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Vážení čtenáři, kolegyně a kolegové, 

      

opět po roce vycházíme vstříc přání mnohých 

z vás. Na pomoc jednotlivým funkcionářům 

organizačních jednotek OS KOVO, kteří musí 

dnes a denně řešit mnoho různých problémů, 

jsme zpracovali a v této publikaci vám předklá-

dáme sumář poraden, zahrnujících především 

oblast právní, práva spotřebitele, daňovou, sociální, bezpečnost 

a ochrana zdraví při práci, počítače a oblast bydlení, které vyšly 

v průběhu roku 2019 v časopise Kovák. Tato „poradenská“ ro-

čenka má napomoci s vyhledáváním odpovědí na vaše pro-

blémy. Současně vám chceme usnadnit vyhledávání tak, abyste 

nemuseli listovat v množství čísel časopisu Kovák, ale našli jste 

to, co hledáte, přehledně a podle jednotlivých témat v jedné 

brožurce. Dotazy čtenářů a odpovědi specialistů jsou uspořádá-

ny v kapitolách: Pracovní právo, Právo, Práva spotřebitele, Spo-

třebitelské právo, Daňová odpovědna, Daně, Mzdy, Finance, 

Finanční okénko, 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 atd. Proto autoři v případě tako-

výchto změn uvedli k datu uzávěrky brožury, tj. 15. ledna 2020, 

aktuální stav vždy „pod čarou“ (tedy na konci) příslušné poradny. 

Tak lze s poradnami pracovat i v současnosti. Doufáme, že vám 

tato kapesní brožurka pomůže při vaší náročné práci. 

 

 

           

          Tomáš Valášek 

místopředseda OS KOVO  
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U KAŽDÉ PORADNY UVÁDÍME V TOMTO POŘADÍ:  

číslo a datum vydání Kováku, v němž byla poradna uveřej-

něna; název článku; otázku čtenáře a odpověď; jméno spe-

cialisty, který odpovídal na příslušný dotaz. 
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Kovák č. 11/10. června 2019 

Nadpracování doby kvůli návštěvě u lékaře 

Může po mně zaměstnavatel požadovat nadpracování doby 

strávené u lékaře, když nemám volné hodiny v přesčasové 

bance? Tvrdí mi, že u pružné pracovní doby tuto dobu nad-

pracovat musím. A může zaměstnavatel propustku k lékaři 

omezit pouze na dvě hodiny?                                  A. D., Hranice 

 

Váš zaměstnavatel může mít pravdu v nadpracování překážky na 

straně zaměstnance, ale zároveň se v další části vašeho dotazu 

chová protiprávně. Jelikož ve vašem dotazu chybí některé důleži-

té informace, zobecním a rozdělím váš dotaz na tři oblasti.  

Pružné rozvržení pracovní doby a překážky  v práci na straně 

zaměstnance 

Dle § 85 zákoníku práce (dále jen „ZP“) pružné rozvržení pracovní 

doby zahrnuje časové úseky základní a volitelné pracovní doby, 

jejichž začátek a konec určuje zaměstnavatel. V základní pracov-

ní době je zaměstnanec povinen být na pracovišti a v rámci 

volitelné pracovní doby si zaměstnanec sám volí začátek a konec 

pracovní doby. Celková délka směny nesmí přesáhnout 12 ho-

din. Při pružném rozvržení pracovní doby musí být průměrná 

týdenní pracovní doba naplněna ve vyrovnávacím období urče-

ném zaměstnavatelem. Toto období bývá nejčastěji týdenní 

nebo čtyřtýdenní (měsíční), ale v kolektivní smlouvě může být 

sjednáno až na 52 týdnů. 

a) Z ustanovení § 97 odst. 1 ZP se překážky v práci na straně 

zaměstnance při pružném rozvržení pracovní doby posuzují 

jako výkon práce jen v rozsahu, ve kterém zasáhly do zá-

kladní pracovní doby. To neplatí v případě dočasné pra-
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covní neschopnosti, kdy se zaměstnanci poskytuje náhrada 

mzdy.  

b) Pokud se ovšem jedná o překážky v práci na straně za-

městnance vymezené přesnou délkou nezbytně nutné 

doby (§ 97 odst. 2 ZP), po kterou přísluší zaměstnanci pra-

covní volno, pak se posuzuje jako výkon práce celá tato do-

ba. Za dobu jednoho dne se považuje pro tyto účely doba 

odpovídající průměrné délce směny vyplývající ze stanove-

né týdenní pracovní doby nebo z kratší pracovní doby (§ 97 

odst. 4 ZP). 

Pro bližší vysvětlení použiji příklad: 

 základní pracovní doba je stanovena od 8.00 do 14.00, 

 volitelná pracovní doba je stanovena od 6.00 do 8.00 a od 

14.00 do 18.00. 

Doba vyšetření u lékaře připadne na dobu od 7.00 do 9.00. Do 

odpracované pracovní doby se zaměstnanci započítá pouze doba 

od 8.00 do 9.00. Za tuto dobu zároveň zaměstnanci náleží náhrada 

mzdy za překážku v práci. 

Zaměstnanci, který by chodil do práce pravidelně např. od 6,00 do 

14,00 a k lékaři by šel přímo z domova, budou tudíž chybět dvě 

hodiny, které je povinen nadpracovat v průběhu vyrovnávacího 

období určeného zaměstnavatelem. 

V odstavci b) se jedná především o celodenní překážky, jako jsou 

např. svatba či úmrtí v rodině, které mají v nařízení vlády  

č. 590/2006 Sb. vymezenou přesnou délku nezbytně nutné 

doby trvání.  

Pokud byste chtěla toto ustanovení ZP použít na „celodenní“ 

vyšetření u lékaře, převládá právní názor, že v tomto případě se 

nejedná o přesně vymezenou délku nezbytně nutné doby, 

a tudíž by vám zaměstnavatel mohl uznat pouze dobu, která 

spadá do základní pracovní doby, a to bez přestávky na jídlo 

a oddech. 
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Pomineme-li tedy fakt, že k lékaři bychom měli chodit hlavně 

mimo svou pracovní dobu, tak při pružném rozvržení pracovní 

doby se vám opravdu může stát, že si návštěvu u lékaře mimo 

základní pracovní dobu budete muset nadpracovat.  

Vyšetření nebo ošetření u lékaře (omezení doby trvání tohoto 

ošetření zaměstnavatelem) 

Nařízení vlády č. 590/2006 Sb. říká: 

Vyšetření nebo ošetření 

a) Pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu se poskytne na 

nezbytně nutnou dobu, bylo-li vyšetření nebo ošetření prove-

deno ve zdravotnickém zařízení se smluvním vztahem ke 

zdravotní pojišťovně, kterou si zaměstnanec zvolil, je nej-

blíže bydlišti nebo pracovišti zaměstnance a je schopné 

potřebnou zdravotní péči poskytnout (dále jen „nejbližší 

zdravotnické zařízení“), pokud vyšetření nebo ošetření ne-

bylo možné provést mimo pracovní dobu.  

b) Bylo-li vyšetření nebo ošetření provedeno v jiném než nejbliž-

ším zdravotnickém zařízení, poskytne se pracovní volno na ne-

zbytně nutnou dobu; náhrada mzdy nebo platu však přísluší 

nejvýše za dobu podle písmene a). 

Pokud nebylo možné vyšetření nebo ošetření provést mimo 

pracovní dobu a zaměstnanec je podstoupil v pracovní době, 

může „nezbytně nutnou dobu“ vymezit pouze lékař, nikoli 

zaměstnavatel. Lékař by měl na propustce zaměstnance uvést, 

jak dlouho vyšetření nebo ošetření trvalo a zda je zaměstnanec 

schopen ihned práce (např. po nějakém zákroku). Nařízení vlády 

nijak neupravuje, co je nezbytně nutná doba vyšetření nebo 

ošetření, protože to ani nelze, jelikož každé vyšetření či jakýkoli 

lékařský zákrok je ovlivněn spoustou faktorů a tuto dobu dopře-

du (např. s ohledem na možné komplikace) neví ani ošetřující 

lékař. Každopádně je zaměstnanec povinen zaměstnavateli 

překážku v práci doložit platně potvrzenou propustkou či vyjád-
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řením ošetřujícího lékaře o nezbytně nutné době vyšetření nebo 

ošetření. 

Co se týká cesty k lékaři, pokud je zdravotnické zařízení ve 

smluvním vztahu ke zdravotní pojišťovně zaměstnance, je nejblí-

že bydlišti nebo pracovišti zaměstnance a je zároveň schopno 

poskytnout potřebnou péči, potom se dle výše uvedeného naří-

zení vlády počítá do ošetření i cesta k lékaři. 

Tzv. přesčasová banka 

Zde se dle mého názoru jedná o obcházení zákona z „nevědo-

mosti“ zaměstnance. Zákoník práce žádné časové ani přesčasové 

banky nezná. ZP nám v § 114 jasně říká: 

1) Za práci přesčas přísluší zaměstnanci mzda, na kterou mu 

vzniklo za tuto dobu právo (dále jen „dosažená mzda“), 

a příplatek nejméně ve výši 25 % průměrného výdělku, po-

kud se zaměstnavatel se zaměstnancem nedohodli na po-

skytnutí náhradního volna v rozsahu práce konané přesčas 

místo příplatku. 

2) Neposkytne-li zaměstnavatel zaměstnanci náhradní volno 

v době tří kalendářních měsíců po výkonu práce přesčas nebo 

v jinak dohodnuté době, přísluší zaměstnanci k dosažené mzdě 

příplatek podle odstavce 1. 

3) Dosažená mzda a příplatek ani náhradní volno podle odstavců 

1 a 2 nepřísluší, je-li mzda sjednána (§ 113) již s přihlédnutím 

k případné práci přesčas. Mzdu s přihlédnutím k případné prá-

ci přesčas je možné takto sjednat, je-li současně sjednán roz-

sah práce přesčas, k níž bylo při sjednání mzdy přihlédnuto. 

Mzdu s přihlédnutím k případné práci přesčas je možné sjed-

nat nejvýše v rozsahu 150 hodin práce přesčas za kalendářní 

rok a u vedoucích zaměstnanců (§ 11) v mezích celkového roz-

sahu práce přesčas. 

Z výše uvedeného vyplývá, že zaměstnavatel je povinen vám za 

práci přesčas zaplatit dosaženou mzdu a příplatek za práci přes-
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čas nejméně ve výši 25 % průměrného výdělku. Pouze pokud se 

se zaměstnavatelem dohodnete, můžete za práci přesčas dostat 

náhradní volno místo tohoto příplatku. 

Koncepce různých časových a přesčasových bank u zaměstnava-

telů obyčejně funguje na principu, kdy zaměstnanci podepíšou 

souhlas s časovou bankou, která u zaměstnavatele „nějakým 

způsobem“ funguje, a tím splní podmínku dohody, kdy zaměst-

nanci místo příplatku za práci přesčas náleží volno, které de 

facto nemusí být poskytnuto ani do tří měsíců od vykonané  

práce přesčas. Pokud by zaměstnanci „s ukládáním přesčaso-

vých hodin“ nesouhlasili, zaměstnavatel jim to nesmí nařídit.  

Navíc § 93 odst. 4 a 5 ZP říká: 

4) Celkový rozsah práce přesčas nesmí činit v průměru více než 

osm hodin týdně v období, které může činit nejvýše 26 týdnů po 

sobě jdoucích. Jen kolektivní smlouva může vymezit toto obdo-

bí nejvýše na 52 týdnů po sobě jdoucích. 

5) Do počtu hodin nejvýše přípustné práce přesčas ve vyrovnáva-

cím období podle odstavce 4 se nezahrnuje práce přesčas, za 

kterou bylo zaměstnanci poskytnuto náhradní volno. 

Tímto může docházet k tomu, že by mohla být zaměstnanci 

v souladu se zákonem nařizována (případně s ním dohodnuta) 

práce přesčas i nad zákonem stanovené limity, které uvádí výše 

zmíněný § 93 odst. 4 ZP. 

Pro úplnost ještě dodávám odpověď na jiný z častých dotazů, 

a to že náhradní volno za práci přesčas je bez náhrady mzdy (tzv. 

neplacené). Za vykonanou práci přesčas dostane zaměstnanec 

zaplacenou dosaženou mzdu ve výplatě za měsíc, ve kterém tuto 

práci konal, a pokud náhradní volno za přesčasovou práci čerpal 

v některém z následujících měsíců, nedostane za něj již zaplace-

no nic.  

V časových bankách v tomto ohledu může dle mého názoru 

docházet k porušení zákona tím, že zaměstnanci není zaplacena 
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jeho práce ve lhůtě splatnosti mzdy. Pokud ovšem toto prodlení 

není již dopředu podepsáno a odsouhlaseno zaměstnancem při 

souhlasu s tzv. časovou bankou. Obyčejně totiž je volno čerpané 

z časové banky s náhradou mzdy, a tudíž logicky nebyly tyto 

odpracované hodiny proplaceny ve lhůtě splatnosti mzdy, která 

se vztahuje na dobu, kdy byla práce přesčas konána.  

 

Lenka Kobylková, mzdová specialistka RP OS KOVO Olomouc 

Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2020 
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Kovák č. 3/11. února 2019 

Pracovní náplň jako součást pracovní smlouvy  

Je zaměstnavatel povinen vydat zaměstnanci při nástupu do 

zaměstnání vedle pracovní smlouvy i náplň práce? 

                                                                                               J. K., Praha 

 

Pracovněprávní vztah vzniká nejčastěji uzavřením pracovní 

smlouvy. Smlouva je uzavřena sjednáním podstatných náležitos-

tí: den nástupu do práce, druh práce a místo výkonu práce. 

Z podstatných náležitostí pracovní smlouvy má zásadní význam 

druh práce (pracovní pozice), který ovlivňuje pracovní zařazení, 

rozsah pracovních úkolů, výkon jiné práce apod. Při sjednávání 

se zaměstnavatelé často dopouštějí chyb, zejména při vymezo-

vání pracovního zařazení ve vztahu k pracovní náplni. 

Pracovní náplň zpravidla poskytuje bližší informace o sjedna-

ném druhu práce a lze ji považovat za vhodné doplnění pracovní 

smlouvy, i když náplň zpravidla není součástí obsahu pracovní 

smlouvy. Zaměstnavatel ji určuje jednostranným opatřením, 

kterým může pracovní náplň též měnit nebo doplňovat a přidě-

lovat jakoukoli práci odpovídající sjednanému druhu práce 

(sjednané funkci).  

Pracovní smlouva může pracovní náplň obsahovat, jestliže se na 

tom účastníci (zaměstnavatel a zaměstnanec) dohodnou. Je-li 

pracovní náplň sjednána tak, že nevyčerpává všechny práce 

spadající pod určitý druh práce (funkce) a konkretizuje povinnos-

ti zaměstnance pouze v rámci určitého pracovního místa, jde 

vlastně o zúžené vymezení náležitosti sjednaného druhu práce.   

Pokud by se pracovní náplň stala součástí pracovní 

smlouvy, bylo by ji možno měnit pouze dohodou zaměstna-
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vatele se zaměstnancem. Z tohoto důvodu téměř žádná pra-

covní smlouva neobsahuje současně pracovní náplň. Ta je tedy 

závislá na sjednaném druhu práce. Druhové nebo funkční vyme-

zení prací v obsahu pracovní smlouvy může v sobě zahrnovat 

práce na více pracovních místech, pro něž platí různé pracovní 

náplně. Společným jmenovatelem je tentýž druh práce.  

Např. u zaměstnavatele pracuje několik žen ve funkci samostatné 

účetní. Společným druhovým základem této funkce jsou sa-

mostatně vykonávané účetní práce, jejichž konkrétní pracovní náplň 

je však rozdílná podle toho, zda jde o práce ve mzdové, finanční, 

provozní účtárně apod. 

Jestliže je v pracovní smlouvě sjednána funkce samostatné účet-

ní a tato žena vykonává účetní práce ve finanční účtárně, za-

městnavatel ji může i bez jejího souhlasu převést na účetní 

práce v jiné své účtárně. Jde o převedení na jinou práci v rámci 

pracovní smlouvy. Zaměstnavatel tedy může v rámci pracovní 

smlouvy měnit pracovní náplň zaměstnance, aniž by k tomu 

potřeboval jeho souhlas, pokud není součástí pracovní smlouvy. 

Zaměstnavatel má právo určovat, měnit nebo doplňovat pra-

covní náplň zaměstnance, ovšem toto právo je ohraničeno roz-

sahem sjednaného druhu práce nebo sjednané funkce (např. 

účetní) v pracovní smlouvě.  

Záleží na tom, jak široce nebo úzce byla tato náležitost dohodnu-

ta. Je-li druh práce sjednán určitým vymezujícím způsobem, 

je zaměstnavatel tímto ujednáním vázán i v otázce změn 

a doplňků pracovní náplně. 

Někdy se pracovní náplň určená zaměstnanci z části kryje  

s rozsahem sjednaného druhu práce (funkce) a v určité části 

tento rozsah překračuje. Např. účetní byly určeny další práce, které 

překračují sjednaný druh práce. Pak nejde o nic jiného než o částeč-

né převedení zaměstnance na jinou práci, než byla dohodnuta  

v pracovní smlouvě. To však bez souhlasu zaměstnance není možné. 
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Jestliže by zaměstnavatel přiděloval i práce, které jsou v rozporu 

s obsahem pracovní smlouvy, může zaměstnanec jejich výkon 

odmítnout. Musí však být zřejmé, že se jedná o práce, které jsou 

nad rámec pracovní smlouvy, a že nejde o případy, kdy zaměst-

navatel může zaměstnance převést na jinou práci i bez jeho 

souhlasu (§ 41 zákoníku práce).  

V případě odmítnutí pracovního příkazu, kdy by měl za-

městnanec plnit úkoly mimo sjednaný druh práce a mimo 

pracovní náplň, nejde o porušení pracovních povinností 

(pracovní kázně). 

Zaměstnanec může být převáděn na jinou práci v rámci své 

pracovní smlouvy. Jedná se o opatření v rámci dispozičního 

oprávnění zaměstnavatele. O rozsahu této změny rozhoduje 

především část pracovní smlouvy, v níž je uveden údaj o druhu 

práce, na kterou je zaměstnanec přijímán.  

Jestliže je např. v pracovní smlouvě sjednaná práce prodavače, 

pokladní, řidiče, …, může být zaměstnanec bez svého souhlasu 

pověřován výkonem všech prací s tím spojených. Je-li však pře-

veden na práci jiného druhu, než jaký byl sjednán v pracovní 

smlouvě, jde již o změnu této smlouvy a v takovém případě je 

třeba jeho souhlasu. 

Považuji za velmi důležité vedle druhu práce sjednávat v pracov-

ní smlouvě i pracovní náplň. Z jejího obsahu je pak zřejmé, 

jaké pracovní povinnosti musí zaměstnanec plnit. Platí 

významná zásada, že za porušení pracovních povinností 

(pracovní kázně) nemůže být považováno nesplnění povin-

nosti, která nepatří do pracovní náplně zaměstnance.  

Problémy nastávají právě tehdy, je-li sjednán v pracovní smlouvě 

pouze druh práce bez bližší konkretizace pracovních úkolů 

a povinností, zejména bez pracovní náplně. Např. podle zákona 

o nemocenském pojištění č. 187/2006 Sb., § 65 odstavec 1 písm. 

b) jsou zaměstnavatelé povinni sdělit na vyžádání příslušnému 

http://www.pojistenivpraxi.cz/
https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ze-dne-14-brezna-2006-o-nemocenskem-pojisteni-15337.html
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orgánu nemocenského pojištění a ošetřujícímu lékaři pracovní 

zařazení, náplň práce a pracovní podmínky dočasně práce ne-

schopného zaměstnance. 

Tomu odpovídá oprávnění ošetřujícího lékaře požadovat od 

zaměstnavatele uvedené informace, včetně informací o zařízení 

závodní preventivní péče (§ 63 odstavec 1 písm. c). Nesplnění 

této povinnosti může pro zaměstnavatele znamenat pokutu až 

do částky 20 000 Kč od příslušného orgánu nemocenského 

pojištění (§ 136 odstavec 2 zákona č. 187/2006 Sb.). 

Zaměstnavatelé v této souvislosti velmi často namítají, že nema-

jí povinnost sjednávat nebo určovat zaměstnanci pracovní 

náplň, takže tuto informační povinnost nemohou splnit. Zákoník 

práce sice neobsahuje právní normu, která by stanovila povin-

nost předat zaměstnanci pracovní náplň, ale pokud by se proká-

zalo, že zaměstnavatel neplnil povinnosti podle nařízení vlády  

č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 

práci, mohl by mít odpovědnost za vzniklou nebo dlouhodobou 

pracovní neschopnost zaměstnance.  

Jedná se třeba o dodržování bezpečnostních přestávek při práci, 

které se započítávají do pracovní doby podle uvedeného naříze-

ní vlády (např. práce s počítačem, práce při psychické zátěži 

apod.), poskytování ochranných nápojů na pracovišti, dodržová-

ní teploty apod. 

Rozsah prací, které je povinen zaměstnanec vykonávat v pra-

covním poměru, je vymezen sjednaným druhem práce. Naproti 

tomu pracovní náplň představuje podrobnější popis prací 

(pracovních činností), které je zaměstnanec povinen v rámci 

sjednaného druhu práce vykonávat.  

Zaměstnavatel nemůže s odkazem na pracovní náplň požadovat, 

aby zaměstnanec konal práce, jež se sjednanému druhu práce 

vymykají.  

Zaměstnavatel by měl sjednávat nebo určovat pracovní 

http://www.pojistenivpraxi.cz/
http://www.pojistenivpraxi.cz/
https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ze-dne-14-brezna-2006-o-nemocenskem-pojisteni-15337.html
https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/narizeni-vlady-ze-dne-12-prosince-2007-kterym-se-stanovi-podminky-ochrany-zdravi-pri-praci-16332.html
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náplň zaměstnance v rámci jeho druhu práce, i když nejde 

o právní povinnost. Předejde se tak zbytečným sporům při 

platovém zařazení zaměstnance, změně druhu práce nebo 

při uplatňování náhrady škody v důsledku nesplnění práv-

ních povinností zaměstnavatele, které má při ochraně zdra-

ví při práci. Zejména se jedná o zajištění bezpečnostních 

přestávek, které se započítávají do pracovní doby, poskyto-

vání ochranných nápojů, dodržování zákazu některých prací 

apod. 

Údaj o pracovní náplni zaměstnance musí zaměstnavatel 

sdělovat na žádost příslušného orgánu nemocenského po-

jištění nebo ošetřujícímu lékaři. 

 

JUDr. Marie Stodolová, právnička RP OS KOVO Praha a střední 

Čechy 

Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2020  

 
Kovák č. 6/25. března 2019 

Služba sledování změn v katastru nemovitostí  

Dočetl jsem se, že katastrální úřad zavedl službu sledování 

změn v katastru. Je to pravda? A co tato služba umí? 

J. M., Kouřim 

 

Český úřad zeměměřický a katastrální poskytuje v souladu s § 55 

odst. 6 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (kata-

strální zákon), v platném znění, službu, která informuje automa-

ticky uživatele o tom, že u nemovitostí, ke kterým má uživatel 

právo, došlo v katastru nemovitostí ke změně. Tato služba se 

nazývá Služba sledování změn. Zažádat si o její zřízení můžete, 

pokud jste vlastník nemovité věci, nebo máte věcné právo 

k nemovitým věcem (tedy oprávněný z věcného břemene, nebo 

předkupního práva, které je zapsáno v katastru nemovitostí, 
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oprávněný z práva zpětné koupě, oprávněný z práva lepšího 

kupce, nájemce nebo pachtýř nebo zástavní věřitel) nebo jste 

účastníkem řízení o takovém právu. 

Žádost o zřízení služby Sledování změn můžete podat na formu-

láři osobně na kterémkoli katastrálním úřadu, nebo písemně 

žádost zaslat Českému úřadu zeměměřičskému a katastrálnímu 

(na formuláři je nutné mít úředně ověřený podpis), nebo máte-li 

datovou schránku, lze Službu sledování změn zřídit přes interne-

tovou aplikaci. Služba se následně aktivuje zpravidla do 24 hodin 

po zaplacení úplaty.  Chcete-li sledovat méně než 20 nemovitých 

věcí (včetně), je výše úplaty jednorázová, a to 200 Kč. V případě, 

že chcete sledovat 21 nemovitých věcí a více, je výše úplaty 

roční, a to ve výši 10 Kč za každou nemovitou věc a rok.  

A co služba Sledování změn umí? 

Automaticky vás jako uživatele informuje o tom, že na nemovité 

věci, kterou chcete sledovat, došlo ke změně, tedy že jsou právní 

vztahy k nemovité věci dotčeny změnou. Na nemovitou věc tedy 

byl podán návrh na vklad (vlastnického práva, zástavního práva, 

věcného břemene apod.), nebo byl podán návrh na změnu 

údajů zapisovaných záznamem či poznámkou. Informace o tom, 

že nemovitá věc je dotčena změnou, je uživateli zasílána způso-

bem, jaký si zvolí, a to buď e-mailem, SMS nebo datovou schrán-

kou, vždy zpravidla do 24 hodin po vzniku události. 

 

Mgr. Iva Štědrá, specialista právník úseku odborové politiky  

OS KOVO 

Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2020  

 
Kovák č. 7/8. dubna 2019 

Účast na školení se považuje za výkon práce 

Pracuji ve vedoucí pozici jako skladník a zúčastnil jsem se 

o víkendu školení, které se vztahovalo k mé funkci. Účast 



19 

byla povinná a já v současné době požaduji od zaměstnava-

tele zaplacení mzdy a všech příplatků, na které mi vznikl 

nárok. Zaměstnavatel však není ochotný moje nároky ak-

ceptovat. Je to v souladu se zákoníkem práce?                           

K. J., Praha 

 

Zaměstnavatel nerespektuje zákoník práce, neboť jednalo-li se 

o prohloubení kvalifikace, je toto upraveno v § 230, odst. 3 ZP. 

Školení a studium při zaměstnání, kdy si zaměstnanec prohlubu-

je kvalifikaci, se považuje na základě § 230, odst. 3 za výkon 

práce, za který přísluší zaměstnanci mzda nebo plat, případně 

další příplatky. 

Zaměstnavatel je oprávněn uložit zaměstnanci účast na školení, 

kterým si bude prohlubovat kvalifikaci, popřípadě po něm poža-

dovat, aby prohloubení kvalifikace absolvoval jinou formou, 

např. u společnosti, která tato školení provádí. Znamená to tedy, 

že pokud bude probíhat mimo pracovní dobu, bude se jednat 

o výkon práce, za který vám přísluší mzda, příplatek za práci 

přesčas konanou v době nepřetržitého odpočinku v týdnu nebo 

náhradní volno, pokud se na něm se zaměstnavatelem dohod-

nete.  
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Neposkytne-li vám zaměstnavatel náhradní volno v době tří 

kalendářních měsíců po výkonu práce přesčas nebo v jinak 

dohodnuté době, je povinen vám příplatek za práci přesčas 

vyplatit. 

Pokud však máte sjednanou mzdu včetně příplatků za práci 

přesčas, příplatek vám nenáleží. Mzdu s přihlédnutím k případné 

práci přesčas lze sjednat v kolektivní smlouvě nebo v jiné 

smlouvě a pro sjednání výše mzdy za práci přesčas nejsou záko-

nem stanoveny žádné další podmínky, avšak z ujednání takové 

smlouvy musí jednoznačně vyplývat forma a výše tohoto 

přihlédnutí. 

Nestačí tedy pouhé konstatování, že je mzda stanovena s při-

hlédnutím k případné práci přesčas, ale musí být patrný rozdíl 

od mzdy, která s tímto přihlédnutím sjednána nebyla. Mzdu 

s přihlédnutím k případné práci přesčas je možné takto sjednat, 

je-li současně sjednán rozsah práce přesčas, k níž bylo při sjed-

nání mzdy přihlédnuto, a to nejvýše v rozsahu 150 hodin práce 

přesčas za kalendářní rok a u vedoucích zaměstnanců v mezích 

celkového rozsahu práce přesčas (nařízené i dohodnuté). 

V konkrétním měsíci tedy může být mzda zaměstnance se 

mzdou zohledňující práci přesčas vyšší nebo nižší než u jiného 

zaměstnance, s nímž mzda s přihlédnutím k případné práci 

přesčas sjednána nebyla. Prokáže-li se však, že by tato forma 

zohlednění práce přesčas byla dlouhodobě pro zaměstnance 

nebo zaměstnavatele nevýhodná nebo že se předpoklady, podle 

nichž byla sjednána mzda za případnou práci přesčas, nenaplňu-

jí, jedna nebo druhá strana nebude propříště návrh tohoto 

řešení akceptovat. 

Pozor ale na cestu na toto školení, ta se nepovažuje za výkon 

práce (za cestu by náležela náhrada mzdy nebo by se za ni ne-

krátila mzda pouze v případě, že by zasáhla do pracovní doby). 

Současně vám náleží cestovní náhrady, jestliže nějaké vznikly – 
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zejm. jízdní výdaje a stravné, které by bylo podle § 163 kráceno, 

pokud by zaměstnavatel zajistil bezplatné stravování.  

Jestliže vám tedy zaměstnavatel odmítl za takové školení po-

skytnout vše, co vám náleží, máte možnost obrátit se se stížností 

na inspektorát práce. 

 

JUDr. Marie Stodolová, právnička RP OS KOVO Praha a střední 

Čechy 

Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2020 

 
 Kovák č. 8/22. dubna 2019 

Zaměstnanec si nepřeje být zastupován OS KOVO 

Naše nově založená ZO OS KOVO má poměrně napjaté vzta-

hy se zaměstnavatelem. V současné době obíhá na pracoviš-

tích tiskopis s tím, že jeho vyplněním a podepsáním za-

městnanec žádá, aby jej Odborový svaz KOVO před zaměst-

navatelem v žádných záležitostech nezastupoval. Má takový 

dokument vůbec nějakou závaznost, pokud by jej konkrétní 

zaměstnanec vyplnil, podepsal a předal naší základní orga-

nizaci OS KOVO?                                                     K. V., Chomutov 

 

I. Právní úprava: 

Zákon č. 262/2006 Sb. (dále jen ZP) 

§ 24  

(1) Odborová organizace uzavírá kolektivní smlouvu také za 

zaměstnance, kteří nejsou odborově organizováni.  

PŮSOBNOST ODBOROVÉ ORGANIZACE 

§ 286  

(1) Odborové organizace jsou oprávněny jednat v pracovně-

právních vztazích včetně kolektivního vyjednávání podle tohoto 

zákona, za podmínek stanovených zákonem nebo sjednaných 

v kolektivní smlouvě.  
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(2) Za odborovou organizaci jedná orgán určený jejími stanovami.  

(3) Odborová organizace působí u zaměstnavatele a má právo 

jednat, jen pokud je k tomu oprávněna podle stanov a alespoň tři 

její členové jsou u zaměstnavatele v pracovním poměru; kolektivně 

vyjednávat a uzavírat kolektivní smlouvy může za těchto podmí-

nek jen odborová organizace nebo její pobočná organizace, jestliže ji 

k tomu opravňují stanovy odborové organizace.  

(4) Oprávnění odborové organizace u zaměstnavatele vznikají 

dnem následujícím po dni, kdy zaměstnavateli oznámila, že 

splňuje podmínky podle odst. 3; přestane-li odborová organizace 

tyto podmínky splňovat, je povinna to zaměstnavateli bez zbytečné-

ho odkladu oznámit.  

(6) Působí-li u zaměstnavatele více odborových organizací, jedná za 

zaměstnance v pracovněprávních vztazích ve vztahu k jednotlivým 

zaměstnancům odborová organizace, jíž je zaměstnanec členem. Za 

zaměstnance, který není odborově organizován, jedná v pra-

covněprávních vztazích odborová organizace s největším po-

čtem členů, kteří jsou u zaměstnavatele v pracovním poměru, 

neurčí-li tento zaměstnanec jinak. 

Nález ÚS č. 116/2008 Sb. ze dne 12. března 2008  

279. Pro úplnost lze jen dodat, že právo zaměstnance takto vy-

loučit odborovou organizaci se přirozeně týká toliko jeho indi-

viduálního právního vztahu, nikoli vyjednávání kolektivního 

(srov. § 24, odst. 1 NZP).   

280. Proto Ústavní soud návrhu na zrušení napadeného ustanovení 

v uvedené části nevyhověl.  

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (OZ) 

§ 586  

(1) Je-li neplatnost právního jednání stanovena na ochranu 

zájmu určité osoby, může vznést námitku neplatnosti jen tato 

osoba.  

(2) Nenamítne-li oprávněná osoba neplatnost právního jednání, 

aspi://module='ASPI'&link='262/2006%20Sb.%252324'&ucin-k-dni='11.%202.2019'
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považuje se právní jednání za platné. 

II. Stanovisko: 

Dle ustanovení § 286 odst. 6 ZP s odkazem na nález ÚS  

č. 116/2008 Sb. má zaměstnanec právo vyloučit ZO z jednání za 

něho, to se však týká pouze jeho individuálních právních vztahů, 

nikoli kolektivního vyjednávání dle § 24 odst. 1 ZP.  

Obíhající tiskopis u zaměstnavatele týkající se prohlášení za-

městnance, že si nepřeje být zastupován OS KOVO, je právním 

jednáním dle § 586 odst. 1 OZ relativně neplatným, neboť 

u zaměstnavatele tento svaz nepůsobí. Působí zde základní 

organizace OS KOVO, a to je zcela jiný subjekt se samostatnou 

právní osobností, a na tu není v obíhajícím tiskopise odkazová-

no.  

III. Navrhovaný postup: 

Pokud základní organizace OS KOVO obdrží vyplněný tiskopis, 

v němž zaměstnanec prohlašuje, že si nepřeje být zastupován 

Odborovým svazem KOVO, nechť je mu tento tiskopis vrácen 

s námitkou základní organizace OS KOVO dle § 586 odst. 2 OZ, 

že je takovéto právní jednání vůči ní relativně neúčinné, neboť 

není Odborovým svazem KOVO, je samostatnou právnickou 

osobou, která má právní osobnost. 

 

JUDr. René Švec, specialista právník RP OS KOVO Ústí nad Labem  

Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2020

 
Kovák č. 10/27. května 2019 

Ověření podpisu 

Naše ZO potřebovala ověřit podpis předsedy, který za ově-

ření podpisu u advokáta musel zaplatit. To již nejsou odbo-

rové organizace od poplatku za ověření podpisu osvoboze-

ny?                                                                              P. S., Český Brod 
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Osvobození od poplatků za ověření shody kopie s originálem 

a ověření podpisu pro odborové organizace stále platí, a to 

v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, 

ve znění pozdějších předpisů, položka č. 4 a) a č. 5 a). Je však  

podstatné, kam si půjdete váš podpis, případně i shodu kopie 

listiny s originálem, ověřit. Podle tohoto sazebníku správních 

poplatků se řídí obecní úřady, úřady městských částí nebo měst-

ských obvodů územně členěných statutárních měst a úřady 

městských částí hlavního města Prahy, jejichž seznam stanoví 

prováděcí právní předpis, dále krajské úřady a zastupitelské 

úřady stanovené prováděcím právním předpisem. Pokud si 

půjdete ověřit podpis na listině související s činností ZO na ně-

který z uvedených úřadů, neměli byste za ověření nic platit. 

Pokud však využijete k ověření podpisu jiná místa Czech POINT 

(Českého podacího ověřovacího informačního národního termi-

nálu), nebo služeb advokáta či notáře, již od poplatku osvoboze-

ni nebudete, na jejich činnost se výše uvedený sazebník správ-

ních poplatků nevztahuje. Naopak můžete být i překvapeni, že 

částka za ověření bude o něco vyšší, jelikož bude navíc k částce 

za ověření připočteno DPH v zákonné výši. 

 

Mgr. Iva Štědrá, specialista právník úseku odborové politiky  

OS KOVO 

Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2020  

 
Kovák č. 11/10. června 2019 

Kontrola na alkohol a drogy na pracovišti 

Můžete mi vysvětlit, kdy a za jakých podmínek jsem povinen 

se na pracovišti podrobit na pokyn vedoucího zkoušce na 

přítomnost alkoholu nebo jiné návykové látky? 

K. J., Kutná Hora 
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Problematika alkoholu a drog na pracovišti je upravena v ust.  

§ 106 zákoníku práce (dále jen ZP) – práva a povinnosti zaměst-

nance. Váš dotaz konkrétně řeší ust. § 106 odst. 4 písm. e). ZP  

v § 106 upravuje postavení zaměstnanců v souladu se základní-

mi zásadami chování a jednání zaměstnanců na pracovišti  

a zakotvuje uspokojivé a bezpečné pracovní podmínky pro vý-

kon práce. 

To koresponduje s ust. § 346 b odst. 2 ZP, dle kterého zaměst-

navatel nesmí přenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměst-

nance. Povinnosti zaměstnance zčásti odpovídají povinnostem 

zaměstnavatele dle § 103 ZP. V obecné rovině lze zmínit povin-

nost účasti na školeních k BOZP, která jsou pořádána zaměstna-

vatelem, a povinnost zaměstnance dbát o BOZP svoji a dalších 

fyzických osob, kterých se dotýká jeho činnost. Další právní 

předpisy, jejichž výčet je rozsáhlý, upravují povinnosti zaměstna-

vatelů, a tedy oprávnění zaměstnanců. 
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Práva zaměstnance 

Základním právem zaměstnance je z pohledu komentovaných 

ustanovení jeho právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci. Zaměstnanec má v rámci těchto oprávnění právo na 

informace o rizicích své práce a opatřeních, která byla přijata na 

ochranu před jejich působením.  

Takto podané informace musejí být srozumitelné, neboť pouze 

taková informace může splnit účel (ze strany zaměstnavatele je 

třeba ke splnění této povinnosti vůči jednotlivcům přistupovat 

individuálně, nejen primárně v ohledu srozumitelnosti jazyka, ve 

kterém je podávána, ale např. i v ohledu fyzických či dalších 

schopností adresáta informace) i při absenci požadavku na 

formu (lze tedy informovat také ústně). Z hlediska průkaznosti 

by měla být poskytována písemně. 

V případě bezprostředního a závažného ohrožení života zaměst-

nance (i jiných osob) při práci může výkon takové práce odmít-

nout a zaměstnavatel ho nemůže za takové jednání postihnout 

(bude posuzována adekvátnost, důvodnost, bezprostřednost 

a přiměřenost takového jednání v porovnání se všemi okol-

nostmi případu). Pokud zaměstnavatel odůvodněné odmítnutí 

práce neakceptuje, je možné mu udělit dle § 30 odst. 1 písm. t) 

zák. o inspekci práce pokutu až do výše 1 000 000 Kč. 

Povinnosti zaměstnance ‒ zákaz kouření a konzumace al-

koholu 

V tomto ustanovení jsou také zakotveny některé povinnosti 

zaměstnance v oblasti BOZP. Je stanovena povinnost zaměst-

nance nekouřit na pracovištích i v jiných prostorách, kde jsou 

účinkům kouření vystaveni kolegové nekuřáci, a zaměstnavatel  

je povinen zajistit dodržování zákazu kouření na pracovištích dle 

ust. § 103 odst. 1 písm. l) ZP. Zákoník práce zásadně zaměstnan-

ci zakazuje konzumaci alkohol. nápojů v pracovní době současně 

je zakázáno pod jejich vlivem na pracoviště vstupovat.  
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Ust. § 106 odst. 4 písm. e) 

Existuje-li podezření, že je zaměstnanec pod vlivem alkoholu 

nebo návykové látky, je povinen podrobit se na pokyn opráv-

něného zaměstnance zjištění, zda není pod vlivem alkoholu 

nebo jiných návykových látek, ovšem tato povinnost není bezvý-

hradná a kategorická, jak se již v podobném případě vyjádřil NS 

v roce 2003.  

Výzvu k podrobení se dechové zkoušce může učinit pověřený 

zaměstnanec vykonávající určitou funkci stanovenou ve vnitřním 

předpise, např. „bezpečnostní technik, přímý nadřízený pracov-

ník nebo člen ostrahy“. Pokud by zaměstnance vyzvala neopráv-

něná osoba, mohl by tuto výzvu neuposlechnout. Jestliže by se 

však při takové výzvě zkoušce podrobil s pozitivním výsledkem, 

nemohl by zřejmě již výsledek zpochybnit.  

Pokud se zaměstnanec (ať již z jakýchkoli důvodů) odmítne 

podrobit výše uvedenému pokynu, je na zaměstnavateli, jak 

takové jednání vyhodnotí, avšak zaměstnanec zcela jistě porušu-

je povinnosti vyplývající z ust. § 106 odst. 4 písm. i) ZP. Zaměst-

navatel by měl v daném případě situaci řešit písemným upozor-

něním na možnost výpovědi.  

Zde odkazuji na rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem 

11Co 409/2004: „Odvolací soud sdílí rovněž právní názor soudu 

prvního stupně, že samotné odmítnutí zaměstnance podrobit 

se orientační dechové zkoušce, zda není pod vlivem alkoholu 

nebo jiných návykových látek, nelze považovat za závažné 

porušení pracovní kázně. Odmítnutí takové zkoušky nepo-

chybně zakládá porušení pracovní kázně vždy, avšak intenzita 

porušení je dána až souvisejícími okolnostmi každého indivi-

duálního případu.“  

V projednávané věci tyto okolnosti, jak byly shora uvedeny, 

neodůvodňují závěr pro posouzení jednání žalobce (v tomto 

případě zaměstnance, který podal žalobu k soudu) jako závažné 
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porušení pracovní kázně. Pokud dojde k pozitivnímu zjištění ‒ 

zaměstnanec je pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky ‒ 

bude nutné posuzovat závažnost zjištění např. vzhledem k pova-

ze vykonávané práce. 

Pojem alkohol je vymezen v § 2 zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně 

zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění zákona 

č. 183/2017 Sb. Jiné návykové látky definuje § 2 zákona 

č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně dalších zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů, podle kterého jsou návykovými 

látkami omamné látky a psychotropní látky uvedené v přílohách 

č. 1 až 7 nařízení vlády o seznamu návykových látek. Jedná se 

o nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamu návykových látek.  

Pokud není na pracovišti zajištěno dodržování zákazu poží-

vání alkoholických nápojů a jiných návykových látek, jedná 

se o porušení povinnosti zaměstnavatele, ze které lze udělit 

pokutu dle § 30 odst. 1 písm. x) zák. o inspekci práce do maxi-

mální výše 300 000 Kč, což lze vzhledem k možným následkům 

identifikovat jako pokutu minimálně na hranici dostačeného 

preventivního účinku, i když dle názoru autorů by mohla být tato 

hranice posunuta výše. 

Pokud ovšem zaměstnavatel provede kontrolu zjištění přítom-

nosti alkoholu u zaměstnance pouze dechovými trubičkami, 

popř. alkoholovými testery, je tato kontrola pouze prvotní, orien-

tační. Následně je třeba odvést zaměstnance k odběru krve. 

Jedině vyšetření krve může zaměstnavatel použít pro další řízení 

se zaměstnancem, neboť soudy setrvávají v názoru, že rozhod-

ným důkazem pro pracovněprávní účely je vyšetření krve.  

 

JUDr. Marie Stodolová, právnička RP OS KOVO Praha a střední 

Čechy 

Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2020 

 



29 

Kovák č. 12/24. června 2019 

Informační povinnost zaměstnavatele 

Má zaměstnavatel povinnost poskytovat odborové organi-

zaci informaci o průměrných mzdách?            O. V., Napajedla 

Odborová organizace má výjimečné postavení mimo jiné v tom, 

že má právo jednat za zaměstnance v pracovněprávních vztazích 

včetně kolektivního vyjednávání. Informaci o průměrných 

mzdách lze zcela jistě pokládat za důležitou právě v souvislosti 

s kontinuálním procesem kolektivního vyjednávání, který zpravi-

dla zahrnuje jednání o úrovních a formách odměňování a vývoji 

mzdových nákladů u příslušného zaměstnavatele. Účelem in-

formační povinnosti zaměstnavatele k odborové organizaci je, 

aby zástupci zaměstnanců mohli naplňovat své poslání spočíva-

jící v ochraně oprávněných zájmů zaměstnanců. Informováním 

se pak rozumí poskytnutí nezbytných údajů, z nichž je možné 

jednoznačně zjistit stav oznamované skutečnosti. Zaměstnavatel 

je povinen informovat odborovou organizaci o vývoji mezd nebo 

platů, průměrné mzdy nebo platu a jejích jednotlivých složek 

včetně členění podle jednotlivých profesních skupin, jestliže se 

nedohodne se zástupci odborové organizace jinak. Specifikova-

ný rozsah předávaných informací o průměrných mzdách je 

vhodné upravit v kolektivní smlouvě. 

 

Mgr. David Šrott, RP OS KOVO Zlín 

Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2020 

 
Kovák č. 13/15. července 2019 

Vysoké teploty a bezpečnostní přestávky 

Můžete mi poradit, jak je to s bezpečnostními přestávkami 

a pitným režimem při extrémních vedrech na pracovišti?  

K. J., Rakovník 
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Povinnost zaměstnavatele ohledně bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci je upravena v řadě právních předpisů, zejména 

v zákoníku práce a v nařízení vlády č. 361/2007 Sb. 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zavádí v ustanovení § 102 

odst. 1 základní povinnost pro všechny zaměstnavatele vytvářet 

bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí vhodnou 

organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním 

opatření k předcházení rizikům, mezi která se řadí i riziko 

vysokých teplot na pracovišti. Zákoník práce dále v ustanovení  

§ 104 odst. 3 stanovuje povinnost poskytovat zaměstnancům 

ochranné nápoje, pokud jsou na pracovišti nevyhovující mikro-

klimatické podmínky. Tuto povinnost dále rozvádí podzákonný 

právní předpis, kterým je nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kte-

rým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.  

Toto nařízení vlády upravuje požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci. Mezi rizikové faktory mikroklimatických podmí-

nek řadí také tzv. zátěž teplem a stanovuje, jaké povinnosti musí 

zaměstnavatel splnit v případě nadměrného horka na pracovišti. 

Stanovená teplota pro kancelářskou administrativní práci, která 

je vykonávána vsedě s minimální pohybovou aktivitou (třída 

I podle nařízení vlády), je minimálně 20, maximálně 27 °C, pro 

práci vykonávanou převážně vsedě spojenou s lehkou manuální 

prací rukou, jako je například pokladní (třída IIa nařízení vlády), 

je pak stanovená teplota 18–26 °C. S fyzicky náročnější prací se 

nařízená teplota snižuje a pro fyzicky nejnáročnější práci je 

stanovená teplota 10–20 °C. 

Na klimatizovaných pracovištích třídy I jsou stanoveny limity 

pro nastavení teploty klimatizace na 22–24,5 °C, na pracovištích 

třídy II a pak na 20–23 °C. Zaměstnavatel také musí dodržovat 

rozdíl vnějších a vnitřních teplot, který by neměl překročit 5–6 °C. 

Při překročení horního limitu teploty na pracovišti se situace 
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považuje jako zátěž teplem. Povinnost poskytovat ochranné 

nápoje ale vzniká až při dosažení teploty 31 °C v případě prací 

třídy I. V takovém případě je zaměstnavatel povinen poskytnout 

ochranný nápoj v množství 0,9 litru. Pokud bude u práce  

třídy I naměřená teplota například 33 °C, zvyšuje se množství 

ochranného nápoje na 1,7 litru. Množství ochranného nápoje se 

počítá vždy pro celou osmihodinovou směnu. 

Ochranný nápoj má zaměstnancům doplnit tekutiny a minerál-

ní látky ztracené při práci potem a dýcháním. V případě práce 

třídy I se jako ochranný nápoj poskytuje přírodní minerální 

voda slabě mineralizovaná, pramenitá voda nebo voda spl-

ňující obdobné požadavky, může jí být i pitná voda z kohoutku. 

Ochranný nápoj nemusí být pouze voda, může se jednat o zdra-

votně nezávadný nápoj, který obsahuje maximálně 6,5 hmot-

nostních procent cukru, může navíc obsahovat látky zvyšující 

odolnost organismu. Množství alkoholu v něm nesmí překročit 

jedno hmotnostní procento. 

Při stanovení konkrétních nároků zaměstnanců při práci 

v nadměrném horku je potřeba rozlišovat jednotlivá zaměstnání 

především podle fyzické zátěže. Čím je práce fyzicky náročnější, 

tím vyšší nároky zaměstnancům nařízení přiznává. Nařízení 

vlády však stanovuje pouze minimální požadavky a zaměstnava-

telé mnohdy při extrémních teplotách na pracovištích poskytují 

zaměstnancům další úlevy, například zkracují pracovní dobu.  

Pokud teplota na pracovišti překročí extrémní hodnotu 36 °C, 

musí zaměstnavatel uplatnit režim střídání práce a poskytnout 

navíc bezpečnostní přestávky. Doby přestávek se pak vypočítá-

vají podle speciálních vzorců pro jednotlivé práce podle nařízení 

vlády. 

