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Vážení čtenáři, kolegyně a kolegové,
opět po roce vycházíme vstříc přání mnohých z vás. Na pomoc
jednotlivým funkcionářům základních organizací, kteří musí dnes
a denně řešit mnoho různých problémů, jsme zpracovali a v této
publikaci vám předkládáme sumář poraden, zahrnujících především
právní, daňovou, sociální a zdravotní oblast, BOZP, práva
spotřebitele, práva zákazníka, sebeobranou spotřebitele, bytovou
poradnu, bydlení, nájemní bydlení a okénko pro nájemníky, které
vyšly v průběhu roku 2014 v časopise Kovák. Tato „poradenská“
ročenka má napomoci s vyhledáváním odpovědí na vaše problémy.
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 knize. Dotazy
čtenářů a odpovědi specialistů jsou uspořádány v 16 kapitolách:
Pracovní právo, Sociální oblast, Důchodové spoření, Sociální
dávky, Sociální zabezpečení, Důchodové zabezpečení, Sociální
okénko, Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, Občanské právo,
Občanské soužití, Právo spotřebitele, Bydlení, bytová poradna. 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 takovýchto změn uvedli k datu uzávěrky brožury,
tj. 16. lednu 2015, aktuální stav vždy „pod čarou“ (tedy na konci)
příslušné poradny. Tak lze s poradnami pracovat i v současnosti.
Doufáme, že vám tato útlá knížečka pomůže při vaší náročné práci.
JAROMÍR ENDLICHER,
místopředseda OS KOVO
EVŽEN STANĚK,
šéfredaktor časopisu Kovák
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PRACOVNÍ PRÁVO
Kovák č. 1/13. ledna 2014

Mzda za účast na školení
Byl jsem vyslán zaměstnavatelem na školení, které se konalo od
8.00 hod do 15.00. Moje pracovní doba je 7.30 až 16.00 a jsem
odměňován měsíční mzdou. Z domu jsem vyjel v 7.00 a vrátil se
v 16.00. Zaměstnavatel mi do odpracované doby započítal jen
sedm hodin za dobu trvání školení a nařídil mi 1,5 hodiny
napracovat, protože prý čas strávený v dopravním prostředku se
jako výkon práce nepočítá. Nezdá se mi to správné.
Pavel H., Kolín

Účast na školení za účelem prohlubování kvalifikace se považuje za
výkon práce. Podle § 230 odst. 3 zákoníku práce přísluší za tuto dobu
zaměstnanci mzda nebo plat. Pokud je zaměstnanec vyslán na školení
mimo sjednané místo výkonu práce, jde zároveň o pracovní cestu.
Výkonem práce je i ostatní činnost na pracovní cestě, která zasahuje
do stanovené pracovní doby. A to v souladu s ustanovením § 210 zákoníku práce: „Doba strávená na pracovní cestě nebo na cestě mimo pravidelné pracoviště jinak než plněním pracovních úkolů, která spadá do
pracovní doby, se považuje za překážku v práci na straně zaměstnavatele, při které se zaměstnanci mzda nebo plat nekrátí. Jestliže však zaměstnanci v důsledku způsobu odměňování mzda nebo plat ušla, přísluší
mu náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku.“
Ve vámi uvedeném případě se tedy do odpracované doby započte
i cesta na školení a ze školení, která spadá do vaší pracovní doby,
tj. i doba od 7.30 do 8.00 hod. a doba od 15.00 do 16.00 hod., i když faktická doba školení v této době již neprobíhala. Zaměstnavatel vám tedy
nesmí o tuto dobu zkrátit mzdu a ani po vás nemůže požadovat napracování této doby.
Ing. Olga Kreslová, specialista-ekonom,
Regionální pracoviště OS KOVO Praha
Aktualizace: Text platí i od 1. 1. 2015
Kovák č. 2/27. ledna 2014

Svéprávnost lze už jen časově omezit
Žiji ve společné domácnosti se svým dospělým duševně nemocným
synem, který se v poslední době opakovaně nechal přesvědčit tzv.
podomními prodejci k uzavření několika kupních smluv. Jednalo
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Nový občanský zákoník, účinný od 1. 1. 2014, skutečně přináší řadu
změn i v oblasti svéprávnosti člověka – dříve označované jako způsobilost k právním úkonům – tj. schopnosti rozhodovat sám o sobě, vlastním jednáním brát na sebe práva a povinnosti, být plně odpovědný za
své konání. Svéprávnosti
se nemůžeme vzdát a na
rozdíl od původní právní
úpravy dnes již nikoho
nelze svéprávnosti ani
zcela zbavit. Nově je
možné osobu ve svéprávnosti pouze omezit,
a to na časově omezenou
dobu (max. 3 roky) a jedině rozhodnutím soudu.
Důvodem pro tak vážný
zásah do práv člověka
může být pouze duševní
porucha, která není jen
přechodná a dosáhla takového stupně, že mu
brání v určitých záležitostech samostatně právně jednat. Vždy je třeba
pečlivě zvážit rozsah
i stupeň neschopnosti člověka postarat se o vlastní záležitosti, proto má
soud povinnost vyvinout v řízení potřebné úsilí, aby zjistil také názor
člověka, o jehož svéprávnosti rozhoduje. Soudce jej musí osobně zhlédnout a k omezení jeho svéprávnosti by měl přistoupit jen tehdy, hrozíli posuzovanému v důsledku jeho konání nějaká závažná újma a nepostačí-li vzhledem k jeho zájmům mírnější a méně omezující opatření.
Je třeba si uvědomit, že každý případ je jiný. Někomu stačí pomoci asistencí, vysvětlením, radou, jiný je na tom v důsledku duševní poruchy
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se převážně o služby mobilních operátorů, které syn není schopen
využívat ani platit. Vzhledem k tomu, že se do podobných, ale
i podstatně závažnějších situací dostává stále častěji, uvažuji, zda
by nebylo vhodné nechat ho zbavit svéprávnosti. Je pravda, že
podle nového občanského zákoníku to už není možné?
M. K., Vsetín
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hůř, proto je k ochraně jeho zájmů nezbytné, aby měl soudem jmenovaného opatrovníka.
Jedním z výše zmíněných mírnějších opatření je např. nový institut
nápomoci při rozhodování, umožňující soudu člověka neomezovat ve
svéprávnosti, ale ustanovit mu osobu, která za něj právně nejedná,
avšak napomáhá mu v běžných činnostech. Dále je možné nechat se zastoupit členem domácnosti, který se zastoupeným žil před vznikem zastoupení ve společné domácnosti alespoň 3 roky. Ke vzniku takového
zastoupení je opět nezbytné schválení soudu, přičemž zastoupenému je
třeba srozumitelně vysvětlit povahu a následky zastoupení.
Rozhodnutí o omezení svéprávnosti zároveň výslovně nezbavuje
člověka práva samostatně právně jednat v běžných záležitostech každodenního života. Podstatnou změnou je také časové či věcné omezení
svéprávnosti. Soud může svéprávnost omezit v souvislosti s určitou záležitostí (např. prodej domu) na dobu nutnou pro její vyřízení nebo ji
může omezit na časově určenou dobu, která však nesmí přesáhnout
3 roky (uplynutím doby zanikají právní účinky omezení). Omezení
svéprávnosti bude možné prodloužit (přičemž v řízení o prodloužení
trvají právní účinky původního rozhodnutí), ale vždy znovu pouze na
3 roky.
Mgr. Petra Behancová, právnička,
RP OS KOVO Brno
Aktualizace: Text platí i od 1. 1. 2015
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PRÁVNÍ SERVIS
Kovák č. 14/18. srpna 2014

Může exekutor zabavit řidičák?
Mám nějaké dluhy na výživném na nezletilou dceru a slyšel jsem,
že mně exekutor může zabavit řidičský průkaz. Můžete mně to
vysvětlit?
R. J., Rakovník

Kresba Miroslav Pavlík

K vašemu dotazu mohu sdělit, že exekuční řád (zákon č. 120/2001
Sb.) byl zákonem č. 396/2012 Sb. novelizován a z § 71a exekučního řádu
se podává, že exekuční příkaz k pozastavení řidičského oprávnění povinného může exekutor vydat pouze tehdy, jestliže je v exekuci vymáhán nedoplatek výživného na nezletilé dítě.
Takže exekutor vám řidičský průkaz nezabaví a ani nemůže, ale zákon č. 120/2001 Sb. mu umožňuje provést exekuci k vymožení dlužného
výživného pozastavením řidičského oprávnění, na které můžeme hledět
jako na motivační opatření.
Exekuční příkaz se doručí orgánu, který vede registr řidičů, a to podle zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích (zákon o silničním provozu), dále oprávněnému a povinnému. Orgánu,
který vede registr řidičů, nesmí být exekuční příkaz doručen dříve než
povinnému, kterému se příkaz doručuje do vlastních rukou a dnem doručení se mu pozastavuje řidičské oprávnění. Po dobu pozastavení povinný nesmí řídit motorová vozidla.
Exekutor zruší exekuční příkaz pozastavením řidičského oprávnění,
pokud povinný prokáže, že k uspokojování základních životních potřeb
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svých a osob, ke kterým má vyživovací povinnost, nezbytně potřebuje
své řidičské oprávnění, nebo zaplatil-li povinný nedoplatek výživného
na nezletilé dítě.
Tolik tedy litera zákona. Ovšem, pokud bych vám mohla doporučit,
určitě se snažte domluvit s matkou vaší nezletilé dcery na splátkách dlužného výživného a tyto dodržujte, neboť i když se vám podaří prokázat,
že nutně potřebujete své řidičské oprávnění (hodnotit vaši situaci bude
opět exekutor), a než se o vaší situaci rozhodne, tak se může jednat
o delší časový úsek a vy doručením exekučního příkazu již nesmíte řídit motorové vozidlo.
V případě, že jste např. řidič z povolání, tak po tu dobu, než se záležitost vyřeší, by vás zaměstnavatel musel převést na jinou práci, popř.
s vámi ukončit pracovní poměr výpovědí podle § 52 písm. f) zák. práce.
JUDr. Marie Stodolová, právnička,
RP OS KOVO Praha a Středočeský kraj
Aktualizace: Text platí i od 1. 1. 2015
Kovák č. 21/15. prosince 2014

Snížení výživného na nezletilé dítě
Před dvěma lety mně bylo soudem vyměřeno výživné na nezletilou
dceru, a to v částce 3 000 Kč. Od ledna letošního roku se mně
snížila mzda, a to o 2 000 Kč měsíčně. Mohu si sám snížit výživné,
nebo musím žádat soud? S bývalou manželkou není možná žádná
dohoda.
B. R., z Prahy

Před dvěma lety, tj. v roce 2012, vám bylo soudem vyměřeno výživné
na nezletilou dceru podle zákona o rodině č. 94/1963 Sb. v platném znění
a tento zákon byl ke dni 31. prosince 2013 zrušený zákonem č. 89/2012
Sb., nový občanský zákoník (NOZ).
V NOZu je vyživovací povinnost upravena v ust. § 910–919.
Pokud máte výši výživného stanovenou soudem, tak v žádném případě nedoporučuji snížit si výživné podle svého uvážení, neboť rozsudek příslušného soudu je jedním z exekučních titulů, a pokud nebudete
platit výživné v určené výši, má vaše bývalá manželka právo podat návrh na exekuci pro vymožení zbývající částky nezaplaceného výživného
a v exekučním řízení bude vaše tvrzení, že máte nižší příjem a nemůžete platit celou částku, neúčinné, na které exekutor nebude a ani nemůže
brát zřetel.
V případě, že vlastníte např. osobní automobil, má exekutor možnost
podle zákona č. 120/2001 Sb. provést exekuci k vymožení dlužného vý-
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živného pozastavením vašeho řidičského oprávnění, na které lze hledět
jako na motivační opatření.
Bývalá manželka může rovněž podat oznámení na policii pro podezření ze spáchání přečinu zanedbání povinné výživy, a to podle § 196
trestního zákoníku, ovšem za předpokladu, že určené výživné nebudete
platit vůbec, a to po dobu 4 měsíců.
Ve vašem případě podáte návrh soudu, který rozhodoval o výši výživného v předchozím jednání, pokud vaše nezl. dcera nadále bydlí ve
stejném okrese. Pokud ne, tak se návrh podává u soudu, který je příslušný podle místa bydliště nezletilého dítěte, a v návrhu uvedete, k jakým změnám na vaší straně došlo od doby, kdy byla stanovena poslední
výše výživného.
Za změnu majetkových poměrů na straně rodiče lze považovat např.
- změnu zdravotního stavu,
- změnu nebo ztrátu zaměstnání (v tomto případě však soud zjišťuje
důvody, které vedly ke změně či ztrátě zaměstnání),
- vznik další vyživovací povinnosti (narození dalšího dítěte).
Při posuzování změněných poměrů je nutné přihlížet ke všem okolnostem, které by mohly odůvodnit změnu výživného. Aby mohl soud
původní rozhodnutí změnit, musí jít o podstatnou změnu poměrů, musí
být natolik závažná, aby bylo možné konstatovat, že původní rozhodnutí při takto změněných poměrech neobstojí.
V návrhu soudu na snížení výživného vypíšete, k jakým změnám na
vaší straně došlo, přiložíte důkazy, např. lékařskou zprávu o vašem
zdravotním stavu, popř. výpověď z pracovního poměru (pozor, pokud
obdržíte odstupné ve výši trojnásobku průměrného výdělku, návrh
podat až po uplynutí tří měsíců), potvrzení o výši příjmů apod., návrh
podepíšete a ve 3 vyhotoveních podáte soudu. Výživné, které jste však
platil v původní výši, tedy spotřebované výživné, se nevrací.
Od roku 2010 mají soudy k dispozici doporučující tabulku, která v závislosti na věk dítěte stanoví, jaký díl příjmu povinného rodiče by měl
soud stanovit jako výživné:
věk dítěte:
díl z příjmu připadající na výživné:
0–5 let
11–15 %
6–9 let
13–17 %
10–14 let
15–19 %
15–17 let
16–22 %
18 a více let
19–25 %
Jelikož se jedná pouze o doporučující postup, je na rozhodnutí kaž-
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dého soudu, zda se touto tabulkou bude řídit, či nikoli. V každém případě doporučuji platit výživné ve stanovené výši, a to až do právní moci
rozsudku, kterým byla výše výživného na základě vašeho návrhu snížena.
JUDr. Marie Stodolová, právnička,
Regionální pracoviště OS KOVO
Praha a Středočeský kraj
Aktualizace: Text platí i od 1. 1. 2015
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DAŇOVÁ ODPOVĚDNA
Kovák č. 1/13. ledna 2014

Sleva na vyživované vnouče
Moje dcera je samoživitelka na mateřské dovolené. Slyšela jsem,
že jste někde na přednášce říkala, že jako prarodiče můžeme
uplatnit slevu na vyživované dítě, v našem případě na vnouče. Je
to pravda?

Pravda to je při splnění zákonných podmínek vyplývajících z ustanovení § 35c odst. 6 zákona č. 586/92 Sb. o daních z příjmů v platném
znění, kdy poplatník má nárok na daňové zvýhodnění na vyživované dítě
žijící s ním v domácnosti. Domácnost neznamená pro účely zákona o daních z příjmů stejnou adresu, ale společné hospodaření. Daňové zvýhodnění může poplatník uplatnit formou slevy na dani, daňového bonusu
nebo slevy na dani a daňového bonusu.
Za vyživované dítě poplatníka se pro účely tohoto zákona považuje
dítě vlastní, osvojenec, dítě v péči, která nahrazuje péči rodičů, vnuk
a dítě nebo vnuk druhého z manželů, pokud jeho (její) rodiče nemají příjmy, z nichž by mohli daňové zvýhodnění uplatnit, pokud je
a) nezletilým dítětem,
b) zletilým dítětem až do dovršení věku 26 let, jestliže nepobírá invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně a
1. soustavně se připravuje na budoucí povolání; příprava na budoucí
povolání se posuzuje podle zákona o státní sociální podpoře,14d),
2. nemůže se soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz, nebo
3. z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno
vykonávat soustavnou výdělečnou činnost.
Jindra Plesníková, specialistka na daně,
úsek odborové politiky OS KOVO
Aktualizace: Text platí i od 1. 1. 2015
Kovák č. 2/27. ledna 2014

Odpočet příspěvků z daně
Naši členové se nás ptají, zda i za rok 2014 bude možné uplatnit
odpočet členských příspěvků. Změnilo se něco v daňových
předpisech ohledně odpočtu členských příspěvků za rok 2014?

Pro potvrzení za rok 2014 se jedná o ustanovení zákona č.586/1992
Sb. o daních z příjmů v platném znění a konkrétně o § 15 odst. 7 a dále
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o způsob prokazovaní (potvrzení), které je zakotveno v ustanovení § 38l
písm. j.
Jedná se členské příspěvky, které v příslušném zdaňovacím období,
tzn. v roce 2014, odborová organizace obdržela na svůj účet popřípadě
do své pokladny. Znamená to tedy, že pokud jsou členské příspěvky sráženy ze mzdy a následně odváděné na účet odborové organizace bude
se jednat o členské příspěvky za prosinec roku 2013 až listopad 2014.
Jindra Plesníková, specialistka na daně,
úsek odborové politiky OS KOVO
Aktualizace: Text platí i od 1. 1. 2015
Kovák č. 3/10. února 2014

Podpory členům, odměna předsedovi
Od nového roku se mnoho změnilo, a tak jsme se chtěli zeptat,
jakou formou můžeme poskytnout členům naší základní organizace případné podpory, jako např. při propuštění ze zaměstnání,
úmrtí apod., a to vše z prostředků základní organizace? V našich
zásadách hospodaření máme sociální podpory uvedeny obecně.
Jedná se u člena, který obdrží podporu o příjem, který by musel
zdanit?

