Vážení čtenáři, kolegyně a kolegové,
opět po roce vycházíme vstříc přání mnohých z vás. Na pomoc jednotlivým funkcionářům organizačních jednotek OS
KOVO, kteří musí dnes a denně řešit mnoho různých problémů, jsme zpracovali a v této publikaci vám předkládáme sumář poraden, zahrnujících především oblast právní, práva
spotřebitele, daňovou, sociální, zdravotní a oblast bydlení,
které vyšly v průběhu roku 2016 v časopise Kovák. Tato „poradenská“ ročenka má napomoci s vyhledáváním odpovědí na
vaše problémy. Současně vám chceme usnadnit vyhledávání
tak, abyste nemuseli listovat v množství čísel časopisu Kovák,
ale našli jste to, co hledáte, přehledně a podle jednotlivých témat v jedné brožurce. Dotazy čtenářů a odpovědi specialistů jsou uspořádány v kapitolách: Pracovní právo, Právní servis, Právo, Práva spotřebitele, Daňová odpovědna, Finanční
okénko, Mzdy, Sociální zabezpečení, Zdraví, Zdravotní okénko
a Bydlení. Je třeba zdůraznit, že v poradnách popisované kauzy a jejich řešení byly v Kováku vydávány vždy k určitému datu,
po němž v některých případech došlo ke změnám v legislativě atd. Proto autoři v případě takovýchto změn uvedli k datu
uzávěrky brožury, tj. 25. ledna 2017, 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

Mgr. František Vonderka,
redaktor časopisu Kovák
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Sociální okénko | Ing. Marcela Hříbalová, specialistka úseku odborové politiky OS KOVO

PRAcOVNÍ
PRÁVO
Souběh
podpory
a starobního důchodu

Kovák č. 4/29. února 2016
PŘESčASOVÁ PRÁcE BY MělA BýT JEN VýJIMKOU
Stále se nám nedaří přesvědčit zaměstnavatele o výjimečnosti nařizování přesčasové práce. co nám v tomto
případě radíte?
M. S., Ivančice
Máte pravdu, dle § 93 ZP, odst. 1 je možné práci přesčas
konat jen výjimečně, z vážných provozních důvodů, popř. pro
plnění taxativně v § 91, odst. 3 ZP vyjmenovaných činností:
naléhavé opravné, nakládací a vykládací práce, inventurní
a závěrkové práce, práce 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 a při krmení a ošetřování zvířat. Celkový rozsah práce
přesčas, pokud není její rozsah předem sjednán v pracovní
smlouvě jinak, nesmí činit více než 150 hodin ročně a v průměru více než 8 hodin týdně v období, které může činit nejvýše 26 týdnů po sobě jdoucích. Jen kolektivní smlouva může
vymezit toto období nejvýše na 52 týdnů po sobě jdoucích.
Běžná podnikatelská praxe je bohužel taková, že při vědomé personální poddimenzovanosti zaměstnavatelé realizují nasmlouvané zakázky nikoliv přijetím dalších pracovníků či
jednáním a dohodou se stávajícími zaměstnanci, nýbrž nařizováním přesčasové práce včetně nejrůznějších pohrůžek.
K tomu jim napomáhají i oblastní inspektoráty práce a školicí agentury, které si uvedená zákonná ustanovení doplňují
v tom smyslu, že výjimečnost nařízení přesčasové práce posuzuje a rozhoduje o ní zaměstnavatel. Tento zavedený standard, včetně další, obdobně zanedbané problematiky kamer
na pracovištích a součinnosti zaměstnavatelů se zástupci zaměstnanců, může změnit pouze jednání odborových svazů
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s generálním inspektorem
Státního úřadu inspekce
práce, popř. zákonodárná
poslanecká iniciativa.
Takže požadovaná rada
po neúspěšném jednání
se zaměstnavatelem zní:
Pište, pište a zase pište
podněty na příslušný oblastní inspektorát práce.
Ing. František Kocáb,
specialista pro mzdy a kolektivní vyjednávání RP
v Brně
Aktualizace: Text platí i od 1. 1. 2017

Kovák č. 7/18. dubna 2016
Rozvrh pracovní doby a určení dovolené
Zaměstnavatel předložil odborové organizaci vypracovaný roční rozvrh pracovní doby včetně celozávodní dovolené. Tento dokument nebyl s odbory konzultován a na naše
připomínky zaměstnavatel nechce brát zřetel. Může zaměstnavatel uplatnit tento rozvrh bez našeho souhlasu?