Navrhuji, aby si zaměstnavatel prostudoval nařízení vlády  

č. 361/2007 Sb., zejména § 3 a § 4. 
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§ 4  

Dlouhodobě a krátkodobě přípustná doba práce, režim 

práce a bezpečnostní přestávky  

(1) V případě, že nejsou při práci zařazené do třídy IIb 

až V podle přílohy č. 1, části A, tabulky č. 1, vyko-

návané na pracovišti podle § 3a písm. h), § 3a 

písm. i) nebo na venkovním pracovišti dodrženy 

přípustné hodnoty zátěže teplem pro aklimatizo-

vaného zaměstnance upravené v příloze č. 1 

k tomuto nařízení, části A, tabulce č. 2, musí být 

uplatněn režim střídání práce a bezpečnostní pře-

stávky v rámci dodržování dlouhodobě a krátko-

době přípustné doby práce ve směně. Dodržení 

přípustných hodnot podle tabulky č. 2 se nevyža-

duje u práce zařazené do třídy I a IIa na pracovišti 

podle § 3a písm. h) za mimořádně teplého dne, 

kterým se rozumí den, kdy nejvyšší teplota ven-

kovního vzduchu dosáhla hodnoty vyšší než 30 °C; 

v takovém případě musí být poskytnuta náhrada 

ztráty tekutin v rozsahu uvedeném v tabulce č. 6; 

v případě překročení teploty na pracovišti 36 °C 

musí být navíc uplatněn režim střídání práce 

a bezpečnostní přestávky stanovený podle výpo-

čtu upraveného v příloze č. 1 k tomuto nařízení, 

části B.  

 

JUDr. Marie Stodolová, právnička RP OS KOVO Praha a střední 

Čechy 

Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2020  
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Kovák č. 14/12. srpna 2019 

Normy práce 

Můžete mi poradit, zda ještě existují normy pro práci na 

obráběcím stroji, eventuálně jak se postupuje při jejich 

stanovení?  Zaměstnavatel nám nejméně dvakrát v týdnu 

mění počet kusů, které musíme vyrobit.                P. S., Kladno 

 

Problematiku normování práce upravuje zákoník práce 

v ustanovení § 300 ‒ množství práce a pracovní tempo. Ustano-

vení vymezuje množství práce, které má zaměstnanec vykonat, 

a rychlost, v jaké tak má učinit. Ustanovení vychází z obecného 

vymezení závislé práce, podle něhož zaměstnavatel musí kromě 

přidělení práce zaměstnanci sdělit, jakým způsobem, stejně jako 

v jakém množství a pracovním tempu má práci vykonávat. 

Tyto normy výkonu práce je možné stanovit obecněji vnitřním 

předpisem nebo sjednat v kolektivní smlouvě. Zaměstnanec by 

s normami práce měl být seznámen před započetím výkonu 

práce. 

Normování práce je nezbytné pro následné hodnocení vykonané 

práce zaměstnancem. Je-li mzda zaměstnance, případně odmě-

ny, závislá na množství a kvalitě vykonávané práce, je primární 

vymezení norem nezbytné. Klíčové je vymezení rovněž pro mož-

nost aplikace výpovědi pro neuspokojivé pracovní výsledky dle  

§ 52 písm. f) zákoníku práce. 

Povinnost přidělovat zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy 

je jednou ze základních povinností zaměstnavatele. K této po-

vinnosti se pak váže povinnost zaměstnavatele odměňovat 

zaměstnance za vykonanou práci mzdou. Pokud by zaměstnava-

tel zaměstnanci práci nepřiděloval, aniž by mu v tom bránila 

některá z překážek v práci stanovených v § 207 zákoníku práce, 

pak by mu zaměstnavatel byl povinen poskytnout náhradu mzdy 

či platu ve výši průměrného výdělku. 
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Pro bezproblémové fungování výroby každý úspěšný zaměstna-

vatel využití pracovní síly zaměstnance plánuje. Množství práce, 

které může zaměstnavatel po zaměstnanci požadovat, je přímo 

ovlivněno osobou zaměstnance, délkou pracovní doby a rychlos-

tí pracovního tempa zaměstnance. Při určování množství práce 

a pracovního tempa je zaměstnavatel povinen vzít v úvahu: 

a) fyziologické a neuropsychické možnosti zaměstnance,  

b) předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,  

c) čas na přirozené potřeby, jídlo a oddech. 

Fyziologické a neuropsychické možnosti zaměstnance 

Zaměstnavatel je povinen při určení množství požadované práce 

a pracovního tempa zohlednit vnitřní možnosti organismu prů-

měrného zaměstnance, tj. jeho mechanické, fyzikální, bioche-

mické a psychické možnosti. Z hlediska přirozených potřeb je 

výslovně zdůrazněno jídlo a oddech, zaměstnanec má ovšem 

právo též na pití a v přiměřeném rozsahu na výkon základních 

lidských práv, jako např. práva na soukromí. Do rozhodovacího 

procesu je nutno začlenit nejen zástupce zaměstnanců, zejména 

odborovou organizaci, ale též poskytovatele pracovnělékař-

ských služeb.  

Zaměstnavatel je vždy povinen zachovávat soustavný dohled 

nad výkonem práce zaměstnanců a nepřipustit, aby konali práci, 

jejíž náročnost by neodpovídala jejich schopnostem a zdravotní 

způsobilosti. Zaměstnavatel by měl u jiných než manuálních 

prací věnovat zvýšenou pozornost též opatřením proti nadměr-

né psychické zátěži. Nevyužije-li v této oblasti přímo psychologa, 

pak by měl alespoň shromáždit potřebné informace před pod-

niknutím preventivních opatření a tato opatření přizpůsobit 

povaze práce, pracovišti a povaze psychické zátěže konkrétního 

zaměstnance. 

Identifikace rizik bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

Zaměstnavatel je povinen znát nejen relevantní bezpečnostní 
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předpisy, ale především je povinen tyto předpisy dodržovat při  

plánování přidělování práce zaměstnancům. V rámci plánování 

práce musí zaměstnavatel identifikovat bezpečnostní rizika, a to 

jednak u zdroje, jednak v rámci systému organizace práce. Do-

poručuje se vždy provést bezpečnostní prohlídku, která se 

zaměřuje na posouzení stavu bezpečnosti provozu a zjišťuje, zda 

pracovní procesy a údržby jsou prováděny v souladu s provoz-

ními předpisy. Nejčastěji jsou bezpečnostní prohlídky prováděny 

před spuštěním zařízení. Metoda bezpečnostní prohlídky je 

vlastně postup hledání potenciálně možné nehody nebo pro-

vozního problému, který se může objevit v posuzovaném systé-

mu. 

Na bezpečnostní prohlídky by mělo být nahlíženo spíš jako na 

společné úsilí ke zlepšení všeobecné bezpečnosti podniku než 

jako na narušování běžných činností nebo trest za nalezené 

nedostatky. Bezpečnostní prohlídka se v prvé řadě soustřeďuje 

na závažné rizikové situace a doplňuje ostatní bezpečnostně 

procesní činnosti (jako je rutinní vizuální kontrola) a ostatní 

techniky identifikace zdrojů rizika. Na konci bezpečnostní pro-

hlídky analytik navrhuje a doporučuje potřebná opatření a jejich 

opodstatnění, doporučuje odpovědnosti a termíny splnění. 

Bezpečnostní prohlídka by měla udržovat personál v ostražitosti 

před procesními nebezpečími, posuzovat provozní činnosti pro 

nezbytné revize, vyhledávat a identifikovat změny v zařízení 

a procesech, které mohou mít za následek vznik nových zdrojů 

rizika.  

Normování práce 

Stanovení potřeby zaměstnanců je obvykle provedeno metodou 

kvalifikovaného odhadu, která spočívá ve využívání zkušeností 

vybraných déle sloužících řídících zaměstnanců.  

Normovat lze čas nutný k vyrobení určité věci či poskytnutí 

určité služby, výkonové normy či k provedení určitého vý-
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konu, normy spotřeby práce. Výkonové normy určují nezbytně 

nutný čas pro vykonání určitého druhu práce. Tento počet má 

přímou vazbu na kalkulaci výrobků nebo služeb, a tudíž i na 

mzdové prostředky. Normy spotřeby práce definují dobu nut-

nou k provedení určitého pracovního úkonu. 

S ohledem na uvedené vám doporučuji písemně vyzvat zaměst-

navatele k řešení této nepříjemné situace dodatkem ke kolektiv-

ní smlouvě. 

 

JUDr. Marie Stodolová, právnička RP OS KOVO Praha a střední 

Čechy 

Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2020  

 
Kovák č. 16/16. září 2019 

Banka přesčasů 

Pracuji ve firmě, která vyrábí součástky pro automobilový 

průmysl, a zaměstnavatel zavedl tzv. banku přesčasů. 

V podstatě se jedná o to, že když je v jednom měsíci více 

práce, pracujeme více hodin, než máme v rozvrhu týdenní 

pracovní doby. Tato „vícepráce“ není zaplacena, ale je pře-

vedena do tzv. banky hodin. Pokud v následném období 

není dost práce, jsou tyto hodiny použity k tomu, že nám 

vykryjí dobu, kdy nepracujeme. Tento způsob práce je upra-

ven v dohodě mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. 

Mám dotaz, zda je postup zaměstnavatele v souladu 

s právními předpisy.                                                K. K., Druztová 

 

V posledních letech a zejména v souvislosti s rozvojem firem, 

které jsou subdodavateli automobilového průmyslu, je vámi 

popsaný způsob odměňování a úpravy pracovní doby velice 

častý. Na první pohled se může zdát, že takový způsob je vítaný 

zaměstnanci i zaměstnavatelem. Hlavní otázkou však je, zda 
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tento způsob odpovídá právní úpravě. Podle vaší otázky je nutné 

nejprve odpovědět na to, jak se chová práce, kterou vykonáte 

nad stanovenou týdenní pracovní dobu. Podle ustanovení § 78 

odst. 1 písm. i) zákoníku práce je definována práce přesčas, 

kterou je práce konaná zaměstnancem na příkaz zaměstnavate-

le nebo s jeho souhlasem nad stanovenou týdenní pracovní 

dobu vyplývající z předem stanoveného rozvržení pracovní doby 

a konaná mimo rámec rozvrhu pracovních směn. Pokud práce, 

kterou vykonáváte podle vašeho popisu v dotazu, odpovídá výše 

uvedené definici, musí být považována za práci přesčas se všemi 

právy k ní náležejícími. Za práci přesčas náleží zaměstnanci 

primárně dosažená mzda a také příplatek. To je upraveno 

v ustanovení § 114 odst. 1 zákoníku práce. Příplatek činí nejmé-

ně 25 % průměrného výdělku. 

Ačkoli zákoník práce připouští dohodu o způsobu kompenzace 

práce přesčas (příplatek nebo náhradní volno), nemůže se za-

městnavatel se zaměstnancem odchylně dohodnout o dalších 

právech, která v souvislosti s prací přesčas upravuje § 114 záko-

níku práce. Zaměstnavatel je proto vždy povinen vyplatit za-

městnanci, který konal práci přesčas, v nejbližším výplatním 

termínu dosaženou mzdu – tedy celou mzdu za všechny odpra-

cované hodiny. Tato dosažená mzda za práci přesčas (bez pří-

platku) by měla zahrnovat všechny složky mzdy, tedy základní 

mzdu a další složky mzdy, např. příplatky, prémie apod., které by 

zaměstnanci náležely, kdyby tuto práci konal za stejných podm í-

nek (např. v noci) ve své řádné pracovní době. Příplatek za práci 

přesčas vyplatí zaměstnavatel v témže termínu, pokud se se 

zaměstnancem nedohodne na poskytnutí náhradního volna. Za 

dobu čerpání náhradního volna nepřísluší zaměstnanci mzda ani 

náhrada mzdy. 

Mnozí zaměstnavatelé při řešení problémů s tímto způsobem 

uplatňování tzv. pseudokont namítají, že převáděné hodiny jsou 
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uplatněním institutu náhradního volna podle § 114 odst. 1 záko-

níku práce. Je nutno upozornit, že náhradní volno je zaměstnan-

cům poskytováno pouze jako náhrada za zákonný příplatek, 

nikoli za dosaženou mzdu. Tento názor uplatňují i orgány in-

spekce práce při kontrolách u zaměstnavatelů, když jsou zjištěny 

případy používání těchto „pseudokont“ pracovní doby. Hlavní 

argumentací inspekce práce při zjištění tohoto způsobu odmě-

ňování je ustanovení § 141 odst. 1 zákoníku práce, kdy mzda 

nebo plat jsou splatné po vykonání práce, a to nejpozději 

v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém vzniklo 

zaměstnanci právo na mzdu nebo plat. Při zjištění takovýchto 

případů jsou orgánem inspekce práce zaměstnavatelům ukládá-

ny sankce podle zákona o inspekci práce. 

Z právního pohledu může tento způsob odměňování vést teore-

ticky i k tomu, že zaměstnanec by mohl uplatnit okamžité zruše-

ní pracovního poměru podle ustanovení § 56 odst. 1 písm. b) 

zákoníku práce, kdy zaměstnanec může okamžitě zrušit svůj 

pracovní poměr, jestliže mu zaměstnavatel nevyplatil mzdu, 

náhradu mzdy nebo jakoukoli jejich část do 15 dnů po uplynutí 

období splatnosti. Toto období splatnosti je vázáno na ustano-

vení § 141 odst. 1 zákoníku práce, viz výše. 

Dále tento způsob zavedení tzv. pseudokont pracovní doby 

zaměstnavatelé používají ve spojení s různými osobními příplat-

ky či prémiemi za tzv. využití pracovní doby, nemarodění apod. 

k tomu, že zaměstnance motivují k čerpání hodin z těchto 

„pseudokont“ za účelem dodržení různých podmínek, např. 

nevyužití práva na vyšetření nebo ošetření u lékaře, kdy zaměst-

nanci náleží náhrady mzdy, nebo k překlenutí doby, kdy zaměst-

navatel nemůže přidělovat zaměstnanci práci v rozsahu týdenní 

pracovní doby z důvodu dočasného omezení odbytu jeho výrob-

ků nebo omezení poptávky po jím poskytovaných službách. 

V těchto případech by zaměstnancům náležela náhrada mzdy. 
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To jsou vedlejší efekty tohoto způsobu odměňování zaměstnan-

ců, kdy zaměstnavatel nepostupuje v souladu s platnými práv-

ními předpisy. 

Závěrem je nutno konstatovat, že i v případě, kdy zaměstnanec 

uzavře dohodu dle výše uvedeného a zaměstnavateli je proká-

záno porušení právních předpisů a je uložena sankce, zaměst-

nanci žádná sankce nehrozí. 

 

JUDr. Vladimír Štich, právník RP OS KOVO Plzeň 

Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2020  

 
Kovák č. 17/30. září 2019 

Zvyšování a prohlubování kvalifikace 

Můžete mi vysvětlit rozdíl mezi zvyšováním a prohlubová-

ním kvalifikace? Jsem povinen si prohlubovat kvalifikaci 

i mimo pracovní dobu?                                                 J. K., Beroun 

 

Odpověď na tento dotaz nalezneme v zákoníku práce  

(č. 262/2006 Sb.), a to v ust. § 227, kde je zaměstnavateli uloženo 

pečovat o odborný rozvoj zaměstnanců, a dále v § 228‒235. 

 

Odborný rozvoj zaměstnanců zahrnuje zejména:  

 zaškolení a zaučení, 

 odbornou praxi, 

 prohlubování kvalifikace, 

 zvyšování kvalifikace. 

Zaškolení a zaučení 

Zaměstnavatel je povinen zaškolit nebo zaučit zaměstnance, 

který vstupuje do zaměstnání bez kvalifikace, přičemž zaškolení 

nebo zaučení se považuje za výkon práce, za který přísluší 

zaměstnanci mzda nebo plat. Nelze tedy v praxi přijmout do 

pracovního poměru zaměstnance s tím, že než se zaškolí, nebu-
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de dostávat mzdu nebo plat, neboť ještě nevykonává žádnou 

práci. Zákoník práce totiž výslovně stanoví, že i zaškolení nebo 

zaučení je výkonem práce. 

Zaměstnavatel je rovněž povinen zaškolit nebo zaučit zaměst-

nance, který přechází z důvodů na straně zaměstnavatele na 

nové pracoviště nebo na nový druh práce, pokud je to nezbytné. 

Odborná praxe absolventů škol 

Zaměstnavatelé jsou povinni zabezpečit absolventům středních 

škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a vysokých škol při-

měřenou odbornou praxi k získání praktických zkušeností 

a dovedností potřebných pro výkon práce. Odborná praxe se 

rovněž považuje za výkon práce, za který přísluší zaměstnanci 

mzda nebo plat. 

Absolventem se pro tyto účely rozumí zaměstnanec, který vstu-

puje do zaměstnání na práci odpovídající své kvalifikaci, pokud 

celková doba jeho odborné praxe nedosáhla po řádném (úspěš-

ném) ukončení studia (přípravy) dvou let, přičemž se do této 

doby nezapočítává doba mateřské nebo rodičovské dovolené. 

Prohlubování kvalifikace  

Prohlubování kvalifikace je upraveno v ust. § 230 zákoníku práce 

a rozumí se jím průběžné doplňování kvalifikace, kterým se 

nemění její podstata a které umožňuje zaměstnanci výkon 

sjednané práce. 

Za prohlubování kvalifikace se považuje rovněž její udržování 

a obnovování. Prohlubování kvalifikace se tak vztahuje k výkonu 

práce, kterou zaměstnanec již vykonává v rámci svého pracovní-

ho závazku, tj. zásadně na základě pracovní smlouvy. Pracuje-li 

tedy zaměstnanec např. na pozici účetní, tak účast na školení 

týkajícím se změn v účetních předpisech je prohlubováním kvali-

fikace. 

Zákoník práce ukládá zaměstnanci povinnost prohlubovat si 

svoji kvalifikaci a přiznává zaměstnavateli právo uložit zaměst-



41 

nanci účast na vzdělávání k prohloubení kvalifikace. To se vzta-

huje nejen na školení, ale též na studium, přičemž je zdůrazně-

no, že zaměstnavatel může požadovat, aby prohlubování kvalifi-

kace zaměstnanec absolvoval u jiné právnické nebo fyzické 

osoby (např. vzdělávací agentury či ve škole). 

 

 
 

Účast na školení k prohloubení kvalifikace je považována za 

výkon práce, za který přísluší zaměstnanci mzda nebo plat, 

takže jste povinen se školení zúčastnit. Pokud se bude ko-

nat mimo pracovní dobu, jedná se o práci přesčas, za niž vám 

přísluší mzda, příplatek za práci přesčas konanou v době nepře-

tržitého odpočinku v týdnu nebo náhradní volno, pokud se se 

zaměstnavatelem na poskytnutí náhradního volna dohodnete.   

Zákoník práce výslovně zdůrazňuje, že náklady vynaložené na 

prohlubování kvalifikace je povinen hradit zaměstnavatel (neboť 

se tím udržuje schopnost zaměstnance konat pro zaměstnavate-
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le sjednanou práci), avšak zákon připouští, aby se zaměstnanec 

za stanovených podmínek na těchto nákladech podílel. Jde 

o případy, kdy zaměstnanec požaduje, aby mohl absolvovat 

prohlubování kvalifikace ve finančně náročnější formě. V tako-

vém případě se mohou se zaměstnavatelem dohodnout, že se 

bude zaměstnanec na nákladech prohlubování kvalifikace podí-

let. 

Případné odmítnutí zúčastnit se prohlubování kvalifikace může 

zaměstnavatel posuzovat jako porušení pracovní kázně 

s patřičnými důsledky. 

Zvyšování kvalifikace  

Zvýšením kvalifikace se na rozdíl od výše uvedeného rozumí 

změna hodnoty kvalifikace, přičemž se tím rozumí rovněž 

její získání nebo rozšíření. Zvyšováním kvalifikace je studium, 

vzdělávání, školení nebo jiná forma přípravy k dosažení vyššího 

stupně vzdělání, pokud je to v souladu s potřebou zaměstnava-

tele. Účast na takovém studiu či školení není výkonem práce, 

ale je překážkou v práci na straně zaměstnance.  

Příkladem zvýšení kvalifikace může být, když se asistentka roz-

hodne, že vystuduje vysokou školu, nicméně vysokoškolské 

vzdělání k výkonu své práce nepotřebuje. Pokud se na tom se 

zaměstnavatelem domluví, protože i zaměstnavatel může mít 

zájem na tom, aby si vzdělání doplnila, může jí poskytovat 

pracovní úlevy a hmotné zabezpečení (viz dále). 

Zvyšování kvalifikace může představovat dosažení vyššího stup-

ně vzdělání a na rozdíl od prohlubování kvalifikace zpravidla 

bývá v zájmu samotného zaměstnance. Rozhodne-li zaměstna-

vatel, že předpokládané zvýšení kvalifikace daného zaměstnance 

je v zájmu zaměstnavatele (toto rozhodnutí je plně v kompetenci 

zaměstnavatele), zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci pracov-

ní úlevy (mimo jiné pracovní volno) a hmotné zabezpečení. 

Zákoník práce stanoví, že při zvyšování kvalifikace přísluší za-
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městnanci od zaměstnavatele pracovní volno s náhradou mzdy 

nebo platu v následujícím rozsahu: 

1. v nezbytně nutném rozsahu k účasti na vyučování, výuce 

nebo školení, 

2. dva pracovní dny na přípravu a vykonání každé zkoušky 

v rámci studia v programu uskutečňovaném vysokou ško-

lou nebo vyšší odbornou školou, 

3. pět pracovních dnů na přípravu a vykonání závěrečné 

zkoušky, maturitní zkoušky nebo absolutoria, 

4. deset pracovních dnů na vypracování a obhajobu absol-

ventské, bakalářské, diplomové, disertační nebo písemné 

práce, kterou je zakončováno studium v programu celoži-

votního vzdělávání uskutečňovaného vysokou školou, 

5. čtyřicet pracovních dnů na přípravu a vykonání státní 

závěrečné zkoušky, státní rigorózní zkoušky v oblasti lékař-

ství, veterinárního lékařství a hygieny a státní doktorské 

zkoušky. 

Zaměstnanci zároveň přísluší v nezbytně nutném rozsahu pra-

covní volno k účasti na přijímací zkoušce, ale za toto pracovní 

volno nepřísluší zaměstnanci náhrada mzdy nebo platu. Rovněž 

za pracovní volno poskytnuté k vykonání opravné zkoušky, 

k účasti na promoci nebo obdobném ceremoniálu nepřísluší 

náhrada mzdy nebo platu. 

Výše uvedená práva zaměstnance při zvyšování kvalifikace jsou 

zákoníkem práce stanovena jako minimální. To znamená, že 

zaměstnanec může se zaměstnavatelem dohodnout vyšší nebo 

další práva (případně zaměstnavatel může taková vyšší nebo 

další práva stanovit ve vnitřním předpisu či kolektivní smlouvě). 

Za účelem zvyšování kvalifikace může zaměstnavatel se zaměst-

nancem uzavřít kvalifikační dohodu. Uzavře-li zaměstnavatel 

se zaměstnancem v souvislosti se zvyšováním kvalifikace 

písemnou kvalifikační dohodu, musí být její součástí zejmé-
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na závazek zaměstnavatele umožnit zaměstnanci zvýšení 

kvalifikace a závazek zaměstnance setrvat u zaměstnavate-

le v zaměstnání po sjednanou dobu, nejdéle však po dobu 

pěti let, nebo uhradit zaměstnavateli náklady spojené se 

zvýšením kvalifikace, které zaměstnavatel na zvýšení kvali-

fikace zaměstnance vynaložil, a to i tehdy, když zaměstna-

nec skončí pracovní poměr před zvýšením kvalifikace.  

Závazek zaměstnance k setrvání v zaměstnání začíná od zvýšení 

kvalifikace. Kvalifikační dohoda může být uzavřena také při 

prohlubování kvalifikace, jestliže předpokládané náklady dosa-

hují alespoň 75 000 Kč; v takovém případě však nelze prohlou-

bení kvalifikace zaměstnanci uložit. Do doby setrvání zaměst-

nance v zaměstnání na základě kvalifikační dohody se nezapočí-

tává doba rodičovské dovolené v rozsahu rodičovské dovolené 

matky dítěte a nepřítomnost zaměstnance v práci pro výkon 

nepodmíněného trestu odnětí svobody a vazby, došlo-li k pra-

vomocnému odsouzení. Nesplní-li zaměstnanec svůj závazek 

z kvalifikační dohody pouze zčásti, povinnost nahradit náklady 

zvýšení nebo prohloubení kvalifikace se poměrně sníží. 

Zaměstnavatel je oprávněn sledovat průběh a výsledky zvyšová-

ní kvalifikace zaměstnance.  

V některých případech nesplnění kvalifikační dohody není 

zaměstnanec povinen náklady na zvýšení kvalifikace hradit. 

Povinnost zaměstnance k úhradě nákladů z kvalifikační 

dohody nevzniká, jestliže: 

 zaměstnavatel v průběhu zvyšování kvalifikace zastavil 

poskytování plnění sjednaného v kvalifikační dohodě, pro-

tože zaměstnanec se bez svého zavinění stal dlouhodobě 

nezpůsobilým pro výkon práce, pro kterou si zvyšoval kvali-

fikaci, 

 pracovní poměr skončil výpovědí danou zaměstnavatelem, 

pokud nejde o výpověď z důvodů porušení povinnosti za-
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městnance vyplývající z právních předpisů vztahujících se 

k vykonávané práci při plnění pracovních úkolů či v přímé 

souvislosti s ním nebo jestliže pracovní poměr skončil do-

hodou z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až e) zák. práce, 

 zaměstnanec nemůže vykonávat podle lékařského posudku 

vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo 

rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský 

posudek přezkoumává, práci, pro kterou si zvyšoval kvalifi-

kaci, popřípadě pozbyl dlouhodobě způsobilosti konat dále 

dosavadní práci z důvodů pracovního úrazu, onemocnění 

nemocí z povolání či pro ohrožení touto nemocí nebo do-

sáhl-li na pracovišti určeném pravomocným rozhodnutím 

příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší pří-

pustné expozice, 

 zaměstnavatel nevyužíval v posledních 12 měsících po dobu 

nejméně šesti měsíců kvalifikaci zaměstnance, které za-

městnanec na základě kvalifikační dohody dosáhl. 

 

JUDr. Marie Stodolová, právnička RP OS KOVO Praha a střední 

Čechy 

Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2020  

 
Kovák č. 18/14. října 2019 

Zajištění stravování zaměstnavatelem 

Můžete mi vysvětlit, zda je zaměstnavatel povinen zajistit 

stravenky na jídlo, a pokud není, tak jestli musí zajistit 

stravování?                                                                  K. J., Rakovník 

 

I. Povinnost zaměstnavatele umožnit zaměstnancům stra-

vování 

Stravování, včetně poskytování stravenek, patří mezi často vy-

užívané a zaměstnanci oceňované benefity. Zákoník práce ani 
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jiný právní předpis však povinnost poskytovat a financovat 

stravování žádnému zaměstnavateli neukládá. Jestli bude 

zaměstnavatel stravování poskytovat anebo i financovat, záleží 

na jeho rozhodnutí a na dohodě v kolektivní smlouvě nebo na 

vnitřním předpisu vydaném podle § 305 zákoníku práce.  

 
Podle § 236 zákoníku práce ale musí zaměstnavatel zaměstnan-

cům stravování umožnit. Tuto povinnost má vůči zaměstnan-

cům ve všech směnách. Zákoník práce tím zvýrazňuje, že povin-

nost má zaměstnavatel i vůči zaměstnancům v odpoledních 

nebo nočních směnách. Povinnost umožnit stravování nemá 

zaměstnavatel pouze vůči zaměstnancům vyslaným na pracovní 

cestu podle § 42 zákoníku práce. K výkonu práce na pracovní 

cestě dochází mimo objekt zaměstnavatele a zaměstnavatel 

nemá žádné právní prostředky, jak tuto povinnost mimo svůj 

objekt zajistit. „Umožnění“ stravování zahrnuje jeho organizační 
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a materiální zajištění, např. stanovení takové délky přestávky na 

jídlo a oddech, aby zaměstnanci měli reálnou možnost se v době 

přestávky stravovat např. v okolních restauracích nebo obcho-

dech. Je-li pracoviště odlehlé, splní zaměstnavatel tuto povinnost 

zajištěním a vybavením prostoru, kde si mohou zaměstnanci 

ohřát jídlo a stravovat se, anebo tím, že mají možnost nákupu 

občerstvení v prostorách zaměstnavatele. Povinné formy 

„umožnění“ zákoník práce nestanoví. 

 

II. Zajištění a financování stravování 

 Zaměstnavatel může stravování poskytovat, může je i financo-

vat za podmínky, že je to dohodnuto v kolektivní smlouvě nebo 

stanoveno ve vnitřním předpisu. Zaměstnavatel je přitom 

oprávněn stanovit podmínky pro vznik práva na stavování, výši 

finančního příspěvku, vymezit okruh zaměstnanců, jimž se stra-

vování poskytuje, organizaci a způsob provádění a financování 

stravování zaměstnavatelem. Formy poskytovaného stravování 

se ponechávají výhradně na kolektivní smlouvě nebo rozhodnutí 

zaměstnavatele. Zaměstnavatel může stravování zajišťovat sám 

ve vlastním zařízení tím, že zřídí kuchyň a jídelnu, nebo je může 

poskytovat prostřednictvím jiných osob, případně je může zajiš-

ťovat cenovým zvýhodněním poukázek na jídlo (stravenkami).  

Cenově zvýhodněné stravování může být poskytováno i v přípa-

dě, kdy zaměstnanci nepracují, protože čerpají dovolenou nebo 

jsou v dočasné pracovní neschopnosti. Stravování může být 

poskytováno také bývalým zaměstnancům.  Okruh zaměstnanců 

musí být uveden v kolektivní smlouvě nebo ve vnitřním předpi-

su, protože nárok zaměstnance na poskytování nebo finan-

cování stravování není zákoníkem práce založen. Právo na 

stravování a výši případného financování může založit výhradně 

kolektivní smlouva nebo vnitřní předpis. 

Stejný postup se vztahuje i na zaměstnavatele, který je organi-
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zační složkou státu nebo příspěvkovou organizací státní nebo 

zřízenou územními samosprávnými celky.  

Ani u těchto zaměstnavatelů nevzniká právo na financování 

stravování na základě zákona, ale musí být založeno kolektivní 

smlouvou nebo vnitřním předpisem. Rozdíl je ale v tom, že tito 

zaměstnavatelé musí při výdaji nákladů na financování stra-

vování postupovat podle právních předpisů, vyhl. č. 430/2001 

Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organi-

začních složkách státu a státních příspěvkových organizacích, 

a vyhl. č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich 

úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samo-

správnými celky. 

 

JUDr. Marie Stodolová, právnička RP OS KOVO Praha a střední 

Čechy 

Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2020  

 
Kovák č. 19/29. října 2019 

Povinnosti zaměstnavatele při hromadném propouštění  

Ve firmě se hovoří o hromadném propouštění zaměstnanců 

a ukončení výroby. Můžete mi vysvětlit, jaké jsou povinnosti 

zaměstnavatele vůči nám zaměstnancům?              J. S., Praha 

 

Zákoník práce upravuje hromadné propouštění v ust. § 62 

a cílem právní úpravy je posílení ochrany zaměstnanců při hro-

madném propouštění v souladu se směrnicí 98/59/ES, Úprava 

procedurálních vztahů mezi zaměstnavateli a zástupci zaměst-

nanců při hromadném propouštění a povinnosti zaměstnavatele 

vůči krajským pobočkám úřadu práce. Hromadné propouštění je 

definováno jako skončení pracovního poměru výpovědí z podně-

tu zaměstnavatele s větším počtem zaměstnanců a ve stanove-

ném období. 
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Rozhodujícím časovým intervalem je doba 30 kalendářních 

dnů. Pokud v tomto období zaměstnavatel rozváže pracovní 

poměr s určitým počtem zaměstnanců výpovědí z organizačních 

důvodů, tj. podle § 52 písm. a) až c), nebo ze stejných důvodů 

dohodou, jde o hromadné propouštění: 

 

a) 10 zaměstnanců u zaměstnavatele zaměstnávajícího od 20 

do 100 zaměstnanců, 

b) 10 % zaměstnanců u zaměstnavatele zaměstnávajícího od 

101 do 300 zaměstnanců nebo 

c) 30 zaměstnanců u zaměstnavatele zaměstnávajícího více 

než 300 zaměstnanců. 

Rozvázání pracovního poměru dohodou podle ust. § 52 písm.  

a) až c) ZP se pro účely hromadného propouštění započítává, 

pokud alespoň pěti zaměstnancům byla dána výpověď. 

Povinnosti zaměstnavatele před dáním výpovědí jsou upraveny 

v ust. § 62 odst. 2 ZP. 

Před uskutečněním hromadného propouštění je zaměstnavatel 

povinen včas, nejpozději 30 dnů před dáním výpovědí jednot-

livým zaměstnancům, o svém záměru písemně informovat 

odborovou organizaci a radu zaměstnanců a zahájit s nimi 

jednání o možnostech zabránění hromadnému propouštění, 

popřípadě zmírnění jeho nepříznivých následků pro zaměstnan-

ce. 

Cílem jednání zaměstnavatele s odborovou organizací a s radou 

zaměstnanců je dosažení shody, ale k platnosti připravovaných 

opatření není třeba jejich souhlasu. Pojem „včas“ bude záležet 

na zcela konkrétních okolnostech u každého jednotlivého za-

městnavatele. Zaměstnavatel je současně povinen písemně 

informovat o svém záměru uskutečnit hromadné propouštění 

příslušný úřad práce. 

Dále je povinen doručit příslušnému úřadu práce písemnou 
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zprávu o svém rozhodnutí o hromadném propouštění a o vý-

sledcích jednání s odborovou organizací a s radou zaměstnanců. 

Včasné splnění této povinnosti je zajištěno zákonným ustanove-

ním o prodloužení trvání pracovního poměru hromadně pro-

pouštěných zaměstnanců.  

V této souvislosti je zaměstnavateli uložena povinnost prokaza-

telně (např. doručenkou, potvrzením podatelny krajské pobočky 

úřadu práce apod.) doručit písemnou zprávu příslušné krajské 

pobočce úřadu práce a o dni doručení informovat propuštěné 

zaměstnance. Výjimka se vztahuje pouze na zaměstnavatele, na 

kterého bylo vydáno rozhodnutí o úpadku; ten je povinen doru-

čit krajské pobočce úřadu práce písemnou zprávu pouze na její 

žádost. 

Jedno vyhotovení této zprávy doručuje zaměstnavatel odborové 

organizaci a radě zaměstnanců, které se mohou ke zprávě vyjád-

řit a toto vyjádření doručit příslušnému úřadu práce. 

Pokud u zaměstnavatele nepůsobí odborová organizace ani 

rada zaměstnanců, je zaměstnavatel povinen uvedené povinnos-

ti splnit vůči každému zaměstnanci, jehož se hromadné pro-

pouštění týká. 

Procedura hromadného propouštění nenahrazuje stanovené 

povinnosti zaměstnavatele pro rozvázání pracovního poměru 

dohodou nebo výpovědí s jednotlivými zaměstnanci.  

Nedodržení povinností v souvislosti s hromadným propouště-

ním zaměstnanců nezpůsobuje neplatnost výpovědí či dohod 

o skončení pracovního poměru, avšak nesplnění povinnosti 

doručit písemnou zprávu příslušné krajské pobočce úřadu práce 

má za následek prodloužení trvání pracovního poměru 

zaměstnance, jemuž byla dána výpověď. Tento pracovní poměr 

skončí nejdříve po uplynutí 30 dnů od doručení písemné zprávy.  

Prodlužování doby trvání pracovního poměru se netýká zaměst-

navatelů, na které bylo vydáno rozhodnutí o úpadku.  
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Uvedu pro ilustraci příklad:  

Zaměstnancům při hromadném propouštění byla dána výpověď 

dle § 52 písm. c) pro nadbytečnost dne 10. dubna. Písemnou 

zprávu krajské pobočce úřadu práce zaměstnavatel doručil až 

20. června. Pracovní poměr zaměstnanců skončí nejdříve po 

uplynutí 30 dnů od doručení zprávy, tj. 20. července. 

U rozvázání pracovního poměru na základě dohody k prodlou-

žení nedochází ‒ pracovní poměr skončí ke dni uvedenému 

v dohodě. 

 

JUDr. Marie Stodolová, právnička RP OS KOVO Praha a střední 

Čechy 

Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2020  

 
Kovák č. 20/11. listopadu 2019 

Nárok zaměstnanců na uvedení akademického titulu 

Zaměstnavatel se rozhodl, aniž by o tom kohokoli informo-

val, že již nebude uvádět zaměstnancům při firemním styku 

jejich akademické tituly. Prý není pro naši práci podstatné, 

kdo má titul a kdo ne. Je takový postup v pořádku? 

Z. M., Přelouč 

 

V případě nároku zaměstnanců na uvádění jejich akademického 

titulu při firemním styku jde zejména o cedulky označující kance-

lář, vizitky, písemnou firemní komunikaci apod. Už z Listiny 

základních práv a svobod plyne, že každý má právo, aby byla 

zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst 

a chráněno jeho jméno. Právo užívat akademický titul vzniká 

absolvováním studia příslušné vysoké školy, resp. úspěšným 

složením státní závěrečné zkoušky. Toto je upraveno zákonem 

č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, který v § 55 

uvádí: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1tn%C3%AD_zkou%C5%A1ka
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(1) Studium se řádně ukončuje absolvováním studia v příslušném 

studijním programu. Dnem ukončení studia je den, kdy byla vyko-

nána státní zkouška předepsaná na závěr studia nebo její poslední 

část.  

(2) Dokladem o ukončení studia a o získání příslušného akademic-

kého titulu je vysokoškolský diplom a dodatek k diplomu. 

V zákoníku práce bohužel nenajdeme žádné ustanovení, které 

by tuto problematiku řešilo. Můžeme však analogicky použít 

zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, v platném zně-

ní, který v § 3 odst. 5 stanovuje, že: 

(5) Na žádost občana lze do občanského průkazu zapsat označení 

absolventa vyšší odborné školy, akademický titul, stavovské označe-

ní, jiný titul absolventa vysoké školy, označení „docent“ nebo „profe-

sor“ (dále jen „titul“) nebo vědeckou hodnost. Titul nebo vědecká 

hodnost se uvádějí ve zkratce, pokud je stanovena zvláštním práv-

ním předpisem. Získal-li občan více označení, titulů nebo vědeckých 

hodností a nelze-li je všechny z důvodu nedostatku místa do občan-

ského průkazu zapsat, určí občan, které z nich se zapíší.  

Obdobnou situací se také zabýval Vrchní soud v Praze. I z jeho 

rozhodnutí plyne, že právo užití akademických titulů je výlučně 

na vůli konkrétní fyzické osoby. Z výše uvedeného vyplývá, že 

použití akademického titulu je na rozhodnutí zaměstnance, 

nikoli zaměstnavatele. Bude-li zaměstnanec trvat na tom, aby 

zaměstnavatel při písemné firemní komunikaci uváděl také 

akademický titul zaměstnance, je zaměstnavatel povinen této 

žádosti vyhovět. 

 

Mgr. Eva Pražáková, právnička RP OS KOVO Hradec Králové  

Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2020  
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Kovák č. 21/25. listopadu 2019 

Povinnosti zaměstnavatele při pracovním úrazu  

V zaměstnání jsem při noční směně utrpěl úraz vykloubení 

kotníku, ale zaměstnavatel to se mnou odmítl sepsat 

a uznat. Jaké má v tomto případě povinnosti? Předložil jsem 

mu neschopenku, na které bylo uvedeno, že se jedná 

o pracovní úraz.                                                            K. M., Kladno 

 

Povinnosti zaměstnavatele 

 Objasnit příčiny a okolnosti vzniku pracovního úrazu:  

O tom, zda úraz bude uznán jako pracovní, rozhoduje za-

městnavatel, nikoli lékař, který na neschopence zatrhne 

pracovní úraz, protože mu to zaměstnanec nahlásí.  

 Zapsat úraz do knihy úrazů:  

Zapisují se údaje stanovené v § 2 odst. 1 nařízení vlády č. 

201/2010 Sb. 

(1) Zaměstnavatel vede evidenci o úrazech v knize úrazů 

v elektronické nebo listinné podobě. Evidence obsahuje ty-

to údaje:  

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení (dále jen „jméno“) 

úrazem postiženého zaměstnance, 

b) datum a hodinu úrazu, 

c) místo, kde k úrazu došlo, 

d) činnost, při níž k úrazu došlo, 

e) počet hodin odpracovaných bezprostředně před vzni-

kem úrazu, 

f) celkový počet zraněných osob, 

g) druh zranění a zraněná část těla podle přílohy č. 3 

k tomuto nařízení, 

h) popis úrazového děje, 

i) druh úrazu, 

j) zdroj úrazu, 

aspi://module='ASPI'&link='201/2010%20Sb.%25232'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='201/2010%20Sb.%25232'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='187/2006%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'
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k) příčiny úrazu, 

l) jména svědků úrazu, 

m) jméno a pracovní zařazení toho, kdo údaje zazname-

nal. 

(2) Došlo-li k úrazu u jiného zaměstnavatele, k němuž byl 

zaměstnanec vyslán nebo dočasně přidělen, zaznamenají 

údaje podle odst. 1 do knih úrazů zaměstnavatel úrazem 

postiženého zaměstnance a zaměstnavatel, k němuž byl 

zaměstnanec vyslán nebo dočasně přidělen.  

 Ohlásit pracovní úraz na místa uvedená v § 4 nařízení 

vlády č. 201/2010 Sb. 

 (1) Zaměstnavatel ohlásí pracovní úraz bez zbytečného  

          odkladu: 

a) územně příslušnému útvaru Policie ČR, nasvědčují-li 

zjištěné skutečnosti tomu, že v souvislosti s pracovním 

úrazem byl spáchán trestný čin, 

b) odborové organizaci a zástupci pro oblast bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci, 

c) příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, došlo-li 

k úrazu u fyzické nebo právnické osoby, která podle ji-

ného právního předpisu podléhá jeho kontrolní pů-

sobnosti, a trvá-li hospitalizace úrazem postiženého 

zaměstnance déle než pět dnů nebo lze-li vzhledem 

k povaze zranění takovou dobu hospitalizace předpo-

kládat, 

d) příslušnému obvodnímu báňskému úřadu, podléhá-li 

činnost, pracoviště nebo technické zařízení vrchnímu 

dozoru podle jiného právního předpisu, jde-li o závaž-

ný pracovní úraz podle jiného právního předpisu, 

zaměstnavateli, který zaměstnance k práci u něho vy-

slal nebo dočasně přidělil. 

(2) Zaměstnavatel ohlásí smrtelný pracovní úraz bez zby-

aspi://module='ASPI'&link='201/2010%20Sb.%25232'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='201/2010%20Sb.%25234'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='201/2010%20Sb.%25234'&ucin-k-dni='30.12.9999'
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tečného odkladu: 

a) územně příslušnému útvaru Policie ČR, 

b) odborové organizaci a zástupci pro oblast bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci, 

c) příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, došlo-li 

k úrazu u fyzické nebo právnické osoby, která podle ji-

ného právního předpisu podléhá jeho kontrolní pů-

sobnosti, 

d) příslušnému obvodnímu báňskému úřadu, podléhá-li 

činnost, pracoviště nebo technické zařízení vrchnímu 

dozoru podle jiného právního předpisu, 

e) zaměstnavateli, který zaměstnance k práci u něho vy-

slal nebo dočasně přidělil, 

f) zdravotní pojišťovně, u které byl smrtelným pracovním 

úrazem postižený zaměstnanec pojištěn. 

 Sepsat záznam o úrazu u úrazů s pracovní neschopnosti 

delší než tři kalendářní dny nebo když došlo k úmrtí za-

městnance (§ 105 odst. 3 ZP), případně záznam o úrazu ‒ 

hlášení změn, pokud se zaměstnavatel dozví o skutečnos-

tech, které vedou ke změně údajů uvedených v záznamu 

o úrazu.  

Záznam se sepisuje do pěti pracovních dnů ode dne, kdy 

se zaměstnavatel o úrazu dozvěděl, a nejpozději do páté-

ho dne příštího měsíce se zasílá na místa uvedená v § 6 

nařízení vlády č. 201/2010 Sb.: 

a) územně příslušnému útvaru Policie ČR, nasvědčují-li 

zjištěné skutečnosti tomu, že v souvislosti s pracovním 

úrazem byl spáchán trestný čin, 

b) příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, došlo-li 

k úrazu u fyzické nebo právnické osoby, která podle ji-

ného právního předpisu podléhá jeho kontrolní pů-

sobnosti, 

aspi://module='ASPI'&link='262/2006%20Sb.%2523105'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='201/2010%20Sb.%25236'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='201/2010%20Sb.%25236'&ucin-k-dni='30.12.9999'


56 

c) příslušnému obvodnímu báňskému úřadu, podléhá-li 

činnost, pracoviště nebo technické zařízení vrchnímu 

dozoru podle jiného právního předpisu, 

d) zdravotní pojišťovně, u které je pracovním úrazem po-

stižený zaměstnanec pojištěn. 

V případě smrtelného pracovního úrazu zašle zaměstnava-

tel záznam o úrazu nejpozději do pěti dnů ode dne, kdy se 

o úrazu dozvěděl.  

 Předat jedno vyhotovení záznamu o úrazu postiženému 

zaměstnanci a v případě smrtelného pracovního úrazu je-

ho rodinným příslušníkům (§ 105 ZP odst. 3).  

 Odškodnit pracovní úraz: 

Zaměstnavatel zaměstnanci poskytne náhrady podle  

§ 271a ‒ 271e zákoníku práce: 

Druhy náhrad  

§ 271a  

Náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní ne-

schopnosti  

(1) Náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní ne-

schopnosti přísluší zaměstnanci ve výši rozdílu mezi prů-

měrným výdělkem před vznikem škody způsobené pra-

covním úrazem nebo nemocí z povolání a plnou výší ná-

hrady mzdy nebo platu podle § 192 nebo odměny z doho-

dy podle § 194 a plnou výší nemocenského.  

(2) Náhrada za ztrátu na výdělku podle odst. 1 přísluší za-

městnanci i při jeho další pracovní neschopnosti z důvodu 

téhož pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Průměr-

ným výdělkem před vznikem škody podle věty první je 

průměrný výdělek zaměstnance před vznikem škody. Jest-

liže před vznikem této další škody příslušela zaměstnanci 

náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní ne-

schopnosti, náhrada za ztrátu na výdělku podle odst. 1 se 

aspi://module='ASPI'&link='262/2006%20Sb.%2523105'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='262/2006%20Sb.%2523271a-271e'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='262/2006%20Sb.%2523192'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='262/2006%20Sb.%2523194'&ucin-k-dni='30.12.9999'
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zaměstnanci poskytne do výše částky, do které by mu pří-

slušela náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní 

neschopnosti, kdyby nebyl neschopen práce. Za výdělek 

po pracovním úrazu nebo po zjištění nemoci z povolání se 

považuje náhrada mzdy nebo platu podle § 192 nebo od-

měny z dohody podle § 194 a nemocenské.  

 

 
§ 271b  

Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní 

neschopnosti  

(1) Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní ne-

schopnosti nebo při uznání invalidity přísluší zaměstnanci 

ve výši rozdílu mezi průměrným výdělkem před vznikem 

škody a výdělkem dosahovaným po pracovním úrazu nebo 

po zjištění nemoci z povolání s připočtením případného in-

validního důchodu pobíraného z téhož důvodu. Ke snížení 

invalidního důchodu pro souběh s jiným důchodem podle 

právních předpisů o důchodovém pojištění, ani k výdělku 

zaměstnance, kterého dosáhl zvýšeným pracovním úsilím, 

aspi://module='ASPI'&link='262/2006%20Sb.%2523192'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='262/2006%20Sb.%2523194'&ucin-k-dni='30.12.9999'
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se nepřihlíží.  

(2) Náhrada za ztrátu na výdělku podle odst. 1 přísluší za-

městnanci i při pracovní neschopnosti z jiného důvodu, 

než je původní pracovní úraz nebo nemoc z povolání; za 

výdělek po pracovním úrazu nebo po zjištění nemoci z po-

volání se považuje výdělek, z něhož se stanoví výše nemo-

cenského.  

(3) Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní ne-

schopnosti nebo při uznání invalidity podle odst. 1 přísluší 

i zaměstnanci, který je veden v evidenci uchazečů o za-

městnání; za výdělek po pracovním úrazu nebo po zjištění 

nemoci z povolání se považuje výdělek ve výši minimální 

mzdy platné v den prvního zařazení do evidence uchazečů 

o zaměstnání. Pobíral-li zaměstnanec před tím, než se stal 

uchazečem o zaměstnání, náhradu za ztrátu na výdělku po 

skončení pracovní neschopnosti, přísluší mu tato náhrada 

v takové výši, ve které mu na ni vzniklo právo za trvání pra-

covního poměru nebo právních vztahů založených doho-

dami o pracích konaných mimo pracovní poměr.  

(4) Dosahuje-li zaměstnanec ze své viny nižšího výdělku 

než ostatní zaměstnanci vykonávající u zaměstnavatele 

stejnou práci nebo práci téhož druhu, považuje se za výdě-

lek po pracovním úrazu nebo po zjištění nemoci z povolání 

průměrný výdělek, kterého dosahují tito zaměstnanci. 

(5) Zaměstnanci, který bez vážných důvodů odmítne na-

stoupit práci, kterou mu zaměstnavatel zajistil, přísluší ná-

hrada za ztrátu na výdělku podle odst. 1 pouze ve výši roz-

dílu mezi průměrným výdělkem před vznikem škody 

a průměrným výdělkem, kterého mohl dosáhnout na práci, 

která mu byla zajištěna. Zaměstnavatel zaměstnanci neu-

hradí škodu do výše částky, kterou si bez vážných důvodů 

opomenul vydělat.  
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(6) Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení dočasné pra-

covní neschopnosti přísluší zaměstnanci nejdéle do konce 

kalendářního měsíce, v němž dovršil věk 65 let, nebo do 

data přiznání starobního důchodu z důchodového  

pojištění.  

§ 271c  

Náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění  

(1) Náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění se 

poskytuje zaměstnanci jednorázově, a to nejméně ve výši 

podle právního předpisu vydaného k provedení odst. 2.  