Podporu členům můžete poskytnout na základě schválených zásad
hospodaření, kde, jak uvádíte, sociální podpory máte zahrnuty. Bylo by
ještě dobré vyspecifikovat, při jakých událostech a kolik jednotlivým členům budete poskytovat.
U člena se jedná o osvobozený příjem v souladu s ustanovením § 4
odst. 1 písm. k) zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů v platném
znění. Nově s účinností od 1. 1. 2014 ještě bod 3. Finanční limit pro tyto
podpory není zákonem stanoven. V případě ztráty zaměstnání můžete
všem členům, kteří přicházejí o zaměstnání, poskytnout jednotnou
částku, nebo si můžete stanovit klíč sociální potřebnosti, popřípadě klíč
dle délky členství.
k) příjem v podobě
1. stipendia ze státního rozpočtu, z rozpočtu obce, z rozpočtu kraje,
z prostředků vysoké školy, veřejné výzkumné instituce nebo právnické
osoby, která vykonává činnost střední školy nebo vyšší odborné školy,
2. podpory nebo příspěvku z prostředků fundace nebo spolku, pokud
se nejedná o poplatníka, který je členem nebo zaměstnancem těchto
právnických osob, nebo o osobu blízkou tomuto poplatníkovi a jde-li
o poplatníka, který je členem nebo zaměstnancem těchto právnických
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osob, nebo o osobu blízkou tomuto poplatníkovi, příjem v podobě podpory nebo příspěvku poskytnutého výlučně ke kompenzaci zdravotního
postižení nebo sociálního vyloučení,
3. podpory nebo příspěvku z prostředků odborové organizace,
4. nepeněžního plnění nebo sociální výpomoci poskytované zaměstnavatelem z fondu kulturních a sociálních potřeb nejbližším pozůstalým
nebo sociální výpomoci nejbližším pozůstalým za obdobných podmínek u zaměstnavatele, u kterého se tento fond nezřizuje.
Jindra Plesníková, daňová specialistka,
úsek odborové politiky OS KOVO
Aktualizace: Text platí i od 1. 1. 2015
Kovák č. 4/24. února 2014

Odpočet z daní za dárcovství krve
Jako dárci krve jezdíme darovat i jiné složky – plná krev, plazma,
krvinky. Za odběr máme nárok si odečíst z daní 2 000 Kč, darování
krvinek je honorováno jako 2 odběry – tady 2x 2 000 Kč z daní.
Výplatní prý ale řekli, že dvakrát nám za den nemůžou odečíst
slevu na daň. Dozvěděli jsme se to náhodou dnes a prý to tak bylo
i loni. Ptám se: Je tomu tak (jen 2 000 Kč za den)? Nebo máme
nárok na ty 4 000 Kč odpočtu, když mám potvrzení z transfuzní
stanice?
Karel Ř., Čáslav

Mzdová účtárna má pravdu. Zákon v ustanovení § 15 řeší hodnotu
jednoho odběru ve výši 2 000 Kč za jeden odběr. Nicméně v pokynu D6
k zákonu o daních z příjmů je stanoveno k § 15, že jedním odběrem krve
bezpříspěvkového dárce se rozumí odběr krve a jejích složek (např.
plazmy, krevních destiček, kostní dřeně a jiných složek) provedený
v jednom dni, a to i v případě odběru více složek krve.
Poskytnuté dary prokáže dárce dokladem, ze kterého musí být patrno,
kdo je příjemcem daru, hodnota daru, předmět daru, účel, na který byl
dar poskytnut, a datum darování.
Možností je, pokud by zdravotní zařízení odběr napsalo jako dva samostatné odběry v různých dnech. Pak by bylo možné uplatnit 2 odběry.
Jindra Plesníková, specialistka na daně,
úsek odborové politiky OS KOVO
Aktualizace: Text platí i od 1. 1. 2015

15

KOVAK 2015:12

19.3.2015

15:06

Stránka 16

Kovák č. 6/24. března 2014

Registrace zálohové a srážkové daně
Na přednášce jste říkala, že od 1. ledna 2014 odměna funkcionářů
podléhá zálohové dani a že se k této dani musíme registrovat. Jak
to bude s registrací u srážkové daně, ke které jsme registrování
dnes?
Hana. K., Frenštát pod Radhoštěm

Není problém mít obě registrace. Registraci ke srážkové dani si ponechat pro případ, že byste někdy potřebovali srážkovou daň použít a to
například v případě uzavření dohody o provedení práce, kde lze srážkovou daň od 1. 1. 2014 použít až do výše 10 000 Kč (vyplaceno v měsíci).
Nesmíte ale zapomenout udělat roční zúčtování daně a to i v případě,
že byste ji ani jednou v roce nepoužili. Zúčtování daně by v takovém případě bylo nulové.
Jindra Plesníková, daňová specialistka,
úsek odborové politiky OS KOVO
Aktualizace: Text platí i od 1. 1. 2015
Kovák č. 10/19. května 2014

Jak se nyní daní dar
Zaměstnavatel nám na činnost poskytuje podle kolektivní smlouvy
dar. Tento dar používáme a i v minulosti jsme používali na akce
s dětmi a rehabilitační akce pro členy. V loňském roce jsme stejně
jako v minulosti tento dar podle zákona o dani darovací
osvobozovali a podávali jsme daňové přiznání. V současné době
opět očekáváme dar na činnost a nevíme, zdali jej můžeme
osvobodit, když zákon o dani darovací byl zrušen.
Karel P., Hořovice

Máte pravdu, že zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické darovací
a z převodu nemovitosti byl zrušen k 31. 12. 2013. Daň dědická a darovací byla začleněna do daně z příjmu (zákon č. 586/1992 Sb.).
Z pohledu daní z příjmu se jedná o bezúplatný příjem tzv. veřejně prospěšného poplatníka, který odborová organizace jako veřejně prospěšný
poplatník osvobozuje v souladu s ustanovením § 19b odst. 2 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů.
§ 19b odst. 2
b) poplatníka, který je
1. veřejně prospěšným poplatníkem se sídlem na území České repu-
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bliky, pokud je nebo bude využit pro účely vymezené v § 15 odst. 1 nebo
§ 20 odst. 8 nebo jeho kapitálové dovybavení; osvobození se nepoužije
u obcí a krajů,
2. veřejně prospěšným poplatníkem se sídlem na území Norska, Islandu nebo jiného členského státu Evropské unie než České republiky,
je-li jeho právní forma, předmět činnosti a způsob využití předmětu bezúplatného nabytí obdobný právní formě, předmětu činnosti a způsobu
využití těch poplatníků, jejichž příjmy jsou osvobozeny podle bodu 1.
Tento dar je určen na činnosti uvedené v § 20 odst. 8, popřípadě
v § 15 odst. 1 zákona o daních z příjmů, což znamená v případě odborové organizace jako veřejně prospěšného poplatníka na činnosti (akce)
pořádané v oblasti vzdělání, kultury, na podporu a ochranu mládeže, tělovýchovné a sportovní.
Nelze tudíž tento dar použít jako finanční plnění jednotlivci, a to ani
formou příspěvku na výše uvedené činnosti.
Jindra Plesníková, specialistka na daně,
úsek odborové politiky OS KOVO
Aktualizace: Text platí i od 1. 1. 2015
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FINANCE
Kovák č. 7/7. dubna 2014

Souběh exekuce a srážek za škodu
Zaměstnanec, kterému jsou na základě exekučního titulu
prováděny srážky ze mzdy, způsobil při plnění pracovních úkolů
zaměstnavateli škodu. Za jakých podmínek a v jaké výši může
zaměstnavatel tuto škodu požadovat k úhradě po zaměstnanci?
L. J., Jablonec nad Nisou

Odpovědnost za škodu
Zaměstnanec odpovídá zaměstnavateli za škodu, kterou mu způsobil při
plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním (viz § 250 odst. 1
zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění – dále jen ZP).
Jestliže způsobí škodu svým jednáním také zaměstnavatel, odpovědnost zaměstnance za škodu se poměrně omezí. Zaměstnanec tak zodpovídá pouze za škodu, kterou sám na základě svého zavinění způsobil
(viz § 250 odst. 2 ZP).
Odpovědnost zaměstnance za škodu je spojena s důkazní povinností
zaměstnavatele a musí být zaměstnanci prokázána (viz § 250 odst. 3 ZP).
Zaměstnanec odpovídá zaměstnavateli za škody:
- při nesplnění povinností upozornit nadřízeného vedoucího zaměstnance na hrozící škodu, případně za nepřiměřené odvrácení
škody hrozící zaměstnavateli (viz § 251 ZP). Výše náhrady škody
nesmí přesahovat částku rovnající se 3násobku průměrného hrubého měsíčního výdělku zaměstnance (viz § 258 ZP);
- při schodku na svěřených hodnotách, byla-li se zaměstnancem
uzavřena dohoda o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci, např. hotovosti, cenin, zboží, atd. (viz § 252–254 ZP);
- při ztrátě svěřených věcí, které mu zaměstnavatel svěřil na základě dohody o zodpovědnosti za ztrátu svěřených věcí (viz § 255
až § 256 ZP). Výši škody je povinen zaměstnanec nahradit v plné
výši (viz § 259 ZP).
Výše náhrady škody
Zaměstnanec, který odpovídá za škodu, je povinen v souladu s ustanovením § 257 nahradit zaměstnavateli skutečnou škodu v penězích,
jestliže neodčiní škodu uvedením v předešlý stav. O tom, v jaké výši
bude na zaměstnanci požadovat náhradu škody, rozhoduje zaměstnavatel
(viz § 262 ZP). Tato výše je však v některých případech omezena, a to
následovně:
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- Škody z nedbalosti
– Výši požadované
náhrady škody je zaměstnavatel se zaměstnancem povinen
projednat a písemně
mu ji oznámit nejpozději do 1 měsíce
ode dne, kdy bylo
zjištěno, že škoda
vznikla a že za ni zaměstnanec odpovídá.
Pokud jde o výši požadované náhrady
škody, je tato výše,
byla-li škoda způsobena z nedbalosti, limitována částkou
představující 4,5násobek průměrného
hrubého měsíčního
výdělku zaměstnance
zjištěného před vzni-

kem škody (viz § 257 odst. 2 ZP).
- Škody úmyslné, v opilosti a pod vlivem návykových látek – byla-li škoda způsobena úmyslně nebo v opilosti nebo po zneužití
jiných návykových látek, má zaměstnavatel právo požadovat náhradu škody v plné výši a u škody způsobené úmyslně ještě i případný ušlý zisk (viz § 257 odst. 2 a 3 ZP).
Způsobil-li škodu také zaměstnavatel, hradí zaměstnanec jen poměrnou část škody podle míry zavinění (viz § 257 odst. 4 a 5 ZP).
Srážky ze mzdy, exekuční srážky
Srážky ze mzdy se provádějí z čisté mzdy. Tu vypočteme odečtením
zálohy na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, pojistného
na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
a pojistného na všeobecné zdravotní pojištění (podle § 276–302 zákona
č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů –
dále jen OSŘ).
Exekuční srážky ze mzdy se budou i nadále provádět podle § 276
až § 302 OSŘ.
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Nezabavitelná částka
Nezabavitelná částka mzdy zaměstnance se stanoví jako 2/3 součtu
životního minima jednotlivce (podle § 2 zákona č. 110/2006 Sb. o životním a existenčním minimu), tedy částky 3 410 Kč a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu v nájemním bytě v obci od
50 000 do 99 999 obyvatel, a to bez ohledu na to, v jaké obci zaměstnanec žije, která je stanovena nařízením vlády na rok 2014 na
5 873 Kč (čili jako 2/3 z částky 9 283 Kč).
Nezabavitelná částka ze mzdy zaměstnance potom je 6 188,67 Kč
a musí být zaměstnanci vždy vyplacena. Nezabavitelná částka na vyživovanou osobu se stanoví obdobně, a to jako ¼ z nezabavitelné částky
6 188,67 Kč, činí tedy 1 547,47 Kč. Celková nezabavitelná částka je potom součtem nezabavitelné částky jednotlivce a všech nezabavitelných
částek na vyživované osoby.
Př.: Zaměstnanci žijícímu s manželkou a jedním dítětem, který má
čistý příjem 15 000 Kč, jsou zaměstnavatelem prováděny srážky ze
mzdy. Nezabavitelná částka, kterou nemůže zaměstnavatel zaměstnanci
srazit ze mzdy je potom součtem nezabavitelné částky na jednotlivce
6 188,67 Kč a dvakrát nezabavitelné částky na manželku a na dítě
(2x 1 547,47 Kč). Celková nezabavitelná částka je potom 9 283,61 Kč,
po zaokrouhlení 9 283 Kč.
Od čisté mzdy odpočítáme celkovou nezabavitelnou částku (1 5000
– 9 283, rozdíl je potom 5 717 Kč).
Zaokrouhlený zbytek čisté mzdy se dělí třemi (5717:3, výsledek je
1 905 Kč, zbytek 2 Kč se připočte k základní nezabavitelné částce zaměstnance)
Přitom platí, že:
- 1. třetina je určena k vydobytí pohledávek oprávněných osob,
- 2. třetina slouží jen k vydobytí přednostních pohledávek (viz § 279
OSŘ), a pokud takové nejsou, vyplatí se zaměstnanci,
- 3. třetina se vždy vyplatí zaměstnanci.
Z výše uvedeného vyplývá, že nezabavitelnou část čisté mzdy tvoří
základní celková nezabavitelná částka (9 283 Kč) první třetina zbytku
čisté mzdy (1 905 Kč) a zbytek po zaokrouhlení (2 Kč), celkem je to:
11 190 Kč.
(Pokud není vůči zaměstnanci uplatněna přednostní pohledávka,
také druhá třetina zbytku čisté mzdy + 1 905 Kč, celkem 1 3095 Kč.)
Jestliže je rozdíl čisté mzdy a celkové nezabavitelné částky větší než
9 283 Kč, je tato část plně zabavitelnou částkou.
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Zabavitelná částka
Částka, nad kterou může zaměstnavatel zbytek čisté mzdy srazit
zaměstnanci (tedy po odečtení nezabavitelných částek, pokud neuplatňuje vyživované osoby) bez omezení, se stanoví obdobně jako součet částky životního minima jednotlivce, tedy částky 3 410 Kč a částky
normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu, tedy částky 5 873 Kč,
činí tedy 9 283 Kč. Vše nad tuto částku je pak plně zabavitelná část
zbytku čisté mzdy.
Se zaměstnavatelem je však možno uzavřít písemně dohodu o způsobu a výši náhrady škody, kde je možné se na výši srážek ze mzdy
dohodnout. Pak může být srážka i vyšší. Případná dohoda o způsobu
a výši náhrady škody musí být uzavřena vždy písemně a projednána
s odborovou organizací (viz § 263 ZP). Srážky ze mzdy na základě dohody uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb. (nový občanský zákoník)
lze však uzavřít nejvýše do poloviny mzdy (podle § 2045 nového občanského zákoníku).
V případě, že dojde u zaměstnance k souběhu exekučních srážek
ze mzdy a srážek ze mzdy za škodu, kterou zaměstnavateli způsobil při plnění pracovních úkolů, musí být přednostně uspokojeny
exekuční srážky ze mzdy (z druhé třetiny zbytku čisté mzdy po
odečtu nezabavitelné částky, případně i z první třetiny, pokud 2. třetina k uspokojení přednostních pohledávek nestačí) a poté teprve
srážky ze mzdy, které sráží zaměstnanci zaměstnavatel za škodu
způsobenou při plnění pracovních úkolů.
Ing. Bohuslav Chudárek, specialista pro mzdy
a kolektivní vyjednávání, RP OS KOVO Ústí nad Labem,
DP Liberec
Aktualizace: První odstavec, str. 3: Srážky ze mzdy se provádějí
z čisté mzdy. Tu vypočteme odečtením zálohy na daň z příjmů fyzických
osob ze závislé činnosti, pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku
na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na všeobecné zdravotní pojištění (podle § 276–302 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní
řád, ve znění pozdějších předpisů – dále jen OSŘ).
(od 1. 1. 2015 podle § 277 OSŘ)
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SOCIÁLNÍ OBLAST
Kovák č. 2/27. ledna 2014

Jak dlouho budu brát nemocenskou?
Jsem zaměstnán na dohodu o provedení práce a zároveň pobírám
starobní důchod. Mám nyní zdravotní potíže a budu muset
nastoupit na nemocenskou. Jak dlouho bych mohl nemocenskou
pobírat?
Ladislav M., Rakovník

Váš dotaz je na místě, neboť zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském
pojištění, obsahuje zvláštní právní úpravu nároku na nemocenské a podpůrčí doby nemocenského jednak pro zaměstnance zaměstnaného na dohodu o provedení práce, ale jednak i pro poživatele starobního důchodu.
Pro poživatele starobního důchodu platí kratší, omezená doba podpůrčí doby nemocenského.
Nejprve k obecné podpůrčí době běžného zaměstnance:
• podpůrčí doba začíná od 15. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény,
• trvá-li dočasná pracovní neschopnost nebo karanténa méně než
15 kalendářních dnů, podpůrčí doba vůbec nezačala plynout, neboť se nemocenské neposkytuje,
• podpůrčí doba končí uplynutím 380 kalendářních dnů, přičemž
tato doba 380 kalendářních dnů se nepočítá od začátku podpůrčí
doby (tj. od 15. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény), nýbrž od vzniku dočasné pracovní neschopnosti,
• podpůrčí doba 380 kalendářních dnů neplatí pro každý případ dočasné pracovní neschopnosti, neboť v konkrétním případě může být
kratší vlivem zápočtu předchozích dočasných pracovních neschopností.
Nyní k podpůrčí době nemocenského u poživatele starobního důchodu:
• nemocenské se poživateli starobního důchodu nebo invalidního
důchodu pro invaliditu třetího stupně vyplácí od 15. kalendářního
dne trvání dočasné pracovní neschopnosti po dobu nejvýše 70 kalendářních dnů,
• nemocenské se však vyplácí nejdéle do dne, jímž skončila doba
zaměstnání.
Závažnějším problémem ve vašem případě je, že jste zaměstnán na
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dohodu o provedení práce. Nemocenské v tomto případě náleží
pouze tehdy, když dohoda o provedení práce zakládá účast na nemocenském pojištění.
Pojištění zaměstnanců činných na základě dohody o provedení
práce:
• Zaměstnanci činní na základě dohody o provedení práce jsou
účastni pojištění, jestliže jim byl jim zúčtován započitatelný příjem v částce vyšší než 10 000 Kč.
• Zaměstnanci činní na základě dohody o provedení práce jsou
účastni pojištění jen v těch kalendářních měsících po dobu trvání
této dohody, do nichž jim byl zúčtován zaměstnavatelem započitatelný příjem z dohody o provedení práce v částce vyšší než
10 000 Kč.
Závěr: Nárok na nemocenské vám tedy vznikne v případě, že v kalendářním měsíci, ve kterém nastoupíte na pracovní neschopnost vám
zaměstnavatel zúčtuje příjem ve výši vyšší než 10 000 Kč. Za splnění
této podmínky vám pak bude náležet náhrada mzdy při pracovní neschopnosti v období 14 dnů od vzniku pracovní neschopnosti a od
15. dne trvání pracovní neschopnosti vám bude náležet nejdéle po dobu
70 kalendářních dnů, avšak nejdéle do data, kdy má vaše zaměstnání na
dohodu o provedení práce skončit, výplata nemocenského.
Ing. Marcela Hříbalová,
specialistka na sociální oblast,
úsek odborové politiky OS KOVO
Aktualizace: Text platí i od 1. 1. 2015
Kovák č. 17/6. října 2014

Obnovení výplaty vdovského důchodu
Naše zaměstnankyně ovdověla dne 23. 11. 2010. Její datum
narození je 15. 2. 1958. Má dvě dospělé děti, je stále zaměstnána
a vdovský důchod pobírala pouze po dobu jednoho roku po úmrtí
manžela. Mohla by se jí výplata vdovského důchodu ještě někdy
v životě obnovit?
Jiří L., Přelouč

Z vašeho dotazu je zřejmé, že po uplynutí jednoho roku od vzniku nároku na vdovecký důchod vaše zaměstnankyně nesplňovala žádnou ze
zákonných podmínek pro další výplatu vdoveckého důchodu. Vdovský
důchod totiž náleží po dobu jednoho roku od smrti manžela. Po uplynutí této doby má vdova nárok na vdovský důchod, jestliže
• pečuje o nezaopatřené dítě,
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• pečuje o dítě, které je závislé na pomoci jiné osoby ve stupni II
(středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo
stupni IV (úplná závislost),
• pečuje o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který s ní
žije v domácnosti a je závislý na pomoci jiné osoby ve stupni II
(středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo
stupni IV (úplná závislost),
• je invalidní ve třetím stupni, nebo
• dosáhla alespoň věku o 4 roky nižšího, než činí důchodový věk
stanovený podle § 32 zákona o důchodovém pojištění pro muže
stejného data narození nebo důchodového věku, je-li důchodový
věk nižší.
Zákon č. 155/1995 Sb.,
o důchodovém pojištění,
v současně platném znění
uvádí, že nárok na vdovský
důchod vznikne znovu, jestliže se splní některá z výše
uvedených podmínek do
dvou roků po zániku dřívějšího nároku na vdovský důchod. Dne 23. 11.
2011, kdy nárok zanikl,
však bylo znění tohoto ustanovení jiné. Pro obnovení
nároku na důchod postačovalo, aby se některá z podmínek splnila nikoli ve
dvouleté, ale v pětileté
lhůtě. Je evidentní, že dřívější právní úprava byla pro
pojištěnce
výhodnější.
Změna lhůty z pětileté na
dvouletou je součástí
úsporné novely, zákona č. 220/2011 Sb., účinného od 1. 1. 2012.
Tento zákon však zahrnuje i přechodné ustanovení. Zde je uvedeno,
že pokud vznikl nárok na vdovský důchod před 1. lednem 2012, vznikne
nárok na tento důchod po 31. prosinci 2011 znovu, splní-li se podmínky
nároku na tento důchod ve lhůtě stanovené zákonem č. 155/1995 Sb.,
o důchodovém pojištění, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti
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tohoto zákona. Z toho vyplývá, že na vaši zaměstnankyni se ještě
vztahuje lhůta pětiletá.
Předpokládáme, že jinou podmínku nesplnila a jedná se jí o posouzení poslední podmínky, tzv. věkové. Nejprve stanovíme důchodový věk
vdovy. S ohledem na datum narození a dvě vychované děti činí její důchodový věk 61 roků a 2 měsíce. Dosáhne ho dne 15. 4. 2019. Důchodový věk muže stejného data narození činí 63 roků a 10 měsíců.
Po odečtení 4 let je to 59 roků a 10 měsíců. Tohoto věku vdova dosáhne
15. 12. 2017. Pětiletá lhůta pro obnovu výplaty přitom končí 23. 11.
2016.
Shrnuto: Přestože z přechodných ustanovení úsporné novely zákona o důchodovém pojištění je v uvedeném případě možno použít dřívější delší, pětiletou lhůtu pro obnovu výplaty důchodu, věková podmínka splněna nebude. Nárok na výplatu vdovského důchodu by se tedy
obnovil jedině v případě, že by se do konce lhůty, tedy do 23. 11. 2016
splnila některá z ostatních podmínek, které jsou vyjmenovány v úvodu
této poradny.
Ing. Marcela Hříbalová,
úsek odborové politiky OS KOVO
Aktualizace: Text platí i od 1. 1. 2015
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DŮCHODOVÉ SPOŘENÍ
Kovák č. 4/24. února 2014
Mám uzavřít novou smlouvu?
Je mi 65 let, mám jednu dceru. Jsem dosud výdělečně činná, i když
na poloviční úvazek. Pobírám starobní důchod a jsem i účastna
penzijního připojištění se státním příspěvkem. Poradkyně penzijní
společnosti mi doporučuje, abych smlouvu o penzijním připojištění
ukončila, nechala si vyplatit jednorázové vyrovnání a uzavřela
smlouvu novou. Prý tím zajistím vyšší nároky pro dceru v případě
mého úmrtí.
Miroslava J., Praha

