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KDE VÁM POMOHOU

REGIONÁLNÍ PRACOVIŠTĚ
ODBOROVÉHO SVAZU KOVO:
1 RP OS KOVO Plzeň,
Pobřežní 8, 301 00 Plzeň,
377 223 620, oskovopl@cmkos.cz
2 RP OS KOVO Ústí nad Labem,
Brněnská 4, 400 01 Ústí nad Labem,
475 210 394, oskovoul@cmkos.cz
3 RP OS KOVO Praha a střední Čechy,
nám. W. Churchilla 2,
130 00 Praha 3 – Žižkov,
736 521 739, oskovopr@cmkos.cz
4 RP OS KOVO České Budějovice,
Senovážné náměstí 2,
370 21 České Budějovice,
386 359 704, oskovocb@cmkos.cz
5 DP OS KOVO Liberec,
Jeronýmova 577/37,
460 07 Liberec VII-Horní Růžodol,
482 311 920, oskovoru@cmkos.cz

6 RP OS KOVO Jihlava,
Tolstého 2, 586 01 Jihlava,
567 306 194, oskovoji@cmkos.cz
7 RP OS KOVO Hradec Králové,
Gočárova ulice 1620,
501 01 Hradec Králové,
602 204 793, oskovohrk@cmkos.cz
8 RP OS KOVO Brno,
Malinovského nám. 4, 660 87 Brno,
542 212 536, oskovobn@cmkos.cz
9 RP OS KOVO Olomouc,
Denisova 2, 772 00 Olomouc,
585 226 162, oskovool@cmkos.cz
10 RP OS KOVO Zlín,
Dům kultury, Gahurova 5265,
760 01 Zlín,
731 140 498, oskovozl@cmkos.cz
11 RP OS KOVO Ostrava,
U Tiskárny 1, 702 00 Ostrava-Přívoz,
596 118 154, oskovoot@cmkos.cz

PORADNY NA PŘÁNÍ

PRACOVNÍ PRÁVO PRÁVO PRÁVNÍ PORADNA
PRÁVA SPOTŘEBITELE FINANČNÍ OKÉNKO DAŇOVÁ ODPOVĚDNA KOLEKTIVNÍ VYJEDNÁVÁNÍ SOCIÁLNÍ DIALOG SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ZDRAVOTNÍ
ZABEZPEČENÍ BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ
PŘI PRÁCI ZDRAVÍ BYDLENÍ BYTOVÁ PORADNA

Vážení čtenáři, kolegyně a kolegové,
opět po roce vycházíme vstříc přáním
mnohých z vás. Jako pomoc jednotlivým
funkcionářům
organizačních
jednotek
OS KOVO, kteří musejí dnes a denně řešit
mnoho různých problémů, jsme zpracovali
a v této publikaci vám předkládáme sumář
poraden zahrnujících následující oblasti: právní, práva
spotřebitele, daňová, sociální, bezpečnost a ochrana zdraví,
zdravotní a oblast bydlení, které vyšly v průběhu roku
2017 v časopisu Kovák. Tato „poradenská“ ročenka má být
nápomocná při vyhledávání odpovědí na vaše problémy.
Současně vám chceme usnadnit vyhledávání tak, abyste
nemuseli listovat množstvím čísel časopisu Kovák, ale našli
jste to, co hledáte, přehledně a podle jednotlivých témat
v jedné brožurce. Dotazy čtenářů a odpovědi specialistů
jsou uspořádány v kapitolách: Pracovní právo, Právo, Právní
poradna, Práva spotřebitele, Finanční okénko, Daňová
odpovědna, Kolektivní vyjednávání, Sociální dialog, Sociální
zabezpečení, Zdravotní zabezpečení, Bezpečnost a chrana
zdraví při práci, Zdraví, Bydlení a 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. 22. ledna 2018, aktuální stav vždy
„pod čarou“ (tedy na konci) příslušné poradny. Tak lze
s poradnami pracovat i v současnosti. Doufáme, že vám
tato útlá brožurka pomůže při vaší náročné práci.



Tomáš Valášek
místopředseda OS KOVO
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PRACOVNÍ
PRÁVO
Souběh
podpory
a starobního důchodu
Kovák č. 10/29. května 2017
DVOJÍ METR PRO ZAMĚSTNANCE?
Na pracovišti došlo k převodu k jinému zaměstnavateli. Nový zaměstnavatel uzavřel s odborovou organizací dodatek k původní kolektivní smlouvě se stejnými
mzdovými tarify s tím, že se vztahují na zaměstnance,
kteří k němu přešli k datu 1. září 2015 a vykonávají práci
v nově vzniklém oddělení. Po třech měsících přijal nový
zaměstnavatel rozhodnutí o organizační změně. Převedl některé pracovní pozice z uvedeného oddělení do
jiného úseku, čímž došlo k poklesu mzdy nově zařazených zaměstnanců. Je takový to postup zaměstnavatele
správný?
P. K., Ústí nad Labem
Nový zaměstnavatel svým jednáním porušil ustanovení
čl. VII, bod 1 dodatku ke kolektivní smlouvě ze dne 1. ledna
2016, pokud jde o mzdové tarify, když pouze účelově vyňal
některé zaměstnance z organizační struktury s výhodnějšími mzdovými tarify zakotvenými v dodatku ke kolektivní
smlouvě a zařadil je do jiné své organizační struktury. Tak
došlo u dotčených zaměstnanců k poklesu mzdy, aniž by se
jim změnil druh nebo místo výkonu práce.
Pokud tedy dodatek ke kolektivní smlouvě ze dne 1. ledna 2016 stanovil mzdové tarify, nemohlo být toto smluvní
ujednání mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací
změněno jednostranným rozhodnutím o organizační změně zaměstnavatel.
Zde je možno odkázat na rozsudky NS ČR č. j. 21 Cdo
1352/2003 ze dne 12. ledna 2004 a č. j. 2 Cdon 1130/1997. Judikovaly, že rozhodnutí o organizační změně není právním
jednáním ve smyslu ustanovení § 240 odst. 1 ZP 65/1965 Sb.
(dnes § 545 ObčZ), neboť nejde o takový projev vůle, s nímž
by právní předpisy spojovaly změnu nebo zánik práv a po-
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vinností účastníků pracovněprávního vztahu, tedy změnu
mzdových tarifů.
Jedná se pouze o skutečnost (tzv. faktický úkon), která
není sama o sobě způsobilá přivodit následky v právních
vztazích účastníků pracovněprávního vztahu. Pokud tedy
zaměstnavatel zamýšlel prostřednictvím organizační změny snížit mzdové tarify, bylo jeho povinností jednat s odborovou organizací o změně kolektivní smlouvy, tedy v ní
uvedených mzdových tarifů. Protože takto neučinil, porušil
jednostranně svůj závazek z kolektivní smlouvy, pokud
jde o vyplácení sjednané výše mzdových tarifů zaměstnancům pracujícím v nezdravotnických profesích v Oddělení následné péče II, odštěpný závod Ryjice.
V daném případě (porušení závazku z kolektivní smlouvy,
protiprávní snížení mzdových tarifů) je možno vůči zaměstnavateli využít následujících postupů:
● dle § 276 odst. 9 ZP prostřednictvím hromadné stížnosti na
výkon práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních
vztahů dotčených zaměstnanců podané u zaměstnavatele
s tím že žádají, aby projednání byl přítomen člen výboru odborové organizace
● dle ustanovení § 79 a násl. občanského soudního řádu podáním žaloby u příslušného okresního soudu na finanční plnění, tedy vyplacení rozdílu mzdy
Právní úprava:
Problematika přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů je upravena v zákoně č. 89/2012 Sb., č. 262/2006
Sb. v judikatuře soudu a v kolektivní smlouvě takto:
● § 2175 odst. 2 ObčZ o koupi závodu
● § 338 odst. 2) ZP
● § 545 ObčZ
● rozsudky NS ČR č. j. 21 Cdo 1352/2003 ze dne 12. ledna 2004
a č. j. 2 Cdon 1130/1997
● Čl. VII, bod 1 dodatku ke kolektivní smlouvě ze dne 1. ledna 2016 cituji: „Kolektivní smlouva a všechny její ustanovení
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platí pro bývalé zaměstnance, kteří se stali dne 1. září 2015
zaměstnanci zaměstnavatele v rámci přechodu práv a povinností v souvislosti se smlouvou o prodeji podniku a jsou
současně zaměstnanci Oddělení následné péče II., odštěpný
závod v Mostě.
JUDr. René Švec, právník specialita RP OS KOVO Ústí n. Labem
Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2018

Kovák č. 13/24. července 2017
MŮŽE ZAMĚSTNAVATEL NUTIT DO PŘESČASŮ?
Naše firma se v současné době potýká se značným nedostatkem kvalifikovaných zaměstnanců. Zaměstnavatel
nás tak stále nutí k přesčasové práci. Tuto práci požaduje
i ve dnech pracovního klidu, kterými je pro nás sobota
a neděle. Může nám přesčasovou práci nařídit i ve dnech
pracovního klidu?
M. J., Hradec Králové
Práce přesčas je charakterizována jako práce, která je nad
stanovenou pracovní dobu nebo rozvrh směn. Z níže citovaného § 91 ZP vyplývá, že přesčasovou práci ve dnech pracovního klidu může zaměstnavatel nařídit pouze výjimečně, kdy
se jedná o zastoupení zaměstnance v nepřetržitém provozu,
který se nedostavil na směnu, o naléhavé opravné práce, inventury apod. Z níže citovaného § 91 ZP je zřejmé, že vám
zaměstnavatel práci ve dnech pracovního klidu nařizovat
nemůže. Nařizovat může pouze práce, které jsou v § 91 ZP
vyjmenovány.
Dny pracovního klidu dle § 91:
● Dny pracovního klidu jsou dny, na které připadá nepřetržitý odpočinek zaměstnance v týdnu, a svátky.
● Práci ve dnech pracovního klidu může zaměstnavatel nařídit jen výjimečně.
● V den nepřetržitého odpočinku v týdnu může zaměst-
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a
b
c
d

e
f
g
h

navatel nařídit zaměstnanci jen výkon těchto
nutných prací, které nemohou být provedeny
v pracovních dnech:
naléhavé opravné práce
nakládací a vykládací
práce
inventurní a závěrkové
práce
práce konané v nepřetržitém provozu za zaměstnance, který se nedostavil na směnu
při živelních událostech
a v jiných obdobných mimořádných případech
práce nutné se zřetelem na uspokojování životních, zdravotních, vzdělávacích, kulturních tělovýchovných a sportovních potřeb obyvatelstva
práce v dopravě
krmení a ošetřování zvířat

● Ve svátek může zaměstnavatel nařídit zaměstnanci jen vý-

kon prací, které je možné zaměstnanci nařídit ve dnech nepřetržitého odpočinku v týdnu, práce v nepřetržitém provozu a práce potřebné při střežení objektů zaměstnavatele.
● U zaměstnavatele, u kterého zaměstnanec koná práci v nočních směnách, začíná den pracovního klidu hodinou odpovídající nástupu zaměstnanců té směny, která v týdnu nastupuje podle rozvrhu směn jako první. Ustanovení věty první je
možné použít též pro účely práva na mzdu nebo plat, odměnu z dohody a pro zjišťování průměrného výdělku.
Ing. Vladimír Procházka, specialista mezd a kolektivního
vyjednávání, RP OS KOVO Hradec Králové
Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2018

9

Kovák č. 16/18. září 2017
VÝPOVĚĎ PRO POZBYTÍ ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI
Mám podezření, že mám nemoc z povolání – karpální
tunely. Podle lékařského posudku našeho závodního
lékaře jsem dlouhodobě pozbyl zdravotní způsobilosti
k výkonu dosavadní funkce, zaměstnavatel nemá pro
mne vhodné zaměstnání a dal mi z tohoto důvodu podle
§ 52 písm. e) ZP výpověď. Můžete mi poradit, jak mám
dále postupovat?
F. K., Rakovník
Nemoc z povolání je taková nemoc, kdy jsou chorobné změny na zdraví z ní plynoucí v přímé souvislosti s výkonem povolání, tedy kdy se dá výkon povolání označit za jednoznačnou
příčinu této nemoci.
Dle vyjádření Oddělení pracovního lékařství Státního
zdravotního ústavu k tomu, aby byla uznána nemoc z povolání, musí být splněny tři podmínky:
● nemoc musí být uvedena v seznamu nemocí z povolání
● musí být prokázáno, že pracovník trpí onemocněním v určité tíži
● musí být splněny podmínky, za kterých nemoc z povolání
vzniká
Někdy může jít pouze o ohrožení nemocí z povolání podle
§ 347 odst. 1 ZP. Ohrožením nemocí z povolání se rozumí změny zdravotního stavu, vzniklé při výkonu práce nepříznivým
působením podmínek, za nichž vznikají nemoci z povolání,
avšak nedosahují takového stupně poškození zdravotního stavu, který lze posoudit jako nemoc z povolání, a další výkon práce za stejných podmínek by vedl ke vzniku nemoci z povolání.
Nemoc může mít charakter trvalý nebo jen dočasný.
Výčet nemocí z povolání uvádí příloha č. 2 nařízení vlády
č. 276/2015 Sb.
Zda se jedná o nemoc z povolání, posuzuje pouze a zásadně zdravotnické zařízení, resp. lékař, který je poskytovatelem
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pracovně-lékařských služeb dané firmy, nikoli zaměstnavatel,
v jehož zájmu je zpravidla prokazovat, že ten který zaměstnanec v jeho firmě nemoc z povolání nezískal. Uznat nemoc
z povolání je výhradně v kompetenci kliniky pracovního
lékařství, kam vás váš doktor s lékařskou zprávou vyšle.
Pokud vás lékař na kliniku pracovního lékařství odmítá doporučit, můžete se tam vydat i sám. Tamní lékaři si ale tak jako tak
nejdříve vyžádají dokumentaci od vašeho lékaře. Když i klinika
nabude podezření, že choroba souvisí s vaším povoláním, přijde na řadu krajská hygienická stanice, která prověří podmínky
na pracovišti – je velice důležité, abyste ji informoval o všech
činnostech, které jste v podniku vykonával.
Na základě výsledků šetření hygieny vydá klinika pracovního lékařství lékařský posudek, ve kterém vás buď uzná, nebo
neuzná nemocným z povolání. Když s výsledkem nesouhlasíte, můžete do deseti dnů od obdržení posudku podat klinice
pracovního lékařství, která posudek vydala, návrh na jeho přezkoumání – stejnou možnost má i zaměstnavatel.
Pokud máte nemoc z povolání uznanou, máte nárok na odškodné. Zaměstnavatel musí platit přesně tolik, aby dorovnal
rozdíl mezi vaším příjmem před nemocí a po jejím vypuknutí.
Po celou dobu pracovní neschopnosti vám tedy doplácí rozdíl
mezi nemocenskou a dřívějším průměrným platem. Náhrada
vám náleží i za první tři dny pracovní neschopnosti – za jiných
okolností se první tři dny náhrada mzdy ani nemocenská nevyplácí.
Jakmile se vám podaří získat lépe placené místo, nárok na odškodné zaniká. Náhradu za ztrátu výdělku jinak můžete pobírat maximálně do dovršení 65 let věku nebo do okamžiku, kdy
vám bude přiznán starobní důchod. Vedle odškodného máte
nárok také na náhradu léčebných výloh, které vám nezaplatila
pojišťovna.
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Odpovědnost nese poslední zaměstnavatel
Pokud by zaměstnanec dostal z důvodu nemoci z povolání
od zaměstnavatele výpověď, podle § 52 písm. d) ZP, náleželo
by mu podle § 67 odst. 2 ZP odstupné ve výši nejméně dvanáctinásobku průměrného výdělku. Kdyby se hned po skončení pracovního poměru přihlásil na úřadu práce, musela by
mu být proplacena renta ve výši rozdílu mezi průměrným
výdělkem a případným invalidním důchodem, přičemž pro
výši renty není rozhodná výše odstupného. Renta přísluší
zaměstnanci, který je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání; za výdělek po pracovním úrazu nebo po zjištění nemoci z povolání se považuje výdělek ve výši minimální mzdy.
K problému dochází tehdy, když lékař poskytující zdravotnické služby vydá zdravotní posudek, že zaměstnanec dlouhodobě pozbyl zdravotní způsobilost k výkonu dosavadní
funkce. Zpravidla nemoc z povolání dosud není uznána, a lékař tedy nemůže konstatovat, že zaměstnanec pozbyl zdravotní způsobilost z důvodu nemoci z povolání (i když může
uvést, že je dána z důvodu, pro který je nemoc z povolání
zjišťována).
Zaměstnavatel na takový posudek obvykle reaguje dáním
výpovědi pro pozbytí zdravotní způsobilosti z tzv. obecných
příčin, tj. podle § 52 písm. e) ZP, tedy bez nároku na odstupné. Jestliže bude následně nemoc z povolání uznána, a to
zpětně tak, že bude zřejmým důvodem výpovědi nemoc
z povolání, nebude moci zaměstnanec již velmi často podat
žalobu na neplatnost výpovědi (ve dvouměsíční prekluzivní
lhůtě ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit tímto rozvázáním, podle § 72 ZP).
Ještě si dovolím informovat čtenáře, že v roce 2016 bylo
uznáno 1 297 profesionálních onemocnění a z toho 55 ohrožení nemocí z povolání. Lze tedy říci, že cca každý třítisící
zaměstnanec onemocněl chorobou z povolání.
JUDr. Marie Stodolová, RP OS KOVO Praha a střední Čechy
Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2018
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Kovák č. 20/13. listopadu 2017
ELEKTRONICKÁ VÝPLATNÍ PÁSKA
Zaměstnavatel chce úplně zrušit papírové výplatní pásky, které dostáváme, a je posílat e-mailem. Já e-mail nemám a ani ho nechci. Musím si ho kvůli výplatním páskám založit?
L. N., Pardubice
Zaměstnavatel
má při měsíčním
vyúčtování mzdy
vydat
zaměstnanci
písemný
doklad obsahující údaje o jednotlivých
složkách mzdy, tzv.
výplatní pásku.
Tuto povinnost
ukládá zaměstnavateli ustanovení § 142 odst. 5 ZP. V současné digitální době se čím dál častěji fyzická (papírová) výplatní páska nahrazuje páskou elektronickou, která rovněž
splňuje požadavek na písemnou formu, neboť je umožněno
zachycení obsahu dokumentu. Výplatní páska nemusí být
zaměstnavatelem podepsaná, není tedy třeba ani elektronický podpis. Zaměstnavatel má povinnost výplatní pásku
zaměstnanci předat, ale způsob předání si může zvolit. Je
vhodné formu a způsob předávání výplatních pásek upravit
v kolektivní smlouvě, případně ve vnitřním předpise.
Při zavedení elektronické výplatní pásky musí zaměstnavatel zohlednit, zda má zaměstnanec přístup k počítači
a internetu a zda používá elektronickou adresu, na kterou
by bylo možné výplatní pásku doručit. U zaměstnanců, kteří
při práci používají počítač a kterým byla přidělena firemní
elektronická adresa, postačí informace, že nadále jim bude
výplatní páska posílaná na firemní elektronickou adresu.
Předání výplatní pásky je snadné. Problém může nastat za-
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městnanců, kteří počítač při práci nepoužívají, kteří nemají
elektronickou adresu (ani firemní, ani soukromou), nebo
kteří nechtějí zaměstnavateli soukromou elektronickou
adresu sdělit. Zaměstnavatel nesmí zaměstnance nutit
k tomu, aby mu soukromou elektronickou adresu sdělil
a ani k tomu, aby si ji zřídil, pokud ji nemá. Pro takové
zaměstnance musí zaměstnavatel zajistit podmínky, které
jim umožní přístup k elektronické výplatní pásce. Takovým
řešením může být např. zřízení terminálu, jehož prostřednictvím bude mít zaměstnanec elektronickou pásku k dispozici, a to po zadání hesla.
Zároveň musí mít zaměstnanec možnost si elektronickou
výplatní pásku vytisknout nebo uložit na vlastní médium
(např. flash disc). Pokud si zaměstnanec výplatní pásku chce
vytisknout, má mít možnost tak učinit na náklady zaměstnavatele. Zaměstnanec pracující na počítači bude mít většinou
možnost použít firemní tiskárnu. V případě zřízení terminálu musí být také možnost tisku a uložení na vlastní médium zajištěna, pokud nebude dohodnuto jinak. V případě
terminálu, kdy jsou výplatní pásky k dispozici na firemním
úložišti, je třeba určit dobu, po kterou bude možné výplatní
pásku z úložiště stáhnout. Další možností je např. pověření
konkrétního zaměstnance, který zaměstnancům bez elektronické adresy výplatní pásky vytiskne a předá.
Při předání elektronických výplatních pásek musí zaměstnavatel dbát na ochranu osobních údajů zaměstnance. A to jak při využívání firemních elektronických adres zaměstnanců, tak u předání prostřednictvím terminálu
(nebo pověřeným zaměstnancem). Jednou z možností, jak
ochranu osobních údajů zajistit, je, že elektronická výplatní
páska bude přístupná pod jedinečným přihlašovacím heslem unikátním pro každého zaměstnance. Další variantou je
forma zaheslovaného souboru.
Mgr. Klára Malá, právnička RP OS KOVO Hradec Králové
Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2018
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PRÁVOpodpory a starobního důchodu
Souběh
Kovák č. 5/13. března 2017
PŮSOBENÍ VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ V ODBORECH
Mistr je členem odborů a rovněž členem výboru odborové organizace. Jedná se o střet zájmů?
J. N., Litomyšl
Členství v odborové organizaci je dobrovolné a jedná se
o jedno ze základních lidských práv, které člověku zaručuje
Listina základních práv a svobod (čl. 27). Toto právo může
být omezeno pouze zákonem, nikoli rozhodnutím či požadavkem jiné osoby. Vedoucí zaměstnanci (na pracovní pozici
„mistr“) nemohou být jakkoli omezováni, pokud chtějí být
členy odborové organizace.
Současná právní úprava neobsahuje žádnou definici střetu
zájmů. Definice střetu zájmů byla uvedena v zákoně o střetu
zájmů, který byl v roce 2006 nahrazen novým zákonem, ten
již ale střet zájmů nedefinuje. Obecně můžeme říci, že střet
zájmů nastává u držitelů veřejné moci (veřejní funkcionáři),
u nichž v rozhodování dochází k rozporu mezi zájmem osobním a veřejným, který mají hájit. K takovému střetu v tomto
případě nedochází.
Cílem vedoucího zaměstnance by mělo být řádné plnění
pracovních úkolů, prosperita zaměstnavatele a spokojenost
jemu podřízených zaměstnanců. Tyto cíle jsou pak téměř
totožné s cíli, které má jako člen odborové organizace (prosperita zaměstnavatele, řádné plnění pracovních úkolů zaměstnanců a jejich spokojenost). Zároveň se na členy odborové organizace ani na členy statutárního orgánu odborové
organizace nevztahuje zákon o střetu zájmů. Zákon o střetu
zájmů upravuje střet zájmů u veřejných funkcionářů (poslanci, senátoři, členové vlády, uvolnění členové zastupitelstev, neuvolnění starostové, ombudsman apod.). Člen
výboru odborové organizace není veřejným funkcionářem
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ve smyslu zákona o střetu zájmů. V neposlední řadě je třeba si uvědomit, že vedoucí zaměstnanec na pozici mistr je
zaměstnancem zaměstnavatele, na řízení zaměstnavatele
a vedení podniku se v podstatě nepodílí, resp. jeho podíl na
vedení celé společnosti není rozhodující.
Navíc člen statutárního orgánu odborové organizace má
ze zákona povinnost zachovávat mlčenlivost o údajích, se
kterými jej zaměstnavatel seznámil v souvislosti s působením odborové organizace.
Z výše uvedených důvodů není žádný důvod, který by
opravňoval zakázat zaměstnancům na pozici mistrů členství v odborové organizaci nebo členství ve (voleném) statutárním orgánu odborové organizace z důvodu střetu zájmů.
O střet zájmů se v žádném případě nejedná.
Mgr. Klára Malá,
právník RP OS KOVO Hradec Králové a Pardubice
Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2018

Kovák č. 10/29. května 2017
MANŽEL NEPLATÍ VÝŽIVNÉ NA DCERU
S rozvedeným manželem jsem uzavřela dohodu
ohledně výše alimentů na nezletilou dceru, ovšem
tuto bývalý manžel nedodržuje. Mohu podat návrh na
exekuci? 
K. S., Rakovník
Pokud máte uzavřenou s bývalým manželem pouze dohodu o výši výživného na nezletilou dceru, tak nemáte žádný
exekuční titul a návrh na exekuci podat nemůžete.
Na úvod je nutné říci, že zatím stále neexistuje žádná jasná
definice toho, kolik by mělo být výživné na dítě. Jeho výše je
buďto záležitostí dohody mezi otcem a matkou, pokud se
nedohodnou, popř. rodič tuto dohodu porušuje, o výši výživného na děti rozhoduje soud. Ten posuzuje sociální pod-
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mínky obou rodičů a stanovuje individuální výši výživného.
Existuje tato orientační tabulka – soudce k ní ale nemusí
přihlížet:
Věk dítěte
0–5 let
6–9 let
10–14 let
15–17 let
18 a více let

Výživné z čisté mzdy
11–15 %
13–17 %
15–19 %
16–22 %
19–25 %

V případě soudního jednání dceru zastoupí pracovnice
OSPOD podle místa bydliště. Tato pracovnice bude hájit zájmy a práva nezletilé dcery. Kdybyste se dohodla s bývalým
manželem na nižším výživném, ale otec je schopen platit
částku vyšší, pracovnice u soudního jednání může sama navrhnout tuto částku zvýšit.
Základní fakta o výživném:
● O výživném vždy rozhoduje soud. Při sporech o výživné
na nezletilé děti se ale neplatí soudní poplatky.
● Oba rodiče mají povinnost předložit soudu své příjmy – ze
zaměstnání nebo z podnikání. Z nich pak soud vychází při
stanovení toho, kolik bude výživné na dítě (nebo na děti).
● V ýživné, které určil soud, se už dále nedaní – současně
se započítává jako příjem při žádostech o různé sociální
dávky.
● Není žádný předpis, který by stanovil, kolik může být minimální nebo maximální výživné.
● Soud přihlíží k tomu, jaké byly sociální a majetkové poměry před a po rozvodu. Snahou je, aby dětem byl zajištěn
podobný životní standard, na jaký byly zvyklé.
● V ýživné se platí vždy každý měsíc (pokud soud nerozhodne jinak), a to dopředu (tedy ne jako výplata v zaměstnání
o měsíc později, ale na začátku daného měsíce).
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● Do 18 roků se výživné platí tomu rodiči, který má dítě

svěřené do péče.

● Nad 18 roků se výživné platí již přímo dítěti (na výživné

má nárok dítě, a to také podává samo soudu návrh např.
na zvýšení).
● Povinnost platit soudem stanovené výživné nezaniká automaticky ve chvíli, kdy dítě ukončí školu a začne pracovat. Je vždy nutné podat k soudu návrh na zrušení vyživovací povinnosti.

Co dělat, když vám neplatí výživné?
V případě, kdy soud sice stanovil vyživovací povinnost, ale
druhá strana (otec či matka dítěte) rozhodnutí nerespektuje, je ideální, pokud se oba rodiče dítěte mezi sebou dokážou dohodnout. Existuje nějaký rozumný důvod, proč ten
druhý přestal platit (dlouhodobá nemoc, ztráta zaměstnání
ap.), vždy se určitě dá najít nějaký kompromis, domluvit si
splátkový kalendář apod. Pokud dohoda není možná, měl by
následovat „tvrdý“ postup.
Jak vymáhat dlužné výživné?
Výživné můžete vymáhat prostřednictvím exekuce. Stačí se
obrátit na okresní soud v místě trvalého bydliště, kde podáte návrh na výkon rozhodnutí. Ten soud zpravidla obratem
schválí. Exekuce pak nejčastěji probíhá srážkami ze mzdy,
jsou ale i další možnosti, např. prodejem věcí movitých či
nemovitých. Pokud druhý rodič dítěte nezaplatil výživné
čtyři měsíce po sobě, můžete na něj podat trestní oznámení
pro zanedbání povinné výživy. V tomto případě dotyčnému
hrozí uložení nepodmíněného trestu (vězení) a soudy o tom
zpravidla rozhodují velmi rychle. Bývá to často důvod k plnění povinnosti.
JUDr. Marie Stodolová, RP OS KOVO Praha a Středočeský kraj
Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2018
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Kovák č. 13/24. července 2017
VÝŽIVNÉ PRO „VĚČNÉHO STUDENTA“
Platím výživné 22letému synovi, který žije s matkou.
Syn studoval asi na třech středních školách, pokaždé
jen první, popř. druhý ročník. Naposled byl ze studia vyloučen. Nyní je již čtyři měsíce v evidenci úřadu práce,
údajně si přivydělává brigádami a snad si měl koupit
i osobní automobil. Když jsem mu sdělil, že mu nadále
nebudu platit výživné, odvětil, že se hodlá přihlásit znovu ke studiu střední školy a že mám povinnost jej živit
až do jeho 26 let. Jsem povinen přispívat na jeho výživu,
pokud bude studovat? 
J. M., Kopřivnice
Váš dotaz svědčí o stále panujícím názoru, že je rodič povinen
přispívat na výživu studujícího dítěte až do jeho 26 let. Jedná
se o mýtus, skončení vyživovací povinnosti rodiče vůči dítěti je
nutné posuzovat v každém konkrétním případě.
Obecně platí, že rodiče mají vůči svým dětem vyživovací
povinnost. Podle občanského zákoníku lze výživné přiznat,
pokud dítě není schopno se samo živit. Právě tato schopnost
dítěte má významný vliv pro určení, zda je rodič nadále povinen platit výživné. Studium střední školy u zletilého potomka
je většinou překážkou pro to, aby dítě bylo schopno se samo
živit. To však neplatí v případech, kdy potomek dalším studiem samoúčelně odkládá dobu, kdy se bude muset sám živit!
Bude nutné pečlivě zkoumat konkrétní okolnosti každého případu, zejména účelnost tohoto studia.
Podle nálezu Ústavního soudu z roku 2014 by studium mělo
sloužit k prohlubování předchozího vzdělání, na něž zpravidla navazuje. Mělo by vést k lepším vyhlídkám na získávání
prostředků pro své životní potřeby prací. Je třeba preferovat
zájem na zvýšení kvalifikace dítěte. Nemělo by však určitě jít
o studium samoúčelné, kterým by si vyživovaná osoba pouze
„prodlužovala mládí“!
Soudy by tedy měly zkoumat, zda se jedná o navazující studium, zda je na trhu práce v regionu větší šance uplatnění
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pro absolventy dané
střední školy než pro
vyučené osoby; jaké
byly důvody, aby dítě
studovalo placenou
soukromou
střední
školu a nikoli podobně
zaměřenou školu veřejnou. V neposlední
řadě by soudy měly
hodnotit, zda se dítě
tomuto studiu věnuje
s dostatečnou péčí,
zda dosahuje přiměřeného množství absencí (rozumně vysvětlitelných a doložených)
a zda dosažené studijní výsledky potvrzují jeho skutečný zájem o zvolený obor.
Stejně tak je nutné posoudit, jak velké časové nároky klade
předmětné studium, např. vylučuje, aby vedle tohoto studia
student pracoval alespoň příležitostně formou brigád.
Z vašeho dotazu vyplývá, že syn pokaždé studoval jen první,
popř. druhý ročník střední školy, a to nejméně na třech středních školách. Na poslední byl ze studia vyloučen. Syn jednoznačně neprojevuje skutečný zájem o zvolený obor, když se
nevěnuje studiu s dostatečnou péčí, což dokazují jeho studijní
výsledky. Tyto okolnosti postačují pro závěr o zániku vaší
vyživovací povinnosti vůči synovi, když neustále opakuje
první či druhý ročník střední školy, zatímco jeho vrstevníci ve
věku 22 let už obvykle studují vyšší ročníky na vysoké škole.
V daném případě nastaly důvody pro skončení výživného minimálně od doby, kdy syn ukončil studium a byl schopen se
sám živit. Nad rámec dotazu uvádím, že ani kdyby syn znovu
začal studovat na další střední škole a hypoteticky tam studoval řádně, nevedlo by to k obnovení vaší vyživovací povinnosti!
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Z výše uvedených důvodů vám doporučuji podat k místně
příslušnému okresnímu soudu návrh na zrušení vyživovací povinnosti ke zletilému dítěti.
Mgr. Lada Blažková (Beňová),
právnička RP OS KOVO v Ostravě
Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2018