ZO OS KOVO, Kolín
Z dotazu vyplývá, že uvedený dokument zahrnuje úpravu
dvou zásadních pracovněprávních oblastí – rozvrh pracovní
doby a určení dovolené. Tyto dvě problematiky dle stávajících
zákonů podléhají odlišnému režimu.
Opatření týkající se hromadné úpravy pracovní doby, práce přesčas, možnost nařizovat práci ve dnech pracovního klidu a noční práci se zřetelem na bezpečnost a ochranu zdraví
při práci, je zaměstnavatel povinen podle § 99 ZP s odborovou
organizací předem projednat.
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Definice projednání je uvedena v § 278 ZP jako „jednání
mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci, výměna stanovisek
a vysvětlení s cílem dosáhnout shody“.
Dobu čerpání dovolené je dle § 217 ZP zaměstnavatel povinen určit „podle písemného rozvrhu čerpání dovolené vydaného s předchozím souhlasem odborové organizace“.
Vliv projednání a souhlasu odborové organizace na platnost
dokumentů upravuje § 19 ZP následně:
§ 19 ZP:
1. „Soud přihlédne i bez návrhu k neplatnosti právního jednání, k němuž nebyl udělen předepsaný souhlas příslušného orgánu, v případech, kdy to stanoví výslovně tento zákon anebo zvláštní zákon.“
2. „Požaduje-li zákon, aby právní jednání bylo s příslušným orgánem pouze projednáno, není možné právní jednání prohlásit za neplatné jen z toho důvodu, že k tomuto projednání nedošlo.“
Z tohoto znění jednoznačně vyplývá, že dokument (vnitřní předpis, organizační směrnice apod.) je platný i v případě,
kdy neproběhlo projednání (tzn. konečné rozhodnutí je na
zaměstnavateli), kdežto v případech, kdy je potřeba souhlas
(tzn. dohoda s odborovou organizací, předchozí souhlas, spolurozhodování) a tento souhlas odborová organizace neposkytne, je takový dokument neplatný.
Pokud tedy výše uvedený rozvrh pracovní doby, který zaměstnavatel odborové organizaci předložil, obsahuje určení
dovolené, měl by být s odborovou organizací řádně projednán a následně odsouhlasen.
Takový postup by měl být i v zájmu zaměstnavatele, neboť
tím může předejít nejen zvyšování sociálního napětí v podniku, ale i případným soudním sporům.
Ing. Olga Kreslová,
specialistka RP OS KOVO Praha a Středočeský kraj
Aktualizace: Text platí i od 1. 1. 2017
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Kovák č. 10/30. května 2016
Je možný postih více způsoby?
Dostal jsem od zaměstnavatele „vytýkací dopis“ za porušení povinností vyplývajících z pracovněprávních předpisů a byl jsem zkrácen na pohyblivé složce mzdy. Je možné,
aby mě zaměstnavatel postihoval za porušení povinnosti
více způsoby? A jaké náležitosti má mít „vytýkací dopis“?

R. F., Olomouc
Vytýkací dopis je určitá forma varování před možným ukončením pracovního poměru ze strany zaměstnavatele. Některé
výpovědní důvody může zaměstnavatel vůči zaměstnanci použít jen tehdy, jestliže byl zaměstnanec na možnost výpovědi
zaměstnavatelem předepsaným způsobem předem upozorněn, resp. jestliže byl nejprve vyzván k odstranění nedostatků ve své práci, a to v tzv. „vytýkacím dopise“. Tato výzva musí
být dle judikatury soudů natolik konkrétní, aby zaměstnanec
věděl, co se od něho přesně požaduje a v čem zaměstnavatel
spatřuje konkrétní porušení povinností ze strany zaměstnance, termíny odstranění případných nedostatků v práci apod.
Vytýkací dopis musí mít písemnou formu a musí být doručen zaměstnanci do vlastních rukou. Taková písemnost může
sloužit jako důkaz v případném soudním sporu o neplatnost
rozvázání pracovního poměru. Pokud zaměstnanec nesouhlasí s obsahem vytýkacího dopisu, nemá to vliv na jeho platnost. Zaměstnanec by však měl, pokud se vytýkané konání
popisované zaměstnavatelem neshoduje s jeho pohledem na
danou situaci, písemně reagovat a oponovat výtkám zaměstnavatele a požadovat přehodnocení celé situace. I taková písemnost může mít v případném soudním sporu svůj význam.