V odpovědi na váš dotaz se nabízí zdůraznění zásadního rozdílu nároků
ze smlouvy uzavřené podle zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem, a nároků z případné nové smlouvy s penzijní
společností, která je vám nabízena a která již může být uzavřena pouze podle zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření.
Tento zásadní rozdíl spočívá v tom, že zatímco ve „staré“ smlouvě máte
ze zákona stále zaručeno, že vám penzijní společnost nebude moci připsat
při ukončení záporný výnos, v „nové“ smlouvě tato záruka není. To znamená, že suma vašich příspěvků bude moci být v nové smlouvě o doplňkovém penzijním spoření snížena o případný záporný výnos.
Jestliže jste však rozhodnuta, že své penzijní připojištění „odkážete“
dceři, má doporučení poradkyně penzijní společnosti určitý smysl.
V případě vaší smrti v době trvání staré smlouvy náleží totiž fyzické
osobě určené ve smlouvě (což je předpokládáme vaše dcera) tzv. odbytné.
Výše odbytného se přitom stanoví jako úhrn příspěvků zaplacených účastníkem a podílu na výnosech hospodaření penzijního fondu odpovídajícího
výši jím zaplacených příspěvků. Částky státního příspěvku za celou dobu
připojištění je penzijní společnost povinna vrátit ministerstvu.
Oproti tomu, jestliže „starou“ smlouvu nyní řádně ukončíte a necháte
si vyplatit tzv. jednorázové vyrovnání, budou částky státního příspěvku
součástí vyplacené sumy. Záleží tedy především na tom, jak dlouho jste
již účastníkem penzijního připojištění (předpokládáme, že minimální
dobu spoření máte splněnou), a také na výši vašich příspěvků, od kterých
se odvíjí celková částka příspěvků od státu. Tuto celkovou částku státních
příspěvků by vaše dcera v případě vaší smrti neobdržela.
Ing. Marcela Hříbalová, specialistka
na sociální oblast, úsek odborové politiky OS KOVO
Aktualizace: Text platí i od 1. 1. 2015
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SOCIÁLNÍ DÁVKY
Kovák č. 5/10. března 2014

Přijdu o část rodičovského příspěvku?
Jsem na rodičovské dovolené, synovi bude 18 měsíců. Pobírám
rodičovský příspěvek ve výši 11 500 Kč měsíčně. Nečekaně se mi
naskytla možnost nastoupit zpět do práce, ovšem s podmínkou, že
nastoupím prakticky okamžitě. Dceru bych mohla umístit do jeslí.
Slyšela jsem, že při pobírání rodičovského příspěvku si mohu
vydělat bez omezení.
Karla S., Čáslav

Zákon č. 155/1995 Sb., o státní sociální podpoře, uvádí, že nárok
na rodičovský příspěvek má rodič, který po celý kalendářní měsíc
osobně, celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině,
a to až do vyčerpání celkové částky 220 000 Kč, nejdéle do 4 let věku
dítěte. Příjmy rodiče přitom nejsou sledovány.
U dítěte, kterému již byly 2 roky, není doba docházky do jeslí, mateřské školy, nebo jiného obdobného zařízení omezena. U dítěte mladšího 2 let je pro nárok na rodičovský příspěvek omezen rozsah návštěvy jeslí, mateřské školy nebo jiného zařízení pro děti předškolního
věku nejvýše na 46 hodin v kalendářním měsíci.
Zvláštní úpravu obsahuje zákon v těchto případech:
• Dítě může navštěvovat léčebně rehabilitační zařízení nebo jesle,
mateřskou školu nebo obdobné zařízení pro zdravotně postižené
předškolní děti v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně.
• Dítě zdravotně postižené může navštěvovat jesle, mateřskou
školu nebo obdobné zařízení pro děti předškolního věku v rozsahu
nepřevyšujícím 6 hodin denně.
• Dítě, jehož osamělý rodič nebo oba rodiče jsou závislí na pomoci
jiné osoby ve stupni III nebo IV, může navštěvovat jesle, mateřskou
školu nebo obdobné zařízení pro děti předškolního věku v rozsahu
nepřevyšujícím 4 hodiny denně.
Z uvedeného vyplývá, že pokud byste nastoupila do práce a syna
umístila do jeslí na delší dobu než je 46 hodin v měsíci, výplata rodičovského příspěvku by vám nadále nenáležela. Byla byste v souladu
se zněním zákona povinna ohlásit do osmi dnů tuto skutečnost příslušné krajské pobočce úřadu práce změny ve skutečnostech, které jsou
rozhodné pro trvání nároku na dávku, na její výši nebo výplatu. Z tohoto ustanovení by pro vás vyplynula povinnost ohlásit na příslušné
pobočce ÚP nástup dítěte mladšího 2 let do jeslí. Výplatu rodičov-
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ského příspěvku by vám zastavili, nedočerpala byste částku
220 000 Kč.
Závěrem uvádíme, že podmínka osobní celodenní péče se též považuje za splněnou a rodičovský příspěvek náleží, jestliže rodič zajistí
péči o dítě jinou zletilou osobou. V tom případě může jít i o dítě mladší
2 let.
Ing. Marcela Hříbalová, specialistka
na sociální oblast, úsek odborové
politiky OS KOVO
Aktualizace: Text platí i od 1. 1. 2015
Kovák č. 10/19. května 2014

Kdy je nárok na příspěvek na péči?
Zdravotní stav mého osmdesátiletého otce, se kterým žiji v domácnosti, se prudce zhoršil, zřejmě trvale. Nyní leží v nemocnici,
avšak chtějí ho v krátké době propustit do domácího ošetření.
Nevím, zda zvládnu péči o něj při současném vykonávání svého
zaměstnání. Pracuji na směny a navíc poměrně daleko dojíždím
do sousedního města. Chtěl bych radu ohledně příspěvku na péči.
Miroslav P., Polička

Příspěvek na péči se poskytuje osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona č. 106/2008 Sb., o sociálních službách.
Tímto příspěvkem se stát podílí na zajištění sociálních služeb nebo jiných forem pomoci při zvládání základních životních potřeb osob. Náklady na příspěvek se hradí ze státního rozpočtu. O příspěvku rozhoduje krajská pobočka úřadu práce. Častými příjemci příspěvku jsou
senioři. Příspěvek je poskytován za účelem zajištění potřebné pomoci.
Náleží seniorovi, o kterého má být pečováno, nikoliv osobě, která péči
zajišťuje.
Nárok na příspěvek má osoba (tedy případně váš otec), která z důvodu
dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb v rozsahu stanoveném stupněm závislosti podle § 8 zákona, pokud jí tuto pomoc poskytuje osoba blízká nebo asistent sociální péče nebo poskytovatel
sociálních služeb, anebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu.
Osoba starší 18 let věku se považuje za závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve
• stupni I (lehká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříz-

28

KOVAK 2015:12

19.3.2015

15:06

Stránka 29

nivého zdravotního stavu není schopna zvládat tři nebo čtyři základní životní potřeby,
• stupni II (středně těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě
nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat pět nebo
šest základních životních potřeb,
• stupni III (těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat sedm nebo osm základních životních potřeb,
• stupni IV (úplná závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat devět nebo deset základních životních potřeb.
Výše příspěvku pro osoby starší 18 let činí za kalendářní měsíc
• 800 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost),
• 4 000 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost),
• 8 000 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost),
• 12 000 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost).
Při posuzování stupně závislosti se hodnotí schopnost zvládat
tyto základní životní potřeby:
• a) mobilita,
• b) orientace,
• c) komunikace,
• d) stravování,
• e) oblékání a obouvání,
• f) tělesná hygiena,
• g) výkon fyziologické potřeby,
• h) péče o zdraví,
• i) osobní aktivity,
• j) péče o domácnost.
Vymezení schopností zvládat základní životní potřeby je uvedeno
v Příloze 1 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení zákona o sociálních službách takto:
a) Mobilita:
Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav,
kdy osoba je schopna zvládat vstávání a usedání, stoj, zaujímat polohy,
pohybovat se chůzí krok za krokem, popřípadě i s přerušováním zastávkami, v dosahu alespoň 200 m, a to i po nerovném povrchu, chůzi
po schodech v rozsahu jednoho patra směrem nahoru i dolů, používat
dopravní prostředky včetně bariérových.
b) Orientace:
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Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy
osoba je schopna poznávat a rozeznávat zrakem a sluchem, mít přiměřené
duševní kompetence, orientovat se časem, místem a osobou, orientovat se
v obvyklém prostředí a situacích a přiměřeně v nich reagovat.
c) Komunikace:
Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav,
kdy osoba je schopna dorozumět se a porozumět, a to mluvenou srozumitelnou řečí a psanou zprávou, porozumět všeobecně používaným
základním obrazovým symbolům nebo zvukovým signálům, používat
běžné komunikační prostředky.
d) Stravování:
Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav,
kdy osoba je schopna vybrat si ke konzumaci hotový nápoj a potraviny,
nápoj nalít, stravu naporcovat, naservírovat, najíst se a napít, dodržovat
stanovený dietní režim.
e) Oblékání a obouvání:
Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav,
kdy osoba je schopna vybrat si oblečení a obutí přiměřené okolnostem,
oblékat se a obouvat se, svlékat se a zouvat se, manipulovat s oblečením v souvislosti s denním režimem.
f) Tělesná hygiena:
Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav,
kdy osoba je schopna použít hygienické zařízení, mýt si a osušovat si
jednotlivé části těla, provádět celkovou hygienu, česat se, provádět
ústní hygienu, holit se.
g) Výkon fyziologické potřeby:
Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav,
kdy osoba je schopna včas používat WC, vyprázdnit se, provést očistu,
používat hygienické pomůcky.
h) Péče o zdraví:
Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav,
kdy osoba je schopna dodržovat stanovený léčebný režim, provádět stanovená léčebná a ošetřovatelská opatření a používat k tomu potřebné
léky, pomůcky.
i) Osobní aktivity:
Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav,
kdy osoba je schopna vstupovat do vztahů s jinými osobami, stanovit si
a dodržet denní program, vykonávat aktivity obvyklé věku a prostředí
jako např. vzdělávání, zaměstnání, volnočasové aktivity, vyřizovat své
záležitosti.
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j) Péče o domácnost:
Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna
nakládat s penězi v rámci osobních příjmů a domácnosti, manipulovat s předměty denní potřeby, obstarat si běžný nákup,
ovládat běžné domácí spotřebiče, uvařit si teplé jídlo a nápoj,
vykonávat běžné domácí práce,
obsluhovat topení a udržovat pořádek.
Řízení o přiznání příspěvku
na péči
Řízení o přiznání příspěvku
na péči se zahajuje na základě
písemné žádosti podané na tiskopisu předepsaném ministerstvem. Žádosti jsou k dispozici na kontaktních pracovištích krajských
poboček úřadu práce nebo na Integrovaném portálu MPSV. Žádost se
podává na kontaktním pracovišti krajské pobočky úřadu práce. Příslušnost se určuje dle místa trvalého pobytu žadatele o příspěvek.
Krajská pobočka úřadu práce (sociální pracovník) provádí pro účely
rozhodování o příspěvku nejprve sociální šetření, při kterém se zjišťuje
schopnost samostatného života osoby v jejím přirozeném sociálním prostředí. Následně krajská pobočka úřadu práce zašle příslušné okresní
správě sociálního zabezpečení žádost o posouzení stupně závislosti
osoby. Při posuzování stupně závislosti osoby vychází okresní správa sociálního zabezpečení ze zdravotního stavu osoby doloženého nálezem
vydaným poskytovatelem zdravotních služeb, z výsledku sociálního šetření a zjištění potřeb osoby, popřípadě z výsledků funkčních vyšetření
a z výsledku vlastního vyšetření posuzujícího lékaře.
Na základě tohoto posudku pak krajská pobočka úřadu práce vydá
rozhodnutí o tom, zda se příspěvek na péči přiznává či nikoliv. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat. Odvolání se podává k úřadu, který napadené rozhodnutí vydal, o odvolání pak rozhoduje MPSV.
Řízení o příspěvku by nemělo trvat déle než 90 dní, pro výplatu je rozhodný den podání žádosti, po schválení žádosti bude příspěvek vyplacen zpětně od data podání žádosti.
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Závěr:
Při poskytnutí příspěvku na péči od stupně II (středně těžká závislost)
výše byste v případě celodenní péče o otce nemohl chodit do zaměstnání
a otec by vám poskytoval přiznaný příspěvek. Zdravotní pojištění by za
vás hradil stát, doba pojištění na důchod by byla uznána jako náhradní
(započtená pro výši důchodu 80 %).
Další možností by bylo umístění otce v domově pro seniory, v tomto
případě by příspěvek na péči náležel tomuto zařízení včetně větší části
starobního důchodu otce.
Ing. Marcela Hříbalová, specialistka
na sociální oblast, úsek odborové politiky OS KOVO
Aktualizace: Text platí i od 1. 1. 2015
Kovák č. 12/16. června 2014

Pomoc v hmotné nouzi – kdo a kdy má nárok
Mám dotaz ohledně kamarádky, která nemá ani životní minimum.
Na úřadě jí řekli, že nemá na nic nárok, že ji má živit její matka,
která má 81 let a žije z důchodu. Přítelkyně je nezaměstnaná
a podporu z úřadu práce již nebere. Zaměstnání nemůže sehnat,
i když se hodně snaží. Je tedy úplně bez příjmů, jediné, co pobírá,
je příspěvek na bydlení. Ke své matce se vrátila po rozvodu. Ta ji
vzala zpět, protože ji manžel vyhodil z bytu a ona neměla kam jít.
Přijala ji společně s dcerou, která studuje. Bylo by přece
nespravedlivé, aby ji matka ještě i s dcerou živila. To by ani ona
neměla na to, co k životu potřebuje. Prosím, je možno jí poradit?
Jitka Š., Pardubice

Úřady při svém rozhodování jsou povinny vycházet ze zákonů
č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi a č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, obojí ve znění pozdějších předpisů. Dle těchto zákonů musí příslušné správní úřady při rozhodování o nároku na
dávky pomoci v hmotné nouzi zkoumat příjem a majetkové poměry nejen žadatele o tuto dávku, ale i dalších osob, které jsou s žadatelem pro
účely poskytování těchto dávek posuzovány společně. Zákon o životním
a existenčním minimu stanoví, které osoby se posuzují společně.
Jde o tzv. společně posuzované osoby. Do tohoto okruhu dle ustanovení § 4 odst. 1 písm. c) bodu 2 zákona č.110/2006 Sb., o životním
a existenčním minimu, náleží i rodiče a zletilé děti (bez ohledu na
věk), pokud tyto děti společně s rodiči užívají byt (i v rodinném domě).
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Pokud tedy vaše přítelkyně žije se svojí matkou v jednom bytě (nikoliv zda vedou společnou domácnost – to se neposuzuje), úřad musí
dle zákona zahrnout do okruhu společně posuzovaných osob ji, dceru,
která je pro výpočet těchto dávek nezaopatřeným dítětem, a její matku.
Z dotazu dovozuji, že s nimi nežije otec dcery, v tom případě je povinen platit na dceru výživné. Pokud otec žije, ale neplatí výživné, musela by ho dcera po něm vymáhat. Není-li výživné určeno soudně, pak
musí podat návrh soudu na stanovení výživného (vzor najde pomocí zadání pojmu Návrh na stanovení výživného zletilého dítěte do vyhledávače PC). Výživné je při výpočtu nároku na dávky hmotné nouze i státní
sociální podpory (dále jen SSP) započitatelný příjem. V případě, že je
přítelkyně čerstvě rozvedená, mohla by požádat o výživné na sebe
i ona.
Pokud by přítelkyně bydlela sama (i se svojí dcerou), byly by při rozhodování o nároku na pomoc v hmotné nouzi (dále též HN) započítány
pouze její příjmy a příjmy dcery.
Má-li však její matka trvalé bydliště v místě jejího bydliště (tj.
v místě bydliště přítelkyně), započítává se vždy jako společně posuzovaná osoba i matka. Mohla by (žadatelka o dávky HN nebo SSP) sice
zažádat o vyloučení matky z okruhu společně posuzovaných osob, ale
musela by prokázat, že zde matka skutečně nebydlí, např. tím, že by
matka předložila, že platí náklady na elektřinu, plyn, vodu atd. jinde. Sociální pracovnice toto tvrzení ověřují svým šetřením v místě bydliště žadatele o dávky HN nebo SSP. Občasné pobyty jinde či přechodné bydliště nemají pro toto posuzování význam.
Další možností, kdy lze počítat rodiče zvlášť, je, že děti mají v domě
samostatnou bytovou jednotku a rodiče (rodič) také. Za samostatnou bytovou jednotku se považuje byt, tj. alespoň kuchyňský kout, jedna místnost a samostatné sociální zařízení – koupelna a WC. Dvě samostatné
bytové jednotky musí být prokázány kolaudačním rozhodnutím nebo potvrzením stavebního úřadu. Také tuto skutečnost ověřují sociální pracovnice svým šetřením v místě bydliště a požadují předložení stavební
dokumentace nebo potvrzení stavebního úřadu, že se skutečně jedná
o dvě samostatné bytové jednotky.
Okamžitá pomoc
Pro úplnost dodávám, že v rámci sociálního systému existuje také
dávka pomoci v hmotné nouzi – mimořádná okamžitá pomoc. Podmínkou však je, že žadatel je v hmotné nouzi, tj. má nárok na příspěvek na živobytí. Po prošetření situace v rodině ji úřad může přiznat
i v případě, že žadatel sice nemá na dávky HN nárok, ale nachází se
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dlouhodobě na pokraji hmotné nouze a jeho situace tuto pomoc vyžaduje, neboť ji bez ní nemůže překonat. Jde však o dávku nenárokovou,
což znamená, že na ni nevzniká nárok automaticky ze zákona. Jak uvádím, v závažných případech však úřad po posouzení konkrétní situace
dané rodiny může dávku přiznat i v případě, pokud by se osoba žádající (nebo společně posuzovaná osoba) o tuto dávku ocitla v situaci, kdy
by byla ohrožena na životě (zdraví).
Kam pro žádost
Žádosti o dávky lze vyzvednout na příslušném úřadu práce (místní
příslušnost se řídí místem trvalého bydliště), na požádání je žadatelům
o dávky předají zaměstnanci úřadu (spolu s nezbytnými přílohami).
Rovněž si je žadatel může vytisknout z integrovaného portálu MPSV:
http://formulare.mpsv.cz/okdavky/cs/welcome/forms.jsp,
http://formulare.mpsv.cz/oknouze/cs/welcome/forms.jsp.
Okamžik podání žádosti je velmi důležitý, neboť jde o skutečnost, kterou je zahájeno správní řízení. To znamená, že úřad pak žádost musí
vždy vyřídit rozhodnutím, ne jinak (např. ústně sdělením žadateli
o dávku, že na ni nemá nárok nebo dopisem – to je nepřípustné). Je třeba
také vědět, že i když má žadatel na dávku nárok, může mu ji úřad přiznat nejdříve od prvního dne v měsíci, v němž podá žádost. Znovu tedy
zdůrazňuji, že úřad práce je povinen žádosti o dávky přijmout, i kdyby
se jejich zaměstnanci domnívali, že žadatel nesplňuje podmínky pro jejich poskytnutí.