Kovák č. 16/18. září 2017
KRÁDEŽ KOLA ZAMĚSTNANCE V AREÁLU FIRMY
Ve firmě, kde pracuji, mi ukradli jízdní kolo, na kterém
jezdím do zaměstnání. Koupil jsem ho před třemi roky
za 30 000 Kč. Kolo jsem umístil do střeženého prostoru
zaměstnavatele, kde jsou stojany, a uzamkl zámkem na
číselný kód. Ke krádeži přispěla i bezpečnostní agentura, kterou zaměstnavatel najímá za účelem ostrahy
areálu. Její zaměstnanec byl na vrátnici osloven osobou,
která předložila občanský průkaz se žádostí o umožnění vstupu do prostoru, kde jsou uložena jízdní kola. Prý
ztratil klíče a chce si kolo vyzvednout a odstranit zámek
kleštěmi. Krádež kola jsem ihned oznámil zaměstnavateli i Policii ČR. Ta zjistila konkrétní podezřelou osobu
z krádeže, ale výsledek šetření není a mé kolo zajištěno
nebylo. Zaměstnavatel se k odškodnění staví tak, že za
nic nemůže a že mám škodu vymáhat po pachateli. Jak
mám postupovat dále?
K. K., Druztová
Z pohledu práva je třeba upozornit na nutnost rozlišit
právo zaměstnance vůči zaměstnavateli z titulu odcizení
jízdního kola ze střeženého prostoru určeného pro ukládání jízdních kol a právo zaměstnavatele vůči pojišťovně
nebo konkrétní osobě, která kolo odcizila. Podle pracovního
práva vás nemusí zajímat, jak bude zaměstnavatel škodu
vymáhat, jelikož došlo ke krádeži jízdního kola, které bylo
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umístěno v prostoru k tomu určeném a přístupném pouze
zaměstnancům.
Vznik škody jste nahlásil zaměstnavateli do 15 dnů ode dne,
kdy jste se o ní dozvěděl, a tudíž nemohlo dojít k promlčení
práva na její náhradu.
Podle současné judikatury soudů není ale řešení případu
jednoznačné. Zákonodárce totiž vypustil z právního předpisu zvláštní úpravu týkající se dopravních prostředků, které
zaměstnanci používají při cestě do práce a zpět. Přelomovým
rozhodnutím v této problematice je Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23. ledna 2017 pod sp. zn. 21 Cdo 2345/2015, který
řešil případ odcizení osobního vozidla z areálu zaměstnavatele. I pro váš případ dopadá právní věta tohoto rozsudku: „Za
věci obvykle nošené do zaměstnání lze považovat především
takové svršky a takové osobní předměty, které vzhledem k povaze pracoviště, místním a časovým podmínkám zaměstnanci
zpravidla do zaměstnání nosí; vedle oděvu může jít o peněženky, tašky, aktovky, u žen kabelky, přiměřené peněžní částky,
hodinky, běžné šperky (prsteny, nikoli však např. cenná briliantová brož), v současné době i mobilní telefony. Za věci obvyklé
však nelze považovat žádný dopravní prostředek. Tento závěr
se týká nejen osobních automobilů, ale i kol, mopedů apod.
Z hlediska odpovědnosti zaměstnavatele za škodu způsobenou zaměstnanci na odložených věcech podle ustanovení § 267 odst. 1 ZP
tak nelze za věc (předmět), která se obvykle nosí do zaměstnání,
považovat osobní automobil, který zaměstnanec používá k cestě
do zaměstnání a zpět. Za osobní automobil, který zaměstnanec
umístil v objektu zaměstnavatele na nehlídaném parkovišti, zaměstnavatel odpovídá pouze do částky 10 000 Kč, ledaže škodu
na tomto automobilu způsobil jiný zaměstnanec zaměstnavatele
(§ 268 odst. 2 ZP). Za zvláštní úschovu osobního automobilu podle
ustanovení § 268 odst. 2 ZP je možné považovat jeho zaparkování
na hlídaném parkovišti, které k tomu účelu zaměstnavatel zřídil.
Nelze jím však rozumět parkoviště v areálu zaměstnavatele, které
je pouze v dohledu vrátnice nebo hlídače, aniž by zaměstnavatel
vrátnému uložil hlídat přesně určená parkovací místa.“

22

V duchu výše citovaného judikátu by bylo možné požadovat
náhradu celé škody po zaměstnavateli, pokud by bylo možno prokázat, že jízdní kolo bylo převzato do zvláštní úschovy.
Za tuto zvláštní úschovu lze považovat hlídaný prostor, kdy
by bylo uloženo zaměstnavatelem odpovědné osobě hlídat
přesně určená parkovací místa. Podle mého názoru by bylo
ale nutné prokázat, že bezpečnostní agentuře byl tento úkol
zaměstnavatelem výslovně uložen. Jako jeden z důkazů by
mohla posloužit obchodní smlouva mezi zaměstnavatelem
a bezpečnostní agenturou. Za celou škodu by byl dále zaměstnavatel odpovědný v případě, že pachatelem krádeže by byl
jeho zaměstnanec.
Je nutné zdůraznit, že zaměstnavatel má odpovědnost za
škodu, která byla krádeží způsobena do částky 10 000 Kč,
a to bez ohledu na zavinění dalších osob, které nejsou jeho
zaměstnanci. Podle mého názoru by však mohlo dojít k dohodě na jiné výši odškodnění. Tuto možnost doporučuji zejména s ohledem k okolnosti, která vznik škody umožnila,
a časové náročnosti případného soudního sporu. Rozdíl
škody a současnou hodnotou kola bude nutné vymáhat po
pachateli krádeže.
Dalším způsobem odškodnění by bylo využití ustanovení občanského zákoníku, které nevylučuje možnost, že by zaměstnavatel mohl zodpovídat zaměstnanci za škodu na dopravních
prostředcích. Jedná se konkrétně o ustanovení § 2945 občanského zákoníku, o škodě na odložené věci. Tento způsob
je však v rovině teoreticko-právní a v oblasti náhrady škody
odpovědného zaměstnavatele zaměstnanci neznám odpovídající judikaturu. Proto se kvůli složitosti právní argumentace
tímto způsobem vymožení škody v odpovědi nezabývám, ale
pouze na tuto možnost upozorňuji.
JUDr. Vladimír Štich,
právník RP OS KOVO Plzeň
Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2018

23

PRÁVNÍ
PORADNA
Souběh
podpory
a starobního důchodu
Kovák č. 6/27. března 2017
ZJIŠTĚNÍ ADRESY ZTRACENÝCH PŘÍBUZNÝCH
Potřebuji vyjasnit majetkové vztahy v rodině, ale nemám kontakt na své příbuzné. Je možné nějak zjistit jejich adresu, jestliže znám jméno a datum narození? 
J. H., Boskovice
Vaši situaci se můžete pokusit řešit např. s využitím
z. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, § 8b, který je v zákoně obsažen poměrně krátkou dobu. Neochotou úřadů,
které ještě před několika lety odmítaly pomoci lidem hledat
příbuzné či ztracené přátele, se po mnoha obdržených stížnostech zabýval i veřejný ochránce práv. Důsledkem jeho
několikaletého úsilí pak byla zmíněná novelizace uvedeného právního předpisu.
Od 1. července 2010 jsou tedy úřady povinny přijímat písemné žádosti občanů starších 15 let o zprostředkování
kontaktu s jiným občanem.
Jaký bude konkrétní postup?
1. Podání žádosti
Základním předpokladem je, že na obou stranách (žadatel
i kontaktovaná osoba) se jedná o občany ČR. Písemnou žádost
můžete podat na matričním úřadu, obecním úřadu obce s rozšířenou působností, krajském úřadu nebo ministerstvu vnitra
a prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy. Musí být
opatřena úředně ověřeným podpisem, který se nevyžaduje,
dostavíte-li se na úřad osobně, prokážete svoji totožnost a dokument podepíšete na místě. Příslušný formulář je k dispozici
na stránkách ministerstva www.mvcr.cz v sekci služby pro
veřejnost/formuláře/evidence obyvatel. Uveďte pokud možno
co nejvíce údajů, podle kterých by bylo možné kontaktovanou
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osobu identifikovat: jméno,
příp. jména, příjmení, rodné
příjmení, datum a místo narození, místo posledního vám
známého trvalého pobytu.
2. Kolik to bude stát?
Poměrně vysoký správní poplatek ve výši 500 Kč se platí nikoli za poskytnutí požadovaného údaje, ale za vlastní podání
žádosti. Je třeba počítat s tím,
že vám nebude vrácen ani v případě, kdy ke zprostředkování
kontaktu nakonec nedojde.
Uplatníte-li elektronické podání se zaručeným elektronickým podpisem nebo se na úřad obrátíte prostřednictvím
datové schránky, bude vás každá započatá stránka žádosti
stát 50 Kč.
Šetření provede ministerstvo vnitra v základním registru
obyvatel a v informačním systému. Pokud dotyčného člověka najde, zašle mu informaci obsahující údaje o vás včetně
důvodu pro zprostředkování kontaktu, pokud jej v žádosti
uvedete. Záleží však pouze na rozhodnutí kontaktovaného,
zda se s vámi bude chtít spojit, neboť ministerstvo vám jeho
adresu neposkytne.
Nelze také vyloučit situaci, že se hledanému nepodaří informaci doručit. Potíže může způsobit i stále vzrůstající počet občanů evidovaných k trvalému pobytu na adrese obecního úřadu (ohlašovna), kteří si zde poštu nevyzvedávají.
Ministerstvo vám sdělí i zjištění, že hledaná osoba již není
naživu, popřípadě byla rozhodnutím soudu prohlášena za
nezvěstnou či mrtvou. Bližší údaje o datu a místu úmrtí se
však dozvíte pouze v případě, že jste vůči ní osobou blízkou.
Mgr. Petra Behancová, RP OS KOVO Brno
Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2018
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PRÁVA SPOTŘEBITELE
Kovák č. 2/30. ledna 2017
JAK MŮŽETE REKLAMOVAT VADNÝ DÁREK?
Dostal jsem jako dárek elektrickou pilu. Následující den
jsem šel nařezat dřevo, pila však fungovala jen několik
minut. Synovec ji koupil na internetu. Je to moje první věc
takto pořízená, nemám s reklamací toho typu zkušenosti
a nechci pochybit. Navíc v balíčku s dárkem nebyla účtenka
nebo doklad o koupi. 
P. H., Blatná
Jak uvádíte, synovec zboží zakoupil po
internetu. Nepředal
vám paragon ani fakturu. Většina těchto
obchodů (e-shopů)
zasílá faktury či potvrzení o zakoupení
zboží elektronicky.
Pokud tomu tak
bylo i v tomto případě, nebude jistě
problém požádat synovce o elektronické
přeposlání
tohoto
dokladu. Neváhejte
však, protože vám
běží 14denní lhůta,
kterou spotřebiteli
dává zákon k odstoupení od smlouvy bez udání důvodu. Je to
pro vás výhodnější než zboží reklamovat. Ovšem to lze učinit
jen v případě, že jste pilu nijak neopotřeboval. Postačí, když
zboží zabalíte a pošlete zpět dodavateli doporučeným balí-
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kem, do něhož vložíte dopis o odstoupení. Důvod odstoupení
není třeba uvádět. Tato možnost „bez udání důvodu“ je zakotvena přímo v zákonu. Problém je však v tom, že kupujícím
byl váš synovec, s nímž bude prodejce komunikovat. Můžete
se dohodnout se synovcem, že budete jednat jeho jménem,
nejlépe je přiložit k dopisu o odstoupení ověřenu plnou moc
synovce k vyřízení odstoupení. Nejlépe by však bylo, kdyby odstoupení od smlouvy vyřídil synovec, vrácenou hotovost vám
předal a vy jste si koupil novou pilu. Dostačující je, když k zásilce přiložíte dopis tohoto znění:
V Blatné dne …… 2017
Dobrý den,
dne xx. 1. 2017 mi byla doručena elektrická pila, která byla
objednána dne ………, číslo objednávky ……… Toto zboží
vracím a sděluji, že tímto odstupuji od kupní smlouvy. Cenu
zaplacenou za zboží mi vraťte nejpozději do 14 dnů na číslo
účtu ………… (nebo složenkou na adresu ………….).
Přílohy: doklad o objednávce, doklad o úhradě ceny zboží,
plná moc k vyřízení odstoupení (viz níže – postoupení práva
reklamovat)
jméno, příjmení, adresa a podpis
Tuto možnost nelze využít po výše uvedené zákonné lhůtě.
Poté už zbývá pouze možnost reklamace. Dnem doručení
prodejci je odstoupení od smlouvy platné, neboť tak stanoví zákon. Prodejce musí vrátit cenu, kterou jste za zboží
zaplatil, resp. kterou zaplatil váš synovec. Na dopis nemusí
prodejce vůbec reagovat, nemá totiž možnost s odstoupení
od smlouvy nesouhlasit. Pokud by do cca 14 dnů peníze nevrátil, je třeba ho urgovat doporučeným dopisem. Pokud by
nereagoval ani poté, bylo by nutné se obrátit na soud. V každém případě doporučuji, abyste si na stránkách internetového obchodu našel informace o odstoupení od smlouvy
a reklamaci. Jde o povinné informace, které musí být uvedeny i u dokladu o koupi zboží. Jinak by se lhůta k odstoupení
prodloužila až o rok + 14 dnů.
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A jak je to, když zjistíte vadu u zboží zakoupeného jako
dárek v běžném kamenném obchodě, ale nedostali jste
k dárku paragon?
I v tomto případě můžete reklamovat, i když nemáte doklad o koupi. Pak je na vás prodejci prokázat, že zboží je zakoupené v jeho obchodě a kdy bylo zakoupeno (jedině tak
zjistí, zda ještě běží záruční lhůta). Z tohoto důvodu musíte
oslovit dárce s prosbou o doklad o koupi. Nemá-li ho uschovaný, je třeba, aby vám dárce dosvědčil, že zboží bylo koupeno právě u toho prodejce a v který den. Pokud platil kartou,
může prodejci předložit výpis z účtu apod.
Odpovědnost za vady vzniká mezi prodejcem a kupujícím
(dárcem), ten má právo reklamovat, nikoli obdarovaný. Na
účtenkách nebývá uvedeno jméno, proto nebývá v těchto
případech problém s přijetím reklamace. Problém může
vzniknout právě při dokazování koupě z výpisu účtu. V těchto případech je nejlépe ihned doložit písemné postoupení
práva reklamovat s ověřeným podpisem:
V Blatné dne …… 2017
Postoupení práva reklamovat.
Já (jméno, příjmení, adresa) tímto postupuji panu (jméno,
příjmení, adresa) svoje právo reklamovat. Zboží zakoupené ve
vašem obchodě dne ……… jsem výše jmenovanému dne ………
daroval.
jméno, příjmení, podpis dárce
Po předložení postoupení práva reklamovat máte stejná
práva jako kupující (spotřebitel).
JUDr. Zdeňka Vejvalková,
poradce ve věcech spotřebitelského práva
Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2018

28

Kovák č. 6/27. března 2017
VYMÁHÁNÍ DLUHU Z PRODEJE
Dostala jsem se do problémů, protože jsem chtěla vyhovět své známé. Prodala jsem jí kuchyňský robot za
5 000 Kč, protože se mi k narozeninám sešly dva stejné dárky. Poskytla jsem jí výraznou slevu, ale i tak mě
umluvila, že mi částku zaplatí do tří měsíců. Při předání
robotu mi dala 400 Kč, od té doby vůbec nic. Je to již půl
roku. Takže mi dluží 4 600 Kč + ve smlouvě domluvené
částky z prodlení 11 %. Přišla jsem nejen o peníze, ale
i o kamarádku. Zapírá se a nebere mi telefony. Jak mám
v tomto případě postupovat? Není to pro mne málo
peněz. Mám o prodeji sepsanou smlouvu potvrzenou
svědkem a ověřenou notářem, protože jsem četla článek o tom, jak má taková transakce proběhnout a co je
třeba před tím udělat.
H. N., Břeclav
V tomto případě nejprve musíte kamarádce (dále též
dlužnici) zaslat na adresu trvalého bydliště výzvu k úhradě
dluhu. Můžete použít výraz předžalobní výzva, neboť právě v tomto smyslu má velký význam její zaslání. Je třeba ji
učinit před podáním žaloby na soud. Při prodeji kuchyňského robotu jste postupovala správně, tj. učinila jste tak na
základě písemné smlouvy. Tím se vám bude lépe právo na
zaplacení ceny zboží uplatňovat. Svědek zde být nemusel,
ale v každém případě nejde o závadu, právě naopak. Pokud
by dlužnice na výzvu nereagovala, je třeba učinit další kroky,
tj. předat věc soudu s návrhem na vydání platebního rozkazu nebo podáním žaloby.
Jak výzvu zaslat?
Výzvu zašlete doporučeně, do vlastních rukou a s dodejkou – tu po návratu pečlivě uschovejte, poslouží jako důkaz,
že jste dlužnici urgovala ještě před podáním návrhu soudu.
Pokud by si dlužnice poštovní zásilku nepřevzala, platí fikce
doručení. Co to znamená? Pokud dlužnici pracovník pošty
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nezastihne, nechá jí ve schránce oznámení s informací, kdy
a kde si může zásilku vyzvednout. Na oznámení je současně
uvedeno poučení o následcích nepřevzetí nebo odmítnutí
převzetí zásilky. Po marném uplynutí lhůty je zásilka považována za doručenou. Čtenář si může položit otázku: A co
když je člověk na dovolené nebo v nemocnici? Pak si nemůže zásilku skutečně převzít! I pro tento případ máme řešení. Adresát se může domáhat určení neplatnosti doručení.
Musí tak učinit nejpozději 15 dnů ode dne, kdy důvod nevyzvednutí pominul, nejpozději však do jednoho roku ode
dne, kdy nastala tzv. fikce doručení. Tento problém může
nastat u zásilek správních orgánů, soudu apod.
Jak má taková výzva vypadat?
Můžete ji napsat dle tohoto vzoru. Je však nutné vzor přizpůsobit konkrétním podmínkám daného případu. Lze ho
použít i v obdobných případech.
Předžalobní výzva k uhrazení dluhu
Vážená paní Nováčková,
touto výzvou Vás upozorňuji na skutečnost, že jste mi dosud neuhradila dlužnou částku ve výši 4 600 Kč ani její příslušenství.
Tento nárok uplatňuji na základě písemné smlouvy, kterou jsem
s Vámi uzavřela dne XX. července 2016. Dluh měl být uhrazen do
XX. října 2016, jak vyplývá ze smlouvy.
Bohužel jsem od Vás zatím neobdržela ani částečné plnění závazků, ani vysvětlení, proč dluh dosud nebyl splacen. Naopak se
vyhýbáte komunikaci se mnou, a to jak telefonické, tak osobní
(uvést konkrétní data pokusů o telefonické kontakty i data návštěv v místě bydliště dlužnice).
Vyzývám Vás proto, abyste částku v plné výši uhradila nejpozději do sedmi dnů ode dne doručení této výzvy, a to na číslo
účtu ………………… nebo složenkou či v hotovosti k mým rukám
na uvedené adrese.
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Zároveň Vás musím upozornit, že pokud v této uvedené lhůtě
dluh neuhradíte, obrátím se se svým nárokem na soud a své
právo budu vymáhat jeho prostřednictvím včetně úroků z prodlení.
S pozdravem
podpis
Břeclav dne XX. března 2017
jméno a příjmení
ulice a číslo popisné
PSČ obec v níž máte trvalé bydliště (případně uveďte svoji
doručovací adresu)
Kopii výzvy i doručenku pečlivě uschovejte a kopii přiložte k případnému návrhu na soud. V tomto případě
doporučuji kontaktovat advokáta.
JUDr. Zdeňka Vejvalková, specialista na spotřebitelské právo
Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2018

Kovák č. 7/10. dubna 2017
LZE REKLAMOVAT I DODANÉ ROSTLINY?
Zakoupil jsem sazenice křovin, stromků i trvalek. Od dodavatele mi zboží došlo za deset dnů, květiny byly uschlé
a jejich kořeny nahnilé. O nic lépe na tom nebyly ani sazenice křovin a stromky. Jsou to očividně nekvalitní výpěstky, neodborně zabalené v igelitu a asi dost dlouho.
Na rostlinách bylo hned po rozbalení vidět, že pokud
vůbec zakoření a porostou, půjde o neduživé stromky,
keře či květiny. Mám perfektní zahradu a něco takového
bych do ní nenasadil. Objednával jsem si již dříve sadbu
u jiných dodavatelů a byl jsem vždy spokojen. Nikdy jsem
nereklamoval. Lze tak učinit a jak to udělat? Mám nárok
na úhradu nákladů, které budu mít se zpětným zasláním
balíku rostlin dodavateli? Děkuji za radu. 
J. K., Vyškov
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Ano, reklamovat lze i rostliny (květiny, sadbu zeleniny,
ovocné či okrasné keře, stromy). Reklamace zboží se řídí příslušným ustanovením občanského zákoníku a zákonem na
ochranu spotřebitele, viz www.zakonyprolidi.cz. Přečtěte
si také reklamační podmínky každého prodejce a všeobecné obchodní podmínky. Obojí musí být v souladu s platnou
právní úpravou. Pokud by byly v rozporu se zákonem, můžete na tuto skutečnost upozornit příslušné dohledové orgány
nebo se poradit s některou organizací na ochranu spotřebitele, kde najdete odborníky v této oblasti, kteří vám rádi
pomohou ve vaší konkrétní situaci.

Objednané rostliny či rostliny zakoupené v kamenném obchodě má každý zákazník právo reklamovat. Pokud nakupuje přes internet, telefon či písemně pomocí katalogu, má
právo do 14 dnů od smlouvy bez udání důvodu odstoupit.
Prodejce garantuje nejen kvalitu dodaného zboží (sadby či
jiných rostlin), ale i kvalitu růstu. U internetového obchodu
odpovídá i za to, když např. díky špatnému zabalení zásilky
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vznikne při přepravě poškození nebo když např. předpřipravené rostliny v obale zahnívají. Zákazník musí zkrátka
obdržet kvalitní, správně vzrostlou a nepoškozenou zásilku
objednaných rostlin.
Pokud jsou rostliny neduživé, malého vzrůstu, poškozené
hnilobou, ulámané nebo bylo zasláno jiné zboží, máte právo
je reklamovat či od smlouvy odstoupit. Totéž platí, pokud
zakoupené rostliny zasadíte, ale ony nerostou, jak by měly,
i když jsou správně ošetřovány. Na veškerý rostlinný materiál (mimo rostliny s krátkou vegetační dobou, např. přísadu
zeleniny) musí být poskytnuta záruka dle občanského zákoníku 24 měsíců ode dne dodání.
Některé vady či poškození rostlin nelze reklamovat, např.
pokud odumřou v důsledku špatné či nedokonalé péče
(špatné hnojení, silný postřik, nedostatečná zálivka, neodborné tvarování, zničení škůdci). Nelze ji reklamovat, ani
pokud došlo ke zničení rostliny např. vandaly nebo samotným zákazníkem či zvířetem (zlomení stromku, okus zvěří).
Reklamace vám nebude uznaná, ani když rostliny budou
poškozené přírodními živly (silný vítr, krupobití, nadměrný
déšť či naopak sucho) a látkami škodlivého charakteru (za
větrného počasí provedený postřik sousedního pozemku
– zde by bylo nutno uplatnit škodu způsobenou na porostu
u vlastníka sousedního pozemku).
Prodejce je třeba kontaktovat telefonicky (ihned nebo co
nejdříve). Většinou vyžaduje potvrzení reklamace písemně
(za tímto účelem mívá na svých internetových stránkách
umístěný reklamační protokol či formulář), může požadovat
i vrácení reklamovaného zboží. Je třeba se dohodnout přímo
s prodejcem nebo s jeho reklamačním oddělením. Některý
prodejce může souhlasit s tím, že postačí vadné či poškozené zboží vyfotit a zaslat pouze fotografii přes jeho e-mail.
Nezapomeňte přidat informaci o tom, jaké řešení reklamace
navrhujete. Pokud je zboží poškozeno tak, že rostliny jsou
zničené, jedná se tzv. o neodstranitelnou vadu. V tom případě máte možnost požadovat výměnu konkrétní rostliny
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za jinou, nepoškozenou. Máte právo na výměnu za rostlinu
stejného druhu, barvy atd. Nemá-li prodejce jinou rostlinu
stejného druhu, máte právo požadovat vrácení peněz včetně poštovného spojeného s reklamací.
O vrácení poštovného je třeba požádat. Někteří dodavatelé se mohou vrácení poštovného bránit (např. uvedou ve
svých reklamačních podmínkách, že poštovné nevrací), ale
tuto povinnost jim ukládá zákon. Musí však jít o oprávněnou reklamaci. Pokud by e-shop odmítal poštovné nahradit
a odvolával se na to, že vás na tuto skutečnost upozornil,
jednal by v rozporu s občanským zákoníkem, konkrétně
§ 2174, který stanoví, že ke smluvnímu ujednání omezujícímu kupujícího v uplatňování práv z vad se nepřihlíží. Z toho
plyne, že vám musí náklady spojené s reklamací včetně poštovného uhradit.
Dále je nezbytné konkretizovat zásilku, kterou vám prodejce zaslal. Připojte tedy číslo dodací faktury, název a kód
reklamovaného zboží, den dodání, případně i den odeslání.
Nezapomeňte uvést kontaktní údaje (telefon, e-mail, adresu, jméno a příjmení, podpis).
JUDr. Zdeňka Vejvalková,
specialista na spotřebitelské právo
Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2018

Kovák č. 9/15. května 2017
BRAŇTE SE NEKALÝM OBCHODNÍM PRAKTIKÁM
Zakoupil jsem ponorný mixér. Původně jsem chtěl koupit levnější, ale prodavač mi nabídl takový, na který se
mimořádně vztahovala dvouletá záruka. Sdělil mi, že
se to určitě vyplatí, protože budu mít klid. Prodejna mi
po tuto dobu zajistí bezplatné opravy nebo výměnu.
Doma jsem se pochlubil synovi. Ten mi odvětil, že tuto
záruku má každé zboží, a pokud reklamuji, má prodá-
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vající povinnosti, jaké uváděl prodavač u tohoto „zvýhodněného“ mixéru. Říkal, že půjde o nějakou nekalou
obchodní praktiku. Snaží se takto prodejci z lidí vytáhnout peníze?
J. K., Rousínov
Dle mého právního názoru jde o to, že vám prodávající
vnutil zavádějící informaci o spotřebitelských právech. Syn
měl pravdu v tom, že jako spotřebitel máte svá práva. Mezi
ně bezesporu patří právo na 24 měsíců záruční doby. V tomto období máte právo vadné zboží reklamovat. Prodávající
musí o reklamaci sepsat protokol a nejpozději do 30 dnů ji
vyřídit.
Vyřídit ji lze způsoby uvedenými v zákoně. To znamená,
že prodejce může zboží bezplatně opravit. Nelze-li opravu
provést, musí zboží vyměnit za stejné. Pokud takové zboží
již nemá, máte právo od smlouvy odstoupit. Musí vám vrátit
cenu zakoupeného zboží. Totéž platí v případě opakované
vady nebo nedodržení lhůty k vyřízení reklamace.
Jednoduše vám prodejce vnutil zboží, které byste si jinak
nekoupil. Takový postup je zákonem o ochraně spotřebitele
i příslušnou evropskou směrnicí zakázán. Pro kontrolu nad
tím, aby spotřebitel nebyl takovému jednání vystavován,
ustanovil zákonodárce tzv. dozorový orgán. V tomto případě je dohledem pověřena Česká obchodní inspekce. Na
jejích stránkách najdete všechny potřebné informace, jak
postupovat, pokud chcete, aby postup prodejce prověřila.
Dozorové orgány mají řadu účinných a efektivních nástrojů pro boj proti nekalým obchodním praktikám. Současná
právní úprava zakotvuje možnost využít pokutu za správní
delikt, která může činit v souladu s § 24 odst. 9 písm. c) zákona o ochraně spotřebitele až pět milionů korun.
Každý spotřebitel by měl být obeznámen minimálně s tím,
jaké nekalé obchodní praktiky na něho může obchodník
použít. Pokud je s touto problematikou obeznámen, může
účinně chránit svá práva. Jde o klamavé a agresivní obchodní praktiky.
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Klamavé praktiky
O klamavou obchodní praktiku jde, pokud je jednání
podnikatele vůči spotřebiteli v rozporu s požadavky odborné péče a je způsobilé podstatně ovlivnit jeho rozhodování tak, že může učinit obchodní rozhodnutí, které
by jinak neučinil. Odbornou péčí je třeba rozumět dle § 2
odst. 1 písm. s) zákona o ochraně spotřebitele úroveň
zvláštních dovedností a péče, kterou lze od podnikatele
ve vztahu ke spotřebiteli rozumně očekávat a která odpovídá poctivým obchodním praktikám nebo obecným
zásadám dobré víry v oblasti jeho činnosti.
Právní úprava explicitně vymezuje obchodní praktiky,
které jsou považovány za klamavé, pokud podnikatel jedná zde popsaným způsobem.
Obchodní praktika se považuje za klamavou, pokud ve
svých věcných souvislostech a s přihlédnutím ke všem
rysům, okolnostem a omezením sdělovacího prostředku
opomene uvést podstatné informace, které v dané souvislosti spotřebitel potřebuje pro rozhodnutí ohledně
koupě, čímž způsobí, že spotřebitel může učinit rozhodnutí ohledně této koupě, které by jinak neučinil.
Za klamavé opomenutí se také považuje, pokud prodávající podstatné informace uvedené v odst. 1 zatají, poskytne nejasným, nesrozumitelným či nejednoznačným
způsobem nebo v nevhodný čas vzhledem k okolnostem
popsaným v prvním odstavci.
Agresivní praktiky
Agresivní obchodní praktiku definuje § 5 a zákona
o ochraně spotřebitele jako praktiku, která s přihlédnutím ke všem okolnostem svým obtěžováním, donucováním nebo nepatřičným ovlivňováním výrazně zhoršuje
možnost rozhodnutí spotřebitele. Pro posouzení, zda je
praktika agresivní, je nutno se seznámit s demonstrativním výčtem kritérií. V zákoně o ochraně spotřebitele najdete v § 5 a) podrobné vymezení kriterií a v příloze záko-
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na seznam praktik, které jsou zakázané. Více se můžete
dozvědět i na stránkách www.zakonyprolidi.cz.
JUDr. Zdeňka Vejvalková,
specialista na spotřebitelské právo
Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2018