(2) Vláda stanoví nařízením výši náhrady za bolest a ztížení 

společenského uplatnění odpovídající vzniklé újmě, způsob 

určování výše náhrady v jednotlivých případech a postupy 

při vydávání lékařského posudku včetně jeho náležitostí ve 

vztahu k posuzované činnosti.  

A v případě úmrtí zaměstnance náhrady podle § 271g ‒ 

§ 271j ZP: 

Druhy náhrad při úmrtí zaměstnance  

§ 271g  

Náhrada účelně vynaložených nákladů spojených s lé-

čením a náhrada přiměřených nákladů spojených 

s pohřbem  

(1) Náhrada účelně vynaložených nákladů spojených s lé-

čením a náhrada přiměřených nákladů spojených s po-

hřbem přísluší tomu, kdo tyto náklady vynaložil. Od přimě-

řených nákladů spojených s pohřbem se odečte pohřebné 

poskytnuté podle zvláštního právního předpisu.  

(2) Náhradu přiměřených nákladů spojených s pohřbem 

tvoří výdaje účtované za pohřeb, hřbitovní poplatky, výdaje 

na zřízení pomníku nebo desky do výše nejméně  

20 000 Kč, výdaje na úpravu pomníku nebo desky, cestovní 

výlohy a jedna třetina obvyklých výdajů na smuteční oša-

aspi://module='ASPI'&link='262/2006%20Sb.%2523271g-271j'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='262/2006%20Sb.%2523271g-271j'&ucin-k-dni='30.12.9999'
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cení osobám blízkým.  

(3) Vláda může vzhledem ke změnám, které nastaly ve vý-

voji cenové úrovně, zvýšit nařízením částku na zřízení po-

mníku nebo desky podle odst. 2.  

§ 271h  

Náhrada nákladů na výživu pozůstalých  

(1) Náhrada nákladů na výživu pozůstalých přísluší pozů-

stalým, kterým zemřelý zaměstnanec výživu poskytoval 

nebo byl povinen poskytovat, a to do doby, do které by tu-

to povinnost měl, nejdéle však do konce kalendářního mě-

síce, ve kterém by zemřelý dosáhl 65 let věku.  

(2) Náhrada nákladů podle odst. 1 přísluší pozůstalým ve 

výši 50 % průměrného výdělku zaměstnance zjištěného 

před jeho smrtí, pokud výživu poskytoval nebo byl povinen 

poskytovat jedné osobě, a 80 % průměrného výdělku, po-

kud výživu poskytoval nebo byl povinen poskytovat více 

osobám. Od částek připadajících na jednotlivé pozůstalé se 

odečte důchod přiznaný pozůstalým z důvodu smrti za-

městnance. K případnému výdělku pozůstalých se nepři-

hlíží.  

(3) Při výpočtu náhrady nákladů na výživu pozůstalých se 

vychází z průměrného výdělku zemřelého zaměstnance; 

náhrada nákladů na výživu všech pozůstalých nesmí však 

úhrnem převýšit částku, do které by příslušela zemřelému 

zaměstnanci náhrada za ztrátu na výdělku podle § 271b 

odst. 1, a nesmí být poskytována déle, než by příslušela 

zemřelému zaměstnanci podle § 271b odst. 6.  

§ 271i 

Jednorázové odškodnění pozůstalých  

(1) Jednorázové odškodnění pozůstalých přísluší pozůsta-

lému manželovi, partnerovi 51a) a nezaopatřenému dítěti, 

a to každému ve výši nejméně 240 000 Kč. Jednorázové 

aspi://module='ASPI'&link='412/2005%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'
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odškodnění pozůstalých přísluší dále rodičům zemřelého, 

jestliže žili se zaměstnancem v domácnosti, v úhrnné výši 

nejméně 240 000 Kč; jednorázové odškodnění ve výši nej-

méně 240 000 Kč přísluší i v případě, že se zemřelým za-

městnancem žil v domácnosti pouze jeden rodič.  

(2) Vláda vzhledem ke změnám, které nastaly ve vývoji 

mzdové úrovně a životních nákladů, zvýší nařízením výši 

jednorázového odškodnění pozůstalých.  

§ 271j  

Náhrada věcné škody  

Náhrada věcné škody přísluší dědicům zaměstnance; 

ustanovení § 265 odst. 3 platí i zde. 

§ 271p  

(1) Zaměstnanci, který utrpí pracovní úraz nebo u něhož 

byla zjištěna nemoc z povolání v pracovním poměru sjed-

naném na dobu určitou nebo při výkonu práce na základě 

dohody o práci konané mimo pracovní poměr uzavřené na 

dobu určitou, přísluší náhrada za ztrátu na výdělku jen do 

doby, kdy měl tento základní pracovněprávní vztah skon-

čit. Po této době přísluší náhrada za ztrátu na výdělku, 

jestliže lze dle okolností předpokládat, že postižený za-

městnanec by byl i nadále zaměstnán. Ostatní práva vyplý-

vající z povinnosti nahradit nemajetkovou újmu způsobe-

nou pracovním úrazem nebo nemocí z povolání tím nejsou 

dotčena.  

(2) Utrpí-li pracovní úraz nebo byla-li zjištěna nemoc z po-

volání u poživatele starobního nebo invalidního důchodu 

pro invaliditu třetího stupně, přísluší mu náhrada za ztrátu 

na výdělku po dobu, pokud nepřestal být zaměstnán z dů-

vodů, které nesouvisejí s pracovním úrazem nebo nemocí 

z povolání; nepracuje-li z důvodů, které souvisejí s pracov-

ním úrazem nebo nemocí z povolání, přísluší mu náhrada 

aspi://module='ASPI'&link='412/2005%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'
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za ztrátu na výdělku po dobu, po kterou by vzhledem ke 

svému zdravotnímu stavu před pracovním úrazem nebo 

nemocí z povolání mohl pracovat. Ustanovení § 271b odst. 

6 platí i zde.  

 Přijímat opatření proti opakování pracovních úrazů 

(technická, organizační, výchovná; např. odstavení nebez-

pečného zařízení z provozu nebo seznámení pracovníků s 

pracovním úrazem a jeho příčinami).  

 Hradit zákonné pojištění:  

Zaměstnavatelé jsou pro případ své odpovědnosti za ško-

du způsobenou pracovním úrazem nebo nemocí z povolá-

ní ze zákona pojištěni u České pojišťovny (pokud s ní měli 

sjednáno toto pojištění k 31. prosinci 1992) nebo u Koope-

rativy pojišťovny, a. s., Vienna Insurance Group. Náhradu 

škody za zaměstnavatele tedy proplácí pojišťovna. Poško-

zený zaměstnanec nemá přímý nárok na náhradu škody 

vůči zákonné pojišťovně. Své nároky na náhradu škody 

uplatňuje u svého odpovědného zaměstnavatele.  

 Umožnit pojišťovně ověřit si údaje týkající se pojistného i 

údaje nezbytné pro vyřizování pojistné události (§ 14 vyhl. 

č. 125/1993 Sb.).  

§ 14  

Pojišťovna je oprávněna si ověřit údaje týkající se pojistné-

ho i údaje nezbytné pro vyřizování pojistné události. Za-

městnavatel je povinen pojišťovně toto ověření umožnit. 

Pojišťovna nemá právo rozhodovat, zda jde o pracovní 

úraz ani o krácení odškodného. Pouze rozhoduje, zda jde 

o pojistnou událost. Nehradí však škodu, kterou se za-

městnavatel zavázal hradit nad rámec stanovený právními 

předpisy (§ 4 vyhl. č. 125/1993 Sb.).  
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§ 4  

Pojišťovna nehradí škodu, kterou se zaměstnavatel zavázal 

hradit nad rámec stanovený právními předpisy.  

 Převést zaměstnance na jinou práci, pokud nesmí z dů-

vodu pracovního úrazu, nemoci z povolání nebo ohrožení 

nemocí z povolání dále konat dosavadní práci; v případě 

výpovědi mu vyplatit odstupné (§ 52 písm. d) ZP; § 67 

odst. 2 ZP). 

Zaměstnavatel se může zprostit povinnosti nahradit škodu 

nebo nemajetkovou újmu zcela, pokud zaměstnanec po-

rušil předpisy či pokyny k zajištění BOZP, ačkoli s nimi byl 

řádně seznámen a jejich znalost a dodržování byly sou-

stavně vyžadovány a kontrolovány, nebo z důvodu opilosti 

či zneužití návykových látek a zaměstnavatel nemohl škodě 

zabránit, a tyto skutečnosti byly jedinou příčinou škody.  

Nebo zčásti, pokud výše uvedené skutečnosti byly jednou 

z příčin škody či proto, že si zaměstnanec počínal v rozpo-

ru s obvyklým způsobem chování tak, že je zřejmé, že ač-

koli neporušil právní nebo ostatní předpisy nebo pokyny 

k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jednal 

lehkomyslně, přestože si musel vzhledem ke své kvalifika-

ci a zkušenostem být vědom, že si může způsobit újmu na 

zdraví.  

Za lehkomyslné jednání není možné považovat běžnou 

neopatrnost a jednání vyplývající z rizika práce.  

Z judikátu Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 71/2001 vyplý-

vá, že lehkomyslné jednání zaměstnance je samostatným 

důvodem pouze pro částečné zproštění se odpověd-

nosti.  

Zaměstnavatel se může zprostit částečně odpovědnosti, 

prokáže-li, že jednání zaměstnance lze charakterizovat jako 

nebezpečné riskování nebo hazardérství, kdy si zaměstna-

aspi://module='ASPI'&link='262/2006%20Sb.%252352'&ucin-k-dni='30.12.9999'
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nec vzhledem ke konkrétní časové i místní situaci na pra-

covišti počíná způsobem, při němž vědomě podstupuje ri-

ziko hrozícího nebezpečí újmy na zdraví. V tomto případě 

se vyžaduje tzv. kvalifikovaná lehkomyslnost (zaměst-

nanec věděl nebo vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenos-

tem musel vědět, že si svým jednáním může přivodit úraz 

nebo nemoc z povolání).  

 

JUDr. Marie Stodolová, právnička RP OS KOVO Praha a střední 

Čechy 

Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2020 

 
Kovák č. 22/9. prosince 2019 

Nová pravidla oddlužení 

Mám dluhy a nestíhám je splácet. Slyšel jsem, že jsou nové 

možnosti, jak vyhlásit osobní bankrot. Můžete mi poradit? 

K. S., Praha 

 

Od začátku června 2019 začala platit nová pravidla pro oddluže-

ní. Co se tedy pro dlužníky a osobní bankrot mění?  

Insolvenční zákon č. 182/2007 Sb., o úpadku a způsobech jeho 

řešení, byl novelizován vyhláškou č. 31/2019 Sb., která vstoupila 

v platnost 1. června 2019 a pojednává o mírnějších pravidlech 

osobního bankrotu.     

Snad nejzásadnější novinkou je zkrácená varianta oddlužení 

na tři roky. Zde je nutné si připomenout, že insolvenční řízení – 

oddlužení – trvá po dobu pěti let a podmínkou je mimo jiné 

minimální plnění ve výši 30 % z pohledávky, případně druhá 

varianta, kdy trvá tři roky s minimálním plněním ve výši 60 %. 

Což znamená, že se insolvenční řízení neukončuje dříve než po 

uplynutí pětileté (resp. tříleté) lhůty. 

Dále se také mění i nezabavitelná částka a mnoho dalšího.   

https://www.finance.cz/518761-oddluzeni-nezabavitelne-minimum/
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V insolvenčním řízení zahájeném byť před 1. 6. 2019, v němž do 

té doby nebude zjištěn úpadek dlužníka, se bude postupovat 

již podle insolvenčního zákona v novelizovaném znění, a to 

včetně novelizovaných (či úplně nových) prováděcích právních 

předpisů.  

Počet věřitelů a neschopnost splácet 

Nově musí mít žadatel o osobní bankrot dluhy minimálně 

u dvou věřitelů, které není schopný splácet. Tyto dluhy navíc 

musí být alespoň 30 dní po splatnosti. 

Kdo může vypracovat návrh na povolení oddlužení?  

Návrh na oddlužení může vypracovat právník, akreditovaný 

poradce, insolvenční správce nebo exekutor, rovněž nezisko-

vé organizace, akreditované u ministerstva spravedlnosti. Tyto 

jsou bezplatné, ovšem pro velký nápor je dlouhá čekací doba.  

Maximální odměna, kterou dlužník zpracovateli návrhu za jeho 

přípravu zaplatí, zůstává ve výši 4 000 Kč v případě oddlužení 

jednotlivce a 6 000 Kč u společného oddlužení manželů.  

Za přípravu návrhu se zpracovateli neplatí předem. Zpracovatel 

svou odměnu získává až po zahájení insolvenčního řízení, a to ze 

splátek, které dlužník pravidelně měsíčně hradí.  

Proto z tohoto důvodu doporučuji oslovit některou z výše uve-

dených kompetentních osob a nikoli firmy, nabízející na interne-

tu služby, které by vás mohly dostat do další dluhové pasti.  

Dále mohou návrh na osobní bankrot vypracovat i neziskové 

nebo veřejně prospěšné organizace. Musí však mít k takovým 

úkonům státní akreditaci a navíc nemají nárok na odměnu. 

Jaké přílohy doložit k návrhu na povolení osobního bankro-

tu? 

K návrhu na povolení osobního bankrotu dlužníci již nebudou 

muset přikládat přílohu v podobě kompletního seznamu 

svých dluhů.   

Zároveň také nově nebudou muset předkládat přehled o svých 

https://www.euro.cz/byznys/jak-vyhlasit-osobni-bankrot-podminky-2018-1397620
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očekávaných příjmech v příštích pěti letech, ale pouze pro ná-

sledujících 12 měsíců.  

Kolik peněz bude měsíčně odvádět dlužník? 

Pokud se jedná o výši spláceného dluhu, jedinou podmínkou 

bude, že dlužník musí být schopen věřitelům dohromady každý 

měsíc uhradit alespoň tolik, kolik činí odměna a hotové výdaje 

insolvenčního správce, tedy 900 Kč měsíčně, podle vyhlášky  

č. 133/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 313/2007 Sb.,  

o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových 

výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru  

a o náhradách jejich nutných výdajů 

Pokud má ale dlužník stanoveno výživné, musí být schopen platit 

i je.  To znamená, že dohromady musí dlužník každý měsíc za-

platit alespoň 1 800 Kč, popř. 1 989 (1 089 Kč, je-li správce plát-

cem DPH + 900 Kč splátkový kalendář). 

Kolik procent z dluhu budete muset splatit? 

Během pěti let byste měli splatit minimálně 30 % dluhu, aby 

mohlo být zbývajících 70 % smazáno. Pokud však splatíte méně, 

soud bude před uzavřením osobního bankrotu posuzovat, zda 

dlužník vynaložil veškeré úsilí k tomu, aby věřitelům splatil 

co nejvíce. To znamená, zda si v průběhu oddlužení například 

hledal práci odpovídající jeho schopnostem a poctivě přiznával 

veškeré své příjmy. Pokud soud shledá, že se dlužník dostatečně 

snažil splácet maximum, budou mu zbývající dluhy odpuštěny.  

Za jak dlouho se u oddlužení smaže dluh? 

Je možné smazat dluh již po třech letech, ale jen za předpokla-

du, že se dlužníkovi podaří věřitelům splatit alespoň 60 %. 

Dlužníkům bude nově umožněno zbavit se dluhů dříve než za 

pět let, což je bude zároveň motivovat k tomu, aby věřitelům 

spláceli co nejvíce.  

Další zajímavá změna se týká těch věřitelů, kteří si do podmínek 

úvěrů dávají nepřiměřeně vysoké úroky nebo smluvní pokuty. 
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Novela totiž nově stanoví, že z takzvaného příslušenství, které je 

vyšší než samotná pohledávka-jistina, se stává podřízená po-

hledávka, což v praxi znamená, že ji věřitel zpátky nedostane.  

Částka, nad kterou se srazí zbytek čisté mzdy 

Dlužníkům zůstane více peněz po odečtení srážek ze mzdy. 

Částka, nad kterou se dlužníkovi srazí zbytek čisté mzdy bez 

omezení, byla novelou zákona zvýšena na dvojnásobek, tedy na 

19 286 Kč.  

Oddlužení osob ve starobním a invalidním důchodu  

Jiná pravidla oddlužení budou fungovat pro osoby ve starobním 

a invalidním důchodu. Na rozdíl od ekonomicky aktivních jedin-

ců mají omezenou možnost zvyšovat své příjmy, a právě proto je 

bude možné oddlužit již po třech letech. Nebudou však muset 

dodržet podmínku splacení minimálně 60 % z výše všech pohle-

dávek. Postačí, pokud budou věřitelům splácet 900 Kč měsíčně 

a platit insolventnímu správci měsíční odměnu. 

 

JUDr. Marie Stodolová, právnička RP OS KOVO Praha a střední 

Čechy 

Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2020  

 
 

 

https://www.finance.cz/dane-a-mzda/kalkulacky-a-aplikace/srazky-ze-mzdy/
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Kovák č. 1/14. ledna 2019 

Tanec spotřebitelů mezi paragrafy 

Bylo by možné shrnout základní práva nás spotřebitelů, 

abychom je mohli využít v novém roce a nemuseli hledat, 

kde a ve kterém zákoně je problém upraven? 

A. Š., Brno-Líšeň 

 

Děkuji za váš nápad. Ráda v tomto článku shrnu základy spotře-

bitelského práva, které se vztahují na nákupy v běžných, tzv. 

kamenných obchodech, do desatera, které během nového roku 

můžete využít při nákupu. Přeji vám, abyste tanec mezi paragra-

fy s prodejcem zvládli bez problémů. Ke každému tanci je třeba 

znát jednotlivé kroky, zde jsou: 

1. Smluvní výměna či odstoupení 

Pokud nakupujete v běžném, tzv. kamenném obchodě nebo na 

místech určených k podnikání, nemáte ze zákona právo odstou-

pit od smlouvy. Právo může být dohodnuto pouze s prodejcem, 

pokud toto umožní. Slušnou formou se ho na možnost výměny 

či vrácení zboží optejte. Pokud bude vstřícný a sdělí vám, že 

zboží lze po zakoupení vyměnit (např. nevhodný dárek), popros-

te ho, zda by mohl na paragon napsat: možno vyměnit do… 

(a jím určené datum). Ideální by byl i jeho podpis či razítko ob-

chodu. Protože jde o dobrou vůli prodejce, nelze si toto ujednání 

vynucovat. Prodejce má v tomto případě právo požadovat např. 

vrácení zboží v originálním obalu, předložení kupního dokladu 

apod. 

2. Jakost při převzetí 

Vada, která se projeví do šesti měsíců od koupě, se považuje za 

vadu, která byla přítomna v okamžiku uzavření kupní smlouvy 
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(pokud opak neprokáže prodejce nebo tak nevyplývá 

z charakteru vady). V takovém případě má spotřebitel právo si 

vybrat, zda chce zboží opravit nebo vyměnit, není-li jeho poža-

davek nepřiměřený. Prodejce je povinen mu vyhovět. Pokud to 

nelze, má spotřebitel právo na slevu z kupní ceny nebo na od-

stoupení od smlouvy, např. při neodstranitelné vadě. 

3. Vadný výrobek a reklamace 

Reklamovat můžete tehdy, nemá-li výrobek vlastnosti slibované 

prodejcem nebo výrobcem, např. lednice svítí, ale nemrazí. 

Trvejte na tom, aby vám byla záruční doba prodloužena o dobu, 

kdy bylo dané zboží reklamováno. Můžete reklamovat od oka-

mžiku, kdy jste zboží převzali od prodejce, po celou záruční dobu 

danou zákonem, což je 24 měsíců (postačí reklamovat poslední 

den lhůty).  

4. Okamžitá reklamace 

Pokud zjistíte vadu, není vhodné reklamaci odkládat. Reklamujte 

okamžitě. Reklamace by vám jinak nemusela být uznána, neboť 

se jedná o vaši zákonnou povinnost. Pokud tak neučiníte, může 

prodejce neuznání reklamace odůvodnit tím, že při dalším po-

užívání vadné věci (např. obuv) se vada opravitelná změnila na 

neodstranitelnou a že jste to zavinili právě dalším užíváním.  

5. Kde reklamovat?  

Vždy u prodejce, u kterého jste zboží koupili. Ten musí přijmout 

reklamaci v kterékoli své provozovně (triko zakoupené v Lidlu 

v Praze můžete reklamovat v Lidlu Brno-Slatina či jinde). Pokud 

vám prodejce sdělí, že máte přijít zítra, protože na provozovně 

není nikdo, kdo by reklamaci přijal, nečiňte tak! V prodejně musí 

být po celou otevírací dobu přítomen pracovník pověřený přijí-

máním reklamací a musí s vámi sepsat reklamační protokol. 

Uveďte, jak si přejete, aby byla reklamace vyřízena. Stejně tak se 

prodejce nesmí odvolávat na chybu svého dodavatele či výrobce 

zboží. To je jeho problém, nechť si ho vyřeší. Odpovědný za 
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zboží, které prodává, je jen a pouze prodejce a je to opět on, 

s kým máte jednat a kdo je vaším partnerem při tomto jednání. 

Totéž platí u výrobce ze zahraničí. Platí i stejná lhůta k vyřízení 

reklamace. Prodejce vám z tohoto důvodu nesmí stanovit lhůtu 

delší. Pokud vám toto navrhne, nemusíte souhlasit. Další fintou 

bývají pokusy odmítnout přijetí reklamace z důvodu chybějícího 

obalu. Tuto povinnost zákon nestanoví. 

6. Bez dokladu o koupi nelze reklamovat? 

Lze, ale musíte prokázat, že jste zboží skutečně zakoupili u pro-

dejce, kde reklamujete. Kupní doklady, záruční listy apod. si 

schovávejte, uplatnění reklamace je pak mnohem rychlejší 

a jednodušší. Ale jak již bylo uvedeno, podstatné je prokázat, že 

jste dané zboží koupili právě u daného prodejce, např. dokladem 

o platbě kartou (výpis z účtu), svědectvím jiné osoby, čestným 

prohlášením atd. Při nákupu je na kupujícím, aby si zkontroloval, 

že obdržel doklad o koupi a záruční list. Prodejce ho sice nemusí 

vydat automaticky, ale na požádání kupujícího vždy! Reklamovat 

můžete i výrobek ve slevě, pokud se nejedná o vadu, kvůli které 

byla cena snížena, v tomto případě musí být tato skutečnost 

uvedena u zboží. Vyžádejte si i připojení poznámky na dokladu 

o koupi, na jakou vadu byla sleva poskytnuta.  

7. Lhůta k rozhodnutí a vyřízení reklamace 

Prodejce má o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších pří-

padech do tří pracovních dnů. Pokud je potřeba, může před 

rozhodnutím zboží poslat na odborné posouzení, ale na vyřízení 

má vždy maximálně 30 kalendářních dní. V této lhůtě musí být 

spotřebitel vyrozuměn o způsobu vyřízení reklamace ‒ protokol 

o reklamaci musí být písemný a musí mimo jiné obsahovat 

způsob vyřízení reklamace a v případě jejího zamítnutí také 

odůvodnění. 

8. Výměna zboží 

Pokud požadujete výměnu zboží, máte právo požadovat stejné 
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zboží, tedy stejnou značku, typ i provedení. Nemá-li ho již pro-

dejce k dispozici, máte právo odstoupit od kupní smlouvy 

a požadovat navrácení kupní ceny zboží. Způsoby vyřízení re-

klamace tedy jsou oprava vady, výměna nebo odstoupení od 

smlouvy (vy vrátíte zboží, prodejce peníze). 

9. Kdy je reklamace vyřízena? 

Reklamace se považuje za vyřízenou v okamžiku, kdy o tom 

prodejce prokazatelným způsobem spotřebitele informuje. 

Pokud informuje po lhůtě 30 dnů, jde o situaci, jako by šlo 

o neodstranitelnou vadu. Vy máte 31. den právo od smlouvy 

odstoupit. To znamená, že vrátíte nebo ponecháte prodejci zboží 

a on vám vrátí peníze. Při odstoupení nastává situace, jako by 

smlouva o koupi vůbec nevznikla. 

10. Vyzvednutí vyřízené reklamace 

Jakmile je reklamace vyřízena, je spotřebitel povinen si své zboží 

vyzvednout. V opačném případě je prodejce oprávněn účtovat si 

skladné! 

Dohledovým orgánem nad postupem vyřizování reklamací 

je Česká obchodní inspekce, viz www.coi.cz. 

 

JUDr. Zdeňka Vejvalková, specialistka na spotřebitelské právo  

Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2020  

 
Kovák č. 1/14. ledna 2019 

Společná koupě, společná údržba! 

Před několika lety jsme si společně se sestrou koupily re-

kreační rodinný dům, abychom měly se svými rodinami kam 

jezdit na dovolené. Bylo to fajn, domluvily jsme se na čem-

koli. Dnes se situace změnila, já ovdověla a sestra se znovu 

vdala. Já zde bydlím téměř celoročně. Moje rodina za mnou 

jezdí pouze někdy na víkendy a svátky. Obývám první po-

schodí, kde je byt 2+1. Starám se o zahradu a celý dům. 

http://www.coi.cz/
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Sestra sem jezdí s manželem a její děti využívají dům 

k rekreaci, obývají přízemí. Nechtějí se však podílet na 

údržbě domu, která je čím dál tím nákladnější. Dům potře-

buje pravidelné opravy ve stále větším rozsahu a ceny sta-

vebního materiálu jsou stále vyšší. Sama to neutáhnu, 

úspory mizí a pouze z důchodu nemám šanci.                 

T. M., Křtiny u Brna 
 

Souhlasím s vámi, tento problém by se měl vyřešit co nejdříve. 

Sestra jako spolumajitelka se musí o dům starat a financovat 

opravy a údržbu stejně jako vy. Pokud nemáte smluvně dohod-

nuto, co kdo může používat a v jakém rozsahu, může každá z vás 

používat celý dům. Doporučuji, abyste se se sestrou domluvily. 

Smlouva a její obsah 

Pokuste se vše formulovat do smlouvy. Tato smlouva by měla 

obsahovat dohodu o nákladech na údržbu a opravy věci, tedy 

rodinného domu, zahrady a veškerého příslušenství v podílovém 

spoluvlastnictví. Nemusí, ale měla by obsahovat též ujednání 

o tom, jak se spoluvlastníci podílejí např. na údržbě a úklidu 

domu a společných prostor (chodeb, půdy, sklepa, zahrady, 

dvora). Dále by ve smlouvě měly být uvedeny platby za spotře-

bovanou energii ve společných prostorách a další.  

Způsob úhrady nákladů 

Smlouva by měla obsahovat také ujednání o tom, jak se budou 

hradit zvýšené náklady např. při zdražení elektřiny apod. Jednou 

z možností je dohoda, že si spoluvlastníci vytvoří společný fond 

oprav a stanoví výši pravidelného příspěvku do tohoto fondu, ze 

kterého budou náklady související s užíváním společné věci 

hrazeny. Lze také v dohodě uvést, kdo bude tento fond spravo-

vat a jaká bude jeho odměna. Může to být jeden z vlastníků. 

Bude pak nejen spravovat tento fond, ale zajišťovat též opravy, 

termín vyúčtování a doručení spoluvlastníkovi. Toto ujednání je 

výhodné, neboť se spoluvlastníci nemusejí o každé potřebě 
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znovu domlouvat. 

Co je psáno, to je dáno! 

Pokud se budete dohodou obě řídit, problémy by se měly od-

stranit. Ujednání o využívání společné věci nemusí být sjednáno 

písemně. Přesto písemnou formu doporučuji. Pokud byste se 

nedohodly, musel by na návrh některé z vás rozhodnout soud. 

Nikdo jiný by do těchto vztahů nemohl zasáhnout. 

Právní úprava 

Pokud jde o právní úpravu, platí následující ustanovení občan-

ského zákoníku, což je zákon č. 89/2012 Sb. (§ 1115 až 1239). 

Najdete zde obecná ustanovení týkající se spoluvlastnického 

podílu, správy společné věci, oddělení ze spoluvlastnictví a zru-

šení spoluvlastnictví, bytového spoluvlastnictví atd. 

1) Obecná ustanovení § 1115 až 1120 

§ 1116 ‒ Vzhledem k věci jako celku se spoluvlastníci považují za 

jedinou osobu a nakládají s věcí jako jediná osoba.  

§ 1117 ‒ Každý spoluvlastník má právo k celé věci. Toto právo je 

omezeno stejným právem každého dalšího spoluvlastníka. Dále 

je zde zakotven nárok na vyúčtování, na plody a užitky. 

2) Spoluvlastnickým podílem se zabývá § 1121 až 1125 

Taktéž je zde upraveno předkupní právo spoluvlastníků. 

3) Správa společné věci § 1126 až 1139 

Tato část se zabývá právy a povinnostmi spoluvlastníků jejich 

rozhodováním. Pojednává i o správě společné věci. 

Z těchto ustanovení je zřejmé, že veškerý společný majetek ve 

vlastnictví všech spoluvlastníků je brán jako celek (chodby, stře-

cha, okapy) a každý z nich má právo (ale i povinnost) s ním dle 

uvedených ustanovení zákona nakládat.  

Na co ještě máte nárok? 

Sestra by vám měla, pokud to budete požadovat, uhradit proka-

zatelné náklady. Lze se dohodnout, že i zpětně podle § 1136: 

Spoluvlastník, který vynaložil na společnou věc náklad v zájmu 



74 

ostatních spoluvlastníků bez jejich vyrozumění a souhlasu,  

může požadovat: 

a) poměrnou část náhrady v rozsahu zhodnocení věci, jedna-

lo-li se o náklad, který byl spoluvlastníkům ku prospěchu,  

b) náhradu nutných nákladů, jednalo-li se o náklad, který bylo 

třeba vynaložit na záchranu věci. 

O nakládání se společnou věcí rozhodují spoluvlastníci vět-

šinou podle velikosti podílů. V případě rovnosti hlasů, což 

bude asi váš případ, anebo nedosáhne-li se většiny nebo 

dohody, rozhodne na návrh některého spoluvlastníka 

soud. Pokud se jedná o důležité rozhodnutí, jako je prodej, 

zřízení věcného břemene, zatížení zástavním právem, mů-

že přehlasovaný vlastník zažádat o nápravu soudní při 

rovnosti hlasů. Taktéž při prodeji platí pro spoluvlastníka, 

že má předkupní právo a též je potřebný jeho souhlas. 

 

JUDr. Zdeňka Vejvalková, specialistka na spotřebitelské právo  

Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2020  

 
Kovák č. 3/11. února 2019 

Cena za nezaplacení pokuty 

Mám dotaz, jenž se týká věci, kterou již podle mě nelze řešit. 

Dostal jsem pokutu v autobuse MHD. Jde o věc, která je 

několik let stará. Tehdy se mnou revizor sepsal zápis, že 

jsem byl přistižen při jízdě načerno. Potom se nic nedělo, až 

nyní jsem minulý měsíc dostal oznámení od exekutora, že 

mám zaplatit nikoliv pouze 1000 Kč pokutu, ale i dalších  

15 000 Kč navíc. Myslím si, že pokuta je promlčená a do-

pravní podnik na ni nemá nárok. Prosím vás tedy o vysvět-

lení, zda dopravní podnik postupoval správně, nebo mám 

pravdu já?                                                                                          

E. Z., Slavkov 
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V případě, že jste jel načerno a byl přistižen revizorem, který 

s vámi sepsal zápis, lze předpokládat, že dopravní podnik 

v zákonné lhůtě učinil ve věci právní kroky k úspěšnému vymo-

žení pokuty. Pokud tak učinil do právě onoho jednoho roku, 

nebrání mu nic pokutu po vás vymáhat. 

Pokud jste se skutečně nedověděl o tom, že je po vás pokuta 

vymáhána, muselo dojít k tomu, že jste nepřevzal poštovní zásil-

ku. Stát se tak mohlo, pokud jste si nevyzvedával poštu od soudu 

nebo jste si změnil bydliště a nepřihlásil se k trvalému pobytu 

v místě, kde nyní bydlíte, a nenahlásil jste změnu na doručovací 

adrese, kam by měla pošta vaše poštovní zásilky přeposílat. 

Exekutor totiž ke svému vymáhaní musí mít takzvaný exekuční 

titul a tím je platební rozkaz nebo rozhodnutí příslušného soudu. 

Tudíž pokud probíhá exekuční řízení, musel být jeden 

z exekučních titulů vydán. Bez něho by exekutor nemohl konat. 

Platební rozkaz má stejnou váhu jako rozsudek příslušného 

soudu, pokud jste vůči němu v zákonné lhůtě nepodal opravný 

prostředek. Tím se promlčení pohledávky protáhlo na 10 let. 

Fikce doručení 

V případě nepřevzetí zásilky totiž dojde k situaci, jako by došlo 

k jejímu doručení. Zákon pro tyto případy využívá takzvanou fikci 

doručení a rozhodnutí soudu nabude právní moci, aniž jste se 

o tom dozvěděl. Fikce doručení spočívá v tom, že určitá písem-

nost je považována za doručenou, i když jste ji nikdy nepřevzal 

a s jejím obsahem se neseznámil. Například při občanském 

soudním řízení po uplynutí lhůty 10 dnů se písemnost považuje 

za doručenou.  

Kde si ověříte, zda ve vaší věci byly učiněny právní kroky?  

Zda dopravní podnik dodržel veškeré lhůty a jestli je váš dluh 

vymáhán oprávněně, je možné zjistit prostudováním spisu 

u soudu nebo exekutora, na což máte plné právo. 

Jak je to s promlčením pokuty MHD? 
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Zopakujme si: 

Pokuty uložené v prostředcích hromadné dopravy se promlčují 

ve lhůtě jednoho roku od spáchání přestupku, tedy jízdy na 

černo.  

V případě, že dopravní podnik ve lhůtě jednoho roku na vás 

podal žalobu (což lze ve vašem případě předpokládat), znamená 

to, že vykonal úkon směřující k soudnímu vymáhání pokuty, pak 

se situace i promlčecí doba podstatně mění takto: 

1. Na základě žaloby soud vydá své rozhodnutí, kterým 

vám uloží povinnost zaplatit dlužnou pokutu včetně 

úroků a nákladů řízení. Pokud si nevyzvednete poštov-

ní zásilku, platí výše fikce o doručení, jež nabylo právní 

moci, i pokud jste si zásilku od soudu nevyzvedl. 

2. Právo věřitele, které je přiznané pravomocným soud-

ním rozhodnutím, se promlčuje až ve lhůtě 10 let.  

Ve vašem případě by byl výkon rozhodnutí prováděn 

před promlčením (oněch 10 let), a vy tedy nemůžete 

námitku promlčení uplatnit, protože k němu nedošlo, 

pokud dopravní podnik podal včas žalobu. 

Jaká je „cena“ za nezaplacení pokuty? 

Pokud jde o vámi uváděný nesouhlas s navýšením částky  

1000 Kč na částku 16 000 Kč, jde o nárůst o další náklady spoje-

né s jejím vymáháním. Jsou to úroky z prodlení a náklady naléza-

cího a vykonávacího řízení, to znamená náklady dopravního 

podniku na uplatnění své pohledávky u soudu například pro-

střednictvím advokáta a vykonávacího řízení, tedy náklady exe-

kutora. 

Doporučuji:  

Zjistit si, jak vše proběhlo, tedy ověřit popsaný předpokládaný 

vývoj, ve vašem případě nahlédnutím do soudního či exekutor-

ského spisu. Pokud zjistíte, že všechno proběhlo v souladu 

s právem, což lze skutečně předpokládat, budete muset dlužnou 
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částku co nejrychleji zaplatit, neboť vám stále naskakují úroky 

z prodlení, a navíc se vystavujete nebezpečí výkonu exekuce 

a náklady na vymožení pokuty se mohou zvýšit. Exekutor může 

tento výkon provést uvalením exekuce na vaši mzdu nebo exe-

kucí majetku – motorového vozidla nebo zabavením věcí ve vaší 

domácnosti, což není zajisté příjemné. 

Upozornění na Centrální evidence exekucí 

Závěrem chci čtenáře upozornit na možnost nahlédnout do 

Centrální evidence exekucí na https://www.kontrolaexekuce.cz/. 

Mohli byste této možnosti využít pro případ, že byste si nebyli 

jisti, zda není nařízena exekuce vůči vám či osobám, které mají 

u vás trvalý pobyt nebo s vámi bydlí, a tudíž by se výkon rozhod-

nutí mohl dotknout i vás. Exekutor by měl právo výkon exekuce 

provést i v prostorách, kde se nacházejí vaše věci. Nahlédnutí je 

žádoucí i před rozhodnutím půjčit někomu peníze nebo před 

podpisem například smlouvy o dílo či před koupí domu.  

 

JUDr. Zdeňka Vejvalková, specialistka na spotřebitelské právo  

Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2020  

 
Kovák č. 3/11. února 2019 

Žaloba na náhradu škody 

Koupil jsem byt do osobního vlastnictví, po nějakém čase 

jsem zjistil, že náš soused nad mým bytem velmi rád pořádá 

hlučné a do rána trvající večírky. Dvakrát mi promáčel 

strop, ale vymalovat odmítl. Poslední jeho dílo je to, že mi 

nejen promáčel strop, ale voda mi poškodila i nábytek 

a plovoucí podlahu. Chtěl bych na něm uplatňovat náhradu 

škody. Jak mám postupovat?                              Z. R., Brno-Líšeň 

 

Nejprve vám doporučuji pokusit se se sousedem domluvit. 

Nejlépe písemnou formou ho vyzvěte, aby vám vyčíslenou škodu 

https://www.kontrolaexekuce.cz/
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uhradil. Kopii dopisu si uschovejte. Soudní a advokátní náklady 

jsou nemalé. Domluva je tedy pro oba „výhodnější“. 

Právní úprava 

Pokud jde o odpovědnost za škodu, tu najdete zakotvenou 

v občanském zákoníku v paragrafech 2894 až 2971.  

Co náhrada škody znamená? 

Dle právní úpravy je náhrada škody zakotvena tak, že uvádí: Kdo 

způsobí jinému škodu, má povinnost ji nahradit. Občanský zá-

koník (dále též OZ) upravuje obecně povinnost nahradit jinému 

újmu, která zahrnuje také náhradu újmy na jmění – škody, viz  

§ 2894 odst. 1, OZ, www.zakonyprolidi.cz. Najdeme zde též zvlášt-

ní typy náhrady škody (např. škodu způsobenou provozní čin-

ností – § 2924, škodu způsobenou provozem dopravního pro-

středku – § 2927 až 2932 atd.). 

Co je to škoda? 

 Škoda je obecně pro účely odpovědnosti charakterizována jako 

materiální újma vyjádřitelná v penězích.  

Jaké škody mohou vzniknout? 

Vedle škody na majetku, jako je tomu u vás, lze za škodu pova-

žovat i škodu na zdraví, která je vyjádřitelná v penězích.  

V případě nadměrného hluku může být za škodu považováno: 

- náklady na provedená protihluková opatření, např. vý-

měna oken, protihluková izolace fasády, protihluková 

stěna, 

- snížení tržní hodnoty domu nebo pozemku, který je hlu-

ku vystaven, 

- škoda na zdraví vzniklá v důsledku nadměrného hluku. 

Pokud jde o hluky způsobené sousedy, je třeba si uvědomit, že 

se nadměrný hluk špatně prokazuje. Většinou nemá dlouhodobý 

charakter a potřebnou sílu. Zde bych byla velmi opatrná 

s podáním žaloby a doporučuji celou věc nejprve konzultovat  

s advokátem. 
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V případě nadměrného hluku půjde spíše o škodu způsobenou 

provozní činností, jak uvádí § 2924 OZ.  

Co je to provozní činnost? 

Provozní činností je každý druh podnikání, jako např. provoz 

restaurace, autoopravny, pila…, zde má provozovatel objektivní 

odpovědnost za škodu. Pozor, nárok nesmí být promlčen.  

Co musí žalobce prokázat? 

Žalobce, aby byl úspěšný, musí u soudu prokázat:  

- že je obtěžován nadměrným hlukem,  

- že mu vznikla škoda na majetku, na zdraví, kterou je 

schopen vyčíslit,  

- že škoda vznikla v souvislosti s daným hlukem, tedy, že 

je zde příčinná souvislost. 

Jak dokazujeme tvrzení? 

- svědecké výpovědi, 

- znalecké posudky,  

- vyjádření správních orgánů, 

- ohledání místa,  

- listinné důkazy, 

- výslech žalobce a žalovaného. 

Upozorňuji, že znalecké posudky se platí a jejich cena není zane-

dbatelná, znalce můžete volit dle seznamu soudních znalců. 

Vždy je třeba se s ním předem dohodnout na výši úhrady. 

Významné jsou i výpovědi svědků, zde bych vždy chtěla znát 

odpověď na otázku, zda konkrétní svědek bude ochoten jít svěd-

čit k soudu, a taktéž je dobré ho požádat o písemnou výpověď či 

čestné prohlášení. Mohou to být přátelé, známí, ostatní sousedé. 

Ve své výpovědi musí popsat, co viděli či slyšeli, jakým způsobem 

žalovaný ostatní i konkrétního žalobce obtěžuje a podobně. Lze 

využít i listiny orgánů státní správy. O jejich stanovisko může 

žalobce i sám požádat. Vyjádření může směřovat i odpovědi na 

otázku, zda a jaký má vliv chování či jednání žalovaného na tržní 
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hodnotu nemovitosti.  

Nezapomeňte na písemnou výzvu, v níž navrhnete smírné řešení 

– takzvané mimosoudní řešení sporu. Tuto výzvu si ponechte 

uschovanou pro potřeby soudu, a to v ověřené kopii s doklady 

o doručení. Soud bude na konci soudního řízení rozhodovat 

o tom, kdo bude hradit soudní náklady a náklady na zastupování 

a tak dále, a právě k výzvě přihlíží. 

 

JUDr. Zdeňka Vejvalková, specialistka na spotřebitelské právo  

Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2020  

 
Kovák č. 4/25. února 2019 

Rozhodnutí prodejce o přijetí reklamace 

Zakoupil jsem si pánskou diplomatku, stála několik tisíc, 

prodavač mi tvrdil, že je kožená a velmi kvalitní. Po necelém 

půlroce se na kovových částech (na rozích, u zámku a okolo 

uch) začala odlupovat barva. Rozhodl jsem se tuto vadu 

reklamovat. Prodavač byl velmi nepříjemný a řekl mi, abych 

z prodejny odešel, že reklamaci neuznává, abych si svých 

věcí více vážil a podle toho s taškou zacházel. Na dotazy mi 

neodpovídal. Tvrdil mi, že záruka je jen na kožené části. 

Jsem člověk, který je na své věci opatrný až s přemírou 

a jsem přesvědčen, že se záruka vztahuje na celé zakoupené 

zboží. Protože se s prodavačem nedalo hovořit, odešel jsem. 

Prosím o radu, jak mám postupovat dále.                   J. S., Brno 

 

Právní úprava: 

Na váš případ se vztahují příslušná ustanovení občanského 

zákoníku, zákon č. 89/2012 Sb. a zákon č. 634/1992 Sb., o ochra-

ně spotřebitele, obojí ve znění pozdějších předpisů. Veškeré 

zákony najdete na internetu, např. na www.zakonyprolidi.cz. 

Podle § 2161/1 občanského zákoníku odpovídá prodávající kupu-
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jícímu za to, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající 

odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal: 

a/ má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, 

takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo 

které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě 

reklamy jimi prováděné,  

b/ se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí 

nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,  

c/ věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku 

nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle 

smluveného vzorku nebo předlohy,  

d/ je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a 

e/ věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.   

V každém případě však prodejce s kupujícím musí sepsat 

reklamační protokol. Reklamaci vyřídit v termínu, a pokud ji 

odmítne, tak musí odmítnutí řádně písemnou formou odů-

vodnit. 

Prodávající si nesmí upravovat podmínky či uznání reklamace 

podle své vůle, ale musí respektovat právní úpravu. Jinak je 

každé jiné ujednání neplatné. 

Ve vašem případě se vada projevila do šesti měsíců od zakoupe-

ní (převzetí zboží). V tomto případě se má za to, že věc byla 

vadná již při převzetí. 

Zákonná doba je 24 měsíců 

Zákonná záruční doba se pak dle § 2167 občanského zákoníku 

nepoužije pouze v těchto případech:  

a/ u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší 

cena ujednána,  

b/ na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,  

c/ u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opo-

třebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo 

d/ vyplývá-li to z povahy věci.  
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Pokud není možné na diplomatku některou ze shora uvedených 

výjimek z § 2165 občanského zákoníku aplikovat, musí ji prodá-

vající přijmout a vyřídit.  

Opotřebení 

Nutno posoudit, zda o ně skutečně šlo, nebo zda byl použit 

nekvalitní materiál apod. To je práce soudního znalce. 

Na základě výše uvedeného vám lze doporučit znovu kontakto-

vat prodávajícího (vedoucího nebo majitele) a domáhat se vyří-

zení vaší reklamace tak, jak mu to ukládá zákon na ochranu 

spotřebitele a občanský zákoník, výše citovaný. 

OPAKUJI!  

Povinnosti prodávajícího: 

- Reklamaci přijmout! 

- K tomu účelu vyplní reklamační protokol, i uvedení toho, jak 

chcete reklamaci vyřídit. 

- Reklamaci vyřídit nejpozději do 30 dnů od jejího převzetí.  

KONKRÉTNĚ: 

 Ve vašem případě bude asi přicházet v úvahu pouze odstoupení 

od smlouvy, neboť pokud půjde o výrobní vadu, lze předpoklá-

dat, že výměna za stejné zboží by neměla valný smysl, neboť 

oprava by váš problém nevyřešila. Pokud jde o opravu, musel by 

její využití posoudit opět soudní znalec. Právo volby máte vy! 

Celou věc zvažte. Vrácení peněz by mělo přijít na řadu až poté, 

kdy oprava či výměna není možná. Nedohodnete-li se 

s prodejcem, pak se můžete obrátit se svým podnětem na Čes-

kou obchodní inspekci, která je v tomto případě dohledovým 

orgánem. Podrobné informace o tom, jak podnět České ob-

chodní inspekci podat, najdete na www.coi.cz. Za takové jednání 

prodejce může obdržet velmi citelnou pokutu. Jednejte důrazně, 

nenechte se strhnout případnou nevolí prodávajícího.  

Postup vyřizování reklamace prodejcem: 

Pokud by prodejce s vámi reklamaci sepsal, ale neuznal ji, stano-
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ví mu zákon povinnost přesně a podrobně popsat důvod zamít-

nutí, a to písemnou formou. Pokud byste chtěl věc „dotáhnout 

do konce“, musel byste vyhledat soudního znalce v daném obo-

ru, který by oprávněnost zamítnutí posoudil. Seznam znalců 

najdete u příslušného krajského soudu. Jestliže by prodejce trval 

na svém, mohl by váš spor rozhodnout pouze soud.  

POZOR! 

Pokud prodávající nevyřídí reklamaci do třiceti dnů, považuje 

zákon takový stav za stejnou situaci jako při neodstranitelné 

vadě, tj. máte pak právo od smlouvy odstoupit. To znamená, že 

kupující vrátí zboží a prodávající zaplacenou cenu. V případě 

nedodržení této lhůty můžete 31. den od převzetí zboží k rekla-

maci nepřijmout původní zboží, ale můžete trvat na odstoupení. 

Tím nastává stav, jako by k uzavření kupní smlouvy vůbec nedo-

šlo. V obchodě při každém nákupu uzavíráte s prodávajícím 

ústní kupní smlouvu. 

 

JUDr. Zdeňka Vejvalková, specialistka na spotřebitelské právo 

Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2020  

 
Kovák č. 5/11. března 2019 

Nereklamujte boty stále dokola  

Koupil jsem si drahé boty, vyšel jsem si v nich třikrát a obje-

vila se závažná vada, ve špici se mi udělal tzv. žralok. Prostě 

se mi odlepila. Obuv jsem ihned reklamoval. Prodejce mi 

odmítl boty vyměnit. Že o nic nejde, že boty opraví. Skuteč-

ně je opravil, vzal jsem si je na cestu do práce a rozlepily se 

znovu. Tato situace se opakovala do třetice, kdy jsme se 

s prodejcem řádně pustili do křížku. Trval na tom, že je 

opraví znovu, měsíc a pět dnů se prodejce vůbec neozval. 

Proto jsem zašel do obchodu, prodejce boty sice donesl, ale 

neopravené a navíc poškozené od vody – nasáklé vodou. 
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Chci, aby mi prodejce vrátil peníze a boty si nechal. Jak mám 

nyní postupovat?                                                                J. K., Brno 

 

Pokud se vada vyskytne do půl roku po zakoupení zboží, uplat-

ňuje zde právo tzv. fikci, na jejímž základě se má za to, že vada 

existovala již v době zakoupení daného zboží. Kupující má právo 

si vybrat, jak chce reklamaci vyřídit, zda opravit, vyměnit či od-

stoupit od smlouvy, tj. jak uvádíte, že vy mu vrátíte zboží a pro-

dejce vám vrátí peníze, které jste jako cenu za zboží zaplatil. 

Znamená to, že na kupní smlouvu se nadále pohlíží, jako by 

neexistovala. Již zde vidíme, že prodejce několikrát pochybil. 

Odstoupení je platné v den, kdy ho předáte k poštovní přepravě. 

Prodejce s ním souhlasit nemusí, protože je platné ze zákona 

a jeho souhlas se nevyžaduje. 

Když pominu pochybení prodejce spočívající ve způsobu vyřízení 

reklamace, došlo navíc k tomu, že se vada třikrát opakovala. 