Zkrácení pohyblivé složky mzdy
Zaměstnavatel sice nesmí zaměstnanci za porušení pracovních povinností udělovat peněžní postihy (viz § 346b odst. 1
zákoníku práce), to se ale nevztahuje na případné snížení pohyblivé složky mzdy.   Jestliže má zaměstnavatel pro pohyb-
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livou složku mzdy ve vnitřním předpisu nebo v kolektivní
smlouvě stanovena pravidla, ve kterých je i krácení pohyblivé složky mzdy při porušení pracovních povinností, může zaměstnavatel tuto pohyblivou složku snížit.  K  otázce postihování zaměstnance za porušení jeho povinností více způsoby
je nutné uvést, že zaměstnavatel není v pracovním právu vázán zákazem tzv. „dvojího postihu“. Pouze v jednom případě
je takový souběh použití více institutů zároveň v zákoníku práce výslovně zakázán, a to dle ustanovení § 192 odst. 5. Podle
tohoto ustanovení platí, že pokud zaměstnanec porušil v období prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti povinnost zdržovat se v místě pobytu a dodržovat dobu
a rozsah povolených vycházek, které jsou součástí režimu dočasně práce neschopného zaměstnance, může zaměstnavatel se zřetelem na závažnost porušení těchto povinností snížit nebo neposkytnout zaměstnanci náhradu mzdy. To ovšem
nepřichází v úvahu, pokud dal zaměstnavatel zaměstnanci
z tohoto důvodu výpověď z pracovního poměru dle ustanovení § 52 písm. h) zákoníku práce.
Jinými slovy řečeno „náhrada mzdy nebo platu nesmí být
snížena nebo neposkytnuta, jestliže byla pro totéž porušení
režimu dočasně práce neschopného pojištěnce dána zaměstnanci výpověď podle § 52 písm. h)“.
Závěr: V daném případě, pokud vás zaměstnavatel upozornil „vytýkacím dopisem“ na porušení pracovních povinností
vyplývajících z pracovněprávních předpisů a současně v souladu s vydaným vnitřním  předpisem nepřiznal část pohyblivé
složky mzdy za porušení podmínek, které pro její přiznání stanovil, postupoval zaměstnavatel v souladu s pracovněprávními předpisy.
JUDr. Anna Komárková,
právnička a vedoucí  RP OS KOVO Olomouc
Aktualizace: Text platí i od 1. 1. 2017
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Kovák č. 12/27. června 2016
Pracovní cesta a pracovní doba
Dostala jsem se na pracovišti do sporu s vedoucím, a potřebovala bych proto poradit v několika věcech. Můžete
mi sdělit, co se chápe pod pojmem pracovní cesta? Co je
skutečným výkonem práce a co čekáním či odpočinkem?
Může být pracovní cesta přesčasem?
K. J., Liberec
Problematiku cestovních náhrad řeší zákoník práce (dále
jen ZP). Pracovní cestou se rozumí časově omezené vyslání zaměstnance zaměstnavatelem k výkonu práce mimo
sjednané místo výkonu práce. Zaměstnanci náleží nárok na
cestovní náhrady (§ 42 ZP). Do cestovních náhrad mohou být
zahrnuty: jízdní výdaje, jízdní výdaje k návštěvě člena rodiny,
výdaje za ubytování, zvýšené stravovací výdaje (tj. stravné),
nutné vedlejší výdaje.
Zaměstnavatel může vyslat zaměstnance na dobu nezbytné potřeby na pracovní cestu jen na základě dohody s ním. S vysláním na pracovní cestu zaměstnanec musí
souhlasit. Obvykle je tento souhlas součástí pracovní smlouvy. Celkovou dobu vyslání zaměstnance na pracovní cestu ani
vzdálenost od místa jeho bydliště ZP nijak blíže nespecifikuje. Pouze, že zaměstnance lze vyslat na pracovní cestu jen na
dobu nezbytné potřeby. A tu určí zaměstnavatel.
Cesta mimo pravidelné pracoviště – časově omezené vysílání zaměstnance zaměstnavatelem k výkonu práce mimo
sjednané místo výkonu práce, ale například jen v rámci téže
obce. Zaměstnanci náleží nárok na cestovní náhrady, ale není
vyžadován jeho souhlas s vysláním, jelikož se nejedná o pracovní cestu.