Kovák č. 11/12. června 2017
CO DĚLAT S NEVYŽÁDANOU ZÁSILKOU?
V lednu jsem obdržela od internetové společnosti zboží. Byla jsem v lázních a moje matka ho mezitím převzala. Když zjistila, že jsem si nic neobjednala, zaslala
ho zpět. Mezitím jsem již nebydlela na původní adrese
u matky a změnila jsem trvalou adresu. Dnes přišel dopis, že mám uhradit přes 2 000 Kč za zboží, které došlo
v březnu. Prodejci tvrdí, že mi došly zásilky i v dubnu
a květnu. Ty jsem v žádném případě neobdržela a ani
matka je nepřevzala. O dopise, kde prodejce píše o dluhu, víme jen díky tomu, že na původní adrese se stále
zdržuje moje matka. Nedošlo tedy nic na adresu původní ani novou. Navíc mi společnost po telefonátu
tvrdila, že vše zaslala obyčejnou poštovní zásilkou. Na
poště mi řekli, že nezjistí, kdy či kdo zásilku převzal.
Vůbec se mi nelíbí myšlenka placení něčeho, co jsem
neobdržela.
T. B., Brno
Zasílání nevyžádaných zásilek je oblíbeným trikem některých firem. Dokonce jsou tyto zásilky doručovány i nezletilým dětem. Počítá se s tím, že rodiče dítěti nevezmou
hračku, která mu došla.
Děje se tak dvěma způsoby. Spotřebiteli je doručen balíček, aniž by si cokoli objednal, v němž je přiložena faktura. Druhý způsob spočívá v tom, že je po první objednávce
u nějaké firmy zasíláno další zboží, které již nebylo objed-
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náno. V obou případech jde o zásilku, kterou si nikdo neobjednal, tedy nevyžádanou.
Než začnete jednat, je třeba si uvědomit, zda někdo netelefonoval a nenabízel nějaké výhodné zboží. Za určitých
podmínek by mohlo dojít k uzavření kupní smlouvy i telefonicky. Zákon v tomto případě pamatuje na ochranu spotřebitele a přímo radí. Občanský zákoník v § 1838 Neobjednané plnění říká: „Dodal-li podnikatel spotřebiteli něco
bez objednávky a ujal-li se spotřebitel držby, hledí se na
spotřebitele jako na poctivého držitele. Spotřebitel nemusí
na své náklady podnikateli nic vracet ani ho o tom vyrozumět.“
Nereagujte ani tehdy, když to budou někteří „prodejci“
zkoušet zastrašováním typu opakovaného zasílání upomínek a složenek upravených o penále či vyhrožováním
soudem nebo exekucí. Ať se ve své drzosti taková firma
snaží sebevíc, plyne ze zákona, že kdo si nic neobjednal ani
nepodepsal, nemusí nic platit ani vracet. Pokud by prodej-
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ce „bombardoval“ telefonicky, ihned hovor přerušte, případně mu řekněte, ať si přečte zákon. Dohled nad tímto
nesolidním jednáním má Česká obchodní inspekce, na ni
se můžete obrátit se svým podnětem. Taktéž pomohou zaměstnanci živnostenského úřadu, který je místně příslušný
podle adresy toho, kdo nevyžádanou zásilku zaslal.
Nereagujte ani v případě, že firma věc předá tzv. profesionální vymahačské společnosti. Na tomto místě bych
ráda upozornila, že tyto společnosti nemají žádná práva.
Nesmějí vstoupit do bytu ani jiným způsobem zasahovat
do života.
K výkonu exekuce je oprávněn jen exekutor uvedený
v Seznamu exekutorů podle sídel okresních či obvodních
soudů, který je zveřejněn na www.ekcr.cz. V těchto případech chybí i exekuční titul (tj. na základě čeho by dodavatel tuto pohledávku mohl vymáhat). To znamená, že by
existenci objednávky musel určit soud na základě žaloby
jmenované firmy. Ta by musela prokázat, že nešlo o nevyžádanou zásilku. Vzhledem k tomu, že v tomto případě byly
zasílány obyčejnou poštovní zásilkou, ocitl by se dodavatel
v případě soudního sporu v důkazní nouzi, čehož si zřejmě
bude vědom. Nelze předvídat jakékoli rozhodnutí soudu,
ale v tomto případě by mu nezbylo nic jiného než žalobu
zamítnout.
Podvodné firmy, které takto konají, najdete na
www.podvodnefirmy.cz.
Pokud chcete, můžete se písemně, telefonicky či elektronickou poštou obrátit na tohoto dodavatele, aby ze své
databáze vymazal veškeré vaše osobní údaje a aby vás
více neoslovoval, neboť na jeho případné další kontakty
nebudete reagovat. A tímto považujete celou záležitost za
vyřízenou.
JUDr. Zdeňka Vejvalková, specialista na spotřebitelské právo
Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2018
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Kovák č. 12/26. června 2017
REKLAMACE LEVNÉHO ZBOŽÍ ZA PÁR KORUN
Mám na vás prosbu, při nákupu jsem mimo jiné koupil
v oddělení květin i malý věneček z proutí. Na ozdobení
hrobu. Doma jsem po vybalení nákupu chtěl tento věneček uložit na poličku, a když jsem se na něj pořádně podíval, zjistil jsem, že je celý popraskaný. Asi byl upletený
z přeschlých proutků. Zkusil jsem s ním tedy jemně klepnout do dlaně a na dvou místech praskl. Musel bych se
stydět ho položit na hrob. Nechce se mi takové lajdáctví
podporovat. Mohu vůbec něco dělat nebo mám na 70 Kč
zapomenout a koupit si nový? Je mi nepříjemné jít reklamovat zboží za pár korun, ale pokud to mohu udělat,
chtěl bych tak učinit. Co mi poradíte?
A. H., Příbram
Levné zboží, myšleno zboží s nižší cenou, netvoří žádnou
výjimku z možnosti reklamace. Nemáte se za co stydět, je
to vaše právo. Cena nerozhoduje. Záleží na tom, zda se na
zboží vyskytla vada. Pak máte právo věneček nebo jakékoli zboží (třeba i žvýkačku za dvě koruny) reklamovat,
a to stejným způsobem jako jiné vadné zboží, např. potraviny, výzdobu do bytu, tričko, nádobí, skříň, automobil.
Dle vašeho popisu je zřejmé, že se výrobce dopustil při výrobě ozdobného věnečku pochybení nebo ho prodejce měl
dlouhou dobu na skladě a proutí vyschlo více, než bylo žádoucí. Vaším partnerem k reklamaci je prodejce. Musí tedy
nést za vadné zboží, které vám prodal, odpovědnost. Vzhledem k tomu, že jste zakoupený věneček odzkoušel hned
v den nákupu, je zcela jasné, že se tam vada vyskytovala již
v době koupě.
PAMATUJTE SI!
Nezáleží na ceně! Prodejce odpovídá za to, že výrobek,
který vám prodá, bude bez vad a bude možné ho použít
k účelu, za nímž byl pořízen. Reklamaci bude vždy vyřizovat prodejce.
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DOPORUČUJI zajít do prodejny a zboží řádně reklamovat.
Nezapomeňte si s sebou vzít zakoupený ozdobný věneček,
který chcete reklamovat. Taktéž budete potřebovat paragon, účtenku nebo jiný doklad o koupi, kterým prokážete, že
jste věneček koupil právě v obchodě, kde reklamaci uplatňujete. Jde o podmínku pro uplatnění reklamace, proto je
nutno tuto skutečnost prokázat. Tímto dokladem je potvrzeno, že došlo k uzavření dané kupní smlouvy právě s tímto
prodejcem. Pokud jste paragon vyhodil nebo ztratil, je třeba
tuto skutečnost dokázat jinak, např. svědectvím osoby, která u nákupu byla s vámi. Pak ale záleží, zda vám prodávající
toto svědectví uzná. Pokud jste platil kartou, je možné předložit výpis z účtu, kde je platba uvedena. V případě, že by byl
prodejce vstřícný, mohl by platbu najít také ve své databázi.
Pro úplnost dodávám, že někdy prodejci požadují vrácení
zboží v původním obalu, ale na to nárok nemají.
V prodejně musí být po celou prodejní dobu pracovník,
který je oprávněn k vyřízení reklamace. A to i v případě, že
má prodejce více provozoven. Nikdy vás nemůže odkázat na
jinou prodejnu.
Požadujte sepsání protokolu o reklamaci, ten je prodejce
povinen s vámi sepsat. Musí vyplnit veškeré údaje na formuláři. Do protokolu uveďte, jak chcete reklamaci vyřídit –
půjde o výměnu zboží za stejné zboží bez vady, pokud ho
prodejce mít nebude, pak požadujte vrácení ceny, kterou
jste zaplatil, a vraťte vadný věneček.
Reklamace je bezplatná, nesmí s ní být spojeny žádné poplatky. Naopak máte nárok na náklady, které jste musel vynaložit při uplatňování reklamace, např. na jízdné nebo poštovné. Prodejce o úhradu těchto nákladů musíte požádat
písemnou formou co nejdříve. Taktéž jste povinen předložit
doklady (např. jízdenky, potvrzení z pošty apod.). V případě
vrácení peněz se jedná o tzv. odstoupení od smlouvy.
DOPORUČUJI zboží pečlivě prohlédnout a odzkoušet na
místě při koupi.
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Z uvedeného je jasné, že prodejce musí vždy reklamaci přijmout, posoudit a vyřídit. K vyřízení má sice určenou maximální lhůtu 30 dnů, ale má ji vyřídit co nejdříve, klidně ihned,
maximálně však do oněch 30 dnů. Prodejci rádi říkají: „Mám
na to 30 dnů.“ Nemají. Doporučuji se s prodejcem na konkrétní lhůtě domluvit a uvést ji do reklamačního protokolu.
Pokud byste však věneček poškodil sám, např. prudkým
uhozením či tím, že byste na něj při ukládání nákupu do
tašky umístil jiné těžké zboží, nemáte na uznání reklamace
nárok.
V některých případech půjde o podstatně dražší zboží,
a pokud bude potřeba posudku od výrobce, může si prodejce ponechat 30denní lhůtu k jejímu vyřízení. Prodloužit by ji
mohl pouze se souhlasem spotřebitele. Je tedy na vás, zda
prodejci souhlas dáte.
PAMATUJTE SI, že na prodloužení lhůty nemá prodejce
nárok. Ani když dodavatel sídlí v zahraničí.
Proč se o délce této lhůty rozepisuji? Protože v případě nedodržení ze strany prodejce máte právo od smlouvy odstoupit, což je prakticky stejná situace, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu. Na smlouvu se pohlíží, jako kdyby vůbec
neexistovala.
Ve vašem případě lze předpokládat, že by prodejce mohl
věc vyřídit na místě – převzít vadné zboží a vrátit vám peníze.
JUDr. Zdeňka Vejvalková, specialista na spotřebitelské právo
Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2018

Kovák č. 13/24. července 2017
ŘEMESLNÍK NEVRÁTIL ZÁLOHU ZA NEPROVEDENOU PRÁCI
Mám tento problém: domluvil jsem se s řemeslníkem na
provedení různých stavebních prací. Požadoval zálohu,
protože materiál bude drahý a on prý momentálně nemá
hotové peníze, neboť kupoval materiál pro další klienty.
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Nakonec jsme se domluvili na záloze 15 tisíc korun. Dohodli jsme si termín započetí prací i den, kdy začne materiál navážet, a termín ukončení zadaných prací. Když
v dohodnutý den materiál navážet nezačal, kontaktoval
jsem ho druhý den na mobil. Volal jsem mu opakovaně,
celkem osmkrát. Telefon mi celý den nebral. Nepřijel
ani v termínu stanoveném pro zahájení prací. O víkendu
jsem ho vyhledal v místě bydliště. Tam nebyl, jeho žena
mi sdělila, že mu předá vzkaz, aby se mi ozval. Bohužel se
tak nestalo. Do dnešního dne se mi ho nepodařilo nikde
zastihnout. Smluvené práce neprovedl. Nevím, co dělat.
Pobírám mzdu, která je jenom o pár stokorun vyšší než
ta minimální, a částka, kterou jsem na zálohu složil, není
pro mě tudíž nikterak malá. 
P. H., Slavkov u Brna
Případy podobné tomu, který popisujete ve svém dotazu,
nejsou výjimečné. Ze svých zkušeností mohu říci, že se při
jednání o provedení jakékoli práce vyplatí maximální opatrnost.
Jak na to?
Je třeba sepsat písemnou smlouvu o dílo. V ní stanovit
přesné termíny i ceny včetně přesného popsání možnosti
maximálního navýšení. Neměly by chybět ani sankce za neplnění stanovených termínů apod.
Co je psáno, to je dáno!
Jde o to, že pokud i nadále nebude řemeslník na vaše snahy o vyřešení věci smírně, reagovat, najdete si advokáta,
protože váš případ s největší pravděpodobností skončí před
soudem. Soud bude požadovat důkazy. Minimálně bude ke
svému rozhodnutí potřebovat zmíněnou smlouvu o dílo, její
dodatky, korespondenci s řemeslníkem, která by prokazovala, že jste čerpal všechny možnosti k vymožení svých práv.
Výzva ke zhotovení díla
Abyste měl důkazy o vynaloženém úsilí k vymožení svých
práv, je třeba řemeslníkovi zaslat písemnou výzvu, jíž ho
vyzvete, aby do daného termínu dohodnuté práce provedl.
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Odstoupení od smlouvy
Nebudete-li již provedení prací chtít, neboť nebyl splněný termín daný smlouvou, pak je třeba výzvu formulovat tak, že od
smlouvy odstupujete, a požadovat, aby vám do stanoveného
termínu od doručení výzvy byla vrácena záloha. Většinou jde
o lhůtu 14 dnů.
Problém nastává, pokud už je nakoupený materiál či zaplacené jiné náklady související s prací. Vynaložené náklady se totiž musejí zaplatit. Zakoupený materiál by vám musel ukázat.
S ústním sdělením se nespokojte. Výzvu je třeba zaslat na jeho
adresu trvalého bydliště. Nejlépe doporučeně s dodejkou. Ve
výzvě nezapomeňte uvést, že pokud svoji povinnost nesplní,
budete se bránit všemi prostředky, které vám dává náš právní
řád. To znamená, že se obrátíte na soud.
Vyhledejte advokáta!
Pokud byste tak musel učinit, doporučuji se obrátit na
advokáta. Seznam advokátů najdete např. na www.cak.cz
nebo si můžete nechat dobrého advokáta doporučit. Je třeba,
aby advokát požadoval uhrazení veškerých nákladů, které jste
k uplatnění svého práva musel vynaložit (tj. soudní i náklady
spojené se zastupováním). To tehdy, pokud spor vyhrajete, tj.
že soud rozhodne ve váš prospěch.
Exekuce
V případě, že by řemeslník i přes rozhodnutí soudu peníze
nevrátil, musel byste udělat další krok. Jedinou možností by
bylo podání návrhu na exekuci. Exekuce může proběhnout,
má-li řemeslník dostatek finančních prostředků. Doporučuji
si tuto skutečnost zjistit předem. Jinak byste měl v ruce sice
rozhodnutí soudu, ale bylo by nevymahatelné a případnou
činnost exekutora byste platil vy.
Prověření neuškodí!
Chtěla bych znovu podotknout, že váš případ bohužel není
výjimkou. Případů, kdy se řemeslník snaží protiprávně obohatit na úkor zákazníka, je bohužel stále více. Nemluvě o nekvalitně provedené práci, kdy řemeslník odmítá právo klienta na reklamaci. I tyto případy často končí u soudu. Je tedy
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třeba dbát maximální opatrnosti a prověřit si řemeslníky
i firmy. Mít co nejvíce informací nemůže být nikdy na škodu.
JUDr. Zdeňka Vejvalková, specialistka na spotřebitelské právo
Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2018

Kovák č. 14/14. srpna 2017
ZBOŽÍ V AKCI A NEVYŘÍZENÁ REKLAMACE
Před časem jsem někde četl, že každá reklamace musí být
vyřízena do 30 dnů. Dostal jsem se nyní do stejné situace. Chtěl bych se tedy zeptat, zda mám právo na vrácení
peněz, když mi obchodník reklamaci do 30 dnů nevyřídil. Domluvili jsme se, že mi zavolá, ale do dnešního dne
(42 dnů) nijak neoznámil, zda je reklamace vyřízená. Reklamoval jsem věc, kterou jsem koupil v akci. Jakou částku mi prodejce bude muset vrátit, když nestihl reklamaci
včas? Budu si totiž muset koupit nové zboží, a to už v akci
nemusí být.
J. K., Vyškov
Nutnost existence vady
Vaše informace jsou správné. Hned v úvodu je však nutno
uvést, že na základě rozhodnutí vydaného ústavním soudem je třeba, aby vada skutečně existovala. Pokud byste
jako spotřebitel reklamoval vadu, kterou prodejce neuzná
jako oprávněnou, je třeba její existenci prokázat. To lze pouze prostřednictví znaleckého posudku od soudního znalce. Pokud by znalecký posudek zněl ve váš neprospěch, tj.
neexistenci vady potvrdí i soudní znalec, pak níže uvedené
neplatí.
Právní úprava
Tuto oblast upravuje zákon o ochraně spotřebitele
č. 34/1992 Sb., § 19 odst. 3:
Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklama-
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ci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této
lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či
služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně
odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí
této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.
Co to znamená pro spotřebitele? Z tohoto ustanovení vyplývá, že reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez
odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění. Pokud tato
zákonná lhůta marně uplyne a vada skutečně existuje, pak se
na nevyřízení reklamace v zákonné lhůtě pohlíží jako na podstatné porušení smlouvy. Pro vás jako spotřebitele to znamená, že máte obdobná práva, která byste měl např. při reklamaci
výrobku s vadou neodstranitelnou.
Lze lhůtu prodloužit? Lhůtu lze prodloužit pouze domluvou,
což nedoporučuji. Případné prodloužení musí být z vaší strany
zcela dobrovolné. Lhůta je stejná, i když výrobek prodejce zasílá k posouzení zahraničnímu dodavateli. Prodejce ani v tomto
případě nemá právo na prodloužení lhůty k vyřízení reklamace.
Dva způsoby ukončení včas nevyřízené reklamace. Výměna
za zboží nové a zcela stejné – druhově, barvou apod. Odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele. V případě, že by vám
chtěl výrobce reklamované zboží vyměnit za nové, začne běžet
nová záruční doba. Pamatujte, že prodávající je povinen vám
vystavit potvrzení o výměně či nový záruční list na výrobek,
který jste výměnou obdržel. Pokud s výměnou nebudete souhlasit, je třeba, abyste odstoupil od smlouvy. K souhlasu vás
nesmí přímo ani nepřímo prodejce nutit.
Jako odstoupit od smlouvy? Odstoupení od smlouvy učiňte
písemně. Jde o jednostranný právní úkon, se kterým nemusí
prodávající souhlasit. Je tedy třeba, aby odstoupení z vaší strany bylo doručeno prokazatelně. Nejlépe doporučeně s dodejkou. Při osobním předání prodejci nezapomeňte na vyznačení
data převzetí a jeho podpis.
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Pokud byste se s prodávajícím nedohodl, musel byste se
svého práva domáhat u soudu. Soud je jediný kompetentní
rozhodnout spor mezi spotřebitelem a prodávajícím. Nesouhlasí-li spotřebitel či prodejce se soudním rozhodnutím,
mají právo se odvolat k soudu odvolacímu. Komu a v jaké
lhůtě je třeba odvolání podat, musí být uvedeno v poučení
každého soudního rozhodnutí.
Když prodávající váš nárok uzná, můžete požadovat také
proplacení všech nákladů, které jste musel nutně vynaložit při uplatnění reklamace. Je třeba o to požádat prodejce
písemně a co nejdříve. V případě nesouhlasu prodávajícího s úhradou nutných nákladů je lze opět vymáhat pouze
soudně.
Akční zboží – jakou cenu mi obchodník vrátí? Kupní
smlouva, od které odstoupíte, se považuje za smlouvu zrušenou v plném rozsahu. Prodávající je povinen vám vrátit
zaplacenou cenu za zboží. Skutečně zaplacenou, tedy cenu,
která je uvedena na paragonu či záručním listu. Pokud byla
na zakoupené zboží poskytnuta v akci sleva, má spotřebitel
nárok pouze na cenu, za níž zboží koupil.
Co je třeba vědět o pomoci České obchodní inspekce?
Jste-li nespokojen po formální stránce, můžete podat podnět
České obchodní inspekci (ČOI), která je dohledovým orgánem
nad dodržováním spotřebitelských práv ze strany prodávajících. V podnětu uveďte, že chcete být o zjištění ČOI informováni.
Co je to mimosoudní řešení spotřebitelského sporu? Jde
o možnost dohody obchodníka a spotřebitele bez zásahu
soudu, tedy bez soudních poplatků včetně dalších nákladů
např. za advokátní zastoupení a zatěžování soudu. Pokud se
nepodaří spor vyřešit tímto způsobem, nezbývá než se obrátit
na soud.
Soudní cesta. Pokud nejste jako spotřebitel s vyřízením reklamace spokojen po obsahové stránce, tj. zejména se zamítnutím reklamace, popř. s nedostatečným uspokojením
nároků z reklamace, která byla uznána, pak věc můžete řešit
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občanskoprávní cestou, tedy soudně. V tomto případě doporučuji využít služeb advokáta.
JUDr. Zdeňka Vejvalková, specialistka na spotřebitelské právo
Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2018

Kovák č. 15/4. září 2017
REKLAMACE ŠPATNÉ PRÁCE ZAHRADNÍKA
Letos na jaře jsem se domluvila se zahradníkem, který
má svoji firmu, aby provedl terénní úpravy naší zahrady
u rodinného domku. Šlo o výsadby stromů, keřů, okrasných rostlin a založení trávníků. Začátkem června již bylo
vidět, že se neujaly dva stromy a některé trvalky. Místo
trávníku mi vyrostlo spíš rumiště. Zavolala jsem zahradníka (majitele firmy) a dohodli jsme se na výměně obou
stromů, vysazení nových trvalek a podsazení – dosevu
trávníků. Jenže potom začal kolotoč skládající se z nesčetných urgencí, písemných i telefonických. Po čase zahradník přišel, na zahradě chvíli pracoval a pak sdělil, že za
všechno mohu já, protože jsem ji nezavlažovala. To se nezakládalo na pravdě, o čemž svědčí i spotřeba vody. Když
odešel, zjistila jsem, že provedl jen opravu asi poloviny
plochy trávníků. Na zahradě nechal hnojivo na trávu, ale
nic mi k tomu neřekl. Od té doby mi nebere mobil, na SMS
zareagoval po 14 dnech s tím, že si mám trávníky pohnojit
a zalévat. Jak mám postupovat? Jakým způsobem mohu
docílit výměny stromů a rostlin a řádné výsadby trávníků?

I. L., Praha
Kde hledat rozsah svých práv? V úvodu bych zmínila právní
úpravu, která se této problematiky týká. Veškerá vaše práva
jsou zakotvena v občanském zákoníku č. 89/2012 Sb. Z pohledu vyřízení reklamace je pro vás důležitý zákon č. 634/1992 Sb.,
o ochraně spotřebitele, zejména pak § 19.
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Připomínám, že mohou být některá práva a povinnosti
ujednány smlouvou, kterou jste uzavřela se svým dodavatelem. Tato ujednání však nesmí být v rozporu se zákonem.
V případě, že si spotřebitel dohodne s dodavatelem, tedy
ve vašem případě se zahradníkem, terénní úpravy zahrady
a poté zjistí výskyt vad, je třeba prostudovat smlouvu a znát
jednotlivá ustanovení těchto zákonů.
Jaká je záruční lhůta? Ustanovení § 2165 občanského zákoníku se tímto problémem zabývá v obecné rovině. Vyplývá
z něj, že každý spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady,
která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř
měsíců od převzetí. To platí pro každého kupujícího. Podmínkou je, že nejde o zboží, z jehož povahy vyplývá, že nelze tuto
lhůtu dodržet, např. o řezané květiny. Ve vašem případě se
však jedná o keře a stromy, které byly vysazeny samotnou
zahradnickou firmou, předpokládám z kontejnerové výsadky.
Pokud tomu tak bylo, můžete standardně uplatnit svá práva
z vadného plnění. To se týká i trávníků.
Jak sepsat reklamaci? Doporučuji stromy, květiny a trávník
u zahradnické firmy reklamovat písemně. Sepište všechny reklamované stromy, květiny i rozsah plochy trávníků s označením jejich polohy v zahradě, případně s nákresem umístění.
Konkretizujte své požadavky a zaneste i provedení nedostatečné „opravy“ trávníků, s nafocením nekvalitního výsledku.
Taktéž popište jednání zahradníka i to, že stromy ani květiny nevyměnil. Znovu zopakujte, jak žádáte reklamaci vyřídit
a jakým způsobem požadujete předání díla (pokud je takové
ustanovení ve smlouvě, uveďte pouze odkaz na jeho znění).
Tuto písemně vyhotovenou reklamaci zašlete podnikateli na
adresu jeho sídla. Nejlépe doporučeně s dodejkou.
V reklamaci podnikatele upozorněte, že v případě jeho
nezájmu vyřešit věc řádným vyřízením reklamace využijete
všech možností, které vám zákon dává, včetně soudní cesty.
Jaký je termín vyřízení reklamace? Podle § 19 zákona
č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, má prodávající povinnost reklamaci vyřídit do 30 dnů ode dne jejího uplatnění.
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Pokud reklamace včas vyřízena nebude, dochází k podstatnému porušení smlouvy a vám vzniká právo na dodání nové věci
bez vady, přiměřenou slevu z kupní ceny nebo na odstoupení
od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy by bylo nutno
zaplatit to, co prokazatelně do provedených prací zahradník
vložil. Prakticky to znamená, že by vám musel vrátit peníze,
které jste mu zaplatila za vadné plnění.
Jak postupovat při uplatňování práva soudní cestou?
V tom případě doporučuji se poradit s jiným zahradníkem,
zda je vaše hodnocení situace správné. Poté je třeba oslovit
soudního znalce, a to po předchozím upozornění zahradníka,
aby měl možnost věc napravit, než by mu mohla vzniknout
povinnost hradit soudního znalce. Pokud by znalecký posudek vyzněl ve váš prospěch, pak by bylo nutno znovu oslovit písemnou formou zahradníka, obeznámit ho s výsledkem
znaleckého posudku a dát mu možnost změnit názor. V tom
případě by vám musel zaplatit i za znalecký posudek. Když by
i nyní odmítl věc vyřešit smírnou cestou, doporučuji oslovit
advokáta, který by případ vyřešil za vás. Předem se poraďte,
zda a jakou šanci máte při soudním sporu. Advokát nemůže
předvídat rozhodnutí soudu, ale ze soudní praxe ví, jak zhruba soudy v těchto věcech rozhodují. Taktéž je třeba mít na
mysli, že soudní znalci i advokáti si za svoji práci stanoví odměnu. Vždy je třeba se dohodnout na cenu předem. Zvláště
u advokátů mohou být ceny za jejich služby značně odlišné,
proto je vždy žádoucí se informovat u více advokátů, kolik by
si za tuto konkrétní sužbu účtovali. Pokud by rozsudek zněl ve
váš prospěch, stanoví soud i to, kdo bude hradit soudní náklady, advokátní zastoupení, znalecký posudek či další náklady.
Proto je třeba reklamovat písemnou formou a uschovat
kopii reklamace. Totéž platí o urgencích. Obojí pak slouží u soudu jako důkaz, že jste uplatila všechny možnosti
k tomu, aby reklamace byla vyřízena bez zásahu soudu.
JUDr. Zdeňka Vejvalková, specialistka na spotřebitelské právo
Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2018
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Kovák č. 17/2. října 2017
REKLAMACE POKAŽENÉ DOVOLENÉ
Prosím o radu, jak mám reklamovat svoji dovolenou. Prodejce mi při placení tvrdil, že mají jen luxusní pokoje s vyhlídkou na moře. Po příjezdu mi však byl přidělen malý
pokoj s výhledem do ulice. Reklamoval jsem to u delegátky. Ta mi řekla, že jejich cestovka nic takového neslibuje,
abych se podíval na uzavřenou smlouvu. Pravdou je, že
co říkal prodejce o pokojích, ve smlouvě uvedeno nebylo.
Nic o výhledu na moře a podle označení šlo o standardní
pokoj. Přesto chci reklamovat, protože mi jejich prodejce
lhal.
A. K., Brno-Šlapanice
Co je vlastně možné u zájezdu nebo dovolené reklamovat? Zásadně platí, že je možné reklamovat pouze to, co je
uvedeno ve smlouvě o zájezdu nebo v potvrzení o zájezdu.
Pokud vám prodejce slíbí výhled na moře a luxusní pokoj,
ale ve smlouvě tato skutečnost uvedena není, můžete zájezd
sice reklamovat, ale lze předpokládat, že ze strany cestovní
kanceláře (CK) bude reklamace zamítnuta jako neoprávněná.
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Platí totiž JEN to, co je uvedeno ve smlouvě, kterou jste s CK
uzavřel.
Mohl byste reklamovat pouze vadu v rozporu se smlouvou.
Problémy s hotelem:
● nižší kvalita hotelu – tj. ve smlouvě hotel s označením
**** a ve skutečnosti pouze ***
● nefunkční vybavení – sprcha, toaleta, elektřina, klimatizace nebo výtah nefunkční dlouhodobě
● chybějící vybavení hotelu – oproti smlouvě chybějící bazén, neplacený internet, plážový bar
● snížený komfort – hmyz v hotelovém pokoji, nadměrný
hluk, zápach např. z kuchyně
Připomínám, že i váš problém by bylo možné reklamovat,
ale pouze v případě, že by pokoj neodpovídal tomu, co je
uvedeno ve smlouvě. Proto je třeba smlouvu před podpisem důkladně pročíst a zkontrolovat si, zda obsahuje vše,
co prodejce slíbil.
Problémy s dopravou:
● značné zpoždění odletu, ale pokud bylo zpoždění letu
způsobeno okolnostmi, které nemohl dopravce ovlivnit,
právo na odškodnění nevzniká
● nižší přepravní třída
● chybějící transfer z letiště do hotelu
● nekvalitní jídlo zahrnuté v ceně zájezdu
Co není možné reklamovat: aktuální počasí – déšť, studené
moře, vysoké teploty
Jak se uznaná reklamace řeší: Je-li to možné, je prvotním řešením okamžitá náprava reklamované situace. Pokud situaci
nelze napravit, přichází v úvahu náhrada vzniklé škody. Rozbité splachovadlo nebo prasklá žárovka se opraví, starý polštář
s tvrdými chuchvalci výplně se vymění. V některých případech
není jiné řešení než si nápravu sjednat sami a po prodejci dovolené požadovat uhrazení nákladů. Může jít o případ, kdy
nebude připraven, a tudíž ani poskytnut sjednaný transfer
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z letiště do hotelu. Za této situace si můžete vzít taxík a po CK
požadovat proplacení. Je třeba si vyžádat a uschovat doklady o zaplacení, po příjezdu na hotel tuto skutečnost nahlásit
delegátovi a požadovat sepsání protokolu. Ten musí delegát
napsat, jinak by došlo k poškození práv spotřebitele a byla by
to situace hodná nahlášení na Českou obchodní inspekci, a to
formou podnětu viz www.coi.cz.
Pokud se s CK na vyřízení reklamace nedohodnete, může
spor rozhodnout pouze soud. Zde bych již doporučila sjednání advokáta. Jejich seznam najdete na www.cak.cz.
Jaká by měla být finanční kompenzace: Zároveň je možné
žádat o finanční kompenzaci. Vodítkem pro stanovení výše
odškodnění je tzv. Frankfurtská tabulka slev. Ta taxativně
vyjmenovává jednotlivé závady na dovolené a obvyklou výši
slevy počítanou z ceny dovolené. Ze zkušenosti vím, že tuto
dohodu naše cestovní kanceláře mnohdy vůbec nerespektují,
ale může sloužit alespoň jako vodítko ke stanovení výše kompenzace, kterou máte po CK požadovat. Tabulku najdete na
internetu po zadání názvu do vyhledávače.
Jak postupovat při reklamaci: Po zjištění problému žádejte
o odstranění delegáta. Vytkněte mu vadu a požadujte sepsání
a řešení. Reklamaci zájezdu učiňte co nejdříve. Je-li to možné,
řešte situaci ihned na místě prostřednictvím delegáta CK.
POZOR! Po návratu z dovolené máte na podání reklamace dle
občanského zákoníku lhůtu jeden měsíc ode dne příjezdu.
Pokud v této lhůtě reklamaci nepodáte, příslušná CK může
uplatnit námitku promlčení. Pro spotřebitele to znamená, že
jeho nárok zanikne, je-li promlčení namítnuto. Váš nárok sice
existuje dál, ale nelze ho právně vymáhat.
Jak je to s důkazy: Je třeba zdůraznit, že pokud něco tvrdíte, musíte to prokázat. Svá tvrzení musíte podložit důkazy,
a ty by měly být pokud možno nevyvratitelné. Pro vás jako
spotřebitele to znamená pořízení fotografií, můžete požádat
o písemné svědectví pracovníky hotelu nebo ostatní účastníky zájezdu, o sepsání protokolu o vaší výtce vad požádejte
delegáta. Snímky je dobré nafotit tak, aby bylo zcela zřejmé,
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že jsou pořízené na té konkrétní dovolené, pokud máte na
fotografiích datum, je jejich důkazní hodnota o to vyšší. Čím
více fotek, tím lépe.
U koho reklamovat: Zájezd reklamujte tam, kde jste dovolenou platili. To může být cestovní agentura či cestovní kancelář. Reklamaci můžete obvykle podat prostřednictvím e-mailu, doporučeného dopisu nebo osobně na pobočce, si nechte
si na své kopii reklamace podepsat převzetí a datum.
Doporučuji: Vždy věnujte pozornost recenzím CK, s níž chcete na dovolenou odjet. Především pak recenzím, které jsou
umístěny na internetu mimo stránky této CK. Ne vždy velká
a známá CK musí být ta nejlepší.
Za jak dlouho CK reklamaci vyřídí: Zákon stanovil lhůtu pro
vyřízení reklamace 30 dnů.
JUDr. Zdeňka Vejvalková, specialistka na spotřebitelské právo
Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2018
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Kovák č. 18/16. října 2017
DĚDICTVÍ A DLUH ZA SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR
Zdědil jsem po rodičích dům, ale zjistil jsem, že od úmrtí matky ho stačil otec zadlužit nesmyslným pořizováním půjček.
Bylo mi řečeno, že budu muset zaplatit dluhy já jako jediný
dědic. Otec si mimo jiné vzal i spotřebitelský úvěr, který
doposud nezaplatil. I tento úvěr mám jako dědic zaplatit já.
Musím se s tím nějak vypořádat, ale rád bych získal rady, jak
mám jednat. Jaké mám povinnosti jako dědic a co udělat,
aby vše proběhlo správně.
P. K., Nový Jičín
Je velmi rozumné, že se o věc zajímáte, mohl byste se
dostat do závažných problémů. Sankce z prodlení běží
dál a mohl byste být nemile překvapen, kolik vlastně budete muset za otce zaplatit. Pokud chcete dědictví přijmout,
vstoupila bych do jednání s věřiteli. Ale vraťme se zpět k dědickému řízení. Skutečností je, že čím dál více dědiců nemá
ani ponětí o dluzích zůstavitelů a dědí stále častěji dluhy.
Až z Listu vlastnictví zůstavitele nebo od notáře se dovědí,
že na nemovitosti, kterou dědí, váznou zástavní práva, nacházejí v pozůstalosti dlužní úpisy, smlouvy apod. Jde o věc,
kterou není radno podceňovat.
V jakém rozsahu odpovídá dědic za dluhy zůstavitele?
Mezi lidmi koluje představa, že za dluhy zůstavitele budou
odpovídat jen do výše toho, co zdědí. Není tomu tak. Dle nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., odpovídá dědic či
dědicové za dluhy zůstavitele (resp. zemřelého) i celým svým
majetkem. Je tedy třeba být nanejvýš opatrný.
Má dědic nějaké možnosti, jak věc vyřešit? Ano má. Každý dědic má právo podle výše uvedené zákonné normy (zák.
č. 82/2012 Sb., občanský zákoník), dědictví odmítnout. Ale pouze jako celek. Nelze odmítnou jen povinnosti – dluhy. Této možnosti se využívá zejména tehdy, když je dědictví předluženo.
Pokud tomu tak není, většinou není pro dědice tato možnost
výhodná a věc se řeší jinak.
Kdo pozůstalost vyřizuje? K vyřízení pozůstalosti je sou-
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dem pověřen notář jako soudní komisař, jeho rozhodnutí má
stejnou váhu jako v soudním řízení. Notáři bude přidělen i váš
případ, není třeba jej aktivně hledat, osloví vás sám. Informaci
o úmrtí vašeho otce předá příslušným orgánům matrika, která
soudu zašle úmrtní list otce. Notáře si nelze vybrat, protože by
nebyla zajištěna nestrannost a objektivita při rozhodování. Notář pak vyzve toho, kdo vypravoval pohřeb zemřelého (což jste
zřejmě vy), zjišťuje rozsah majetku na základě aktiv i pasiv a počet dědiců. Mezi pasiva patří i dluh ze spotřebitelského úvěru.
Dědic pak vstupuje do práv a povinností zemřelého v plném
rozsahu.
Co to znamená? Jde o to, že dědic musí zaplatit všechny dluhy
zemřelého a zároveň má nárok na všechny pohledávky, které zemřelý má vůči jiným (např. pokud někomu půjčil zemřelý
peníze).
Jak je tomu ve vašem konkrétním případu? Jak jsem již
uvedla, vy jako výhradní dědic vstoupíte do všech práv i povinností svého zemřelého otce. Tudíž musíte uhradit všechny
dluhy zemřelého-zůstavitele, mohl byste však požádat o tzv.
výhradu soupisu pozůstalosti.
O co jde při výhradě soupisu pozůstalosti? Jde o způsob, jak
zamezit nutnosti úhrady dluhů zemřelého ze svého, tedy nad
rámec toho, co nabudete dědictvím. Na uplatnění této výhrady máte jako dědic právo (pokud by dědiců bylo více, musel
by tuto výhradu uplatnit každý z dědiců sám, to ale není váš
případ). Notář vás o tomto musí vyrozumět včetně právních
následků neuplatnění. Výhradu soupisu uplatníte podáním
učiněným písemně nebo ústně do protokolu před notářem.
Má výhrada soupisu pro dědice nějaký smysl? Ano. Za provedení soupisu musí dědic z dědictví zaplatit. Učiní-li tento
krok včas a řádně, znamená to pro něj velké plus, tj. omezení
povinnosti zaplatit dluhy zůstavitele či vyrovnání ostatních pasiv (toho, co byl zůstavitel povinen). Znamená to, že pak dědic
nemá již povinnost hradit dluhy zemřelého ani ostatní jeho pasiva plně, nýbrž pouze do výše ceny nabytého dědictví.
Má tyto výhody dědic vždy? Tyto výhody dědic ztrácí, pokud
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dojde ke zrušení účinku výhrady soupisu pozůstalosti. Ke zrušení dojde, pokud existuje plná správa (po dobu dědického řízení smí správce nebo dědic vykonávat pouze prostou správu
pozůstalosti, aby byl majetek zachován) pozůstalosti a v případě zatajení pozůstalostního majetku. Neuplatní-li dědic tuto
výhradu, nebo pokud se zruší, odpovídá za dluhy v plném
rozsahu. Po provedení soupisu, bude dále pokračovat běžné
dědické řízení, jak určí notář.
Doporučuji vám spolupracovat s notářem a ptát se na všechno, čemu byste nerozuměl. Pokud jde o nemovitosti, které mají
vysokou hodnotu, nebo jde o složité dědické řízení, doporučuji
sjednání advokátního zastoupení.
JUDr. Zdeňka Vejvalková, specialistka na spotřebitelské právo
Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2018