Alespoň v momentě třetí reklamace měl prodejce přestat s vámi 

diskutovat a uvádět vás v omyl a měl respektovat vaše právo, 

které opakováním vady vzniklo, tj. uplatnit právo, které spotřebi-

telům dává možnost od smlouvy odstoupit, tedy vrátit zboží 

a žádat vrácení peněz.  

 



85 

Pokud navíc došlo v době reklamace zboží k jeho dalšímu po-

škození, nese za to odpovědnost prodávající.  

Další pochybení spatřuji v tom, že prodávající nedodržel maxi-

mální lhůtu na vyřízení reklamace, překročil ji o pět dnů. Lhůta je 

zákonná, a to třicet dnů.  

V tomto případě došlo k opakovanému neprofesionálnímu 

chování prodávajícího, což dozoruje Česká obchodní inspekce. 

Doporučuji vám tedy podat podnět na Českou obchodní inspekci 

– viz www.coi.cz. Zde najde veškerá poučení a vzor, jak se podnět 

podává. 

Nezávisle na tom, zda podnětem ČOI podáte či nikoli, odstupte 

ihned od smlouvy, a to písemně, dopisem a doporučeně 

s dodejkou, abyste měl doklad jako případný důkaz k soudu, že 

jste vyvinul veškeré úsilí, které lze na vás požadovat, aby se 

případ vyřešil smírně. Kopii si pečlivě uschovejte včetně doru-

čenky a dodejky, stejně tak jako všechnu případnou korespon-

denci s prodávajícím. Popište stručně postup při vyřizovaní 

opakované reklamace včetně toho, že jste opakovaně požadoval, 

že chcete od smlouvy odstoupit, ale prodejce toto odmítal, tak-

též uveďte, proč váš požadavek na vyřízení reklamace právě 

tímto způsobem, neuvedl do protokolu o reklamaci.  

Sdělte prodejci, aby vám cenu za boty, kterou jste zaplatil, vrátil 

na váš bankovní účet nebo peníze zaslal stvrzenkou na vaši 

adresu, a uveďte termín, dokdy tak má učinit. Máte nárok i na 

náklady, které jste vynaložil v souvislosti s uplatněním reklama-

ce. Náklady musí být nezbytné a musíte je prokázat, např. stvr-

zenkou z pošty o zaslání doporučeného dopisu s dodejkou, lístky 

na MHD či dálkovou dopravu apod. Prodejce o zaplacení těchto 

vyčíslených nákladů požádejte. Upozorněte ho, že pokud nebu-

de vaše právo na odstoupení a vrácení peněz respektovat, bude-

te nucen ho uplatňovat všemi prostředky, které vám právo dává, 

a to i soudní cestou. 

http://www.coi.cz/
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Nevrátí-li prodejce cenu zboží a nezbytné náklady na uplatnění 

reklamace ve lhůtě nejpozději 30 dnů, obraťte se na soud. Ten 

jediný může spotřebitelský spor rozhodnout.  

V tom případě doporučuji sjednání advokáta. Pokud spor vyhra-

jete, vyzvete prodejce k plnění jeho povinností, lze předpokládat, 

že soud prodejci předepíše úhradu všech nákladů spojených 

s vymáháním vašeho práva.  

 

JUDr. Zdeňka Vejvalková, specialistka na spotřebitelské právo  

Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2020  

 
Kovák č. 8/22. dubna 2019 

Pozor na triky a lákadla e-shopů! 

Můžete mě, prosím, informovat o tom, jak mám postupovat 

při objednávce z e-shopu, který neznám? Kamarádka je 

nešťastná z toho, že si objednala zboží na internetu a po 

zaplacení ceny zboží nedostala. Na internetu jsem si našla 

regál, který by se mi hodil, ale nabízí ho mně neznámý  

e-shop a nerada bych naletěla. Jak poznám, že jde o ob-

chodníky, kterým se mám vyhnout?                            E. S., Brno 

 

Tak jako vaše kamarádka dopadlo více zákazníků e-shopů. Jedi-

né, co můžete udělat pro bezpečný nákup, pokud s e-shopem 

nemáte zkušenosti, je pokusit se ho co nejvíce prověřit. Jinak se 

můžete dostat do rukou podvodníků, kteří se budou snažit z vás 

vylákat peníze.  

Existuje spousta způsobů, jak to učinit, o některých si nyní poví-

me: 

V kostce, co je třeba učinit a jak odhalit podvodníky?  

1. Nehledět jen na nízkou cenu, naopak příliš nízká cena by měla 

sloužit jako varování před nedůvěryhodností obchodu.  

2. Pozor na platby předem. Může se stát, že narazíte (jako vaše 
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kamarádka) na podvodníka, který přijme platbu bez toho, že by 

měl v úmyslu vám zaslat zboží. Nejspolehlivější ochranou je 

nákup v internetovém obchodu, který znám nebo který mi do-

poručil dobrý známý. Nereagujte ani na výmluvy a nabízené 

slevy za platbu předem. 

3. Nepřebírejte balík, pokud ho nezkontrolujete před doprav-

cem. Sice ho nepotěšíte, ale vy pak na 100 % víte, jaké zboží 

balíček obsahuje a zda jde o zboží, které jste si objednali. Do-

pravce je povinen vám zboží donést za první zamčené dveře 

vašeho domu a vyčkat, až si zásilku-balík zkontrolujete. Pokud to 

odmítne a odjede, otevřete balík před svědky a na konkrétního 

dopravce si stěžujte jeho zaměstnavateli. 

4. Zjistěte si předem, kde a jak můžete zboží reklamovat. Otevře-

te si stránky e-shopu a zkontrolujte, zda obsahují podrobné 

informace právě o podmínkách reklamace. Jde opět o informaci, 

kterou vám musí prodejce poskytnou předem.  

5. Neobjednávejte si tam, kde nenajdete informaci o tom, že do 

14. dnů máte právo od smlouvy odstoupit, a to bez udání důvo-

du. Odstoupení je platné jeho odevzdáním k poštovní přepravě. 

6. Nenechte se oklamat tím, když vám prodejce z ČR s informa-

cemi v českém jazyce tvrdí, že je tomu tak proto, že dodavatel je 

z jiného státu EU. I v tomto případě se e-shop musí řídit občan-

ským zákoníkem, který možnost odstoupení dává všem zákazní-

kům, kteří uzavřeli smlouvu na dálku. 

7. Pozor v případě zahraniční kontaktní adresy u českých  

e-shopů.  Počítejte s tím, že za poštovné při odstoupení či vyři-

zování reklamace budete platit více peněz než při posílání balíku 

v ČR.  

8. Možnost odstoupení do 14 dnů od převzetí zboží platí také, 

pokud si zboží vyzvednete v kamenném obchodě. Rozhodující je, 

že jste učinili smlouvu (objednávku) na dálku, tzv. distanční  
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smlouvu, tj. že jste si zboží objednali přes internet, katalog, 

telefonicky atd. 

Pokud na stránkách e-shopu tyto informace nenajdete, nesplnil 

prodejce svoji zákonnou povinnost a lze pochybovat o jeho 

solidnosti. V tomto případě doporučuji, hledat jiného prodejce. 

9. Je nepříjemné číst několik drobným písmem vyvedených 

stránek obchodních podmínek, ale vyplatí se to. Zvláště v přípa-

dě e-shopů, u nichž nejsou dostupné informace o provozovateli, 

je třeba hledat právě v obchodních podmínkách, zda se adresa, 

kde uplatnit reklamaci, a další informace výše uvedené neskrý-

vají zde. V případě, že i zde informace chybí, doporučuji hledat 

jiný e-shop. 

10. Najdete-li na stránkách e-shopu pouze pár neúplných infor-

mací s pravopisem pochybným, není jistě čemu důvěřovat.  

11. Pozor na ceny, za pochybné lze považovat to, když obchod-

ník zvýší cenu, až když zboží vložíte do košíku. Po celou dobu 

objednávkového procesu je třeba cenu kontrolovat. Pokud se 

tak stane před objednáním, ihned zrušte objednávku. Jde 

o prodejce, který se vám snaží vnutit místo levného nabízeného 

zboží dražší variantu. 

12. Na stránkách e-shopu hledejte také informace o rozsahu, 

podmínkách a způsobu, jak uplatnit práva z vadného plnění, 

když vám doručí zboží nefunkční nebo poškozené. 

13. Vždy se vyplatí dávat pozor a dbát zvýšené opatrnosti. 

Z poraden vím, že nejvyšší ztráty a škody spotřebitelům způso-

bují právě podvodníci svými falešnými internetovými obchody. 

14. Není také od věci si předem zjistit, jak reklamovat, jaké jsou 

náležitosti reklamace, jaké jsou povinnosti a práva prodávajícího 

a spotřebitele či o podmínkách uzavření smlouvy.  

15. Pozor též na telefonické kontakty, kdy vás může telefonicky 

oslovit firma, která šikovně kladenými otázkami dosáhne toho, 

že smlouvu uzavřete po telefonu! 
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Kdo může pomoci? 

Pokud naletíte takovým podvodníkům (jako vaše kamarádka), 

nezbývá než se obrátit na orgány činné v trestním řízení. Větši-

nou jde o trestný čin podvodu, ale je na Policii ČR a na státním 

zastupitelství, jak šetření vyhodnotí.  

Poškození pak mají možnost se spojit na internetu a podat spo-

lečné trestní oznámení nebo, pokud je trestní řízení již zahájeno, 

mají možnost se k němu připojit.  

Taktéž se mohou v rámci trestního řízení připojit se svým poža-

davkem na náhradu škody, což musí udělat ještě před zahájením 

hlavního líčení u soudu. 

 

JUDr. Zdeňka Vejvalková, specialistka na spotřebitelské právo  

Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2020  

 
Kovák č. 10/27. května 2019 

Prodej na dluh? 

Prodal jsem dražší kolo za 50 000 Kč. S kupujícím jsem sepsal 

smlouvu, podle které mi může splácet 5000 Kč měsíčně. 

Zaplatil mi však pouze první splátku a další nesplácí již třetí 

měsíc. Snažil jsem se mu domluvit, na nic nereaguje. Nako-

nec mi přestal brát i mobil a poštovní zásilky nepřijímá. Jak 

mám postupovat dále?                                                    E. H., Brno 

 

Je třeba zdůraznit, že jsem neviděla smlouvu, kterou jste pode-

psal s kupujícím, tedy kupní smlouvu. Nevím, jaké máte stano-

vené podmínky při neplnění závazků z ní plynoucích, ani zda má 

veškeré náležitosti. Odpovídám tedy pouze v obecné rovině. 

Pokud byste chtěl řešit svůj konkrétní případ a informace po-

skytnuté v tomto článku by vám nestačily, doporučuji konzultaci 

u advokáta, popřípadě mu věc svěřit k řešení. Obecně je třeba 

postupovat takto: 
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1. Zahájení vymáhání 

Prvním krokem při vymáhání pohledávky je zaslání výzvy 

(předžalobní) k úhradě. V ní dlužníka vyzvěte, aby dobrovolně 

uhradil, co je vám dlužen, tedy dluh spolu s příslušenstvím. Tím 

může být zejména úrok z prodlení, poplatek z prodlení, případně 

také smluvní pokuta, která musí být zakotvena ve smlouvě.  

Výzvu si můžete napsat sám nebo pověřit jejím sepsáním sjed-

naného advokáta. Nezapomeňte s advokátem sjednat cenu této 

služby předem, abyste nebyl nemile překvapen výší jeho odmě-

ny, kterou lze stanovit smluvně. Můžete oslovit i více advokátů, 

což je vzhledem k smluvním cenám žádoucí. 

V případě, že se rozhodnete zaslat výzvu sám, můžete použít 

tento vzor: 

V záhlaví výzvy uvést jméno a adresu dlužníka. 

Výzva k uhrazení dluhu 

Vážený pane (jméno dlužníka), 

tímto dopisem Vás upozorňuji na skutečnost, že jste mi dosud 

neuhradil dlužnou částku ve výši 45 000 Kč. Tento můj nárok vyplývá 

z písemné kupní smlouvy, kterou jsem s Vámi uzavřel dne ……… Dluh 

měl být uhrazen následovně ………, a to do dne ……… (případně 

vypsat jednotlivé splátky), jak ze smlouvy vyplývá. 

Bohužel jsem od Vás zatím neobdržel řádné plnění závazků ani 

vysvětlení, proč částky dosud nebyly splaceny. Vyzývám Vás proto, 

abyste částku v plné výši uhradil nejpozději do sedmi dnů, a to na 

číslo účtu xxx/xx nebo v hotovosti k mým rukám na adresu, kterou 

uvádím. 

Zároveň Vás musím upozornit, že pokud v uvedené lhůtě dluh 

uhrazen nebude, obrátím se se svým nárokem na soud. 

Uvést místo, den, vaše jméno a adresu  

Několik poznámek ke vzoru výzvy: 

Formální náležitosti výzvy nejsou podstatné. Vzor si musíte 

upravit na svůj konkrétní případ. Důležité je, aby bylo 
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zřejmé, o jaký dluh se jedná, v jaké výši je pohledávka, a aby 

byla stanovena lhůta, dokdy má být dluh uhrazen. Dále je 

třeba uvést datum a přidat vlastnoruční podpis. 

Je vhodné výzvu zaslat doporučeně a uschovat stvrzenku  

i s kopií výzvy, aby bylo možné u soudu zaslání prokázat. 

Výzva musí být zaslána na doručovací adresu dlužníka. Pro 

soud není rozhodující, zda dlužník dopis převzal, věřitel 

(tedy vy) musí být schopen prokázat, že výzvu odeslal na 

správnou adresu. 

Další možnost vyřešení: 

Pokud dlužník tvrdí, že nestačí splácet pro nějakou subjektivní 

překážku, ale že by zvládl nižší splátky, můžete navrhnout smír-

né řešení věci. Pokud budete oba s novým řešením souhlasit, 

můžete věc vyřešit novou dohodou o splátkách. V takovém 

případě s dlužníkem sepište splátkový kalendář s uznáním dlu-

hu. Toto uznání dluhu doporučuji sepsat u notáře, aby bylo 

exekučně vymahatelné. Také je třeba pamatovat na sankce 

v případě neplacení. Nebude-li tento postup možný a dlužník 

neuhradí pohledávku dobrovolně, nezbude vám nic jiného než 

podání soudní žaloby. 

2. Soudní žaloba  

Pokud si na tuto službu sjednáte advokáta, opět se informujte 

o výši odměny, kterou si bude za své služby účtovat. Úhradu 

advokát stanoví buď v procentech z vymáhané jistiny (tedy 

z částky dluhu stanovené v korunách), nebo pevnou částkou. 

V některých případech může advokát požadovat také cestovné 

a úhradu za ztrátu času. 

Taktéž je třeba uhradit soudní poplatek a další náklady spojené 

se soudním řízením. Budete-li ve sporu úspěšný, můžete tyto 

náklady po dlužníkovi vymáhat jako součást nákladů řízení. I na 

tomto se můžete domluvit s advokátem, který vám objasní pří-

padné dotazy. 
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3. Vymáhání pohledávky v exekučním řízení 

Pokud dlužník neuhradí svůj dluh ani na základě pravomocného 

a vykonatelného rozhodnutí soudu, je třeba učinit další krok. 

Musíte pokračovat ve vymáhání pohledávky v exekučním řízení.  

I tento krok můžete učinit sám podáním u exekutora. Vykonatel-

né rozhodnutí soudu, které nabylo právní moci, je exekučním 

titulem k vymáhání dluhu. 

 

JUDr. Zdeňka Vejvalková, specialistka na spotřebitelské právo 

Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2020  

 
Kovák č. 10/27. května 2019 

Reklamace u České pošty 

Jak je to s reklamací balíku přepravovaného poštou. Měla 

jsem obdržet balík od přítelkyně, bohužel na poštu nedora-

zil. Pošta se tvářila, že jí vůbec nepřísluší věc řešit. Kama-

rádce na podací poště řekli, že poštu doručí následující den, 

nejpozději do dvou dnů. Po týdnu, kdy mi balík do vlastních 

rukou doručen nebyl, jsem pojala podezření, že něco nebu-

de v pořádku. Protelefonovala jsem více, než byla cena 

balíku. Vedoucí naší pošty nic nezajímalo, protože balík 

k nim prý nedošel. Dověděla jsem se pouze, že balík byl 

převzat do přepravy. Nastala situace, kdy balík nebyl na 

odesílající poště ani na přijímající poště. Pošty si můj balík 

přehazovaly jako horký brambor, ovšem pouze verbálně, 

fyzicky jsem ho prostě nevypátrala. Po dalším týdnu a dal-

ším telefonování mi na hlavní poště bylo řečeno, že balík je 

v úložně, nic víc, nic míň. Skončilo to verzí, že balík byl na 

naší poště, ale já si ho nevyzvedla, tak ho vrátili zpět na 

odesílací poštu a ta ho uložila na úložně. Doklady o tom, že 

mi pošta oznámila uložení zásilky, odmítla pošta vydat. 

S vedoucí pošty jsem se pohádala, ale oznámení mi neuká-
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zala, nemohla ho ani mít, protože nic nedošlo. Vedoucí poš-

ty jsem sdělila, že nehodlám dělat nic víc, než že jí sděluji 

a reklamuji nedodání balíku, aby sepsala protokol. Zjistila 

jsem, že i dnes platí, že pošta je stát ve státě. Nakonec jsem 

si balík musela vyzvednout na hlavní poště vzdálené 18 km.                                                                                                         

B. N., Brno 

 

Kdy a kde reklamovat? 

Některé situace má Česká pošta uvedeny na svém webu, ale 

slovy neplýtvá. Najdeme zde informace o tom, jak reklamovat 

poškozené zásilky, a to při vyšší váze tzv. nadrozměr.  

Další informace najdeme v poštovních podmínkách, zde najde-

me informace o tom, že můžeme reklamovat elektronicky jen 

v některých případech. Reklamace dodání je možné uplatnit jen 

v případě služby: 

 doporučená zásilka, 

 doporučená slepecká zásilka, 

 cenné psaní nebo 

 cenný balík. 

Kdy musí reklamovat odesilatel! 

V ostatních případech musí odesilatel zadat reklamaci přímo na 

poště, a to do jednoho roku od podání zásilky. 

Souhrnná pravidla pro proces reklamací jsou uvedena 

v obecných poštovních podmínkách, viz na webu poš-

ty. Ovšem reklamace služeb Balík Do ruky nebo Balík Na poštu 

není popsána v obecných podmínkách, ale v dokumentu Poš-

tovní a obchodní podmínky – ostatní služby. 

Pošta má řadu příkazů a podmínek pro toho, kdo reklamuje, 

např. jako nutnou podmínku vedle poškozené zásilky uvádí 

předložení podacího lístku. Jde o doklad o uzavření poštovní 

smlouvy a jejím obsahu. Zásilky pošta eviduje pod podacím 

https://www.ceskaposta.cz/ke-stazeni/postovni-podminky
https://www.ceskaposta.cz/ke-stazeni/postovni-podminky
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číslem, které je na stvrzence. 

V případě, že odesilatel podací stvrzenku ztratí, může požádat 

o vystavení druhopisu podací stvrzenky, ale pouze v tom přípa-

dě, že je možné zjistit všechny potřebné údaje. Na základě dru-

hopisu podací stvrzenky pak může podat reklamaci. 

Obyčejný dopis nelze reklamovat! 

Proč? Obyčejný dopis, ke kterému podací lístek není, reklamovat 

nelze, protože obyčejné zásilky nejsou evidovány.  

Lhůta k vyřízení reklamace 

Na vyřízení reklamace má pošta obvykle 30 dní, oznámení 

o výsledku posílá písemně. 

Nesouhlasíte?    

V případě, že s výsledkem reklamace nesouhlasíte, můžete dle 

zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách, podat u Českého 

telekomunikačního úřadu (dále též ČTÚ) návrh na zahájení řízení 

o námitce proti vyřízení reklamace, a to do jednoho měsíce od 

obdržení Oznámení o výsledku reklamace. 

Přímo České poště můžete také předat svůj nesouhlas 

s vyřízením reklamace a ta je pak přezkoumána. Reklamacemi 

a stížnostmi, u nichž zákazníci vyčerpali všechny řádné a oprav-

né prostředky, a přesto nejsou s výsledkem spokojeni, má pra-

vomoc nad rámec právních předpisů ve zřetele hodných přípa-

dech rozhodnout o odškodnění zákazníka poštovní ombuds-

man.  

 

JUDr. Zdeňka Vejvalková, specialistka na spotřebitelské právo  

Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2020  

 
Kovák č. 12/24. června 2019 

Výhra není vždy výhrou! 

Volala mi nějaká paní, že mne její firma vybrala jako výher-

ce soutěže a že jsem vyhrál první cenu. Řekla mi, že pokud 
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mám o svoji výhru zájem, abych během dne zavolal, jinak že 

výhra propadá. Nedalo mi to a na číslo jsem zavolal. Jiná 

paní mi sdělila, že hovor bude monitorován a hradit ho 

budu já, zda s tím souhlasím a chci, aby mi předala potřebné 

informace. Souhlasil jsem. Pak mi několik minut podávala 

různé informace o soutěži a následně sdělila, že mi bude 

výhra slavnostně předána v jejich provozovně. Když jsem si 

pro výhru přišel, dopadlo to nakonec tak, že mi vnutili zboží 

za 26 000 Kč s tím, že se jinak prodává za 55 000 Kč, a výhrou 

je právě onen rozdíl v ceně. Shluklo se jich okolo mě šest 

a jeden mlel přes druhého. Byl jsem tak překvapený, že 

jsem si tuto situaci uvědomil až druhý den doma. Zboží jsem 

chtěl vrátit, a tak jsem se obrátil na adresu uvedenou ve 

smlouvě. Nějaká slečna, která se nechtěla představit, se mi 

vysmála, že na to nemám nárok. Kamarád mi povídal, že to 

byla v podstatě předváděcí akce a pokud něco takto kou-

pím, tak to mohu do 14 dnů vrátit. To však ještě nebyl ko-

nec, přišlo mi vyúčtování telefonu 1102 Kč za telefonát 

s touto firmou.                                                                   P. P., Brno 

 

Ve vašem případě jste zřejmě naletěl podvodníkům, kteří velmi 

dobře ovládají manipulativní jednání. Já sama v těchto případech 

používám jednoduchou metodu, kterou všem doporučuji. Spočí-

vá v tom, že bez jakékoli výjimky zavěsím. Vycházím z toho, že 

žádná z těchto firem neprovozuje charitu, ale snaží se prodat 

nekvalitní zboží za nehorázné peníze a k tomu používá různé 

finty. Směřují vždy k jedinému cíli – vydělat. 

 

Nová metoda podvodníků 

V poslední době lákají kupující právě na své výhry-nevýhry. 

Smyslem je nalákat osloveného na vidinu výhry, která bývá velmi 

nekvalitní a s minimální hodnotou. Často jde o „výhru“ v peně-
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zích i několika desítek tisíc, jako tomu bylo u vás. Vtip je v tom, že 

abyste ji získal, musíte zakoupit nabízené zboží a od jeho ceny je 

vám výhra jakoby odečtena. Doma zjistíte, že totéž zboží je třeba 

na internetu nabízeno např. o více než polovinu levněji. Pokud 

se jim podaří vlákat vás do své provozovny, což se vám stalo, 

mají vyhráno. Zde totiž neplatí to, co vám sdělil váš přítel, že 

v zákonné lhůtě můžete od smlouvy odstoupit. To se totiž týká 

pouze smluv uzavřených mimo prostory obvyklé k podnikání. 

Bohužel provozovna takovým prostorem není, ta je k podnikání 

určena, a vám nezbude než si zboží ponechat.  

Pozor na možnost uzavření smlouvy po telefonu! 

Další fintou je využití neznalosti osloveného, který neví, že 

smlouva nemusí mít vždy písemnou podobu, ale může být uza-

vřena dokonce i po telefonu. Oslovený o tom ani nemusí vědět, 

stačí, když na kladené otázky odpoví ano, nebo že souhlasí, 

a jeho odpověď je pak považována za souhlas s uzavřením 

smlouvy. V takovém případě je třeba poměrně rychle jednat, 

protože zde máte možnost od smlouvy uzavřené po telefonu do 

14 dnů odstoupit. Jedná se o smlouvu uzavřenou na dálku. 

V tomto případě občanský zákoník spotřebitele chrání možností 

odstoupení od smlouvy. Postačí do uvedené lhůty zaslat toto 

odstoupení dopisem. Doporučuji ho odeslat nejen doporučeně, 

ale i s doručenkou, abyste měli doklad o tom, že vaše odstoupe-

ní bylo doručeno. V případě možnosti odstoupení platí, že je 

dané zákonem a prodejce s ním nemusí souhlasit. Platné je 

v momentě jeho předání poště k přepravě, případně při osob-

ním doručení je nezbytné potvrdit převzetí podpisem a nejlépe 

i s razítkem firmy. 

Jak by mělo odstoupení vypadat? 

Název firmy, její IČ a adresa sídla                                                                                                                                          

V Brně dne 

Věc: Odstoupení od smlouvy uzavřené prostřednictvím telefonu         
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na základě ustanovení § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, ve znění 

dalších předpisů  

Dobrý den,  

dne (datum) přibližně v xx.xx hod. mě prostřednictvím mého telefo-

nu (číslo mobilu, pevné linky) oslovil zaměstnanec Vaší firmy s na-

bídkou (uvést jakou). Vzhledem k momentu překvapení a nedostatku 

času jsem s nabídkou souhlasil, věc jsem přehodnotil a rozhodl jsem 

se využít své zákonné možnosti a od smlouvy odstoupit. Činím tak 

na základě ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 zákona č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník. 

 S pozdravem 

vlastnoruční podpis, jméno a příjmení, narozen (den, rok), bytem 

(adresa)   

Nedávejte souhlas se svojí úhradou hovoru! 

Ve vašem případě pak došlo ještě k zneužití toho, že jste asi volal 

na číslo, které začínalo číslem 8. Lidé často mají v povědomí 

představu o tom, že když číslo začíná na 8, jedná se o číslo, na 

které se volá bezplatně. Omyl. Bezplatně můžete volat pouze na 

čísla 800, ale u jiných čísel, která začínají 8, i tzv. modré linky (81, 

83, 843, 844, 845, 846) či bílé linky (840, 841, 842, 847, 848, 849), 

účtují operátoři mnohem vyšší ceny, obvykle není možné 

u těchto čísel čerpat z volných minut na volání. Což asi byl 

i důvod nepříjemného rozčarování z vyúčtování za volání 

z vašeho mobilu. 

 

JUDr. Zdeňka Vejvalková, specialistka na spotřebitelské právo  

Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2020  

 
Kovák č. 14/12. srpna 2019 

Koupě domu a pomoc synovi 

Koupil jsem si dům, blíží se důchod a ve městě ho prožívat 

nechci. Syn za mnou přišel, zda by mohl bydlet se mnou, 
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tedy se mnou a manželkou. Má již 35 let, tak jsem spíš počí-

tal s tím, že si pořídí vlastní bydlení. Bohužel jsem mu byd-

lení ve svém domě dovolil. Nyní mi sdělil, že přišel o práci. 

Přestal mi přispívat na bydlení i na jídlo, prý mám vůči ně-

mu vyživovací povinnost. Práci si nehledá. Navíc si začal 

půjčovat a předpokládám, že nesplácí, když nepracuje. Ne-

chce se se mnou o svých dluzích bavit. Já i manželka chceme 

žít v klidu, a ne se obávat, kdy zazvoní exekutor. Syn ať si 

jako plnoletý vede svůj život a hradí si své životní náklady 

sám.                                                                                        J. P., Brno 

 

Nejste první ani poslední! 

V dnešní době se stalo již zvykem, že zletilé děti visí na krku 

svým rodičům. Preferují bydlení zadarmo a bezplatné služby 

rodičů – vaření jídla, úklid, praní a žehlení. Jenže stejně jako 

u vás, rodiče svůj úkol v jejich životě splnili, a pokud děti nechtějí 

samy žít tak, aby nesly za svůj životní styl odpovědnost jen ony, 

tak rodičům nezbývá než rázně zakročit. 

Pokud tedy syn nemá tolik slušnosti, aby si zajistil prostředky na 

svoji výživu a náklady na svoje žití, a navíc kvůli němu visí nad 

vámi hrozba exekuce, je pochopitelné, že jeho přítomnost ve 

vaší domácnosti nemůže být vítanou záležitostí.  

Je hanbou, když zletilé a svéprávné dítě, plné síly, místo pomoci 

rodičům v domácnosti, na zahradě či jinde, vyžaduje od nich 

podporu. Navíc si vymyslí pohádku o povinnosti výživy. K tomu 

viz níže. 

Jaké nároky má vůči bytu? 

K bytu je třeba mít užívací právo. Užívacím právem se rozumí 

zákonné oprávnění v bytě bydlet. Například je jím vlastnické 

právo, nájemní právo nebo právo vyplývající z věcného břemene, 

nebo je dítě spoluvlastníkem nemovitosti, ve které společně 

bydlíte, nebo pokud je to uvedeno v nájemní smlouvě, pak má 
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užívací právo k bytu či domu.  

Jak postupovat? 

Nejprve je třeba syna písemnou formou obeslat tzv. předžalobní 

výzvou (viz internet předžalobní výzva na vyklizení bytu). Zašlete 

ji doporučeně s dodejkou. Kopii výzvy si nechte ověřit a spolu 

s doručovacími doklady ji uschovejte pro případ soudní pře.  

Ve výzvě syna požádejte, aby ve vámi stanoveném termínu váš 

byt opustil – vystěhoval se a odvezl si svoje osobní věci. V dopise 

je dobré uvést důvody – nepřispívání na provoz domácnosti, na 

náklady spojené s údržbou bytu, hygienické prostředky, odvoz 

odpadu, zadlužení, dlouhodobý nezřízený život, odmítnutí sdělit, 

kolik a jak vysoké dluhy má, odmítnutí platit za stravu a bydlení 

apod. 

Další dopady 

Mimo jiné synovi nevznikne nárok na sociální dávky, protože 

u všech těchto nároků je syn považován za společně posuzova-

nou osobu, což znamená, že příjmy všech osob se pro posuzo-

vání nároku na dávky státní sociální podpory či pomoci 

v hmotné nouzi posuzují společně. Pokud by syn bydlel sám, měl 

by na tyto dávky nárok, pokud by naplňoval všechny zákonné 

podmínky. 

Jak je to s výživným? 

Rodič má vyživovací povinnost vůči nezletilému, ale i zletilému 

dítěti, a to do doby, než je dítě schopno se samo živit. To zna-

mená, že pokud se dítě připravuje na budoucí povolání nebo 

není schopno se samo živit (nemoc), jsou rodiče za určitých 

podmínek povinni výživou k takovému dítěti i v době jeho zleti-

losti. Taková povinnost musí být stanovena soudně. Vy mu dob-

rovolně nic neplaťte a nijak ho nepodporujte, ani jídlem či hygie-

nickými prostředky, zkrátka ničím. Je totiž rozdíl mezi neschop-

ností se živit a nechutí pracovat.   

Soud bude zkoumat, zda syn je schopný pracovat a zda má 
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možnost (kdyby chtěl) obstarat si peníze na svoji výživu a nákla-

dy na život sám. Taktéž vezme v potaz to, jaké nabídky jsou např. 

na úřadu práce, tedy zda má možnost zaměstnání získat, což 

nebude, dle informací z médií o nedostatku zaměstnanců, pro-

blém. Je na soudu rozhodnout. 

Naopak on má zákonem dané povinnosti vůči vám a v některých 

případech i on má vyživovací povinnost vůči rodičům, viz občan-

ský zákoník. 

Něco málo k soudnímu řízení 

Nebude-li syn reagovat na vaši písemnou výzvu – tzv. předža-

lobní výzvu o dobrovolné vystěhování, doporučuji vzít všechny 

doklady a navštívit advokáta. Ten zváží, zda ve vašem konkrét-

ním případě podat k příslušnému soudu žalobu na vyklizení.  

I po podání žaloby může syn na vaši výzvu o vystěhování reago-

vat a z vašeho domu se odstěhovat, čímž se zbaví hrazení nema-

lých soudních a advokátních nákladů. Vy poté žalobu můžete 

stáhnout. Ovšem až bude odstěhovaný.  

Doporučuji i při dobrovolném odstěhování podepsat prohlášení 

o tom, že vůči sobě nemáte dalších nároků a že ve vaší nemov i-

tosti se již nenachází žádný jeho movitý majetek. To pro případ, 

že by exekutor chtěl ve vašem bytě provést exekuci uvalenou na 

syna. Může totiž vstoupit tam, kde se mohou nacházet věci 

povinného. 

 

JUDr. Zdeňka Vejvalková, specialistka na spotřebitelské právo  

Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2020  

 
Kovák č. 15/2. září 2019 

Sedl podvodníkům na vějičku?  

Před dvěma měsíci jsem si objednal zboží z internetového 

obchodu. Obratem mi zaslali potvrzení o přijetí objednávky 

a žádost, abych zaplatil cenu zboží převodem na zaslaný 
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účet. Zboží jsem zaplatil, ale do dnešního dne mi nedošlo. 

Několikrát jsem prodejce kontaktoval. Vždy mi sdělil, že se 

objednávka vyřizuje, abych vydržel. Pak mi přestal telefony 

zvedat a nereaguje ani na upozornění elektronickou poštou. 

Bojím se, že jsem sedl na vějičku podvodníkům!     E. H., Brno 

 

Obávám se, že jste opravdu sedl na lep podvodníkům. Doporu-

čuji projít internet a zjistit, zda tento e-shop nepoškodil více 

spotřebitelů. Zjistíte-li, že poškozených je více, spojte se s nimi 

a domluvte se na společném postupu. Podejte společně trestní 

oznámení na tuto firmu za podvod dle trestního zákoníku. 

Tohoto trestného činu se dopustí ten, kdo sebe nebo jiného 

obohatí tím, že uvede někoho v omyl, využije něčího omylu nebo 

zamlčí podstatné skutečnosti, a způsobí tak na cizím majetku 

škodu nikoli nepatrnou. Nepatrnou škodou je škoda do výše 

5000 Kč. 

Po celou dobu řešení tohoto problému můžete současně postu-

povat i občanskoprávní cestou, podáním návrhu soudu na vydá-

ní platebního rozkazu. 

Pokud by škoda byla nižší než 5000 Kč, jednalo by se pouze 

o přestupek. Přestupky řeší příslušná přestupková komise. 

Pokud další poškozené nenajdete, učiňte tak, jak je uvedeno 

výše, sám. 

Trestní oznámení můžete podat písemně na kterékoli služebně 

Policie České republiky (dále jen PČR) nebo na státním zastupi-

telství (dále jen SZ). Nevíte-li, jak trestní oznámení napsat,  

nelamte si s tím hlavu, PČR i SZ jsou povinny s vámi trestní 

oznámení sepsat do protokolu. Uveďte, že chcete být informo-

ván o výsledku šetření. 

K zapamatování všem spotřebitelům! 

1. Než objednáte zboží z neznámého e-shopu, zjistěte, zda je na 

stránkách e-shopu dostatek informací (IČ, název firmy, sídlo, zda 
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má firma zápis v obchodním rejstříku…). 

2. Prověřte si e-shop zadáním do vyhledávače a na stránkách 

Ministerstva financí ČR v ARES. Při nálezu negativních informací 

obchod vůbec nekontaktujte, riziko by bylo příliš velké. 

3. Nenechte se nachytat na nízké ceny, naopak v takových pří-

padech buďte velmi opatrní. 

4. Pozorně si přečtěte smluvní podmínky – nenakupujte tam, kde 

najdete pokuty např. za nepřevzetí zásilky, zrušení objednávky. 

5. Nikdy nepřistupujte na platby předem, raději zboží objednejte 

jinde, pokud nemáte možnost získat doporučení od známých, 

kteří mají s firmou zkušenosti. 

6. Pokud jste přesto objednal v podvodné firmě, jednejte co 

nejrychleji. Okamžitě odstupte od smlouvy. 

7. Nevrátí-li vám prodejce peníze do 30 dnů, požádejte soud 

o vydání platebního rozkazu. 

8. Po vydání platebního rozkazu věc ihned předejte k vymáhání. 

9. Pokud zjistíte, že poškozených je více, spojte se s nimi. 

10. Podejte trestní oznámení pro podvod. Je-li poškozených více, 

pak podejte trestní oznámení společně (škoda musí být vyšší než 

5000 Kč, aby se mohlo jednat o trestný čin, jinak se jedná jen 

o přestupek). Trestná je i příprava. 

 

JUDr. Zdeňka Vejvalková, specialistka na spotřebitelské právo 

Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2020  

 
Kovák č. 17/30. září 2019 

Světla ramp nepatří do ložnice 

Majitelé vedlejšího domu si na zahradě pořídili osvětlení, 

které nás v noci ruší, ráno se probouzíme nevyspalí, neod-

počatí. Sousedy jsme slušně požádali, jestli s tím můžou 

něco udělat, ale odbyli nás, že nám to přece nemůže vadit. 

Máme nějakou možnost, jak je rozumně přimět, aby s tím 
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něco udělali? Nechceme chodit po soudech a hádat se 

s nimi, protože až do této doby jsme s nimi měli dobré vzta-

hy. Nechceme si ani pořizovat nějaké speciální zatemnění, 

jak nám jedni známí navrhovali.                          P. V., Šumperk 

 

Váš dotaz je klasickým sousedským sporem. Není mi jasné, proč 

mají sousedé osvětlení zapnuto celou noc. Vždy doporučuji 

pokusit se udělat vše, aby došlo k domluvě. Proto bych sousedy 

ještě jednou navštívila a v dobrém se pokusila svůj problém 

vysvětlit. Zaměřila bych se na domluvu ohledně provozu osvět-

lení v noci. 

Pokud se nedohodnete, budete muset zvážit svůj přístup 

k řešení problému. Jde o to, že odmítáte všechny právní možnos-

ti, které máte. Ostatní řešení je založeno na dobrovolnosti (např. 

mediace).  

Pokud se nedohodnete, budete stát proti sobě jako dvě strany, 

které mají stejná práva. Tvrdíte-li, že soused vaše práva narušu-

je, budete muset prokázat, že je vaše právo ze strany sousedů 

skutečně narušované a v jakém rozsahu. Bude třeba se obrátit 

na soudního znalce nebo specializované odborníky, např. hygie-

nickou laboratoř. I když posudek bude ve váš prospěch, musíte 

se obrátit na přestupkovou komisi či požádat o rozhodnutí soud. 

Ten jako jediný může sousedovi nařídit, aby sjednal nápravu 

(např. odstraněním světla). 

Vliv světla na lidské zdraví je v dnešní době velmi diskutovanou 

otázkou. Nejde jen o ozařování světlem ze strany sousedů, ale 

také o reklamy, světelné značky dopravní, veřejné osvětlení. Je 

prokázáno, že takové světelné záření může negativně ovlivnit 

naše zdraví, a to několika způsoby. Proto je obrana na místě. 

Bohužel, nevyhnete se níže uvedeným řešením. 

Podívejme se tedy, jaké možnosti máme.  
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Právní úprava sousedských sporů praví: 

K omezení vlastnického práva § 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. 

Obecně: 

Sousedské vztahy lze charakterizovat jako vzájemné ovlivňování 

sousedů v rámci využívání jejich nemovitostí. Platný občanský 

zákoník upravuje problematiku sousedských vztahů v ustanove-

ní § 1013 a násl. Jde o imise, mezi něž patří i světlo. 

Jak se proti imisím bránit? 

1) Dohodou 

Neuspějete-li, zašlete sousedovi doporučenou výzvu k za-

nechání jeho konání, ponechte si kopii dopisu i podací lís-

tek. Učiňte tak, i když jste se o domluvu pokoušeli. Mimo ji-

né jde o to, abyste měli důkaz o tom, že jste se pokusili věc 

řešit mimosoudní cestou. Soud přihlíží právě k této skuteč-

nosti při uložení úhrady soudních nákladů. 

2) Využitím služeb mediátora 

 Mediace je služba, kterou provádí odborně proškolený 

mediátor, např. pomáhá řešit právní problematiku 

s využitím psychologických nebo sociálních specifik. Jeho 

úkolem není rozhodovat spor, je prostředníkem, který se 

snaží o to, aby sporné strany dovedl ke kompromisnímu ře-

šení sporných otázek mezi nimi. Cílem je pak jejich dohoda. 

Musí být nestranný. Tato služba je placená, proto je třeba si 

nejprve dohodnout cenu, kterou bude mediátor požadovat. 
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Cena je stanovena vyhláškou a činní cca 400 Kč za každou 

započatou hodinu. Strany se o úhradu dělí rovným dílem. 

K mediaci nelze nikoho nutit, obě strany musejí mít vůli do-

jít dobrovolně ke smírnému řešení.  

3) Obrácením se na přestupkovou komisi obecního či měst-

ského úřadu 

V podání uveďte, že si přejete být o výsledku informováni. 

V případě průtahů v řízení přestupkové komise, či budete-li 

se domnívat, že z její strany bylo postupováno špatně, je 

nutno využít možnosti odvolání. Informace o postupu včet-

ně termínu najdete v poučení rozhodnutí, které vydá pře-

stupková komise. Dále lze podat podnět veřejné ochránkyni 

práv v Brně. 

4) Obrácením se na soud 

Kvůli sousedovým imisím pronikajícím na váš pozemek jste 

oprávněn obrátit se na soud prostřednictvím tzv. zdržovací 

žaloby. Shledá-li soud žalobu důvodnou, nařídí sousedovi, 

aby se zdržel daného chování způsobujícího imise. Je však 

třeba doložit soudu důkazy o svém tvrzení. Pokud se přece 

jen rozhodnete pro tuto variantu, doporučuji využít služeb 

advokáta. I jeho se ptejte, kolik budete za tyto služby platit. 

Je vhodné obvolat více advokátů, neboť mají taktéž smluvní 

ceny, které mohou být značně odlišné. 

 

JUDr. Zdeňka Vejvalková, specialistka na spotřebitelské právo  

Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2020  

 
                                                                        Kovák č. 17/30. září 2019 

Co vědět při darování nemovitosti? 

Jaké informace bych měl vědět, když hodlám synovi darovat 

rodinný dům, abych se co nejvíce chránil před zklamáním 

a problémy?                                                                         T. Z., Brno 
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Uvedu přehledně základní informace k této problematice, aby 

mohly sloužit všem, kdo chtějí darovat nemovitou věc. 

Zvážení tohoto kroku je velmi důležité! 

Je nezbytné si uvědomit všechna pro a proti. Nejdůležitější je, 

aby si každý dárce uvědomil, že přichází o vlastnictví, takže již 

nebude moci o nemovitosti rozhodovat ani ovlivňovat její zcizení 

atd. 

Pokud se i poté k tomuto kroku odhodláte, je třeba sepsat 

darovací smlouvu, jejíž sepsání doporučuji ponechat na 

advokátovi, aby byly naplněny všechny náležitosti a do smlouvy 

vložena práva dárce (např. doživotní užívání a bydlení), taktéž lze 

vznést další požadavky (např. péče obdarované osoby o dárce 

v době nemoci, stáří).  

POZOR! Advokáti mají smluvní ceny. Je tedy dobré jich obvolat 

více a požadovat informaci o tom, kolik vás to bude stát.  

Podmínky v darovací smlouvě 

Obecně platí, že nemožné podmínky jsou neplatné nebo se 

k nim nepřihlíží. Pokud něco darujete, znamená to, že 

obdarovanému nadále umožňujete plnou dispozici s před-

mětem, tedy darem. Nelze totiž obdarovanému navždy zakázat 

prodej či zastavení nemovitosti (např. u půjčky), tj. zakázat 

zcizení a zatížení darované nemovitosti. Zákaz by měl být 

pořízen jen po potřebnou dobu, např. pokud na nemovitosti 

vázne pohledávka, tak do jejího splacení. Nikoli pro držení přání 

typu: „Dokud budu živ, tak se s barákem nic dělat nebude.“ 

V takových případech je třeba zvážit jinou možnost, např. 

sepsání závěti. 

Je třeba také vymezit, jaké prostory oprávněný bude užívat 

výlučně (celý objekt či jen část) a jaké spolu s dalšími osobami.  

Pozor na exekuce, např. pokud obdarovaný vede nezřízený 

život (rád popíjí, hraje automaty, neustále si půjčuje nebo 

podniká). V těchto případech je vždy nebezpečí exekuce zvýšené. 
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Je tedy třeba jednat podle hesla „dvakrát měř, jednou řež“.  

Darovací smlouva 

Právní úpravu najdete v § 2055 a násl. občanského zákoníku  

č. 82/2012 Sb. ‒ www.zakonyprolidi.cz. 

Forma smlouvy  

Je nutná písemná forma, jde-li o převod nemovitosti! Dále je 

třeba ověřit podpisy obou stran – dárce i obdarovaného (kata-

strální úřady akceptují i elektronické podpisy).  

Pro velký právní dopad opakuji, co si uvědomit především: 

a) Dárce přestává být vlastníkem nemovitosti, takže má pouze 

práva uvedená ve smlouvě a nadále nemůže vystupovat 

jako vlastník. Např. se nevyžaduje jeho souhlas s pronáj-

mem části nemovitosti ani při jejím prodeji.  

b) Darování je více méně nevratným krokem, vrácení daru 

není jednoduchá věc a soudy jen zcela výjimečně rozhodují 

ve prospěch dárce, který toto požaduje. Musí být naplněny 

důvody uvedené v zákoně, občanský zákoník § 630: „Dárce 

se může domáhat vrácení daru, jestliže se obdarovaný 

chová k němu nebo členům jeho rodiny tak, že tím hrubě 

porušuje dobré mravy.“ Soud zkoumá, zda jde skutečně 

o takovéto porušení. Obdobně § 2072 a 2068 a násl. 

odvolání daru v nouzi.  

c) Při úmrtí obdarovaného přechází darovaná nemovitost na 

jeho dědice, vlastníky se tedy stávají oni dle vypořádání 

dědictví notářem. 

d) Při výkonu exekuce na obdarovaného může být postižena 

i nemovitost darovaná (přechod vlastnictví). Může být 

nařízen prodej darované nemovitosti, a pokud není řádně 

upraveno užívací právo a právo doživotního bydlení dárce 

(např. pokud se toto právo vztahuje jen na polovinu domu), 

může se do druhé poloviny nastěhovat nový majitel.  

 

http://www.zakonyprolidi.cz/
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Návrh na katastr 

Pokud dochází k jakémukoli převodu nemovitosti, je třeba pro 

jeho účinnost provést vklad do katastru nemovitostí. Formuláře 

obdržíte na příslušném katastrálním úřadu nebo jsou k dispozici 

v elektronické podobě na jeho stránkách. Máte-li sjednaného 

advokáta, zařídí vše potřebné on.  

Zapsáno musí být i právo dárce na doživotní bydlení a užívání!  

Za návrh se platí poplatek. Výše poplatku za návrh je stanovena 

podle přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. 

Sdělí vám ji příslušný katastrální úřad. 

Co ještě je dobré vědět? 

 Jde-li o darování mezi přímými příbuznými, neplatí se 

darovací daň. 

 Není třeba odhad nemovitosti. 

 Darování musí být bezplatné, jinak by šlo o smlouvu kupní!  

 Obdarovaný není povinen nikomu nic vyplácet. 

JUDr. Zdeňka Vejvalková, specialistka na spotřebitelské právo 

Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2020  
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Kovák č. 18/14. října 2019 

Dary, dům, dědictví aneb jak se budeme dělit?  

Prosím o radu ve věci vyplacení bratrem z domu mých rodi-

čů. Otec zemřel před dvěma lety a nyní zemřela i matka. 

U notáře ještě nic nebylo, chtěla bych vědět, o co se mám 

hlásit, na co mám nárok. Mám jen bratra, kterému před pěti 

lety dali rodiče svůj dům. Bratr mi řekl, že ho nyní po smrti 

rodičů prodá. Na jak velkou část mám nárok? Myslím, že by 

se to mělo vyřídit v dědickém řízení po matce. Stejně tak 

bych měla dostat to, co jsem rodičům darovala. Byly to 

hodnotné dary, jako televize, pračka. Z toho by bratr neměl 

dostat nic. Děti jsme dvě, tak předpokládám, že dostanu 

polovinu.                                                          A. H., Slavkov u Brna 

 

Spotřebiče darované rodičům 

V tomto případě vás asi zklamu, věc se má takto: Pokud jde 

o spotřebiče darované rodičům, nemáte na ně žádné přednostní 

právo, pokud mají nějakou vyšší hodnotu, zahrne je notář jako 

aktivum do majetku zemřelé matky. Budete se o tuto částku 

dělit s bratrem, protože jiné dědice matka nemá. Výši majetku si 

zjistí a vyčíslí notář. Ten do něho zahrne aktiva a pasiva odečte 

(např. případné dluhy). Budou sem spadat všechny movité věci 

(peníze na účtu, jiné úspory, šperky, vzácné obrazy, automobil 

apod.), pokud by vlastnila maminka další nemovitosti, např. 

pozemky, chatu apod., budou sem též zahrnuty a v dědickém 

řízení notář vše vypořádá. 

Darovaný dům 

Pokud jde o rodiči darovaný dům vašemu bratrovi, musím vám 

sdělit, že bohužel opět nemáte pravdu. Bratr vám nemusí dát 

vůbec nic! Nejedná se o majetek matky, ale bratra, neboť na 

základě darovací smlouvy byl zanesen do katastru nemovitosti 

jako vlastník bratr. Tím dochází k přechodu-převodu vlastnictví. 
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Na darování se nevztahují dědická pravidla, tj. nemáte nárok na 

svůj dědický podíl, protože darovaný dům se nedědí. Pokud 

rodič někomu něco daruje za svého života, není obdarovaný 

povinen nikomu nic vyplácet. 