34

KOVAK 2015:12

19.3.2015

15:06

Stránka 35

Odmítnutí žádosti
Pokud by příslušný zaměstnanec odmítl žádost přijmout (či vydat formulář žádosti), je třeba trvat na přivolání nadřízeného pracovníka a na
sepsání úředního záznamu o odmítnutí. Následně se může s žádostí
o zjednání nápravy obrátit na nadřízený orgán.
Proti rozhodnutí o nepřiznání dávky lze podat do 15 dnů od jeho obdržení odvolání k úřadu uvedenému v poučení konkrétního rozhodnutí.
Nebude-li přítelkyně jako žadatel o danou dávku souhlasit s rozhodnutím o odvolání, může je napadnout do 2 měsíců od jeho obdržení soudní žalobou, soudní řízení je osvobozeno od soudního poplatku a účastník
v něm nemusí být zastoupen advokátem, i když je to pro hájení jeho práv
vhodnější. Taktéž se může obrátit s podnětem na veřejného ochránce
práv www.ochrance.cz.
V případě nesouhlasu s výší přiznané dávky lze proti oznámení o jejím přiznání podat námitky, na jejichž základě je vydáno rozhodnutí,
proti němuž je opět možné podat odvolání.
V případě, že by se přítelkyně rozhodla bydlet s dcerou samostatně,
nárok na příspěvek na bydlení (dávka SSP) a na výše uvedené dávky pomoci v hmotné nouzi (příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení – pokud by splňovaly podmínky) by měly. Musely by však bydlet na základě
nájemní smlouvy, mít v pronajatém bytě trvalé bydliště atd.
V dalším lze odkázat na internetové stránky Ministerstva práce a sociálních věcí http://portal.mpsv.cz/soc/poradce, kde jsou přehledně uvedeny veškeré dávky, které lze při splnění zákonných podmínek (ty jsou
zde u jednotlivých dávek taktéž uvedeny) poskytnout. Také zde přítelkyně najde kalkulačku pro výpočet dávek.
JUDr. Zdeňka Vejvalková,
odborná právní poradkyně Brno
Aktualizace: Novela č. 252/2014 Sb., zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.
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SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ
Kovák č. 8/21. dubna 2014

Kdy lze zvýšit přiznaný starobní důchod?
Předseda naší ZO OS KOVO je starobní důchodce. Není
zaměstnán. Z jeho odměny 15 000 Kč měsíčně (funkční požitky)
odvádíme zdravotní i sociální pojištění a daň z příjmu. Předseda
vykonává činnost 3 určené dny v týdnu. Zajímá nás, jestli se na
něj bude vztahovat možnost požádat o zvýšení důchodu pro souběh
výdělečné činnosti a pobírání starobního důchodu.
Pavla K., Dobříš

Starobní důchod se zvyšuje (kromě pravidelných či mimořádných valorizací) ve třech základních případech:
• Výše procentní výměry starobního důchodu se zvyšuje pojištěnci,
který splňuje nárok na starobní důchod a přitom nepobírá starobní
důchod ani invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně a vykonává výdělečnou činnost, za každých 90 kalendářních dnů této výdělečné činnosti o 1,5 % výpočtového základu (lidově práce „na
procenta“).
• Výše procentní výměry starobního důchodu se zvyšuje pojištěnci,
který splnil podmínky nároku na starobní důchod a po vzniku nároku na tento důchod vykonával výdělečnou činnost a pobíral
přitom starobní důchod ve výši poloviny, za každých 180 kalendářních dnů této výdělečné činnosti o 1,5 % výpočtového základu
(lidově práce „na poloviční procenta“– v praxi se prakticky nepoužívá).
• Výše procentní výměry starobního důchodu se na žádost zvyšuje
pojištěnci, který splnil podmínky nároku na starobní důchod a po
vzniku nároku na tento důchod vykonával výdělečnou činnost a pobíral přitom starobní důchod v plné výši, za každých 360 kalendářních dnů této výdělečné činnosti o 0,4 % výpočtového základu.
Za výkon výdělečné činnosti se přitom pro účely zvýšení procentní
výměry starobního důchodu ve všech třech výše uvedených případech
nepovažují následující doby:
- pracovního volna bez náhrady příjmu,
- neomluvené nepřítomnosti v práci,
- dočasné pracovní neschopnosti, kterou si pojištěnec nezpůsobil
úmyslně, za podmínky, že dočasná pracovní neschopnost vznikla
nejpozději v poslední den ochranné lhůty,
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- doby karantény,
- doby, po kterou trvala potřeba ošetřování nebo péče o dítě ve věku
do 10 let nebo jiného člena domácnosti podle zvláštního právního
předpisu, nejvýše však v rozsahu prvních 9 kalendářních dnů potřeby ošetřování nebo péče, popřípadě prvních 16 kalendářních
dnů, jde-li o osamělého zaměstnance, který má v péči aspoň jedno
dítě ve věku do 16 let, které neukončilo povinnou školní docházku,
- doby před porodem, po kterou nebyla vykonávána výdělečná činnost z důvodu těhotenství, nejdříve však od začátku osmého týdne
před očekávaným dnem porodu do dne, který bezprostředně předcházel dni porodu.
Závěr: Fakt, že předseda vaší organizace vykonává činnost 3 dny
v týdnu, nemá vliv na to, že se jedná o výdělečnou činnost. Tato činnost
je definována v § 27 zákona o důchodovém pojištění jako činnost osob
vykonávaná v rozsahu, který zakládá účast na sociálním pojištění. Za
splnění podmínek se tak na něj bude vztahovat možnost zvýšení procentní výměry uvedená pod bodem 3. našeho článku. Do 31. 12. 2013
bylo však možno požádat o toto zvýšení až po dvou letech souběhu pobírání starobního důchodu a vykonávání výdělečné činnosti. Započal-li souběh před 1. 1. 2014, platí pro nárok na zvýšení důchodu v souladu s přechodnými ustanoveními novely tato dvouletá lhůta. O zvýšení
důchodu je nutno požádat na OSSZ.
Ing. Marcela Hříbalová,
specialistka na sociální oblast,
úsek odborové politiky OS KOVO
Aktualizace: Text platí i od 1. 1. 2015
Kovák č. 13/30. června 2014

Mám nárok na invalidní důchod?
Došlo u mě k poškození funkce oka (odchlípnutí sítnice). Byla jsem
na operaci, avšak výsledek není uspokojivý. Jsem v léčení již
několik měsíců, avšak v současné době již reálně hrozí, že na oko
nebudu vidět vůbec, nebo téměř vůbec. Pracuji s počítačem a zdravé oko se namáhá. Můj dotaz směřuje k částečnému invalidnímu
důchodu. Měla bych na něj naději a musela by mu předcházet
pracovní neschopnost?
Eva L., Praha

Podmínky nároku na invalidní důchod jsou uvedeny v § 38 a následujících zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.
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Od 1. 1. 2010 se již nepřiznává plný nebo částečný invalidní důchod, nýbrž invalidní důchod prvního, druhého či třetího stupně.
Pojištěnec je podle současně platných předpisů invalidní, jestliže
z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nastal pokles
jeho pracovní schopnosti nejméně o 35 %. Dále musí pojištěnec získat potřebnou dobu pojištění a naopak nesmí splnit ke dni vzniku invalidity podmínky nároku na starobní důchod.
Jestliže pracovní schopnost pojištěnce poklesla
• nejméně o 35 %, avšak nejvíce o 49 %, jedná se o invaliditu
prvního stupně,
• nejméně o 50 %, avšak nejvíce o 69 %, jedná se o invaliditu druhého stupně,
• nejméně o 70 %, jedná se o invaliditu třetího stupně.
Pracovní schopností se rozumí schopnost pojištěnce vykonávat výdělečnou činnost odpovídající jeho tělesným, smyslovým a duševním
schopnostem, s přihlédnutím k dosaženému vzdělání, zkušenostem
a znalostem a předchozím výdělečným činnostem. Poklesem pracovní
schopnosti se rozumí pokles schopnosti vykonávat výdělečnou činnost
v důsledku omezení tělesných, smyslových a duševních schopností ve
srovnání se stavem, který byl u pojištěnce před vznikem dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu.
Potřebná doba pojištění pro nárok na invalidní důchod činí u pojištěnce ve věku
• do 20 let méně než jeden rok,
• od 20 let do 22 let jeden rok,
• od 22 let do 24 let dva roky,
• od 24 let do 26 let tři roky,
• od 26 let do 28 let čtyři roky a
• nad 28 let pět roků.
V souladu s ustanovením § 108 zákona o důchodovém pojištění se
způsob posouzení a procentní míry poklesu pracovní schopnosti stanoví
v prováděcím předpisu. Tímto předpisem je vyhláška č. 359/2009 Sb.,
kterou se stanoví procentní míry poklesu pracovní schopnosti a náležitosti posudku o invaliditě a upravuje posuzování pracovní schopnosti pro
účely invalidity (vyhláška o posuzování invalidity).
Procentní míry poklesu pracovní schopnosti podle druhů zdravotního
postižení jsou uvedeny v příloze k této vyhlášce.
Kapitola VII této přílohy uvádí procentní pokles pracovní schopnosti
při postižení očí. Zde pod bodem 4a je uvedeno, že ztráta jednoho oka
nebo ztráta vizu (vidění) jednoho oka při normálních zrakových funk-
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cích na druhém oku odpovídá pouhým 20 % poklesu pracovní schopnosti.
Z uvedeného vyplývá, že pokud je funkce jednoho oka pojištěnce zachována, nebude mu přiznán ani invalidní důchod prvního stupně.
Ing. Marcela Hříbalová,
specialistka na sociální oblast,
úsek odborové politiky OS KOVO
Aktualizace: Text platí i od 1. 1. 2015
Kovák č. 21/15. prosince 2014

Kde získám údaje pro důchod?
Za tři roky bych měl jít do starobního důchodu. Slyšel jsem, že je
možnost požádat o přehled pojištěných dob a doby si zkontrolovat.
Protože jsem několikrát měnil zaměstnání, rád bych této možnosti
využil. U které instituce mohu žádost uplatnit a mohu si o přehled
požádat opakovaně?
Lubomír K., Liberec

Zákon č. 424/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony zavedl od 1. 1. 2005 povinnost pro Českou
správu sociálního zabezpečení (ČSSZ) obsaženou v nově vloženém
§ 40a zákona č. 582/1991 Sb. Znění tohoto paragrafu bylo později
upřesněno a v současné podobě je jeho znění následující:
§ 40a
Informativní osobní list důchodového pojištění
(1) Orgány sociálního zabezpečení zasílají občanům na základě
jejich písemné žádosti informativní osobní list důchodového pojištění (dále jen „informativní list“). Občan má právo na zaslání
informativního listu jednou za kalendářní rok. Informativní list obsahuje přehled dob důchodového pojištění a za dobu od roku 1986
přehled vyměřovacích základů a vyloučených dob, které jsou
v evidenci příslušného orgánu sociálního zabezpečení. Informativní list zašle orgán sociálního zabezpečení občanovi do 90 dnů
ode dne doručení jeho žádosti.
(2) Orgán sociálního zabezpečení na základě žádosti občana vyhotoví nový informativní list, prokáže-li občan dobu účasti na důchodovém pojištění podle zákona o důchodovém pojištění nebo
dobu zaměstnání před 1. lednem 1996 anebo dobu studia před
1. lednem 1996 a vyměřovací základy nebo vyloučené doby v ob-
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dobí po roce 1985. Orgán sociálního zabezpečení zašle občanu do
90 dnů ode dne doručení žádosti podle věty první nový informativní list se zohledněním údajů prokázaných podle věty první. Větu
první a druhou nelze použít pro období kalendářního roku, v němž
byl informativní list vyhotoven, a bezprostředně předcházejícího
kalendářního roku.
(3) Jestliže orgán sociálního zabezpečení nepovažuje doby a další
údaje podle odstavce 2 věty první za dostatečně prokázané, nový
informativní list nevyhotoví a do 90 dnů ode dne doručení žádosti
podle odstavce 2 věty první zašle občanu písemné sdělení se zdůvodněním, že doby a další údaje nejsou dostatečně prokázány a že
o těchto dobách a dalších údajích bude rozhodnuto v řízení o přiznání dávky důchodového pojištění; současně občanu vrátí jím
předložené doklady, a to do vlastních rukou.
Občané tedy mohou požádat Českou správu sociálního zabezpečení
(Odbor správy údajové základny) o výpis dob pojištění z evidence
ČSSZ, konkrétně o zaslání informativního osobního listu důchodového
pojištění (IOLDP).
Tento informativní list obsahuje přehled dob důchodového pojištění,
případně náhradních dob pojištění, uložených v evidenci ČSSZ, a za
dobu od roku 1986 obsahuje i přehled vyměřovacích základů a vyloučených dob. IOLDP dále obsahuje i celkový počet neevidovaných
dob, které ve výpisu chybí.
Občané zasílají žádost o IOLDP písemně na adresu ČSSZ, Odbor
správy údajové základny, Křížová 25, 225 08 Praha 5. Není nutno zasílat žádost doporučeně.
Občan má právo na zaslání informativního listu jednou za kalendářní rok. Žádost musí obsahovat rodné číslo žadatele, jméno, příjmení, rodné příjmení, vlastnoruční podpis a adresu. Občan zde uvádí
adresu trvalého bydliště, případně jinou adresu, na kterou si přeje informativní osobní list důchodového pojištění zaslat. Informativní list zašle Česká správa sociálního zabezpečení občanovi nejdéle do 90 dnů ode
dne doručení jeho žádosti, dle našich zkušeností zasílá ČSSZ informativní listy podstatně dříve.
ČSSZ vyhotoví nový informativní osobní list důchodového pojištění do 90 dnů ode dne doručení žádosti, prokáže-li občan dodatečně
doby pojištění, doby péče o dítě do čtyř let věku, doby péče o osobu
závislou na péči jiné osoby a doby pobírání plného invalidního důchodu. Tato povinnost neplatí, předloží-li pojištěnec doklady na dobu
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spadající do období kalendářního roku vyhotovení informativního listu
nebo kalendářního roku předcházejícího.
Nejsou-li tyto doklady dostatečně průkazné, nový informativní list se
nevyhotoví, předložené doklady se vrátí žadateli spolu s vysvětlující informací, a to do vlastních rukou. Lhůta 90 dnů platí i zde.
Chybějící dobu pojištění Česká správa sociálního zabezpečení pro informativní osobní list důchodového pojištění sama nedošetřuje. Bližší
informace o způsobu prokazování chybějících dob pojištění (zaměstnání) a o podmínkách nároku na důchod podává OSSZ/PSSZ/MSSZ.
Ing. Marcela Hříbalová,
úsek odborové politiky OS KOVO
Aktualizace: Text platí i od 1. 1. 2015
VZOR ŽÁDOSTI O VYHOTOVENÍ INFORMATIVNÍHO LISTU
Česká správa sociálního zabezpečení
Odbor správy údajové základny
Křížová 25
225 08 Praha 5

Věc
Žádost o Informativní osobní list důchodového pojištění
Žádám o zaslání Informativního osobního listu důchodového pojištění na níže uvedenou adresu.
Děkuji.

Příjmení a jméno:
Rodné číslo:
Adresa vč. PSČ:
Datum:
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DŮCHODOVÉ ZABEZPEČENÍ
Kovák č. 12/16. června 2014

Započítání náhradní doby pro důchod
Zaměstnavatel mi nabízí zvýšené odstupné, pokud ukončím
dobrovolně pracovní poměr. Zajímají mě 2 otázky. Od kterého data
mi úřad práce začne vyplácet podporu, nastoupím-li po ukončení
pracovního poměru ihned do evidence úřadu práce? Za jakých
podmínek se tato doba v evidenci započítává pro důchod? Zatím
jsem nikdy na úřadu práce veden nebyl. Petr K., Hradec Králové

Pokud váš pracovní poměr skončí z některého z důvodů, které zakládají podle zákoníku práce nárok na odstupné, bude vám toto odstupné
náležet nejprve v tzv. zákonné výši. Kromě toho v dotazu naznačujete,
že obdržíte od zaměstnavatele ještě další část odstupného, zřejmě z kolektivní smlouvy.
Odstupné náleží zaměstnanci, u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí podle § 52 písm. a) až c) nebo dohodou ze stejných důvodů (tzv. organizačních, kdy se zaměstnavatel nebo jeho část
ruší, přemísťuje nebo se zaměstnanec stane v důsledku organizačních
změn nadbytečným).
Výše tohoto „zákonného“ odstupného záleží na době trvání pracovního poměru zaměstnance u zaměstnavatele. Činí nejméně
• jednonásobek jeho průměrného výdělku, jestliže pracovní poměr
zaměstnance u téhož zaměstnavatele trval méně než 1 rok,
• dvojnásobek průměrného výdělku, pokud trval alespoň 1 rok
a méně než 2 roky,
• trojnásobek průměrného výdělku, pokud trval alespoň
2 roky.
Pro účely odstupného se přitom k době trvání současného pracovního
poměru zaměstnance přičítá i doba předchozího pracovního poměru u téhož zaměstnavatele, pokud od jeho skončení do vzniku současného pracovního poměru neuplynula doba delší 6 měsíců. Podpora v nezaměstnanosti se přestala poskytovat uchazeči o zaměstnání, který byl přijat do
evidence uchazečů o zaměstnání po 1. 1. 2011, po dobu, po kterou uchazeč o zaměstnání, jemuž podle jiných právních předpisů přísluší odstupné, měl být zabezpečen prostředky z odstupného.
V praxi to znamená, že vznikne-li takovému uchazeči o zaměstnání
nárok na podporu v nezaměstnanosti, je její poskytování odloženo až
poté, co uplyne doba krytá „zákonným“ odstupným. K případnému na-
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Kresba Miroslav Pavlík

výšení odstupného
vyplývajícímu z kolektivní
smlouvy
nebo z vnitřního
předpisu se nepřihlíží.
Odpověď na váš
druhý dotaz vyplývá
ze znění § 5 odst. 2
písm. a) zákona
č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.
Formou
náhradní
doby pojištění jsou
v souladu s tímto ustanovením účastny
důchodového pojištění osoby vedené
v evidenci úřadu
práce jako uchazeči
o zaměstnání po dobu,
po kterou jim náleží podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci, a v rozsahu nejvýše 3 let též po dobu, po kterou jim tato podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci nenáleží. Doba,
po kterou podpora v nezaměstnanosti nenáležela před dosažením věku
55 let, se do ní započítává v rozsahu nejvýše 1 roku. Za dobu, po kterou náleží podpora v nezaměstnanosti, se přitom považuje též doba, po
kterou se podpora v nezaměstnanosti neposkytuje z důvodu, že osobě
vedené v evidenci uchazečů o zaměstnání přísluší odstupné.
Závěr: Zatímco podpora v nezaměstnanosti vám bude náležet za podmínek, které uvádíte ve vašem dotazu, až ode dne, kdy uplyne doba, po
kterou budete zabezpečen „zákonným“ odstupným, náhradní doba pojištění pro důchod vám začne běžet již od data, kdy budete evidován jako
uchazeč o zaměstnání v evidenci úřadu práce. Maximální rozsah náhradní doby uchazeče o zaměstnání uvádíme podrobně výše.
Ing. Marcela Hříbalová, specialistka
na úseku odborové politiky OS KOVO
Aktualizace: Text platí i od 1. 1. 2015
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SOCIÁLNÍ OKÉNKO
Kovák č. 14/18. srpna 2014