Kovák č. 19/30. října 2017
ZDRAVOTNÍ SLUŽBY A POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ
Chci se zeptat, co musím udělat, aby v případě mé nemoci
nedostali informace o službách, které mi jsou v nemocnici
poskytované a o mém zdravotním stavu příbuzní, ale pouze moje kamarádka. S rodinou se totiž nestýkám, nepomáhají mi a nechci, aby znali můj zdravotní stav. Je to možné?
Pokud ano, co pro to musím udělat?
Z. H., Brno
Rozumím, takové věci se stávají a nejen ve vaší rodině. Taktéž u těch, kdo nemají rodinu, je třeba tento problém řešit.
Proto zákonodárce na tuto situaci pamatoval.
Právní úprava
Poskytování informací o zdravotním stavu pacienta příbuzným a jiným osobám je možné dle zákona č. 372/2011 Sb.,
zákon o zdravotních službách. V tomto zákoně najdete další
důležité informace o zdravotních službách, ale také o právech
pacientů.
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Právo reklamovat zdravotnické služby
Na tomto místě chci připomenout, že i na služby poskytnuté ve zdravotnictví platí možnost reklamace, a to dle občanského zákoníku, a dále se na tyto reklamace vztahuje zákon
o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb.
Právo na informace
Pacient má právo být přímo informován lékařem o svém
zdravotním stavu. Informace může dle svého rozhodnutí
sdělit dalším osobám nebo dát svůj souhlas s tím, aby byly
informace poskytnuty tomu, koho určí.
Co to znamená při hospitalizaci
● Informace mohou dostávat nejen rodinní příslušníci, ale
i další osoby pacientem určeny jako ty, které obdrží informace o jeho zdravotním stavu.
● Informace však mohou dostávat, pouze pokud je hospitalizovaný pacient uvede do informovaného souhlasu s hospitalizací.
● Pacient má právo určit i jiné osoby než z okruhu své rodiny.
● V průběhu hospitalizace může pacient kdykoli tyto osoby
změnit.
● Není-li pacient schopen udělit souhlas s hospitalizací vzhledem ke svému zdravotnímu stavu, lékař předá informace
osobám blízkým.
● Ve většině nemocnic platí, že nelze poskytovat informace
po telefonu, protože není možné ověřit totožnost tazatele.
Lékař neví, s kým hovoří. Případně je přijato opatření k zabránění toho, aby informace byly poskytnuty nepovolané
osobě. Pokud si pacient přeje tento způsob předávání informací, je jím určené osobě přidělen kód, jehož pomocí si
personál ověří, že volá osoba pověřená pacientem. Záleží
však na každém konkrétním zdravotnickém zařízení, nemocnici.
Co je dříve vyslovené přání
● Pacient může pro případ, že by se dostal do takového zdravotního stavu, v němž nebude schopen vyslovit souhlas
nebo nesouhlas se způsobem poskytnutí zdravotních slu-
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žeb, tento souhlas nebo nesouhlas předem vyslovit (dále
jen „dříve vyslovené přání“).
● Poskytovatel bude brát zřetel na dříve vyslovené přání pacienta, má-li ho k dispozici, a to za podmínky, že v době
poskytování zdravotních služeb nastala předvídatelná situace, k níž se dříve vyslovené přání vztahuje, a pacient
je v takovém zdravotním stavu, kdy není schopen vyslovit
nový souhlas nebo nesouhlas. Bude respektováno jen takové dříve vyslovené přání, které bylo učiněno na základě
písemného poučení pacienta o důsledcích jeho rozhodnutí, a to lékařem v oboru všeobecného praktického lékařství, u něhož je pacient registrován, nebo jiným ošetřujícím lékařem v oboru zdravotní péče, s níž dříve vyslovené
přání souvisí.
● Dříve vyslovené přání musí mít písemnou formu a musí být
opatřeno úředně ověřeným podpisem pacienta. Součástí
dříve vysloveného přání je písemné poučení podle odst. 2.
● Pacient může učinit dříve vyslovené přání též při přijetí do
péče poskytovatelem nebo kdykoli v průběhu hospitalizace, a to pro poskytování zdravotních služeb zajišťovaných
tímto poskytovatelem. Takto vyslovené přání se zaznamená do zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi; záznam podepíše pacient, zdravotnický pracovník a svědek.
Kdy nelze respektovat dříve vyslovené přání
● není třeba respektovat, pokud od doby vyslovení došlo
v poskytování zdravotních služeb, k nimž se toto přání
vztahuje, k takovému vývoji, že lze důvodně předpokládat,
že by pacient vyslovil souhlas s jejich poskytnutím; rozhodnutí o nerespektování dříve vysloveného přání pacienta
a důvody, které k němu vedly, se zaznamenají do zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi
● nelze respektovat, pokud nabádá k takovým postupům,
jejichž výsledkem je aktivní způsobení smrti
● nelze respektovat, pokud by jeho splnění mohlo ohrozit
jiné osoby
● nelze respektovat, pokud byly v době, kdy poskytovatel
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neměl k dispozici dříve vyslovené přání, započaty takové
zdravotní výkony, jejichž přerušení by vedlo k aktivnímu
způsobení smrti
Dříve vyslovené přání nelze uplatnit, jedná-li o nezletilé pacienty nebo pacienty s omezenou svéprávností.
Doporučuji tedy, abyste se obrátila na svou praktickou lékařku či lékaře a požádala o sepsání „dříve vysloveného přání“, v němž bude uvedena konkrétní osoba, které mají být
informace předávány. Jako samozřejmost beru to, že k tomu
budete mít od této osoby souhlas. Dle mého názoru, by bylo
žádoucí si zhotovit kartičku s informací, že tento dokument
je uložen ve vaší zdravotní dokumentaci u lékaře (jméno, příjmení, adresa a telefonní číslo). Tuto kartičku pak uložit do
obalu společně s kartou vaší zdravotní pojišťovny.
JUDr. Zdeňka Vejvalková, specialistka na spotřebitelské právo
Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2018

Kovák č. 21/27. listopadu 2017
PŘI REKLAMACI ZA PRÁCI MECHANIKA NEPLATÍTE
Daroval jsem manželce k narozeninám kvalitní hodinky.
Nosila je necelý rok. Při domácí práci je odkládala a při
běžném nošení hodinek „venku“ nedělala těžké práce,
při nichž by se mohly poškodit. I tak k tomu došlo a hodinky přestaly fungovat. Bez otálení jsme je v obchodě
reklamovali. Dnes mi volala prodavačka s tím, že reklamaci neuznávají. Mechanik prý situaci vyhodnotil tak,
že hodinky narazily na nějakou tvrdou plochu, na což se
reklamace nevztahuje. Co máme proti tomu dělat? Manželka si hodinek vážila a byla na ně velmi opatrná. To, co
tvrdí mechanik, není pravda, hodinky neupadly ani nedošlo k nějakému prudkému nárazu. Dále mi z obchodu
sdělili, že opravu si musím zaplatit, její cena bude řádově
v tisících. Nebudu-li opravu chtít, musím zaplatit cenu za
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prohlídku a vyhodnocení mechanikem, což je cca 900 Kč.
Při reklamaci ani v jejím průběhu mě nikdo na tuto platbu, kterou jsem dle obchodu povinen zaplatit, neupozornil. S postupem prodejny nesouhlasím. Jejich tvrzení
považuji za účelové. Aby nemuseli řešit reklamaci, tak ji
neuznají, odvolávají se na mechanické poškození a navíc
je to příjemný přivýdělek pro mechanika.  J. K., Vyškov
Vážím si důvěry, s níž jste se na naši poradnu obrátil. Ano,
chování prodejce není v souladu s právní úpravou.
Poplatek za práci mechanika
Poplatek za práci mechanika při hodnocení oprávněnosti
reklamace určitě hradit nemusíte, ani když ji vyhodnotí jako
neoprávněnou. Právo na uplatnění reklamace je bezplatné,
a to i v případě, není-li reklamace uznána jako oprávněná.
Zákon poplatek za „prohlídku“ hodinek mechanika neumožňuje. Neumožňuje vyúčtování žádných nákladů ze strany
prodejce.
Co dělat v případě, že Vám prodejce reklamaci neuznává
jako oprávněnou?
Doporučuji zajít znovu do prodejny a trvat na tom, že
reklamace je oprávněná, aby prodejce své vyhodnocení
oprávněnosti přehodnotil. Pokud již hodinky nemáte doma,
je třeba tak učinit při návštěvě prodejny za účelem vyzvednutí vyřízené reklamace. Jednejte přímo s vedoucím prodejny či majitelem.
Oznamte mu, že za práci mechanika v žádném případě
platit nebudete, protože na to nemají nárok. Bude-li na tom
trvat, že se obrátíte na Českou obchodní inspekci, případně
ať si svůj domnělý nárok uplatňuje soudně. Zaplatil-li jste
tuto částku při převzetí hodinek, je třeba ji požadovat zpět.
Pokud by toto prodejce odmítl, máte právo ji vymáhat, a to
dvojím způsobem, jak je uvedeno níže, viz vymáhání správného vyřízení reklamace (mimosoudní řešení sporu Českou
obchodní inspekcí nebo soudně).
Důrazně, ale slušnou formou mu sdělte, že jste připraven
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bránit svá práva všemi dostupnými prostředky, které vám
zákon dává, a to i přezkoumáním vyjádření jejich mechanika soudním znalcem. Pokud by vedoucí prodejny či majitel
odmítal řešit reklamaci, jejím uznáním a opravou či výměnou hodinek nebo vrácením zaplacené částky uvedené na
paragonu oproti vašemu vrácení hodinek, tj. odstoupením
od smlouvy kupní, i po vyjádření soudního znalce ve váš
prospěch, sdělte mu, že se obrátíte na soud. Soudní znalec
současně posoudí i tvrzení, zda si mohla manželka reklamovanou vadu opravdu způsobit sama, nebo zda jde o výrobní
či jinou vadu.
Co dělat po vypracování znaleckého posudku?
V případě, že si necháte znalecký posudek vypracovat, doporučuji znovu s kopií znaleckého posudku navštívit vedoucího prodejny (majitele), zvláště pokud by posudek hovořil
ve Váš prospěch. V tom případě se znovu dožadujte uznání
neboli kladného vyřízení reklamace, případně lze žádat odstoupení od kupní smlouvy pro nevyřízení reklamace řádně. To znamená, že dojde k situaci, jako by kupní smlouva
vůbec nebyla uzavřena, a prodejce se spotřebitelem si vrátí
vzájemná plnění, jak uvádím výše. V obou případech vy jako
kupující (spotřebitel) žádejte to, co jste zaplatil za znalecký
posudek. Jinak byste se o tuto úhradu musel opět soudit.
Seznam soudních znalců naleznete přes vyhledávač na internetu. Je třeba mít veškerá jednání s prodejcem mimo
ústní rozhovor podložená písemnou formou a potvrzené
převzetí. Tyto doklady budou sloužit jako důkazy při řízení
na České obchodní inspekce a hlavně při soudním řízení, kdy
budete muset prokázat, že jste vyvinul veškeré úsilí, které
lze po vás požadovat, aby se věc vyřešila mimosoudní cestou. Soud pak k tomu přihlíží např. při rozhodnutí o nákladech řízení atd.
Nebude-li prodejce ani poté svolný se řádně s reklamací
vypořádat, máte dvě možnosti:
Česká obchodní inspekce
První možností je obrátit se na Českou obchodní inspekci
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(ČOI) s podnětem na mimosoudní řešení spotřebitelského
sporu, viz www.coi.cz. Zde najdete podrobné informace,
jak podnět podat. Navíc je tato inspekce tzv. dohledovým
orgánem právě při vyřizování reklamací ze strany prodejců.
Pokud by zjistili pochybení, což lze ve vašem případě předpokládat (požadování zaplacení neoprávněného poplatku),
může ČOI uložit značně vysokou sankci.
Soud
Druhou možností pak je již zmíněný soud. V tom případě
si vezměte veškeré doklady a navštivte advokáta, který se
zabývá spotřebitelským právem. V případě, že by soud spor
rozhodl ve Váš prospěch, bude advokát požadovat, aby soud
rozhodl o povinnosti prodejce zaplatit i jeho soudní zastoupení včetně všech soudní nákladů, cestovného, refundací
apod. Proto znovu osloví písemnou formou prodejce ještě
před podáním žaloby, aby tento věc řešil smírnou cestou,
což bude i důkazem pro soud, že jste učil vše pro to, aby se
spor vyřešil bez zásahu soudu.
JUDr. Zdeňka Vejvalková, specialistka na spotřebitelské právo
Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2018

Kovák č. 22/11. prosince 2017
POZOR NA PŘEDVÁNOČNÍ TRIKY PRODEJCŮ
Začátkem ledna mě zaujal článek o tom, který dárek lze
vrátit, který ne a jak postupovat, pokud nám na Vánoce
někdo daruje nevhodný dárek. Mám prosbu, zda by nebylo možno předem upozornit na triky obchodníků, které
prodejci využívají právě v předvánočním shonu. Všímám
si např. toho, že i během roku dochází k chytračení ze
strany obchodníků, myslím tím vtipné přenášení jednotlivých druhů zboží po obchodech, slevy/neslevy vycházející z toho, že spotřebitel je hlupák, cena původní se navýší o třetinu a pak nám nabízejí úžasné slevy. Zboží, které
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potřebují prodat, ve výši očí apod. Proto by bylo vhodné si
připomenout obchodnické triky v době vánočních nákupů.

D. L., Brno
I já se domnívám, že není na škodu preventivně zopakovat nejen triky obchodníků, ale též určité zažité názory,
které nejsou zcela v souladu s platnou právní úpravou.
Většina prodejců je znalejší než spotřebitelé, ti jsou pak
v tomto vztahu (spotřebitel-prodejce) slabší. Obchodníci
za tímto účelem provádějí průzkum, studují taktiku „obchodu“, způsoby jednání spotřebitelů atd. Proč se nemohli
připravit i spotřebitelé. Vidím jako nanejvýš žádoucí právě
v této době plné touhy po koupi pěkného dárku tyto triky
připomenout. Nejen v předvánočním shonu se často v obchodech setkávám s tím, že obchodník znale a zasvěceně
klientovi bez sebemenšího rozpaku vykládá zcela chybnou
interpretaci spotřebitelského práva. Jeho výstup suveréna
je tak přesvědčivý, že spotřebitel neznalý svých práv jeho
tvrzení přijme za zákonem dané. Znejme proto svá práva,
abychom si je mohli chránit!
Jde o různá tvrzení, na něž je třeba si dat pozor:
1 Pozor na zboží ve výprodeji, dárky, zboží zdarma
Na zboží ve výprodeji (akce) ani na dárky (ke světlu žárovka) či zboží zdarma (2+1) se nevztahuje záruka nebo jen jednoměsíční. Pokud jde o zboží zdarma, nevztahuje se záruka,
když prodejce určí, které zboží je zdarma. Takže by musel
mít toto zboží v regálech s nápisem, že k němu je nárok na
jeden kus stejného nebo i jiného zboží zdarma, které obdrží zvlášť např. na informacích či u pokladny. Pokud ovšem
v regále najdete klasické balení tří kusů ve folii označené
2+1 zdarma, vztahuje se reklamační lhůta na všechny tři
kusy zboží, protože není rozpoznatelné, které je zdarma. Ve
většině případů jde totiž o množstevní slevu, nikoli o to, že
jeden kus zboží dostáváte zdarma.
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2 Pozor na slovíčka „od“ a „až“
Klasické lákání obchodníků na ceny od 5,90 Kč za jednu
snítku umělé kytičky, větší kytička za 59,90 Kč. Vždy si ověřte
cenu uvedenou přímo na výrobku, při nákupu nespěchejte
a zvažujte, co do nákupního košíku ukládáte, abyste u pokladny nezaplatili mnohem více. Slovíčko „až“ má také spotřebitele upozornit, že např. u slev nedostane až 80 %, ale že
„až“ se bude týkat jednoho dvou kusů zboží a ostatní bude
ve slevě od 1 % od 79 %, takže nepozornému spotřebiteli se
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může stát, že do košíku vloží zboží se slevou 20 % a až doma
přijde na to, že zaplatil více, než chtěl.
3 Zvláštní akce
Kupte hned, akce jen do vyprodání zásob, časově omezená. Jde-li o nákup zboží za vyšší ceny, např. spotřebiče do
domácnosti, masážní přístroje, křesla atd., je třeba věnovat
pozornost smlouvám a obchodním podmínkám. Smlouvy
jsou často vytištěny malým písmem, se spoustou odkazů,
na několika stránkách a obchodník spěchá, to jsou znaky
k odchodu bez zakoupení zboží. VŽDY si každou smlouvu
prostudujte, nejlépe v klidu domova. Ustanovení smlouvy
by pro vás mohla být nevýhodná.
Pozornost věnujte též informacím, které jsou napsány
malým písmem. Pečlivě si přečtěte všechny odkazy na odvolávky či hvězdičky, může zde být ukryto, že se zavazujete
např. doplňky stravy odebírat ještě dva roky a tyto vám budou automaticky zasílány či jiná nemilá překvapení. Zde je
třeba připomenout, že tyto nabídky nenajdeme jen v obchodech, ale též ve svých schránkách ve formě letáčků, dopisů
nebo vás někdo osloví telefonicky (smlouvu můžete uzavřít
i po telefonu).
Pozor na ustanovení o tom, že za výhodnou cenu zboží
obdrží prvních 500 zákazníků. Lze úspěšně pochybovat, že
takovým zákazníkem budete.
4 Odstoupení od smlouvy
Objednali jste si zlevněné zboží na dálku (letáček, internetový obchod, po telefonu)? Na reklamacích vám zcela přesvědčivě sdělili, že zlevněné zboží je výjimka a nelze v tomto
případě od smlouvy odstoupit? LZE! Zákonná lhůta k odstoupení platí u všech výrobků zakoupených „na dálku“. Pokud by se obchodník dovolával ustanovení ve smlouvě nebo
obchodních podmínkách, je takové ustanovení neplatné.
Právo, které je dané přímo zákonem, nelze nijak omezit a už
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vůbec ne ho nějakým způsobem neuznat. Naopak taková
ustanovení ve smlouvě jsou neúčinná. Pro všechny tyto obchodníky platí, že spotřebitel má při nákupu na dálku právo
od smlouvy odstoupit do 14 dnů, a to bez udání důvodu.
Tato lhůta je naplněna, pokud písemné odstoupení předáte
nejpozději v poslední den lhůty prodejci proti podpisu o převzetí nebo k poštovní přepravě.
5 Zboží musíte reklamovat v prodejně, kde jste ho koupili
Toto tvrzení není pravdou. Dokonce ani ve stejném městě.
Pokud má stejný prodejce prodejny se stejným sortimentem na jiných vám bližším nebo z nějakého jiného důvodu
výhodnějších místech.
Může jít ovšem i o jiné triky, obchodníci se přizpůsobují,
přicházejí s novými, od některých naopak opouštějí.
JUDr. Zdeňka Vejvalková, specialista na spotřebitelské právo
Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2018
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FINANČNÍ OKÉNKO
Kovák č. 6/27. března 2017
PRODEJNÍ AUTOMATY A ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB
Naše organizace provozuje několik prodejních a nápojových automatů, které jsou umístěny v prostorách zaměstnavatele s jeho souhlasem. Jedná se o zlepšení pracovních
podmínek pro zaměstnance. Podléhají tyto nápojové automaty elektronické evidenci tržeb?
I. S., Praha
Tržby z prodeje zboží prostřednictvím prodejních automatů, které nejsou připojeny k síti a nejsou vybaveny tiskárnou, nepodléhají elektronické evidenci tržeb. Je to specifický
způsob podnikání, kde i z důvodů technických možností je
toto v zákoně vyloučeno z elektronické evidence tržeb, a to
podle § 12 odst. 3 písm. j zákona č. 112/2015 Sb., o evidenci
tržeb.
§ 12
Tržby vyloučené z evidence tržeb
(1) Evidovanou tržbou nejsou tržby
a) státu,
b) územního samosprávného celku,
c) příspěvkové organizace,
d) České národní banky,
e) držitele poštovní licence.
(2) Evidovanou tržbou nejsou také tržby
a) banky, včetně zahraniční banky,
b) spořitelního a úvěrního družstva,
c) pojišťovny a zajišťovny,
d) investiční společnosti a investičního fondu,
e) obchodníka s cennými papíry,
f) centrálního depozitáře,
g) penzijní společnosti,
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h) penzijního fondu,
i) z podnikání v energetických odvětvích na základě licence
udělené podle energetického zákona,
j) z podnikání na základě povolení krajského úřadu podle zákona o vodovodech a kanalizacích.
(3) E
 vidovanou tržbou nejsou také tržby
a) uskutečněné do přidělení daňového identifikačního čísla
a během 10 dní následujících po jeho přidělení,
b) z poštovních služeb a zboží a služeb poskytovaných v přímé
souvislosti s nimi,
c) ze vztahu souvisejícího s pracovněprávním nebo obdobným
vztahem,
d) z e stravování a ubytování žákům a studentům poskytovaného školou, vysokou školou nebo školským zařízením,
e) z jízdného nebo související platby hrazených v dopravních
prostředcích při pravidelné hromadné přepravě osob,
f) n
 a palubě letadel,
g) z osobní železniční přepravy,
h) z drobné vedlejší podnikatelské činnosti veřejně prospěšných
poplatníků,
i) z prodeje zboží či služeb prostřednictvím prodejního automatu,
j) z provozování veřejných toalet.
(4) Evidovanou tržbou nejsou také tržby, jejichž evidování běžným způsobem by znemožnilo nebo zásadně ztížilo plynulý a hospodárný výkon činnosti, ze které tato tržba plyne,
pokud tuto překážku nelze odstranit evidováním tržeb ve
zjednodušeném režimu. Tyto tržby stanoví nařízením vláda.
Jindřiška Plesníková,
specialistka úseku odborové politiky OS KOVO
Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2018
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DAŇOVÁ ODPOVĚDNA
Kovák č. 7/10. dubna 2017
ZDANĚNÍ VEDLEJŠÍCH PŘÍJMŮ
Mimo hlavní zaměstnání jsem měla ještě další příjem
z pronájmu, který byl za rok 2017 ve výši 8 500 Kč, a dvě
dohody o provedení práce. Již jsem si podala daňové přiznání právě kvůli příjmům z pronájmu, ale teď mi doručili ještě potvrzení o sražené dani za dohody o provedení
práce. Musím změnit původní daňové přiznání, když jsem
tento příjem nepřiznala?
K. Z., Mělník
Nic takové dělat nemusíte. Pokud odměna z těchto dohod
nepřesáhla v kalendářním měsíci částku 10 000 Kč, byla zdaněna srážkovou daní. Zde je na poplatníkovi, zda se rozhodne zahrnout tyto příjmy do svého daňového přiznání. Není
to ale povinnost a navíc by to ve vašem případě ani nepřineslo žádný finanční efekt.
Jindra Plesníková,
specialistka úseku odborové politiky OS KOVO
Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2018

Kovák č. 9/15. května 2017
MOHOU ODBORY UPLATNIT SLEVU NA DANÍCH?
Podali jsme daňové přiznání za rok 2016 a uplatnili
jsme na řádku 251 tohoto daňového přiznání snížení
daně podle § 20 odst. 7 zákona o daních z příjmů. Vždy
jsme to tak na základě doporučení dělali a nikdy nebyl
problém. V letošním roce nám finanční úřad sdělil, že
to jako odborová organizace nemůžeme uplatňovat,
protože tento odpočet je určen pro veřejně prospěšné-
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ho poplatníka, a tím že odborová organizace není. Je to
pravda?
K. M., Pelhřimov
Není to pravda. K ustanovení § 17a zákona 344/2013 Sb.,
Zákonné opatření senátu ze dne 10. října 2013 o změně
daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého
práva a o změně některých zákonů je v důvodové zprávě
uvedeno následující:
K bodu 198 (§ 17a)
Ke zrušení dosavadního § 17a: Tato změna navazuje na
vymezení zdaňovacího období v novém ustanovení § 21a
zákona. Obdobné ustanovení v § 17a je nadbytečné. Proto
je v § 17a odst. 1 navržena definice veřejně prospěšného poplatníka, která vychází ze současného znění ustanovení § 18
odst. 3, tj. poplatníci, kteří nebyli založeni nebo zřízeni za
účelem podnikání.
Veřejně prospěšným poplatníkem tak i nadále bude
zájmové sdružení právnických osob, pokud není zřízeno za
účelem podnikání, spolek, odborová organizace, politická
strana a politické hnutí, registrovaná církev a náboženská
společnost, nadace a nadační fond, obecně prospěšná společnost a ústav, veřejná vysoká škola a veřejná výzkumná
instituce, školská právnická osoba, organizace zaměstnavatelů, organizační složka státu, obec, kraj, dobrovolný svazek
obcí, Regionální rada regionů soudržnosti, příspěvková organizace, státní fond, organizace zaměstnavatelů atd. U zájmových sdružení právnických osob zastupujících podnikatelské subjekty je kritériem pro zařazení do skupiny veřejně
prospěšných poplatníků skutečnost, že mají osvobozeny
členské příspěvky od daně z příjmů. Tím je zachován u této
skupiny princip, že poplatník, který nebyl založen za účelem
podnikání, nemůže kompenzovat zisk z podnikatelských aktivit se ztrátami svého základního poslání.
Ustanovení § 17a odst. 2 vyjmenovává poplatníky, kteří nespadají mezi veřejně prospěšné poplatníky, a je speciálním
ustanovením vůči ustanovení odstavce 1. Negativní vyme-
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zení veřejně prospěšných poplatníků (dříve tzv. neziskových
poplatníků) je důležité pro aplikaci snížení základu daně z příjmů (viz důvodová zpráva k § 20 odst. 7), neboť u dotčených
poplatníků by možnost snížení základu daně zakládala neodůvodněné zvýhodnění oproti podnikatelským subjektům,
které vykonávají obdobné činnosti, resp. představují střešní
organizace podnikatelských subjektů.
V případě obchodní korporace se ve spojení s charakteristikou hlavní činnosti bude vyloučení stejně jako dosud týkat
kapitálové obchodní společnosti, družstva a sociálního družstva, které lze zakládat i za jiným účelem, než je podnikání,
neboť osobní společnosti lze zakládat pouze k podnikání.
Veřejně prospěšným poplatníkem též není Česká televize,
Český rozhlas, Česká tisková kancelář a nově oproti platné
právní úpravě profesní komora nebo poplatník založený za
účelem ochrany a hájení podnikatelských zájmů svých členů, u nichž nejsou členské příspěvky osvobozeny od daně,
s výjimkou poplatníka, který je v organizaci zaměstnavatelů. Dále není veřejně prospěšným poplatníkem zdravotní
pojišťovna, společenství vlastníků jednotek a tzv. rodinné
a smíšené nadace, které slouží k podpoře osob blízkých zakladateli.
Z výše uvedeného je zřejmé, že odborová organizace se
považuje za veřejně prospěšného poplatníka.
Pro doplnění je vhodné dodat, že v zákoně č. 262/2006 Sb.
ZP, je stanoveno v § 324 ustanovení, které říká následující:
„Odborové organizace a organizace zaměstnavatelů se považují za veřejně prospěšné právnické osoby.“
Jindřiška Plesníková,
specialistka úseku odborové politiky OS KOVO
Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2018
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Kovák č. 10/29. května 2017
JAKÝ JE LIMIT PRO PŘIHLÁŠENÍ K EET
Pořádáme dětské tábory a rekreace. Někteří nám platí v hotovosti a navíc na táboře prodáváme drobné občerstvení. Na školení jste nám říkala, že limit pro EET je
175 000 Kč. Spočítali jsme plánovanou sezonu, při čemž
jsme vycházeli z předchozího roku. Příjem v hotovosti
tento limit překračujeme cca o 50 000 Kč. Kdy se máme
přihlásit k EET?
K EET se hlásit nemusíte ani za těchto podmínek. Limit byl
pro neziskové organizace na základě jednání konference
týkající se právě neziskových subjektu navýšen na částku
300 000 Kč. V tomto smyslu byl upraven i text „Evidence
tržeb Metodický pokyn k aplikaci zákona o evidenci tržeb“.
„Podle ustanovení § 12 odst. 3 písm. h) ZoET evidovanou tržbou
nejsou také tržby z drobné vedlejší podnikatelské činnosti veřejně prospěšných poplatníků. Veřejně prospěšným poplatníkem
se v souladu s ust. § 17a odst. 1 zákona o daních z příjmů, rozumí poplatník, který v souladu se svým zakladatelským právním
jednáním, statutem, stanovami, zákonem nebo rozhodnutím
orgánu veřejné moci jako svou hlavní činnost vykonává činnost,
která není podnikáním. Pojem veřejně prospěšný pak koresponduje s principy veřejné prospěšnosti vymezené v § 146 a násl.
občanského zákoníku. Drobná vedlejší podnikatelská činnost
však není nikde explicitně definována, resp. jedná se o neurčitý právní pojem. Naplnění kritéria „drobné podnikatelské činnosti“ je tak u poplatníka nutné posuzovat vždy s přihlédnutím
k okolnostem konkrétního případu. V zájmu zajištění jednotné
aplikace tohoto ustanovení, bude správce daně při posuzování drobné vedlejší podnikatelské činnosti veřejně prospěšných
poplatníků postupovat následovně: Č. j.: 44668/17/7100-10114050011 strana 17 (celkem 45) O příjem z drobné vedlejší činnosti ve smyslu ustanovení § 12 odst. 3 písm. h) ZoET se bude jednat
v případě, že veřejně prospěšný poplatník v roce, jenž předchází
roku, ve kterém by mu bez dalšího vznikla povinnost evidence
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tržeb z vedlejší podnikatelské činnosti, měl příjem/výnos z této
činnosti nejvýše 300 000 Kč nebo tyto příjmy činily nejvýše
5 % z celkových příjmů/výnosů veřejně prospěšného poplatníka za sledované období“.
Plesníková Jindra,
specialistka úseku odborové politiky OS KOVO.
Aktualizace: Tato informace byla na stránkách MF
zveřejněna 16. května 2016

