. listopadu 2020
Nájemní byt s rozbitou pračkou
Součástí vybavení našeho nájemního bytu je i sedm let stará
pračka. Pračka se porouchala, proto jsme ihned hlásili pronajímateli závadu a na jeho doporučení zavolali opraváře. Opravář označil pračku za neopravitelnou. Písemné vyjádření
o pračce jsme předali pronajímateli a žádali pračku novou.
Pronajímatel výměnu odmítl s odvoláním na nařízení vlády
č. 308/2015 Sb. Jak máme postupovat dál?
K. M., Český Brod
207

Ve vámi uvedeném dotaze je důležitým momentem to, že pračka
je neopravitelná. Jelikož, jak v dotaze uvádíte, je pračka součástí
vybavení vašeho bytu, má pronajímatel povinnost vám obstarat
pračku novou. Nařízení vlády č. 308/2015 Sb. upravuje drobné
opravy a běžnou údržbu bytu a nelze je aplikovat na neopravitelnou věc v bytě v hodnotě nejméně 5 000 Kč.
Závadu jste nahlásil včas, vyzval pronajímatele, aby na základě vyjádření odborníka pořídil pračku novou. Postupoval jste v souladu
s občanským zákoníkem.
Pokud pronajímatel nahlášenou závadu řádně a bez zbytečného
odkladu neodstraní a zároveň jde o vadu podstatnou, tedy takovou, která zásadním způsobem ztěžuje bydlení, můžete vadu odstranit sám jakožto nájemce a žádat náhradu odůvodněných nákladů, popřípadě slevu z nájemného. V případě, že vadu neodstraníte sám, budete trvat na odstranění vady ze strany pronajímatele, dáte k tomuto odstranění pronajímateli další dodatečnou
lhůtu a pronajímatel svoji povinnost v této lhůtě nesplní, máte
právo nájem bez výpovědní doby vypovědět.
JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR
Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2021.
Kovák č. 21/23. listopadu 2020
Když soused neudržuje pozemek
Mnoho let již řešíme neudržované pozemky v našem okolí. Jakou právní cestou se můžeme jako obyvatelé města domoci
nápravy u neudržovaných pozemků v sousedství? Slyšeli
jsme, že je možné tyto nikým neudržované pozemky vyvlastnit. Je to pravda?
J. P., Veltrusy
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Máte pravdu v tom, že neudržované pozemky, ale i domy jsou
opravdu velkým problémem a jeho řešení sice právní předpisy
upravují, ale v praxi toto řešení naráží na řadu překážek.
Ptáte se na právní cesty řešení, ale dříve, než je uvedu, vždy doporučuji, pokusit se se sousedem dohodnout, vyzvat jej, aby sjednal nápravu. Vlastnictví pozemku si snadno ověříte sami na
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https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ nebo vám pomohou na místním,
obecním nebo městském úřadu.
V případě, že dohoda se sousedem není možná, přicházejí
v úvahu tato řešení:
1. Obecní vyhláška dle § 10 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích – neudržovaná zeleň – přestupek
2. § 3 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči – plevel na
pozemku – přestupek
3. § 1013 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů – sousedská žaloba
4. § 1050 odst. 2 občanského zákoníku – opuštěná nemovitost
(pozemek, dům) – vyvlastnění jako krajní způsob řešení
Ad 1.
Podle zákona o obcích mohou obce vydávat obecně závazné vyhlášky, zejména k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku. Obecně závazné vyhlášky jsou k nahlédnutí na webu konkrétního úřadu. Pokud vyhláška ukládá povinnost občanům např.
udržovat zeleň v zástavbě, ale tato povinnost není plněna, je
možné podat podnět úřadu k zahájení přestupkového řízení
z moci úřední. V přestupkovém řízení bude postupováno podle
zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení
o nich. Podle zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve
znění pozdějších předpisů, lze za přestupek porušení povinnosti
stanovené v obecně závažné vyhlášce uložit omezující opatření
nebo pokutu až do výše 100 000 Kč. Problematikou přestupkového řízení se v souvislosti s dotazem nebudu dále podrobně zabývat. Přestupkové řízení je velmi složitá oblast práva.
Problém v případě přestupkového řízení obvykle spočívá v tom,
že se vlastník pozemku k jednání nedostaví, a to protože prostě
nechce nebo se nezdržuje na adrese uvedené v katastru nemovi-
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tostí. Je pak na obecním úřadu, jak bude dále v přestupkovém řízení postupovat, jak bude důsledný a využije všech dostupných
prostředků zákona.
Ad 2.
Postup podle zákona o rostlinolékařské péči se využívá v případě
neobdělávané zemědělské i nezemědělské půdy, ze které se do
okolí šíří plevel nebo škodlivé organismy – § 3 odst. 1 písm. a uvedeného zákona.