Odkdy se platí zdravotní pojištění
Syn ukončil studium vysoké školy 16. června 2014. Od 11. srpna
nastupuje do zaměstnání. Bude si muset sám hradit zdravotní
pojištění a za jaké období?
Michaela H., Hradec Králové

Kresba Miroslav Pavlík

Předpokládáme, že syn nedovršil dosud věk 26 let a po dobu studia
na vysoké škole byl nezaopatřeným dítětem, a tedy státním pojištěncem
z hlediska zdravotního pojištění. Dále předpokládáme, že se po skončení studia nezaregistroval v evidenci uchazečů o zaměstnání. V souladu
s § 14 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, platí, že soustavná příprava dítěte na budoucí povolání na vysoké škole začíná nejdříve dnem, kdy se dítě stává studentem vysoké školy, a končí dnem, kdy
dítě ukončilo vysokoškolské studium.
Za soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání se však považuje
také kalendářní měsíc, v němž dítě ukončilo řádně studium na vysoké
škole, a dále kalendářní měsíc následující po kalendářním měsíci,
v němž dítě ukončilo řádně studium na vysoké škole, pokud dítě nevykonává po celý tento měsíc výdělečnou činnost, ani nemá po celý
kalendářní měsíc nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při
rekvalifikaci.
V úvahu připadá tedy povinnost hradit zdravotní pojištění za 10 kalendářních
dnů (1.–10. srpna 2014) před
nástupem do zaměstnání.
Ani za toto období však nevzniká vašemu synovi povinnost hradit pojistné jako
osobě bez zdanitelných příjmů. Podle ustanovení § 10
zákona č. 592/1992 Sb.,
o veřejném zdravotním pojištění, osoba bez zdanitelných příjmů platí pojistné na
účet příslušné zdravotní pojišťovny za celý kalendářní
měsíc.
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Z platných právních předpisů vyplývá, že za podmínek, které ve svém
dotazu uvádíte, nevznikne vašemu synovi před nástupem do zaměstnání povinnost hradit si sám pojistné na veřejné zdravotní pojištění.
Marcela Hříbalová, specialistka
úseku odborové politiky OS KOVO
Aktualizace: Text platí i od 1. 1. 2015
Kovák č. 15/8. září 2014

Nárok na podporu v nezaměstnanosti
Byl jsem od svých 55 let v plném invalidním důchodu, posudkový
lékař mi ale nyní při kontrole sdělil, že jsem invalidní pouze
v II. stupni. Do starobního důchodu mi chybí zhruba 1 rok.
Zaměstnání zcela jistě neseženu, v našem regionu mají problém
sehnat práci i zdraví mladí lidé. Mám si požádat o předčasný
starobní důchod? Na podporu v nezaměstnanosti bych asi neměl
nárok. V evidenci jsem nikdy nebyl.
Jindřich S., Karviná

Jestliže vám do nároku na starobní důchod chybí 2 či přibližně 1 rok,
máte za předpokladu splnění minimální doby pojištění 30 let možnost
si požádat o přiznání předčasného starobního důchodu. Pobírání plného
invalidního důchodu a invalidního důchodu III. stupně je pro nárok na
starobní důchod a pro výpočet výše starobního důchodu náhradní dobou. Tato náhradní doba se započítává v rozsahu 80 %. Pokud si však
nyní požádáte o předčasný starobní důchod, je nutno si uvědomit, že se
bude jednat o důchod trvale krácený a že tedy za každých započatých
chybějících 90 kalendářních dnů do důchodového věku bude procentní
výměra důchodu krácena.
Výše procentní výměry starobního důchodu, na který vznikl nárok podle § 31 (předčasný starobní důchod), se stanoví podle § 34 odst. 1 (řádný starobní důchod) s tím, že tato výše se snižuje za každých i započatých 90 kalendářních dnů z doby ode dne, od kterého se přiznává
starobní důchod, do dosažení důchodového věku o
* 0,9 % výpočtového základu za období prvních 360 kalendářních
dnů,
* 1,2 % výpočtového základu za období od 361. kalendářního dne
do 720. kalendářního dne,
* 1,5 % výpočtového základu za období od 721. kalendářního dne.
Zvažte však také možnost evidence u úřadu práce. Není pravda, že
byste neměl nárok na podporu v nezaměstnanosti. Tzv. podmínku předchozího zaměstnání alespoň jeden rok v posledních dvou letech před za-
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řazením do evidence uchazečů o zaměstnání jste splnil náhradní dobou,
kterou je pobírání invalidního důchodu III. stupně. Je však pravda, že
v tomto případě je podpora v nezaměstnanosti nízká.
Je-li totiž doba předchozího zaměstnání splněna započtením náhradní doby zaměstnání a tato doba se posuzuje jako poslední zaměstnání, činí podpora v nezaměstnanosti:
• po dobu prvních 2 měsíců 0,15násobek (3 694 Kč),
• další 2 měsíce ve výši 0,12násobek (2 955 Kč),
• po zbývající podpůrčí dobu ve výši 0,11násobek (2 709 Kč) průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí roku 2013.
Průměrná mzda v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí roku
2013 činí 24 622 Kč. Délka poskytování podpory ve věku nad 55 let činí
nejvýše 11 měsíců.
Vedle této podpory by vám náležel invalidní důchod II. stupně a doba
vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání u úřadu práce by se započítávala jako náhradní doba pro budoucí starobní důchod, i když opět jenom 80 %.
Vyčkáte-li s žádostí o důchod až do data, kdy splníte důchodový věk,
nebude váš starobní důchod krácený. Invalidní důchod II. stupně vám od
data přiznání starobního důchodu již však nebude patrně náležet. Jsou-li totiž současně splněny podmínky nároku na výplatu starobního a invalidního důchodu, vyplácí se jen jeden důchod, a to vyšší.
Ing. Marcela Hříbalová, specialistka
úseku odborové politiky OS KOVO
Aktualizace: Text platí i od 1. 1. 2015
Kovák č. 16/22. září 2014

Souběh výplaty důchodu a nemocenského
Uzavřel jsem se zaměstnavatelem dohodu o skončení pracovního
poměru s organizačních důvodů a zároveň jsem podal na okresní
správě sociálního zabezpečení žádost o přiznání předčasného
starobního důchodu k datu přecházejícímu o 360 dnů datum mého
důchodového věku. Nyní jsem však onemocněl a jsem v pracovní
neschopnosti. Budu mít po skončení pracovního poměru nárok na
současné vyplácení nemocenského a předčasného starobního
důchodu?
František M., Č. Budějovice

Souběh výplaty starobního důchodu a nemocenského není a priori vyloučen. Připadá v úvahu u pracujících důchodců. Platí pro ně však
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kratší délka podpůrčí doby nemocenského, 70 kalendářních dnů místo
380 kalendářních dnů, které platí pro běžného zaměstnance.
Vyloučení výplaty nemocenského je však uvedeno v § 25 zákona
č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, jak je uvedeno dále.
V souladu se zněním § 25 nárok na nemocenské nemá pojištěnec,
a) který si úmyslně přivodil dočasnou pracovní neschopnost,
b) kterému v době dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené
karantény vznikl nárok na výplatu starobního důchodu, pokud pojištěná činnost skončila přede dnem, od něhož mu vznikl nárok na
výplatu starobního důchodu; nárok na nemocenské v tomto případě
zaniká posledním dnem přede dnem, od něhož mu vznikl nárok na
výplatu starobního důchodu,
c) u něhož vznikla dočasná pracovní neschopnost nebo byla nařízena
karanténa v době útěku z místa vazby nebo v době útěku odsouzeného
z místa výkonu trestu odnětí svobody nebo v době útěku osoby ve výkonu zabezpečovací detence z místa výkonu zabezpečovací detence.
V ustanovení § 25 písm. b) je tedy vyjádřena přednost nároku na
výplatu starobního důchodu, pokud pojištěná činnost skončila přede
dnem, od něhož vznikl nárok na výplatu starobního důchodu.
Pokud jste již obdržel rozhodnutí o přiznání důchodu a od tohoto obdržení neuplynula lhůta 30 dnů, mohl byste prostřednictvím okresní
správy sociálního zabezpečení požádat o změnu data, od něhož se důchod přiznává k jinému datu – do budoucna. Pak by vám nemocenské
náleželo i po skončení pracovního poměru a jednalo by se i o náhradní
dobu pro důchod. Použití tohoto postupu by pro vás zřejmě přicházelo
v úvahu při předpokládané dlouhodobé pracovní neschopnosti, kdy by
se zkrátila „doba předčasnosti“ vašeho starobního důchodu.
Pro úplnost dodáváme, že pouhé zastavení výplaty důchodu by nemělo na pokračování výplaty nemocenského vliv.
Ing. Marcela Hříbalová, specialistka
úseku odborové politiky OS KOVO
Aktualizace: Text platí i od 1. 1. 2015

47

KOVAK 2015:12

19.3.2015

15:06

Stránka 48

ZDRAVOTNÍ OKÉNKO
Kovák č. 13/30. června 2014

Nenechte propadnout předpis na léky
Odjel jsem na dovolenou a v důsledku cestovní horečky jsem si
zapomněl vyzvednout předepsané léky a po návratu z dovolené mi
je v lékárně už odmítli vydat. Pracovnice lékárny mi sdělila, že
pokud by mi léky vydala na prošlý recept, tak by prý zdravotní
pojišťovna léky neproplatila. Osobně jsem měl představu, že nejsou
závazné nějaké lhůty platnosti. Ptám se, zda zaměstnankyně
postupovala správně a jaká je doba platnosti receptů na léky?
Petra K., Pardubice

Pracovnice lékárny postupovala správně a neporušila žádné zákonné ustanovení, pokud byla prošlá doba platnosti receptu. Recepty
mají různou délku platnosti v závislosti na druhu léčivého přípravku.
Doba platnost je upravena vyhláškou Ministerstva zdravotnictví ČR
č. 54/2008 Sb., o způsobu předepisování léčivých přípravků a o lékařských předpisech, konkrétně v § 14.
Nejkratší dobu platnosti má recept vystavený pohotovostní službou,
včetně stomatologické a ústavní, platí nejdéle 1 kalendářní den následující po dnu jeho vystavení.
Recept s předepsanými antibiotiky a antimikrobiálními chemoterapeutiky platí nejdéle pět kalendářních dnů počínaje dnem jeho vystavení.
Recept s předepsanými ostatními léčivými přípravky platí čtrnáct
dnů (tj. den vystavení + 13 následujících kalendářních dnů). V tomto
případě však lékař může na receptu uvést i jinou dobu platnosti (například 2 měsíce), nejdéle však 1 rok.
Recept s předepsanými léčivými přípravky, jejichž výdej se má opakovat, platí 6 měsíců počínaje dnem vystavení, nestanoví-li předepisující lékař jinak, nejdéle však 1 rok.
Žádanka na léčivé přípravky obsahující omamné látky a psychotropní látky platí nejdéle čtrnáct kalendářních dnů počínaje dnem jejího vystavení.
Není-li v lékárně k dispozici předepsaný počet balení nebo jestliže
jsou na receptu předepsány dva druhy léků, z nichž některý není
možné vydat a ani nemůže být urychleně obstarán, tak lékárník na chybějící lék vystaví výpis z receptu. Stejně postupuje v případě receptu
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Kresba Miroslav Martenek

KOVAK 2015:12

na opakovaný výdej. V takovém případě má výpis z receptu stejnou
dobu platnosti jako recept, ze kterého byl proveden. Výpis musí být
proveden v době platnosti receptu a platnost výpisu se počítá od data
vystavení.
PhDr. Václav Vojkůvka
Aktualizace: Text platí i od 1. 1. 2015
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BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ
PŘI PRÁCI
Kovák č. 3/10. února 2014

Krácení odškodnění za pracovní úraz
Jsem zaměstnankyně strojírenské firmy a stal se mi pracovní úraz.
Při chůzi ze svého stanoviště přes ochrannou plentu pro brusný
materiál jsem zakopla o ochrannou plentu, která měla vystupující
stojny pro udržení stability. Zaměstnavatel zkrátil odškodnění za
pracovní úraz o 20 % za údajné porušení zákona č. 262/2006 Sb.,
§106, odst. 4, písm. f) „oznamovat svému nadřízenému vedoucímu
zaměstnanci nedostatky a závady na pracovišti, které ohrožují
nebo by bezprostředně a závažným způsobem mohly ohrozit
bezpečnost nebo zdraví zaměstnanců při práci, zejména hrozící
vznik mimořádné události nebo nedostatky organizačních
opatření, závady nebo poruchy technických zařízení a ochranných
systémů určených k jejich zamezení“. Postupoval zaměstnavatel
správně?
Hana S., Plzeň

Zaměstnavatel nemůže na základě tohoto ustanovení krátit odškodnění. V tomto případě zaměstnavatel porušil ustanovení zákona
č. 309/2006 Sb., § 2, odst. 1 „Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby pracoviště byla prostorově a konstrukčně uspořádána a vybavena tak, aby
pracovní podmínky pro zaměstnance z hlediska bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci odpovídaly bezpečnostním a hygienickým požadavkům
na pracovní prostředí“. Dále zaměstnavatel porušil zákoník práce
§ 102, odst. 1 „(1) Zaměstnavatel je povinen vytvářet bezpečné a zdraví
neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k předcházení rizikům“.
Pracovnice určitě nemá odborné vzdělání v hodnocení a prevenci rizik,
a proto nemohla tento nedostatek odhalit. Pro vyhledávání rizik musí mít
zaměstnavatel odborně způsobilou osobu dle § 9, zákona č. 309/2006 Sb.
Při podpisu záznamu o úrazu se zraněný může vyjádřit v kolonce
„E. Vyjádření úrazem postiženého zaměstnance a svědků úrazu“, že
s porušením uvedeného předpisu nesouhlasí. Pokud zaměstnavatel trvá
na krácení odškodnění, tak se může pracovnice bránit pouze soudní
cestou.
K odškodnění pracovního úrazu se rovněž vyjadřuje odborová or-
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ganizace, která prostřednictvím regionálního pracoviště může zajistit právní podporu zaměstnanci, který je členem ZO OS KOVO.
Václav Pelc, specialista BOZP, RP OS KOVO Plzeň
Aktualizace: Text platí i od 1. 1. 2015
Kovák č. 5/10. března 2014

Právo odmítnout výkon práce
Zaměstnavatel po mně chtěl při měření rizikových faktorů na dílně
(prašnost), abych měl několik hodin na sobě zavěšené osobní
odběrové čerpadlo. Vadilo mně to při práci, tak jsem to odmítl,
mistr mně hrozil vytýkacím dopisem. Může si to dovolit?
P. CH., Svratka

Právo odmítnout výkon práce máte dle § 106 odst. 2 zákoníku práce
(dále též „ZP“), pokud se důvodně domníváte, že bezprostředně a závažným způsobem ohrožuje váš život nebo zdraví, případně život nebo
zdraví jiných osob. Takové odmítnutí nelze považovat za nesplnění povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci.
Pokud tedy nešlo (předpokládám, že ne) o ohrožující výkon práce, tak
si na druhou stranu musíme uvědomit, že dle § 102 ZP je zaměstnavatel povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí
a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci a přijímáním opatření k předcházení rizikům. Zaměstnavatel
je povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny
a zdroje. Tudíž zaměstnavatel tyto rizikové faktory zjistit musí, což je
ve výsledku dobře hlavně pro vás zaměstnance.
V tomto případu musím podotknout, že dle § 106 ZP je nejen právem zaměstnance, ale současně i jeho povinností podílet se na vytváření bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí.
Z tohoto důvodu by se tedy opravdu mohlo jednat o porušení vašich povinností. Pokud byl přístroj objemnější nebo těžší, tak se jistě dalo se
zaměstnavatelem dohodnout na odpovídajícím pracovním postupu během směny, včetně případného přerušení práce, které není započítáno
do průběhu měření škodlivin.
Libor Novotný, Regionální pracoviště OS KOVO Jihlava
Aktualizace: Text platí i od 1. 1. 2015
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Kovák č. 9/5. května 2014

Náhrada za ztrátu výdělku
Zaměstnavatel mně dal výpověď podle § 52 písmeno e) na základě
lékařského vyšetření sluchu. Dle lékařské zprávy závodního lékaře
jsem pozbyl dlouhodobě zdravotní způsobilost. Současně mě
posílají na kliniku nemocí z povolání. Vzhledem k tomu, že ještě
nemám uznanou nemoc z povolání, výpověď dostávám podle § 52
ZP písm. e) – ztráta dlouhodobé zdravotní způsobilosti. Nárok na
odstupné ve výši 12násobku průměrného výdělku nemám, protože
ten je možný jen při výpovědi pro pracovní úraz nebo nemoc
z povolání. Můj dotaz zní: až mě bude uznána nemoc z povolání,
budu dostávat tzv. „rentu“ – náhradu za ztrátu na výdělku?
K. P., Havlíčkův Brod

Při pojistné události vzniklé z důvodu nemoci z povolání je povinností
zaměstnavatele oznámit tuto skutečnost příslušné pojišťovně a v součinnosti s ní se podílet na včasném a řádném odškodnění. V případě, že
bude zaměstnanci později po ukončení pracovního poměru uznáno
uvedené onemocnění, pro které se stal nezpůsobilým k výkonu profese,
jako nemoc z povolání, pak nárok na přiznání náhrady za ztrátu na výdělku dle § 371 zákoníku práce (dále jen renta) vzniká v případě, že jsou
splněny ještě tyto podmínky: Váš smluvní lékař pracovně lékařské péče,
který dříve rozhodl o zdravotní nezpůsobilosti zaměstnance, vystaví vyjádření (po vystavení dokladu o uznání nemoci z povolání), že tato nezpůsobilost je v příčinné souvislosti s později vystaveným přiznáním nemoci z povolání, a zaměstnavatel odpovědný za nemoc z povolání
potvrdí, že by zaměstnanec, nebýt uvedeného pracovního omezení,
mohl být dále zaměstnancem. Pokud by nastala situace, že zaměstnavatel potvrdí, že by byl pracovní poměr ukončen i bez ohledu na později zjištěnou nemoc z povolání, nemůže vzniknout přirozený nárok na
výplatu renty vypočtený do průměrného výdělku dosahovaného u tohoto
zaměstnavatele. Pak za podmínky, že je poškozený evidován na ÚP ČR,
může za určitých podmínek vzniknout nárok na tzv. „novou škodu“ od
data vystavení hlášení o uznání nemoci z povolání – teprve tehdy, je-li
možné předpokládat, že se ucházel o zaměstnání, kdy jediným důvodem
nepřijetí byla zjištěná nemoc z povolání.
Není lhostejné, jak je ukončen pracovní poměr, ani v případě, že byla
(nebo je později) přiznána nemoc z povolání. Vždy je nutné prokazovat, že k tomuto ukončení pracovního poměru (případně k převodu na
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méně placené pracovní místo) došlo
v přímé souvislosti
s uznanou nemocí
z povolání. Nárok
na výplatu renty nevzniká automaticky
přiznáním nemoci
z povolání. Vždy se
zkoumá souvislost
mezi poklesem na
výdělku a zjištěnou
nemocí z povolání.
K přiznání nároku
musí být tedy splněny vždy tři předpoklady: uznání nemoci z povolání,
vznik škody – pokles na výdělku
a příčinná souvislost mezi vznikem
škody a uznanou
nemocí z povolání.
Výše uvedeným způsobem postupují pojišťovny, u kterých jsou zaměstnavatelé ze zákona pojištěni z důvodu odpovědnosti zaměstnavatele za nemoci z povolání a pracovní úrazy. Existuje i právní názor, že
ke škodě postiženého při uznání nemoci z povolání musí docházet
vždy. Ovšem takové vyčíslení škody by bylo zřejmě značně složité.
Proto zastávám názor, že v případě náznaku na ohrožení nebo nemoc
z povolání je třeba dělat vše pro to, aby byla případná škoda vyčíslena
a dořešena u stávajícího zaměstnavatele ještě před případným odchodem
nebo výpovědí.
Pokud by někdo v budoucnu řešil podobný problém, doporučuji se
obrátit prostřednictvím místní odborové organizace na Regionální pracoviště OS KOVO, jehož zaměstnanci jsou schopni v této věci odborně poradit.
Libor Novotný, regionální pracoviště OS KOVO Jihlava
Aktualizace: Text platí i od 1. 1. 2015
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Kovák č. 20/24. listopadu 2014