Kovák č. 11/12. června 2017
ODEČÍTÁNÍ DARU Z DAŇOVÉHO ZÁKLADU
Jako odborová organizace chceme poskytnout dar spolku,
který je zřízen pro účely ochrany a práce s dětmi, protože
máme nějaké příjmy z provozování rekreačního zařízení,
které je v zisku. Můžeme si tento dar odečíst od základu
daně, jako např. náš zaměstnavatele, pokud poskytne dar
na činnost odborové organizace?
J. R., Ostrava
Ne, nemůžete. V souladu s ustanovením § 20 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, si poskytnutý dar
nemůže odečíst veřejně prospěšný poplatník, za kterého je
považována i odborová organizace. Toto je uvedeno v poslední větě příslušného ustanovení.
Jindřiška Plesníková,
specialistka úseku odborové politiky OS KOVO
Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2018

Kovák č. 18/16. října 2017
ZVÝŠENÍ ČÁSTKY ZA DÁRCOVSTVÍ KRVE
Na začátku roku jsem se dočetla, že bude novela zákona
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o daních z příjmů, kde bude navýšena částka za dárcovství krve. Novel bylo hodně a tuto jsme zřejmě přehlédli
nebo nakonec nebyla přijata. Můžete nám sdělit, jaká je
skutečnost?
I. M., Ostrava
Máte pravdu, novel bylo dost, ostatně jako každý rok. V případě vašeho dotazu se jedná o zákon č. 254/2017 Sb. ze dne
20. července 2017, který novelizuje zákon o daních z příjmů
právě jen, co se týče navýšení částky v případě dárcovství
krve. S ohledem na ustanovení v přechodném ustanovení
můžete toto navýšení uplatnit poprvé za rok 2017.
V § 15 odst. 1 se text „2 000 Kč“ nahrazuje textem „3 000 Kč“,
a v § 15 odst. 1 se na konci textu věty čtvrté doplňují slova
„a hodnota jednoho odběru krvetvorných buněk, s výjimkou
úhrady prokázaných cestovních nákladů spojených s odběrem,
se oceňuje částkou 20 000 Kč“.
Čl. II zákona Přechodné ustanovení
Ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se poprvé použije pro zdaňovací období kalendářního roku, ve kterém
tento zákon nabyl účinnosti.
Čl. III zákona Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.
Jindřiška Plesníková,
specialistka úseku odborové politiky OS KOVO
Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2018

Kovák č. 19/30. října 2017
JAK JE TO S PŘÍSPĚVKEM NA KNIHY?
Připravujeme kolektivní smlouvu na rok 2018. Někde
jsme četli, že je možné, aby zaměstnavatel poskytl příspě-
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vek na knihy. Týká se to jen odborné pracovní literatury,
kterou potřebuje zaměstnanec k výkonu práce?
S účinností
od 1. ledna
2018
byla
do zákona
č. 586/1992
Sb., o daních
z
příjmů,
dána možnost v podobě nového
benefitu.
Pokud
zaměstnavatel
poskytne
příspěvek
formou nepeněžního plnění na tištěné knihy, a to včetně knih
pro děti, za podmínek daných ustanovením § 6 odst. 9 písm.
d bod 4 zákona o daních z příjmů, bude toto plnění od daně
z příjmu osvobozeno.
Současně se k danému ustanovení vztahuje i novelizace
ustanovení § 25 odst. 1 písm. h zákona o daních z příjmů, které
upraví daňovou povinnost na straně zaměstnavatele. Plnění
musí být poskytnuto z FKSP, sociálního fondu, ze zisku po jeho
zdanění, popřípadě na vrub nedaňových výdajů. Podmínkou
pro osvobození na straně zaměstnance je to, že kniha nesmí
obsahovat více než 50 % reklamy. Z výše uvedeného je tudíž
zřejmé, že se nejedná pouze o literaturu odbornou potřebnou
k výkonu práce.
Jindřiška Plesníková,
specialistka úseku odborové politiky OS KOVO
Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2018
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Kovák č. 20/13. listopadu 2017
MÁM NÁROK NA PŘÍSPĚVEK NA REKREACI?
Zaměstnavatel nám podle kolektivní smlouvy dává příspěvek na rekreaci. Současně tvrdí, že nelze tento příspěvek
poskytnout mému druhovi, se kterým žiji pět let ve společné domácnosti. Máme spolu malé dítě. Trvá na tom, že
podle zákona lze tento příspěvek poskytnou pouze mně
a mému dítěti, popřípadě manželovi. U kamarádky ve firmě ale klidně příspěvek druhovi firma poskytla. Je tedy
pravda na straně mého zaměstnavatele? 
I. S., Pacov
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Právě pro tyto nejasnosti dochází v tomto bodě od 1. ledna
2018 k novelizaci zákona o daních z příjmů, kde bude plnění
upřesněno ve smyslu, že plnění rodinnému příslušníkovi je
příjmem zaměstnance. Znamená to, že v souladu se zákonem není pravda na straně zaměstnavatele. Zákon o daních
z příjmů a následně pokyn Generálního finančního ředitelství D22 stanovuje k ustanovení § 6 odst. 9 mimo jiné následující:
K § 6 odst. 9 písm. d) a e) Plnění pro rodinné příslušníky zaměstnance podle § 6 odst. 9 písm. d) a e) zákona může zaměstnavatel pro daňové účely založit nejen na principu příbuzenského vztahu nebo na manželském svazku, ale i např. na
faktickém soužití, neposkytuje-li zaměstnavatel plnění pro rodinné příslušníky zaměstnance podle zvláštního právního předpisu (např. podle vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních
a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů). Pokud je
tedy plnění poskytováno v souladu s vyhláškou č. 114/2002
Sb. řídí se stanovení rodinného příslušníka touto vyhláškou.
Zde je definován i druh jako rodinný příslušník.
Ve vašem případě ale může ještě hrát roli ustanovení v kolektivní smlouvě o definici rodinného příslušníka. Ustanovení v kolektivní smlouvě by ale neměla být diskriminující.
Jindřiška Plesníková,
specialistka úseku odborové politiky OS KOVO
Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2018
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KOLEKTIVNÍ VYJEDNÁVÁNÍ

Kovák č. 13/24. července 2017
FINANČNÍ SITUACE PODNIKU A KOLEKTIVNÍ VYJEDNÁVÁNÍ
Zaměstnavatel odmítá uzavření kolektivní smlouvy s odůvodněním, že firma nemá dostatek peněz na uhrazení benefitů a že přednostně je nutné investovat do rozvoje firmy, protože to garantuje práci. Jak je možné toto tvrzení
ověřit a zjistit, zda zaměstnavatel má pravdu.  P. S., Kolín
Kolektivní vyjednávání mnohdy ztroskotává na tvrzení
majitele či managementu, že firma nemá peníze, aby mohla zvyšovat mzdy a garantovat výplatu benefitů plynoucích
z kolektivní smlouvy. Svá tvrzení opírají o výstupy z účetnictví a říkají, že firma je ve ztrátě a negeneruje dostatečný zisk,
aby mohla splnit požadavky zástupců zaměstnanců. Fakt, že
firma tvoří zisk, ale v praxi neznamená automatický dostatek
disponibilních finančních prostředků, tzv. cash. Naopak firma může disponovat dostatkem finančních zdrojů, a přitom
krátkodobě negeneruje účetní zisk. Znalost finanční situace
firmy vylepšuje vyjednávací pozici zástupců zaměstnanců
a posiluje jejich schopnost argumentace.
Moderní přístupy v řízení a správě firmy posilují pozicí
vlastníka majíce oporu v zákoně. Po zrušení obchodního zákoníku, zákon o obchodních korporacích umožňuje vyplácet
zisk či podíly na něm, dokonce i zálohy na podíly v neomezené výši s výhradou, že taková výplata nesmí přivodit úpadek.
Tento požadavek zákona mohou zástupci zaměstnavatele
uvést jako argument, kterým odmítnou požadavky zástupců
zaměstnanců. Zákon neukládá povinnost majitelům podělit
se o část zisku se zaměstnanci, takže pokud se tak stane, je
to důsledek schopnosti zástupců zaměstnanců vyjednat co
nejlepší podmínky a zakotvit je v kolektivní smlouvě.
Problém spočívá v tom, že ani tak nejde o zisk jako
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o skutečnost, jestli má podnik peníze, či nikoli. Jak je
tedy možné zjistit, jestli má firma dostatek peněz a jestli
v souladu se zákonem může vyplácet benefity, aby nebyla ohrožená její další existence. Odpověď na takovou
otázku poskytuje účetní výkaz Přehled o peněžních
tocích, který je v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb.
součásti účetní uzávěrky a který lze v souladu s ustanovením ZP § 287, odst. 2, písmeno a od zaměstnavatele
požadovat.
Peněžní toky podniku, ze kterých lze zjistit skutečný benefit
majitele ve formě skutečných příjmů na rozdíl od účetního
zisku integrují pouze položky – finanční částky, které skutečně byly přijaty, resp. zaplaceny za dané období. Z pohybu
peněz, které lze vysledovat ve výkazu o peněžních tocích je
patrné, kolik peněz do podniku plyne z provozu, kolik bylo
využito na obnovu a investice a kolik zbylo na platby v oblasti
finanční.
Kladný převis peněz plynoucích z provozu nad výdaji spojenými s obnovou a investicemi tvoří tzv. volný peněžní tok,
který je k dispozici podniku ke krytí výdajů ve finanční oblasti. Součástí finančních výdajů jsou např. úroky, splátka úvěrů,
ale i výplata podílů vlastníků. V praxi může nastat situace,
že volný peněžní tok je záporný a podnik nemá peníze na
financování základních potřeb. Pokud je tento nedostatek
přechodný, je možné to řešit půjčkou ve formě úvěrů. Pokud
by stav, že podnik nemá peníze, byl trvalého charakteru a je
to důsledek špatného hospodaření, je nutno přikročit k restrukturalizaci či přesněji k revitalizaci, jak umožňuje právní
úprava. V prvním i druhém případě představuje volný peněžní tok tzv. ekonomický zisk, který představuje přírůstek
hodnoty vlastníka plynoucí z podnikání a je základem pro vyjádření přidané hodnoty vlastníka a stanovení výše, kterou
lze z podnikání vyplatit při zachování zásady, kterou vyžaduje zákon. Tento ekonomický zisk, a tedy přidaná hodnota
majitelů, pokud je kladná, indikuje výši nově generovaných
finančních zdrojů plynoucích do podniku z podnikání. V tako-
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vém případě tvrzení, že podnik nemá finance pro financování případných benefitů plynoucích z připravované kolektivní
smlouvy není pravdivé.
Ing. Pavel Marinič,
specialista RP OS KOVO pro Prahu a Středočeský kraj
Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2018
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SOCIÁLNÍ DIALOG

Kovák č. 15/4. září 2017
KDYŽ KOLEKTIVNÍ SPOR SPĚJE KE STÁVCE
Naše mzdy jsou výrazně pod průměrem regionu. Zaměstnavatel sice dosahuje vynikajících ekonomických výsledků, ale o předloženém návrhu kolektivní smlouvy s námi
odmítá jednat s tím, že poskytnutí jakýchkoli benefitů
a mzdového vývoje je výlučnou záležitostí majitele společnosti. Co máme dělat? 
P. K., Střílky
Váš případ bohužel není ojedinělý, ekonomika ČR má dle pravicových i levicových makroekonomů i České národní banky
prostor pro významný mzdový růst, a přesto se ve výrobních
podnicích nedaří sjednat odpovídající mzdový vývoj a přiměřené benefity. Zatímco v rozpočtové sféře rostou mzdy
i díky předvolebnímu lobbování velmi dynamickým tempem,
podnikatelská oblast zůstává daleko za svými ekonomickými
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možnostmi. Zdravý mzdový vývoj v podnikatelských společnostech a přibližování ke mzdové úrovni EU jsou nahrazovány přijímáním nízkopříjmových zahraničních zaměstnanců
a nadprůměrným odlivem dividend do zahraničí. Nabízející se
souvislosti mezi naší mentalitou, činností odborových centrál
a politikou jsou celospolečensky v kontextu s vaší otázkou velmi akutní.
Zákon č. 2/1991 Sb. o kolektivním vyjednávání řeší nedohodu
zástupců zaměstnanců se zaměstnavateli při jednání o uzavření kolektivní smlouvy zprostředkovatelem a případným
následným vyhlášením stávky. Celý proces řešení kolektivního
sporu lze zjednodušeně vyjádřit následujícím schématem:
Z praktických poznatků při vyhlášení a organizování stávky
jako nejkrajnějšího řešení kolektivního sporu po vyčerpání
opravdu veškerých předchozích možností je nezbytné zdůraznit především:
1 Veškerá jednání se zaměstnavatelem musí být doložena
písemnými, oboustranně podepsanými zápisy z kolektivního vyjednávání jak pro účely podání žádosti o určení zprostředkovatele Ministerstvu práce a sociálních věcí, tak i pro
případ soudního sporu o nezákonnosti stávky.
2 Musí být prokazatelné, že z hlasování o stávce nebyli vyloučeni a svobodně se ho mohli zúčastnit všichni zaměstnanci,
a to včetně managementu společnosti. Z tohoto důvodu
je nezbytné zajistit dokumentaci o možnostech hlasování
všech zaměstnanců.
3 Na každém volebním archu či na každém jednotlivém hlasovacím listu musí být v souladu se zákl. č. 2/1991, o kolektivním vyjednávání, zcela jednoznačně specifikovány důvody
a cíle stávky.
4 Každý hlasující zaměstnanec musí být dohledatelný, takže kromě jména, příjmení, bydliště a podpisu uvádějte na
podpisovém archu či každém hlasovacím listu též evidenční
číslo zaměstnance a hospodářské středisko.
5 Nezapomínejte, že povinnost oznámit zaměstnavateli stávku tři pracovní dny předem neznamená v případech 11,5ho-
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dinových pracovních směn tři kalendářní dny, takže termín
zahájení stávky se tím významně oddálí.
6 Je třeba dbát na to, aby celý proces hlasování i průběh stávky
byl transparentní, předem zaměstnancům velmi podrobně
vysvětlený ve všech souvislostech (pracovněprávních, z hlediska sociálního zabezpečení apod.) a v souladu s platnou
legislativou obhajitelný i v případě soudního sporu o zákonnosti či nezákonnosti stávky.
7 Povinnost a doporučení předem o zamýšlené stávkové pohotovosti či stávce informovat OS KOVO.
Doufejme tedy, že vaše stávka bude úspěšná, pomůže uzavřít kolektivní smlouvu, konec levné práce do Čech skutečně
brzo přijde a Klondike zahraničních zlatokopeckých firem tím
u nás skončí.
Ing. František Kocáb,
specialista pro mzdy KV RP OS KOVO v Brně.
Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2018
zprostředkovatel

spor o plnění závazku
z kolektivní smlouvy

rozhodce

spor o uzavření
kolektivní smlouvy

k
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spor o uzavření
kolektivní smlouvy
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SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

Kovák č. 3/13. února 2017
DŮCHOD „NA PROCENTA“ A PRACOVNÍ NESCHOPNOST
Dosáhl jsem důchodového věku a nepřerušil jsem zaměstnání. O důchod jsem nepožádal. Prý při pozdějším
přiznání starobního důchodu dojde k jeho zvýšení. Jak
dlouho je třeba pracovat bez důchodu a jaký vliv by na
zvýšení důchodu měla případná pracovní neschopnost?

J. L., Nový Jičín
Nejprve uveďme postup výpočtu řádného starobního důchodu přiznaného právě k důchodovému věku. Starobní důchod se skládá ze základní výměry, jejíž výše činí 9 % průměrné mzdy měsíčně. K tomu náleží procentní výměra, na kterou
vznikl nárok podle § 29 zákona č. 155/1995 Sb, o důchodovém
pojištění. Ta činí za každý celý rok doby pojištění získané do
vzniku nároku na tento důchod 1,5 % výpočtového základu
měsíčně. Do doby pojištění se pro účely předchozí věty započítávají náhradní doby pojištění. Zákon uvádí, které náhradní
doby se při výpočtu započítávají pouze v rozsahu 80 % a které
v rozsahu 100 %.
Jak je tomu při výpočtu starobního důchodu v případě určité
doby práce „na procenta“, tedy výdělečné činnosti bez pobírání starobního důchodu, na který již vznikl nárok? V zásadě
se výše procentní výměry starobního důchodu vypočteného
podle předchozího odstavce zvyšuje pojištěnci, který splnil
podmínky nároku na řádný starobní důchod a po vzniku nároku na tento důchod vykonával výdělečnou činnost, a přitom starobní důchod nepobíral, za každých 90 kalendářních
dnů této výdělečné činnosti o 1,5 % výpočtového základu.
Za výkon výdělečné činnosti se pro účely zvýšení procentní
výměry starobního důchodu nepovažují a pro účely výpočtu
se odečítají:
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● doby pracovního volna bez náhrady příjmu
● doby neomluvené nepřítomnosti v práci
● doby dočasné pracovní neschopnosti, kterou si pojištěnec

nezpůsobil úmyslně, pokud dočasná pracovní neschopnost vznikla nejpozději v poslední den ochranné lhůty
● doby karantény
● doby, po kterou trvala potřeba ošetřování nebo péče o dítě
ve věku do deseti let nebo jiného člena domácnosti, nejvýše však v rozsahu prvních devíti kalendářních dnů potřeby
ošetřování nebo péče, popřípadě prvních 16 kalendářních
dnů, jde-li o osamělého zaměstnance, který má v péči alespoň jedno dítě ve věku do 16 let, které neukončilo povinnou
školní docházku
Další celý rok pojištění, a tedy 1,5 % VZ lze někdy získat i napracováním kratší doby než 90 kalendářních dnů, pokud právě
tato doba „chybí“ do dalšího násobku 365. Pojištěnec si podává žádost, kde uvádí rozsah této doby.
Ing. Marcela Hříbalová, úsek odborové politiky OS KOVO
Autorizace: Text platí i od 1. ledna 2018
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Kovák č. 5/13. března 2017
NEVYPLACENÉ ODSTUPNÉ A PODPORA V NEZAMĚSTNANOSTI
Má žena dostala výpověď z nadbytečnosti. Její zaměstnavatel jí však nevyplatil v řádném termínu odstupné. Na dotaz jí bylo sděleno, že odstupné dostane se zpožděním. Já
jsem již v předčasném starobním důchodu a dostali jsme
se do špatné finanční situace. Půjčovat peníze si nechceme. Má žena nárok na podporu v nezaměstnanosti a kdy?

G. R., Dobruška
Uchazeči o zaměstnání, kterému bylo z posledního zaměstnání vyplaceno odstupné, odbytné nebo odchodné, se podpora v nezaměstnanosti poskytne až po uplynutí doby, která se
určí podle počtu násobků průměrného výdělku nebo měsíčního služebního příjmu, ze kterých byla odvozena minimální
výše odstupného, odbytného nebo odchodného stanovená
jinými právními předpisy (§ 44a zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti). Přitom není dotčeno poskytování podpory v nezaměstnanosti po celkovou dobu stanovenou tímto zákonem.
Pro dobu do roku 2011 pro neposkytování podpory v nezaměstnanosti nebylo rozhodné, zda odstupné, odbytné nebo
odchodné bylo skutečně vyplaceno. I v případě, že je zaměstnavatel svému zaměstnanci neposkytl, ale podle platných
právních předpisů poskytnout měl, neměnilo se nic na předchozím ustanovení. Protože však řada uchazečů o zaměstnání při aplikaci těchto ustanovení neměla prostředky k obživě,
bylo rozhodnuto novelou zákona kompenzovat těmto uchazečům vzniklou újmu po dobu, po kterou se jim podpora v nezaměstnanosti nemůže poskytovat. Celkovou částku vyplacené
kompenzace je zaměstnavatel povinen uhradit úřadu práce.
Neučiní-li tak zaměstnavatel dobrovolně, je na něm dlužná
částka vymáhána příslušným celním úřadem.
Výše této kompenzace se stanoví jako násobek doby, za
kterou náleží odstupné, a 65 % průměrného měsíčního
čistého výdělku, který byl u uchazeče o zaměstnání zjištěn a naposledy používán pro pracovněprávní účely.
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O výši vyplacené kompenzace informuje krajská pobočka
úřadu práce zaměstnavatele do tří pracovních dnů od nabytí
právní moci rozhodnutí. Zaměstnavatel je povinen uvedenou
částku úřadu práce uhradit do deseti pracovních dnů od doručení této informace, a to i v případě, že dlužné odstupné již
vyplatil. Nesplnění této povinnosti oznamuje krajská pobočka
úřadu práce celnímu úřadu příslušnému podle sídla zaměstnavatele, který je právnickou osobou, nebo bydliště zaměstnavatele, který je fyzickou osobou. Neuhrazenou částku vyplacené kompenzace vymáhá na zaměstnavateli celní úřad.
Ing. Marcela Hříbalová, úsek odborové politiky OS KOVO
Autorizace: Text platí i od 1. ledna 2018
Kovák č. 6/27. března 2017
KDE DOSTANU PŘÍSPĚVEK NA PÉČI?
Můj devadesátiletý otec si požádal o umístění do domova
důchodců. Zdravotně je na tom již velmi špatně, momentálně je v nemocnici. Ředitelka domova důchodců nám doporučila požádat o sociální příspěvek. Kde se o tento příspěvek
žádá?
A. J., Pardubice
Paní ředitelka měla zřejmě na mysli příspěvek na péči podle
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Klient domova důchodců, který má přiznán tento příspěvek, ho odevzdává domovu
jako úhradu za péči, která je mu poskytována. Kromě toho klient
hradí domovu větší část svého starobního nebo invalidního důchodu. Výše příspěvku se určuje podle stupně závislosti osoby.
Výše příspěvku pro osoby starší 18 let činí za kalendářní měsíc
880 Kč
jde-li o stupeň I (lehká závislost)
4 400 Kč
jde-li o stupeň II (středně těžká závislost)
8 800 Kč
jde-li o stupeň III (těžká závislost)
13 200 Kč
jde-li o stupeň IV (úplná závislost)
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Krajská pobočka úřadu práce provádí pro účely posuzování
stupně závislosti sociální šetření, při kterém se zjišťuje schopnost samostatného života osoby v přirozeném sociálním
prostředí. Sociální šetření podle věty první provádí příslušná
krajská pobočka úřadu práce také v průběhu hospitalizace
osoby ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče, jestliže je této
osobě poskytována u jednoho nebo postupně u více poskytovatelů zdravotních služeb následná nebo dlouhodobá lůžková péče
pro tutéž nemoc nebo úraz trvající nepřetržitě déle než 60 dnů.
Sociální šetření provádí sociální pracovník. O provedeném sociálním šetření vyhotovuje sociální pracovník písemný záznam,
který na požádání předkládá posuzované osobě.
Krajská pobočka úřadu práce zašle příslušné okresní správě
sociálního zabezpečení žádost o posouzení stupně závislosti
osoby. Součástí této žádosti je písemný záznam o ociálním šetření a kopie žádosti osoby o příspěvek. Při posuzování stupně
závislosti osoby vychází okresní správa sociálního zabezpečení
(posudkový lékař) ze zdravotního stavu osoby doloženého nálezem vydaným lékařem z výsledku sociálního šetření a zjištění
potřeb osoby, popř. z výsledků funkčních vyšetření a z výsledku
vlastního vyšetření posuzujícího lékaře. Okresní správa sociálního zabezpečení zašle příslušné krajské pobočce úřadu práce
stejnopis posudku s uvedením základních životních potřeb,
které osoba není schopna zvládat. Toto posouzení je součástí
Rozhodnutí o přiznání či zamítnutí příspěvku, které obdrží
žadatel.
Ing. Marcela Hříbalová, úsek odborové politiky OS KOVO
Autorizace: Text platí i od 1. ledna 2018
Kovák č. 7/10. dubna 2017
VYLOUČENÉ DOBY PRO STAROBNÍ DŮCHOD
Chtěl bych si požádat o řádný starobní důchod. Doslechl
jsem se, že výši důchodu ovlivňují tzv. vyloučené doby,
ale že se v některých případech krátí. Jedná se o dobu
studia?
S. B., Poděbrady
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Nejprve si stručně připomeňme způsob výpočtu výše
řádného starobního důchodu. Starobní důchod se skládá
ze základní a procentní výměry. Základní výměra důchodu
činí 9 % průměrné mzdy. Výše procentní výměry starobního důchodu se stanoví procentní sazbou z výpočtového
základu podle doby pojištění získané do vzniku nároku na
tento důchod. Činí za každý celý rok doby pojištění získané do vzniku nároku na tento důchod 1,5 % výpočtového základu měsíčně.
Výpočtový základ se získá redukcí osobního vyměřovacího základu, jehož výše vyplývá z výdělků pojištěnce
získaných v rozhodném období a zvýšených koeficienty
zohledňujícími růst průměrné mzdy v jednotlivých letech
rozhodného období.
Vedle dob pojištění figurují ve výpočtu procentní výměry náhradní doby pojištění. Které to jsou, určuje taxativně
zákon o důchodovém pojištění. Do doby pojištění se započítávají náhradní doby pojištění pouze v rozsahu 80 %.
Výjimkou jsou náhradní doby vojenské služby, péče o dítě
do čtyř let a péče o závislé osoby, které se započítávají ze
100 %.
Pro výši procentní výměry důchodu jsou kromě dob
pojištění a náhradních dob pojištění důležité též tzv.
vyloučené doby. Ve většině případů je vyloučenou dobou doba pracovní neschopnosti. Vyloučené doby zabraňují „rozmělnění“ výdělků při výpočtu důchodu. Za
tyto doby nenáleží výdělek, a aby nedošlo při výpočtu
ke snížení důchodu, zkracuje se o vyloučené doby rozhodné období.
V souladu se zákonem o důchodovém pojištění jsou
vyloučenými dobami doby:
● dočasné pracovní neschopnosti, kterou si pojištěnec nezpůsobil úmyslně
● karantény
● po které trvala potřeba ošetřování nebo péče o dítě ve
věku do deseti let nebo jiného člena domácnosti podle
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zvláštního právního předpisu, nejvýše však v rozsahu
prvních devíti 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
● pobírání invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně,
popřípadě plného invalidního důchodu nebo pobírání starobního důchodu
● po které pojištěnec byl poplatníkem pojistného na pojištění, nelze-li zjistit výši jeho vyměřovacích základů
● v ýkonu vojenské služby v ozbrojených silách ČR, pokud
nejde o vojáky z povolání a vojáky v další službě a výkonu
civilní služby,
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● účasti na pojištění osob pečujících osobně o dítě ve věku

do čtyř let

● účasti na pojištění osob pečujících osobně o osobu mladší

●

●
●

●
●

●

●

●

deset let, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni I
(lehká závislost), nebo o osobu, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost), nebo
stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost),
pokud spolu žijí v domácnosti; podmínka domácnosti se
nevyžaduje, jde-li o blízkou osobu
soustavné přípravy na budoucí povolání studiem na střední nebo vysoké škole v ČR, a to po dobu prvních šesti let
tohoto studia po dosažení věku 18 let
vedení v evidenci Úřadu práce ČR v rozsahu, ve kterém je
započítávána jako náhradní doba pojištění
účasti osob, kterým je poskytována zvláštní ochrana a pomoc na základě zákona upravujícího zvláštní ochranu
svědka
teoretické a praktické přípravy pro zaměstnání nebo jinou
výdělečnou činnost osoby se zdravotním postižením
ode dne přiznání důchodu do konce roku přiznání důchodu a doby před dosažením 18 let věku, jde-li o případy uvedené v § 18 odst. 2
za něž byly podle zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých
zákonů vyplaceny mzdové nároky v nižší částce, než náležely
za něž nebyla náhrada mzdy, platu nebo jiného příjmu započitatelného do vyměřovacího základu pro stanovení pojistného podle zvláštního zákona přiznána soudem
pobírání starobní penze na určenou dobu, doživotní
penze nebo penze na přesně stanovenou dobu s přesně
stanovenou výší, do dosažení věku potřebného pro vznik
nároku na starobní důchod (tzv. předdůchod)

A nyní k vašemu dotazu. Zákon o důchodovém pojištění
skutečně obsahuje ustanovení, podle kterého je ve dvou
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případech počet kalendářních dnů omezen. Je zde v § 16 zákona uvedeno, že činí-li součet vyloučených dob uvedených
v odst. 4 větě druhé písm. f) a h) více než 1825 kalendářních
dnů, omezí se počet těchto vyloučených dob nad 1825 kalendářních dnů na jednu polovinu. Pod těmito písmeny se
skrývá soustavná příprava na budoucí povolání studiem na
střední nebo vysoké škole v ČR, a to po dobu prvních šesti
let tohoto studia po dosažení věku 18 let, a dále teoretické
a praktické přípravy pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou
činnost osoby se zdravotním postižením. Je ale třeba zdůraznit, že doba studia nad 18 let věku se od 1. ledna 2010
již pro výpočet starobního důchodu nehodnotí jako náhradní doba, a tedy ani jako doba vyloučená.
Ing. Marcela Hříbalová,
úsek odborové politiky OS KOVO
Autorizace: Text platí i od 1. ledna 2018