Je tomu tak proto, že každý, kdo vlastní nějaký majetek, má 

právo za svého života s ním naložit tak, jak si přeje a jak se roz-

hodne. Je to jen a jen na jeho rozhodnutí! Může se rozhodnout 

svůj majetek darovat jen jednomu dítěti, např. proto, že se 

o něho toto dítě ve stáří postará, nebo bez uvedení důvodu. 

Dokonce může za života svůj dům nebo i celý majetek darovat 

komukoliv, např. cizímu člověku. 

Jaký je rozdíl mezi darem a odkazem pro případ smrti?  

Z uvedeného je zřejmé, že mezi darováním a děděním je velký 

rozdíl. 

1. Odkaz pro případ smrti činíme nejčastěji závětí či jinou for-

mou, kterou umožňuje platný občanský zákoník, tedy zákon  

č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

2. Nezanechá-li zemřelý závěť, dochází k dědění ze zákona, dle 

dědických tříd uvedených taktéž v tomto zákoně, v rozsahu 

majetku, který zemřelý vlastnil v době úmrtí.  

Nároky při dědění 

Pokud se jedná o dědické právo, tak skutečně nepominutelní 

dědici, tedy vlastní či osvojené děti zůstavitele (pokud nebyli 

vyděděni nebo nejsou nezpůsobilí dědit), musí dostat minimálně 

zákonem stanovený povinný díl ze svého zákonného podílu 

(nikoliv polovinu). Přičemž je ve výši povinného podílu rozdíl 

v tom, zda se jedná o potomka zletilého či nezletilého. Nezletilý 

potomek dostane vyšší podíl. V tomto případě musí být sepsána 

závěť, která má přednost před děděním ze zákona.  

Co bude řešit notář v dědickém řízení? 

Nedošlo-li k vydědění, nebo pokud váš podíl rodiče neomezili 

závětí, byla byste spolu s bratrem dědicem, ale jen dalšího ma-
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jetku, tj. mimo darovaného rodinného domu, např. finanční 

hotovosti, chaty, bytu, jiného domu či jiného majetku, který 

zůstavitelé vlastnili v době svého úmrtí.  

Vy však u dědického řízení můžete požadovat tzv. započtení 

daru. Notář pak od podílu bratra, odečte hodnotu daru, ale jen 

do výše jeho dědického podílu. Znamená to, že by vám pak mohl 

připadnout nanejvýš podíl bratra, na který by měl jinak nárok 

(pokud by nedošlo k započtení daru). 

Co daně? 

V současné době jsou potomci v linii přímé osvobozeni od daně 

darovací i dědické. 

Při dědění však musí dědici zaplatit poplatky notáři, který si je 

vypočte dle notářského sazebníku. 

 

JUDr. Zdeňka Vejvalková, specialistka na spotřebitelské právo  

Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2020  

 
Kovák č. 22/9. prosince 2019 

Smlouva uzavřená přes internet 

Objednal jsem si zboží na internetu. Po rozbalení zásilky 

jsem zjistil, že odstín barvy je jiný než v katalogu a že i střih 

vypadá jinak. Rozhodl jsem se zboží vrátit. Hned druhý den 

jsem tak učinil. Za tři dny mě telefonicky kontaktoval za-

městnanec e-shopu. Řekl mi, že nemám na odstoupení prá-

vo, protože jsem ho vybalil z původního obalu, který je tím 

poškozený. Podle mě je to nesmysl. Když chci zboží zkontro-

lovat, musím ho vybalit. Můžete mi, prosím, poradit?  

                                                                                            J. K., Vyškov 

 

V dnešním článku se budu zabývat vaším problémem, ale též 

důležitou právní úpravou, kterou by měl znát každý spotřebitel.  
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Jak je vidět na vašem příkladu, jsou prodejci schopni podávat 

i klamavé informace.  

Ten, kdo vás takto informoval, pravdu neměl. Proto se nedejte! 

Doporučuji vám zvolit písemnou formu, doporučenou poštovní 

zásilkou. Podnikateli sdělte, aby postupoval podle zákona, dle 

něhož je odstoupení platné.  

Je zcela jasné, že při převzetí a kontrole dodaného zboží musíte 

krabici otevřít, jak sám uvádíte. V žádném případě tento úkon 

nezpůsobuje nemožnost odstoupení od kupní smlouvy.  

Vy jako spotřebitel máte právo, a to bez udání důvodu, odstoupit 

od kupní smlouvy uzavřené na dálku nebo mimo obchodní 

prostory. Můžete tak učinit do 14 dnů po obdržení zásilky, což 

jste učinil. Prodejce, jak uvádím výše, naopak nemá právo jakko-

liv rozhodovat o odstoupení od smlouvy. Odstoupení je platné, 

tak jak uvádí zákon, v den předání k poštovní přepravě. O tomto 

je dokonce povinen vás prodejce informovat. V případě, že pro-

dejce nesplnil svoji obecnou informační povinnost, lhůta se 

prodlužuje. To znamená, že podnikatel musí v rámci své infor-

mační povinnosti poučit spotřebitele o právu odstoupit od 

smlouvy. Pokud tak neučiní, prodlužuje se lhůta pro odstoupení 

o rok, tzn. na rok a 14 dní. Toto dodávám pro úplnost, neboť ve 

vašem případě je lhůta naplněna. Podnikatel má v takové situaci 

možnost svoji povinnost splnit dodatečně a spotřebitele poučit. 

Poté následující den běží již jen čtrnáctidenní lhůta. Proto je 

třeba si pečlivě přečíst kupní smlouvu včetně všeobecných ob-

chodních podmínek. Vedle obecných informací má prodejce 

u smluv uzavřených na dálku i speciální informační povinnost, 

která je uvedena v ust. § 1811 odst. 2, ust. § 1820  a 1826 odst. 1 

občanského zákoníku. Veškeré zákony najdete na internetu 

např. na www.zakonyprolidi.cz. 

 

 

http://www.zakonyprolidi.cz/
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Lhůta 14 dnů začíná běžet:  

1. ode dne uzavření smlouvy nebo 

2. ode dne převzetí zboží, 

3. od převzetí poslední části dodávky zboží, 

4.˙od převzetí první dodávky zboží, pokud spočívá v opakované  

    dodávce zboží. 

Tato lhůta bude dodržena, i když poslední den lhůty předáte 

zboží k přepravě dopravci (např. České poště).  

Vy jste již své odstoupení naformuloval. Pro ostatní uvádím, že 

odstoupení může spotřebitel napsat svými slovy nebo použít 

níže uvedený vzor.  

Má-li podnikatel na svých internetových stránkách vzorový for-

mulář pro odstoupení od smlouvy, odstupte od smlouvy vyplně-

ním a odesláním tohoto formuláře. U veškeré korespondence si 

uschovejte kopie pro případ, že byste musel svá práva uplatňo-

vat soudně. 

Odstoupení lze podat i dle tohoto vzoru: 

Jméno a příjmení spotřebitele: ........................... 

Adresa: ............................................................... 

Telefon a e-mail: ................................................ 

 

Jméno a příjmení podnikatele: ............................ 

IČ podnikatele: .................................................... 

Adresa sídla podnikatele: .................................... 

V .................... dne ......................... 

Věc: Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené na dálku 

Vážení, 

dne ….…… 2019 jsem s Vámi prostřednictvím prostředku komunika-

ce na dálku uzavřel kupní smlouvu, jíž jsem si od Vás koupil (název 

zboží, značka). Toto zboží mi bylo doručeno dne …….… 2019 společ-

ně s dokladem o koupi – faktura č. ………., jejíž kopii v příloze zasí-

lám. 
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Využívám svého práva, které mi vyplývá z ust. § 1829 odst. 1 ve 

spojení s ust. 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů, a od výše uvedené kupní smlouvy odstu-

puji. 

Zakoupené zboží zasílám zpět v samostatné doporučené zásilce 

(nebo zboží zasílám společně s tímto průvodním dopisem), zároveň 

Vás žádám o vrácení kupní ceny dle přiložené faktury ve výši ………. 

Kč, včetně poštovného a balného ve výši ………. Kč, které jsem při 

koupi výše uvedeného zboží zaplatil. Celkem zašlete částku ………. Kč. 

Poukažte ji bez zbytečného odkladu nejpozději do 14 dnů, jak Vám 

to ukládá zákon, ode dne odstoupení od smlouvy na účet č. ………. 

vedený u ………. (váš peněžní ústav). 

S pozdravem                                                       

                                                                 .............................................. 

                                                                                   váš podpis 

Přílohy: uvést přiložené kopie dokladů (faktura, korespondence 

v této věci apod.). 

UPOZORNĚNÍ! Nikdy neposílejte originály, ani kdyby je po vás 

prodejce chtěl! Ty jsou vaše a v případě potřeby vám poslouží 

jako důkazní prostředky.  

Jak odstoupení odeslat? 

Odstoupení od smlouvy i vrácené zboží je nejlépe zaslat doporu-

čeně, na dodejku. Dodejka se vám vrátí s podpisem prodejce, 

který stvrzuje převzetí poštovní zásilky. 

Zvláštní charakter zboží: 

Pokud jde o zboží rozměrné (nebo je zásilka zvláštní svým cha-

rakterem např. zvíře), jehož povaha neumožňuje odeslání ob-

vyklou poštovní cestou, pak si podnikatel převezme zboží od 

spotřebitele v jeho domácnosti na své náklady. 

Podnikatel je povinen nejpozději do 14 dnů od obdržení odstou-

pení vrátit všechny přijaté peněžní prostředky včetně nákladů na 

dodání. Není však povinen tak učinit dříve, než mu vrátíte zboží. 
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Pokud prodejce neznáte, je třeba si ověřit v recenzích či v disku-

zích na internetu, zda nejde o podvodníka. V tom případě byste 

mohl mít i rozsudek soudu, ale vaše právo by se mohlo stát 

nevymahatelné z různých důvodů. 

 

JUDr. Zdeňka Vejvalková, specialistka na spotřebitelské právo  

Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2020  
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Kovák č. 20/11. listopadu 2019 

Dříve vyslovené přání 

Existuje nějaká možnost, abych dosáhla toho, že nechci být 

v případě neschopnosti žít nepřirozeně udržovaná na pří-

strojích. Slyšela jsem, že ano. Lékařka však o ničem tako-

vém nevěděla. Kamarádka mi tvrdila, že je to prakticky 

eutanazie a ta je trestná. Jsem z toho zmatená. Prosím, 

můžete mi zaslat informace, kde je tato možnost napsána? 

A o co vlastně jde? Děkuji za každou pomoc.             I. H., Brno 

  

Ráda zde právní úpravu dříve vysloveného přání uvedu (dále též 

jen „přání“). Pokud se s ní lékařka dosud nesetkala, doporučuji, 

aby se s ní seznámila.  Jde o to, že by vaše dříve vyslovené přání 

mělo být uloženo v jejím spise. Navíc vás musí poučit, jak to 

uvádí zákon, že sepsat přání lze jen na základě písemného po-

učení pacienta o důsledcích jeho rozhodnutí, toto poučení musí 

učinit právě praktický lékař. Pokud ho sepíšete, je dobré doku-

ment nosit s sebou u zdravotních dokladů či u kartičky zdravotní 

pojišťovny. 

Pokud jde o názor kamarádky, musím k němu uvést: Dříve vy-

slovené přání je obdoba informovaného souhlasu, který lékařům 

podepisujete. Každý člověk má právo jakýkoliv lékařský zákrok 

odmítnout. Toto vychází z toho, že každý člověk má právo na to, 

aby si mohl určit, co se s ním bude dít, a to i v případě, že již 

nebude schopen např. mluvit, bude v klinické smrti atd. Může 

tak učinit předem. Právo tuto možnost využít se označuje jako 

dříve vyslovené přání. Sepsání vyžaduje naplnění zákonem da-

ných náležitostí. 
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Rozdíl mezi eutanazií a dříve vysloveným přáním 

Eutanazie je definována jako záměrné ukončení života člověka, 

který trpí. 

Zásadní je to, že jde o záměrné ukončení života. Pokud záměrem 

je, aby nemocný zemřel, pak se jedná o eutanazii. 

V případě dříve vysloveného přání je záměrem respekt k dříve 

vyslovenému přání nemocného, respekt k jeho důstojnosti  

a k jeho právu na odmítnutí jakéhokoliv lékařského postupu. 

Jinak řečeno nemocný, který je zletilý a svéprávný, má právo 

odmítnout nebo vyžadovat odnětí jakéhokoliv lékařského po-

stupu bez ohledu na to, zda tento postup jej udržuje naživu, 

a bez ohledu na to, že odnětí takového postupu jeho život zkrátí. 

Z pohledu práva je tedy legální splnění žádosti o ukončení život 

udržující léčby, není to ani asistovaná sebevražda, ani eutanazie. 

Člověk má právo odejít přirozenou cestou. Lékař však musí 

posoudit, zda nejde o případ, kdy nelze toto přání respektovat. 

A to je jistě hranice velmi tenká. Tyto případy uvádí níže citace 

zákona. 

Právní náležitosti dříve vyslovených přání 

Stanovuje je § 36 zákona č. 372/2011 o zdravotních službách: 

1. Pacient může pro případ, kdy by se dostal do 

takového zdravotního stavu, ve kterém nebu-

de schopen vyslovit souhlas nebo nesouhlas 

s poskytnutím zdravotních služeb a způsobem 

jejich poskytnutí, tento souhlas nebo nesou-

hlas předem vyslovit (dále jen „dříve vyslove-

né přání“). 

2. Poskytovatel bude brát zřetel na dříve vyslo-

vené přání pacienta, má-li ho k dispozici, a to 

za podmínky, že v době poskytování zdravot-

ních služeb nastala předvídatelná situace, k níž 

se dříve vyslovené přání vztahuje, a pacient je 
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v takovém zdravotním stavu, kdy není scho-

pen vyslovit nový souhlas nebo nesouhlas. 

Bude respektováno jen takové dříve vyslovené 

přání, které bylo učiněno na základě písemné-

ho poučení pacienta o důsledcích jeho roz-

hodnutí, a to lékařem v oboru všeobecné 

praktické lékařství, u něhož je pacient regis-

trován, nebo jiným ošetřujícím lékařem v obo-

ru zdravotní péče, s níž dříve vyslovené přá-

ní souvisí. 

3. Dříve vyslovené přání musí mít písemnou 

formu a musí být opatřeno úředně ověřeným 

podpisem pacienta. Součástí dříve vyslovené-

ho přání je písemné poučení podle odstavce 2. 

4. Pacient může učinit dříve vyslovené přání též 

při přijetí do péče poskytovatelem nebo kdy-

koliv v průběhu hospitalizace, a to pro posky-

tování zdravotních služeb zajišťovaných tímto 

poskytovatelem. Takto vyslovené přání se za-

znamená do zdravotnické dokumentace vede-

né o pacientovi; záznam podepíše pacient, 

zdravotnický pracovník a svědek; v tomto pří-

padě se nepostupuje podle odstavce 3. 

Zákon stanoví i případy, kdy není možné přání pacienta 

respektovat 

Kdy není třeba nebo nelze dříve vyslovená přání respektovat? 

 Není třeba je respektovat, pokud od doby jeho 

vyslovení došlo v poskytování zdravotních slu-

žeb, k nimž se toto přání vztahuje, k takovému 

vývoji, že lze důvodně předpokládat, že by pa-

cient vyslovil souhlas s jejich poskytnutím; 

rozhodnutí o nerespektování dříve vyslovené-
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ho přání pacienta a důvody, které k němu ved-

ly, se zaznamenají do zdravotnické dokumen-

tace vedené o pacientovi. 

 Nelze je respektovat, pokud nabádá k takovým 

postupům, jejichž výsledkem je aktivní způso-

bení smrti. 

 Nelze je respektovat, pokud by jeho splnění 

mohlo ohrozit jiné osoby. 

 Nelze je respektovat, pokud byly v době, kdy 

poskytovatel neměl k dispozici dříve vyslovené 

přání, započaty takové zdravotní výkony, je-

jichž přerušení by vedlo k aktivnímu způsobe-

ní smrti. 

 Nelze je uplatnit, jde-li o nezletilé pacienty ne-

bo pacienty zbavené způsobilosti k práv-

ním úkonům. 

V případě, že byste se chtěla seznámit s výše uvedeným záko-

nem, najdete ho v aktuálním znění na www.zakonyprolidi.cz. 

 

JUDr. Zdeňka Vejvalková, specialistka na spotřebitelské právo  

Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2020  

 

 

http://www.zakonyprolidi.cz/
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Kovák č. 6/25. března 2019 

Potvrzení bezdlužnosti 

Máme přislíben příspěvek od obce na úpravu pozemku 

našeho rekreačního zařízení. Obec ale po nás chce vyjádření 

bezdlužnosti vůči státu od finančního úřadu. Nikdy jsme 

o vyjádření bezdlužnosti nežádali, takže nevíme, zdali je na 

to předepsaný tiskopis a ostatní náležitosti.   M. Ř., Chrudim 

 

Formulář najdete na každém finančním úřadu. Jedná se o žádost 

o vydání potvrzení bezdlužnosti. Tato žádost je zpoplatněna 

částkou ve výši 100 Kč v souladu s ustanovením zákona  

č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. 

Běžná platnost potvrzení je tři měsíce. Některé instituce ale 

požadují potvrzení, které není starší 30 dnů. 

 

Jindřiška Plesníková, specialistka úseku odborové politiky  

OS KOVO 

Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2020  

 
Kovák č. 8/22. dubna 2019 

Nárok na dar při odchodu do důchodu 

V naší kolektivní smlouvě máme zakotveno i nakládání se 

sociálním fondem zaměstnavatele. V těchto zásadách na-

kládání se sociálním fondem máme mimo jiné uvedeno, že 

zaměstnanec dostává dar v případě životního jubilea – od-

chodu do důchodu. Tento dar se podle zásad poskytuje 

v termínu, kdy byl zaměstnanci důchod přiznán. Nyní jeden 

z našich zaměstnanců odchází do důchodu s tím, že si požá 
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dal v letošním roce, ale se zpětnou platností k roku 2017.  

Má nárok dostat zmíněný dar?                               K. M., Náchod 

 

Ano, důchod mu byl přiznán v letošním roce se zpětnou výpla-

tou. Zpětná výplata nemá vliv na přiznání daru, který poskytujete 

ze sociálního fondu. Zásady v tomto případě mohou mít různá 

znění. Poměrně často je tam uvedeno, že dar je poskytnut při 

odchodu do důchodu (starobního nebo invalidního) ve vazbě na 

ukončení pracovního poměru, tzn. že člověk fyzicky odchází do 

důchodu. 

Vy ale máte k termínu přiznání starobního důchodu a to je da-

tum, kdy bylo vydáno příslušné rozhodnutí správy sociálního 

zabezpečení. 

 

Jindřiška Plesníková, specialistka úseku odborové politiky  

OS KOVO 

Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2020          

 
Kovák č. 13/15. července 2019 

Brigáda při studiu – zdanění příjmu 

Syn studuje střední školu a chce jít na brigádu. Letos mu 

bylo 18 let. V jednom fast foodu mu nabídli, že by mohl 

pracovat na základě dohody o provedení práce. Jak to bude 

v jeho případě se zdaněním? Když bude mít syn vlastní pří-

jem, mohu na něj i nadále uplatňovat slevu na dani?  

K. M., Čáslav 

  

V případě, že váš syn půjde na brigádu a podepíše dohodu 

o provedení práce, zůstává ještě například otázka, zda to bude 

jediná jeho brigáda. Pokud ano, tak doporučuji, aby u zaměstna-

vatele podepsal prohlášení k dani z příjmů, a tím bude přímo 

u zaměstnavatele uplatňovat slevu na dani na poplatníka a dále 
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pak na studenta.  Setkala jsem se ale s případy, že u studentů 

brigádníků nechce zaměstnavatel, aby bylo prohlášení podepsá-

no, pak je nutné, aby po ukončení brigády dostal syn potvrzení 

o zdanitelných příjmech.  

V případě, že odměna na základě podepsané dohody o prove-

dení práce nebude vyšší než 10 000 Kč za měsíc, nepodléhá 

tento příjem platbám na zdravotní a sociální pojištění a je zda-

něn srážkovou daní ve výši 15 %. Následně si syn zpracuje jed-

noduché daňové přiznání a při uplatnění příslušných slev mu 

budou daně vráceny. 

Každý poplatník daně z příjmů má nárok na základní daňovou 

slevu, která se v roce 2019 rovná 24 840 korunám (2070 Kč 

měsíčně), a to bez ohledu na skutečnost, že pracoval třeba po 

část roku. 

Student má nárok ještě na a slevu na studenta, která dosahuje 

4020 Kč za rok. Uplatňovat ji může až do dovršení věku 26 let, 

respektive 28 let v případě prezenčního studia v doktorském 

programu.  

Pokud student podmínky splňuje jen po část roku, může slevu 

uplatnit pouze za tyto kalendářní měsíce – z daní si odečte 335 

korun měsíčně. Jedinou výjimkou, kdy daňovou slevu na studen-

ta využít nemůžete, je dálkové, distanční, večerní nebo kombino-

vané studium na střední, nikoli vysoké škole.  

Co se týče vaší slevy na vyživované dítě, tak výdělek studenta na 

možnost uplatnění této slevy nemá vliv. 

 

Jindřiška Plesníková, specialistka úseku odborové politiky  

OS KOVO 

Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2020  
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Kovák č. 18/14. října 2019 

EET při drobné vedlejší činnosti 

Máme informace, že byla schválena novela zákona o EET. 

Máme drobné vedlejší příjmy např. při pořádání plesu, kde 

prodáváme občerstvení. Budeme muset dělat na toto ob-

čerstvení EET? Ples pořádáme v lednu.                    J. K., Kladno 

 

Ustanovení vztahující se k drobné vedlejší činnosti veřejně pro-

spěšného poplatníka (§ 12 zákona č. 112/2016 Sb. o evidenci 

tržeb) novelizováno nebylo. Navíc novela zákona začne platit až 

na jaře příštího roku. Do té doby platí i metodika MF ČR, vztahu-

jící se k limitům drobné vedlejší činnosti veřejně prospěšného 

poplatníka. Limit činí částka 300 000 Kč za rok.  

 

Jindřiška Plesníková, specialistka úseku odborové politiky  

OS KOVO 

Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2020  

 
 

Kovák č. 20/11. listopadu 2019 

Odpisy majetku při jednoduchém účetnictví 

Jsem nově zvolená hospodářka. V naší organizaci vedeme 

jednoduché účetnictví a vlastníme rekreační zařízení. Bylo 

mi řečeno, že jsou jiné odpisy majetku daňové a jiné neda-

ňové. Chtěla bych vědět, které musím a které nemusím 

uplatňovat.                                                                    M. D., Mělník 

V případě jednoduchého účetnictví se o majetku stejně jako 

o pohledávkách a závazcích neúčtuje. Vše se vede v evidencích. 

V případě nemovitého majetku tudíž i odpisy jsou evidenční 

záležitostí. Pokud nemovitost nepronajímáte, popřípadě 

s nemovitostí nepodnikáte, tak není žádný problém. Je jen nutné 

nemovitost správně zařadit v odpovídající hodnotě. 
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Zásadní rozdíl je právě v tom, že účetní odpisy majetku 

v souladu se zákonem o účetnictví provádíme vždy, zatímco 

daňové dle naší potřeby. 

Co to tedy znamená: 

1) Při pořízení majetku tento zatřídíme do příslušné odpi-

sové skupiny v odpovídající hodnotě. 

2) Majetek odepisujeme dle stanovených odpisů 

(v odborových organizacích nejlépe rovnoměrně). 

3) Daňové odpisy používá odborová organizace pouze teh-

dy, pokud s majetkem podniká a potřebuje si snížit da-

ňový základ. 

Dá se říci, že pokud organizace při podnikání s nemovitostí, 

popřípadě při jejím pronajímání není v zisku přesahujícím  

300 000 Kč, nemusí daňové odpisy uplatňovat. Zbytečně by si 

tak vytvářela daňovou ztrátu, popřípadě by si zcela zbytečně 

krátila možnost odpočtu od základu daně danou ustanovením  

§ 20 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb. 

 

Jindřiška Plesníková, specialistka úseku odborové politiky  

OS KOVO 

Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2020  

 
                                   Kovák č. 20/11. listopadu 2019 

Daňové přiznání k dani darovací 

Po několika letech jsme obdrželi od zaměstnavatele dar na 

činnost odborové organizace. Finanční prostředky byly 

připsány na náš účet v září letošního roku. Tento dar bude-

me používat na akce pořádané naší základní organizací 

v oblasti kultury, sportu. Také pořádáme akce pro děti. Kdy 

budeme podávat daňové přiznání a jaké? Naposledy jsme 

podávali daňové přiznání k dani darovací.            P. S., Kladno 
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Daňové přiznání k dani darovací již nebudete podávat, neboť 

zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, darovací a z převodu 

nemovitostí, byl s účinností od 1. 1. 2014 zrušen.  

V současné době dary na činnost odborové organizaci podléhají 

dani z příjmů v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních 

z příjmů.  

I zde lze přijaté dary na činnost osvobodit, a to v souladu 

s ustanovením § 19b zákona o daních z příjmů. 

Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob se bude po-

dávat nejpozději do 1. 4. 2020. Otázka je, zdali budete mít po-

vinnost podat daňové přiznání, pokud vaše příjmy budou osvo-

bozené. 

Ustanovení § 38mb stanovuje výjimky z povinnosti podat daňové 

přiznání k dani z příjmů právnických osob pro veřejně prospěš-

ného poplatníka, kterým jsou i odborové organizace. 

Daňové přiznání není povinen podat 

a) veřejně prospěšný poplatník, pokud 

1. má pouze příjmy, které nejsou předmětem daně, příjmy od 

daně osvobozené nebo příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou 

podle zvláštní sazby daně, a 

2. nemá povinnost uplatnit postup podle § 23 odst. 3 písm. a) 

bodu 9. 

 

Jindřiška Plesníková, specialistka úseku odborové politiky  

OS KOVO 

Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2020                          

 
                            Kovák č. 21/25. listopadu 2019 

Odměna funkcionářům formou daru 

S blížícím se koncem roku bychom chtěli odměnit členy 

našeho výboru a členy revizní komise za práci, kterou pro 

odborovou organizaci dělají. Pokud by to bylo formou daru, 
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tak se domníváme, že bychom nemuseli z tohoto daru srá-

žet a odvádět daně.                                                 J. K., Pelhřimov 

 

Bohužel to tak není. Pokud jde o dar členům orgánů organizace, 

je zcela zřejmé, že se jedná o odměnu za výkon funkce, a to 

i v případě, že by plnění bylo poskytnuto formou věcného daru. 

I v tomto případě by to byl zdanitelný příjem. 

Pokud organizace poskytuje dar všem svým členům třeba 

u příležitosti Vánoc, životních jubileí apod., a to včetně členů 

orgánů, teprve pak by byl tento příjem osvobozen, neboť by bylo 

zřejmé, že dar je poskytnut členům v souvislosti s členstvím 

v organizaci, a ne v souvislosti s výkonem funkce. 

Ustanovení § 6 odst. 3 mimo jiné stanoví, že příjmy se rozumějí 

příjmy pravidelné nebo jednorázové bez ohledu na to, zda je na 

ně právní nárok či nikoli, zda je od zaměstnavatele dostává 

zaměstnanec nebo jiná osoba a zda jsou vypláceny, připisovány 

k dobru nebo spočívají v jiné formě plnění. 

  

Jindřiška Plesníková, specialistka úseku odborové politiky  

OS KOVO 

Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2020  
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Kovák č. 8/22. dubna 2019 

Opožděné podání daňového přiznání 

Naše hospodářka je nemocná, a proto jsme nestihli včas 

podat daňové přiznání. Máme drobné příjmy  příležitostné-

ho pronájmu klubovny. Naše příjmy jsou zhruba 60 000 Kč 

za rok. Jsou to naše jediné zdanitelné příjmy.  Jaké sankce 

nám hrozí? V televizi říkali, že finanční úřady nějaké zdržení 

tolerují.                                                                              J. K., Vlašim 

 

Primárně je dobré vědět, že ve vašem případě můžete v případě 

příjmů ve výši 60 000 Kč za rok uplatnit ještě náklady (podílem) 

na údržbu a provoz vaší klubovny. Dále pak s ohledem na usta-

novení § 20 odst. 7 můžete na řádku 251 daňového přiznání 

uplatnit snížení základu daně. 

Co se týče opožděného podání daňového přiznání, tak tolerance 

nevyplývá z dobré vůle finančního úřadu, ale ze zákona  

č. 280/2009 Sb., Daňového řádu. Ve vašem případě, jak vyplývá 

z níže uvedené citace zákona, vám bude hrozit pokuta ve výši 

500 Kč za pozdní podání daňového přiznání, kterou vám vyměří 

správce daně. S ohledem na skutečnost, že daňový základ bude 

nula, nebude předepsáno penále. 

§ 250 a následující daňového řádu stanoví: 

Pokuta za opožděné tvrzení daně 

(1) Daňovému subjektu vzniká povinnost uhradit pokutu, nepo-

dá-li daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání, ačkoliv 

měl tuto povinnost, nebo učiní-li tak po stanovené lhůtě, a toto 

zpoždění je delší než 5 pracovních dnů, ve výši 

a) 0,05 % stanovené daně za každý následující den prodlení, nejvýše 

však 5 % stanovené daně, 
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b) 0,05 % stanoveného daňového odpočtu za každý následující den 

prodlení, nejvýše však 5 % stanoveného daňového odpočtu, nebo 

c) 0,01 % stanovené daňové ztráty za každý následující den prodlení, 

nejvýše však 5 % stanovené daňové ztráty. 

(2) Plátci daně vzniká povinnost uhradit pokutu, nepodá-li hlášení, 

vyúčtování, následné hlášení nebo dodatečné vyúčtování, ačkoliv 

měl tuto povinnost, nebo učiní-li tak po stanovené lhůtě, a toto 

zpoždění je delší než 5 pracovních dnů, ve výši 0,05 % z celkové 

částky daně, kterou byl povinen v hlášení nebo vyúčtování uvést za 

každý následující den prodlení, nejvýše však 0,5 % z celkové částky 

daně, kterou byl povinen v hlášení nebo vyúčtování uvést. 

(3) Pokuta za opožděné tvrzení daně vzniklá v důsledku pozdního 

podání řádného daňového tvrzení nebo dodatečného daňového 

tvrzení se nepředepíše a daňovému subjektu nevzniká povinnost  

ji uhradit, dosáhne-li její výše vypočtená podle odstavce 

1 nebo 2 částku menší než 200 Kč. 

(4) V případě, kdy daňový subjekt nepodá řádné daňové tvrzení 

nebo dodatečné daňové tvrzení, ačkoli měl tuto povinnost, a neučiní 

tak ani dodatečně po dobu, kdy možnost podat tato tvrzení trvá, 

použije se při výpočtu částky podle odstavce 1 nebo 2 stanovená 

horní hranice; výše pokuty za opožděné tvrzení daně v tomto 

případě činí vždy nejméně 500 Kč. 

(5) Maximální výše částky vypočtené podle odstavce 1 nebo 2 nesmí 

být vyšší než 300 000 Kč. 

(6) O povinnosti platit pokutu rozhodne správce daně platebním 

výměrem a současně ji předepíše do evidence daní. Pokuta je splat-

ná do 30 dnů ode dne oznámení platebního výměru. 

(7) Výše pokuty za opožděné tvrzení daně je poloviční, pokud 

a) daňový subjekt podá řádné daňové tvrzení nebo dodatečné da-

ňové tvrzení do 30 dnů od marného uplynutí lhůty pro jeho podání 

a b) v daném kalendářním roce nebylo správcem daně u daňového 

subjektu v době vydání platebního výměru zjištěno jiné prodlení při 

lbl:1827
lbl:1827
lbl:1831
lbl:1827
lbl:1831
lbl:1827
lbl:1831
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podání řádného daňového tvrzení nebo dodatečného daňového 

tvrzení. 

§ 251 

Penále 

(1) Daňovému subjektu vzniká povinnost uhradit penále z částky 

doměřené daně tak, jak byla stanovena oproti poslední známé dani, 

ve výši 

a) 20 %, je-li daň zvyšována, 

b) 20 %, je-li snižován daňový odpočet, nebo 

c) 1 %, je-li snižována daňová ztráta. 

(2) Správce daně sníží penále podle odstavce 1 písm. a) o penále 

podle odstavce 1 písm. c), pokud povinnost k jeho úhradě vznikla 

z důvodu uplatnění ztráty v rozsahu snížení daňové ztráty, které 

bylo penalizováno. 

(3) Správce daně rozhodne o povinnosti uhradit penále v rámci 

dodatečného platebního výměru a současně je předepíše do eviden-

ce daní. Penále je splatné ke stejnému dni jako doměřená daň. 

(4) Pokud je doměřována daň podle dodatečného daňového přizná-

ní nebo dodatečného vyúčtování, povinnost uhradit penále z částky, 

která je v něm uvedena, nevzniká. 

Úrok z prodlení 

§ 252 

(1) Daňový subjekt je v prodlení, neuhradí-li splatnou daň nejpozději 

v den její splatnosti. 

(2) Daňovému subjektu vzniká povinnost uhradit úrok z prodlení za 

každý den prodlení, počínaje pátým pracovním dnem následujícím 

po dni splatnosti až do dne platby včetně. Výše úroku z prodlení 

odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, 

zvýšené o 14 procentních bodů, platné pro první den příslušného 

kalendářního pololetí. Pokud je pro daň stanoven náhradní den 

splatnosti, běží úrok z prodlení počínaje pátým pracovním dnem 

následujícím po původním dni její splatnosti. 

lbl:1838
lbl:1840
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(3) Úrok z prodlení je splatný dnem, ve kterém jsou splněny zákonné 

podmínky pro jeho vznik, a na osobním daňovém účtu se předepisu-

je nejpozději do desátého dne po skončení měsíce následujícího po 

měsíci, ve kterém uplynul den jeho splatnosti. Před tímto dnem se 

předepíše na osobním daňovém účtu zejména v případě, že je ne-

doplatek, ze kterého vzniká úrok z prodlení, vymáhán, nebo pokud 

byl tento úrok uhrazen, nebo pro zjištění vratitelnosti přeplatku. 

(4) Úrok z prodlení u záloh se uplatní do dne splatnosti zálohované 

daně. 

(5) Je-li nejasná platba po vyjasnění zaevidována na osobní daňový 

účet s účinností ke dni, kdy byla vykonána, správce daně ke dni 

zaevidování tyto účinky na úrok z prodlení na osobním daňovém 

účtu, kde je tato platba evidována, vypořádá. 

(6) Správce daně může daňový subjekt vyrozumět o předpisu úroku 

z prodlení platebním výměrem kdykoliv, vyžaduje-li to stav osobního 

daňového účtu daňového subjektu. 

§ 253 

(1) Úrok z prodlení se nepředepíše a daňovému subjektu nevzniká 

povinnost jej uhradit, nepřesáhne-li v úhrnu u jednoho druhu daně 

u jednoho správce daně za jedno zdaňovací období nebo za jeden 

kalendářní rok u jednorázových daní částku 200 Kč.  

(2) Ode dne smrti zůstavitele do dne skončení řízení o pozůstalosti 

nevzniká úrok z prodlení u nedoplatku vzniklého v důsledku poruše-

ní daňové povinnosti zůstavitele. 

(3) U nedoplatků na příslušenství daně a na peněžitém plnění place-

ném v rámci dělené správy úrok z prodlení nevzniká. 

 

Jindřiška Plesníková, specialistka úseku odborové politiky  

OS KOVO 

Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2020  
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Kovák č. 16/16. září 2019 

Čerpání dovolené 

Dne 1. května jsem nastoupila do nového zaměstnání. Při 

přijímacím pohovoru zaměstnavatel vyslovil souhlas 

s rodinnou dovolenou v zahraničí. Souhlasil, že mohu čerpat 

pět dní dovolené na přelomu května a června. K poslednímu 

dni měsíce června jsem ukončila pracovní poměr ve zku-

šební lhůtě. Bylo mi sděleno, že poměrná část platu mi bude 

sražena. Postupuje zaměstnavatel správně?          Č. K., Praha 

 

Zaměstnavatel postupuje správně. Může zaměstnanci určit 

čerpání dovolené, i když dosud nesplnil podmínky pro vznik 

práva na ni, protože ve vašem případě předpokládal, že tyto 

podmínky splníte do konce kalendářního roku, popřípadě do 

skončení pracovního poměru. Pokud se tak nestalo, je zaměst-

nanec povinen zaměstnavateli vrátit vyplacenou náhradu platu 

za dovolenou, na kterou právo vůbec nevzniklo. Podle ustano-

vení § 147 odst. 1 e) ZP má právo tuto částku i bez vašeho sou-

hlasu srazit ze mzdy. Ve vašem případě doporučuji řešit tento 

problém aktivním přístupem – dohodou se zaměstnavatelem 

o vrácení náhrady platu v plné výši. 

 

Ing. Richard Zouhar, specialista KV, ekonomika a mzdy RP  

OS KOVO Brno 

Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2020  
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Kovák č. 4/25. února 2019 

Silniční daň za služební automobil 

Jsme odborová organizace a máme v majetku automobil. 

Tento automobil používá zejména pan předseda pro akce, 

které pořádají odbory, jezdí s ním na různá školení a občas 

tento automobil používají i jiní členové výboru, pokud něco 

zajišťují pro odborovou organizaci. Bylo nám řečeno, že jako 

právnická osoba musíme platit silniční daň. Nikdy jsme ji 

neplatili.                                                                      J. K., Pelhřimov 

 

Není to pravda v případě, že automobil nepoužíváte v souvislosti 

s příjmem, který je předmětem daně. Silniční daň je řešena 

zákonem o silniční dani č. 16/1993 Sb., v platném znění, a před-

mět daně je stanoven v § 2 zákona. 

§ 2  

Předmět daně 

(1) Předmětem daně silniční jsou silniční motorová vozidla a jejich 

přípojná vozidla (dále jen „vozidla“) 

 a) registrovaná v České republice, 

 b) provozovaná v České republice a 

 c) používaná 

1. poplatníkem daně z příjmů právnických osob s výjimkou 

používání k činnosti veřejně prospěšného poplatníka daně 

z příjmů právnických osob, pokud příjmy z této jeho činnosti 

nejsou předmětem daně z příjmů, …. 

Dani tedy nepodléhají vozidla, která nejsou užívána ani určena 

k podnikání, tzn. ani auta a autobusy odborových organizací 

využívané pouze pro vlastní potřebu základní organizace, popří-

padě zapůjčené za cenu nákladů dětskému domovu, škole, 



133 

domovu důchodců apod. Toto osvobození se nevztahuje na 

povinnost vlastnit dálniční známku podle daných předpisů. 

Pokud ale auto bude používáno např. v souvislosti s podnikáním 

na rekreačním středisku, je nutné silniční daň platit.  

 

Jindřiška Plesníková, specialistka úseku odborové politiky  

OS KOVO 

Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2020  
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Kovák č. 15/2. září 2019 

Průměrný výdělek 

Mám dotaz týkající se průměrného výdělku. V prosinci jsme 

pobírali 13. mzdu za rok 2018 ve výši průměrného výdělku 

zaměstnance. V lednu tohoto roku jsem čerpal dovolenou 

a náhrada mzdy za dovolenou se mi zdá vzhledem ke mzdě 

za prosinec nízká. Nevím, zda zaměstnavatel nepochybil při 

výpočtu.                                                                         V. M., Choceň 

 

Stanovení průměrného výdělku řeší ZP, HLAVA XVIII PRŮMĚR-

NÝ VÝDĚLEK, § 351–362 ZP. 

Nyní si dovolím citovat několik paragrafů z tohoto zákona. 

§ 351 

Má-li být v základních pracovněprávních vztazích uvedených  

v § 3 použit průměrný výdělek, musí se postupovat při jeho 

zjištění jen podle této hlavy. 

§ 352 

Průměrným výdělkem zaměstnance se rozumí průměrný hrubý 

výdělek, nestanoví-li pracovněprávní předpisy jinak. 

§ 353 

(1) Průměrný výdělek zjistí zaměstnavatel z hrubé mzdy zúčto-

vané zaměstnanci k výplatě v rozhodném období a z odpra-

cované doby v rozhodném období. 

(2) Za odpracovanou dobu se považuje doba, za kterou za-

městnanci přísluší mzda nebo plat. 

§ 354 

(1) Není-li v tomto zákoně dále stanoveno jinak, je rozhodným 

obdobím předchozí kalendářní čtvrtletí. 
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(2) Průměrný výdělek se zjistí k prvnímu dni kalendářního 

měsíce následujícího po rozhodném období. 

§ 358 

Jestliže je zaměstnanci v rozhodném období zúčtována k výplatě 

mzda nebo plat nebo jejich část, která je poskytována za delší 

období, než je kalendářní čtvrtletí, určí se pro účely zjištění prů-

měrného výdělku její poměrná část připadající na kalendářní 

čtvrtletí, zbývající část (části) této mzdy nebo platu se zahrne do 

hrubé mzdy nebo platu při zjištění průměrného výdělku v dalším 

období (dalších obdobích). Počet dalších období se určí podle 

celkové doby, za kterou se mzda nebo plat poskytuje. Do hrubé 

mzdy nebo platu se pro účely zjištění průměrného výdělku zahr-

ne v rozhodném období poměrná část mzdy nebo platu podle 

věty první odpovídající odpracované době. 

Stěžejním § pro nás tak bude § 358 tohoto zákona, který říká, že 

do výpočtu průměrného výdělku za dané čtvrtletí zahrneme 

poměrnou část mzdy, která je poskytována za delší období, než 

je dané čtvrtletí.  

Vám byla poskytnuta odměna za rok 2018, tudíž váš zaměstna-

vatel zahrnul do výpočtu průměrného výdělku za dané čtvrtletí  

její poměrnou část, tedy jednu čtvrtinu. 

Závěrem vám musím sdělit, že zaměstnavatel při výpočtu prů-

měrného výdělku nepochybil, jeho výpočet je v souladu se ZP. 

 

Ing. Vladimír Procházka, specialista mezd a kolektivního vyjed-

návání, RP OS KOVO Hradec Králové 

Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2020  
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Kovák č. 16/16. září 2019 

Chybějící potvrzení o práci v zahraničí a žádost o důchod  

Před rokem 1989 jsem pracoval v tehdejším západním Ně-

mecku jako ošetřovatel seniorů. Po několika letech jsem se 

vrátil do ČR, ale neměl jsem žádné potvrzení o práci 

v zahraničí. S blížícím se důchodem jsem si uvědomil, že mi 

budou odpracovaná léta scházet. Jak mám tuto situaci řešit, 

jak a kde mám potřebné potvrzení získat a jak postupovat 

dál?                                                                                     A. M., Praha 

 

Aby vám vznikl nárok na důchod, musíte dosáhnout potřebného 

důchodového věku a mít potřebnou dobu důchodového pojiště-

ní dané země. Pravidla výpočtů důchodů upravuje tzv. Koordi-

nační nařízení EU. Důchodce může obdržet důchod ze všech 

států, kde platil pojistné déle než jeden rok. Doba pojištění 

v členských státech EU se z jednotlivých zemí sčítá, o nic nepřijde 

ani člověk, který pracoval v dané zemi méně než 12 měsíců. Tato 

doba se zohlední v zemi, kde byl pojištěn déle.  

Jelikož je Německo členským státem EU, postačí, když požádáte 

o důchod v ČR, pokud zde nyní bydlíte. Žádost se podává dle 

místa trvalého pobytu na okresní správě sociálního zabezpečení 

(OSSZ). Ve vašem případě tedy v Praze na územním pracovišti 

Pražské správy sociálního zabezpečení (PSSZ). Zde s vámi pra-

covníci oddělení důchodového pojištění vyplní potřebné formu-

láře pro uplatnění nároku na důchod v České republice i v ostat-

ních členských státech. Je ale nutné upozornit, že jste pracoval 

v Německu, a kromě běžných dokumentů, které je třeba doložit 

při žádosti o český důchod, je vhodné si s sebou vzít veškeré 

dokumenty prokazující práci v zahraničí, např. pracovní smlouvy, 
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výplatní pásky atd. Jiné potvrzení není třeba dokládat. ČSSZ si 

následně sama vyžádá v dané zemi potvrzení o průběhu pojiště-

ní a tuto dobu přičte k době pojištění, které jste získal v ČR. Je-li 

součtem splněna potřebná doba pojištění, vznikne nárok na 

český důchod. Pokud jste pracoval v Německu více let, může 

vám vzniknout nárok i na dílčí důchod z Německa, ale až po 

splnění řádného důchodového věku v Německu a minimální 

doby pojištění, která je platná pro získání nároku na důchod 

v Německu. Pro získání aktuálních informací, které se vztahují 

k vašemu roku narození a vašim nárokům, je vhodné se obrátit 

na úřad důchodového zabezpečení v Německu, který podá 

přesné informace (informace ke konkrétnímu roku narození 

můžete získat i na stránkách www.deutsche-entenversicherung.de). 

Jen upozorňuji, že s ohledem na složitost dokládání v případě 

mezinárodního důchodového řízení jsou lhůty pro vyřízení tako-

véhoto důchodu samozřejmě delší, proto je vhodné zjišťovat své 

možnosti nejméně půl roku před odchodem do důchodu.  

 

Ivana Demková, specialistka na sociální zabezpečení a daně  

OS KOVO 

Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2020  

 

 



138 

                                                                                                          
Kovák č. 6/25. března 2019 

Benzinový čistič 

Na pracovišti finální úpravy výrobku používám benzinový 

čistič. Před několika týdny jsme změnili dodavatele chemi-

kálií a systém přidělování čisticích prostředků. Nyní „fasuji“ 

neoznačenou láhev s rozprašovačem ve skladu materiálu, 

kde je tato láhev plněna přelíváním z větších obalů. 

Po několikatýdenním používání pociťuji škrábání v krku 

a sucho v ústech, někdy i bolest hlavy. Jak mohu zjistit ne-

gativní účinky dodávaného čističe?                    K. H., Kroměříž 

 

Každá nebezpečná chemická látka a směs (NCHLaS) musí být 

dodávána výhradně s aktuálním bezpečnostním listem, jehož 

obsah a formát je zakotven v Nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (ES)  č. 1907/2006, konkrétně v článku 31 a souvisejících 

přílohách. Článek 35 téhož evropského předpisu pak stanovuje 

povinnost zaměstnavatelů umožnit zaměstnancům přístup 

k informacím nejen o nežádoucích účincích NCHLaS. Zaměst-

nanci musí být prokazatelně seznámeni s informacemi o použí-

vaných NCHLaS. Tyto musí být podkladem pro hodnocení rizik 

pracovní činnosti a pro výběr vhodných osobních ochranných 

pracovních prostředků. Další povinností zaměstnavatele vyplýva-

jící z Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 1272/2008 je 

zajistit označení nádob skladovaných NCHLaS štítkem, jehož 

obsah je stanoven článkem 17 uvedeného Nařízení. Nutno zdů-

raznit, že informace mají být poskytnuté v takovém jazyce, kte-

rému porozumí všichni zaměstnanci, kteří NCHLaS používají. 

„Fasovanou“ nádobu pro NCHLaS je povinnost označit v souladu 

s ust. § 4 odst. 1 nařízení vlády č. 375/2017 Sb., tedy minimálně 
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piktogramem nebezpečnosti a názvem NCHLaS. Informace 

obsažené v bezpečnostním listu, na etiketě obalu a na „fasova-

né“ nádobě musí být totožné.  

Pokud pociťujete nežádoucí účinky na vaše zdraví, pak je zapo-

třebí o tomto informovat vašeho přímého nadřízeného, který je 

povinen zjednat v součinnosti s odborně způsobilou osobou 

v prevenci rizik nápravu. V celém tomto procesu bude hrát roli 

to, zda jsou splněny požadavky na vhodný typ osobních ochran-

ných pracovních prostředků (uvedeno v oddílu 8 bezpečnostní-

ho listu) a jestli je jejich používání vyžadováno a kontrolováno.  

V případě nečinnosti zaměstnavatele pak není jiná možnost než 

se obrátit s podnětem na zahájení kontroly na místně příslušný 

orgán ochrany veřejného zdraví či inspekce práce.  

 

Zdeněk Konrád, SIBP OS KOVO RP Brno 

Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2020  

 
Kovák č. 7/8. dubna 2019 

Měření hluku na pracovišti 

Jsem předsedkyní odborové organizace a mám dotaz, zda 

zaměstnavatel může pro stanovení kategorizace použít 

měření hluku (provedené autorizovanou firmou) starší než 

jeden rok.                                                                            I. H., Plzeň 

 

Zařazení prací do kategorií se odvíjí dle § 37 zákona č. 258/2000 

Sb., o ochraně veřejného zdraví. V odst. 3 se uvádí, jaké podkla-

dy musí zaměstnavatel přiložit k žádosti o zařazení práce do 

kategorie: 

1. označení práce, 

2. název a umístění pracoviště, kde je daná práce vykonávána, 

3. výsledky hodnocení expozice fyzických osob vykonávajících 

danou práci jednotlivým rozhodujícím faktorům pracovních 
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podmínek v charakteristické směně včetně doby trvání této 

expozice, 

4. délku směny; u vícesměnného provozu režim střídání 

směn, 

5. návrh kategorie, do které má být práce zařazena, 

6. počet zaměstnanců vykonávajících danou práci, z toho 

počet žen, 

7. opatření přijatá k ochraně zdraví zaměstnanců vykonávají-

cích danou práci a protokoly o měření nebo vyšetření fak-

torů pracovních podmínek. 

Žádost předkládá osoba zaměstnávající fyzické osoby v pracov-

něprávních či obdobných pracovních vztazích (dále jen „zaměst-

navatel“), a to do 30 kalendářních dnů ode dne zahájení výkonu 

prací. 