Zaměstnavatel nám sebral židle

Výše popsaná skutečnost se poslední dobou šíří jako ebola. Zaměstnanci žijí ve strachu, že přijdou o práci. Bojí se vystoupit se svými problémy. Neznalost zákonů neomlouvá. To by řekl policista při silniční
kontrole. A stejně to platí pro zaměstnavatele i pro zaměstnance.
Na straně jedné máme v Zákoníku práce (dále ZP) v § 101 odstavci 1:
Zaměstnavatel je povinen zajistit BOZP zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají
výkonu práce (dále jen „rizika“).
Dále v § 102 ZP v odstavci 1: Zaměstnavatel je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky
vhodnou organizací BOZP a přijímáním opatření k předcházení rizikům.
Na straně druhé máme v ZP § 106, v odstavci 3 psáno: Zaměstnanec
má právo a povinnost podílet se na
vytváření bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí,
a to zejména uplatňováním stanovených a zaměstnavatelem přijatých
opatření a svou účastí na řešení otázek
BOZP.
Dále v § 108 ZP v odstavci 1: Zaměstnanci nesmějí být zbaveni práva
účastnit se na řešení otázek souvisejících s BOZP prostřednictvím odborové organizace a zástupce pro oblast
BOZP.
Výše uvedené paragrafy jsou základním
kamenem
pro
NV
č. 361/2007 Sb. ve znění pozdějších
předpisů, ve kterém jsou například
uvedeny bližší hygienické požadavky
na prostory pracoviště. Zde v § 49 od-
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Pracuji ve strojní montáži. Firma založená před více než padesáti
léty patřila ke světové špičce. V posledním desetiletí změnila
několikrát majitele. Každý nový zaměstnavatel si do firmy přináší
svá specifika. Tento poslední nám sebral židle, které sice pamatují
první let na Měsíc, ale bylo si u mašiny kam sednout. Má právo
zaměstnavatel takto jednat?
Milan D., Dobruška
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Volná ilustrace

stavci 4: Pracovní místo, u něhož je
základní pracovní poloha trvale vstoje
a nevyžaduje se trvalé sledování
chodu zařízení, musí být, pokud to
umožňuje technologie a prostorové
podmínky, vybaveno pro krátkodobý
odpočinek vsedě. Pracovní místo, na
němž je zvýšena pracovní rovina, se
vybavuje pracovním sedadlem s výškou sedáku odpovídající výšce pracovní roviny nad podlahou a zrakové
náročnosti při práci. Musí být vybaveno opěrou pro dolní končetiny.
Bylo-li zde místo po několik desítek let pro starou židli, je zde i dnes
místo pro novou ergonomickou židli,
která poskytuje sedícímu vyšší komfort a svým tvarem snižuje zátěž zádových svalů. Současně se snižuje
i únava a zároveň se zvyšuje produktivita práce.
Petr Dalecký, specialista BOZP,
Regionální pracoviště OS KOVO Hradec Králové
Aktualizace: Text platí i od 1. 1. 2015
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OBČANSKÉ PRÁVO
Kovák č. 6/24. března 2014

Když nám zemře blízká osoba
Chtěl bych vědět, co je třeba udělat, když někomu zemře blízký
člověk, kam je třeba co vrátit a co oznámit. Kolik budu platit za
dědické řízení?
Karel Š., Brno

Nejprve k otázce, co a kam vrátit. Je třeba odevzdat na příslušných
místech:
1. Řidičský průkaz odevzdáme na příslušný dopravní inspektorát.
2. Průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny odevzdejte příslušné zdravotní pojišťovně, uvedené na průkaze.
3. Cestovní pas odevzdejte na příslušném městském úřadě, oddělení pasů.
4. Vojenská knížka patří vojenské správě.
5. Pokud byl zemřelý osobou zdravotně těžce postiženou a měl průkaz zdravotně postižené osoby či pobíral příspěvek na péči, je třeba jeho
úmrtí nahlásit na příslušném úřadu. Dnes agendu zajišťuje příslušné oddělení příslušného úřadu práce. Místní příslušnost se řídí místem posledního trvalého bydliště zemřelého.
6. Byl-li zemřelý starobní důchodce, tak jeho úmrtí ohlásit na poště, která mu vyplácela důchod, či na příslušné správě sociálního zabezpečení.
7. Nezapomeňte úmrtí nahlásit také mobilnímu operátorovi a domluvit další postup.
8. Totéž platí pro další dodavatele – plynu, elektřiny, vody atd.
9. Byl-li zemřelý majitelem akcií, je třeba tyto vypořádat v dědickém
řízení (pokud se tato skutečnost zjistí dodatečně, je třeba ji oznámit notáři, který zváží možnost znovuotevření dědického řízení). Po vypořádání je třeba toto ohlásit na akciovou společnost.
Právní úprava dědictví.
Ta je zakotvena v občanském správním řádu §175a a násl. Nemusíte
nic hlásit. Příslušný soud zahájí dědické řízení sám i bez návrhu. Dědické řízení je zahájeno na základě úmrtního listu, který vystaví a soudu
zašle příslušná matrika. Soud dědickým řízením pověří soudního komisaře, tj. notáře. Místně příslušný je soud v místě posledního trvalého
bydliště zemřelého. Úkony, které notář provádí, hradí dědic. Výše odměny notáře je odvislá od ceny majetku zahrnutého do dědictví. Soudem ustanovený notář zjistí, zda v centrální evidenci závětí není uložena
závěť sepsaná zemřelým.
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Ilustrační foto

Další důležité informace
Vyřizujete-li pohřeb, pak vás musí zaměstnavatel uvolnit na pohřeb
osoby blízké (jeden den) i na jeho přípravu (jeden den). Je třeba zaměstnavateli prokázat svoji účast na přípravě pohřbu. Zaměstnavateli je
třeba prokázat, kdy se konal pohřeb, i to, že připravujete pohřeb. Doklad
o této skutečnosti vám vydá příslušná pohřební služba.
JUDr. Zdeňka Vejvalková,
odborný právní poradce Brno
Aktualizace: Text platí i od 1. 1. 2015
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OBČANSKÉ SOUŽITÍ
Kovák č. 13/30. června 2014

Máme problém s hlučnými sousedy
Bydlíme v rodinném domě, do jehož sousedství se nastěhovali noví
nájemníci – majitel žije v zahraničí a svůj dům s rozlehlým
pozemkem pronajímá. Vždy jsme se všemi dočasnými sousedy
vycházeli zcela bezproblémově, teď se ale zdá, že na dosavadní
klidné soužití můžeme zapomenout. Neustále posloucháme štěkot
nebo vytí jejich dogy, odpoledne a večery nám „zpestřují“ hlučné
oslavy pořádané v domě i na zahradě a trvající často pozdě do noci.
Několikahodinové sekání trávníku v neděli se již stalo pravidlem.
Nechceme vyvolávat konflikty, ale máme přece také nárok na
pohodu a odpočinek. Jak se můžeme proti bezohledným sousedům
bránit?
O. K., Ivanovice

Konflikty se sousedy alespoň jednou za čas v menší či větší míře řeší
každý z nás. Někdy stačí pouhé upozornění, neboť si třeba ani neuvědomují, že jejich chování ruší ostatní – každý má v tomhle ohledu jiné
měřítko posuzování. Pokud však sousedé na stížnosti nereagují, případně
intenzitu svého rušivého jednání neustále zvyšují, nezbývá nic jiného než
proti nim zakročit jiným způsobem.
V případech, v nichž je to vhodné, neváhejte využít i upozornění
v písemné podobě, budete tak mít dostatečný důkaz, že jste měli zájem na smírném vyřešení záležitosti. Jestliže však domluva nepřichází
v úvahu nebo je soused vůči vašim výtkám pasivní, můžete se domáhat odstranění závadného chování pomocí příslušného veřejného orgánu. Tento orgán volte podle charakteru a naléhavosti situace – jestliže je nutný okamžitý zásah, přivolejte městskou policii (týká se to
zejména rušení nočního klidu), která může bezohlednému sousedovi
uložit blokovou pokutu. V ostatních případech, např. zastavění vašeho
pozemku, vnik sousedových zvířat na váš pozemek apod., či při opakovaném rušení, dejte podnět na obecní úřad nebo se obraťte přímo na
soud.
Již samotná Listina základních práv a svobod stanoví, že vlastnictví zavazuje a nesmí být zneužito na újmu práv druhých anebo v rozporu se zákonem chráněnými obecnými zájmy. Výkon vlastnického
práva nesmí také poškozovat lidské zdraví, přírodu a životní prostředí
nad míru stanovenou zákonem. Tato ustanovení dále rozvíjí občanský
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zákoník, který uvádí, že vlastník věci se musí zdržet všeho, co působí,
že odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, hluk, otřesy
a jiné podobné účinky (imise) vnikají na pozemek jiného vlastníka
v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé
užívání pozemku; to platí i o vnikání zvířat. Přímo přivádět imise na
pozemek jiného vlastníka je zakázáno bez ohledu na míru takových
vlivů a na stupeň obtěžování souseda, ledaže se to opírá o zvláštní
právní důvod. Výčet činností, kterých se má vlastník vyvarovat, je
pouze demonstrativní, to znamená, že se může jednat i o jakékoliv jiné
nepřiměřené rušení. Proti porušování tzv. sousedských práv se může
každý vlastník bránit prostřednictvím žaloby, ve které musí specifikovat, jakého přesného jednání se má rušivý vlastník zdržet, přičemž
se nemusí jednat o bezprostředně sousedícího vlastníka, ale každou
osobu, která je chováním vlastníka nemovitosti obtěžována.
Sousedé nás mohou obtěžovat v podstatě čímkoli – sledováním, nepořádkem, skladováním zapáchajících věcí, nejčastějším problémem
však v rámci sousedských vztahů bývá rušení nočního klidu a působení nadměrného hluku. Rámus nemusí působit soused pouze pořádáním večírků s hlasitou hudbou, křikem, ale může mít také v oblibě
ve tři hodiny ráno klepat řízky nebo si ve stejnou dobu navrtávat obrázky. Neúměrný hluk může působit také zmiňovaný neustále štěkající pes. Jestliže však sousedé hluk působí během tzv. nočního klidu,
dopouští se přestupku proti veřejnému pořádku, a to rušení nočního
klidu. Podle rozhodovací praxe soudů je nočním klidem myšleno období mezi 22.–6. hodinou ranní. Za tento přestupek lze pachateli uložit pokutu až do výše 5 000 Kč. Kromě toho je každá obec oprávněna
upravovat pravidla nočního klidu prostřednictvím svých vlastních, závazných vyhlášek.
I když se mnohdy zdá, že jediným způsobem, jak sousedovi dát na
vědomí, že vás nadmíru obtěžuje, je opakování jeho vlastního chování,
míjí se toto řešení obvykle účinkem. Nedělejte si proto naschvály. Pokuste se zachovat chladnou hlavu, situaci řešit s rozumem a dosáhnout
kompromisu vyhovujícího všem zúčastněným.
Mgr. Petra Behancová,
právní poradna RP OS
KOVO Brno
Aktualizace: Text platí i od 1. 1. 2015
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PRÁVO SPOTŘEBITELE
Kovák č. 1/13. ledna 2014

Reklamace závadného zboží
Koupil jsem si sportovní boty a po třetím použití se mi odlepil
svršek. Obuv jsem reklamoval. Prodejce je opravil a po dalším
použití se rozlepily znovu. Opět došly opravené a situace se
opakovala. Reklamoval jsem je potřetí. Při vyřizování reklamace
jsem se dostal do sporu s prodejcem. Oznámení o hotové opravě
mi nedošlo. Po 35 dnech jsem zašel do obchodu, prodejce boty
dlouho hledal a potom je donesl celé zaprášené. Prodavačka byla
arogantní a trvala na tom, že je musím vyčistit. Boty jsem
nepřevzal a ponechal je v opravně s tím, že pokud je takto zničili,
tak je musí dát po pořádku. K opravě jsem předal boty zcela čisté.
Navíc byly uvnitř vlhké. Domnívám se, že prodejce nechal boty
někde venku nebo do skladových prostor zatéká. Jak mám nyní
postupovat?
P. Kolář, Vsetín

Pokud byly boty již dvakrát opraveny, a přesto se vada vyskytla
znovu, lze uplatnit právo, které spotřebitelům dává možnost od smlouvy
odstoupit, tedy vrátit zboží a žádat vrácení peněz. Pokud navíc došlo
v době reklamace zboží k jeho dalšímu poškození, nese za to odpovědnost prodávající. Lze dovodit, že pokud by byly boty předány do
opravy mokré a ušpiněné, prodávající by je nepřijala a navíc při uložení
v suchu by za 35 dnů vyschly. Pokud jste je z opravny nepřevzal, tak písemně oznamte prodávajícímu, že byly odevzdány v pořádku, takže je
vysoušení na něm.
V této souvislosti bych vás ráda upozornila na to, že v tomto případě
dochází k neprofesionálnímu chování, to dozoruje Česká obchodní inspekce. Doporučuji vám tedy podat podnět na Českou obchodní inspekci
– viz www.coi.cz.
Odstupte od smlouvy opět písemně a doporučeně s dodejkou, abyste
měl doklad jako případný důkaz k soudu. Sdělte prodejci, aby vám cenu
za boty, kterou jste zaplatil, vrátil na váš bankovní účet nebo peníze zaslal stvrzenkou na vaši adresu. Máte nárok i na náklady, které jste vynaložil v souvislosti s uplatněním reklamace. Náklady musí být nezbytné
a musíte je prokázat, např. stvrzenkou z pošty o zaslání doporučeného
dopisu s dodejkou, lístky na MHD či dálkovou dopravu apod. Přičtěte
je tedy k ceně bot.
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Nevrátí-li prodejce cenu zboží a nezbytné náklady na uplatnění reklamace ve lhůtě 30 dnů, obraťte se na soud. Ten jediný může váš spor
rozhodnout.
To, že budete svá práva hájit za využití všech možností, které vám náš
právní řád jako spotřebiteli dává, tedy že se obrátíte na soud, sdělte prodejci taktéž písemnou formou.
V případě potřeby advokátního zastoupení doporučuji vyhledat na internetu Seznam advokátů – viz www.cak.cz.
JUDr. Zdeňka Vejvalková,
odborná právní poradkyně Brno
Aktualizace: Text platí i od 1. 1. 2015
Kovák č. 1/13. ledna 2014

Reklamace závadného zboží
Reklamovala jsem zakoupené zboží. Prodejce reklamaci uznal
s tím, že zboží převzal a peníze měl vrátit do 30 dnů. Přislíbil, že to
bude i dříve. Urgovala jsem ho telefonicky i e-mailem a nakonec
i dopisem s doručenkou. Žádala jsem ho o vrácení ceny zboží
a poštovné. Nijak mě nekontaktoval a peníze neposlal. Poradíte
mi prosím, co teď mám dělat?
M. Janačková, Brno

Doporučuji vám, abyste prodejci zaslala poslední urgenci, opět doporučeně s dodejkou. V ní prodejci sdělte, že nebude-li vám jeho plnění
– vrácení zaplacené částky uhrazeno, budete nucena obrátit se na soud
a pohledávku vůči němu vymáhat soudně. Soudní spor byste měla vyhrát. V tom případě by prodejce zaplatil soudní výdaje i případné advokátní zastoupení – pokud byste využila ke svému zastupování u soudu
advokáta. Je vám nakloněna i judikatura. Evropský soud v této věci rozhodl ve prospěch spotřebitele, a to takto: „Prodávají je povinen vrátit
spotřebiteli veškeré zaplacené finanční částky, tedy i poštovné a balné.“
Nebude-li prodejce reagovat ani poté, doporučuji další krok, jímž je podání podnětu České obchodní inspekci (vše potřebné k tomu najdete na
www.coi.cz). Zároveň s tím můžete podat návrh soudu na vydání platebního rozkazu.
JUDr. Zdeňka Vejvalková,
odborná právní poradkyně Brno
Aktualizace: Text platí i od 1. 1. 2015
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BYDLENÍ, BYTOVÁ PORADNA
Kovák č. 2/27. ledna 2014

Co se mění u bytů a bydlení
Chtěla bych se informovat, jakým způsobem jsou upraveny
v novém občanském zákoníku služební byty? Můj zaměstnavatel
mi takový byt nabízí, nevím, jaká práva či povinnosti z toho pro mě
plynou.

Je-li dle ust. § 2297 nájem bytu ujednán v souvislosti s výkonem zaměstnání, funkce nebo jiné práce a je-li podle výslovného určení
smlouvy pronajat byt služební, mohou být práva nájemce služebního
bytu omezena. To platí i v případě, je-li v této souvislosti ujednán nájem domu. V ust. § 2298 odst. 1 je uvedeno, že nájem služebního bytu
skončí posledním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci,
ve kterém nájemce přestal vykonávat práci podle § 2297, aniž k tomu
měl vážný důvod. V odstavci 2 téhož paragrafu je uvedeno, že v případě přestane-li nájemce vykonávat práci z důvodů spočívajících
v jeho věku nebo zdravotním stavu, z důvodu na straně pronajímatele
nebo z jiného vážného důvodu, skončí nájemci nájem služebního
bytu uplynutím dvou let ode dne, kdy přestal vykonávat práci. V případě, že nájemce zemře, nájem služebního bytu skončí. Osoba, která
v bytě bydlela společně s nájemcem, má právo v bytě bydlet; vyzve-li ji však pronajímatel, aby byt vyklidila, je povinna tak učinit nejpozději do tří měsíců ode dne, kdy výzvu obdrží (ust. § 2299).
Mgr. Lenka Veselá, poradkyně
Sdružení nájemníků (SON) Praha
Aktualizace: Text platí i od 1. 1. 2015
Kovák č. 2/27. ledna 2014

Co se mění u bytů a bydlení
Je to pravda, že podle nového občanského zákoníku může nájemce
v bytě podnikat i bez souhlasu pronajímatele? Dlouhodobě
pronajímám dva byty. Pokud je to pravda, mám nárok alespoň
vědět, o jaké podnikání jde?

Podle ustanovení § 2255 nového občanského zákoníku může nájemce v bytě pracovat nebo podnikat, nezpůsobí-li to zvýšené zatížení
pro byt nebo dům. Doporučujeme vám v tomto směru nájemce kontaktovat, v čem konkrétně bude spočívat jeho „podnikatelská činnost“, zejména zda do bytu budou docházet ve větším počtu lidé – kli-
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enti, zda bude mít zaměstnance apod. V těchto případech by jistě podnikání působilo zvýšené zatížení pro dům, zejména z hlediska poskytování služeb spojených s užíváním bytu. V každém případě musí
být zachován hlavní účel pronájmu, a to bydlení nájemce, případně
jeho členů domácnosti.
Mgr. Lenka Veselá, poradkyně
Sdružení nájemníků (SON) Praha
Aktualizace: Text platí i od 1. 1. 2015
Kovák č. 2/27. ledna 2014

Co se mění u bytů a bydlení
Bude muset (podle nového občanského zákoníku) nájemce stále
na své náklady provádět běžnou údržbu bytu a zajišťovat drobné
opravy? Nebo vše již bude muset zajišťovat pronajímatel?