Kovák č. 11/12. června 2017
DŮCHOD A STUDIUM VYSOKÉ ŠKOLY
Jsem studentem vysoké školy a o prázdninách hodlám
dva až tři měsíce brigádně na plný úvazek pracovat. Zajímá mě, zda se to projeví ve výši mého budoucího důchodu.
J. Š., Pardubice
Vzhledem k častým změnám právních předpisů této oblasti můžeme na dotaz odpovědět tak, jak je problematika
uzákoněna podle současně platné právní úpravy. Zákon
č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, dobu takového
brigádního zaměstnání pro výši důchodu zohledňuje, a to
v případě, že se jedná o výdělečnou činnost dle § 27 zákona.
To znamená, že je z výdělku odváděno pojistné na sociální
pojištění.
Do 31. prosince 2009 bylo v zákoně o důchodovém pojiš-
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tění stanoveno, že se doba studia po 31. prosinci 1995 po
dosažení věku 18 let započítávala v rozsahu nejvýše šesti
let a že se tato náhradní doba pro stanovení výše procentní
výměry důchodu započítávala v rozsahu 80 % délky trvání
účasti studenta na důchodovém pojištění.
Od 1. ledna 2010 bohužel v rámci tzv. malé důchodové
reformy tento zápočet studia po 18. roce věku byl zrušen
a studium probíhající od 1. ledna 2010 se již jako náhradní
doba pro výši důchodu nezapočítává vůbec. V úvahu tedy
připadá využití jiné náhradní doby nebo doplacení doby studia v systému dobrovolného důchodového pojištění, což je
ovšem nákladné.
Uskutečníte-li tedy váš plán na prázdninovou brigádu,
může tato výši důchodu dosti ovlivnit v kladném slova smyslu. Doba pracovního poměru, ve kterém byste byl zaměstnán a účasten důchodového pojištění, by se započítávala
100%. Za každý rok pojištění do důchodového věku náleží
1,5 % výpočtového základu, přičemž výpočtový základ se
odvozuje z výdělků z rozhodného období.
Získaná doba důchodového pojištění má však ještě další
význam, a to splnění minimální doby pojištění pro získání nároku na starobní důchod. Ta v době počátku účinnosti zákona
č. 155/1995 Sb. činila 25 let, ale pro vás je to již 35 let. Zcela jistě
je dobře, že se o podmínky nároku a výpočet důchodu zajímáte již nyní.
Ing. Marcela Hříbalová, úsek odborové politiky OS KOVO
Autorizace: Text platí i od 1. ledna 2018
Kovák č. 12/26. června 2017
POLOVIČNÍ ÚVAZEK A STAROBNÍ DŮCHOD
Pečuji o tříleté dítě a nabídla se mi možnost zaměstnání
na částečný úvazek. Zajímalo by mě, jak by takový pracovní poměr, i několikaletý, ovlivnil můj budoucí starobní
důchod.
E. H., Čáslav
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Podstatné je, zda z výdělečné činnosti budete odvádět
důchodové pojištění. Hranice výdělku pro účast na důchodovém pojištění je nyní 2 500 Kč. Tohoto výdělku při polovičním úvazku evidentně dosáhnete a budete důchodově
pojištěna.
Složitější je vliv, který takové zaměstnání bude mít na výši
budoucího starobního důchodu. Výše důchodu závisí na
dvou veličinách. První je počet let pojištění a druhou jsou
výdělky v jednotlivých letech rozhodného období. Rozhodné období začíná rokem 1986 a končí kalendářním rokem
předcházejícím datu přiznání důchodu. Za každý dokončený
celý rok pojištění od 1. září roku, kdy pojištěnec ukončil povinnou školní docházku, do data předcházejícího datu důchodového věku náleží při výpočtu 1,5 % výpočtového základu. Počet let tedy bude u vás stejný jak v případě plného
úvazku, tak v případě polovičního úvazku.
To, že budete pobírat fakticky poloviční výdělek, se však
projeví, a to právě ve výši výpočtového základu. Výdělky
v jednotlivých letech rozhodného období se přenásobí koeficienty růstu průměrné mzdy v národním hospodářství,
sečtou jako tzv. osobní vyměřovací základ a redukují se redukčními hranicemi, aby vznikl vyměřovací základ. Starobní
důchod má navíc tzv. pevnou složku, která dle nyní platných
předpisů činí 9 % průměrné mzdy.
Podstatné je, že péče o dítě do čtyř let je zároveň tzv. náhradní dobou pojištění, stejně jako např. doba pracovní
neschopnosti. V případě, že by se váš pracovní poměr na
poloviční úvazek překrýval s péčí o dítě do čtyř let, bylo by
možné podle současných předpisů požádat o upřednostnění náhradní doby před zaměstnáním s nízkými příjmy v tomto období.
Ing. Marcela Hříbalová,
specialistka pro otázky sociálního práva
Autorizace: Text platí i od 1. ledna 2018
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Kovák č. 17/26. června 2017
OPĚTOVNÉ POSKYTOVÁNÍ PODPORY V NEZAMĚSTNANOSTI
Zajímá mě, jak úřad práce řeší opětovné poskytování podpory v nezaměstnanosti, jestliže uchazeč již dříve podporu
pobíral. Musí pro získání nového nároku na podporu uplynout nějaká určená doba? 
J. P., Pardubice
V případě, kdy se uchazeč o zaměstnání dostává do evidence
na úřadu práce opětovně, řeší jeho nároky na podporu v nezaměstnanosti konkrétní ustanovení zákona o zaměstnanosti,
a to v souvislosti s plynutím podpůrčí doby poskytování podpory v nezaměstnanosti v předchozí evidenci. Má se tak zamezit spekulativnímu pobírání dávek a požaduje se, aby nárok
vznikl až po určité, uchazečem o zaměstnání skutečně odpracované době.
Vyžaduje se však zároveň, aby vedle toho získal uchazeč zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce alespoň 12 měsíců (tzv. podmínka doby
předchozího zaměstnání) v posledních dvou letech.
V § 48 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, se rozlišují
dva případy. V prvním případě uchazeč o zaměstnání, kterému v posledních dvou letech před zařazením do evidence
uchazečů o zaměstnání neuplynula celá podpůrčí doba
pobírání podpory a po uplynutí části podpůrčí doby získal
zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce alespoň tří měsíců, má nárok na
podporu v nezaměstnanosti po celou podpůrčí dobu. Jestliže získal zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu
důchodového pojištění v délce kratší než tři měsíce, má
uchazeč o zaměstnání nárok na podporu v nezaměstnanosti
po zbývající část podpůrčí doby. Současně musí být v obou
případech splněna podmínka celkové doby předchozího zaměstnání.
§ 49 zákona uvádí, že uchazeč o zaměstnání, kterému v posledních dvou letech před zařazením do evidence uchazečů
o zaměstnání uplynula celá podpůrčí doba, má nárok na
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podporu v nezaměstnanosti, pokud po uplynutí této podpůrčí doby získal zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností
dobu důchodového pojištění v délce alespoň šesti měsíců.
Tato doba se nevyžaduje v případech, kdy uchazeč o zaměstnání skončil zaměstnání nebo výdělečnou činnost ze zdravotních důvodů nebo skončil zaměstnání z důvodů zrušení
organizace, přemístění organizace či zrušením místa z důvodu nadbytečnosti nebo zaměstnavatel porušil podstatnou
povinnost vyplývající z právních předpisů, kolektivní smlouvy
nebo sjednaných pracovních podmínek. Současně musí být
opět splněna podmínka celkové doby předchozího zaměstnání. Do doby šesti měsíců se nezapočítává doba důchodového pojištění získaná zaměstnáním nebo jinou výdělečnou
činností v době vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání
a krátkodobým zaměstnáním.
Ing. Marcela Hříbalová,
specialistka pro otázky sociálního práva
Autorizace: Text platí i od 1. ledna 2018
Kovák č. 18/16. října 2017
DŮCHOD A DALŠÍ VÝDĚLEČNÁ ČINNOST
Brzy dosáhnu důchodového věku. Chtěl bych si o starobní důchod požádat, avšak nadále pracovat pro stejného
zaměstnavatele. Musím změnit pracovní poměr na dobu
neurčitou na pracovní poměr na dobu určitou? D. R., Kolín
Lidé, kteří pobírají tzv. řádný starobní důchod a pracují současně v pracovněprávním vztahu, nemusejí již od 1. ledna 2010
takový vztah sjednávat na dobu určitou. Do konce roku 2009
platilo, že takový vztah musel být sjednán nejen na dobu určitou, ale že tato doba nesměla přesáhnout jeden kalendářní
rok.
V současné praxi to znamená, že starobní důchod je možné
běžným způsobem přiznat a pobírat, i když důchodce setrvá
nadále v pracovněprávním vztahu sjednaném na dobu neur-
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čitou. Do 31. prosince 2009 bylo třeba před přiznáním výplaty
důchodu měnit pracovní poměr z doby neurčité na dobu určitou, případně ukončovat dosavadní pracovní poměr a navazovat nový.
POZOR: Pro poživatele tzv. předčasných starobních důchodů v období do dosažení důchodového věku se od 1. ledna
2010 nic nezměnilo. Výplata předčasného starobního důchodu po dobu jakékoli výdělečné činnosti zakládající účast na
důchodovém pojištění nenáleží. Poté, co poživatel předčasného starobního důchodu dosáhne důchodového věku, pro
něj ovšem ve vztahu k výkonu výdělečné činnosti platí stejné
možnosti výdělečné činnosti jako pro poživatele řádných starobních důchodů).
Ing. Marcela Hříbalová,
specialistka pro otázky sociálního práva
Autorizace: Text platí i od 1. ledna 2018

Kovák č. 19/30. října 2017
NÁROK NA SOUBĚH DŮCHODU A NEMOCENSKÉHO
Dohodl jsem se se zaměstnavatelem na ukončení pracovního poměru. Jedná se o dohodu z organizačních důvodů.
Na okresní správě sociálního zabezpečení jsem k datu
skončení pracovního poměru podal žádost o přiznání předčasného starobního důchodu. O důchod jsem tak požádal
270 dnů před dovršením důchodového věku. Avšak dříve,
než můj pracovní poměr skončil, jsem onemocněl a nyní
jsem v pracovní neschopnosti. Budu mít po skončení pracovního poměru nárok na současné vyplácení nemocenského a předčasného starobního důchodu?
J. P., Vlašim
Co se týká data přiznání předčasného starobního důchodu, jedná se o dobrou volbu, jelikož 270 dnů je beze zbytku dělitelných 90, takže krácení důchodu při výpočtu není

98

zbytečně vysoké. Přesto by bylo bývalo vhodné např. zaevidovat se do dovršení důchodového věku jako uchazeč
o zaměstnání v evidenci u úřadu práce, získat tak další dobu
pojištění (náhradní dobu) a vyhnout se krácení starobního
důchodu pro předčasnost.
Avšak k vaší současné situaci. Po skončení pracovního poměru a v pracovní neschopnosti nemáte možnost vstoupit
do evidence uchazečů o práci na úřadu práce, neboť byste
nemohl nastoupit do zaměstnání, které by vám úřad práce
případně nabídl. Souběh výplaty starobního důchodu a nemocenského není ve všech případech vyloučen. Tento souběh zákon připouští u pracujících důchodců. Platí ale kratší
délka podpůrčí doby nemocenské, a to 70 kalendářních dní
místo 380, které platí pro běžného zaměstnance.
V souladu se zněním § 2 zákona č. 187/2006 Sb. nárok na
nemocenské nemá pojištěnec:
● který si úmyslně přivodil dočasnou pracovní neschopnost
● k terému 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 vznikl
nárok na výplatu starobního důchodu
● u něhož vznikla dočasná pracovní neschopnost nebo byla
nařízena karanténa v době útěku z místa vazby, v době
útěku odsouzeného z místa výkonu trestu odnětí svobody nebo v době útěku osoby ve výkonu zabezpečovací detence z místa výkonu
V § 25 zákona je tedy vyjádřena přednost nároku na
výplatu starobního důchodu, pokud pojištěná činnost
skončila přede dnem, od něhož vznikl nárok na výplatu
starobního důchodu.
Jestliže vám již od České správy sociálního zabezpečení
bylo doručeno Rozhodnutí o přiznání starobního důchodu
podle § 31 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění,

99

a jestliže od doručení neuplynula lhůta 30 dnů, mohli 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 podobně jako
u evidence u úřadu práce také o náhradní dobu pojištění pro
důchod. Použití tohoto postupu by pro vás zřejmě přicházelo
v úvahu při předpokládané déletrvající pracovní neschopnosti, která by případně mohla trvat až do data, od kterého by
vám náležel starobní důchod řádný, nekrácený pro předčasnost podle § 29 zákona o důchodovém pojištění.
Dodáváme, že pokud byste si požádali o zastavení výplaty
předčasného starobního důchodu, již by to nemělo na pokračování výplaty nemocenského vliv, výplata nemocenského by se neobnovila.
Ing. Marcela Hříbalová,
specialistka pro otázky sociálního práva
Autorizace: Text platí i od 1. ledna 2018
Kovák č. 21/27. listopadu 2017
MUSÍM STÁLE PLATIT ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ?
Mám tři děti, nejmladší z nich trpělo vleklými zdravotními problémy. To je hlavní důvod, proč jsem od jeho narození již nenastoupila do žádného zaměstnání. Manžel nás
všechny zvládl uživit a děti jsou již zaopatřené. Zdravotní
pojištění za mě platí manžel. Brzy dosáhnu důchodového
věku, ale na okresní správě mi řekli, že na starobní důchod nebudu mít nárok z důvodu nedostatečného počtu
roků pojištění. Jak to bude s platbou zdravotního pojištění? Bude za mě, až dosáhnu důchodového věku, toto
pojištění platit stát?
Y. Č., Praha
Prozatím jste z hlediska zdravotního pojištění tzv. osobou
bez zdanitelných příjmů. Výše pojistného takových osob se
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odvozuje od výše minimální mzdy a činí 13,5 % této mzdy
v aktuálním roce.
Jak je to s povinností státu platit za některé skupiny osob?
Všeobecně je známo, že stát platí zdravotní pojištění za nezaopatřené děti, poživatele důchodu, matky pečující o malé
děti, za určitých podmínek i za uchazeče o zaměstnání. Výčet
skupin osob, za něž je plátcem pojistného na zdravotní pojištění stát, je však daleko širší. Taxativně je uveden v § 7 zákona č. 48/1997 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění.
V současné době platí stát pojistné za ty skupiny osob, které
uvádíme v následující tabulce.
Stát je plátcem pojistného prostřednictvím
státního rozpočtu za tyto pojištěnce:
●
●
●
●
●
●

●

●

●

nezaopatřené děti
poživatele důchodů z důchodového pojištění
příjemce rodičovského příspěvku
ženy na mateřské dovolené, osoby na rodičovské dovolené a osoby pobírající peněžitou pomoc v mateřství
uchazeče o zaměstnání
osoby pobírající dávku pomoci v hmotné nouzi a osoby
s nimi společně posuzované 10), a to za dalších podmínek
osoby, které jsou závislé na péči jiné osoby ve stupni
II (středně těžká závislost), stupni III (těžká závislost)
a stupni IV (úplná závislost) 11), osoby pečující o tyto
osoby a osoby pečující o osoby mladší deset let věku,
které jsou závislé na péči jiné osoby ve stupni I (lehká
závislost)
osoby ve výkonu zabezpečovací detence nebo vazby,
osoby ve výkonu trestu odnětí svobody nebo osoby ve
výkonu ústavního ochranného léčení
osoby uvedené, které jsou příjemci dávek nemocenského pojištění
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Stát je plátcem pojistného prostřednictvím
státního rozpočtu za tyto pojištěnce:
●

●

●
●

●

●
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 soby, které jsou invalidní ve třetím stupni nebo
o
které dosáhly věku potřebného pro nárok na
starobní důchod, avšak nesplňují další podmínky
pro přiznání invalidního důchodu pro invaliditu
třetího stupně nebo starobního důchodu a nemají
příjmy ze zaměstnání, ze samostatné výdělečné
činnosti a nepožívají žádný důchod z ciziny nebo
tento důchod nepřesahuje měsíčně částku ve výši
minimální mzdy
osoby celodenně osobně a řádně pečující alespoň
o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti
do 15 let věku, přičemž se za takové osoby považuje
vždy pouze jedna osoba, a to buď otec, nebo matka
dítěte, nebo osoba, která převzala dítě do trvalé
péče nahrazující péči rodičů, pokud nemají příjmy ze
zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti
mladistvé umístěné ve školských zařízeních pro výkon
ústavní výchovy a ochranné výchovy
osoby vykonávající dlouhodobou dobrovolnickou
službu, manžele nebo registrované partnery státních
zaměstnanců, pokud je následují do místa jejich
vyslání k výkonu práce v zahraničí a nemají příjem
ze závislé činnosti nebo nejsou osobami samostatně
výdělečně činnými
cizince, kterým bylo uděleno oprávnění k pobytu na
území České republiky za účelem poskytnutí dočasné
ochrany podle zvláštního právního předpisu, pokud
nemají příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné
výdělečné činnosti
žadatele o udělení mezinárodní ochrany a jeho dítě
narozené na území České republiky, cizince, jemuž
bylo vydáno potvrzení o strpění pobytu na území

●

●

České republiky, a jeho dítě narozené na území České
republiky, pokud nemají příjmy ze zaměstnání nebo ze
samostatné výdělečné činnosti
příjemci starobní penze na určenou dobu, doživotní
penze nebo penze na přesně stanovenou dobu
s přesně stanovenou výší důchodu podle zákona
upravujícího doplňkové penzijní spoření do dosažení
věku potřebného pro vznik nároku na starobní
důchod podle § 32 zákona o důchodovém pojištění, při
stanovení tohoto věku u žen se postupuje stejně jako
u mužů stejného data narození
osoby starší 26 let studující prvně v doktorandském
studijním programu uskutečňovaném vysokou školou
v České republice ve standardní době v prezenční
formě studia, pokud nejsou zaměstnanci nebo
osobami samostatně výdělečně činnými

Z uvedeného je zřejmé,
že dosažením důchodového věku se stanete státním pojištěncem. Doporučujeme ale informovat
o této skutečnosti raději
s určitým předstihem vaši
zdravotní pojišťovnu. Vaše
oznamovací povinnost vyplývá ze znění § 10 zákona
č. 48/1997 Sb.
Ing. Marcela Hříbalová,
specialistka pro otázky
sociálního práva
Autorizace: Text platí
i od 1. ledna 2018
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ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ

Kovák č. 4/27. února 2017
OZNAMOVACÍ POVINNOST U ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ
Mám jako zaměstnanec nějaké oznamovací povinnosti
týkající se plateb zdravotního pojištění, nebo všechno
hlásí zaměstnavatel? A jak je to, když požádám o důchod
zpětně?
K. P., Kolín
Oznamovací povinnost plátců pojistného je uvedena v § 10
zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. V prvním odstavci tohoto paragrafu jsou uvedeny povinnosti zaměstnavatele. Zaměstnavatel je povinen nejpozději do osmi
dnů od vzniku skutečnosti, která se oznamuje, provést u příslušné zdravotní pojišťovny oznámení o:
● nástupu zaměstnance do zaměstnání a jeho ukončení
● o změně zdravotní pojišťovny zaměstnancem, pokud mu
zaměstnanec tuto skutečnost sdělil
● o skutečnostech rozhodných pro povinnost státu platit za
zaměstnance pojistné, a to i v těch případech, kdy povinnost státu vznikla v době, kdy zaměstnanci poskytl pracovní volno bez náhrady příjmu, jsou-li mu tyto skutečnosti
známy
O oznamovaných skutečnostech je zaměstnavatel povinen
vést evidenci a dokumentaci. Při plnění oznamovací povinnosti sděluje zaměstnavatel jméno, příjmení, trvalý pobyt
a rodné číslo zaměstnance. Ve druhém odstavci téhož paragrafu jsou pak uvedeny oznamovací povinnosti zaměstnance.
Zaměstnanec je povinen oznámit příslušné zdravotní pojišťovně skutečnosti podle předchozího odstavce neprodleně, pokud:
● zjistí, že jeho zaměstnavatel tuto povinnost nesplnil
● s vému zaměstnavateli nesdělil, že sám změnil zdravotní
pojišťovnu
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●
●

 o skončení pracovního poměru pobírá dávky nemocenp
ského pojištění (do osmi dnů)
nastane skutečnost rozhodná pro vznik nebo zánik povinnosti státu platit za něj pojistné podle § 7 (tzv. státní
pojištěnci)

Požádá-li zaměstnanec o starobní důchod se zpětnou platností, což může být i o několik let zpětně, je zjevné, že oznamovací povinnost splnit včas nemohl. Když poté splní tuto
povinnost co nejdříve, nehrozí mu od zdravotní pojišťovny
žádná sankce. Pojišťovna v takovém případě získá pojistné
za státního pojištěnce pouze tři měsíce zpětně.
Ing. Marcela Hříbalová,
úsek odborové politiky OS KOVO
Autorizace: Text platí i od 1. ledna 2018
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BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
Kovák č. 5/13. března 2017
JAKÁ JE PŘÍPUSTNÁ TEPLOTA NA PRACOVIŠTI
Jsem zaměstnanec firmy zabývající se výrobou průmyslových a užitkových textilií. Za jakých podmínek mohou pracovat zaměstnanci ve skladové hale s teplotou
-2 °C (teplota na výrobní hale téměř kopíruje venkovní
teplotu).
J. Ch., Plzeň
Tuto problematiku řeší NV č. 361/2007 Sb., § 6, odst. 1:
zaměstnanec může být exponován zátěži chladem jen tehdy, vykonává-li práci odpovídající energetickému výdeji
106 W.m -2 a vyššímu na nevenkovním pracovišti, na němž
musí být udržována operativní nebo výsledná teplota jako
technologický požadavek nižší, než je minimální teplota
upravená v příloze č. 1 k tomuto nařízení, části A, tabulce
č. 2, nebo vykonává-li práci na venkovním pracovišti s korigovanou teplotou vzduchu 4 °C a nižší nebo v případě zdolávání mimořádných událostí.
Z výše uvedené citace vyplývá, že pracovat za vámi uvedených podmínek není možné. Zaměstnavatel na takovémto pracovišti musí dodržet teplotu uvedenou v tabulce č. 2.
Teploty na pracovištích se určují dle třídy práce a její začlenění je uvedeno v tabulce č. 1. Pokud by činnost ve skladu
byla zařazena do třídy práce IIb, je minimální teplota na pracovišti 14 °C.
Zátěž teplem při práci na nevenkovním pracovišti s neudržovanou teplotou přirozeně větraném, na pracovišti, na němž je k větrání použito kombinované nebo nucené větrání a na pracovišti s udržovanou teplotou jako
technologickým požadavkem
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Tabulka č. 2:
Třída
práce

M (W.m )
(brutto)

tomin
nebo
tgmin
(°C)

tomax
nebo
tgmax
(°)

va (m.s-1)

I = mensi

80

20

27

0,01 až 0,2

II a

81 až 105

18

26

II b3)

106 až 130

14

32

III a

131 až 160

10

30

III b

161 až 200

10

26

IV a

201 až 250

10

24

IV b1)

251 až 300

10

20

V2)

301 a více

10

20

Rh (%)

0,05 až 0,3

0,1 až 0,5

30 až 70

Vysvětlivka k tabulce č. 2:
energetický výdeji (W.m-2), průměrná operativní teplota (to),
výsledná teplota kulového teploměru (tg), rychlost proudění
vzduchu (va), relativní vlhkost vzduchu (Rh) a stereoteplota (tst)
Hodnoty tomax/tgmax pro přirozeně větraná pracoviště vyžadují oblek o tepelném odporu 0,5 clo. Hodnoty tomin/tgmin
pro přirozeně větraná pracoviště vyžadují oblek o tepelném
odporu 1,0 clo. V případě, že va na pracovišti je =mensi 0,2 m.s-1
platí, že to = tg. Práce třídy IVb není pro ženy celosměnově přípustná z hlediska hygienických limitů fyzické zátěže, režimová
opatření je nutno aplikovat i při to =mensi 10 °C. Práce třídy
V není pro ženy z hlediska hygienických limitů fyzické zátěže
přípustná; pro muže není celosměnově z hlediska hygienických limitů fyzické zátěže přípustná, režimová opatření je nutno aplikovat i při to = mensi 10 °C. U prací zařazených do třídy
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práce IIb až V musí být současně dodrženy přípustné limity pro
krátkodobě a dlouhodobě přípustnou zátěž z hlediska energetické náročnosti práce.
Část A
Třídy práce podle celkového průměrného
energetického výdeje (M) vyjádřené v brutto
hodnotách a ztráta tekutin za osmihodinovou směnu
Tabulka č. 1:
Třída

Druh práce

M (W.m -2)

práce

I

Práce vsedě s minimální celotělovou
pohybovou aktivitou

II a

Práce převážně vsedě spojená s lehkou
manuální prací rukou a paží, řízení
osobního vozidla, a některých drážních
vozidel, přesouvání lehkých břemen
nebo překonávání malých odporů,
81 až 105
automatizované strojní opracovávání
a montáž malých lehkých dílců,
kusová práce nástrojářů a mechaniků,
pokladní.

II b

Práce spojená s řízením nákladního
vozidla, traktoru, autobusu, trolejbusu,
tramvaje a některých drážních vozidel
a práce řidičů spojená s vykládkou
a nakládkou. Převažující práce vstoje
s trvalým zapojením obou rukou, paží
a nohou – dělnice v potravinářské
výrobě, mechanici, strojní opracování
a montáž středně těžkých dílců, práce
na ručním lisu. Práce vstoje s trvalým
zapojením obou rukou, paží a nohou
spojená s přenášením břemen do
10 kg – prodavači, lakýrníci, svařování,
soustružení, strojové vrtání, dělník
v ocelárně, valcíř hutních materiálů,
tažení nebo tlačení lehkých vozíků.
Práce spojená s ruční manipulací
s živým řemenem, práce zdravotní
sestry nebo ošetřovatelky u lůžka.
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mensi 80

106 až 130

Třída

Druh práce

M (W.m -2)

práce

III a

Práce vstoje s trvalým zapojením obou
131 až 160
horních končetin

III b

Práce vstoje s trvalým zapojením obou
horních končetin, trupu, chůze, práce
ve stavebnictví při tradiční výstavbě,
čištění menších odlitků sbíječkou a
broušením, příprava forem na 15–50 kg
161 až 200
odlitky, foukači skla při výrobě velkých
kusů, obsluha gumárenských lisů, práce
na lisu v kovárnách, chůze po zvlněném
terénu bez zátěže, zahradnické práce
a práce v zemědělství.

IV a

Práce spojená s rozsáhlou činností svalstva trupu, horníchi dolních končetin
– práce ve stavebnictví, práce s lopatou
ve vzpřímené poloze, přenášení břemen
o váze 25 kg, práce se sbíječkou, práce
v lesnictví s jednomužnou motorovou
201 až 250
pilou, svoz dřeva, práce v dole – chůze
po rovině a v úklonu do 15 stupňů,
práce ve slévárnách, čištění a broušení
velkých odlitků, příprava forem pro velké odlitky, strojní kování menších kusů,
plnění tlakových nádob plyny.

IV b

Práce spojené s rozsáhlou a intenzivní
činností svalstva trupu, horních i dolních končetin – práce na pracovištích
hlubinných dolů – ražba, těžba, doprava, práce v lomech, práce v zemědělství
s vysokým podílem ruční práce, strojní
kování větších kusů.

V

Práce spojené s rozsáhlou a velmi
intenzivní činností svalstva trupu,
horních i dolních končetin – transport
těžkých břemen, např. pytlů s cementem, výkopové práce, práce sekerou
při těžbě dřeva, chůze v úklonu 15–30
stupňů, ruční kování velkých kusů,
práce na pracovištích hlubinných dolů
s ruční ražbou v nízkých profilech
důlních děl.

251 až 300

301 a více
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Vysvětlivka k tabulce č. 1:
Práce neuvedené v tabulce se zařazují s ohledem na druh
práce obdobného charakteru.
Václav Pelce, specialista BOZP, RP OS KOVO Plzeň
Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2018

Kovák č. 6/27. března 2017
OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ POMŮCKY
Zaměstnavatel nám přiděluje pouze základní osobní
ochranné pracovní pomůcky, ostatní ať si prý koupíme
sami. Někdy se přidělené OOPP nedají použít společně.
Na naše připomínky reaguje slovy „Tak si kupte jiné“.
Je postup zaměstnavatele správný? Na co máme nárok?
J. T., Ostrava
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Vzhledem k tomu, že na podobné dotazy odpovídám poměrně často, mohu rovnou říci, že postup vašeho zaměstnavatele je zcela nevhodný. Bohužel ne všichni zaměstnavatelé
znají své povinnosti nebo přidělují OOPP bez dalších souvislostí, hlavně ať je jich co nejméně a jsou co nejlevnější.
Povinnost přidělit OOPP stanovuje zaměstnavateli zákon
č. 262/2006 Sb. Již v § 101 odst. 1 ZP je stanoveno, že zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení
jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce.
Dále je v § 102 odst. 1 stanoveno, že 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.
Už tyto odstavce zcela jasně říkají, že zaměstnavatel se musí
plně starat o bezpečnost práce a vytvořit bezpečné pracovní podmínky. Přidělování OOPP vychází z dokumentu vyhledání a posouzení rizik. V rámci přijímání opatření ke snížení
nebo odstranění rizika stanovuje na prvním místě opatření
technické (kolektivní), které chrání všechny zaměstnance bez
rozdílu pracovních úkolů. Následně se stanovuje opatření organizační, tedy požadavky na zdravotní a odbornou způsobilost a pracovní postupy (organizace práce). Pokud nestačí
tato opatření, pak řeší individuální ochranu zaměstnance přidělováním OOPP. Tato povinnost je definována v § 104 odst.
1)2) ZP. Další bližší požadavky na přidělování OOPP je možno
najít v prováděcím předpise – Nařízení vlády č. 495/2001 Sb.
V uvedeném nařízení vlády je také stanoveno, že přidělené
OOPP musí být účinné proti konkrétním rizikům a jejich používání nesmí představovat další riziko. Pokud zaměstnanec
používá více OOPP proti většímu počtu rizik, musí být tyto
prostředky vzájemně slučitelné.
Zaměstnanec musí být prokazatelně seznámen s návody na
používání a údržbu přidělených OOPP. Zvláštní kapitolou je
následná údržba, zejména praní ochranných pracovních odě-
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vů. Pokud se jedná o běžný pracovní oděv, může zaměstnavatel přidělovat prací prostředky nebo finanční plnění. Jestliže
pracovní oděv plní specifickou ochranou funkci, musí údržbu
zajistit zaměstnavatel. Je nutno si uvědomit, že např. u ohnivzdorné impregnace stanovuje četnost a působ praní výrobce a po stanoveném cyklu praní musí být odborně provedena
obnova impregnace oděvu. Pro tyto účely uzavírá zaměstnavatel smlouvu s certifikovanou firmou, která následně praní,
čištění a impregnování odborně provádí a vede také evidenci
o jednotlivých oděvech, počtu praní a obnově impregnace.
V rámci posuzování rizik a stanovování následných opatření
je nutno mít na paměti, že sem nepatří pouze pracovní oděv,
rukavice, brýle, obuv a přilba, ale i pláště do deště, gumáky,…
(vlhké pracovní prostředí), zimní kabáty, teplé rukavice, zimní
pracovní obuv,… (studené pracovní prostředí), rovněž také
práce s chemickými látkami a směsmi, práce ve výbušném
prostředí, v elektro rozvodnách atd.
Pro každé riziko je nutno vybrat takové OOPP, které zajistí
ochranu nejen proti znečištění, ale i před konkrétními riziky. Takže mohu mít pracovní obuv, která bude olejivzdorná, s profilovanou podrážkou snižující riziko uklouznutí,
bez kousku kovu, tudíž vhodná i do rozvodny elektro, a je
antistatická, takže ji lze použít v prostředí s nebezpečím výbuchu. Pokud je používána na stavbě, může mít i planžetu
proti propíchnutí a tužinku na ochranu proti pádu předmětů
na nohu.
Co se týká vašeho dotazu na pořizování OOPP, tak v ZP
§ 101 odst. 6) je jasně stanoveno, že náklady spojené se zajišťováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je povinen
hradit zaměstnavatel; tyto náklady nesmějí být přenášeny
přímo ani nepřímo na zaměstnance.
Z toho vyplývá, že OOPP nakupuje a bezúplatně přiděluje
zaměstnavatel. Není přípustné, aby novému zaměstnanci
předal seznam OOPP, které si má dotyčný při nástupu do
zaměstnání zakoupit, a následně mu tyto výdaje proplatil.
Nebo že by dal zaměstnanci seznam OOPP a peníze s tím, že
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mu zaměstnanec posléze nákup vyúčtuje. Výjimky jsou pouze v případech nadměrné velikosti chodidla nebo specifické
ortopedické úpravy obuvi, popř. v nadměrné velikosti pracovního oděvu. Zaměstnanec si je nechá zhotovit, upravit
a pak předloží zaměstnavateli účet k proplacení.
Zaměstnanec je povinen přidělené OOPP používat v souladu s pokyny zaměstnavatele a řádně se o ně starat podle
návodu výrobce. V dnešní době již mnozí zaměstnavatelé
nepřidělují jen pracovní oděv, ale i trika nebo košile s logem
společnosti. Tento přístup je rozumnější, neboť si zaměstnanec přinese vlastní, ale pro některou práci naprosto nevhodné oblečení. S ohledem na běžná a častá rizika je dobré
mít bavlněný nejen pracovní oděv, ale i triko či košili, bez
umělohmotných přísad.
Stanislav Šmíd, specialista BOZP RP OS KOVO Ostrava
Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2018
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Kovák č. 8/24. dubna 2017
KARPÁLNÍ TUNEL A UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU
Ve firmě pracuji 15 let na pozici operátorky výroby.
Z důvodu silných bolestí rukou jsem musela k lékaři.
Prodělala jsem operaci karpálního tunelu na pravé
i levé ruce. Po návratu z nemocenské mě zaměstnavatel poslal na mimořádnou lékařskou prohlídku. Byla
u mě zjištěna ztráta zdravotní způsobilosti k výkonu
dosavadní práce. Po absolvování lékařské prohlídky
mi byla na personálním oddělení předána výpověď
– ukončení pracovního poměru dohodou. Bylo mi nabídnuto odstupné ve výši tří průměrných platů. Postupuje zaměstnavatel správně?
H. M., Most
Ve vašem případě se evidentně jedná o nemoc z povolání. Zaměstnavatel nepostupuje správně. Nereagoval na
podezření na vznik nemoci z povolání (dále NzP), viz zákon
č. 373/2011 Sb., § 63! Nesprávně uvedl důvod výpovědi
a nízké odstupné, viz zákon č. 262/2006 Sb., ZP, § 52, 1d),
§ 67,2!
Zaměstnavatel a lékař, který poskytuje zaměstnavateli pracovně-lékařské služby, ignorovali § 63 zákona
č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. V § 63
uvedeného zákona je stanoveno:
Ošetřující lékař je povinen odeslat k poskytovateli uvedenému v § 61 odst. 1 nebo 2 osobu, u níž na základě odborného
vyšetření vzniklo důvodné podezření na nemoc z povolání,
nebo k poskytovateli uvedenému v § 61 odst. 2, je-li podezření,
že nemoc již nadále nesplňuje podmínky pro uznání nemoci
z povolání.
Povinnost odeslat zaměstnance k poskytovateli uvedenému v § 61 odst. 1 nebo 2 má i zaměstnavatel, má-li důvodné podezření na vznik nemoci z povolání, nebo k poskytovateli uvedenému v § 61 odst. 2, má-li podezření, že
nemoc již nadále nesplňuje podmínky pro uznání nemoci
z povolání.
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Při podezření na NzP se proto okamžitě spojte s místně
příslušným oddělením nemocí z povolání!
Viktor Fürst,
specialista BOZP na RP OS KOVO Ústí nad Labem
Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2018
Kovák č. 9/15. května 2017
ZAMĚSTNAVATEL ODMÍTÁ UZNAT MÉ ZRANĚNÍ
Ve firmě pracuji pět let na pozici operátorky výroby. Na
svém pracovišti provádím práce, u kterých dochází k jednostranné fyzické zátěži horních končetin. Práci provádím
vždy podle pokynů zaměstnavatele, podle technologického postupu a dodržuji požadavky na kvalitu výroby. Při
ranní směně mi lidově řečeno prasklo v ruce, v okolí palce.
Pro nesnesitelnou bolest jsem nemohla pokračovat v práci a musela odejít k lékaři. Následoval měsíc nemocenské.
Zaměstnavatel odmítá uznat mé zranění jako pracovní
úraz. Své stanovisko zdůvodňuje tím, že úraz neodpovídá definici pracovního úrazu. Postupuje zaměstnavatel
správně? Vyřeší situaci podání stížnosti na Oblastní inspektorát práce? Děkuji za odpověď. 
M. F., Zákupy
V tomto případě se zaměstnavatel odvolává na § 271k zákona č.262/2006 Sb., ZP:
Pracovním úrazem pro účely tohoto zákona je poškození zdraví
nebo smrt zaměstnance, došlo-li k nim nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění
pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi (§ 273 a 274).
K uvedené problematice existuje obecně používaný právní
názor, který v souladu s ustanovením § 271k, odst. 1 ZP říká, že
se nemůže jednat o pracovní úraz, kterým je poškození zdraví, neboť k němu nedošlo krátkodobým, náhlým a násilným
působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů nebo
v přímé souvislosti s nimi (§ 273 a 274 ZP). Zaměstnavatel tedy