Z výše uvedené citace není jasné, jak staré má měření být, ale 

musí být provedeno před podáním žádosti, která má být podána 

do 30 kalendářních dnů ode dne zahájení výkonu prací. Pokud 

zaměstnavatel předloží měření starší než jeden rok, nesplnil 

termín podání žádosti.  

Jiná situace nastane, pokud zaměstnavatel provedl opakované 

kontrolní měření, které vyplývá ze zákoníku práce č. 262/2006 

Sb., § 102, odst. 3. Zaměstnavatel je povinen soustavně vyhledá-

vat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pra-

covních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Na základě 

tohoto zjištění vyhledávat a hodnotit rizika, přijímat opatření 

k jejich odstranění a provádět taková opatření, aby v důsledku 

příznivějších pracovních podmínek a úrovně rozhodujících fakto-

rů práce dosud zařazené podle zvláštního právního předpisu 

jako rizikové mohly být zařazeny do kategorie nižší. Pokud 

zaměstnavatel provedl kontrolní měření a na základě tohoto 

měření žádá o provedení změny kategorie, pak je možné použít 

takové měření (doporučuje se předchozí konzultace s příslu-
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šným orgánem ochrany veřejného zdraví). Zaměstnavatel však 

musí prokázat, že se na tomto pracovišti od provedeného měře-

ní nezměnilo nic, co by mohlo ovlivnit hluk na měřeném praco-

višti. 

Další možnost staršího měření nastane dle § 37, odst. 1, zákona 

č. 258/2000 Sb., když se nová stavba prozatímně užívá ke zku-

šebnímu provozu, který nepřekročí jeden rok. Do kategorie se 

práce zařadí až po skončení zkušebního provozu. 

 

Václav Pelc, specialista BOZP, RP OS KOVO Plzeň 

Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2020  
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Kovák č. 19/29. října 2019 

Pracovní úrazy 

Zaslechl jsem informace, že ne všechna zranění, která se 

přihodí v zaměstnání, se mohou vykazovat jako pracovní 

úrazy. Prosím o upřesnění, jaké úrazy lze hodnotit jako 

pracovní.                                                                              J. K., Písek 

 

Co je pracovní úraz? 

Pracovním úrazem pro účely zákoníku práce je 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 nimi. 

Poškozením zdraví je třeba rozumět nejen poškození tělesné, ale 

i psychické. Působení zevních vlivů nemusí spočívat jen v půso-

bení zevních sil (pád břemene, napadení cizí osobou), může se 

jednat také o působení vlastní tělesné síly (uklouznutí, zakopnu-

tí, přetržení svalu po vynaložení tělesné námahy). 

Působení zevních vlivů musí být krátkodobé a náhlé: pracovním 

úrazem nemůže být např. poškození zdraví dlouhodobým poby-

tem ve zdraví nepříznivém pracovním prostředí, neboť to může 

mít jen povahu onemocnění. Za pracovní úraz může být považo-

váno třeba poškození zdraví omrzlinami, úpalem apod.  

Působení zevních sil musí být násilné: pracovním úrazem může 

být i výhřez meziobratlové ploténky, došlo-li k němu za situace, 

kdy je zaměstnanec nucen okamžitým vypětím sil překonávat  

vnější odpor a zvýšit náhle, nadměrně a neobvykle svoji námahu 

(zvedání břemene, práce ve vynucené poloze). Požadavek násil-

ného působení zevních vlivů však není naplněn, jestliže dojde 

k výhřezu meziobratlové ploténky kupř. při shýbnutí, neboť 

v takovém případě je příčinou poškození zdraví jen manifestace 

obecného onemocnění zaměstnance. 
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Plněním pracovních úkolů se rozumí: 

 povinnosti, které je zaměstnanec povinen plnit na základě 

uzavřené pracovní smlouvy a které vyplývají ze sjednaného 

druhu práce, konkrétního pracovního zařazení a příkazů 

a pokynů nadřízených daných v souladu s právními předpi-

sy, 

 plnění pracovních příkazů, které nejsou sjednány v pracovní 

smlouvě, 

 činnost, která je předmětem pracovní cesty, 

 činnost pro zaměstnavatele na podnět odborové organiza-

ce, i když nesouvisí s plněním pracovních úkolů, ale je pro 

zaměstnavatele prospěšná, 

 činnost zaměstnance konaná na podnět ostatních zaměst-

nanců a činnost konaná z vlastní iniciativy, pokud k ní za-

městnanec nepotřebuje zvláštní oprávnění nebo ji nevyko-

nává proti výslovnému zákazu zaměstnavatele, 

 dobrovolná výpomoc organizovaná zaměstnavatelem. 

V přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů se rozumí: 

 plněním pracovních úkolů jsou úkony potřebné k výkonu 

práce a úkony během práce obvyklé nebo nutné před po-

čátkem práce nebo po jejím skončení (např. převléknutí 

zaměstnance do pracovního oděvu nebo hygienické úkony 

konané před přestávkou na jídlo a oddech po skončení prá-

ce, použití toalety včetně cesty tam i zpět), 

 úkony obvyklé v době přestávky v práci na jídlo a oddech 

konané v objektu zaměstnavatele,  

 vyšetření u poskytovatele zdravotních služeb prováděné na 

příkaz zaměstnavatele nebo vyšetření v souvislosti s noční 

prací, 

 ošetření při první pomoci a cesta tam i zpět, 

 cesta na stravování a zpět, pokud je konaná v objektu za-

městnavatele, 
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 cesta na ošetření nebo vyšetření, je-li konaná v objektu 

zaměstnavatele, 

 školení zaměstnanců organizované zaměstnavatelem nebo 

odborovou organizací, popřípadě orgánem nadřízeným 

zaměstnavateli, kterým se sleduje zvyšování odborné při-

pravenosti. 

V přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů není: 

 cesta do zaměstnání a zpět, 

 stravování, 

 vyšetření nebo ošetření u poskytovatele zdravotních služeb 

ani cesta k němu a zpět. 

Jako pracovní úraz se posuzuje též úraz, který zaměstnanec 

utrpěl pro plnění pracovních úkolů: 

 Jedná se o případ, kdy zaměstnanec neutrpí úraz přímo při 

plnění pracovních úkolů, ale pro plnění pracovních úkolů, 

např. tím, že je pro úkon, který učinil vůči zaměstnanci 

a který vyplýval z jeho pracovních povinností, tímto zaměst-

nancem napaden (při cestě ze zaměstnání, v restauračním 

zařízení apod.). 

Několik případů 

 Zaměstnanec si při práci v kanceláři rozříznul prst na ruce 

o kancelářský papír. ANO ‒ § 273/1 ZP (úraz se stal zaměst-

nanci při plnění pracovních úkolů) 

 Úraz při uklouznutí a následném pádu zaměstnance 

v pracovní době v prostoru toalety. ANO ‒ § 274/1 ZP (za-

městnanec prováděl úkon během práce obvyklý) 

Sekretářka generálního ředitele (GŘ) při přípravě kávy pro ná-

vštěvu GŘ opařila současně tři osoby: sebe, účetní, uklízečku. 

 Úraz č. 1. Sekretářka – vařila kávu pro návštěvu GŘ. 

ANO ‒ § 380/1 ZP (zaměstnanec utrpěl úraz při plnění pra-

covních úkolů) 

 Úraz č. 2. Účetní – dle výpovědi obě dámy (sekretářka 
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a účetní) řešily, co budou vařit o víkendu na oběd. Účetní 

potvrdila výpověď výrobního ředitele. NE ‒ § 380/1 ZP (za-

městnanec utrpěl úraz při činnosti, která NESOUVISELA 

s plněním pracovních úkolů) 

 Úraz č. 3. Uklízečka – prováděla v prostoru kuchyňky úklid. 

ANO ‒ § 380/1 ZP (zaměstnanec utrpěl úraz při plnění pra-

covních úkolů) 

 Úraz při práci servisního mechanika u zákazníka v bytě. 

ANO ‒ § 380/1 + § 273/1 ZP (zaměstnanec utrpěl úraz při 

plnění pracovních úkolů + činnost, která je předmětem pra-

covní cesty) 

 Úraz sekretářky při opravě nefunkční tiskárny umístěné 

v kanceláři, kde sekretářka pracuje. ANO ‒ § 273/2 ZP (čin-

nost konaná pro zaměstnavatele z vlastní iniciativy) 

 Úraz stavebního dělníka v době bezpečnostní přestávky, při 

prohřívání rukou ve stavební buňce. ANO ‒ § 274/1 ZP 

(úkony potřebné k výkonu práce) 

 Při opravě brzdového systému nákladního auta zaparkova-

ného před rodinným domkem (parkování se souhlasem 

firmy nadřízeného) došlo k úrazu řidiče. Úraz se stal v sobo-

tu ve 22,00. U řidiče zjištěn alkohol. ANO ‒ § 273/2 ZP (čin-

nost konaná pro zaměstnavatele z vlastní iniciativy) 

 Úraz svědka pracovního úrazu při vyšetřování pracovního 

úrazu. Místo úrazu nebylo pracovištěm zraněného zaměst-

nance – svědka pracovního úrazu. ANO ‒ § 273/2 ZP (za-

městnanci se stal úraz při činnosti konané pro zaměstnava-

tele) 

 Úraz bývalého vrcholového sportovce (dnes frézaře) při 

sledování procesu frézování (bez pohybu těla), frézaři náhle 

prasknul meniskus v koleně. NE ‒ § 380/1 ZP (k úrazu za-

městnance NEDOŠLO na základě krátkodobého, náhlého 

a násilného působení zevních vlivů) 



146 

 Úraz zaměstnance (obchodní referentka) v sobotu při odklí-

zení odpadků v okolí řeky – ekologická akce firmy. ANO ‒  

§ 273/2 ZP (dobrovolná výpomoc organizovaná zaměstna-

vatelem) 

 Úraz soustružníka v pracovní době při soustružení součást-

ky pro svoje letadélko (domácí záliba). NE ‒ § 380/1 ZP (za-

městnanec utrpěl úraz při činnosti, která NESOUVISELA 

s plněním pracovních úkolů) 

 Zaměstnanec si před začátkem vlastní práce na stroji (fré-

zování) připravoval pracovní nářadí a při této činnosti se 

zranil. ANO ‒ § 274/1 ZP (jedná se o úkony potřebné k vý-

konu práce) 

 Úraz při chůzi do výdejny pro nářadí (pracovní funkce ‒ 

frézař), místo úrazu nebylo pracovištěm zaměstnance. 

ANO ‒ § 274/1 ZP (jde o úkony potřebné k výkonu práce) 

 Použití soukromého jízdního kola na služební cestu po 

areálu firmy bez souhlasu vedoucího zaměstnance. Použí-

vání jízdního kola není v areálu firmy zakázáno. Úraz při 

pádu z kola. ANO ‒ § 273/2 ZP (činnost konaná pro zaměst-

navatele z vlastní iniciativy) 

 Náhlá nevolnost a pád dělníka na zem. Důvod ‒ mozková 

mrtvice po dvou hodinách práce při chůzi pro materiál – 

bez zátěže. NE ‒ § 380/1 ZP (k úrazu zaměstnance NEDO-

ŠLO na základě krátkodobého, náhlého a násilného půso-

bení zevních vlivů) 

 Úraz řidiče z povolání z důvodu dopravní nehody při mikro-

spánku. Policii přiznal, že měl před nehodou problém udr-

žet při jízdě pozornost, protože se cítil velmi unaven, ale 

chtěl cestu dokončit bez zastávky. Právním předpisem sta-

novené bezpečnostní přestávky byly dodrženy. ANO ‒  

§ 380/1 ZP (zaměstnanec utrpěl úraz při plnění pracovních 

úkolů) 
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Poznámka: Zaměstnavatel se zprostí odpovědnosti za pra-

covní úraz ZCELA ‒ na základě vyšetření nehody policií.  

 Zranění výrobního ředitele při účasti na pohřbu bývalého 

zaměstnance (vedoucí podnikové delegace firmy na pohřbu 

bývalého zaměstnance). ANO ‒ § 273/1 ZP (jiná činnost vy-

konávaná na příkaz zaměstnavatele) 

 Zranění zaměstnance na pohřbu spolupracovníka, který se 

zesnulým dlouhodobě pracoval. Nebyl členem oficiální 

podnikové delegace na pohřbu. NE ‒ § 380/1 ZP (zaměst-

nanec utrpěl úraz při činnosti, která NESOUVISELA s plně-

ním pracovních úkolů) 

 Personalista firmy se zranil při kontrole práce neschopného 

(nemocného) zaměstnance. Úraz se stal na schodišti domu, 

kde nemocný zaměstnanec bydlel. ANO ‒ § 273/1 ZP (jiná 

činnost vykonávaná na příkaz zaměstnavatele) 

 Zaměstnanec stavební firmy (zedník) při stavbě garáže 

u rodinného domku vylezl na komín domu, aby se rozhlédl 

po krajině. Při sestupu ze střechy zpět na stavební lešení 

spadl a zranil se. NE ‒ § 380/1 ZP (zaměstnanec utrpěl úraz 

při činnosti, která NESOUVISELA s plněním pracovních úko-

lů) 

Poznámka: Nejedná se o lehkomyslné jednání, protože za-

městnanec v době úrazu neplnil pracovní úkol. 

 Úraz zaměstnance ‒ personalisty (vyslaného firmou) na akci 

organizovanou zaměstnavatelem pro místní základní školu. 

Úraz se stal zaměstnanci na školním dvoře při soutěžní hře 

s žáky školy. ANO ‒ § 273/2 ZP (zaměstnanec utrpěl úraz při 

dobrovolné výpomoci organizované zaměstnavatelem) 

 Úraz zaměstnance (jeřábníka) v podnikové učebně v areálu 

firmy v průběhu periodického školení jeřábníků. ANO ‒  

§ 274/2 ZP (zaměstnanec utrpěl úraz při školení zaměst-

nanců organizované zaměstnavatelem) 
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 Úraz v průběhu cesty na oběd do závodní jídelny (přestávka 

na jídlo a oddech) v areálu firmy. ANO ‒ § 274/1 ZP (úkony 

obvyklé v době přestávky na jídlo a oddech konané v objek-

tu zaměstnavatele) 

 Úraz při cestě na oběd do restaurace přes ulici. Restaurace 

byla stanovena v pracovním řádu firmy jako místo, kam ma-

jí chodit zaměstnanci na oběd. NE ‒ § 274/1 ZP (takovými 

úkony však NEJSOU: cesta na stravování a zpět, pokud není 

konaná v objektu zaměstnavatele) 

 Úraz v průběhu konzumace jídla (o přestávce na jídlo 

a oddech) ve firmě v závodní jídelně. NE ‒ § 274/1 ZP (tako-

vými úkony však NEJSOU: stravování) 

 Úraz v době přihřívání jídla doneseného z domova (došlo 

k opaření jídlem). K úrazu došlo v klidové místnosti firmy 

(v době přestávky na jídlo a oddech). NE ‒ § 274/1 ZP (tako-

vými úkony však NEJSOU: stravování) 

 Řidič pracující na stavbě se zranil při cestě přiděleným 

nákladním autem na oběd (cesta do nejbližší restaurace). 

Úraz nastal při vystupování z auta před restaurací, v době 

přestávky na jídlo a oddech. NE ‒ § 274/1 ZP (takovými 

úkony však NEJSOU: cesta k nim a zpět, pokud není konaná 

v objektu zaměstnavatele) 

 Úraz referenta při pití kávy u pracovního stolu v kanceláři 

(opaření) v pracovní době, mimo přestávku na jídlo a od-

dech. NE ‒ § 274/1 ZP (takovými úkony však NEJSOU: stra-

vování) 

 Úraz zaměstnance (odborového funkcionáře) při kontrole 

bezpečnosti práce mimo své pracoviště. ANO ‒ § 273/2 ZP 

(plněním pracovních úkolů je též činnost konaná pro za-

městnavatele na podnět odborové organizace) 

 Úraz zaměstnance, který se stal při pomáhání jinému za-

městnanci při manipulaci s těžkým břemenem. Tato činnost 
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nebyla pracovní činností postiženého zaměstnance, nebyla 

mu však výslovně zakázána. ANO ‒ § 273/2 (plněním pra-

covních úkolů je též činnost konaná na podnět ostatních 

zaměstnanců nebo z vlastní iniciativy, pokud k ní zaměst-

nanec nepotřebuje zvláštní oprávnění nebo ji nevykonává 

proti výslovnému zákazu zaměstnavatele) 

 

Ing. Rudolf Tkáč, specialista BOZP, RP České Budějovice 

Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2020  
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Kovák č. 13/15. července 2019 

Nenechte po sobě žádnou stopu 

Pořídil jsem si nový počítač, starší notebook bych rád pro-

dal, mám v něm ale soukromá data – kopie smluv, spoustu 

fotek a podobných věcí. Stačí data smazat odstraněním do 

koše a vysypáním? Kolega v práci mi tvrdí, že i přesto by 

smazané soubory někdo mohl znovu obnovit a dostat se 

k mým údajům.                                                          P. V., Kroměříž 

 

Vaše obavy jsou zcela na místě!  Řada uživatelů si naivně myslí, 

že pokud počítač pouze zformátují, nebo jen smažou data od-

straněním do koše, že jsou soubory natrvalo smazány a nelze je 

obnovit. To samozřejmě není pravda, takto smazaná data se dají 

obnovit. Naštěstí existují programy, s jejichž pomocí dokáže data 

z harddisku počítače smazat i naprostý laik, a to bez možnosti 

jejich obnovení a rizika, že někdo zjistí, o jaká data šlo. Jak se 

vyznat na trhu s těmito programy? Existují dvě skupiny, placené 

a neplacené (freeware).  Nebudeme pro takovouto činnost, 

kterou ve svém životě možná každý využije jednou či dvakrát, 

kupovat placený program, který mnohdy nebývá ani levný. Vy-

užijeme možnosti freeware, konkrétně pak program Eraser. 

Instalace programu Eraser probíhá standardním způsobem, 

aplikace se během ní integruje do kontextového menu pravého 

tlačítka myši a její ovládací ikona se usídlí v oznamovací oblasti 

vedle hodin. Eraser se v zájmu snadné dostupnosti a použ ití 

spouští zároveň se startem Windows. Instalátor vyžaduje restart 

počítače. 

Smazat bezpečně vybrané soubory nebo adresáře pomocí apli-

kace Eraser je naprosto snadné. Stačí soubory či adresáře urče-
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né k likvidaci označit v Průzkumníku Windows nebo v libovolném 

souborovém manažeru (Total Commander, Servant Salamander 

a další), kliknout na ně pravým tlačítkem myši a zvolit nabídku 

Erase. 

V následujícím dialogovém okně stačí kliknout na tlačítko Ano 

a data budou bezpečně smazána pomocí výchozího nastavení 

programu (35násobný přepis dat). Stejným způsobem, tedy 

pomocí menu pravého tlačítka myši, můžete nenávratně zničit 

i data přemístěná do koše. 

Chcete-li zvolit jinou metodu spolehlivé likvidace, klikněte na 

tlačítko Options a vyberte si některou z pěti nabízených možnos-

tí. Mějte na paměti, že nižší počet přepsání znamená sice vyšší 

rychlost zpracování souborů, ovšem za cenu méně spolehlivého 

smazání dat. Snížení počtu přepsání se vyplatí především 

v případě mazání většího počtu nepříliš důležitých souborů.  

Program lze zdarma stáhnout a nainstalovat z adresy 

https://eraser.heidi.ie/.   

Výše popsaný způsob, jak navždy vymazat data uložená ve va-

šem počítači, je velmi jednoduchý a měl by jej zvládnout každý. 

Pokud si ovšem přesto nejste jisti, že to zvládnete sami, obraťte 

se na IT specialistu, který to udělá za vás, počítejte ovšem s tím, 

že jeho služby nemusí být úplně levnou záležitostí. 

 

Josef Kůta, IT specialista OS KOVO Praha 

Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2020  

 
Kovák č. 15/2. září 2019 

Aby na účtu nezůstala nula 

Několikrát se mi stalo, že jsem e-mailem obdržel informaci, 

abych si změnil přihlašovací údaje, PIN a podobné citlivé 

údaje. Mně se naštěstí nic s účtem nestalo, ale kolega druhý 

den neměl na účtu ani korunu. Čeho se vyvarovat při práci 
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s internetovým bankovnictvím?                                  E. Z., Žatec 

Situace vašeho kolegy není ojedinělá. Bohužel se velmi často 

stává, že klikneme na nějaký odkaz, e-mail či jiné neověřené 

informace a následně se nestačíme divit.   

Je několik pra-

videl, která plati-

la, platí a budou platit, abychom o své peníze na účtu nepřišli. 

Prvním a nejzásadnějším je, že nikdy žádná banka nezasílá  

e-mail v podobě „Změňte si své přihlašovací údaje nebo PIN 

pomocí následujícího odkazu či formuláře“. Každá banka ví, 

že se jedná o citlivé údaje, které se nemění jen tak pomocí něja-

kého formuláře. Ve většině případů, kdy je internetové bankov-

nictví komplexně napadeno nebo podrobeno velkému množství 

útoků, banka informuje své klienty buď pomocí informační ná-

stěnky uvnitř vašeho internetového bankovnictví, nebo rozesílá 

informaci „Účty našeho bankovnictví XYZ byly v několika 

případech zneužity. Přihlaste se do svého účtu a následně si 

změňte své přihlašovací údaje. V případě dotazů nás můžete 

kontaktovat na telefonu 

XYZ nebo na zákaznické 

lince“. 

Druhým nepsaným pravi-

dlem je, že každá banka je 

povinna mít své bankovnic-

tví a následnou komunikaci 

zabezpečenou. Na webo-

vých stránkách u řádku  

s adresou je toto označeno 

uzamčeným zeleným zám-

kem  takže máme jistotu, že 

informace dorazila opravdu 

z banky. 
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Nejsme-li si jisti, můžeme využít bezplatných zákaznických linek 

jednotlivých bank, abychom si ověřili danou informaci. Posled-

ním pravidlem, abychom nepřišli o své těžce vydělané finance, je 

nikdy se nepřihlašovat do internetového bankovnictví na ne-

známých sítích (veřejné Wi-Fi, internetové kavárny aj.) 

a nainstalovat si kvalitní, pravidelně aktualizovaný antivirový 

program, který má modul pro bezpečné bankovnictví a automa-

ticky hlídá, zda se přihlašujeme opravdu do naší banky a niko li 

do nějakého podvodného formuláře. 

 

Josef Kůta, IT specialista OS KOVO Praha 

Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2020  

 
                                                                      Kovák č. 18/14. října 2019 

Zálohování dat – jaká média použít? 

Nedávno jsem se dočetl, že se CD a DVD pomalu přestanou 

vyrábět a že je lepší zálohovat svá data pouze na pevný disk. 

Co je na tom pravdy a je opravdu postačující zálohovat si 

data pouze na pevný disk?                                             F. D., Brno 

 

Informace je pravdivá asi tak z jedné poloviny. Ano, trend 

s výrobou CD a DVD nosičů je pomalu utlačován všemi možnými 

cloudovými řešeními (data uložená na zabezpečeném serveru, 

ke kterému máme přístup odkudkoliv, kde je internet), ale stále 

tato média nejsou mrtvá. Je potřeba si říci, o jakou zálohu nám 

jde a na jak dlouho ji chceme uchovat. Zda potřebujeme pouze 

krátkodobou zálohu pro přenos dat, pro dokončení projektu 

atd., nebo pokud chceme zálohovat své vzpomínky z dovolené, 

zálohu naší dokumentace rodiny, anebo vzácné tisky, fotografie 

pro další generace a potomky. 

Pokud se budeme bavit o zálohování dat krátkodobého charak-

teru, přenos dat z místa A do místa B a nejedná se o nic výrazně 
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cenného, lze využívat běžných flash disků a přenosných exter-

ních disků. Jedná-li se o data, s kterými budeme dlouhodobě 

pracovat a samozřejmě o ně nechceme přijít, mají pro nás vyšší 

hodnotu, bylo by vhodné se poohlédnout po dražších a kvalit-

nějších externích discích, u kterých je mnoho certifikací, jako je 

odolnost proti nárazu, teplotnímu přehřátí apod. Mezi takové 

patří např. ADATA HD710P 2TB, který se pyšní několika nej – 

odolný proti prachu, vodě, nárazům a splňuje hned dva standar-

ty MIL-STD-810G 516.6 a odolnost IP68. V obchodech s výpočetní 

technikou se dá pořídit v ceně okolo 2000 Kč. 

Rozhodneme-li se svá data ukládat na cloudová řešení neboli 

serverová zabezpečená uložiště, měli bychom pamatovat na dva 

parametry. Stabilitu poskytující firmy a zejména, jak jsou data 

zabezpečena. Mezi velmi kvalitní cloudová řešení lze zařadit 

Google Disk Drive, do velikosti 15 GB je služba zcela zdarma, a 

i při překročení schránky na velikost 100, resp. 200 GB nás roční 

poplatek bude stát 600, resp. 800 Kč. Což není mnoho. Služba je 

denně zálohována, monitorována, prohlížena kvalitními antivi-

rovými programy, takže se dá říci podle české terminologie, za 

málo peněz hodně muziky. 

Přeneseme se do varianty dlouhodobého ukládání dat neboli 

archivace. Již několikrát se vám určitě stalo, že jste si řekli, uložím 

si data na CD do budoucna, a chtěli jste po pěti letech CD spus-

tit, a najednou nic. Není CD/DVD jako CD/DVD. Určitě pro dlou-

hodobé uchování vašich dat, vzpomínek, videí, fotografií nepo-

užijeme obyčejné optické nosiče, které nabízí řada IT prodejců. 

Ano, jsou cenově velmi dostupné, ale také nic nevydrží. Pro 

archivaci na optická média byla vynalezena speciální, tzv. archi-

vační. Jedním z českých světových patentů je Data Trezor Disc, 

který je vyroben poněkud jinou technologií a tím je schopný 

kvalitně a dlouhodobě udržet data i v horizontu desítek let. 

Sloganem DTD je „DATA TRESOR DISC JE ARCHIVAČNÍ MÉDI-
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UM, KTERÉ VÁS PŘEŽIJE“ a je zde garantováno až 160 let bez-

problémové čitelnosti dat, samozřejmě za dodržení jistých fyzi-

kálních podmínek. Těmi jsou: nevystavovat DVD přímému slu-

nečnímu světlu a vysokým teplotám. V běžných obchodech s IT 

technikou lze tato média zakoupit v ceně 400 Kč za 10ks pack 

médií a lze je vypálit běžnou DVD mechanikou. Pro ověření si ale 

zjistěte na webových stránkách www.datatresordisc.eu 100% 

kompatibilitu s vaší vypalovačkou, pravidelně tato firma testuje 

nové a nové mechaniky pro zjištění kompatibility. Pro archivaci 

digitalizovaných starých tisků využívá této technologie i Národní 

knihovna a položme si otázku, dovolili by si riskovat s tak vzác-

nými tisky? 

Úplně největší novinkou pro dlouhodobou archivaci dat na 

optické nosiče je tzv. M-DISC. Tato technologie dokázala vytvořit 

archivační média vysoké odolnosti a veliké kapacity, takže 

s označením M-DISC vznikly i Bluray nosiče, na které jste schopni 

uložit až 100 GB na jeden nosič. Uchování uložených dat je ga-

rantováno až na 1000 let (ale kdo by jim to pak dokázal že). Nám 
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stačí, že uložená data budou dostupná i pro další generace. 

Cena těchto médií je vyšší, zejména z důvodu zcela nové techno-

logie. U varianty M-DISC DVD je cena v běžných obchodech  

700 Kč za 10ks pack a u varianty M-DISC Bluray 25 GB při 10ks 

packu 1200 Kč. Přiznejme si však na závěr, co je lepší? Připlatit si 

za velmi kvalitní médium, které nás přežije, nebo zakoupit běžný 

nosič a po 10 letech si trhat vlasy? 

 

Josef Kůta, IT specialista OS KOVO Praha 

Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2020  

 
                                              Kovák č. 20/11. listopadu 2019 

Antivir pro vašeho mazlíka 

Nedávno jsem se bavil s kolegy, zda postačuje v počítači 

běžná ochrana, nebo musím zakoupit některý z antiviro-

vých programů. Bohužel jsem zjistil, že antivirových pro-

gramů existuje mnoho, a nevím, který si vybrat. 

O. P., České Budějovice 

 

S příchodem novějších a rychlejších technologií zejména 

v internetovém světě se dnes již bez kvalitního antivirového 

programu opravdu neobejdeme. Hlášky v podobě: když nic na 

internetu nevyhledáváš, tak nemusíš mít ani antivir, jsou zcest-

né. Bohužel i když uživatel bude na internetu jen minimálně, 

vystavuje se bez správného antivirového programu riziku. 

Velká většina uživatelů se domnívá, že pro bezpečnou práci na 

počítači postačují i zdarma nabízené antivirové programy. Ano, 

je pravdou, že i zdarma nabízený antivirový program je lepší než 

žádný, ale přiznejme si, že cokoliv, co dostaneme zdarma, bývá 

něčím omezené. Kdyby antivirové programy postačovaly již 

v úrovni zdarma, proč by existovaly i ve verzích placených?  

V ceně samotných placených antivirových programů je vždy 
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započten vývoj a podpora, která je nezbytná pro dlouhodobou 

funkčnost.  Bohužel mnoho hackerů využívá právě toho, že dost 

uživatelů nemá žádnou nebo jen nedostatečnou antivirovou 

ochranu. 

V dlouhodobých testech se na předních příčkách umisťují dva 

dlouholetí rivalové. Kaspersky antivirus a ESET. Vyvracet někomu 

to či ono by bylo asi stejné jako vyvracet někomu, zda je lepší 

Microsoft nebo Apple. Každá strana má svá pro a proti. 

S úspěchem však lze říci, že ať použijete jeden či druhý antivirový 

program, můžete mít mnohem klidnější spaní, že o svá data  

nepřijdete, že váš bankovní účet najednou nebude zet prázdno-

tou a že se vaše dokumenty, fotografie aj. najednou neobjeví na 

internetu.   

Každá firma nabízí u svých antivirových programů tzv. zkušební 

30denní verze, na jejichž základě si můžete všechny funkce 

vyzkoušet a pak se rozhodnout, zda vám program vyhovuje, 

a zakoupit si plnou licenci. V případě většího množství multime-

diálních zařízení v síti v rámci jedné domácnosti se pak vyplatí 

zakoupení tzv. rodinných licencí, kde za jednu cenu obdržíte 

licenci na např. tři pevná zařízení a tři mobilní a jste tak kom-

plexně chráněni. U variant firmy ESET je pro bezpečný internet 

nejvhodnější v nekomerční sféře produkt ESET internet securi-

ty. Jedná se o komplexní ochranu práce na internetu, ochranu 

počítače, elektronické pošty a bankovnictví.  Pokud využijete 

konkurenční produkt od firmy Kaspersky, nejvhodnější bude 

Kaspersky internet security. Program vám dokáže opět nejen 

chránit internetovou a e-mailovou komunikaci, ale i zabezpečí 

soubory ve vašem počítači a zajistí bezpečné internetové ban-

kovnictví. 

Pokud nejste ještě rozhodnuti, lze využít i zdarma nástroj pro 

online scanování vašeho počítače, stáhnout jej můžete z adresy 

www.eset.com/cz/online-scanner/, program se nazývá ESET Online 

http://www.eset.com/cz/online-scanner/
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Scanner. 

Pro úplnost ještě uvádím rozdíl mezi jednotlivými druhy virů a co 

nám mohou provést. Mezi nejběžnější patří Trojský kůň, jde 

o typ viru, který předstírá, že uživateli přináší přidanou hodnotu 

v podobě užitečné funkce, bezplatného programu nebo zábavy. 

Ve skutečnosti však způsobuje škody nebo krádeže dat. Dalším 

je počítačový červ, díky své malé velikosti je schopen se velmi 

rychle šířit pomocí samorozesílání, následně převezme kontrolu 

nad vaším počítačem, zejména pak nad vaší internetovou ko-

munikací, zpomalí ji a začne vaše přenosová data šířit dále. Mezi 

další nepřítele počítačového uživatele je phishing, nebojte, stále 

se pohybujeme na úrovni virů a antivirů, bohužel s rybami to 

nemá nic společného. Vir se snaží v podobě buď nakažené přílo-

hy, anebo velmi dokonale vypadajícího e-mailu napadnout 

zejména vaše citlivá data, přístupy do banky.  Na téma podvod-

ných e-mailů zákeřných společností jsme si povídali v tématu 

Internetové bankovnictví. Abychom se tedy maximálně vyva-

rovali ztrátě dat, peněz, identity, využívejme kvalitních antiviro-

vých programů. 

 

Josef Kůta, IT specialista OS KOVO Praha 

Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2020  
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Kovák č. 1/14. ledna 2019 

Nájemní smlouva a nový pronajímatel 

Pronajímám byt. Nájemci skončila nájemní smlouva. Přes-

tože jsem nájemce vyzvala, aby byt vyklidil a odevzdal, dále 

v bytě bydlí. Už jsem podala žalobu na vyklizení bytu, ale 

můžu požadovat nájemné, když nájemní smlouva skončila?  

L. P., Nová Ves 

 

Tuto problematiku řeší § 2295 občanského zákoníku. Jestliže 

vám nájemce neodevzdá byt ke dni skončení nájmu, je vám 

povinen platit náhradu ve výši ujednaného nájemného, a to až 

do dne, kdy vám byt skutečně odevzdá. V případě, že nájemce 

nájemné neuhradí, budete se muset znovu obrátit na soud. 

 

JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR 

Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2020  

 
 Kovák č. 1/14. ledna 2019 

Bydlení po rozvodu 

Bydlíme s manželem v nájmu, máme společné nájemní 

právo. Bohužel naše manželství se rozpadá, byla jsem nuce-

na podat návrh na rozvod. Děti mně byly svěřeny do péče. 

Nevím ale, jak řešit naše bydlení, manžel ani po rozvodu 

nehodlá byt opustit. Můžete mi poradit?  

F. L., Frýdek-Místek 

 

Při rozhodování o bydlení po rozvodu soud posuzuje, jaké mají 

manželé užívací právo k bytu. Je-li obydlím manželů byt, k němuž 

měl jeden z manželů ke dni uzavření manželství nájemní právo, 
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vznikne uzavřením manželství oběma manželům společné ná-

jemní právo k bytu. Je-li nájemní smlouva uzavřena za trvání 

manželství, vzniká oběma manželům společné nájemní právo ke 

dni účinnosti smlouvy. 

Zaniklo-li manželství rozvodem a manželé měli k bytu, v němž se 

nacházela jejich domácnost, společné právo, a nedohodnou-li 

se, kdo bude v bytě dále bydlet, zruší soud na návrh jednoho 

z nich podle okolností případu dosavadní právo toho z rozvede-

ných manželů, na kterém lze spravedlivě žádat, aby byt opustil, 

popřípadě zároveň rozhodne o způsobu náhrady za ztrátu práva 

bydlení. Soud přitom přihlédne zejména k tomu, kterému 

z rozvedených manželů byla svěřena péče o nezletilé děti, jakož 

i ke stanovisku pronajímatele. 

Rozvedený manžel, který má byt opustit, má právo tam bydlet, 

dokud mu druhý manžel nezajistí náhradní bydlení, ledaže by 

mu soud náhradu nepřiznal (např. manžel má již zajištěno jiné 

bydlení). Není-li z nějakého důvodu náhrada přiznána, může 

rozvedený manžel, který má byt opustit, v bytě bydlet nejdéle 

jeden rok. Pečuje-li však tento manžel o nezletilé nebo nezao-

patřené dítě, může soud na návrh tohoto manžela založit v jeho 

prospěch právo bydlení, a to nejdéle do doby, než takové dítě 

nabude trvale schopnost samo se živit (§ 745, § 767 a § 768 

občanského zákoníku). 

Pokud se o bydlení s manželem nedohodnete, manžel sám 

dobrovolně byt neopustí, budete muset podat návrh na zrušení 

jeho práva bydlení a na uložení povinnosti byt opustit. Návrh na 

zrušení společného nájmu bytu musí obsahovat jméno, příjmení 

a bydliště účastníků, jejich rodná čísla, adresu soudu, kterému je 

určen, vylíčení rozhodujících skutečností (vznik a zánik manže l-

ství, forma bydlení), označení důkazů, jichž se navrhovatel dovo-

lává (nájemní smlouva, oddací list, rodné listy dětí), musí v něm 

být uveden návrh rozsudku (zrušení společného nájmu a uložení 
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povinnosti se vystěhovat) a musí být podepsán a datován. Navr-

hovatel je povinen k návrhu připojit písemné důkazy, jichž se 

dovolává, a to v listinné nebo v elektronické formě. Podání 

v listinné podobě je třeba předložit s potřebným počtem stejno-

pisů a s přílohami tak, aby jeden stejnopis zůstal u soudu a aby 

každý účastník dostal jeden stejnopis (§ 42 a § 79 občanského 

soudního řádu). 

 

JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR 

Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2020  

 
Kovák č. 1/14. ledna 2019 

Náklady za užívání výtahu 

Jaké náklady může pronajímatel započítat do nákladů za 

užívání výtahu nájemci?                                      L. M., Nová Paka 

 

Provoz výtahu je služba poskytovaná nájemci, a to v souladu se 

zákonem č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky 

související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů 

a nebytových prostor v domě s byty, ve znění pozdějších předpi-

sů (zákon o službách). Podle Metodického pokynu Ministerstva 

pro místní rozvoj ČR ke shora uvedenému zákonu se do nákladů 

za užívání a provoz výtahu zahrnují: 

 spotřeba elektrické energie na provoz výtahu (je-li 

samostatně měřena), 

 mazání výtahu včetně mazacích tuků a olejů, 

 provádění drobných oprav po odborné prohlídce, 

 seřizovací práce, 

 vyprošťování osob z výtahu, 

 údržba a malé opravy k zabezpečení provozuschopného 

stavu výtahu a k odstranění nepojízdnosti výtahu, 

 čištění šachty a šachetní prohlubně, 
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 vyproštění předmětů spadlých do prohlubně šachty nebo 

uvízlých v kleci, 

 obnova poškozených předepsaných návodů a štítků na 

šachetních dveřích a v kleci výtahu, 

 opravy svítidla v kabině včetně výměny žárovky, mikrofonů 

nebo jiných audiovizuálních zařízení, 

 nátěry kabiny, šachetních dveří a šachty, 

 výměna rozbitých skel výtahu nebo šachetních dveří, 

 oprava malých celků pohonných jednotek (pojistky, spínače 

apod.). 

Do ceny služby se nezahrnují náklady na revize, střední a gene-

rální opravy výtahu (např. výměna hnacího zařízení, lan, vodicích 

lišt, kabiny) a výdaje na modernizace a rekonstrukce výtahu.  

Příjemcům služeb v bytech umístěných v přízemí domu, kde se 

předpokládá, že výtah budou používat minimálně, může být 

úhrada za tuto službu na základě ujednání mezi poskytovatelem 

(pronajímatelem) a příjemcem (ve vašem případě nájemcem) 

služeb snížena, popřípadě zcela „odpuštěna“.  

 

JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR 

Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2020  

 
 Kovák č. 3/11. února 2019 

Štěnice v družstevním bytě  

Bydlím s matkou a mými dětmi v nájmu. Dům s byty vlastní 

bytové družstvo. Bohužel máme v bytě štěnice. Vím, že 

i v minulosti byly štěnice v celém domě. Družstvu jsem si-

tuaci okamžitě písemně nahlásila a požadovala, aby dalo 

deratizovat celý dům. Byla jsem se totiž poradit na hygie-

nické stanici, kde mi byl doporučen tento postup, jelikož dle 

jejich názoru nestačí vystříkat jen jeden byt. Družstvo však 

nechce nic dělat, ledaže bych prý vše zaplatila. Jsem ochot-
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na se podílet částkou za svůj byt, ale ne za deratizaci celého 

domu. Jaký je správný postup?                                     L. K., Kolín 

 

Z hlediska praktického je účinnější, když se provede deratizace 

celého domu, hlavně stoupacích šachet, které tvoří společné 

části domu, protože deratizace jednoho bytu je neúčinná. Vede-

ní družstva by se ve vlastním zájmu mělo u odborné firmy pora-

dit. 

Družstvo jako vlastník je ze zákona (zákon č. 258/2000 Sb., 

o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, § 57 

odst. 2) povinno provést – objednat deratizaci celého domu 

a také ji uhradit. Podle občanského zákoníku má družstvo jako 

pronajímatel povinnost vám jako nájemci zabezpečit ničím neru-

šený výkon práva na bydlení v bytě. 

Hradit něco družstvu byste byla povinna v případě, že byste 

družstvu způsobila škodu. Za to, že se v bytě objeví tento obtížný 

hmyz, nikdo nemůže, tudíž žádnou škodu družstvu jste nezpů-

sobila a nejste povinna nic hradit.  

 

JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR 

Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2020  
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Kovák č. 3/11. února 2019 

Výpověď před uplynutím doby nájmu 

S pronajímatelem jsem uzavřel nájemní smlouvu na tři 

roky. Pronajímatel mi začal vyhrožovat výpovědí. Může mi 

dát výpověď před uplynutím doby nájmu?             K. V., Kuřim 

 

Pronajímatel vám může dát výpověď i v případě uzavření nájmu 

na dobu určitou, ovšem musí mít k tomu některý z důvodů 

uvedených v občanském zákoníku v ustanoveních § 2288  

a § 2291. 

Jedná se o tyto výpovědní důvody: 

a) poruší-li nájemce hrubě svou povinnost vyplývající z nájmu,  

b) je-li nájemce odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný na 

pronajímateli nebo členu jeho domácnosti nebo na osobě, která 

bydlí v domě, kde je nájemcův byt, nebo proti cizímu majetku, 

který se v tomto domě nachází, 

c) má-li být byt vyklizen, protože je z důvodu veřejného zájmu 

potřebné s bytem nebo domem, ve kterém se byt nachází, nalo-

žit tak, že byt nebude možné vůbec užívat, nebo 

d)  je-li tu jiný obdobně závažný důvod pro vypovězení nájmu, 

e) porušuje-li nájemce svou povinnost zvlášť závažným způso-

bem, zejména nezaplatil-li nájemné a náklady na služby za dobu 

alespoň tří měsíců, poškozuje-li byt nebo dům závažným nebo 

nenapravitelným způsobem, způsobuje-li jinak závažné škody 

nebo obtíže pronajímateli nebo osobám, které v domě bydlí, 

nebo užívá-li neoprávněně byt jiným způsobem nebo k jinému 

účelu, než bylo ujednáno. 

 

JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR 

Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2020  
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Kovák č. 5/11. března 2019 

Trvalý pobyt, počet osob v bytě a platba za popelnice 

Odstěhovala jsem se od rodičů a bydlím nyní sama. Jelikož 

jsem se přestěhovala jen o 10 minut autem dále, neřešila 

jsem změnu trvalého bydliště, je to nutné? Co by to vše 

znamenalo? Dále se chci zeptat. Rodiče bydlí v družstevním 

bytě, platili tedy nájem za tři osoby. Nedávno otec družstvu 

nahlásil, že chce platit nájem jen za dvě osoby. Já u sebe 

také v družstevním bytě platím nájem za jednu osobu. 

Ovlivňuje to nějak mou povinnost změnit trvalé bydliště? 

A poslední dotaz se týká placení popelnic. Doteď za mě po-

pelnice platili rodiče. Mohu platit popelnice v mém novém 

bytě bez toho, abych měnila trvalé bydliště? A co pro to 

mám udělat?                                                                   J. K., Vyškov 
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Počet členů nájemcovy domácnosti, tedy počet osob v bytě, je 

důležitý údaj, kritérium pro placení služeb spojených s bydlením. 

Podle zákona 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 před-

pisů, (zákon o službách) patří mezi poskytované služby i odvoz 

komunálního odpadu. 

Uvádíte v dotaze, že vy i rodiče bydlíte každý v družstevním bytě. 

Domnívám se, že družstvo má s obcí uzavřenu smlouvu na svoz 

komunálního odpadu (netříděný odpad), kdy obec podle počtu 

osob v domě přidělí domu popelnice a dle počtu osob v domě se 

pak rozúčtuje platba za svoz komunálního odpadu.  

Určení způsobu financování hospodaření s komunálním odpa-

dem (případné zavedení poplatků obecně závaznou vyhláškou) 

je zcela na uvážení obce. Obec má na výběr z následujících 

zákonných variant zpoplatnění, které ale nemůže uplatňo-

vat současně: 

1.  místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

dle ustanovení § 10b zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplat-

cích, ve znění pozdějších předpisů, 

2.  smluvní systém vybírání úhrady za komunální odpad 

ve smyslu ustanovení § 17 odst. 6 zákona č. 185/2001 Sb., 

o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, kdy každý občan má 

s obcí smlouvu nebo 

3.  poplatek za komunální odpad dle ustanovení § 17a zákona 

č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. 

Místní poplatek (ad 1.) za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

dosud představuje nejčastější způsob zpoplatňování komunál-

ního odpadu. Poplatníkem je fyzická osoba, která má v obci 

trvalý pobyt. Zákon pak stanoví podrobnosti. Za fyzické osoby 



167 

tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické 

osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek 

platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více 

fyzických osob, jsou povinny obecnímu úřadu oznámit jméno, 

popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které popla-

tek platí. 

Pokud se tedy i po přestěhování od rodičů pořád jedná o tutéž 

obec, není nutné trvalý pobyt měnit. V případě, že jste se odstě-

hovala do jiné obce, trvalý pobyt změňte. 

 

JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR 

Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2020  

 
                                                                      Kovák č. 5/11. března 2019 

Spolumajitelé bytu a odvozené užívací právo k bytu  

Já a můj otec jsme spolumajiteli bytu, ve kterém s námi žije 

moje matka (rodiče nejsou sezdaní, ale žijí spolu již 24 let). 

Poslední dobou se to ale doma nedá vydržet. Otec dělá samé 

naschvály (ničení věcí, ze kterých my máme radost, je ura-

žený na celý svět, ale to teď neřeším). Jde mi o to, zda by 

mohl moji matku vyhodit z bytu, popřípadě jestli má moje 

matka nějaký nárok na něco? Má u nás trvalý pobyt, na 

domácnosti, opravách atd. se podílíme všichni. Nevadí, že 

nemá smlouvu o tom, že tam s námi je? Mě jen tak vyhodit 

nemůže, ale stejně bych šla s matkou než být sama s ním.                   

K. M., Kolín 

 

V případě spoluvlastnictví dochází k dělbě práva k věci, nikoliv 

k dělbě věci samotné. Každý ze spoluvlastníků má právo k celé 

věci. Toto právo spoluvlastníka ale není neomezené, jako je 

tomu u vlastníka výlučného. Spoluvlastníku nenáleží, aby plně 

disponoval s věcí; v nakládání s věcí náležející do spoluvlastnictví 
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je omezen právy ostatních spoluvlastníků. Tato situace samo-

zřejmě nevylučuje, aby se spoluvlastníci dohodli na reálném 

způsobu užívání společné věci. 

V případě spoluvlastnictví bytu, kdy jako vlastníci máte každý 

podíl ve výši ideální poloviny, rozhodujete o všem spolu. Ani 

jeden z vás nemá většinu. V případě, že by váš otec trval na tom, 

aby matka byt opustila, musela byste s tím souhlasit i vy. Pokud 

by otec chtěl na vaši matku podat žalobu na vyklizení bytu, po-

třeboval by k tomu i vás (soud by vás měl vyzvat, abyste se 

k žalobě vyjádřila), ledaže by soud i bez vás rozhodl o vyklizení 

bytu matkou, například proto, že by se matka chovala v bytě 

v rozporu s dobrými mravy.  

 

JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR 

Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2020  

 
 Kovák č. 6/25. března 2019 

Dohoda o vypořádání spoluvlastnictví 

Rodinný dům po rodičích vlastníme jako sourozenci každý 

jednou třetinou. Bratr neustále vymýšlí, jak nejlépe zpeně-

žit svůj podíl na domě. Předložil nám dohodu o vypořádání 

spoluvlastnictví a zároveň prohlášení vlastníka o vzniku tří 

jednotek v domě. Nevíme, zda tento postup je v souladu se 

zákonem. Navíc bratr si neustále klade podmínky, počítá 

podlahovou plochu bytů a chce kompenzaci od toho z nás, 

kdo má větší byt. Přitom bratr žil 10 let v cizině, o dům se 

nestaral, na opravách a údržbě se nepodílel, svůj podíl (je-

den z bytů) pronajímal a pronajímá, o nájemné se nedělí 

a úklid společných prostor v domě také neprovádí. Další 

problém je zahrada u domu, která bude, pokud prohlášení 

vlastníka o rozdělení domu na jednotky je možné, společná?  

L. Ž., Písek 
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Zákon v případě zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnic-

tví jednoznačně preferuje dohodu o zrušení a vypořádání podí-

lového spoluvlastnictví mezi podílovými spoluvlastníky, která 

musí být v případě nemovitostí písemná, a jde-li o nemovitosti 

zapsané v katastru nemovitostí, je nutný také následný vklad 

vlastnictví podle takové dohody do katastru nemovitostí.  

V rámci uvedené dohody se lze dohodnout např. na rozděle-

ní nemovitostí (je-li to právně a fakticky možné), na převe-

dení vlastnického práva jednomu či více spoluvlastníkům 

s vyplacením ostatních, anebo na prodeji nemovitostí 

z volné ruky nebo ve veřejné dražbě a rozdělení výtěžku 

z prodeje podle podílů. Vždy však musí dojít ke vzájemnému 

vypořádání, započtení toho, co kdo do nemovitosti vložil. 