Místo výkonu práce je vždy známé, protože patří do základních náležitostí při uzavírání pracovní smlouvy (§ 34 ZP). Určit se také může pravidelné pracoviště zaměstnance. Pokud
ale smlouva pravidelné pracoviště nestanoví a místo výkonu je
sjednáno na úrovni obce, považuje se pro účely cestovních náhrad za pravidelné pracoviště místo, kde zaměstnanec obvykle
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vykonává svou práci. Konkrétní podmínky poskytování cestovních náhrad udává zaměstnavatel písemně předem. Může tak
zaměstnanci například určit, jaký druh dopravy použít a kde
se ubytovat. Zaměstnanec by však měl být v pracovním poměru. Pokud je mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem uzavřena dohoda mimo pracovní poměr (například dohoda o pracovní činnosti), zaměstnavatel cestovní náhrady vyplácí jen po
předchozím sjednání. Zároveň musí být sjednáno i pravidelné pracoviště zaměstnance. Výjimku tvoří dohoda o provedení
práce, kdy místo pravidelného pracoviště určeno být nemusí,
a přitom může mít zaměstnanec na cestovní náhrady nárok.
Zaměstnanec na pracovní cestě koná práci podle pokynů
vedoucího zaměstnance, který ho na pracovní cestu vyslal.
Pracovní cesta má několik fází, neboť se skládá zejména
z cesty na místo výkonu práce a cesty zpět a pak ze samotného výkonu práce, který je zpravidla cílem této pracovní cesty.
V této souvislosti zákonná úprava rozlišuje mezi plněním pracovních úkolů na straně jedné a činnostmi jinými než plnění
pracovních úkolů na straně druhé.
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Ve vztahu k tomuto rozlišování je nezbytné zmínit ust.
§ 210 ZP, který stanoví, že doba strávená na pracovní cestě nebo na cestě mimo pravidelné pracoviště jinak než plněním pracovních úkolů, která spadá do pracovní doby,
se považuje za překážku v práci na straně zaměstnavatele, při které se zaměstnanci mzda nebo plat nekrátí. Jestliže však zaměstnanci v důsledku způsobu odměňování
mzda nebo plat ušly, přísluší mu náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku. Toto ustanovení zákona se
vztahuje zejména na dobu, kterou zaměstnanec („neřidič“)
stráví na cestě do místa výkonu práce či zpět dopravou a nekoná práci, tj. slovy zákona neplní pracovní úkoly.
Pokud tato doba strávená jinak než plněním pracovních
úkolů nespadá do doby pracovní – tj. do doby rozvržené směny, nikterak se nezohlední ve vztahu k vykazování doby odpracované; nicméně vždy se započítává do doby trvání pracovní cesty pro účely přiznání cestovních náhrad.
S ohledem na uvedené upřesňujeme, že doba trvání pracovní cesty z pohledu doby výkonu práce a dob postavených
na roveň a z pohledu vykazování odpracované doby se poměřuje k době trvání „normální“ směny zaměstnance, kterou má
zaměstnanec na den pracovní cesty rozvrženou; toto se zpravidla nevztahuje na pružnou pracovní dobu, kterou pro účely
tohoto výkladu pomíjím.
Z hlediska posouzení pracovních cest je nutné rozlišit, co do
odpracované doby započítat, co naopak vyloučit a kdy má zaměstnanec nárok na přesčas.
Doba trvání pracovní cesty je doba od jejího nástupu
v určeném místě až po návrat z pracovní cesty do určeného místa. To je důležitý údaj z hlediska posouzení délky
pracovní cesty a výpočtu nároku na stravné. Stejně tak je ale
důležité i určení, která část pracovní doby se považuje za výkon práce a zda náhodou nejde o přesčas. Zaměstnanci bývají na pracovní cestu vysíláni z různých důvodů. Může jít například o uzavírání smluv, nákup materiálu, jednání s klientem
nebo účast na školení. Logické je, že po tuto dobu nevyko-
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návají práci nepřetržitě. Určitou část dne stráví v dopravním
prostředku, čekáním na klienta, odpočinkem a při vícedenním
pobytu i spánkem.
Prací přesčas je práce konaná zaměstnancem na příkaz
zaměstnavatele nebo s jeho souhlasem nad stanovenou
týdenní pracovní dobu vyplývající z předem stanoveného
rozvržení pracovní doby a konaná mimo rámec rozvrhu
pracovních směn. U zaměstnanců s kratší pracovní dobou je
prací přesčas práce přesahující stanovenou týdenní pracovní
dobu; těmto zaměstnancům není možné práci přesčas nařídit (§ 78 ZP). Práci přesčas je možné konat jen výjimečně. Práci přesčas může zaměstnavatel zaměstnanci nařídit jen z vážných provozních důvodů (co se rozumí vážnými provozními
důvody, zákoník práce neupravuje, a proto rozhodnutí o tom,
kdy se jedná o vážné provozní důvody, je plně v pravomoci
zaměstnavatele, pokud jejich určení není předmětem úpravy v kolektivní smlouvě s odbory), a to i na dobu nepřetržitého odpočinku mezi dvěma směnami, popřípadě za podmínek
uvedených v § 91 odst. 2 až 4 ZP i na dny pracovního klidu. Nařízená práce přesčas nesmí u zaměstnance činit více než 8 hodin v jednotlivých týdnech a 150 hodin v kalendářním roce
(§ 93 ZP).