115

rozhodl správně, když pracovní úraz neuznal! Může se však
jednat o nemoc z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání. Nepovažuji za normální situaci, kdy zaměstnanec poctivě
a svědomitě plní příkazy, nařízení, dodržuje předpisy k zajištění BOZP, plní požadavky zaměstnavatele na kvalitu výroby,
dodržuje technologický postup a v okamžiku, kdy se u něho
projeví poškození zdraví, mu zaměstnavatel oznámí, že se nejedná o pracovní úraz.
Další postup je jasný. Neprodleně prostřednictvím předsedy
vaší ZO OS KOVO kontaktujte příslušné regionální pracoviště
OS KOVO. Popište svůj případ a požádejte o právní pomoc.
Nesmí-li zaměstnanec podle lékařského posudku dále konat
dosavadní práci pro pracovní úraz nebo onemocnění nemocí z povolání a dochází-li k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 52
písm. d) ZP nebo dohodou z týchž důvodů, přísluší mu při
skončení pracovního poměru odstupné ve výši nejméně dvanáctinásobku průměrného výdělku.
Pokud tyto skutečnosti a požadavky zákonů zaměstnavatel
vědomě ignoruje, musí se zaměstnanec sám přihlásit na příslušné oddělení Nemoci z povolání. Právní souvislosti musí zaměstnanec řešit v rozsahu právní pomoci s RP. Ještě jednodušší je neuznání pracovního úrazu, kdy se zaměstnanec zraní na
pracovišti, které mu zaměstnavatel přidělil a na kterém pravidelně provádí přidělenou práci. Svou práci provádí přesně podle všech požadavků a pokynů zaměstnavatele. Neporušuje
tedy žádné předpisy. Zaměstnavatel odmítá uznat úraz jako
pracovní. Jedinou možností je řešit případ s RP právní cestou
s využitím řádu právní pomoci pro členy OS KOVO. Požadujte podání žaloby na uznání pracovního úrazu. OIP nemá ani
v jednom z těchto dvou případů žádnou pravomoc. Případy
neuznaných pracovních úrazů jsou ostudou 21. století.
Viktor Fürst,
specialista BOZP na RP OS KOVO Ústí nad Labem
Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2018
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ZDRAVÍ

Kovák č. 12/26. června 2017
MÁ SMYSL SI SJEDNÁVAT CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ?
Chceme s manželkou letošní dovolenou strávit o něco
dál než v minulých letech, kdy jsme navštěvovali jen
okolní státy. Při těchto cestách jsme si nesjednávali
cestovní pojištění a v případě zdravotních potíží jsme
spoléhali na zdravotní průkaz vydaný naší zdravotní
pojišťovnou, na který se může žádat zdravotní ošetření v Evropské unii. Během těchto výjezdů zatím nebylo
potřeba vyhledat lékaře. Nyní jsme se rozhodli k delší
cestě a v mediích stále slyšíme informace o teroristických útocích nebo o nebezpečí nákazy infekčními chorobami. Uvažujeme tedy, že si cestovní pojištění sjednáme. Máme dilema, zda jej uzavřít, nebo po dosavadních
zkušenostech jen využívat zdravotního průkazu. Proto
by nás zajímalo, zda je uzavření cestovního pojištění
opravdu výhodné, zda máme nárok na lepší zdravotní
péči, jak cestovní pojištění funguje a zda má vůbec smysl jej uzavírat?
B. V., Rakovník
Cesty do zahraničí můžeme rozdělit na dlouhodobé a krátkodobé. Z dotazu vyplývá, že se bude jednat o krátkodobý
výjezd do zahraničí za účelem dovolené. Z hlediska poskytování zdravotní péče musíme rozlišovat, zda se zahraniční
cesta uskuteční do států EU, nebo mimo EU.
Při vycestování do států EU podléhá občan ČR veřejnému
zdravotnímu pojištění, které mu uhradí v zahraničí poskytnutou zdravotní péči na základě předložení Evropského
průkazu zdravotního pojištění (dále EHIC) nebo potvrzení,
které jej dočasně nahrazuje. V zemích EU je českému pojištěnci poskytována zdravotní péče za stejných podmínek
jako místním občanům. Při žádosti o čerpání zdravotní péče
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je nutné se prokázat platným EHIC. Náklady za péči jsou
pak hrazeny místní zdravotní pojišťovnou a je požadována
finanční spoluúčast stanovená v dané destinaci. Aby mohly být náklady uhrazeny místní zdravotní pojišťovnou, musí
být péče čerpána ve zdravotnických zařízeních, která jsou
finančně napojena na veřejné zdroje. V zařízeních, která
nejsou napojena na systém veřejných zdrojů, bude muset
český pojištěnec zaplatit celou péči z vlastních finančních
prostředků a teprve následně požádat svou zdravotní po-

118

jišťovnu v ČR, zda by mu alespoň část nákladů uhradila.
V některých zemích EU je zaveden tzv. pokladenský systém,
zejména v ambulantní sféře, kdy pojištěnec zaplatí poskytnutou péči v hotovosti a následně na základě předložení
dokladů žádá o refundaci nákladů přímo místní pojišťovnu
nebo svou pojišťovnu v ČR. Z veřejného pojištění se nehradí
transport zpět do ČR.
Při cestách do destinací mimo EU probíhá čerpání zdravotní péče ve dvou rovinách. Ve státech, se kterými má ČR
bilaterální smlouvy, je péče hrazena na základě sjednaných
smluvních podmínek. V tzv. smluvních státech uhradí zdravotní pojišťovna svému pojištěnci z veřejného zdravotního
pojištění zpětně náklady vynaložené na neodkladnou zdravotní péči, jejíž potřeba nastala během pobytu, a to do výše
stanové úhrady takové péče na území ČR. V jiném režimu probíhá čerpání zdravotní péče ve smluvních státech – Makedonie, Srbsko, Černá Hora a Turecko. Zde je nárok na poskytnutí
nutné a neodkladné zdravotní péče na účet české zdravotní
pojišťovny za stejných podmínek jako u místních pojištěnců.
V Makedonii a v Srbsku je akceptován český zdravotní průkaz
pojištěnce (EHIC), a to na základě dohody s tamním orgánem
zdravotního pojištění. V Černé Hoře a Turecku je zdravotní
péče poskytována po předložení speciálního formuláře, který je k dispozici v české zdravotní pojišťovně, a s nímž musí
občan do daného státu vycestovat. Pokud pojištěnec za nutnou a neodkladnou péči musel zaplatit v hotovosti, má nárok
na dodatečnou refundaci, a to do výše stanovené pro úhradu
takové péče na území daného smluvního státu. Je potřeba
upozornit, že v některých smluvních státech se některé sjednané podmínky nevztahují na turistické pobyty (např. zdravotní péče se poskytuje jen při pracovním pobytu apod.).
Při vycestování do států mimo EU platí český občan ošetření z vlastních finančních prostředků a česká zdravotní pojišťovna mu uhradí zpětně z veřejného zdravotního pojištění
vynaložené náklady za neodkladnou zdravotní péči poskytnutou v místě pobytu, a to do výše stanovené úhrady v ČR.
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Refundaci nákladů uhradí příslušná zdravotní pojišťovna
na základě žádosti, jejíž součástí musí být lékařská zpráva
a originální účty. Jiná než nutná a neodkladná péče se nerefunduje. Relevantní informace o problematice plateb za péči
v zahraničí získáte u své zdravotní pojišťovny nebo v Kanceláři zdravotního pojištění (bývalé Centrum mezinárodních
úhrad). Je v zájmu občana, aby se před výjezdem informoval
o systému poskytování a proplácení zdravotní péče v cílové
destinaci.
Pokud chcete cestovat s klidem a s vědomím, že eventuální
problémy se zdravím v zahraničí zvládnete bez větších problému a bez zbytečně vynaložených finančních nákladů za
ošetření, uzavřete před odjezdem cestovní zdravotní pojištění, a to nejen při cestách v rámci EU, ale především při cestách mimo území EU, kde nejste kryti žádných zdravotním
průkazem nebo mezinárodní smlouvou. Cestovní pojištění
finančně zajišťuje léčebné výlohy, pobyt ve zdravotnickém
zařízení (nemocniční poplatky), předepsané léky, přepravu
do nejbližšího zdravotnického zařízení, repatriaci (transport) do ČR, přítomnost opatrovníka a nepřetržitou asistenční službu, která funguje jako partner a logisticky zajišťuje veškeré informace a návody, jak se chovat a jednat (co
podepsat a co ne, jak vyplnit formulář, doporučuje lékaře
a zdravotnické zařízení, zajistí úhradu apod.). Tyto služby
veřejné zdravotní pojištění nefinancuje a nezajišťuje.
Před sjednáním cestovního zdravotního pojištění je vždy
velmi nutné se podrobně seznámit s podmínkami pojištění, především s výší limitu léčebných výloh (čím vyšší, tím
lépe) na pojistnou událost, ale hlavně s výlukami z pojistného (jedná se o situace, na které se pojištění nevztahuje
nebo je omezuje). Jsou také rozdílné podmínky u pojištění
pro běžnou turistickou cestu a cestu do zahraničí za účelem provozování sportu.
Uzavření cestovního pojištění není určitě zbytečným finančním výdajem, neboť zdravotní péče v zahraničí není
levnou záležitostí a platby za léčebné úkony jsou daleko
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vyšší než v ČR, totéž platí pro spoluúčast. Rok od roku jdou
ceny nahoru, protože medicína je stále dokonalejší, ale
také dražší. Cestovní pojištění vám celkové náklady na dovolenou výrazně nezvýší, protože denní sazby jsou v desetikorunách, ale při problémech vám ušetří tisíce. Proto při
cestách do zahraničí doporučuji pojištění uzavřít. Sjednat
jej můžete jak v dceřiných společnostech zdravotních pojišťoven, tak u komerčních pojišťoven přímo na přepážkách,
ale i on-line těsně před odjezdem nebo již z místa pobytu
v zahraničí. Pak ale hrozí nebezpečí, že nebudete ihned pojištěni, neboť pojištění platí až v momentě, kdy pojišťovna
obdrží platbu.
Na závěr bych vás ještě krátce informoval o okolnostech,
které také souvisejí se zdravotní péčí a mohou vám zlepšit zahraniční pobyt. Pokud se rozhodnete cestovat do
některé z exotických zemí, mělo by být základní prevencí
takové cesty odpovídající očkování. V těchto destinacích
jsou turisté více vystaveni zdravotním rizikům souvisejícím
s odlišným životním stylem, stravováním, hygienou i přírodními a teplotními podmínkami. Při cestách do některých zemí je přímo určen povinný typ očkování, jinak vás
na území státu nevpustí. Povinné očkování se každý rok
mění podle vývoje zdravotních rizik na jednotlivých kontinentech. Některé typy očkování jsou do určitých destinací
doporučeny a mají působit jako prevence proti infekcím.
Před každou plánovanou cestou by se měl cestující ujistit,
že je řádně očkován. Potřebné informace podá zdravotní
pojišťovna nebo specializované pracoviště – středisko očkování a cestovní medicíny.
Při samostatných cestách do zahraničí, a to nejen mimo
EU, je velmi vhodná registrace v systému DROZD. Projekt
Dobrovolné registrace občanů ČR při cestách mimo naše
území umožňuje účinně organizovat pomoc českým občanům, kteří poskytnou na dobrovolném základě informace
o svém plánovaném pobytu v zahraničí. Informace slouží
Ministerstvu zahraničních věcí k poskytování rychlé pomo-
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ci občanům v nouzi a účinné organizaci pomoci v případě
teroristických útoků, přírodních katastrof i sociálních nepokojů. Systém umožňuje rozesílání e-mailů a SMS zaregistrovaným osobám, které se v daném státě nacházejí, a tím
jim poskytovat důležité informace nebo je včas varovat
před hrozícím nebezpečím.
Speciálně pro Kováka píše PhDr. Václav Vojkůvka
Aktualizace: Text platí i od 1. ledna 2018
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BYDLENÍ

Kovák č. 2/30. ledna 2017
NEOPRÁVNĚNÉ VYUŽÍVÁNÍ SPOLEČNÝCH PROSTOR
Působíme vedle sebe SBD a společenství vlastníků s odloženým vznikem. Jeden nájemce si v našem domě udělal
z části společné sklepní chodby další sklep bez souhlasu
vlastníků. Zahradil tím vypouštěcí ventily od ústředního topení. Kam se máme obrátit, aby tento „dodatečný“
sklep nájemce odstranil? Je povinen uhradit nějakou finanční částku za užívání společných prostor? Zahradil to
už před čtyřmi roky. 
J. K., Ostrava
Tento problém se musí řešit s bytovým družstvem, které je
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jako většinový vlastník zároveň správcem. Uvedený nájemce je
navíc zřejmě členem družstva. Vlastníkem společných prostor
je družstvo a SVJ bez právní osobnosti.
Jedná se o neoprávněné užívání společných prostor, kdy si
nájemce bez svolení vlastníků domu zahradil společné prostory a vytvořil si další sklep. Ten se v nájemném platí. Uživatel
sklepních prostor se úmyslně obohatil na úkor druhých, a proto musí zaplatit nájemné za celé čtyři roky. Rozhodně není
možné, aby se nájemce bez jakékoli smlouvy sám rozhodl,
že bude užívat společný prostor, a navíc tím zamezí přístupu
k ventilům od ústředního topení.
JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR (SON)
Autorizace: Text platí i od 1. ledna 2018

Kovák č. 2/30. ledna 2017
BEZ ELEKTŘINY NESLOUŽÍ BYT SVÉMU ÚČELU
Od roku 1992 bydlím v pronajatém bytě. Nyní v něm
vyhořely rozvody elektřiny. Všechny elektrospotřebiče
mám v pořádku, ani k žádnému přepětí nedošlo. Dům
je z roku 1990. V bytech je na elektřinu úplně všechno
i ohřev vody a topení. Uvedenou vážnou závadu v rozvodu elektřiny jsem bezodkladně nahlásila pronajímateli.
Ten mi sdělil, že do bytu pošle elektrikáře, ale já že musím odstranění závady zaplatit. Je to opravdu tak?

M. L., Vrané nad Vltavou
Pronajímatel vám na základě nájemní smlouvy předal byt
k bydlení. Bez elektřiny však nemůže byt k bydlení sloužit.
Také kolaudační rozhodnutí jistě zní na dům s byty s elektroinstalací. Pronajímatel má povinnost udržovat po dobu nájmu byt a dům ve stavu způsobilém k užívání. Nájemce hradí
pouze běžnou údržbu a drobné opravy související s užíváním
bytu; vyhořelé rozvody elektřiny nepatří k běžné údržbě ani
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k drobným opravám, což si lze ověřit nahlédnutím do nař. vl.
č. 308/2015 Sb.
Z uvedeného vyplývá, že tuto vážnou závadu, skoro bych
uvedla havárii, musí na své náklady odstranit pronajímatel
coby vlastník celého domu, který odpovídá za to, že rozvody
elektřiny v bytě budou bez závad a že bude provedena revize
i těchto nových rozvodů. Pokud by vám v příčinné souvislosti
s tím, že jste byla v bytě bez elektřiny nebo samotným vyhořením elektřiny vznikla škoda, nese za ni rovněž odpovědnost
pronajímatel.
JUDr. Jitka Kocianová,
poradkyně Sdružení nájemníků ČR (SON)
Autorizace: Text platí i od 1. ledna 2018

Kovák č. 5/13. března 2017
JE LEPŠÍ KOUPĚ NEBO DAR?
Rodiče na mě chtějí převést byt. Co je pro mě výhodněj-
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ší a praktičtější? Byt formálně odkoupit, či ho dostat darem? Jak konkrétně postupovat? Jedná se o byt ve vlastnictví rodičů.
K. S., Vyškov
V případě prodeje bytu přichází v úvahu platba dvou daní,
a to podle zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb.
daň z nabytí nemovitých věcí a daň z příjmu podle zákona
č. 586/1992 Sb.
Od 1. listopadu 2016 platí, že jako kupující zaplatíte daň
z převodu nemovitých věcí ve výši 4 % ze sjednané kupní
ceny bytu nebo 4 % ze 75 % ceny odhadní či zjištěné dle vyhlášky č. 419/2013 Sb. Pokud by byla kupní cena např. ve výši
1 Kč, bude se daň hradit z ceny odhadní nebo zjištěné.
Rodiče by byli od povinnosti platit daň z příjmu (15 %)
osvobozeni:
● p
 okud v bytě jako prodávající měli bydliště nejméně po
dobu dvou let bezprostředně před prodejem
● p
 okud v něm jako prodávající měli bydliště bezprostředně
před prodejem po dobu kratší dvou let a použijí-li získané
prostředky na uspokojení bytové potřeby
● p
 ro osvobození příjmu plynoucího manželům ze společného jmění postačí, aby podmínky pro jeho osvobození
splnil jen jeden z nich, pokud v bytě bydleli před prodejem
nejméně dva roky
Darování
Při darování se daň z nabytí nemovitých věcí neplatí. Daň
darovací byla zrušena a příjmy z darování jsou pro obdarovaného předmětem daně z příjmu fyzických osob. Od
daně z příjmu fyzických osob jsou mimo jiné osvobozeny
bezúplatné příjmy od příbuzného v linii přímé a v linii vedlejší, pokud jde o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítěte manžela, rodiče manžela
nebo manžela rodičů. Jak konkrétně postupovat při osvobození od nabytí bezúplatného příjmu vám sdělí váš příslušný
finanční úřad (tam, kde se nachází nemovitost).
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Z uvedeného vyplývá, že darování bytu mezi příbuznými
není zatíženo daněmi, a je tedy „výhodnější“.
Pro převod bytu rodičů jako dárců na vás jako obdarovanou je nutno sepsat mezi uvedenými smluvními stranami
darovací smlouvu. Darovací smlouvou dárce bezplatně převádí vlastnické právo k věci nebo se zavazuje obdarovanému
věc bezplatně převést do vlastnictví a obdarovaný dar nebo
nabídku přijímá. Darovací smlouvu napíše nejlépe odborník
nebo ji napište sami podle dostupného vzoru. Podpisy na darovací smlouvě musejí být úředně ověřeny. Ověřený originál
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darovací smlouvy pak musíte „vložit“ do katastru nemovitostí. Učiníte tak na předepsaném tiskopisu, který naleznete na
www.cuzk.cz nebo u příslušného katastrálního úřadu.
Darovací smlouva (originál) bude přílohou tohoto tiskopisu, který doručíte podatelně příslušného katastrálního
úřadu.
JUDr. Jitka Kocianová,
poradkyně Sdružení nájemníků (SON) ČR
Autorizace: Text platí i od 1. ledna 2018

Kovák č. 5/13. března 2017
ZDRŽET SE HLASOVÁNÍ
Jsme společenství vlastníků s odloženým vznikem, takže
nás svolává družstvo. Na poslední schůzi jsme volili zástupce za vlastníky do společného výboru. Dle mého názoru to byl velký chaos, ne volby. V této souvislosti bych
se rád zeptal, co znamená nebo jak se počítá to, když se
někdo zdrží hlasování. 
I. P., Ostrava
V případě voleb byste se měli řídit předem schváleným volebním řádem. Volby by měla řídit volební komise, ta také
oznamuje jejich výsledky. Schůze je usnášeníschopná, je-li
přítomna nadpoloviční většina vlastníků. Je třeba pamatovat na to, že váha hlasu je dána velikostí spoluvlastnického
podílu.
Výraz „zdržet se hlasování“ znamená, že nejsem pro (např.
navrženého kandidáta do společného výboru), v konečném
důsledku jako bych byl proti. Rozhodující jsou vždy hlasy pro.
JUDr. Jitka Kocianová,
poradkyně Sdružení nájemníků (SON) ČR
Autorizace: Text platí i od 1. ledna 2018
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Kovák č. 7/10. dubna 2017
NÁJEM BYTU NA ŠEDESÁT LET
S manželem jsme uzavřeli nájemní smlouvu s pronajímatelem, kde je uvedeno, že nájem se sjednává na 60 let.
Také jsme si dohodli, že nájemné se bude zvyšovat každoročně o inflaci. Jsme samozřejmě rádi, ale je vůbec možné se takto dohodnout na tak dlouhé době určité a jaká
možná rizika to pro nás obnáší? 
E. a K. H., Praha
Jedním ze základních principů občanského zákoníku
je autonomie vůle
stran. Ve vašem
případě je nepochybné, že jste se
svobodně rozhodli a skutečně jste
chtěli a nakonec
i uzavřeli nájemní
smlouvu na dobu
určitou na dobu
60 let. O takovéto
poměrně
dlouhé
době nájmu jsou
vedeny mezi právníky diskuse, soudy
o této věci několikrát rozhodovaly.
Občanský zákoník
v obecné části o nájmu jako takovém řeší věc tak, že v případě nájmu na dobu určitou delší než 50 let se má za to (jedná
se o právní domněnku, která je vyvratitelná), že byl nájem
ujednán na dobu neurčitou s tím, že v prvních 50 letech lze
nájem vypovědět jen z ujednaných výpovědních důvodů
a v ujednané výpovědní době. To znamená, že se na ná-
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jem pohlíží, že byl uzavřen na dobu určitou. Nájemce bytu
může podle § 2287 občanského zákoníku nájem sjednaný
na dobu určitou vypovědět, změní-li se okolnosti, z nichž
strany při vzniku závazku ze smlouvy o nájmu zřejmě vycházely, do té míry, že po nájemci nelze rozumně požadovat, aby v zájmu pokračoval. Co může být změnou okolností? Např. nutnost stěhování se za prací, rozvod, narození
dítěte apod. Výpovědní doba je jak pro pronajímatele, tak
pro nájemce tříměsíční.
Znovu však opakuji, pokud by byla u soudu zpochybněna
doba určitá, kterou jste si dohodli na 60 let, musel by soud
posoudit všechny okolnosti, které vás k tomu vedly, a hlavně musí respektovat princip smluvní autonomie (s přihlédnutím k § 41 obč. zák.) a zvážit, zda taková nájemní smlouva nemá být i nadále považována za smlouvu uzavřenou
na dobu určitou (podle rozsudku Nejvyššího soudu ČR sp.
zn. 29 Cdo 60/2012, ze dne 29. ledna 2014).
Pro úplnost dodávám i opačný případ, kdy v případě nájemní či jiné smlouvy uzavřené bez vážného důvodu na
dobu určitou tak, že zavazuje člověka na dobu jeho života
nebo na dobu delší než deset let, se lze po uplynutí deseti
let od vzniku závazku domáhat jeho zrušení soudem.
JUDr. Jitka Kocianová,
poradkyně Sdružení nájemníků (SON) ČR
Autorizace: Text platí i od 1. ledna 2018

Kovák č. 7/10. dubna 2017
ZÁKON NEZNÁ PRODEJ NÁJEMNÍ SMLOUVY
Koupila jsem si od známého nájemní smlouvu za
300 000 Kč. Jedná se o nájem bytu na dobu neurčitou
s nízkým nájemným. Je to tak, že mě majitel nemůže
z bytu vypovědět?
J. H., Pardubice

130

Nejdříve bych k prodeji nájemní smlouvy chtěla uvést,
že se jedná o velký nešvar, bohužel v Česku velmi rozšířený, který s právními předpisy nemá vůbec nic společného.
Bylo by zajímavé vidět tu kupní smlouvu na prodej nájemní
smlouvy. Určitě žádná neexistuje a zřejmě nemáte ani potvrzení, že jste dala majiteli uvedenou sumu peněz za prodej
nájemní smlouvy.
Abyste měla jistotu, že se nájemné nebude zvyšovat, by to
muselo být v nájemní smlouvě uvedeno. Že máte v nájemní
smlouvě uvedeno, že se jedná o nájem bytu na dobu neurčitou, je sice hezké, ale nezaručuje to, že vám pronajímatel
nemůže dát výpověď z důvodů uvedených v občanském zákoníku (např. že byt potřebuje pro sebe či své nejbližší rodinné příslušníky nebo že si neplníte řádně své povinnosti
nájemce a další důvody k výpovědi).
Nechci vás strašit, třeba se váš známý zachová slušně, ale
ve velké většině takovýchto případů tomu tak není.
JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků (SON) ČR
Autorizace: Text platí i od 1. ledna 2018

Kovák č. 8/24. dubna 2017
DOHODA O SKONČENÍ NÁJMU
Uzavřel jsem s pronajímatelem (jsou to manželé) nájemní smlouvu na byt. Jednalo se o nájem na dobu určitou.
Najednou manželé požadovali, abych byt do měsíce opustil. Protože to jsou moji známí, nechtěl jsem dělat potíže
a byt jsem vyklidil, klíče od bytu odevzdal, a protože byly
poškozené dveře do pokoje, dal jsem paní zálohu 2 000 Kč
na dveře nové. Jinak byl byt bez závad, neváznou na něm
žádné dluhy či nedoplatky, naopak mám na zálohách za
služby přeplaceno. Byt jsem při odevzdání vyfotil, abych
měl zdokumentovaný jeho stav. Mezi manžely jsou nějaké neshody, rozvádějí se a dělají si naschvály, takže paní
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mi přes manžela vzkázala, že na mě podá trestní oznámení, a já nevím proč. Co mám udělat?
J. H., Aš
Zachovejte klid. To, že jste byt vyklidil, odevzdal klíče a měl
snahu se dohodnout na náhradě poškozených dveří, není
trestným činem. Zřejmě si paní prostřednictvím vás chce řešit nějaké majetkové spory v rámci rozvodu manželství. To
se vás však netýká.
Vy jste byt vyklidil, odevzdal pronajímateli i s klíči (neuvádíte, kterému z manželů). Tímto postupem došlo k ukončení nájmu bytu, navíc pronajímatelé vás k ukončení nájmu
vyzvali. Došlo tedy k ústní dohodě a faktickému odevzdání bytu. Pokud s vámi komunikuje alespoň jeden z manželů, požádejte jej, abyste spolu uzavřeli písemnou dohodu
o skončení nájmu bytu. I když bude chybět podpis druhého z manželů, pořád je to lepší než žádná písemná dohoda.
Také by bylo dobré, kdybyste si ještě mohl opsat stav médií,
aby na váš účet v bytě nebydlel někdo jiný. V této souvislosti
byste si také měl pohlídat vyúčtování záloh za služby.
Dohodu o ukončení nájmu bytu by správně měli podepsat
oba manželé jako pronajímatelé věci ve společném jmění
manželů. Podle občanského zákoníku platí, že povinnosti
a práva spojená se společným jměním manželů nebo jeho
součástmi náleží oběma manželům společně a nerozdílně.
V právních jednáních týkajících se společného jmění nebo
jeho součástí jsou manželé zavázáni a oprávněni společně
a nerozdílně. V záležitostech týkajících se společného jmění a jeho součástí, které nelze považovat za běžné (což je
právě nakládání s bytem), právně jednají manželé společně,
nebo jedná jeden manžel se souhlasem druhého. Odmítá-li manžel dát souhlas bez vážného důvodu a v rozporu se
zájmem manželů, rodiny nebo rodinné domácnosti či není-li schopen vůli projevit, může druhý manžel navrhnout,
aby souhlas manžela nahradil soud. Jedná-li právně manžel bez souhlasu druhého manžela v případě, kdy souhlasu
bylo zapotřebí, může se druhý manžel dovolat neplatnosti
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takového jednání. V tomto případě by bylo nelogické, aby
se neplatnosti jednání druhý z manželů dovolával, když oba
chtěli, abyste byt opustil.
JUDr. Jitka Kocianová,
poradkyně Sdružení nájemníků (SON) ČR
Autorizace: Text platí i od 1. ledna 2018

Kovák č. 10/29. května 2017
MŮŽE PRONAJÍMATEL ZAKÁZAT PSA V BYTĚ?
Náš pronajímatel povolil nájemcům domu mít v bytě
psa. Takovýchto nájemců je hned několik. Nás ostatní
psi obtěžují štěkáním. Může pronajímatel psa v bytě zakázat?
J. J., Liberec
Pronajímatel je oprávněn nájemci zakázat zvíře v bytě pouze tehdy, pokud chov působí pronajímateli nebo ostatním
obyvatelům obtíže nepřiměřené poměrům v domě. Nepři-
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měřené obtíže mohou spočívat v hluku (např. neustále štěkající smečka psů, hlučný papoušek), znečištění či zápachu,
popř. i v nebezpečnosti zvířete ve vztahu k životu a zdraví
osob (např. jedovatý had). Pokud se jedná o normální projev
psa (sem tam štěkne, hlídá pohyb na chodbě), nelze chov psa
v bytě zakázat.
V případě, že chov zvířete vyvolá zvýšené náklady na údržbu společných částí domů (např. odstranění výkalů úklidovou
službou), musí nájemce tyto náklady uhradit pronajímateli.
Nelze totiž spravedlivě požadovat, aby byly rozúčtovány mezi
všechny nájemce.
JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR (SON).
Autorizace: Text platí i od 1. ledna 2018

Kovák č. 11/12. června 2017
PODLAHOVÁ PLOCHA BYTU
Je někde definován pojem podlahová plocha bytu? Bydlím v nájmu a mám již třetího pronajímatele. Každý z nich
vždy přepočítává podlahovou plochu bytu a nikdy to není
číslo totožné, vždy je velikost podlahové plochy bytu rozdílná od předchozího výpočtu.
A. J., Pardubice
Podlahová plocha bytu je jedním z nejpoužívanějších termínů, co se týká velikosti bytu. V průběhu let se náhled na výpočet podlahové plochy měnil. Termín „podlahová plocha bytu“
v současné době nalezneme v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů a v jeho prováděcím
předpise, tj. Nařízení vlády č. 366/2013 Sb., o úpravě některých
záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím, kde je
popsán způsob výpočtu velikosti podlahové plochy bytu.
U nájemního bydlení je třeba mít na mysli, že bytem se rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou částí domu,
tvoří obytný prostor a jsou určeny a užívány k účelu bydlení.
Podlahovou plochu bytu tvoří půdorysná plocha všech míst-
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ností bytu včetně půdorysné plochy všech svislých nosných
i nenosných konstrukcí uvnitř bytu, jako jsou stěny, sloupy,
pilíře, komíny a obdobné svislé konstrukce. Půdorysná plocha
je vymezena vnitřním lícem svislých konstrukcí ohraničujících
byt včetně jejich povrchových úprav. Započítává se také podlahová plocha zakrytá zabudovanými předměty, jako jsou skříně
ve zdech, vany a jiné zařizovací předměty ve vnitřní ploše bytu.
Vypočtená podlahová plocha bytu se uvádí v m2 a zaokrouhluje na jedno desetinné místo tak, že pět setin m2 a více se zaokrouhluje směrem nahoru, k méně než pěti setinám m2 se
nepřihlíží. Rozdílem oproti původní úpravě je, že se v jednotce
velikost podlahové plochy počítá, aniž by byla brána v potaz
existence vnitřních příček uvnitř bytu. V porovnání s předchozími pravidly pro výpočet jde o zásadní změnu, neboť půdorys
příček uvnitř bytu může zabrat relativně velkou plochu, a o tolik se se stávajícími pravidly v podstatě velikost bytu zvětšila,
ovšem ne reálně, pouze formálně.
Dodávám ještě, že do podlahové plochy bytu se započítává
také podlahová plocha sklepa, pokud se nejedná o sklepní kóji.
Do podlahové plochy bytu se naopak nezapočítává balkon, lodžie či terasa.
JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků (SON) ČR.
Autorizace: Text platí i od 1. ledna 2018

Kovák č. 14/14. srpna 2017
POZOR, I NEVYZVEDNUTÁ VÝPOVĚĎ JE DORUČENÁ
Pronajímatel mi opakovaně vyhrožuje výpovědí z nájmu bytu. Na poště mám od něj doporučený dopis
a obávám se, že je to výpověď. Dopis jsem si ještě nevyzvedl a asi raději nevyzvednu. Postupuju správně?