Bohužel ne vždy spoluvlastníci počítají s možností zrušení 

a vypořádání spoluvlastnictví, takže doklady k investicím do 

nemovitosti nemají nebo jsou promlčené. Je pak věcí doho-

dy, co kdo komu uzná. 

Ve vašem případě, kdy v domě jsou tři byty pod uzamčením, 

navrhl váš bratr, po zrušení a vypořádání podílového spoluvlast-

nictví, vytvoření bytového spoluvlastnictví. Bytové spoluvlastnic-

tví vznikne na základě tzv. prohlášení vlastníka (vlastníků), které 

se musí vložit do katastru nemovitostí a na základě kterého se 

každý z vás bývalých spoluvlastníků stane vlastníkem konkrétní 

bytové jednotky. K jednotce pak přísluší spoluvlastnický podíl na 

společných částech domu a pozemku (pozemků). 

Bytové spoluvlastnictví je spoluvlastnictví nemovité věci založené 

vlastnictvím jednotek. Bytové spoluvlastnictví může vzniknout, 

pokud je součástí nemovité věci dům alespoň s dvěma byty.  

Jednotka zahrnuje byt jako prostorově oddělenou část domu 

a podíl na společných částech nemovité věci vzájemně spojené 

a neoddělitelné. Jednotka je věc nemovitá. 

Společné jsou alespoň ty části nemovité věci, které podle své 
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povahy mají sloužit vlastníkům jednotek společně. 

Společnými jsou vždy pozemek, na němž byl dům zřízen, nebo 

věcné právo, jež vlastníkům jednotek zakládá právo mít na po-

zemku dům, stavební části podstatné 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. To platí i v případě, že 

se určitá část přenechá některému vlastníku jednotky k výluč-

nému užívání. 

Neurčí-li se podíly na společných částech se zřetelem k povaze, 

rozměrům a umístění bytu nebo jako stejné, platí, že jsou stano-

veny poměrem velikosti podlahové plochy bytu k celkové podla-

hové ploše všech bytů v domě. Pokud by k dohodě mezi spolu-

vlastníky nedošlo, pak je možné tuto situaci řešit soudně.  

Podrobnosti o bytovém spoluvlastnictví dále upravuje občanský 

zákoník, který naleznete např. na www.zakonyprolidi.cz. Samo-

zřejmě, že dříve než dohodu o zrušení a vypořádání spoluvlast-

nictví podepíšete, poraďte se o jejím obsahu s advokátem. 

 

JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR 

Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2020  

 
Kovák č. 8/22. dubna 2019 

Návštěva v bytě 

Je někde stanoveno, co se považuje za návštěvu v bytě. 

Někde říkají tři měsíce, někde měsíc. Jsem z toho zmatená. 

Zajímá mě to kvůli oznamovací povinnosti a samozřejmě 

z hlediska placení služeb.                                M. N., Nové Dvory 

 

Termín „návštěva v bytě“ není zákonem upraven. Občanský 

zákoník však řeší otázku počtu členů nájemcovy domácnosti 

a v souvislosti s tím i tzv. oznamovací povinnost nájemce. 

http://www.zakonyprolidi.cz/
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Pronajímatel nemůže nájemci zakazovat jakékoli krátkodobé 

návštěvy, a to ani v případě, že se taková osoba v bytě nachází 

několik dnů a spí zde (např. kamarád ze studií na několikadenní 

návštěvě). Přijme-li však nájemce do své domácnosti další oso-

bu, která v bytě bude bydlet, nejen krátkodobě pobývat na ná-

vštěvě, musí pronajímatel vědět, kolik osob v bytě s nájemcem 

žije, protože to má význam pro náklady spojené s provozem 

a poskytováním služeb souvisících s užíváním bytu. Nájemce je 

proto povinen oznámit pronajímateli zvýšení počtu osob žijících 

v bytě, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou 

měsíců ode dne, co změna nastala. Poruší-li tuto povinnost, 

zakládá to vyvratitelnou právní domněnku závažného porušení 

povinnosti; při opakovaném porušení půjde o zvlášť závažné 

nebo hrubé porušení povinnosti s důsledky, které z toho plynou 

(výpověď, výpověď bez výpovědní doby). Kromě toho může mít 

nájemcovo neoznámení bydlení další osoby vliv na přechod 

nájmu při smrti nájemce. 

 
Také zákon č. 67/2013 Sb. vymezuje osoby rozhodné pro zúčto-

vání služeb tak, že jimi jsou nájemce a osoby, o kterých lze mít za 

to, že s ním budou žít v bytě po dobu delší než dva měsíce 
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v průběhu zúčtovacího období. Nájemce je podle uvedeného 

zákona povinen oznámit písemně a bez zbytečného odkladu 

změny, to znamená zvýšení i snížení, v počtu osob v domácnosti. 

To znamená, že jakmile se ve vaší domácnosti zdržují další osoby 

déle než dva měsíce, už se nejedná o návštěvu. 

 

JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR 

Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2020  

 
Kovák č. 8/22. dubna 2019 

Domácí násilí 

Dcera se svým manželem a malým synem bydlí v prona-

jatém domě. Manžel se k ní bohužel nechová hezky. Chodí 

domů opilý, křičí na ni i na syna, a dokonce dceru již několi-

krát fyzicky napadl. Řešila to i policie a přivolaný lékař. 

Začínám se bát o dceru i vnuka. Je nějaké řešení?  

                                                                                         J. K., Kolín 

 

Dcera by měla jednat rychle. Uvádíte, že k fyzickému násilí už 

došlo několikrát, lze tedy očekávat, že se situace bude zhoršovat. 

Nejúčinnější pomoc poskytne Policie ČR a soud.  

Významným oprávněním Policie ČR je možnost vykázat nás ilnou 

osobu na deset dnů ze společného obydlí a jeho okolí. V akutním 

ohrožení je třeba obracet se právě na Policii ČR, a to prostřed-

nictvím tísňové linky Integrovaného záchranného systému č. 112 

nebo tísňové linky Policie ČR č. 158. 

Osoba ohrožená domácím násilím nebo každá jiná osoba, která 

žije ve společném obydlí s násilnou osobou, se může na přísluš-

ný soud obrátit návrhem na vykázání. Násilné osobě, tj. ve va-

šem případě manželovi dcery, může být soudním rozhodnutím 

uložena povinnost opustit společné obydlí až na šest měsíců, při 

zvlášť závažných důvodech i opakovaně. Předběžné opatření ve 
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věci ochrany proti domácímu násilí je možné vydat jen na návrh. 

O návrhu rozhodne soud do 48 hodin bez jednání. Předběžné 

opatření trvá jeden měsíc od jeho vykonatelnosti. Navrhovatel 

dále může před uplynutím předběžného opatření podat návrh 

na jeho prodloužení.  

Pro úplnost dodávám, že přítomnost dětí (ať už jako osob ohro-

žených, nebo svědků) u incidentů se znaky domácího násilí je 

zcela nepřijatelná a pro jejich vývoj nežádoucí. Orgány sociálně-

právní ochrany dětí proto mohou obětem domácího násilí po-

skytnout rovněž poradenství a pomoc při úpravě poměrů nezle-

tilých dětí. 

Pokud oběti domácího násilí hrozí ztráta bydlení, je vhodné, aby 

se obrátila na některý z azylových domů, případně využila krizo-

vé lůžko, např. v intervenčním centru. Kromě přístřeší je větši-

nou poskytováno také poradenství, psychologická podpora  

a v některých případech i materiální pomoc. Většina azylových 

domů je nastavena na ubytování matek i s dětmi. V případě 

vysokého rizika napadení násilnou osobou se oběť může obrátit 

na organizace zajišťující osobám ohroženým domácím násilím 

utajené bydlení. 

 

JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR 

Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2020  

 
                                                                Kovák č. 9/13. května 2019 

Vybavení bytu 

Ráda bych věděla, zda existuje právní předpis, který by 

upravoval povinné vybavení bytu, životnost a platby za 

vybavení?                                                                K. M., Prachatice 

 

Takovýto právní předpis již neexistuje, nikde není uvedeno, jaké 

povinné vybavení musí mít byt ani že vybavení bytu je povinné. 
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Vše je věcí dohody mezi pronajímatelem a nájemcem. Pronají-

matel má povinnost v souladu s občanským zákoníkem předat 

nájemci byt způsobilý k nastěhování a obývání a řádnému uží-

vání, a to se vším i s informacemi o řádném užívání, např. kde 

jsou uzávěry vody, plynu, návod k pračce, myčce apod.  Platby za 

vybavení bytu nejsou stanoveny. Platí nebo by mělo platit, že za 

lépe vybavený byt si smluvní strany dohodnou vyšší nájemné 

než za hůře vybavený byt. Také se však pronajímatel 

s nájemcem mohou dohodnout, že bude nájemci předán byt 

nezpůsobilý k nastěhování za předem dohodnutých podmínek.   

Co je tedy byt? Podle občanského zákoníku účinného od 1. 1. 

2014 se bytem rozumí místnost nebo soubor místností, které 

jsou částí domu, tvoří obytný prostor a jsou určeny a užívány 

k účelu bydlení (byl jako byt zkolaudován). Ujednají-li si pronají-

matel s nájemcem, že k obývání bude pronajat jiný než obytný 

prostor, jsou strany zavázány stejně, jako by byl pronajat obytný 

prostor. Skutečnost, že pronajatý prostor není určen k bydlení, 

nemůže být na újmu nájemci. V případě, že je k zajištění byto-

vých potřeb nájemce pronajat dům, použijí se ustanovení 

o nájmu bytu přiměřeně.  

 

JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR 

Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2020  

 
Kovák č. 9/13. května 2019 

Závady panelového domu 

Bydlím v nájmu v panelovém domě. Dům má rovnou stře-

chu. Bohužel bydlím přímo pod ní. Střechou zatéká a já 

neustále odstraňuji plíseň ze stropu v místech, kde jsou 

panely spojeny, nebo v rozích místností (pokaždé je to jiné 

místo a jiná místnost). Majitel na moje písemná upozornění 

nereaguje nebo mi přes správce vzkáže, že je vše v pořádku, 
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střecha je opravena a já že neumím větrat, proto mám plí-

seň. Jak mám postupovat?                                     J. M., Kroměříž 

 

Hned v úvodu musím uvést, že příčina závady bytu, kterou 

v dotaze popisujete, by musela být posouzena, zejména pokud 

by mělo dojít na soudní řízení, soudním znalcem v oboru sta-

vebnictví. Tento odborník by určil, zda je závada bytu způsobena 

zatékající střechou nebo je byt nedostatečně větrán či existuje 

jiná příčina.  

Vy jste přesvědčena, že závada je způsobena zatékající střechou. 

Z tohoto pohledu postupujete správně, když jste na závadu 

domu a bytu pronajímatele písemně upozornila. Jelikož prona-

jímatel odmítá závadu odstranit (měl by nechat odborníkem 

posoudit, v čem spočívá příčina závady), můžete podle občan-

ského zákoníku závadu odstranit sama s tím, že musíte písemně 

pronajímatele upozornit, že závadu odstraníte a budete požado-

vat úhradu účelně vynaložených a prokazatelných nákladů, které 

vám s jejím odstraněním vznikly, nebo můžete požadovat slevu 

na nájemném. 

Je pochopitelné, že oprava střechy není jednoduchou ani levnou 

záležitostí, a domnívám se, že bez svolení pronajímatele byste se 

nemohla do takovéto akce pustit. Můžete se ale obrátit na soud, 

aby pronajímateli uložil povinnost závadu domu a bytu odstra-

nit. Zbývá tedy druhá možnost, a sice dohoda s pronajímatelem 

na slevě z nájemného. Pokud dohoda nebude možná, máte dále 

dvě možnosti. 

První možností je sdělit pronajímateli, že uplatňujete slevu 

z nájemného a v jaké výši a že tuto jím neodsouhlasenou slevu 

(spornou část nájemného) budete ukládat do notářské úschovy 

do doby, než ze strany pronajímatele dojde k odstranění závady. 

Tento postup umožňuje § 2253 občanského zákoníku.  

Druhou možností je soudní řízení o určení výše slevy na nájem-
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ném z důvodu závady bytu. 

Krajní možností je pak vypovězení nájmu bytu bez výpovědní 

doby v případě, že pronajímatel je v nečinnosti, závadu neod-

stranil ve lhůtě s vámi dohodnuté a vy jako nájemce bytu nene-

sete za vámi popsanou vadu odpovědnost a postup pronajíma-

tele považujete za hrubé porušení povinností pronajímatele.  

Znovu uvádím, že je nutné znát příčinu závady, aby všechny 

shora uvedené možnosti nebyly právně napadnutelné.  

 

JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR 

Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2020  

 
Kovák č. 10/27. května 2019 

Podnájem a drobné opravy bytu 

Co se rozumí pod pojmem drobné opravy v podnájmu, co 

jimi je a co už není? Jaký je na ně limit? Jak je to s vymalo-

váním bytu? Kdo hradí tyto náklady?                       K. M., Hulín 

  

Nájemce provádí a hradí pouze běžnou údržbu a drobné opravy 

související s užíváním bytu. Od 1. 1. 2016 jsou pojmy běžná 

údržba bytu a drobné opravy v bytě vymezeny v nařízení vlády  

č. 308/2015 Sb. Předpis naleznete např. na www.zakonyprolidi.cz. 

Přesáhne-li součet nákladů za drobné opravy uvedené ve shora 

uvedeném nařízení vlády v kalendářním roce částku rovnající se 

100 Kč/m
2
 podlahové plochy bytu, další opravy v daném kalen-

dářním roce se nepovažují za drobné opravy. 

Ptáte se na malování v bytě. Vymalování bytu patří k běžné 

údržbě bytu, tedy k povinnostem nájemce. Byt by měl být čistý, 

vymalovaný, uklizený, tedy udržovaný. 

To, co platí pro nájem bytu, lze použít i pro podnájem bytu, 

pokud se však nájemce a podnájemce ve smlouvě o podnájmu 

nedohodnou jinak. 

http://www.zakonyprolidi.cz/
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JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR 

Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2020  

 
Kovák č. 10/27. května 2019 

Výpověď nájmu a vyklizení bytu 

Bydlím v nájmu, ale bohužel ani s příspěvkem na bydlení 

nejsem schopen platit nájemné a služby spojené s bydlením. 

Pronajímatel nájem vypověděl, ale já se nemám kam odstě-

hovat. Co se stane, když budu dál v bytě bydlet? 

J. K., Přelouč 

 
Chápu vaši situaci, ale když zůstanete i nadále v bytě bydlet, jen 

prohloubíte své problémy. Pronajímatel je totiž oprávněn dát 

k soudu návrh na vyklizení bytu, a to z důvodu toho, že byt uží-

váte bez právního titulu (nemáte k bytu nájemní smlouvu, nájem 

bytu skončil výpovědí). Soud návrhu pronajímatele vyhoví a vy 

budete muset uhradit náklady s tím spojené (soudní poplatky, 

advokát), popřípadě i náklady spojené s exekucí, kdy budete 

vystěhován exekutorem. Navíc po vás pronajímatel bude poža-

dovat náhradu ve výši ujednaného nájemného až do doby vykli-

zení bytu. Doporučuji, abyste svoji bytovou situaci intenzivně 
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řešil, zejména sám, ale i ve spolupráci se sociálním a bytovým 

odborem příslušného obecního či městského úřadu.  

 

JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR 

Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2020 

 
Kovák č. 10/27. května 2019 

Skončení nájmu bytu a předávací protokol 

S pronajímatelem jsem se písemně dohodl o datu skončení 

nájmu. Musím předat byt na základě sepsaného protokolu, 

nebo stačí se vystěhovat a předat mu klíče od bytu? 

P. Č., Kutná Hora 

 

Protokol o předání bytu nájemci při vzniku nájemního vztahu 

nebo protokol o odevzdání bytu pronajímateli při skončení 

nájemního vztahu není žádným právním předpisem upraven. 

Přesto však praxe ukazuje, že protokol lze jen doporučit. Předá-

vací protokol by měl obsahovat zápis o stavu bytu (bez závad, 

s popsanými závadami), o stavu měřičů (např. vodoměr, plyno-

měr, elektroměr) a samozřejmě nesmí chybět datum a podpisy 

nájemce a pronajímatele. Na základě sepsání protokolu lze 

předejít mnoha sporům mezi pronajímatelem a nájemcem. 

  

JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR 

Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2020  

 
Kovák č. 10/27. května 2019 

Vada stavby 

Jsme bytový dům o 12 bytech a čtyřech podlažích. Bytový 

dům byl postaven v roce 2004. Vlastník bytu v posledním 

patře nám oznámil, že měl mokrý strop v koupelně, pozval 

si tam likvidátora z pojišťovny, který mu sdělil, že to není 
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pojistná událost, že se jedná o závadu při stavbě. Firma, 

kterou si pozval na opravu, při rozbourání stropu zjistila, že 

je spadlá izolace okolo stoupačky a tím docházelo k rosení 

vody a protečení skrz zeď. Vlastník bytu nechal provést 

opravu a nyní se obrátil na výbor, že chce tuto opravu uhra-

dit. Já, jako člen výboru, jsem žádné stanovisko nezaujala, 

nicméně považuji postup vlastníka bytu za nesprávný. Mys-

lím, že jsme mohli oslovit pojišťovnu a požadovat kompen-

zaci. V případě, že by pojišťovna hradit odmítla, pak se celá 

záležitost ze strany vlastníka měla řešit ve spolupráci s SVJ. 

Vlastník měl předložit rozpočet opravy a mohli jsme se 

dopředu dohodnout o úhradě z fondu oprav. Jaký je váš 

názor?                                                                          J. P., Pelhřimov 

 

Domnívám se, že vlastník jednotky, ač zvolil, nesprávný postup, 

rozhodně jednal ve prospěch celého společenství, snažil se 

odstranit vadu na společných částech domu. Myslím, že vlastník 

očekával vadu uvnitř bytu, proto pozval likvidátora své pojišťov-

ny a snažil se jednat, co nejrychleji, aby vada nezpůsobila další 

škodu. Máte pravdu v tom, že jakmile mu likvidátor sdělil, že se 

jedná o vadu stavby, tedy společných částí domu a nikoliv bytu, 

měl se vlastník obrátit na výbor SVJ a řešit odstranění vady ve 

spolupráci s SVJ podle vašich pravidel pro správu domu a po-

zemku, prohlášení vlastníka, vašich stanov, popřípadě dalších 

předpisů, které jste si ve vašem SVJ pro postup pro odstraňování 

vad společných částí domu vytvořili. 

Na druhou stranu i tento vlastník finančně přispívá na správu 

domu a pozemku (do „fondu oprav“), proto navrhuji řešit tento 

případ dohodou. Doporučuji, na základě vlastníkem předlože-

ných faktur a případné fotodokumentace vady, náklady vzniklé 

s odstraněním vady stavby z fondu oprav vlastníkovi uhradit. 

Jak na tento případ bude nahlížet likvidátor vaší pojišťovny, 
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nedokážu odhadnout, ale za zkoušku nic nedáte, když pojišťovnu 

oslovíte. 

V každém případě se jedná o vadu společných částí domu, niko-

liv bytu. 

 

JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR 

Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2020  

 
Kovák č. 10/27. května 2019 

Výpověď nájmu před uplynutím doby určité 

Mám uzavřenu nájemní smlouvu na dobu určitou, ještě má 

trvat šest měsíců. Nyní jsem ale dostala výpověď, neboť si 

prý můj dospělý syn vodí domů slečny, dělá na chodbě do-

mu nepořádek a je hlučný. Mám se okamžitě vystěhovat. 

Synovi jsem domluvila a v současné době ani v domě nebyd-

lí. Je možné ukončit nájem takto předčasně?  

K. H., Pardubice 

 

Pronajímatel vám může dát výpověď ještě před uplynutím sjed-

nané doby nájmu, ale pouze z důvodů uvedených v ustano-

veních § 2288 a 2291 občanského zákoníku. Obecně lze tyto 

výpovědní důvody označit jako závažné porušování povinností 

nájemce a členů jeho domácnosti.  

Nemohu se vyjádřit k vaší výpovědi, protože ji nemám 

k dispozici, ale mohu se domnívat, že pronajímatel vám dal 

výpověď, neboť váš syn způsobuje obtíže pronajímateli či oso-

bám, které v domě bydlí. Pokud s výpovědí nesouhlasíte, můžete 

proti ní podat námitky a bránit se žalobou u soudu. Vzhledem 

k tomu, že váš nájem by i tak zanedlouho skončil, je zbytečné 

soudní řízení zahajovat. 
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JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR 

Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2020  

 
Kovák č. 11/10. června 2019 

Vyvlastnění nemovitosti nebo odstranění stavby 

V okolí mého bydliště je spousta nemovitostí, které nikdo 

neudržuje, jsou zpustlé, chátrají, některé i ohrožují ko-

lemjdoucí nebo se v nich usadili bezdomovci. Slyšela jsem, 

že je možné tyto nemovitosti vyvlastnit. Je to pravda? Ne-

měl by také zasáhnout stavební úřad?                        J. K., Most 

 

 
Ano, od 1. ledna 2014, kdy nabyl účinnosti nový občanský záko-

ník, je vyvlastnění možné. Občanský zákoník obnovil tzv. zásadu 

okupační volnosti v případě opuštění nemovitosti. V občanském 

zákoníku úpravu naleznete v § 1050 odst. 2. Platí zde, že nevy-

konává-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 nemo-

vité věci dojde jen výjimečně. 

Pokud vlastník tvrdí, že se nejedná o věc opuštěnou, měly by 

svou roli sehrát stavební úřady, které musejí konat a vyzvat 

vlastníka chátrající stavby, aby ji řádně zabezpečil nebo odstra-
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nil. Problematikou se v poslední době zabýval také Úřad veřej-

ného ochránce práv spolu s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. 

Řešily společně problematiku, kdy obce (stavební úřady) nemají 

finanční prostředky na výkon svých rozhodnutí, kterými ve ve-

řejném zájmu uložily odstranění havarijního stavu staveb. Praxe 

ukázala, že neřešení takového stavu může mít fatální důsledky 

nejen pro osoby, které v nebezpečných stavbách žijí, ale i pro 

okolí. V médiích se objevilo více případů, např. když stropní 

konstrukce zchátralého domu smrtelně zranila chlapce nebo 

padající fasáda zranila chodce. 

Proto v únoru letošního roku (2019) ministerstvo zpracovalo 

program „Podpora výkonů rozhodnutí stavebních úřadů“. Pro-

gram je zacílen na nápravu nejzávažnějších případů vadných 

staveb, které řeší stavební úřady ve veřejném zájmu. Konkrétně 

bude možné finanční prostředky čerpat na krytí nákladů 

k zajištění výkonů rozhodnutí obecných stavebních úřadů 

o nařízení neodkladného odstranění stavby, rozhodnutí 

o nařízení nutných zabezpečovacích prací na stavbě a na roz-

hodnutí o nařízení vyklizení stavby. O čerpání finančních pro-

středků mohou obce požádat příslušný krajský úřad. Podrob-

nosti čerpání prostředků stanoví daný program, který je Minis-

terstvem pro místní rozvoj ČR evidován pod č. 117D07. 

Výzva pro předkládání žádostí je volně dostupná na 

https://www.mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-a-rozvoj-

regionu/Program-vykonu-rozhodnuti-stavebnich-uradu. 

 

JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR 

Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2020  

 
 

 

 

https://www.mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-a-rozvoj-regionu/Program-vykonu-rozhodnuti-stavebnich-uradu
https://www.mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-a-rozvoj-regionu/Program-vykonu-rozhodnuti-stavebnich-uradu
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Kovák č. 11/10. června 2019 

Služby a nepřítomnost v bytě 

V minulém roce jsem byla služebně tři měsíce v zahraničí. 

Požádala jsem tedy pronajímatele bytu, který užívám na 

základě nájemní smlouvy, aby mi ve vyúčtování služeb tyto 

tři měsíce zohlednil (společná elektřina, úklid, výtah, vytá-

pění společných prostor). Odmítl moji žádost, prý to není 

možné. Je to tak?                                                           P. H., Blatná 

 

Bohužel, je to jen na dohodě mezi vámi a pronajímatelem jako 

poskytovatelem těchto služeb. Je třeba si uvědomit, že se jedná 

o služby zajišťované pro všechny tak, aby byl zabezpečen chod 

domu ve společných částech. Svítí se ve společných částech 

domu, uklízí se ve společných částech domu apod. Služba je vám 

nabídnuta a poskytována bez ohledu na to, zda ji spotřebujete 

nebo ne. 

 

JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR 

Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2020  

 
Kovák č. 12/24. června 2019 

Vzdání se funkce v SVJ  

Prodal jsem svůj byt. Zároveň jsem ale předsedou SVJ, jedině 

já disponuji s účtem. V domě už nebydlím a výkon funkce 

mě zatěžuje. V domě se ale nenašel nikdo, kdo by chtěl 

funkci předsedy výboru SVJ vykonávat. Co s tím?                             

N. H., Břeclav 

 

Hovoříte-li o předsedovi SVJ, předpokládám, že máte alespoň 

tříčlenný výbor, který je řádně zapsán v rejstříku společenství 

vlastníků. 

To, že jste byt prodal, by nemělo být překážkou pro výkon funk-
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ce, ledaže by stanovy určovaly něco jiného. Občanský zákoník  

v § 1205 uvádí, že způsobilý být členem voleného orgánu nebo 

zástupcem právnické osoby jako člena takového orgánu je ten, 

kdo je plně svéprávný a je bezúhonný ve smyslu zákona o živ-

nostenském podnikání. Členem voleného orgánu může být 

nejen vlastník jednotky – člen SVJ, nýbrž i jiná osoba (fyzická 

nebo právnická). Také vás ale nikdo nemůže nutit, abyste funkci 

vykonával. Pro tento případ, pak výboru SVJ písemně sdělte, že 

z funkce odstupujete. Vaše stanovy dále stanoví podrobnosti pro 

vzniklou situaci, proto do nich nahlédněte. Podpisové právo 

k účtu převeďte na jiného člena výboru. Nezapomeňte, že změ-

nu, tj. zánik vaší funkce, musíte zapsat do rejstříku společenství 

vlastníků jednotek, vedeného příslušným krajským soudem. 

Uvádíte, že funkci nechce nikdo vykonávat. Takovýchto spole-

čenství je čím dál víc, proto svěřují výkon funkce do rukou profe-

sionálů (bytové družstvo, realitní kancelář, jiná obchodní společ-

nost), pokud stanovy tuto zákonnou možnost nevylučují. 

 

JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR 

Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2020  

 
Kovák č. 12/24. června 2019 

Hlasování per rollam v bytovém družstvu 

Pročítala jsem staré odpovědi na dotazy, kde bylo uvedeno, 

že v bytovém družstvu je korespondenční hlasování zakázá-

no. Nedávno se mi však dostala do rukou odpověď se zcela 

opačným názorem. Jak to tedy je?                            K. R., Jihlava 

 

Od 1. 1. 2014 je možnost hlasování v družstvu, tedy i bytovém 

družstvu, způsobem per rollam upravena v zákoně č. 90/2012 

Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchod-

ních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, v § 652–655. 
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Zákon umožňuje kromě klasické členské schůze i přijímání usne-

sení postupem mimo členskou schůzi, tzn. bez jejího svolání 

(hlasování per rollam), pokud to ovšem předem dovolí stanovy.  

Stanovy tedy musí způsob hlasování per rollam upravovat. Sta-

novy družstva dále mohou hlasování per rollam omezit jen na 

některá rozhodnutí. Zákon o korporacích pak zakazuje per 

rollam v případě shromáždění delegátů. 

Představenstvo družstva, které je podle zákona oprávněno 

svolat členskou schůzi, anebo osoba oprávněná svolat členskou 

schůzi prokazatelným způsobem doručí nebo předá osobně 

proti podpisu všem členům družstva návrh rozhodnutí, o němž 

má být per rollam rozhodováno. V souladu se zákonem o korpo-

racích musí návrh rozhodnutí obsahovat:  

a) text navrhovaného rozhodnutí a jeho odůvodnění,  

b) lhůtu pro doručení vyjádření člena určenou stanovami, jinak 

15 dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu 

členovi, 

c) podklady potřebné pro jeho přijetí a 

d) další údaje, určí-li tak stanovy. 

Lze doporučit, aby text obsahoval i poučení pro člena o způsobu 

hlasování (že má uvést jen: „souhlasím“ nebo když s návrhem 

usnesení nesouhlasí, uvede „nesouhlasím“). 

Pro případ, že člen družstva nedoručí družstvu ve lhůtě určené 

stanovami nebo zákonem svůj souhlas s návrhem usnesení, 

obsahuje zákon právní fikci, že s tímto návrhem nesouhlasí, a při 

vypočítání rozhodné většiny dojde k započtení jeho hlasu (resp. 

hlasů) do počtu hlasů členů, kteří s návrhem usnesení nesouhla-

sí. To platí i pro případ, že by souhlas člena byl družstvu doručen 

po stanoveném termínu. 

Vyžaduje-li zákon, aby rozhodnutí členské schůze bylo osvědče-

no veřejnou listinou, má vyjádření člena formu veřejné listiny, ve 

které se uvede i obsah návrhu rozhodnutí členské schůze, kte-
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rého se vyjádření týká. 

Rozhodnutí per rollam musí být schváleno požadovanou větši-

nou, jak to vyplývá ze zákona, případně ze stanov družstva, pro 

rozhodnutí v příslušné věci. Tato většina se však nepočítá 

z počtu doručených vyjádření, nýbrž z celkového počtu hlasů 

všech členů družstva. Přitom počet doručených vyjádření (jako 

obdoba počtu přítomných na členské schůzi) není v tomto pří-

padě rozhodující. Pro posouzení, zda byl návrh usnesení přijat, 

jsou rozhodující pouze doručená souhlasná vyjádření členů 

k návrhu usnesení a usnesení je přijato pouze v případě, že 

souhlas byl vyjádřen potřebnou většinou (nadpoloviční nebo 

vyšší většinou určenou zákonem nebo stanovami), počítanou 

z celkového počtu hlasů všech členů družstva. Tím jsou na 

schválení rozhodnutí formou per rollam obecně kladeny větší 

nároky než při schvalování usnesení na zasedání členské schůze.  

Výsledné rozhodnutí a datum jeho přijetí oznamuje členům 

družstva osoba, která je podle zákona, resp. stanov družstva, 

oprávněna členskou schůzi svolat. Způsob tohoto oznámení je 

totožný se způsobem určeným v zákoně, resp. ve stanovách 

družstva, pro svolání členské schůze, to znamená uveřejněním 

na internetových stránkách družstva a současně zasláním čle-

nům na adresu uvedenou v seznamu členů. Výsledek rozhodo-

vání musí být oznámen bez zbytečného odkladu.  

 

JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR 

Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2020  

 
Kovák č. 12/24. června 2019 

Rozdíl mezi podílovým a bytovým spoluvlastnictvím 

Bydlím v domě a myslela jsem si, že vlastním byt. V domě je 

šest bytů. Problém nastal, když dva vlastníci bytu přestali 

platit za služby i do fondu oprav. Začali jsme zjišťovat, co 
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s nimi. Můj známý (právník) nahlédl do katastru nemovitos-

tí na náš dům a zjistil, že v katastru není zapsáno vlastnictví 

bytů, ale že je tam uvedeno, že nás šest, co bydlíme v šesti 

bytech, vlastníme rodinný dům, každý určitým podílem. 

Zřejmě proto se nám ti dva neplatiči smějí a klidně si neplatí 

dál. Jaký je tedy rozdíl mezi bytovým spoluvlastnictvím 

a podílovým spoluvlastnictvím nemovitosti?  R. G., Dobruška 

 

Bytové spoluvlastnictví znamená, že dům je na základě tzv. 

prohlášení vlastníka rozdělen na jednotky (byty, ale i nebytové 

prostory, např. garáže) a vlastník jednotky, např. bytu, k tomuto 

bytu ještě vlastní podíl na společných částech domu a na po-

zemcích s domem souvisejících. Vlastnictví bytu i podílů na spo-

lečných částech domu a souvisejících pozemcích je zapsáno 

v katastru nemovitostí na listu vlastnictví vlastníka bytu.  

V případě, že vlastník bytu si neplní své povinnosti, má vůči 

společenství vlastníků dluhy, může to dojít až tak daleko, že o byt 

přijde, např. v exekuci. Za celé společenství vystupuje navenek 

výbor společenství jako statutární orgán, ten podává žalobu 

k soudu, ten vymáhá plnění po jednotlivých vlastnících bytů.  

V případě spoluvlastnictví se vychází z principu vlastnictví 

tzv. ideálního spoluvlastnického podílu. To zjednodušeně zna-

mená, že všechen společný majetek je ve vlastnictví všech spolu-

vlastníků jako celek (chodby, střecha, okapy, osvětlení na chod-

bách, byty apod.), avšak velikost vlastnického podílu může být 

různá. Podíl je vyjádřen určitým zlomkem, nikoliv reálnou částí 

věci (nelze na chodbě vlastnit sedm schodů z 25), přičemž pro 

velikost spoluvlastnického podílu je rozhodující, za jakých okol-

ností ke vzniku spoluvlastnictví došlo. 

 Každý spoluvlastník má právo k celé věci. Toto právo je omeze-

no stejným právem každého dalšího spoluvlastníka. Spoluvlast-

ník může se svým podílem nakládat podle své vůle. Takové 

http://hypoindex.cz/clanky/vlastnictvi-idealni-poloviny-nemovitosti-ma-k-idealu-daleko/
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nakládání však nesmí být na újmu právům ostatních spoluvlast-

níků bez zřetele k tomu, z čeho vyplývají. Ostatní spoluvlastníci 

mají při prodeji podílu předkupní právo, ledaže se prodej týká 

osoby blízké. Problematické je také zřízení věcného břemene, 

investice do společného majetku, vznik škody na společné ne-

movitosti apod.  

Nechová-li se spoluvlastník zodpovědně vůči ostatním spolu-

vlastníkům, dělá dluhy, neplní si své povinnosti, nepřispívá na 

služby, na správu domu, pak jej musí všichni ostatní spoluvlast-

níci, popřípadě jeden z nich, žalovat u soudu, domáhat se plnění 

podle dohody spoluvlastníků. Jedná se vždy o složité soudní 

řízení. 

Dluhy v případě bytového spoluvlastnictví nebo spoluvlastnictví 

domu jsou vždy velký problém, ale v případě bytového spolu-

vlastnictví je přece jen postup vymáhání dluhů jednodušší, pro-

tože za celé společenství vlastníků jedná výbor společenství. 

Pravidla hospodaření ve společenství jsou dána právními před-

pisy a stanovami. V případě podílového spoluvlastnictví domu se 

spoluvlastníci na pravidlech nakládání a hospodaření v domě 

musí dohodnout. 

Obecně pak platí, že při běžné správě společné věci rozhodují 

podíloví spoluvlastníci většinou hlasů, když jejich hlasy se počí-

tají dle velikosti jejich podílů. Zde se bude jednat o drobné opra-

vy či úpravy, které v podstatě nemění povahu společné věci. 

K rozhodnutí o významné záležitosti týkající se společné věci, 

jejím podstatném zlepšení či zhoršení či změně účelu jsou po-

třeba alespoň dvě třetiny hlasů spoluvlastníků, pokud této 

většiny není dosaženo, je možno obrátit se s návrhem na pří-

slušný soud. Zde se bude jednat o opravy či úpravy podstatně 

měnící společnou věc. 

K rozhodnutí o zatížení nebo o zrušení zatížení společné věci 

či při rozhodnutí, jímž má dojít k omezení práv spoluvlastníků 
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na dobu delší 10 let, je potřeba souhlas všech spoluvlastníků. 

Typicky se jedná o zřízení zástavního práva k domu.  

V praxi se tedy podílové spoluvlastnictví bytového domu jeví 

jako velmi problematické, proto mnozí podíloví spoluvlastníci 

domu přistupují na možnost transformace podílového spolu-

vlastnictví na bytové spoluvlastnictví. Vlastnictví bytové jed-

notky může totiž vzniknout rovněž na základě dohody spolu-

vlastníků budovy nebo rozhodnutí soudu o zrušení a vypořádání 

podílového spoluvlastnictví domu. Toto však nepřichází do úva-

hy vždy, ale jen v případě, že je toto technicky či právně možné. 

Každý z bývalých spoluvlastníků se pak stává výlučným vlastní-

kem bytové jednotky a podílovým spoluvlastníkem na společ-

ných částech domu a pozemku. 

V této souvislosti bych ráda doporučila kupujícím při koupi bytu 

věnovat pozornost především tomu, zda kupujete skutečně byt, 

který se stane vaším výlučným vlastnictvím, či zda kupujete „jen“ 

spoluvlastnický podíl k domu. 

Podrobnosti k právní úpravě naleznete především v zákoně  

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 

a to v § 1115–1239 (spoluvlastnictví) a § 1158–1222 (bytové 

spoluvlastnictví). Občanský zákoník je dostupný např. na 

www.zakonyprolidi.cz. 

 

JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR 

Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2020  

 
Kovák č. 12/24. června 2019 

Lhůta pro výzvu k zpřístupnění bytu 

Vlastním byt, kde bydlím sám. Pracuji v nepřetržitém provo-

zu a bojím se, že si nevšimnu sdělení na nástěnce v domě, 

kdy mám zpřístupnit byt kvůli odečtu. Ještě se mi to sice 

nestalo, vždy to řeším předáním klíčů sousedům, ale existu-

http://www.zakonyprolidi.cz/
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je nějaká lhůta, ve které musí správce předem o povinnosti 

zpřístupnění bytu vlastníky informovat?  

J. M., Hradec Králové 

 

Občanský zákoník hovoří pouze o povinnosti zpřístupnit byt. 

Vlastník jednotky je povinen zdržet se všeho, co brání údržbě, 

opravě, úpravě, přestavbě či jiné změně domu nebo pozemku, 

o nichž bylo řádně rozhodnuto. Jsou-li prováděny uvnitř bytu 

nebo na společné části, která slouží výlučně k užívání vlastníka 

jednotky, umožní do nich přístup, pokud k tomu byl předem 

vyzván osobou odpovědnou za správu domu. To platí i pro 

umístění, údržbu a kontrolu zařízení pro měření spotřeby vody, 

plynu, tepla a jiných energií. 

V jaké lhůtě má být vlastník jednotky vyzván ke zpřístupnění 

bytu, zákon neupravuje, lze proto doporučit, aby lhůta byla 

přijata usnesením na shromáždění vlastníků, např. deset dnů. 

 

JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR 

Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2020  

 
Kovák č. 12/24. června 2019 

Vlastník zabral pozemek nás všech 

Vlastním byt. Dům s devíti jednotkami a pozemkem spravu-

je SVJ. Pozemek nebyl rozdělen na devět dílů, a proto si na 

pozemku dělá každý, co chce. Jeden z vlastníků si tam do-

konce postavil altán s tím, že prý má nárok na část pozem-

ku. Může to udělat?                                                 H. J., Boskovice 

 

Bytové spoluvlastnictví upravuje občanský zákoník. Do 31. 12. 

2013 tuto problematiku upravoval zákon o vlastnictví bytů. 

K jednotce (bytu, nebytovému prostoru) náleží podíl na společ-

ných částech domu a podíl na pozemku. Jedná se o ideální (ne 
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reálné) podíly a jsou zapsané spolu s jednotkou v katastru ne-

movitostí. Pozemek u domu tvoří s domem funkční celek, proto 

žádný geodet nemůže rozdělit tento pozemek na jednotlivé díly. 

Jste spoluvlastníci a o nakládání se společnou věcí (pozemkem) 

musíte rozhodovat společně. Pokud si jeden ze spoluvlastníků 

na společném pozemku postavil altán, byl povinen předem 

požádat o souhlas ostatní spoluvlastníky pozemku. V praxi by to 

mělo být tak, že se tato záležitost bude řešit na shromáždění 

spoluvlastníků a bude se o ní hlasovat. Pokud tak spoluvlastník 

neučinil a nezíská ani dodatečný souhlas spoluvlastníků, bude 

muset stavbu altánu odstranit. Pokud tak neučiní, můžete se 

odstranění altánu domáhat soudní cestou. 

JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR 

Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2020  

 
Kovák č. 13/15. července 2019 

Služby spojené s bydlením, které hradí nájemce 

Mezi mnou a majitelkou bytu vznikl spor ohledně toho, 

které z položek z vyúčtování mám uhradit já jako nájemce. 

V příloze je kopie vyúčtování. Když jsme spolu telefonovali, 

říkala jste, že ze zákona není mojí povinností hradit ze se-

znamu uvedeného ve vyúčtování provozní náklady, pojiště-

ní a správní poplatek, a také fond oprav, který není ve vy-

účtování, ale majitelka bytu měla za to, že to také mám 

hradit já.  

Prosím, jestli byste mohla napsat, jaké zákony s touto zále-

žitostí souvisejí, abych mohl prokázat a opodstatnit své 

odmítnutí hradit výše uvedené poplatky.                J. Č., Kuřim  



192 

 
Proti nesprávnému vyúčtování především musíte písemně podat 

námitky. Podle zákona o službách (viz dále) případné námitky ke 

způsobu a obsahu vyúčtování předloží příjemce služeb poskyto-

vateli služeb neprodleně, nejpozději však do 30 dnů ode dne 

doručení vyúčtování, popřípadě doložení podkladů příjemci 

služeb. Vyřízení uplatněných námitek musí být poskytovatelem 

služeb uskutečněno nejpozději do 30 dnů od doručení námitky. 

Mimochodem správně by mělo být ve vyúčtování uvedeno po-

učení o právu podat námitky. 

Občanský zákoník, zákon č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů v § 2235–2301 upravuje nájem bytu. V § 2247 citova-

ného zákona jsou upraveny služby neboli plnění spojená 

s užíváním bytu. Pronajímatel a nájemce si v nájemní smlouvě 

ujednají, která plnění spojená s užíváním bytu nebo s ním souv i-

sející služby zajistí pronajímatel. V případě, že takovéto ujednání 

v nájemní smlouvě schází, platí, že pronajímatel zajistí po dobu 

nájmu nezbytné služby. Má se za to, že nezbytnými službami 

jsou dodávky vody, odvoz a odvádění odpadních vod včetně 

čištění jímek, dodávky tepla, odvoz komunálního odpadu, osvět-

lení a úklid společných částí domu, zajištění příjmu rozhlasového 

a televizního vysílání, provoz a čištění komínů, případně provoz 
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výtahu. Způsob rozúčtování cen a úhrady služeb stanoví jiný 

právní předpis, a sice 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 („zákon 

o službách“). 

Z uvedeného je patrno, že provozní náklady, pojištění a správní 

poplatek, a také fond oprav nejsou a nemohou být službami, 

které je pronajímatel povinen nájemci poskytnout v souvislosti 

s nájmem bytu. 

Provozní náklady, pojištění a správní poplatek, a také fond oprav 

jsou náklady spojené s vlastnictvím bytu, které je povinen hradit 

vlastník bytu svému společenství vlastníků za to, že byt vlastní 

a společenství vlastníků mu byt a dům, ve kterém se byt ve 

vlastnictví nachází, spolu s pozemkem, na kterém dům stojí, 

udržuje a spravuje. Konkrétně pak v § 1180 občanského zákoní-

ku je uvedeno, že v případě, že nebylo určeno jinak (dohoda 

vlastníků), přispívá vlastník jednotky na správu domu a pozemku 

ve výši odpovídající jeho podílu na společných částech. Slouží-li 

některá ze společných částí jen některému vlastníku jednotky 

k výlučnému užívání, stanoví se výše příspěvku i se zřetelem 

k povaze, rozměrům a umístění této části a rozsahu povinnosti 

vlastníka jednotky spravovat tuto část na vlastní náklad. Příspěv-

ky určené na odměňování osoby, která dům spravuje, nebo 

členů jejích orgánů, na vedení účetnictví a na podobné náklady 

vlastní správní činnosti se rozvrhnou na každou jednotku stejně.  

Vedle toho i vlastníku jednotky stejně jako nájemci jsou poskyto-

vány služby spojené s užíváním bytu. Tyto služby spojené 

s užíváním bytu jsou na základě nájmu bytu nyní poskytovány 

vám. Nad rámec těchto služeb spojených s užíváním bytu prá-

vem nájmu nejste povinna nic dalšího hradit.  

Vlastník bytu vám předložil jeho vyúčtování, tak jak jej obdržel 

od SVJ (společenství vlastníků jednotek), vám měl předložit vy-
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účtování „jen“ služeb spojených s užíváním bytu. 

Domnívám se, že i kdybyste měla v nájemní smlouvě uvedeno, 

že máte hradit provozní náklady, pojištění a správní poplatek, 

a také fond oprav, je toto ujednání v nájemní smlouvě nicotné 

pro rozpor s právní úpravou. 

Upozorňuji však, že v případě soudního sporu může soud vyslo-

vit i jiný právní názor. 

 

JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR 

Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2020  

 
                        

Kovák č. 13/15. července 2019 

Nejsme zapsaní v rejstříku společenství vlastníků 

Bydlíme v domě, kde jsou čtyři byty, musíme požádat 

o přidělení identifikačního čísla?             K. L., Ústí nad Labem 

 

Podle všeho jste podílovými vlastníky domu, a proto nemáte 

důvod být zapsaní v rejstříku společenství vlastníků a mít své 

identifikační číslo. Ledaže byste se rozhodli, že chcete učinit 

prohlášení vlastníka o rozdělení domu na jednotky a místo va-

šeho dosavadního podílového vlastnictví domu založit společen-

ství vlastníků jednotek a mít dům v bytovém spoluvlastnictví. 

Podle občanského zákoníku platí, že bytové spoluvlastnictví je 

spoluvlastnictví nemovité věci založené vlastnictvím jednotek. 

Bytové spoluvlastnictví může vzniknout, pokud je součástí ne-

movité věci dům alespoň s dvěma byty. 

Povinnost založit společenství vlastníků mají vlastníci jednotek 

v domě, kde je alespoň pět jednotek, z nichž alespoň tři jsou ve 

vlastnictví tří různých vlastníků. 
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Naopak v domě, kde je méně než pět jednotek, může být spole-

čenství vlastníků založeno, pokud s tím souhlasí všichni vlastníci 

jednotek. 

 

JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR 

Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2020  

 
Kovák č. 14/12. srpna 2019 

Užívání venkovních prostor a požární prevence 

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, a vyhláška  

č. 246/2001, o požární prevenci, ukládají, jak mají vypadat 

společné prostory. Mám dotaz, zda výše uvedená vyhláška 

a zákon se týkají i společných venkovních prostor. Jsme 

společenství vlastníků o pěti bytových jednotkách, ke kte-

rým patří i společné venkovní prostory (dvůr). Dva majitelé 

zabírají většinu společných prostor (parkování různých aut, 

jak vlastních, tak cizích) a znemožňují tím ostatním vlastní-

kům řádný vstup do objektu (domu). Rovněž v případě ne-

čekané potřeby hasičů nebo záchranné služby hrozí nebez-

pečí, že jim bude vjezd znemožněn. Jak a kde je možno žádat 

sjednání nápravy, eventuálně, jaký jiný zákon je možné 

použít?                                                          K. S., Uherské Hradiště 

 

Hned v úvodu mé odpovědi musím uvést, že jsem váš dotaz 

konzultovala s požárním technikem, jelikož z hlediska technické-

ho a požárního nejsem v tomto oboru sama odborníkem. 

Z právních předpisů, které v úvodu správně zmiňujete, vyplývá, 

že se vztahují i na venkovní prostory. Zákon 133/1985Sb., 

o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, ukládá fyzic-

kým osobám povinnosti v § 17 mimo jiné: 

 zajistit přístup k rozvodným zařízením elektrické ener-

gie a k uzávěrům plynu, vody a topení, 
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 vytvářet v prostorách ve svém vlastnictví nebo užívání 

podmínky pro rychlé zdolání požáru a pro záchranné 

práce. 

Zakazuje fyzickým osobám:  

 omezit nebo znemožnit použití označených nástupních 

ploch pro požární techniku. 

Právnickým a podnikajícím fyzickým osobám, tedy i společenství 

vlastníků, ukládá povinnosti v § 5 mimo jiné:  

 vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranné 

práce, zejména udržovat volné příjezdové komunikace 

a nástupní plochy pro požární techniku, únikové cesty 

a volný přístup k nouzovým východům, k rozvodným 

zařízením elektrické energie, k uzávěrům vody, plynu, 

topení a produktovodům, k věcným prostředkům po-

žární ochrany a k ručnímu ovládání požárně bezpeč-

nostních zařízení.  

Otázkou ale je posouzení, nakolik zaparkovaná auta zne-

možňují vstup do domu, tj. jestli blokují únikovou cestu 

nebo přístup k hlavním uzávěrům a vypínačům. Pro informa-

ci: jeden únikový pruh má šíři 0,55 m. Pro většinu menších byto-

vých domů stačí dva pruhy, tj. šířka uličky 1,1m. Záleží to na 

délce a počtu únikových cest a počtu osob v domě. Nepředpo-

kládám, že by u vašeho domu (pět bytových jednotek) byla vy-

značena nástupní plocha pro požární techniku.  

Hasičský záchranný sbor kraje při výkonu státního požárního 

dozoru může uložit pokutu až do 500 000 Kč právnické osobě 

nebo podnikající fyzické osobě. Fyzické osobě za přestupek 

pokutu do 25 000 Kč (§ 76‒79 zákona o požární ochraně). 

Jako SVJ se sice můžete obrátit se stížností na hasičský záchran-

ný sbor, je ale třeba zvážit, zda takovýto postup je řešením.  

Případná sankce by postihla celé SVJ, všechny vlastníky. Spíše 
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doporučuji, abyste řešení hledali uvnitř společenství vlastníků na 

shromáždění. Například je možné si vytvořit venkovní parkovací 

místa, ta si rozdělit a poté vybavit závorami, aby je mohly použí-

vat jen osoby oprávněné. To se dnes na sídlištích běžně dělá. 