Nájemce stále bude mít povinnost provádět na své náklady běžnou
údržbu a drobné opravy související s užíváním bytu. Tato povinnost
vyplývá z ustanovení § 2257 odst. 2 NOZ. Novým občanským zákoníkem však byl zrušen zvláštní právní předpis, který vymezoval pojmy drobné opravy a běžné údržby a stanovil další pravidla a podmínky, za kterých byl nájemce povinen tyto své povinnosti zajišťovat.
Jednalo o nařízení vlády č. 258/1995 Sb. Nově tak bude především na
nájemci a pronajímateli, aby si přímo v nájemní smlouvě tyto pojmy
definovali a stanovili si konkrétní pravidla.
Mgr. Lenka Veselá, poradkyně
Sdružení nájemníků (SON) Praha
Aktualizace: Text platí i od 1. 1. 2015
Kovák č. 3/10. února 2014

Co se mění u nemovitostí a bydlení
Mám pronajaté dva byty, ale jeden z nich používám spíše
výjimečně. Bude mi kvůli tomu moci pronajímatel vypovědět
nájem?
Jiřina Z., Praha

Nový občanský zákoník již toto neumožňuje a dává v tomto směru
oběma stranám nájemního vztahu úplnou volnost. Pokud řádně a včas
platíte nájemné a poplatky za služby, je jen na vás, kolik bytů si budete pronajímat.
Mgr. Lenka Veselá, poradkyně
Sdružení nájemníků (SON) Praha
Aktualizace: Text platí i od 1. 1. 2015
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Kovák č. 3/10. února 2014

Co se mění u nemovitostí a bydlení
Chtěl bych si pronajmout byt, ale vlastník bytu po mně požaduje
složení kauce ve výši šestinásobku nájemného, zdá se mi to
nepřiměřené, má na to vůbec právo?
A. P., Ostrava

Podle nového občanského zákoníku se pronajímatel může (ale nemusí) s nájemcem dohodnout na složení tzv. jistoty, tedy jakési finanční
záruky, že nájemce splní své povinnosti z nájemního vztahu, tj. především uhradí platby spojené s užíváním bytu. Tato jistota nesmí být vyšší než šestinásobek měsíčního nájemného, ale samozřejmě může být
nižší. Záleží v tomto směru na dohodě nájemce a pronajímatele.
Mgr. Lenka Veselá, poradkyně
Sdružení nájemníků (SON) Praha
Aktualizace: Text platí i od 1. 1. 2015
Kovák č. 3/10. února 2014

Co se mění u nemovitostí a bydlení
Nový občanský zákoník prý umožňuje poskytnout podnájem bez
souhlasu pronajímatele. Mohu si tedy nastěhovat, koho budu chtít?
J. S., Kladno

V případě, že nájemce v bytě trvale bydlí, může dát třetí osobě do
podnájmu část bytu i bez souhlasu pronajímatele (ust. § 2274 NOZ).
Tuto skutečnost však musí pronajímateli oznámit bez zbytečného odkladu s tím, že oznámí zvýšení počtu osob žijících v bytě. Neučiní-li tak nájemce ani do dvou měsíců, co změna nastala, má se za to,
že závažně porušil svou povinnost. V případě, že nájemce v bytě sám
trvale nebydlí, může dát třetí osobě do podnájmu byt nebo jeho část
pouze se souhlasem pronajímatele (ust. § 2275 odst. 1). Žádost o udělení souhlasu k podnájmu i souhlas s podnájmem vyžadují písemnou
formu. Nevyjádří-li se pronajímatel k nájemcově žádosti ve lhůtě do
jednoho měsíce, považuje se souhlas za daný. Neplatí to však v případě, pokud byl ujednán zákaz podnájmu.
Mgr. Lenka Veselá, poradkyně
Sdružení nájemníků (SON) Praha
Aktualizace: Text platí i od 1. 1. 2015
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Kovák č. 3/10. února 2014

Co se mění u nemovitostí a bydlení
Jsem vlastníkem nebytových prostor, které pronajímám jako
kanceláře. Mění se pro mě s novým občanským zákoníkem nějaká
práva a povinnosti?
K. T., Pardubice

Nový občanský zákoník zrušil zákon č. 116/1990 Sb. o nájmu
a podnájmu nebytových prostor a upravuje nájem prostoru sloužícího
podnikání jako jeden ze zvláštních typů nájmu, a to v pododdíle 3 v ustanoveních § 2302–2315. Obecně by se dalo říci, že nový občanský zákoník daleko více umožňuje oběma stranám nájemního vztahu se od
ustanovení občanského zákoníku odchýlit. Není nutné uzavírat novou
nájemní smlouvu, stávající nájemní smlouva je pro obě strany závazná
i nadále.
Mgr. Lenka Veselá, poradkyně
Sdružení nájemníků (SON) Praha
Aktualizace: Text platí i od 1. 1. 2015
Kovák č. 4/24. února 2014

Co se mění u nemovitostí a bydlení
Musí být nájemní smlouva k bytu písemná? Doposud platilo, že
ano, jinak smlouva byla neplatná, navíc musela obsahovat i další
náležitosti. Jak je to teď podle nového občanského zákoníku?
Jan K., Lovosice

Nový občanský zákoník věc upravuje v ustanovení § 2237, a to
pouze tak, že nájemní smlouva vyžaduje písemnou formu, pronajímatel však nemá právo namítnout vůči nájemci neplatnost smlouvy pro
nedostatek formy. Lze však i nadále doporučit, aby nájemní smlouva
byla uzavírána písemně v každém případě, neboť se tím dá předejít
mnoha sporům mezi pronajímatelem a nájemcem, které z nájemní
smlouvy mohou v budoucnu vzniknout.
Mgr. Lenka Veselá, poradkyně
Sdružení nájemníků (SON) Praha
Aktualizace: Text platí i od 1. 1. 2015
Kovák č. 4/24. února 2014

Co se mění u nemovitostí a bydlení
Vlastním nebytové prostory, které jsou vybaveny tak, že je možné
je využívat k bydlení. Já bych je k bydlení také rád pronajal, nevím
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ale, zda je to vůbec možné. Pokud bych to udělal, bude nájemní
smlouva platná, nebo nikoliv?
Jiří Medek, Hradec Králové

Nový občanský zákoník výslovně stanoví, že když si pronajímatel
s nájemcem ujednají, že k obývání bude pronajat jiný než obytný prostor, jsou zavázáni stejně, jako by byl pronajat obytný prostor (§ 2236
odst. 2 NOZ). Byt je v novém občanském zákoníku (§ 2236 odst. 1)
definován jako místnost nebo soubor místností, které jsou částí domu,
tvoří obytný prostor a jsou určeny a užívány k účelu bydlení. Oproti
tomu v zákoně o vlastnictví bytů (§ 2b zákona č. 72/1994 Sb.) byl byt
definován jako místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k bydlení. Zákon o vlastnictví bytů
pozbyl ke dni 31. prosince 2013 účinnosti. Pronajme-li tedy pronajímatel prostor k bydlení vhodný a zdravotně způsobilý, i přestože není
rozhodnutím stavebního úřadu určen k bydlení, půjde přesto dle ustanovení NOZ o platný nájem bytu. Otázku porušení veřejného práva
bude nutné posoudit samostatně, stále půjde o užívání prostoru v rozporu s kolaudačním rozhodnutím, tzn. může vám hrozit sankce ze
strany stavebního úřadu.
Mgr. Lenka Veselá, poradkyně
Sdružení nájemníků (SON) Praha
Aktualizace: Text platí i od 1. 1. 2015
Kovák č. 7/7. dubna 2014

Řešíme otázky kolem bydlení
Mám nájemní smlouvu k bytu, ve které není žádné ustanovení,
které by řešilo, co se stane, když mi smlouva skončí a já přesto
zůstanu v bytě bydlet. Pronajímatel proti tomu, abych v bytě
zůstala i nadále, nic nemá, bohužel je ale dlouhodobě v zahraničí
a nemůžeme spolu uzavřít žádný písemný dodatek ke smlouvě.
Mám strach, abych neporušila zákon, řeší nějak tuto situaci nový
občanský zákoník?
Hana R., Plzeň

Podle ustanovení § 2285 nového občanského zákoníku platí, že pokračuje-li nájemce v užívání bytu po dobu alespoň tří měsíců po dni,
kdy měl nájem bytu skončit, a pronajímatel jej v této době nevyzve,
aby byt opustil, je nájem znovu ujednán na tutéž dobu, na jakou byl
ujednán dříve, nejvýše ale na dobu dvou let. To neplatí, ujednají-li si
strany ve smlouvě něco jiného. Výzva pronajímatele vyžaduje písemnou formu. Tím, že v bytě zůstanete nadále bydlet, tedy zákon neporušíte, naopak se vám nájemní smlouva obnoví přímo ze zákona,
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žádný dodatek s pronajímatelem o prodloužení nájmu uzavírat nemusíte.
Mgr. Lenka Veselá, poradkyně
Sdružení nájemníků (SON) Praha
Aktualizace: Text platí i od 1. 1. 2015
Kovák č. 7/7. dubna 2014

Řešíme otázky kolem bydlení
Nedávno jsem v souvislosti s bydlením slyšel pojem pacht.
Můžete mi vysvětlit, co to pacht vlastně je a jaký je rozdíl mezi
nájmem a pachtem?
Jan Konečný, Ostrava

Pacht se od nájmu odlišuje tím, že kromě práva užívat věc obsahuje
ještě navíc právo věc požívat, tedy brát z ní užitky. Například pachtýř má
právo v propachtované zahradě sklízet vypěstované ovoce a zeleninu
(„brát z ní užitky“), kdežto nájemce nikoliv. Nový občanský zákoník institut pachtu nově vymezuje v ustanoveních § 2332–2357. Pachtovní
smlouvou přenechává propachtovatel určitou věc pachtýři k dočasnému
užívání a požívání, který o ni pečuje jako řádný hospodář a za její užívání
a požívání platí buď dohodnuté pachtovné, nebo poměrnou část výnosu
z věci. Kromě této obecné úpravy je zvláště regulován zemědělský pacht,
jde-li o zemědělský nebo lesní pozemek, a pacht závodu.
Mgr. Lenka Veselá, poradkyně
Sdružení nájemníků (SON) Praha
Aktualizace: Text platí i od 1. 1. 2015
Kovák č. 8/21. dubna 2014

Naše odpovědna k otázkám bydlení
Je to pravda, že nyní může pronajímatel nájemce z bytu
vypovědět i bez výpovědní lhůty? Za jakých okolností je to
možné?
Petr K., Praha

Pronajímatel má právo vypovědět nájem bytu bez výpovědní doby,
pokud nájemce poruší zvlášť závažným způsobem svou povinnost,
např. nezaplatí po dobu 3 měsíců nájemné a zálohy za služby, poškozuje zvlášť závažným způsobem byt nebo jej užívá k jiným účelům, než
bylo ujednáno. Nájemce pak má povinnost byt vyklidit bez zbytečného
odkladu.
JUDr. Iveta Golasová, specialistka
Sdružení nájemníků ČR (SON) Praha
Aktualizace: Text platí i od 1. 1. 2015
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Kovák č. 8/21. dubna 2014

Naše odpovědna k otázkám bydlení

Kresba Miroslav Martenek

Sousedi jsou hluční a neustále také znečišťují naši společnou
chodbu. Jak se mohu vůbec bránit proti neohleduplným
sousedům?
Jarmila D., Most

Narušování vzájemných sousedských vztahů a porušování klidného nočního spánku je častým jevem v naší dnešní hektické společnosti. Občanský zákoník se zabývá problematikou regulace sousedských vztahů jako omezení vlastnického práva. Máte možnost obrátit
se na příslušný orgán státní správy
odpovědný
za
ochranu zdraví
(jedná se především o dodržování
nočního
klidu
mezi 22. hodinou
večerní a 6. hodinou ranní, kdy se
předpokládá utišení veškerých domácích spotřebičů
a klid pro spánek),
aby situaci posoudil a předběžně vydal zákaz zásahu do práv souseda,
dále máte možnost se obrátit přímo na souseda s žalobou, aby se soused určitého jednání zdržel. Další možností postiženého občana je obrátit se i na policii. Je tu i možnost obrátit se na vlastníka domu, ve kterém hluční a pořádek neudržující sousedé bydlí. Jestliže nájemce
nebo ti, kdo s ním bydlí, hrubě porušují dobré mravy v domě, může
je pronajímatel na základě doručeného písemného dopisu se všemi zákonnými náležitostmi vypovědět z nájmu bytu.
JUDr. Iveta Golasová, specialistka
Sdružení nájemníků ČR (SON) Praha
Aktualizace: Text platí i od 1. 1. 2015
Kovák č. 8/21. dubna 2014

Naše odpovědna k otázkám bydlení
V našich městech je stále dost zpustlých nemovitostí, o které se
nikdo nestará a které postupně chátrají. Je pravda, že nyní bude
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možné majitelům, kteří nezájem o stavbu budov často ohrožují
okolí, tyto nemovitosti vyvlastnit?
Tomáš Z., Praha

Ano, vyvlastnění je možné, nový občanský zákoník obnovil tzv. zásadu okupační volnosti, jde o opuštění nemovitosti. Opuštěná budova
se vykládá podle nového obč. zákoníku tak, že jde vlastně o stavení,
o které se nikdo nestará 10 let, tím se má za to, že nemovitost opustil. Bude pak na vlastníkovi, aby prokázal, že tomu tak není, že věc neopustil, bude-li se jí po více jak 10 letech znovu domáhat. Úpravu najdete v § 1050 odst. 2 NOZ.
JUDr. Iveta Golasová, specialistka
Sdružení nájemníků ČR (SON) Praha
Aktualizace: Text platí i od 1. 1. 2015
Kovák č. 8/21. dubna 2014

Naše odpovědna k otázkám bydlení
Slyšela jsem, že pro oblast bydlení a sousedských vztahů bude mít
velký význam pojem přídatné vlastnictví? Co se tím myslí?
H. K., Jihlava

Přídatné spoluvlastnictví je tzv. zvláštní typ spoluvlastnictví neboli
akcesorické spoluvlastnictví. Úpravu najdete v novém obč. zákoníku
v § 1223 a následujících. Přídatné spoluvlastnictví vzniká za situace, kdy
několik osob vlastní určité věci, které lze užívat pouze při současném
užívání věci v přídatném spoluvlastnictví. Přídatné spoluvlastnictví se
zapisuje do veřejného seznamu, týká-li se nemovité věci. Příkladem je
např. společné vlastnictví přístupové cesty vlastníky několika staveb,
které tvoří určitý účelový celek (zpravidla jde o chatové osady), mohou
to být i společné přípojky, parkoviště a tak dále. Podíl na věci v přídatném spoluvlastnictví je tedy svázán s vlastnictvím jiné věci, k jejímuž
využití věc v přídatném spoluvlastnictví slouží. Pokud se zaměříme na
bytové jednotky, tak jde o spoluvlastnické podíly na samostatných sousedních pozemcích, vedlejších stavbách (příslušenství k pozemku nebo
domu), zařízeních s povahou samostatných věcí, které slouží k užívání
domu a jsou ve spoluvlastnictví vlastníků jednotek a nejsou zahrnuty do
obsahu pojmu jednotky. Tyto věci jsou tedy v přídatném spoluvlastnictví vlastníků jednotek. Převádí-li se vlastnické právo k jednotce, platí,
že se převod vztahuje i na podíl tohoto přídatného spoluvlastnictví.
JUDr. Iveta Golasová, specialistka
Sdružení nájemníků ČR (SON) Praha
Aktualizace: Text platí i od 1. 1. 2015
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Kovák č. 9/5. května 2014

Naše odpovědna k otázkám bydlení
Vlastník našeho domu, se rozhodl dům prodat, a to po
jednotlivých bytech. Máme jako nájemci předkupní právo
k našemu bytu? V katastru nemovitostí jsou již zapsány
jednotlivé jednotky.
Jiří Pokorný, Praha

Předkupní právo je v tomto případě upraveno v ustanovení § 1187
nového občanského zákoníku. Vznikla-li jednotka rozdělením práva
k domu nebo pozemku na vlastnické právo k jednotkám, máte předkupní právo k jednotce při jejím prvním převodu. Předkupní právo vám
zanikne, nepřijmete-li nabídku do šesti měsíců od její účinnosti. Poté
již vlastník domu může převést byt další osobě s tím, že vaše nájemní
právo zůstává zachováno. Změna vlastnictví jednotky není důvodem
k ukončení nájemní smlouvy např. formou výpovědi z nájmu.
JUDr. Iveta Golasová, specialistka
Sdružení nájemníků ČR (SON) Praha
Aktualizace: Text platí i od 1. 1. 2015
Kovák č. 9/5. května 2014

Naše odpovědna k otázkám bydlení
Mám uzavřenou nájemní smlouvu k bytu na dobu určitou.
V nájemní smlouvě nemáme žádné ustanovení o tom, že by se po
uplynutí sjednané doby nájmu nájemní smlouva prodlužovala.
Mám ze zákona nárok na její prodloužení, nebo se na tom vždy
musím dohodnout s pronajímatelem, např. formou dodatku
k nájemní smlouvě?
A. U., Jihlava

Uvedenou věc upravuje občanský zákoník v ustanovení § 2285, a to
tak, že pokračuje-li nájemce v užívání bytu po dobu alespoň tří měsíců
po dni, kdy měl nájem bytu skončit, a pronajímatel nevyzve v této době
nájemce, aby byt opustil, platí, že je nájem znovu ujednán na tutéž
dobu, na jakou byl ujednán dříve, nejvýše ale na dobu dvou let; to neplatí, ujednají-li si strany něco jiného. Výzva k vyklizení bytu vyžaduje písemnou formu.
JUDr. Iveta Golasová, specialistka
Sdružení nájemníků ČR (SON) Praha
Aktualizace: Text platí i od 1. 1. 2015
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Kovák č. 9/5. května 2014

Naše odpovědna k otázkám bydlení
Chtěl jsem se zeptat, jestli majitel musí dát souhlas k připojení
pevné telefonní linky? Chtěli jsme si s manželkou pořídit internet
přes pevnou telefonní linku a majitel se ohradil, že musíme mít
jeho souhlas.
Petr. Z., Mladá Boleslav

Souhlas se zavedením telefonní linky do bytu byste potřebovali
tehdy, pokud by bylo nutné provést nějakou stavební úpravu, aby
linka do bytu byla zavedena, např. vybudování „vedení“ do vašeho
bytu apod. Pokud je „zázemí“ pro připojení již vybudováno a stačí se
„jen připojit“, pak souhlas pronajímatele nepotřebujete.
JUDr. Iveta Golasová, specialistka
Sdružení nájemníků ČR (SON) Praha
Aktualizace: Text platí i od 1. 1. 2015
Kovák č. 9/5. května 2014

Naše odpovědna k otázkám bydlení
Pronajímatel mi v březnu letošního roku dal výpověď z důvodu,
že potřebuje byt pro sebe a svoji manželku. Mám nárok na
náhradní byt? Pronajímatel říká, že ne.
J. K., Brno