Obecní úřady obcí s rozšířenou působností projednávají ve svých
obvodech přestupky týkající se § 3 odst. 1 písm. a, jde-li o škodlivé
organismy, které se šíří z neobdělávané zemědělské půdy a neudržované nezemědělské půdy a které ohrožují životní prostředí
nebo zdraví lidí či zvířat, a ukládají odstranění zjištěných nedostatků se stanovením lhůty. U statutárních měst členěných na
městské části vykonávají tuto činnost městské části. Na území
hlavního města Prahy vykonávají úřady městských částí státní
správu na úseku rostlinolékařské péče v rozsahu svěřeném tímto
zákonem obecním úřadům obcí s rozšířenou působností. Podle
§ 79b odst. 2 uvedeného zákona lze uložit u fyzické osoby pokutu
až do výše 30 000 Kč, právnické osobě až 2 000 000 Kč.
Ad 3.
Povinnost udržovat svůj pozemek vyplývá z principů, na kterých
je založeno vlastnické právo. Právo vlastnit nesmí být zneužito na
úkor práv druhých nebo v rozporu se zákonem chráněnými obecnými zájmy a jeho výkon nesmí poškozovat lidské zdraví, přírodu
a životní prostředí nad míru stanovenou zákonem. Žalobou podle
§ 1013 občanského zákoníku se může občan domáhat toho, aby
vlastník pozemku udržoval pozemek tak, aby nedocházelo k obtěžování jeho okolí, např. soud může uložit vlastníku pozemku posekání trávy, odklizení odložených věcí apod. Občanskoprávní žaloba však může být zdlouhavá a finančně nákladná.
Ad 4.
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Od 1. ledna 2014, kdy nabyl účinnosti nový občanský zákoník, je
vyvlastnění možné. Občanský zákoník obnovil tzv. zásadu okupační volnosti, kdy jde o opuštění nemovitosti (pozemek, dům).
V občanském zákoníku úpravu naleznete v § 1050 odst. 2. Platí
zde, že nevykonává-li vlastník vlastnické právo k nemovité věci po
dobu deseti let, má se za to (právní fikce, domněnka), že ji opustil.
Bude na vlastníkovi, aby prokázal, že tomu tak není. Samozřejmě
nejde o jednoduchou záležitost, proto také k vyvlastnění nemovité věci dojde jen výjimečně.
Jak složité je použití institutu vyvlastnění podle občanského zákoníku, si jistě dovedete představit, a samotní soudci, kteří tento institut u soudu řeší, si mnohdy nevědí rady. Musejí řešit např., odkdy se počítá desetiletá lhůta a to, že opuštění nemovitosti nelze
vždy prokazatelně doložit.
JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR
Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2021.
Kovák č. 22/7. prosince 2020
Nájemce musí umožnit prohlídku prostoru
Mám pronajatý nebytový prostor, kde provozuji obchod s potravinami. Nájem mi končí za dva měsíce. Volal mi pronajímatel, že přijde na prohlídku se zájemcem o nájem prostoru.
Musím to umožnit? Od pronajímatele neočekávám nic dobrého, naše vztahy jsou napjaté.
K. K., Milevsko
Požadavek pronajímatele je oprávněný. Tuto situaci řeší § 2233
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů, podle kterého platí, že v době tří měsíců před skončením nájmu, je-li stranám den skončení nájmu znám, umožní nájemce věci, která má být znovu pronajata, zájemci o nájem přístup
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k věci v nezbytném rozsahu za účelem prohlídky v přítomnosti nájemce a pronajímatele, který oznámí nájemci návštěvu v přiměřené době předem. Doporučuji, abyste se s pronajímatelem dohodl, s ohledem na provoz v obchodě, jaký den a doba je pro vás
přijatelná.
JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR
Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2021.
Kovák č. 22/7. prosince 2020
Zvyšování nájemného a inflační doložka
Uzavřel jsem nájemní smlouvu k bytu. V jednom odstavci
smlouvy je uvedeno, že se nájemné bude zvyšovat na základě
inflace zveřejněné Českým statistickým úřadem pro předchozí kalendářní rok. Jak tomu mám rozumět?
K. L., Týn nad Labem
Nevím, zde jste v dotaze uvedl přesné znění uvedeného odstavce
o inflaci, proto uvedu ke zvyšování nájemného na základě tzv. inflační doložky obecnou odpověď.
Zvýšit nájemné je možné na základě dohody smluvních stran
v nájemní smlouvě nebo podle zákona. Jednou z možností dohody o zvyšování nájemného je inflační doložka. Uvedená v nájemní smlouvě je však platná jen v případě, že je v ní jednoznačně
sděleno, kterou konkrétní inflací vyhlášenou (zveřejněnou) Českým statistickým úřadem se řídí (např. přírůstkem průměrného
ročního indexu spotřebitelských cen). Dále v inflační doložce musí
být uvedeno, k jakému datu bude docházet ke zvyšování nájemného. Podle inflační doložky lze zvyšovat nájemné jednou ročně,
např. k 1. lednu příslušného roku, k datu výročí uzavření nájemní
smlouvy nebo k datu doručení písemného oznámení pronajímatele o zvýšení nájemného i inflaci. Je dobré si i u tohoto způsobu
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zvyšování nájemného dohodnout, že pronajímatel zvýšení nájemci včas písemně oznámí. Pokud takováto dohoda chybí, neměl
by nájemce spoléhat na to, že se zvýšení nájemného vyhnul. I zde
platí tříletá promlčecí doba.
JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR
Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2021.
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