Dále, pokud je to možné (rozhodně doporučuji řešit se staveb-

ním technikem obecního či městského úřadu, protože nemohu 

znát vaše místní podmínky v terénu), můžete si také dvůr celý 

zaplotit a dát tam bránu a branku, tak aby byla zachována úni-

ková cesta a zároveň aby přístup měli jen vlastníci.  

 

JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR 

Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2020  

 
Kovák č. 14/12. srpna 2019 

Vlastník bytu odmítá na výzvu SVJ byt zpřístupnit 

V našem SVJ chceme vyměnit stoupačky, nejdříve však po-

třebujeme provést revizi stávajících. Všem vlastníkům jsme 

včas zaslali výzvu, kdy mají byt zpřístupnit. Jeden 

z vlastníků již na druhou zaslanou výzvu nereaguje a byt 

odmítá zpřístupnit. Co máme dělat?                          P. Č., Žleby  

 

Podle občanského zákoníku vznikem vlastnického práva k jed-

notce vzniká vlastníku jednotky povinnost řídit se pravidly pro 

správu domu a pro užívání společných částí, pokud byl s těmito 

pravidly seznámen nebo pokud je měl a mohl znát. Těmi pravi-

dly mohou být stanovy SVJ, domovní řád, ale i každé usnesení 

shromáždění vlastníků. Určitě první informace o tom, že bude 

v bytech prováděna revize stoupaček, musela zaznít na shro-

máždění vlastníků. Další informace šla k vlastníku bytu písem-

nou výzvou. 

Občanský zákoník k tomuto uvádí v § 1183 odst. 1, že vlastník 

jednotky se zdrží všeho, co brání údržbě, opravě, úpravě, pře-
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stavbě či jiné změně domu nebo pozemku, o nichž bylo řádně 

rozhodnuto; jsou-li prováděny uvnitř bytu nebo na společné 

části, která slouží výlučně k užívání vlastníka jednotky, umožní 

do nich přístup, pokud k tomu byl předem vyzván osobou odpo-

vědnou za správu domu.  

Obvykle SVJ mají ve stanovách lhůtu, např. 10, 14 dnů, pro doru-

čení výzvy před termínem zpřístupnění bytu. Dále výzva musí 

obsahovat datum a čas zpřístupnění, účel zpřístupnění, kdo za 

SVJ bude jednat a musí být podepsána osobou odpovědnou za 

správu domu. Pokud první i druhá výzva splňovaly požadované 

náležitosti, pak jednání vlastníka je protiprávní. 

Jaké možnosti má SVJ? 

Na prvním místě by měla být domluva s vlastníkem, vysvětlení, 

co může zapříčinit vůči ostatním, co čeká jeho, když nadále bude 

trvat na svém. SVJ se totiž může domáhat zpřístupnění bytu 

včetně náhrady škody, kterou svým jednáním vlastník způsobil, 

u soudu, a to až do soudního výkonu rozhodnutí, např. prode-

jem bytu, pokud by vlastník nerespektoval ani rozhodnutí soudu. 

Tuto možnost však považujte za opravdu krajní řešení.  

 

JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR 

Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2020  

 
 Kovák č. 14/12. srpna 2019 

Revitalizace domu a vlastnictví garáže v domě 

Jsem osobou invalidní – ZTP. Z důvodu dostupnosti k lékaři 

jsem majitelkou garáže v panelovém domě, i když v něm 

nebydlím a nemám koupený byt. Dům je ve společenství 

vlastníků jednotek (SVJ), v domě je 25 bytů, jejichž majitelé 

užívají chodbu, balkony, sklepní prostory, sušárnu, kočár-

kárnu a další místnosti. Z přední části domu jsou čtyři gará-

že, které jsou samostatně přístupné z venku. Garáže mají 
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vrata. Majitelé bytů po nás, kdo jsme vlastníci garáží 

v domě, chtějí, abychom se podíleli na zateplení a revitali-

zaci domu, a ještě k tomu si máme zaplatit celou částku 

nákladů na nová vrata. Jak se mohu bránit? A také mě zají-

má, zda mohou používat peníze, které platíme do fondu 

oprav, na společné bytové náklady, tj. TV antény, na malo-

vání chodeb, zazdění a výměnu oken v chodbách, na vstupní 

dveře do domu. Do domu ale nemáme přístup. Jakou část-

kou bychom měli přispívat do fondu oprav jako vlastní-

ci garáže?                                                                  H. J., Český Brod 

 

Jako vlastník jednotky, tj. garáže, která je součástí domu 

s jednotkami (bytovými i nebytovými), jste povinna přispívat na 

správu domu a pozemku. Nebylo-li jinak určeno, přispívá vlast-

ník jednotky na správu domu a pozemku ve výši odpovídající 

jeho podílu na společných částech (podíl naleznete na listu 

vlastnictví, který vede příslušný katastrální úřad). Slouží-li někte-

rá ze společných částí jen některému vlastníku jednotky k výluč-

nému užívání, stanoví se výše příspěvku i se zřetelem k povaze, 

rozměrům a umístění této části a rozsahu povinnosti vlastníka 

jednotky spravovat tuto část na vlastní náklad (§ 1180 odst.  

1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů). 

Doporučuji nahlédnout do smlouvy o převodu jednotky (garáže) 

do vlastnictví nebo do prohlášení vlastníka, kde naleznete odpo-

vědi na vaše otázky. 

V případě garážových vrat, kdy garáže tvoří technické podlaží 

domu a vrata jsou součástí pláště domu, bych se spíše přikláněla 

k tomu, aby jejich výměna byla hrazena z fondu oprav. Doplňuji 

ještě, že ve své odpovědi jsem vše uvedla v obecné rovině, jeli-

kož nejsem obeznámena s listinnými podklady k řešení tohoto 

konkrétního případu. 
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JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR 

Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2020  

 
Kovák č. 14/12. srpna 2019 

Právní předpisy k nájmu bytu 

Bydlím v nájmu. Pronajímatel mi na moje připomínky vždy 

odpoví, že si to mám přečíst v zákoně, že všechno dělá 

v souladu s právem. Prosím, uveďte ty nejdůležitější právní 

předpisy, které se dotýkají nájmu bytu a kde si je mohu 

najít.                                                                                      L. Š., Kolín 

 

Uvedu opravdu jen ty nejdůležitější právní předpisy a jeden 

Metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj ČR, které se 

nájemního bydlení dotýkají, a sice: 

 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění poz-

dějších předpisů, §§ 2235–2301; 

 Nařízení vlády č. 308/2015 Sb., o vymezení pojmů běž-

ná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu; 

 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; 

 Metodický pokyn k zákonu č. 67/2013 Sb., ve znění 

zákona č. 104/2015 Sb., kterým se upravují některé 

otázky související s poskytováním plnění spojených 

s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě 

s byty; 

 Vyhláška č. 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na 

vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům, 

ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

https://www.mmr.cz/getmedia/b4ca912e-4cfc-4c15-86fe-005af246fe88/obcansky-zakonik_1.pdf
https://www.mmr.cz/getmedia/ce819730-a548-41c3-9552-8e19f8414f9b/vymezeni-drobnych-oprav-a-bezne-udrzby_1.pdf
https://www.mmr.cz/getmedia/ce819730-a548-41c3-9552-8e19f8414f9b/vymezeni-drobnych-oprav-a-bezne-udrzby_1.pdf
https://www.mmr.cz/getmedia/ab8f62d6-ada1-4f37-b7b1-26c7c642f0d9/zakon-o-sluzbach_2.pdf
https://www.mmr.cz/getmedia/ab8f62d6-ada1-4f37-b7b1-26c7c642f0d9/zakon-o-sluzbach_2.pdf
https://www.mmr.cz/getmedia/ab8f62d6-ada1-4f37-b7b1-26c7c642f0d9/zakon-o-sluzbach_2.pdf
https://www.mmr.cz/getmedia/ab8f62d6-ada1-4f37-b7b1-26c7c642f0d9/zakon-o-sluzbach_2.pdf
https://www.mmr.cz/getmedia/c0748d76-5245-4b51-9059-5d5bd086c6b3/Metodicky-pokyn_sluzby_zakon-c-67_2013-Sb_1.pdf
https://www.mmr.cz/getmedia/c0748d76-5245-4b51-9059-5d5bd086c6b3/Metodicky-pokyn_sluzby_zakon-c-67_2013-Sb_1.pdf
https://www.mmr.cz/getmedia/c0748d76-5245-4b51-9059-5d5bd086c6b3/Metodicky-pokyn_sluzby_zakon-c-67_2013-Sb_1.pdf
https://www.mmr.cz/getmedia/c0748d76-5245-4b51-9059-5d5bd086c6b3/Metodicky-pokyn_sluzby_zakon-c-67_2013-Sb_1.pdf
https://www.mmr.cz/getmedia/c0748d76-5245-4b51-9059-5d5bd086c6b3/Metodicky-pokyn_sluzby_zakon-c-67_2013-Sb_1.pdf
https://www.mmr.cz/getmedia/515b241f-145e-4f0f-8725-a78a901d78ce/rozuctovani-nakladu-na-teplou-vodu-a-teplo_1.pdf
https://www.mmr.cz/getmedia/515b241f-145e-4f0f-8725-a78a901d78ce/rozuctovani-nakladu-na-teplou-vodu-a-teplo_1.pdf


201 

Právní předpisy naleznete např. na www.zakonyprolidi.cz, Meto-

dický pokyn pak na https://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Bytova-

politika/Pravo-Legislativa/Metodicke-sdeleni-MMR. 

Dále si dovoluji uvést, že porozumět právním předpisům bývá 

někdy problém i pro odborníky, natož pro laiky, proto v případě 

konkrétního problému raději vždy vyhledejte odbornou pomoc, 

např. ve Sdružení nájemníků ČR. 

 

JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR 

Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2020  

 
Kovák č. 14/12. srpna 2019 

Majitel odmítá převzít klíče od bytu po zemřelém 

Zemřel mi tatínek, ale majitel ode mne odmítá převzít klíče 

od bytu, že prý mám byt řádně předat. Celé situaci nerozu-

mím, co mám dělat? Dodávám ještě, že tatínek bydlel v bytě 

sám a nájemní smlouva zněla na jeho jméno.   J. P., Kroměříž 

 

To, co jste v dotaze dodal, je velmi důležitá informace pro řešení 

vašeho dotazu. Pokud tatínek bydlel v bytě sám, bez dalších 

členů domácnosti, a nájemní smlouva byla uzavřena jen 

s tatínkem, pak jeho práva a povinnosti jako nájemce přešly na 

vás jako dědice. 

Jelikož pronajímatel evidentně nechce využít svého práva a dát 

vám výpověď z nájmu bytu ani se nechce na ukončení nájmu 

bytu dohodnout, budete tak muset učinit vy. Buďto se písemně 

dohodnete na ukončení nájmu bytu, nebo doručíte pronajímate-

li písemnou výpověď s dvouměsíční výpovědní dobou. Do doby 

řádného předání bytu jste povinen hradit nájemné a služby 

spojené s bydlením. 

Možná, že jen pronajímatel trvá na skutečně řádném předání 

bytu a že se chce dohodnout na ukončení nájmu. Řádné předání 

http://www.zakonyprolidi.cz/
https://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Bytova-politika/Pravo-Legislativa/Metodicke-sdeleni-MMR
https://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Bytova-politika/Pravo-Legislativa/Metodicke-sdeleni-MMR
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bytu znamená, že se předává byt vyklizený, ve stavu běžného 

opotřebení, vybílený, čistý. O předání se vyhotoví protokol, kde 

se poznačí kromě stavu bytu (doporučuji vyfotit) také stav všech 

médií, popřípadě jaká byla uzavřena dohoda o měřidlech (např. 

přepis na pronajímatele) a počet odevzdaných klíčů. 

JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR 

Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2020  

 
Kovák č. 15/2. září 2019 

Kontrola bytu pronajímatelem nesmí být šikanou nájemce 

Jako trest za to, že jsem si opět dovolila se odvolávat na 

znění zákona, mi pronajímatelé oznámili, že chtějí přijít do 

bytu na kontrolu. Bohužel posledně napadl pronajímatel 

mého syna a teď mě slovně napadají. Když jsem pronajíma-

telce říkala, že nulovou zálohou na elektřinu nás poškodí na 

příspěvku na bydlení, odpověděla, že mám jít pracovat 

a jsem tlustá. Pronajímatel mi zase píše, že jsem psychopat, 

že se léčím, a proto mám nadváhu. Já je sem za těchto okol-

ností nechci pustit, je to opravdu jen msta, nikoli nutnost. 

Mám nějakou možnost, jak se tomu vyhnout? Bojím se 

z jejich strany napadání, byť třeba jen slovního, a je mi ne-

příjemná představa, že lidé, kteří jsou takto sprostí, by se 

měli pohybovat v mém domově.               K. H., Červené Pečky 

 

Z vašich předchozích dotazů vím, že vztahy mezi vámi a prona-

jímateli nejsou dobré, jsou přímo napjaté a za hranicí slušného 

chování a že najít pro vás a syna přijatelné bydlení - je opravdu 

složité. Pořád však zvažujte i tuto možnost. Myslím, že jsem již 

uváděla, že při takovýchto sporech není možné dlouho v bytě 

vydržet, neboť napětí a nepohoda se budou jen stupňovat. 

Nyní k vašemu dotazu. Na prohlídku (kontrolu bytu) se použijí 

obecná ustanovení občanského zákoníku o nájmu (§§ 2233 
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a 2219 OZ). V době tří měsíců před skončením nájmu, pokud je 

den skončení nájmu znám, umožní nájemce věci, která má být 

znovu pronajata, zájemci o nájem přístup k věci v nezbytném 

rozsahu za účelem prohlídky v přítomnosti nájemce a pronají-

matele; pronajímatel oznámí nájemci návštěvu v přiměřené  

době předem.  

 
Vzniknou-li nájemci činností pronajímatele obtíže, které nejsou 

nepodstatné, má nájemce právo na slevu z nájemného. 

Z uvedeného plyne, že prohlídku jste povinna umožnit za 

těchto podmínek: 

 za účelem kontroly, zda nájemce plní své smluvní a zákonné 

povinnosti (věc užívá v souladu s nájemní smlouvou a záko-

nem), 

 za účelem zjištění, zda je věc v takovém stavu, aby mohla 

nájemci sloužit k tomu užívání, pro které byla pronajata  

(§ 2205 písm. b), tj. zda nejsou nutné opravy nebo údržba. 

Jiný důvod prohlídky by mohl být posouzen jako zjevné zneužití 

práva a nájemce je oprávněn toto odepřít (§ 8). 
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Druhým případem, kdy je nájemce povinen věc pronajímateli 

zpřístupnit, je provedení potřebné opravy nebo údržby. Na 

straně nájemce jde o plnění obecné povinnosti poskytnout 

součinnost druhé smluvní straně při plnění jejích závazků  

(§ 1975). 

Nájemce je povinen umožnit pronajímateli přístup k věci pouze 

tehdy, oznámí-li mu to pronajímatel předem v přiměřené době. 

Termín prohlídky, popř. opravy (údržby) určuje pronajímatel. 

Měl by však přitom jednat v souladu s dobrými mravy (např. 

pokusit se nejprve s nájemcem na termínu dohodnout, nepláno-

vat prohlídku v nočních hodinách, na vánoční svátky apod.). 

Pro oznámení zákon nepředepisuje žádnou formu. Oznámení 

může mít podobu dopisu, telefonátu, SMS, e-mailu aj. Zákon ani 

neurčuje obsah takového oznámení. Jako každé právní jednání 

však musí být určité. Musí z něj být patrné alespoň to, že 

pronajímatel potřebuje věc zpřístupnit, proč a kdy.  

Nebude-li toto z oznámení patrné, není nájemce povinen 

věc pronajímateli zpřístupnit. 

Předchozí oznámení se nevyžaduje, je-li nezbytné zabránit škodě 

nebo hrozí-li nebezpečí z prodlení. Nemusí jít o škodu pouze na 

pronajaté věci, ale o jakoukoli škodu, které je možné zabránit 

přístupem k pronajaté věci. Nebezpečí z prodlení vzniká v přípa-

dě, že je ohrožen život, zdraví, svoboda či majetek kohokoli 

a takovému ohrožení je možné zabránit přístupem k pronajaté 

věci. V praxi může jít zejména o případy havárií (např. prasklé 

vodovodní potrubí), popř. důvodné podezření na možnost vzni-

ku havárie, ohrožení života a zdraví osob (např. v budově je cítit 

zemní plyn). 

Následky nezpřístupnění věci pronajímateli 

Jestliže nájemce protiprávně odmítne věc pronajímateli zpří-

stupnit, jde o závažné porušení jeho povinností. V případě, že tak 

učiní opakovaně, může být jeho jednání posouzeno jako: 
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 hrubé porušení povinností a současně zákonný výpovědní 

důvod u nájmu bytu (§ 2288 odst. 1 písm. a) nájmu prostoru 

sloužícího k podnikání (§ 2309 písm. b), 

 zvlášť závažné porušení povinností v případě, že pronajíma-

teli způsobí značnou újmu (např. vznik škody na věci), které 

opravňuje pronajímatele nájem vypovědět bez výpovědní 

doby (§ 2232 a 2290). 

Strany si rovněž mohou shora uvedené jednání nájemce sjednat 

jako výpovědní důvod. 

Odmítne-li nájemce věc zpřístupnit a pronajímatel v důsledku 

toho nemůže plnit svoji zákonnou povinnost provádět opravy 

(údržbu), není vůči nájemci v prodlení s plněním této povinnosti 

(§ 1975). 

Způsobí-li nájemce svým protiprávním jednáním škodu, je povi-

nen ji nahradit (§ 2913). 

Šikana 

Lze-li s přihlédnutím ke všem okolnostem usoudit, že pronajíma-

tel svým postupem nesleduje své oprávněné zájmy, ale snaží se 

nájemci působit újmu, jde o zjevné zneužití práva, které nepoží-

vá právní ochrany (§ 8 OZ). Může jít např. o případy frekventova-

ných prohlídek předmětu nájmu, popř. prohlídek v neobvyklou 

dobu, kterými pronajímatel nájemce obtěžuje, a snaží se ho tak 

vypudit z pronajaté věci. 

V těchto případech je nájemce oprávněn pronajímateli odepřít 

přístup k pronajaté věci. Rovněž případná výpověď pronajímate-

le z nájmu by byla neplatná. 

Opět však doporučuji se s pronajímatelem dohodnout. Musíte 

znát důvod kontroly. Pokud vám jej pronajímatel odmítne uvést 

nebo se nebude jednat o některý z důvodů shora uvedených, 

pak máte právo kontrolu bytu odmítnout. 
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JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR 

Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2020  

 
Kovák č. 15/2. září 2019 

V bytě budu bydlet se spolužačkou 

Byla jsem přijata na vysokou školu. Společně se spolužačkou 

si chceme pronajmout byt. Bude se jednat o společný ná-

jem? Co když se na něčem nebudeme moci dohodnout?  

K. H., Poděbrady 

 

Ano, bude se jednat o společný nájem bytu, pokud na straně 

nájemce budete uvedeny v nájemní smlouvě obě dvě, vy i spolu-

žačka. O společný nájem bytu se jedná, pokud na straně nájem-

ce podepsalo nájemní smlouvu více osob. Dále jsou společnými 

nájemci manželé, přičemž stačí, aby nájemní smlouvu podepsal 

jen jeden z nich. Společným nájemcem se můžete stát nejen při 

podpisu nájemní smlouvy, ale i během trvání nájmu, třeba uza-

vřením sňatku s nájemcem nebo dodatkem k nájemní smlouvě. 

Manželé se ale mohou dohodnout, že jim společný nájem k bytu 

nevznikne. 

Se vznikem společného nájmu musí souhlasit pronajímatel 

a všichni společní nájemci. Existuje však i názor, že stačí, aby 

souhlasila většina společných nájemců. V případě společného 

nájmu manželů se souhlas pronajímatele nevyžaduje.  

Společní nájemci mají vždy stejná práva a povinnosti. Ohledně 

běžných záležitostí, jako jsou např. drobné opravy nebo placení 

nájemného, může jednat kterýkoli z nich za ostatní. Druhou 

stranou téže mince je pak právo pronajímatele požadovat zapla-

cení celého nájemného pouze po jednom ze společných nájem-

ců. Je pak na nich, jak se vypořádají mezi sebou. Souhlas všech 

společných nájemců je potřeba pro podání výpovědi z nájmu. 

Stejně tak pronajímatel by měl výpověď zaslat každému ze spo-
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lečných nájemců. 

V případě neshody mezi společnými nájemci se může kterýkoli 

z nich obrátit na soud. Ten pak může podle závažnosti situace 

rozhodnout i o zrušení společného nájmu a určit, kdo zůstane 

nájemcem bytu. Typicky soud rozhoduje o zrušení společného 

nájmu manželů po rozvodu. Při rozhodování, který z nich zůsta-

ne jako nájemce v bytě, přihlédne k tomu, kdo pečuje o nezletilé 

nebo nezaopatřené děti, a ke stanovisku pronajímatele. 

Společný nájem se nesmí zaměňovat s případem, kdy s nájem-

cem v bytě žijí i další osoby patřící do jeho domácnosti. Např. 

příbuzní, kteří nejsou uvedeni ve smlouvě jako nájemci. O spo-

lečné nájemce se také nejedná v případě, že každý užívá jednu 

místnost a kuchyň používají společně. Společní nájemci totiž 

mohou užívat byt celý. 

 

JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR 

Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2020  

 
Kovák č. 15/2. září 2019 

Sleva z nájemného 

Pronajali jsme si byt. Má čtyři místnosti, je pěkný a prostor-

ný. Je tu však jeden háček. V jedné z místností má pronají-

matel uskladněn nábytek a já tuto místnost nemohu užívat. 

Při uzavírání nájemní smlouvy a také při předání bytu nám 

pronajímatel přislíbil, že do týdne místnost vyklidí. Uplynuly 

již tři měsíce a místnost ani po našich urgencích vyklizena 

není. Jak se máme bránit? Na co máme právo?            

J. M., Klatovy 

 

Pronajímatel je v prvé řadě povinen předat nájemci byt ve stavu, 

který si sjednali v nájemní smlouvě. Není-li ve smlouvě stav bytu 

řešen, má se podle zákona na mysli byt v  dobrém  stavu a  se 
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zajištěním nezbytných služeb. Byt tedy musí být opatřen  uza- 

mykatelnými dveřmi, podlahovou krytinou, nesmí být zdravotně 

závadný a vybavení musí být funkční, zrovna tak musí být funkč-

ní všechny místnosti v bytě. 

Jelikož pronajímatel nesplnil dohodu, kterou jste mezi sebou 

měli, že nábytek z místnosti vystěhuje, můžete požadovat slevu 

odpovídající např. čtvrtině nájemného. Pozor však, na slevě se 

musíte dohodnout, nemůžete bez dohody s pronajímatelem 

začít hradit nájemné ve snížené výši. 

 

JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR 

Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2020  
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Kovák č. 16/16. září 2019 

Podnájem bytu 

Bydlím sama v třípokojovém bytě, a protože už je pro mě 

nájemné neúnosné, rozhodla jsem se, že jednu místnost 

budu někomu pronajímat. Potřebuji k tomu souhlas prona-

jímatele? Co je zapotřebí k platnosti podnájmu? Je podná-

jem bytu vůbec výhodný? A na co vše si dávat pozor?  

 J. P., Kvasiny 

Na váš případ se vztahuje ustanovení § 2274 občanského záko-

níku, kdy souhlas pronajímatele k podnájmu místnosti nepotře-

bujete v případě, že v bytě budete s podnájemcem bydlet. V bytě 

přitom musíte skutečně bydlet, nestačí zde mít zřízen pouze 

trvalý pobyt. Nezapomeňte oznámit pronajímateli, že s vámi 

v bytě bydlí další osoba, musíte totiž hradit vyšší zálohy na služ-

by spojené s bydlením.  

Smlouva o podnájmu nemusí být písemná. Sepsat ji však dopo-

ručuji již kvůli jistotě ohledně práv a povinností nájemce 

a podnájemce. Jako nájemce pečlivě zvažte, zda a komu byt 

pronajmete, jelikož pronajímateli odpovídáte za chování podná-

jemce. Mezi pronajímatelem a podnájemcem totiž není právní 

vztah, nemají vůči sobě vzájemná práva a povinnosti. Způsobí-li 

tedy podnájemce škodu v bytě nebo v domě, může pronajímatel 

požadovat její náhradu po nájemci. 

Podnájem nemusí být výhodný ani pro podnájemce, neboť 

nemá jistotu ohledně trvání podnájmu. Podnájem bytu totiž 

končí automaticky v okamžiku, kdy skončí z jakéhokoli důvodu 

nájem. 

 

JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR 

Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2020  
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Kovák č. 16/16. září 2019 

Krátkodobý pronájem a smluvní pokuta ve stanovách 

Naše SVJ chce ve stanovách zakázat krátkodobý pronájem 

(kratší než jeden rok) a za porušení tohoto ustanovení pak 

vymáhat smluvní pokutu 100 000 Kč. Mohou stanovy obsa-

hovat takovouto úpravu?                                            J. K., Třeboň 

 

Krátkodobé pronájmy v bytových domech jsou skutečným pro-

blémem. Vlastníci jednotek poukazují na to, že v domě je nepo-

řádek, dochází k rušení nočního klidu a úhrada za poskytované 

služby v domě je „nespravedlivě“ rozúčtována na všechny bytové 

spoluvlastníky domu. Všechny tyto „nešvary“ jsou právně řeši-

telné. 

Společenství vlastníků jednotek však nemůže omezit dispozici 

vlastníka jednotky s jeho majetkem. Takovéto ustanovení ve 

stanovách SVJ by bylo neplatné a právně neúčinné. Lze pochopit 

smluvní pokutu ve stanovách např. za narušování soužití 

v domě, ovšem musí s ní souhlasit všichni vlastníci a musí se 

jednat o přiměřenou pokutu. Pokuta ve výši 100 000 Kč není 

přiměřená a dá se předpokládat, že vymáhání takovéto pokuty 

soudní cestou by bylo neúspěšné. 

 

JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR 

Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2020  

 
Kovák č. 16/16. září 2019 

Sousedský spor v SVJ 

Bydlím v šestipatrovém bytovém domě. Máme SVJ. Soused-

ky nade mnou krmí na balkoně holuby, takže můj balkon je 

plný drobků a ptačího trusu. Obrátila jsem se na výbor SVJ, 

aby sousedky upozornil, že narušují mé soukromí, ale SVJ to 

odmítlo řešit. Jak mám postupovat?                    J. Č., Nová Ves 
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Podle občanského zákoníku má vlastník jednotky mimo jiné 

právo svůj byt svobodně spravovat a užívat, jakož i užívat spo-

lečné části domu, nesmí však ztížit jinému vlastníku jednotky 

výkon stejných práv ani ohrozit, zmenšit nebo poškodit společné 

části domu, což jsou např. balkony, i když jsou i jako společné 

části ve výlučném užívání. 

Sousedky zkuste na nevhodné chování upozornit. Pokud domlu-

va nestačí, pak byste se musela vy (pokud zasahují pouze do 

vašich práv) nebo výbor SVJ (pokud zasahují i do práv ostatních 

členů společenství vlastníků) obrátit na soud se zápůrčí žalobou, 

na základě které by soud sousedkám uložil, aby se takovéhoto 

jednání zdržely. 

 

JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR 

Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2020  

 
                                                                     Kovák č. 16/16. září 2019 

Výši nájemného určí soudní znalec 

Chtěla jsem se zeptat, zda existuje nějaký specialista, který 

určuje výši nájemného v místě a čase. Bydlíme na Praze-

západ a myslíme si, že pronajímatel po nás vyžaduje hodně 

vysoké nájemné.                                                    P. R., Kopřivnice 

 

Výši obvyklého nájemného pro konkrétní byt určuje soudní 

znalec, proto si nějakého vyberte ze seznamu znalců a oslovte 

jej. Seznam naleznete na www.justice.cz, seznamy znalců mají 

také soudy nebo Komora soudních znalců České republiky  

https://kszcr.cz/. 

 

JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR 

Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2020  

 

http://www.justice.cz/
https://kszcr.cz/
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Kovák č. 16/16. září 2019 

Rezignace na funkci člena výboru SVJ 

Kdy zaniká funkce po rezignaci na funkci člena výboru SVJ. 

Jaké jsou lhůty pro ukončení funkce po rezignaci na funkci 

člena výboru SVJ. Jak postupovat v tomto případě při zápisu 

změny ve veřejném rejstříku?                                 K. M., Klatovy 

 

 

Neznám vaše stanovy, nevím, jak máte problematiku uvedenou 

v dotaze ve stanovách upravenu. Budu tedy vycházet ze zákonné 

úpravy. Podle občanského zákoníku obecně platí, že funkce 

člena voleného orgánu zaniká uplynutím dvou měsíců od doru-

čení takového odstoupení právnické osobě (výboru SVJ). Od této 

úpravy je možné se odchýlit ve stanovách. 

Výbor SVJ má povinnost bez zbytečného odkladu po zániku 

funkce podat návrh na výmaz tohoto člena orgánu z příslušného 

veřejného rejstříku (Rejstřík SVJ).  

Podle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických 

a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, v platném 

znění, se do rejstříku společenství vlastníků jednotek zapisují 

společenství vlastníků jednotek. Návrh na zápis založeného 

společenství vlastníků jednotek do rejstříku společenství vlastní-

ků jednotek podávají všichni členové výboru nebo předseda 

společenství vlastníků jednotek. Návrh na změnu nebo výmaz 

zápisu může podat společenství vlastníků jednotek. 

 

JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR 

Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2020  
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Kovák č. 16/16. září 2019 

Dodatečné stavební povolení 

Společenství vlastníků v našem domě odsouhlasilo rekon-

strukci vstupních prostor do domu. Rozběhly se stavební 

práce, kontrola ze stavebního úřadu ale zjistila, že spole-

čenství nemá stavební povolení, a práce zastavila. Jak to teď 

lze řešit? Lze stavební povolen získat zpětně, a jak dlouho to 

trvá?                                                                                    Y. S., Louny 

 

Dříve, než odpovím na váš dotaz, chtěla bych uvést, že před 

začátkem rekonstrukce je dobré si dotazem u příslušného sta-

vebního úřadu zjistit, zda budete potřebovat územní rozhodnutí 

a stavební povolení, nebo stačí stavbu jen ohlásit. Každý staveb-

ní úřad postupuje jinak, umožňuje mu to stavební zákon. Územ-

ní rozhodnutí bude nutné zpravidla v případech, kdy se bude 

měnit půdorys stavby nebo její výška. Stavební povolení budete 

obecně potřebovat, když zasahujete do nosných konstrukcí, čímž 

může být ovlivněna stabilita stavby, požární bezpečnost nebo 

vzhled, dále při zásazích do rozvodů (voda, elektřina, plyn) a 

v případě přístavby nebo nadstavby. Nebudete-li zasahovat do 

nosných konstrukcí, měnit rozvody, zásadně nezměníte vzhled 

domu/bytu (např. bouráním nenosných příček a stavbou no-

vých), stačí vám jen ohlášení stavby. Ale každý stavební úřad 

skutečně posuzuje danou problematiku odlišně, takže se snadno 

může stát, že stejná rekonstrukce bude u jednoho stavebního 

úřadu jen na ohlášení, u jiného bude požadováno i územní 

rozhodnutí. Pro účely stavebního řízení je nezbytné obstarat 

stavební dokumentaci (projekt), k níž by projektant měl na sta-

vebníka převést veškerá (i autorská) práva, aby stavebník mohl 

projekt podle potřeby měnit, popřípadě aby jej mohl prodat jiné 

osobě, která by např. rozestavěnou nemovitost koupila a stavbu 

měla v úmyslu dokončit dle původního projektu.  
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Uvádíte, že váš stavební úřad vyžaduje pro rekonstrukci vstup-

ních prostor bytového domu stavební povolení, ale vy už jste 

zahájili stavební práce, aniž byste měli požadované stavební 

povolení, proto stavební úřad práce na rekonstrukci zastavil, 

resp. se v tuto chvíli jedná o černou stavbu. Ptáte se, jak postu-

povat dál.  

Je nutné podat žádost o dodatečné stavební povolení. Podle ust. 

§ 129 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění 

pozdějších předpisů, lze žádost o dodatečné povolení stavby 

podat ve lhůtě 30 dnů od zahájení řízení o odstranění stavby. 

Předpokládám, že stavební úřad vydal toto rozhodnutí a že vás 

zároveň poučil, jaké možnosti máte a jaké doklady potřebujete. 

Žádost o dodatečné povolení stavby lze podat kdykoli v průběhu 

řízení o jejím odstranění, a to i opakovaně. Poté, co je v řízení 

o odstranění stavby pravomocně rozhodnuto, již tuto žádost 

podávat nelze. 

Dodatečné stavební řízení je správním řízením, které se řídí 

správním řádem, tj. zákon č.500/2004 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů. Správní orgán, v tomto případě stavební úřad, je povi-

nen vydat rozhodnutí bez zbytečného odkladu. Pokud nelze 

rozhodnutí vydat bezodkladně, je správní orgán povinen vydat 
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rozhodnutí nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení, u zvlášť 

složitého případu (např. je zapotřebí nařídit ústní jednání nebo 

místní šetření apod.) pak nejpozději do 60 dnů. I v dodržování 

lhůt je praxe stavebních úřadů rozdílná. Vyplatí se najmout si na 

jednání se stavebním úřadem odborníka (právník, který zná 

stavební zákon, projektant, který má zkušenosti se stavebním 

řízením). 

Na váš dotaz odpovídám s výhradou, jelikož neznám konkrétní 

okolnosti případu. Doporučuji tedy ještě před podáním žádosti 

o dodatečné stavební povolení celou záležitost konzultovat 

s příslušným stavebním úřadem, který vám sdělí veškeré po-

drobnosti, poskytne formulář žádosti a vysvětlí, jaké dokumenty 

je třeba k žádosti přiložit. 

 

Právní předpisy, podle kterých se postupuje: 

 zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu, stavební zákon, v platném znění, 

 vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využí-

vání území, v platném znění, 

 vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního 

rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, 

v platném znění, 

 vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na 

stavby, v platném znění, 

 vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném 

znění. 

Související právní předpisy: 

 zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, 

 zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném 

znění. 
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JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR 

Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2020  

 
Kovák č. 21/25. listopad 2019 

Trvalý pobyt a příspěvek na bydlení 

Ráda bych se jako vlastník bytu zeptala, jaká úskalí mohou 

nastat, když poskytnu nájemníkovi možnost mít trvalý 

pobyt v mém bytě. Nájemce zřejmě bude pobírat příspěvek 

na bydlení. Může na mně stát tento příspěvek vymáhat 

zpětně, zjistí-li, že na něj nájemce nemá nárok?    

E. H., Praha 

 

Bez trvalého pobytu na adrese vašeho bytu a nájemní smlouvy 

k bytu neobdrží nájemce příspěvek na bydlení. Po řádném ukon-

čení nájmu bytu (písemnou dohodou, výpovědí) můžete jako 

vlastník bytu nájemci trvalý pobyt zrušit. Ano, jsou i případy, že 

nájemce z bytu „zmizí“, aniž by nájem řádně ukončil, a vlastník 

pak těžko trvalý pobyt ruší.  

Co se týče rizik v době trvání nájmu, je dobré do nájemní 

smlouvy popsat, že vybavení bytu (lednice, pračka, myčka apod.) 

je vaše, aby v případě exekuce nájemce nedošlo k zabavení 

vašeho majetku. 

Co se týká příspěvku na bydlení, uvádím, že podrobnosti nalez-

nete v zákoně č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění 

pozdějších předpisů. Základní informace pak na www.mpsv.cz. 

Pouze ve stručnosti uvedu, že nájemník dokládá na základě 

vašeho potvrzení o výši nájemného, záloh za služby, dokladů 

o svých službách (např. elektřina) výši nákladů za předchozí 

čtvrtletí. Dále dokládá své příjmy. Úřad vše spočítá, a pokud 

nájemce nesplní podmínky na příspěvek, je mu dávka zastavena.  

 

 

http://www.mpsv.cz/
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Veškerá rozhodnutí jsou vydána na jméno nájemce, nikoli na 

vaše jméno, takže vám nemůže hrozit, že byste musela vracet 

dávku, kterou jste nikdy neobdržela. 

 

JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR 

Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2020  

 
Kovák č. 22/9. prosince 2019 

Dluh v družstevním bytě 

Koupil jsem družstevní byt a nyní asi po týdnu, co v bytě 

bydlím, chce po mně družstvo uhradit 24 000 Kč. Je to mož-

né, když já žádný dluh nemám a nemůžu ani mít?  

M. V., Bystřice pod Hostýnem 

 

Zřejmě jste si neověřil, zda předchozí vlastník družstevního 

podílu (převodce) měl vůči bytovému družstvu dluhy (potvrzení 

bytového družstva o bezdlužnosti nájemce-převodce). Dále 

nevím, zda jste si otázku dluhů nějakým způsobem vyřešili 

s převodcem v dohodě o převodu družstevního podílu. 

V každém případě však bytové družstvo správně vůči vám použi-

lo ustanovení § 736 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 

společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), 

ve znění pozdějších předpisů, podle kterého platí, že převodem 

družstevního podílu, s nímž byl spojen nájem družstevního bytu 

nebo právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu, 

dochází k převodu nájmu družstevního bytu, anebo převodu 

práva na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu včetně 

všech práv a povinností s tím spojených, a to včetně všech dluhů 

převodce vůči bytovému družstvu a dluhů bytového družstva 

vůči převodci, které souvisejí s užíváním družstevního bytu pře-

vodcem, anebo s právem na uzavření smlouvy o nájmu druž-

stevního bytu za podmínek určených stanovami.  
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Povinnost k úhradě dluhů předchozího nájemce-převodce druž-

stevního podílu na vás, jako nabyvatele družstevního podílu 

a zároveň nového nájemce bytového družstva, vám vznikla ze 

zákona. Případné dluhy družstvu potom musíte uhradit vy. 

 

JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR 

Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2020  

 
Kovák č. 22/9. prosince 2019 

Hlasování vlastníků jednotek o revitalizaci domu  

V rámci revitalizace domu si chtějí majitelé bytu, kteří ne-

mají balkon, balkon pořídit. Aby tak tomu tak bylo, je třeba 

o tom hlasovat. Podotýkám, že podle kupní smlouvy na byt, 

balkon není součástí bytu a není započítán do podlahové 

plochy bytu. Ve stanovách nemohu najít, jak bychom měli 

o balkonech hlasovat. Našla jsem jen, že pokud se jedná 

o přijetí rozhodnutí o změně velikosti podílu na společných 

částech všem vlastníkům jednotek, členům společenství, 

nebo o změně poměru výše příspěvku na správu domu 

a pozemku jinak než v důsledku změny podílu na společ-

ných částech, je vyžadován souhlas všech členů společen-

ství. 

Správcovská firma nám řekla, že stačí 51 % vlastníků. Nemá 

to být 100 %, když jde o tak závažnou věc, kdy balkony (zá-

věsné balkony) zasáhnou do konstrukce domu. Navíc by tak 

byly vždy dva balkony vedle sebe. Dojde tak ke ztrátě sou-

kromí u vlastníků, kteří balkony již mají. Nemůže tak do-

konce dojít k ohrožení bezpečnosti mezi sousedy? 

Prosím, poraďte, čím argumentovat a jak je to s hlasová-

ním?                                                                                      R. P., Písek 
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Z toho, co uvádíte, že balkon není započítaný do podlahové 

plochy bytu, vyplývá, že nedojde ke změně podílu na společných 

částech domu ani u těch, kterým by se případně balkony vybu-

dovaly. Podle § 1161 občanského zákoníku platí, že neurčí-li se 

podíly na společných částech se zřetelem k povaze, rozměrům 

a umístění bytu nebo jako stejné, platí, že jsou stanoveny pomě-

rem velikosti podlahové plochy bytu k celkové podlahové ploše 

všech bytů v domě. 

Citujete vaše stanovy, ale to, co uvádíte, nijak nesouvisí se změ-

nou vzhledu stavby, s výstavbou nebo s rekonstrukcí apod. 

Podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, postačí, aby na 

usnášeníschopném shromáždění hlasovala nadpoloviční většina 

přítomných. Nezapomeňte však, že každý z vlastníků má počet 

hlasů odpovídající velikosti jeho podílu na společných částech. 

Shromáždění je způsobilé usnášet se za přítomnosti vlastníků 

jednotek, kteří mají většinu všech hlasů. K přijetí rozhodnutí se 

vyžaduje souhlas většiny hlasů přítomných vlastníků jednotek, 

ledaže stanovy nebo zákon vyžadují vyšší počet hlasů.  

Nepředpokládám, že byste měli ve stanovách jinou úpravu.  

To, co ze stanov uvádíte, se týká rozhodování o výši příspěvku na 

správu domu a pozemku. Podle § 1180 odst. 1 občanského 

zákoníku totiž platí, že jestliže nebylo určeno jinak, přispívá 

vlastník jednotky na správu domu a pozemku ve výši odpovídají-

cí jeho podílu na společných částech. Slouží-li některá ze společ-

ných částí jen některému vlastníku jednotky k výlučnému užívá-

ní, stanoví se výše příspěvku i se zřetelem k povaze, rozměrům 

a umístění této části a rozsahu povinnosti vlastníka jednotky 

spravovat tuto část na vlastní náklad. 

Jelikož nejsem stavař a neznám váš dům, nedokážu posoudit, 

zda vybudováním balkonu u vašich sousedů nedojde ke ztrátě 

soukromí a zda mezi sousedy nedojde k ohrožení bezpečnosti. 

V této záležitosti zkuste oslovit nějakého stavebního odborníka, 
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firmu, která revitalizaci domu bude provádět, nebo například 

místní stavební úřad.  

 

JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR 

Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2020  

 
Kovák č. 22/9. prosince 2019 

Příspěvek na bydlení i pro cizince 

Může i cizinec čerpat příspěvek na bydlení? Kde je to upra-

veno?                                                                            K. H., Olomouc 

 

Bohužel neuvádíte, zda se jedná o cizince ze země spadající do 

Evropské unie, nebo o cizince ze země mimo Evropskou unii. 

Obecně lze uvést, že zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální 

podpoře, ve znění pozdějších předpisů, který mimo jiné dávky 

upravuje i příspěvek na bydlení, se vztahuje na následující osoby 

– okruh oprávněných osob, a to při splnění podmínek zákona, 

jestliže osoba a osoby s ní posuzované:  

a) jsou na území České republiky hlášeny k trvalému pobytu 

podle zákona o evidenci obyvatel, jde-li o státní občany České 

republiky, nebo 

b) mají na území České republiky trvalý pobyt podle zákona 

o azylu a zákona o pobytu cizinců na území České republiky,  

jde-li o cizince, podmínkou je, že mají na území ČR bydliště. 

Dávky státní sociální podpory, tedy i příspěvek na bydlení, dále 

náleží i v případě, kdy osoba a osoby společně s ní posuzované 

nemají na území České republiky trvalý pobyt podle zákona 

o azylu a zákona o pobytu cizinců na území České republiky, 

pokud jsou: 

a) cizinci hlášenými na území České republiky k pobytu podle 

zvláštního právního předpisu (zákon o azylu), s výjimkou žadate-

lů o udělení mezinárodní ochrany ubytovaných v pobytovém 
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středisku Ministerstva vnitra, a to ode dne, kterým uplynulo 365 

dnů ode dne hlášení, 

b) cizinci narozenými na území České republiky a hlášenými na 

území České republiky k pobytu podle zvláštního právního 

předpisu (zákon o azylu), s výjimkou žadatelů o udělení meziná-

rodní ochrany ubytovaných v pobytovém středisku Ministerstva 

vnitra, do jednoho roku jejich věku, 

c) nezletilými cizinci svěřenými na území České republiky do 

péče nahrazující péči rodičů nebo do ústavní péče, 

d) cizinci, kteří jsou držiteli povolení k trvalému pobytu s přizna-

ným právním postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta 

v Evropské unii na území jiného členského státu Evropské unie 

a bylo jim vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území 

České republiky podle zvláštního právního předpisu (zákon 

o pobytu cizinců na území ČR), 

e) rodinnými příslušníky cizince uvedeného v písmenu d), kterým 

bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České 

republiky podle zvláštního právního předpisu, 

f) cizinci, kterým bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu 

na území České republiky za účelem vědeckého výzkumu podle 

zvláštního právního předpisu, 

g) cizinci, kterým byla udělena doplňková ochrana, 

h) cizinci, kterým bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu 

na území České republiky za účelem výkonu zaměstnání vyžadu-

jícího vysokou kvalifikaci podle zvláštního právního předpisu,  

i) cizinci, kterým byla vydána zaměstnanecká karta podle zvlášt-

ního právního předpisu, 

j) cizinci zaměstnanými na území České republiky nebo cizinci, 

kteří již byli zaměstnaní na území České republiky alespoň po 

dobu šesti měsíců a jsou v evidenci uchazečů o zaměstnání, 

pokud jim bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na 

území České republiky podle zvláštního právního předpisu 
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(modrá karta), 

k) rodinnými příslušníky cizinců uvedených v písmenech f), h), i) 

a j), pokud jim bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na 

území České republiky podle zvláštního právního předpisu, 

l) osobami, jejichž nárok vyplývá z přímo použitelných předpisů 

Evropské unie nebo osobami zaměstnanými, samostatně výdě-

lečně činnými, osobami ponechávajícími si takové postavení 

a jejich rodinnými příslušníky majícími právo na rovné zacházení 

podle předpisu Evropské unie, podmínkou je, že mají na území 

České republiky bydliště. Podmínka bydliště se neuplatní u osob 

uvedených v písmenu l). 

Podrobnosti o vzniku nároku na příspěvek na bydlení, tj. jaké 

podmínky musí i cizinec splňovat, aby mu nárok na příspěvek na  

bydlení vznikl, naleznete buďto ve shora uvedeném zákoně, 

nebo na https://www.mpsv.cz/web/cz/-/prispevek-na-bydleni. 

 

JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR 

Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2020  

 
Kovák č. 22/9. prosince 2019 

Výměnek 

Občanský zákoník prý znovu upravuje výměnek. Tento 

pojem znám od svých praprarodičů. Co to vlastně je výmě-

nek a jaká práva a povinnosti jsou s výměnkem spojeny? 

O. K., Kladno 

 

Výměnek upravuje občanský zákoník v § 2707 až § 2715. Pro 

výměnek platí, že smlouvou o výměnku si vlastník nemovité věci 

vymiňuje v souvislosti s jejím převodem pro sebe nebo pro třetí 

osobu požitky, úkony nebo práva sloužící k zaopatření na dobu 

života nebo na dobu určitou a nabyvatel nemovité věci se zava-

zuje zaopatření poskytnout.  

https://www.mpsv.cz/web/cz/-/prispevek-na-bydleni
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Výměnek obvykle zahrnuje různá dílčí plnění, typicky zajištění 

bydlení (služebnost bytu), naturální dávky (reálná břemena) 

a případné různé služby, úkony, jako je např. pomoc s úklidem, 

nákupy, dřevem, dělení o výpěstky na zahradě, zajištění teplé 

stravy, ale i stálá asistence, ošetřovatelská péče, pravidelné 

odvozy apod., anebo ve formě nějaké peněžní dávky (důchod). 

Co vše přesně obsahuje, je předmětem smlouvy. Výměnek pa-

matuje i na pomoc při nemoci, úrazu nebo podobné nouzi, a to 

i tehdy, když to nebylo ve smlouvě zakotveno. Jednotlivá práva 

výměnkáře mohou být s ohledem na právní jistotu zapsána 

jako věcná práva do katastru nemovitostí. 

Změní-li se poměry, soud může naturální výměnek zčásti nebo 

zcela přeměnit na peněžitý důchod, ale nesmí dojít k ohrožení 

zaopatření výměnkáře. Závazek nemůže zaniknout pro nemož-

nost plnění, protože tím by byl jeho účel zmařen. V případě 

zkázy stavby, v níž bylo obydlí vyhrazeno, opatří osoba zavázaná 

z výměnku výměnkáři na vlastní náklad vhodné náhradní bydle-

ní.  

Výměnek, který je vyhrazen manželům, se nezkracuje smrtí 

jednoho z nich. Právo výměnku nelze postoupit – představuje 

osobní právo výměnkáře, popř. výměnkářů (postoupit je možné 

jen právo na splatné dávky). Právo výměnku se považuje za 

právo nezcizitelné a neděditelné, tj. nemůže přecházet na vý-

měnkářovy dědice.  

Není-li stanoveno nebo ujednáno jinak, rozhoduje pro obsah 

práv výměnkáře místní zvyklost a dobré mravy. Nezřekne-li se 

výměnkář zápisu, lze do veřejného seznamu zapsat vlastnické 

právo nabyvatele jen současně se zápisem výměnku. Vlastník 

nemovité věci může pro sebe zapsat budoucí výměnek do veřej-

ného seznamu ještě před převedením nemovité věci. Byla-li 

smlouva o převodu nemovité věci uzavřena v souvislosti se  

 

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Slu%C5%BEebnost_bytu&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Re%C3%A1ln%C3%A9_b%C5%99emeno
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C4%9Bcn%C3%A1_pr%C3%A1va
https://cs.wikipedia.org/wiki/Katastr_nemovitost%C3%AD_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
https://cs.wikipedia.org/wiki/Man%C5%BEelstv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C4%9Bdic
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zřízením výměnku, nelze od ní odstoupit pro neplnění povinnos-

ti osobou zavázanou k výměnku. 

 

JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR 
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8 RP OS KOVO Brno, 
Skořepka 392/9 , 660 87 Brno, 
  731 628 012, oskovobn@cmkos.cz 
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