Nový občanský zákoník zcela opouští úpravu bytových náhrad. Pojmy jako bytová náhrada, náhradní byt, náhradní ubytování či přístřeší
již v novém občanském zákoníku nenajdete. Na bytové náhrady narazíte jen v tzv. přechodných ustanoveních, tedy v § 3076, kde je stanoveno, že bylo-li přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zahájeno řízení o neplatnosti výpovědi nájmu bytu, dokončí se podle
dosavadních právních předpisů právo nájemce na bytovou náhradu
nebo na jiná plnění podle dosavadních právních předpisů, tedy právo
nájemce tak není dotčeno. Ve vašem případě tedy nárok na zajištění
bytové náhrady nemáte. Pronajímatel je však povinen vám byt znovu
pronajmout nebo vám nahradit škodu v případě, že nevyužije byt do
jednoho měsíce poté, co ho vyklidíte k účelu uvedenému jako výpovědní důvod. Tato lhůta neběží po dobu potřebnou k úpravě bytu, jestliže bylo s úpravou započato nejdéle do dvou týdnů po vyklizení bytu
a je-li v ní řádně pokračováno.
JUDr. Iveta Golasová, specialistka
Sdružení nájemníků ČR (SON) Praha
Aktualizace: Text platí i od 1. 1. 2015
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Kovák č. 9/5. května 2014

Naše odpovědna k otázkám bydlení
V současné době jsme bytové družstvo a chceme si byty převést
do vlastnictví a založit společenství vlastníků jednotek. Jde nám
o to, zda si můžeme kromě statutárních orgánu zřídit i jiné orgány
společenství, které by se zaměřovaly na řešení konkrétních
problémů mezi vlastníky.
Jiřina L., Ostrava

Nejvyšším orgánem společenství vlastníků je „shromáždění“. Statutární orgán je „výbor“, ledaže stanovy určí, že je jím „předseda“ společenství vlastníků. Stanovy mohou zřídit i další orgány společenství,
nelze jim však založit působnost vyhrazenou shromáždění nebo statutárnímu orgánu.
JUDr. Iveta Golasová, specialistka
Sdružení nájemníků ČR (SON) Praha
Aktualizace: Text platí i od 1. 1. 2015
Kovák č. 10/19. května 2014

Naše odpovědna k otázkám bydlení
Pronajímatel mi volal, že chce o víkendu ve večerních hodinách
zkontrolovat, jestli byt užíváme řádně, prý si s sebou vezme
technika, který byt zkontroluje. Taky si chce pořídit nějaké
fotografie bytu, protože uvažuje, že ho v brzké budoucnosti prodá.
Má na to právo? Veškeré vybavení bytu jsme si pořizovali na
vlastní náklady.
Jiřina Málková, Plzeň

Podle obecných ustanovení o nájemní smlouvě jste povinna umožnit pronajímateli kontrolu bytu za účelem zjištění, zda je byt užíván
řádným způsobem. Průběh kontroly však nesmí odporovat dobrým
mravů a nesmí zasahovat do vašich práv nájemce či osobnostních práv.
S provedením kontroly bytu o víkendu nebo v čase, který vám nevyhovuje, nemusíte souhlasit. Stejně tak pronajímatel nemá právo pořizovat si fotografie bytu či jeho vybavení, tím spíše, pokud je vybavení
ve vašem vlastnictví. Pronajímateli tak můžete odmítnout umožnit
vstup do bytu. Doporučuji vám dohodnout se s pronajímatelem předem na termínu i způsobu provedení kontroly a stanovit si jasná pravidla, jakým způsobem bude kontrola provedena.
JUDr. Iveta Golasová, specialistka
Sdružení nájemníků ČR (SON) Praha
Aktualizace: Text platí i od 1. 1. 2015
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Kovák č. 14/18. srpna 2014

Pomáháme řešit problémy spojené s bydlením
Dočetl jsem se, že podle nového občanského zákoníku mám
v případě, že si koupím byt, povinnost sdělit správci domu, kdo
se mnou bude v bytě bydlet, je to pravda? Byt jsem koupil za
svoje celoživotní úspory. Ptám se, protože se ke mně nastěhuje
vnuk, který bude studovat v Brně, a koleje jsou dnes pro studenty
z obyčejných rodin příliš drahé.
Jan R., Brno

Kdo nabyl jednotku do vlastnictví, oznámí to včetně své adresy
a počtu osob, které budou mít v bytě domácnost, vlastníkům jednotek
prostřednictvím osoby odpovědné za správu domu nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy se dozvěděl nebo mohl dozvědět, že je vlastníkem. To obdobně platí i v případě změny údajů uvedených v oznámení. Takto je věc upravena v ustanovení § 1177 občanského
zákoníku. Podle odst. 2 příslušného ustanovení má vlastník jednotky
dále povinnost oznámit bez zbytečného odkladu osobě odpovědné za
správu domu změny v počtu osob, které mají v bytě domácnost a bydlí
v něm po dobu, která činí v souhrnu nejméně tři měsíce v jednom kalendářním roce. To platí i tehdy, přenechal-li vlastník jednotky byt
k užívání jiné osobě; v takovém případě oznámí i jméno a adresu této
osoby.
JUDr. Iveta Golasová, specialistka
Sdružení nájemníků ČR (SON) Praha
Aktualizace: Text platí i od 1. 1. 2015
Kovák č. 15/8. září 2014

Řešíme problémy spojené s bydlením
Jsme malé bytové družstvo a chtěla bych se zeptat, zda by bylo
možné vyřešit situaci, když předseda nebude moci svou funkci
dočasně vykonávat (např. pobyt v nemocnici), prokurou, kterou by
si schválila členská schůze? V zákoně jsme nenašli nic, co by tomu
bránilo. A může místopředseda jednat dál za družstvo až do konce
svého funkčního období, i když nově schválené stanovy už tuto
funkci neobsahují? A dále bychom měli otázku, zda je možné
odchýlit se ve stanovách od úpravy práv a povinností
pronajímatele a nájemce upravených v NOZ. Rádi bychom
zakotvili, že vše v bytě si bude opravovat, renovovat apod. nájemce
sám a pronajímatel bude řešit jen záležitosti, které jsou „před
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dveřmi bytů“. Je to možné, nebo bychom se dostali do rozporu se
zákonem, že krátíme práva nájemců?
Eva Stejskalová, Praha

Prokura je zvláštní forma plné moci, jejíž udělení musí být zapsáno
v obchodním rejstříku. Ano, pokud prokuru zřídíte, zákon ji pro družstvo nijak neomezuje. Pokud již máte schválené nové stanovy, kde měníte počet členů představenstva, tak dnem, kdy jste toto rozhodli na
členské schůzi za účasti notáře, končí i výkon funkce ostatních členů
představenstva. Změna bude nepochybně zapsána v obchodním rejstříku, kde je uvedeno datum ukončení činnosti jednotlivých členů
statutárního orgánu, proto dle mého názoru nemůže váš místopředseda
již za družstvo dále jednat za předpokladu, že takovou funkci nové stanovy pro další období nepředpokládají. Co se týká oprav v jednotlivých bytech, které chcete přenést z družstva na nájemce, je nutné tyto
opravy přesně specifikovat v nájemních smlouvách a samozřejmě
i ve stanovách. Specifikaci nelze obejít jen slovem všechno. Musí být
blíže specifikovány, a to i z důvodu např. havárií, kdy se pak řeší pojistné plnění sjednané jednotlivými pojišťovnami, stejně tak opravy či
rekonstrukční práce, které podléhají schválení stavebním úřadem.
JUDr. Iveta Golasová, specialistka
Sdružení nájemníků ČR (SON) Praha
Aktualizace: Text platí i od 1. 1. 2015
Kovák č. 21/15. prosince 2014

Jak je to s daní z převodu nemovitosti
Protože jsem získal práci v Praze a nechci denně dojíždět, rozhodl
jsem se prodat svůj byt v Přelouči. Můžete mi říct, jak tomu je nyní
u daně z převodu nemovitostí a co se na ní případně změnilo po
1. lednu 2014?
Jiří M., Přelouč

Po 1. 1. 2014 se změnila daň z převodu nemovitostí na daň z nabyté
nemovitosti. Nejen že se změnilo názvosloví (její výše tj. 4 % ze základu daně se nezměnila), ale změnil se způsob stanovení základu
daně, který po 1. 1. 2014 vychází z tzv. nabývací hodnoty. Nabývací
hodnota se stanoví porovnáním sjednané kupní ceny a srovnávací daňové hodnoty. Vyšší z nich (tj. buď kupní, nebo daňová) je nabývací
hodnotou, od které se odvíjí základ daně a vypočítává daň. Nabývací
hodnota je zjišťována dvojím způsobem, a to buď prostřednictvím
příslušného finančního úřadu, kdy se vychází z cen obdobných nemovitostí v daném místě a čase, se zohledněním druhu, polohy, účelu,
stavu, stáří, vybavení a stavebně technických parametrů nemovitostí.
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Kresba Miroslav Pavlík

Pro poplatníka daně
to znamená daleko
podrobnější zpracování daňového přiznání, kteréžto má
přílohy a které je
nutné pečlivě za
tímto účelem vyplnit. Znalecký posudek se již v tomto
případě nepředkládá.
Finanční úřad, resp.
správce daně, na základě výše uvedených údajů vyměří
daň tzv. platebním
výměrem a daň případně doměří, pokud záloha na daň
byla nižší než stanovený platební výměr.
Pokud tedy byla záloha na daň nižší,
musí ji poplatník doplatit ve lhůtě 30 dnů od doručení platebního výměru. Druhým způsobem, kterým se postupuje při stanovení daně, je
prostřednictvím znaleckého posudku. V tomto případě je poplatník povinen k daňovému přiznání doložit znalecký posudek. V daňovém přiznání si poplatník sám vypočte tzv. srovnávací daňovou hodnotu a porovná ji s cenou sjednanou, tedy kupní. Ta hodnota, která je vyšší, je
pak hodnotou pro základ daně. Pro snížení základu daně je možné si
při tomto způsobu výpočtu odečíst náklady, které poplatník prokazatelně zaplatil znalci za znalecký posudek. Výsledná, vypočtená daň se
uhrazuje ve lhůtě pro podání daňového přiznání. Na závěr je potřeba
ještě dodat, že poplatníkem tak jako dosud může být prodávající, ale
účastníci smlouvy se mohou výslovně dohodnout, že to bude kupující.
JUDr. Iveta Golasová, specialistka
Sdružení nájemníků ČR (SON) Praha
Aktualizace: Text platí i od 1. 1. 2015
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Kovák č. 5/10. března 2014

Pomáháme řešit otázky kolem bydlení
Bydlíme v nájemním bytě a pronajímatel nám písemně sdělil, že
z důvodu rekonstrukce chce, abychom se přestěhovali do jiného
bytu v tom samém domě s tím, že nám přesný termín dá vědět. My
jsme si našli už jiný nájemní byt, ale teď nevíme, zda musíme
dodržet výpovědní lhůtu, i když se bude námi pronajatý byt
rekonstruovat?
Ivana Michnová, Ostrava

Pronajímatel je oprávněn provádět stavební úpravy bytu a jiné podstatné změny v bytě pouze se souhlasem nájemce. Tento souhlas lze odepřít jen z vážných důvodů. Provádí-li pronajímatel takové úpravy na příkaz příslušného orgánu státní správy, je nájemce povinen jejich
provedení umožnit, jinak odpovídá za škodu, která nesplněním této povinnosti vznikla.
Pokud nejde o rekonstrukci vašeho bytu, a přesto pronajímatel chce,
abyste byt uvolnili, mohlo by se jeho konání vykládat jako porušení povinnosti pronajímatele, tj. nerušit nájem a umožnit nájemci využívat
předmět nájmu. Od smlouvy byste tedy mohli odstoupit (máte-li
smlouvu na dobu určitou) nebo podat výpověď (máte-li smlouvu na dobu
neurčitou) okamžitě a nemuseli byste splnit výpovědní lhůtu. Nejprve
se zkuste s majitelem dohodnout a navrhněte, že nechcete rekonstrukci
bránit a že se odstěhujete tedy kompletně někam jinam, ať mohou práce
postupovat. Pokud to nepůjde jinak, odstupte od smlouvy nebo podejte
okamžitou výpověď.
JUDr. Anna Pachtová, poradkyně
Sdružení nájemníků ČR (SON)
Aktualizace: Text platí i od 1. 1. 2015
Kovák č. 5/10. března 2014

Pomáháme řešit otázky kolem bydlení
Dočetl jsem se, že uzavření nájemní smlouvy je od 1. ledna 2014
jednodušší. V čem se liší od předchozí právní úpravy?
Jan R., Mladá Boleslav

Nový občanský zákoník dá obecně méně na formality. Nájemní
smlouva podle něj nemusí nezbytně obsahovat náležitosti jako přesné
označení bytu, jeho příslušenství, rozsah užívání, způsob výpočtu nájemného a spojené úhrady. Pro platně uzavřenou smlouvu podle nového
zákoníku postačí, sjednají-li si strany předmět nájmu a skutečnost, že za
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jeho užívání náleží pronajímateli úplata. Nájemní smlouva ovšem i podle něj musí být písemná, s tím rozdílem, že její neplatnosti pro formální
nedostatky se nebude moci dovolávat pronajímatel vůči nájemci. Zakázána jsou také všechna ustanovení, která ukládají nájemci zaplatit
smluvní pokutu, a ustanovení, která ukládají nájemci povinnosti, které
jsou vzhledem k okolnostem zjevně nepřiměřené.
Pokud strany neuzavřou platnou smlouvu či smlouvu vůbec, je nájemce chráněn ustanovením, které mu umožní nájem bytu vydržet.
Bude-li nájemce byt užívat po dobu tří let v dobré víře, že je nájem po
právu, bude se nájemní smlouva považovat za uzavřenou.
JUDr. Anna Pachtová, poradkyně
Sdružení nájemníků ČR (SON)
Aktualizace: Text platí i od 1. 1. 2015
Kovák č. 5/10. března 2014

Pomáháme řešit otázky kolem bydlení
Budu delší dobu pobývat na stáži v zahraničí. Musím tuto
skutečnost oznámit pronajímateli?
Josef S., Chomutov

Zcela nově je v novém občanském zákoníku (§ 2269 NOZ odst. 1)
upravena zvláštní povinnost nájemce a zvláštní oprávnění pronajímatele
v situaci, kdy nájemce předem ví o své dlouhodobé (nejméně dvouměsíční) nepřítomnosti v bytě. Tuto skutečnost je povinen oznámit včas
pronajímateli. Současně označí osobu, která po dobu jeho nepřítomnosti
zajistí možnost vstupu do bytu v případě, kdy toho bude nezbytně zapotřebí; nemá-li nájemce takovou osobu po ruce, je takovou osobou pronajímatel.
Dlouhodobá nepřítomnost v bytě však nezakládá oprávnění pronajímatele vniknout do bytu podle výše uvedeného stanovení. Při nedostupnosti a nepřítomnosti kratší než dva měsíce nemá pronajímatel právo
vstupovat do bytu na základě tohoto zákonného ustanovení.
Naléhavá událost, která vyžaduje okamžité řešení (např. požár nebo
havárie vody či plynu), tak bude i nadále v praxi požadovat přítomnost
policie či jiných orgánů veřejné moci.
JUDr. Anna Pachtová, poradkyně
Sdružení nájemníků ČR (SON)
Aktualizace: Text platí i od 1. 1. 2015
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Kovák č. 6/24. března 2014

Kdy mohu poskytnout podnájem?
Jsem nájemcem bytu, a i když pracuji, jen dosti těžce každý měsíc
vycházím s penězi. Mohu si do podnájmu vzít studenta, který mi
bude přispívat na nájem?

V případě, že nájemce v bytě trvale bydlí, může dát třetí osobě do
podnájmu část bytu i bez souhlasu pronajímatele (ust. § 2274 NOZ).
Tuto skutečnost však musí pronajímateli oznámit bez zbytečného odkladu tím, že oznámí zvýšení počtu osob žijících v bytě. Neučiní-li tak
nájemce ani do dvou měsíců, co změna nastala, má se za to, že závažně
porušil svou povinnost.
V případě, že nájemce v bytě sám trvale nebydlí, může dát třetí
osobě do podnájmu byt nebo jeho část pouze se souhlasem pronajímatele (ust. § 2275 odst. 1). Žádost o udělení souhlasu k podnájmu i souhlas s podnájmem vyžadují písemnou formu. Nevyjádří-li se pronajímatel k nájemcově žádosti ve lhůtě do jednoho měsíce, považuje se
souhlas za daný. Neplatí to však v případě, pokud byl ujednán zákaz
podnájmu.
JUDr. Anna Pachtová, poradkyně
Sdružení nájemníků ČR (SON)
Aktualizace: Text platí i od 1. 1. 2015
Kovák č. 19/3. listopadu 2014

Pomáháme řešit problémy spojené s bydlením
Můžete mi vysvětlit, co je to zásada materiální publicity a jak je
spojena s novým občanským zákoníkem?
L. Pašek, Plzeň

Materiální publicita je zásada zakotvená v § 980 až 986 zákona
č. 89/2012 Sb., NOZ, což je nová koncepce katastru nemovitostí. Podle
nové úpravy zmíněného občanského zákoníku má být právo zapsané
v katastru nemovitostí považováno za zapsané v souladu se skutečným
stavem, tedy právním stavem. Jedná se o domněnku správnosti zápisu,
což je ochrana nabyvatele jednajícího v důvěře v zápis katastru nemovitostí. V případě, že by soulad se skutečným právním stavem nebyl, je
právní ochrana poskytována osobě, která nabyla věcné právo za úplatu
v dobré víře od osoby k tomu oprávněné podle údajů v katastru nemovitosti (tedy od osoby zapsané v katastru nemovitostí jako vlastníka). Zásada materiální publicity umožňuje, a to jen v krajní podobě, aby v určitých případech došlo k nabytí vlastnického práva od osoby, která je
sice zapsána v katastru nemovitostí jako vlastník, ve skutečnosti však
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vlastníkem není. Jde jen o případy, že by se jednalo o právní jednání
v dobré víře, za úplatu, osoba byla zapsána v katastru nemovitostí
a skutečný vlastník neuplatnil své právo rozporovat zápis v katastru nemovitostí s tím, že by rozporoval dobrou víru dalšího nabyvatele. V případě, že by záležitost dobré víry posuzoval soud, nepochybně v této věci
prověří i nabývací tituly předchůdců ve sbírce listin, tedy archivu katastru nemovitostí, což je poměrně zásadní důkaz pro rozhodnutí soudu ve
věci. V současné době, tj. v praxi jako takové, se původní vlastník
o sporném zápisu v katastru nemovitostí ve většině případů dozví téměř
ihned, a to s vyrozuměním svého katastru (katastrálního úřadu) po provedení zápisu. Původní vlastník se může domáhat výmazu nového nabyvatele práva dle § 24 nového katastrálního zákona, a to do 1 měsíce
ode dne, kdy se o zápisu práva nového nabyvatele dozvěděl. Pokud
zmešká původní vlastník výše uvedenou lhůtu, chrání už jej jen poznámka spornosti vůči osobám, které dosáhly zápisu, aniž byly v dobré
víře. Tím se do značné míry komplikuje narovnání. Všem vlastníkům
se doporučuje, aby si stav zápisu v katastru nemovitostí pravidelně kontrolovali a měli tak možnost včas předejít všem sporům, především soudním.
JUDr. Iveta Golasová, specialistka
Sdružení nájemníků ČR (SON) Praha
Aktualizace: Text platí i od 1. 1. 2015
Kovák č. 19/3. listopadu 2014

Pomáháme řešit problémy spojené s bydlením
Jakým způsobem je možné převést družstevní byt do osobního
vlastnictví v případě, že s tímto nesouhlasí předsednictvo? V našem
domě jsou nyní všechny byty družstevní.
Z. R., Blansko

O převodu družstevních bytů do osobního vlastnictví rozhoduje členská schůze družstva. Převod je zpravidla možný poté, co má družstvo
splaceny všechny závazky. Pokud představenstvo družstva blokuje z nějakého důvodu převod bytů do vlastnictví, mělo by to vysvětlit členům
družstva na své členské schůzi. Vy máte možnost jako člen družstva písemně požádat o zařazení této problematiky, opět představenstvo družstva na členské schůzi, kde budete o případných návrzích hlasovat, a to
v souladu se stanovami vašeho družstva.
JUDr. Iveta Golasová, specialistka
Sdružení nájemníků ČR (SON) Praha
Aktualizace: Text platí i od 1. 1. 2015
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