K. H., Mimoň
Postup není správný. Základním předpokladem úspěšné
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obrany nájemce proti výpovědi z nájmu bytu je seznámení se s výpovědí a jejím obsahem. Nepřebírání písemností
doručovaných pronajímatelem, případně výslovné odmítání zpravidla není ku prospěchu nájemce, ale naopak k jeho
škodě. Výpověď z nájmu bytu, kterou si nájemce odmítl
převzít, se podle zákona považuje za doručenou. Stejně tak
výpověď z nájmu bytu zaslaná prostřednictvím poštovní
zásilky, kterou si nájemce prostě nevyzvedl, se považuje za
doručenou třetím dnem od odeslání adresátovi.
Pokud byla nájemci doručena výpověď z nájmu bytu, má
dva měsíce na to, aby jednak vznesl vůči pronajímateli námitky a jednak podal u soudu žalobu o přezkoumání oprávněnosti výpovědi obsahující všechny důvody, pro které nájemce považuje podanou výpověď za neoprávněnou.
Námitky se musejí týkat důvodu výpovědi, jehož uvedení ve výpovědi je podmínkou její platnosti. Nájemce může
např. namítat, že pronajímatel nepotřebuje byt pro své příbuzné (což je velmi častý výpovědní důvod na straně pronajímatele), protože má k dispozici ještě další nepronajímané
byty.
JUDr. Jitka Kocianová,
poradkyně Sdružení nájemníků ČR
Autorizace: Text platí i od 1. ledna 2018

Kovák č. 15/4. září 2017
ZÁKONNÉ POVINNOSTI NÁJEMCE BYTU
Zajímalo by mě, jaké povinnosti určuje nájemci bytu občanský zákoník. Nechci se totiž s pronajímatelem dostat
zbytečně do konfliktu. 
L. B., Dobříš
Možná, že nevyjmenuji všechny povinnosti nájemce, ale na
některé je třeba zvlášť upozornit. Neplnění některých z těchto povinností může být důvodem ke skončení nájmu bytu.
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● N
 ájemce

●

●

●

●

●

je povinen byt užívat řádně v souladu s nájemní
smlouvou. Za to, že v bytě bydlí, je povinen pronajímateli platit řádně a v čas nájemné a zálohy na služby spojené
s bydlením. Po dobu nájmu je nájemce povinen dodržovat
pravidla obvyklá pro chování v domě a rozumné pokyny
pronajímatele pro zachování náležitého pořádku obvyklého podle místních poměrů.
N
 ájemce je povinen provádět a hradit pouze běžnou údržbu a drobné opravy související s užíváním bytu. Je povinen
strpět úpravu bytu nebo domu, popřípadě jeho přestavbu
nebo jinou změnu, jen nesníží-li hodnotu bydlení a lze-li ji
provést bez většího nepohodlí pro nájemce nebo provádí-li
ji pronajímatel na příkaz orgánu veřejné moci či hrozí-li přímo závažná újma. V ostatních případech lze změnu provést
jen se souhlasem nájemce.
Z
 jistí-li nájemce v bytě poškození nebo vadu, které je třeba bez prodlení odstranit, oznámí to ihned pronajímateli;
jinou vadu nebo poškození, které brání obvyklému bydlení,
oznámí pronajímateli bez zbytečného odkladu.
V
 í-li nájemce předem o své nepřítomnosti v bytě, která má
být delší než dva měsíce, i o tom, že byt mu bude po tuto
dobu obtížně dostupný, oznámí to včas pronajímateli. Současně označí osobu, která po dobu jeho nepřítomnosti zajistí možnost vstupu do bytu, bude-li to nezbytně zapotřebí; nemá-li nájemce takovou osobu po ruce, je tou osobou
pronajímatel.
N
 ájemce má právo přijímat ve své domácnosti kohokoli. Přijme-li nového člena své domácnosti, oznámí zvýšení počtu
osob žijících v bytě bez zbytečného odkladu pronajímateli; neučiní-li to 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.
N
 ájemce má povinnosti i při skončení nájmu, kdy musí byt
vyklidit a předat pronajímateli ve stavu, v jakém jej převzal,
nehledě na běžné opotřebení při užívání a na vady, které je
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povinen odstranit pronajímatel. Popřípadě je nájemce povinen odstranit změny provedené v bytě, pokud se s pronajímatelem nedohodne jinak.
JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR
Autorizace: Text platí i od 1. ledna 2018

Kovák č. 16/18. září 2017
DOMOVNÍ ŘÁD VE SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ
Jsme společenství vlastníků. Máme sice stanovy, ale rádi
bychom měli i domovní řád. Ve stanovách máme docela podrobně popsána práva a povinnosti vlastníků, ale přece jen
je domovní řád lidem více na očích. Jaký je váš názor na domovní řád?
Výbor SVJ, Hradec Králové
Domovní řád může být jedním ze základních dokumentů, které upravují život ve společenství vlastníků jednotek. Společenství v něm upravuje především otázky užívání společných prostor a pravidla chování v těchto prostorách. Některá ustanovení
odpovídající domovnímu řádu musí být dle nového občanského
zákoníku upravena i ve stanovách, ale to neznamená, že by domovní řády ztrácely smysl. Ve stanovách je vhodné upravit nejdůležitější pravidla a jednotlivosti ponechat na domovním řádu.
V domovním řádu je vhodné upravit především užívání
společných částí co do dodržování nočního klidu, chování
a venčení zvířat, požární ochrany, bezpečnosti domu (dovírání dveří atd.), použití klíčů ke společným prostorám,
preventivní povinnosti ochrany společného majetku apod.
V ideálním světě by domovní řády nebyly potřeba, ale bohužel si mnoho vlastníků a jejich nájemníků neuvědomuje,
že by svým chováním mohli ostatní obtěžovat. V domovním
řádu je proto důležité upravit i postup při jeho porušení
– tedy zda má výbor oprávnění rozdávat pokuty a jak má
případně dodržování domovního řádu vymáhat.
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Velmi diskutovanou otázkou je závaznost a vymahatelnost
pokut za porušování domovních řádů. S právní úpravou SVJ
v novém občanském zákoníku získala SVJ podle mnoha názorů nástroj, jak lze pokuty vymáhat. NOZ zavádí výslovnou
povinnost vlastníka jednotky řídit se vznikem vlastnického
práva k jednotce pravidly pro správu domu a pro užívání
společných částí, pokud byl s těmito pravidly seznámen
nebo pokud je měl a mohl znát (což bude zajištěno např.
vyvěšením domovního řádu na domovní vývěsce společenství). NOZ ovšem tuto povinnost ještě rozvádí – ukládá
vlastníkovi jednotky, aby zajistil dodržování pravidel pro
správu domu a pozemku a pro užívání společných částí
domu i osobami, kterým umožnil přístup do domu nebo
bytu. Bude se tedy jednat např. o osoby, které s ním žijí ve
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společné domácnosti, nájemce, návštěvy, řemeslníky, ale
i zcela neznámé osoby, pokud jim vlastník umožní přístup
do domu nebo jednotky. SVJ by tak teoreticky mohla za porušování pravidel správy domu a užívání společných částí
třetími osobami postihovat vlastníky jednotek.
Pokud jde o pokuty v domovním řádu, převládal v minulosti spíše názor, že je nelze vlastníkům platně ukládat. Smluvní
pokutu šlo uložit jen tehdy, pokud se na tom strany písemně
dohodly. Občanský zákoník v tomto ohledu přináší zásadní
změnu oproti současné právní úpravě, neboť nově se písemná forma smluvní pokuty nevyžaduje. Proto se lze domnívat, že pokud bude domovní řád přijat na shromáždění
(a to nejlépe všemi vlastníky), budou pro ně smluvní pokuty
závazné. Zůstává však otázkou, jak bude pokuty posuzovat
soud. U pokut je nutné postupovat obezřetně a rozumně.
Pokuty pak lze v domovním řádu upravit buď pro veškerá
porušení, nebo jen pro porušení nejzávažnější, což doporučuji. Výši pokut pak buď stanoví přímo domovní řád, nebo
jsou ponechány na rozhodnutí shromáždění. Jako vhodná
se jeví i možnost stanovit, že pokuty jsou započitatelné proti již uhrazeným zálohám – zde je však také otázkou, jak se
k tomuto postupu vyjádří soudy.
Správně připravený domovní řád a hlavně perfektně vypracované stanovy, od kterých se domovní řád odvíjí, tak
mohou fungování SVJ v mnohém ulehčit a zlepšit sousedské
vztahy, ale všechny problémy s lidmi, kteří se neumějí slušně chovat, bohužel nevyřeší.
JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR
Autorizace: Text platí i od 1. ledna 2018

Kovák č. 16/18. září 2017
POPLATEK Z PRODLENÍ
Jsem členem bytového družstva a někdy se opozdím
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s platbou nájemného a záloh za služby, ale nejsem dlužník. Přesto mně předsedkyně družstva upozornila, že mi
začne účtovat poplatek z prodlení. Je to možné? A z jakého důvodu? 
E. H., Tábor
Pro nájem družstevního bytu se použijí ustanovení občanského zákoníku upravující nájem bytu a nebytového prostoru. Na nájem bytu (družstevního, ve vlastnictví, v nájmu) se
však také použije zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují
některé otázky související s poskytováním plnění spojených
s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, ve
znění pozdějších předpisů.
Podle tohoto zákona až do 31. prosince 2015 platilo, že má
nájemce (je-li v prodlení s peněžitým plněním, které přesahuje pět dnů ode dne splatnosti) povinnost uhradit pronajímateli poplatek z prodlení. Výše poplatku z prodlení činí za
každý den prodlení 1 ‰ dlužné částky, nejméně však 10 Kč
za každý, i započatý měsíc prodlení (§ 13).
Od 1. ledna 2016 bylo toto ustanovení o poplatku z prodlení zrušeno. Družstvo tedy od uvedeného data poplatek
z prodlení účtovat nemůže, mohlo by však po vás požadovat
úrok z prodlení. Jeho výši je možné dohodnout v nájemní
smlouvě nebo je zákonný úrok z prodlení stanoven v nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kdy výše úroku z prodlení odpovídá
ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou
pro první den kalendářního pololetí, kdy došlo k prodlení,
zvýšené o osm procentních bodů.
JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR
Autorizace: Text platí i od 1. ledna 2018

Kovák č. 17/2. října 2017
ŘEŠÍME PROBLÉMY SPOJENÉ S BYDLENÍM
Můžu si s pronajímatelem dohodnout způsob zvyšování
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nájemného? Pokud ano, jak by takovéto ustanovení nájemní smlouvy mohlo znít?
P. K., Kutná Hora
Ano, způsob zvyšování si s pronajímatelem můžete dohodnout a všem to doporučuji, aby si hned na začátku nájemního vztahu vyjasnili, s čím mají počítat. Musí se však
jednat o konkrétní pravidla zvyšování. Nelze si zvyšování
sjednat pouze v obecné rovině. Obvykle si smluvní strany
dohodnou tzv. inflační doložku, to znamená, že se nájemné bude každoročně zvyšovat s ohledem na míru inflace
oficiálně vyhlášené Českým statistickým úřadem. Důležité
je však specifikovat, zda půjde o vyjádření procentní změny průměrné cenové hladiny za posledních 12 měsíců proti
předchozím 12 měsícům, nebo o porovnání tzv. měsíce proti
stejnému měsíci předchozího roku apod.
Je možné si sjednat inflační doložku tak, že nájemné bude
každoročně s účinností od 1. března zvyšováno o roční míru
inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za uplynulý rok vykázaným Českým statistickým úřadem. Vedle účinnosti takovéto úpravy nájemného
je dobré sjednat i způsob oznámení nového nájemného
nájemci, jež spočívá především ve formálním písemném
oznámení pronajímatelem, čímž je předcházeno zejména
možným budoucím sporům. Naopak je možné si dohodnout
automatické zvyšování o inflaci (formulace viz shora), aniž
by pronajímatel nájemci zvýšení oznamoval, což však někdy
vede k nedorozumění.
Můžete si však také dohodnout místo inflační doložky každoroční zvyšování nájemného pomocí absolutní částky
např. o 1 Kč za m2. Zvyšování však nesmí být nepřiměřené,
tedy v rozporu s občanským zákoníkem.
JUDr. Jitka Kocianová,
poradkyně sdružení nájemníků ČR (SON)
Autorizace: Text platí i od 1. ledna 2018
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Kovák č. 21/27. listopadu 2017
PŘEPLATEK ZA SLUŽBY A PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ
Podávala jsem žádost o příspěvek na bydlení za 2. čtvrtletí,
který mi byl přiznán. Zapomněla jsem ale doložit přeplatek za vyúčtování služeb (voda + teplo). Chtěla bych to tedy
doložit dodatečně za 3. čtvrtletí. Bude mi hrozit nějaký
postih za opožděné dodání tohoto přeplatku nebo přímo
odebrání dávky?
J. B., Vlašim
Co se týká přeplatku za služby, pokud žádáte o příspěvek na
bydlení, platí, že tento přeplatek se zahrnuje do kalendářního čtvrtletí, ve kterém jej obdržíte. Viz konkrétně § 25, zákon
o státní sociální podpoře:
(3) Pro zjištění nákladů na bydlení za kalendářní čtvrtletí se započítávají i částky tvořící náklady na bydlení, které byly v tomto
kalendářním čtvrtletí zaplaceny jako záloha nebo byly v tomto
období doplaceny, a to i za období delší než je kalendářní čtvrtletí, za které se náklady na bydlení zjišťují. Byla-li v období kalendářního čtvrtletí, za které se náklady na bydlení zjišťují, vrácena částka jako přeplatek na nákladech na bydlení,
snižuje se částka nákladů na bydlení v tom kalendářním
čtvrtletí, kdy k vrácení částky došlo, a to i v případě, že vrácená částka byla za dobu delší než toto kalendářní čtvrtletí.
Z výše uvedené citace zákona tedy vyplývá, že vrácený
přeplatek ovlivňuje výši nákladů na bydlení. Náklady na bydlení se v kalendářním čtvrtletí, kdy byl přeplatek vrácen,
snižují právě o výši přeplatku. Přeplatek jako takový tedy
není „příjmem“, ale snižuje náklady na bydlení.
Pokud by byl přeplatek příliš vysoký, může dojít i k tomu,
že v daném čtvrtletí budete mít náklady na bydlení jen velmi
nízké, nebo dokonce nulové či záporné. Pak byste za toto
čtvrtletí nemusela mít nárok na příspěvek na bydlení. Na
ten byste pak měla nárok zase až v dalším čtvrtletí.
Píšete, že jste za II. Q přeplatek neuvedla. Doporučuji, abyste se na úřadě dohodla. Třeba úřednice najde smírnou cestu
(vzájemné započtení II. a III. Q), jak situaci vyřešit, ale nemusí
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tomu tak být. Správně by to mělo být tak, že II. Q přepočítá
i s přeplatkem a vy budete část nebo celý příspěvek vracet. Za
další čtvrtletí pak budete úřadu dokládat skutečné příjmy a náklady a úřad vám dle těchto údajů přizná a vypočte příspěvek.
Postih by vás čekal v případě, že byste přeplatek za služby
zamlčela a brala v neoprávněné výši příspěvek na bydlení.
Pak by se mohlo jednat o správní delikt. Pokud však chcete
celou situaci řešit, bude vše v pořádku.
Právní předpis: Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.
JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků (SON) ČR
Autorizace: Text platí i od 1. ledna 2018

Kovák č. 21/27. listopadu 2017
ÚMRTÍ MANŽELA A SPOLEČNÝ NÁJEM BYTU
Zemřel mi manžel, na kterého byla vystavena nájemní
smlouva. V bytě jsme spolu žili 20 let. Mám právo v bytě
zůstat? Musím úmrtí oznámit majiteli? Bojím se, že pronajímatel bude požadovat, abych se z bytu vystěhovala.
Co mám dělat?
A. S., Praha
Pronajímateli oznamte úmrtí manžela, čímž zároveň splníte svoji oznamovací povinnost o počtu osob v bytě, která
plyne jednak z občanského zákoníku, ale také je upravena
v zákoně č. 67/2013 Sb. (zákon o službách). Uvádíte, že nájemní smlouva zněla na jméno manžela, ovšem tím, že jste
byli manželé, vzniklo vám přímo ze zákona tzv. společné
nájemní právo (dříve „společný nájem bytu manžely“). Nájemcem jste se tak stala přímo ze zákona. Z tohoto důvodu
pak máte právo v bytě nadále bydlet za stejných podmínek
jako dosud, protože jste stejný nájemce, jakým byl dosud
váš manžel. Pronajímatel nemá právo vám tvrdit, že byste
měla byt opustit. Dokonce ani není třeba, aby byla uzavírána nová nájemní smlouva nebo dodatek stávající. Smlouva,
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kterou uzavřel s pronajímatelem váš manžel, platila a platí
i pro vás.
JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků (SON) ČR
Autorizace: Text platí i od 1. ledna 2018

Kovák č. 22/11. prosince 2017
ZVEŘEJNILI DLUŽNÍKY NA NÁSTĚNCE
Jsme společenství vlastníků. Na základě požadavku
shromáždění, ale také pro „výstrahu“ jsme na nástěnkách v domě zveřejnili jména dlužníků spolu s dlužnou
částkou. Jeden z dlužníků chce toto oznámit Úřadu na
ochranu osobních údajů. Hrozí nám pokuta? Můžeme
jména dlužníků zveřejnit?
V. T., Praha
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podrobuje
přísné regulaci jakékoli nakládání se jménem a příjmením konkrétní fyzické osoby či s jinými osobními údaji, na jejichž základě
lze tuto osobu identifikovat, přičemž vždy je nutné rozlišovat,
jakým způsobem bude s osobními údaji členů SVJ zacházeno.
V obecné rovině považuje Úřad na ochranu osobních údajů (dále jen Úřad), který vykonává dohled nad dodržováním
zákonem stanovených povinností při zpracování osobních
údajů, zveřejnění osobních údajů dlužníků za nátlakové
jednání, kterým jsou porušována ustanovení čl. 10 Listiny
základních práv a svobod. Zveřejňování osobních údajů
v souvislosti s dluhem konkrétní osoby je považováno dle
Úřadu za nepřípustné zasahování do soukromí osob, neboť
zpřístupněním takového údaje, který byl získán na základě
soukromoprávního vztahu, může dojít k poškození dobrého jména dlužníka v mnoha dalších vztazích, jak soukromoprávních, tak i veřejnoprávních.
Na druhou stranu nelze nakládání s osobními údaji vždy
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automaticky pokládat za neoprávněné zasahování do soukromí. Úřad uvedl, že ke zpracování osobních údajů členů
SVJ v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu správy domu
a souvisejících činností není zapotřebí souhlasu těchto členů. Za takovou související činnost lze dle občanského zákoníku, zákona o službách a dalších souvisejících právních
předpisů považovat především běžnou činnost zajišťovanou výborem nebo správcem, jako je vrácení přeplatků či
vymáhání nedoplatků za členy SVJ. Z občanského zákoníku dále vyplývá a Úřad ve svých aktuálních sděleních toto
dovodil, že vlastník jednotky má právo na informaci o tom,
jak ostatní vlastníci plní své povinnosti přispívat na náklady
spojené se správou domu a pozemku.
Úřad dospěl k závěru, že zveřejnění výše dluhů členů SVJ
na shromáždění vlastníků jednotek, kterého se účastní pouze oprávněné osoby (vlastníci jednotek) je postupem, který
není v rozporu se zákonem na ochranu osobních údajů, rovněž není v rozporu se zákonem sdělení výše dluhů mimo za-
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sedání shromáždění osobně ostatním vlastníkům jednotek
či prostřednictvím dopisů přímo adresovaných jednotlivým
vlastníkům jednotek. Pokud by sdělení jmen dlužníků bylo
učiněno mimo okruh oprávněných osob či by k němu měly
přístup i jiné než oprávněné osoby (vlastníci jednotek) např.
uveřejněním jmen dlužníků na internetu či domovní vývěsce, pak by šlo o jednání, ke kterému je nutný souhlas vlastníků jednotek a oznámení Úřadu, jinak by došlo k porušení
zákona a hrozila by sankce za porušení zákona.
Doporučuji proto, abyste jména dlužníků z nástěnek ihned
odstranili a v případě dalších pochybností při nakládání s osobními údaji členů společenství předem tyto citlivé
otázky konzultovali s Úřadem.
JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků (SON) ČR
Autorizace: Text platí i od 1. ledna 2018
Kovák č. 22/11. prosince 2017
MŮŽETE UŽÍVAT DVA BYTY
Jsem v nájmu v obecním bytě a plánujeme s přítelkyní
společné bydlení. Mohu být nájemcem v obecním bytě
a zároveň být zapsán jako spolubydlící jinde? F. J., Písek
Vím, že ve starém občanském zákoníku toto nebylo možné. Pokud měl nájemce dva či více bytů, mohl přijít o nájemní byt. Jak je toto řešeno v novém občanském zákoníku?
Výpovědní důvod užívání dvou a více bytů, který upravoval
občanský zákoník do 31. prosince 2013 již „nový“ občanský
zákoník (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) s účinností
od 1. ledna 2014 neobsahuje. Z tohoto důvodu tedy již nelze
dát nájemci výpověď z nájmu bytu.
JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků (SON) ČR
Autorizace: Text platí i od 1. ledna 2018
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Kovák č. 22/11. prosince 2017
CHCI SI VYSADIT DVEŘE
Bydlím v nájmu. Byt je poměrně malý, proto bych chtěl
ušetřit místo tím, že místo klasických dveří dám dveře
shrnovací. Musím to hlásit majiteli, nebo dokonce na stavební úřad?
K. S., Kroměříž
Majiteli ani stavebnímu úřadu nic hlásit nemusíte. Jedná
se o běžnou údržbu bytu v rámci jeho užívání, nejde o žádnou stavební úpravu trvalého rázu. Mějte však na paměti,
že v případě vašeho stěhování z bytu je třeba byt uvést do
původního stavu, tj. i zpět nasadit dveře do místností tak,
jak tomu bylo, když jste se do bytu nastěhoval.
JUDr. Jitka Kocianová,
poradkyně Sdružení nájemníků (SON) ČR
Autorizace: Text platí i od 1. ledna 2018
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BYTOVÁ PORADNA

Kovák č. 12/26. června 2017
DALŠÍ ČLEN NÁJEMCOVY DOMÁCNOSTI
Bydlím v nájmu. Nedávno se ke mně přistěhovala dcera,
kterou opustil partner. Pronajímateli jsem toto písemně
oznámil a požádal o úpravu výše záloh za služby. Pronajímatel odpověděl, že nesouhlasí s tím, aby dcera se mnou
v bytě bydlela. Jedině za podmínky, že podepíšu novou
nájemní smlouvu s vyšším nájemným. Má na tento postup pronajímatel právo?
I. K., Jeseník
Pronajímatel na takovýto postup nemá právo. Jako nájemce máte právo přijímat do své domácnosti kohokoli. Učinil
jste správně, že jste tuto okolnost soužití s dcerou ve své
domácnosti pronajímateli řádně a včas oznámil. Tato povinnost vyplývá z občanského zákoníku, kdy platí, že přijme-li
nájemce nového člena své domácnosti, oznámí zvýšení počtu osob žijících v bytě bez zbytečného odkladu pronajímateli; neučiní-li to nájemce ani do dvou měsíců, kdy změna
nastala, má se za to, že závažně porušil svou povinnost.
Na druhé straně má sice pronajímatel právo vyhradit si
ve smlouvě souhlas s přijetím nového člena do nájemcovy
domácnosti, to ale neplatí, jedná-li se o osobu blízkou nebo
další případy hodné zvláštního zřetele. Pro souhlas pronajímatele s přijetím osoby jiné než blízké za člena nájemcovy
domácnosti se vyžaduje písemná forma. V žádném případě pak není dán žádný důvod k tomu, aby vás pronajímatel
nutil k podpisu nové nájemní smlouvy s vyšším nájemným.
JUDr. Jitka Kocianová,
poradkyně Sdružení nájemníků ČR
Autorizace: Text platí i od 1. ledna 2018
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Kovák č. 12/26. června 2017
POROUCHANÉ OKNO NELZE OTEVŘÍT
Nastěhovala jsem se do bytu a již při jeho předávání jsem
pronajímatele upozornila, že otočné okno nelze otevřít,
protože vypadává v místě, kde je otočný kloub. Pronajímatel přislíbil, že závadu odstraní, ale nestalo se tak.
Znovu jsem závadu písemně oznámila. Pronajímatel mi
sdělil, že je to moje věc, ať si závadu odstraním na vlastní
náklady. Jak mám postupovat? 
S. F., Teplice
Odpověď na vaši otázku nalezneme v občanském zákoníku
a v nařízení vlády č. 308/2015 Sb., o vymezení pojmů běžná
údržba a drobné opravy související s užíváním bytu.
Podle občanského zákoníku nájemce provádí a hradí běžnou údržbu a drobné opravy související s užíváním bytu.
Co je běžnou údržbou a drobnou opravou bytu vymezuje
shora citované nařízení vlády. Podle něj se za drobné opravy považují opravy bytu a jeho vnitřního vybavení, pokud je
toto vybavení součástí bytu a je ve vlastnictví pronajímatele,
a to podle věcného vymezení nebo dle výše nákladů. Podle
věcného vymezení se za drobné opravy považují mimo jiné
opravy jednotlivých částí dveří a oken a jejich součástí, kování a klik, výměny zámků včetně elektronického otevírání
vstupních dveří bytu a opravy kování, klik, rolet a žaluzií
u oken zasahujících do vnitřního prostoru bytu.
Z uvedeného vyplývá, že opravu okna skutečně musíte
provést na vlastní náklady sama.
JUDr. Jitka Kocianová,
poradkyně Sdružení nájemníků ČR
Autorizace: Text platí i od 1. ledna 2018
Kovák č. 13/24. července 2017
KUCHYŇSKÁ LINKA JIŽ DOSLOUŽILA
Již 27 let bydlím v nájmu. Byt je od své výstavby a uza-
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vření nájemní smlouvy vybaven kuchyňskou linkou. Nejdříve jsem pronajímatele musela upozornit, že už bych
neměla platit poplatek za užívání linky, že už dávno uplynula doba její užitnosti, a pak jsem žádala o linku novou.
Pronajímatel ji však nechce pořídit, prý si ji mám udělat
sama a za své. Jak to tedy je? 
J. K., Poděbrady
Dobu užitnosti vybavení bytu např. kuchyňskou linkou řešila nyní již zrušená vyhláška č. 176/1993 Sb., a to v souvislosti s nájemným za vybavení bytu. Toto vypočítávání doby
užitnosti vybavení bytu ztratilo své opodstatnění, protože
výše nájemného není určována právním předpisem, ale je
věcí dohody mezi pronajímatelem a nájemcem. Ve výši nájemného je tedy zohledněna mimo jiné i vybavenost bytu.
Jelikož ve vašem případě je kuchyňská linka vybavením
bytu, v okamžiku, kdy je nefunkční, došlo k jejímu přirozenému opotřebení běžným provozem, máte právo obrátit se
na pronajímatele a žádat písemně o výměnu linky. Pokud
pronajímatel výměnu neprovede, můžete ho dopředu upozornit, že výměnu kuchyňské linky provedete sama a poté
budete požadovat náklady s tím spojené. Protože by tyto
náklady měly být přiměřené, účelně vynaložené, nelze očekávat, že by vám pronajímatel uhradil nějaký luxus. Doporučuji, abyste se na celém postupu výměny linky s pronajímatelem dohodla o tom, kolik vám na ni přispěje.
JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR
Autorizace: Text platí i od 1. ledna 2018

Kovák č. 18/16. října 2017
PŘIDĚLENÍ SKLEPNÍ KÓJE
Jsme společenství vlastníků. Některým vlastníkům se nelíbí, že k velkému bytu dostali malou sklepní kóji. Upravuje přidělení nějaká norma? 
H. M., Ostrava
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Žádný právní předpis neupravuje postup pro přidělení
sklepní kóje k bytu. Každý vlastník bytu však musí mít svoji
sklepní kóji uvedenu a specifikovánu v kupní smlouvě. Obvykle sklepní kóje tvoří příslušenství bytu. Zároveň tvoří
společné prostory domu, ale mohou být určené k výlučnému užívání konkrétnímu vlastníkovi. Ten již při podpisu
kupní smlouvy věděl, jak velkou kóji má. Musí to být uvedeno i v prohlášení vlastníka nemovitosti, které je uloženo
v katastru nemovitostí. Případná změna prohlášení vlastníka není jednoduchou záležitostí. Musí být dodržen postup
v souladu s § 1169 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů. Ke změně prohlášení se vyžaduje dohoda dotčených vlastníků jednotek o změně jejich
práv a povinností uzavřená v písemné formě. Účinnosti dohoda nabývá, pokud s ní v písemné formě souhlasí vlastníci
jednotek s většinou hlasů, popřípadě s kvalifikovanou většinou hlasů určenou v prohlášení, a to i když nejsou stranami
dohody.
JUDr. Jitka Kocianová,
poradkyně Sdružení nájemníků ČR
Autorizace: Text platí i od 1. ledna 2018
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