Zjednodušeně se dá říci, že v době trvání pracovní cesty je
vše, co zasahuje do pracovní doby zaměstnance, výkonem
práce nebo překážkou na straně zaměstnavatele, při které se
mzda nekrátí. Dobu, která do stanovené denní pracovní doby
nezasahuje, je nutné posoudit zvlášť. Buďto se jedná o výkon
práce, v tom případě jde o přesčas, nebo se jedná o čas strávený čekáním, odpočinkem, cestováním atd. Tato doba není
přesčasem, do odpracované doby se nepočítá a nepřísluší za
ni ani mzda, případně plat.
Shrnuto:
Na pracovní cestě je:
	vše, co zasahuje do pracovní doby, výkonem práce nebo
překážkou na straně zaměstnavatele (mzda se nekrátí),
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	doba nad stanovenou pracovní dobu, pokud jde o výkon
práce, přesčasem,
	doba nad stanovenou pracovní dobu, pokud nejde o výkon
práce, volným časem zaměstnance (není přesčasem).
Ing. Jiří Friml, ekonom specialista RP OS KOVO Ústí nad Labem
Aktualizace: Text platí i od 1. 1. 2017

Kovák č. 14/15. srpna 2016
Kontrola zaměstnance v pracovní neschopnosti
Zaměstnavatel vydal vnitřní předpis, kterým mimo jiné
určuje zaměstnancům povinnosti v době jejich dočasné
pracovní neschopnosti. Mám dotaz, zda je zaměstnavatel oprávněn ukládat zaměstnancům povinnost hlásit
předem svému zaměstnavateli jakékoliv změny ve smyslu změn režimu povolených vycházek, odchody k lékaři
na kontroly, rehabilitace a podobně. Toto je zaměstnanec podle předpisu povinen hlásit telefonicky zaměstnavateli, a pokud tak neučiní, je mu uložena peněžitá sankce a tato je odůvodňovaná „možným planým výjezdem“
kontrolní skupiny, kterou si zaměstnavatel najímá od
bezpečnostní agentury. To platí i v případě, že se nepřítomnost zaměstnance na uvedené adrese dodatečně prokáže jako oprávněná, ale předem neohlášená.

K. V., Rokycany
Ustanovení § 301a zákoníku práce zaměstnanci ukládá
výslovně povinnosti spojené s režimem dočasně práce neschopného pojištěnce (tento pojem není totožný s pojmem
léčebný režim), tedy dodržovat stanovený režim, pokud jde
o povinnost zdržovat se v době dočasné pracovní neschopnosti v místě pobytu a dodržovat dobu a rozsah povolených
vycházek podle zákona o nemocenském pojištění. Dodržování těchto povinností je zaměstnavatel oprávněn kontro-
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lovat od 1. 1. 2014 v období prvních 14 kalendářních dnů
dočasné pracovní neschopnosti. Zaměstnanec je povinen
umožnit zaměstnavateli kontrolu dodržování svých povinností uvedených ve větě první. Umožnit kontrolu znamená, že zaměstnanec by měl mít na adrese, kterou uvedl
svému ošetřujícímu lékaři, řádně označen funkční domovní
zvonek se svým jménem anebo u jmenovky uvedeno telefonní číslo svého mobilu. Dosti často se stává, že se zaměstnanci
vymlouvají, že jim někdo před prováděnou kontrolou domovní zvonek rozbil, a proto nebyli dostiženi na této adrese.
Zaměstnavatel je povinen v případě zjištění porušení těchto povinností vyhotovit o kontrole písemný záznam s uvedením skutečností, které znamenají porušení tohoto režimu;
stejnopis tohoto záznamu je zaměstnavatel povinen doručit
zaměstnanci, příslušné okresní správě sociálního zabezpečení a ošetřujícímu lékaři dočasně práce neschopného zaměstnance. Zaměstnavatel je oprávněn požádat ošetřujícího lékaře, který stanovil zaměstnanci režim dočasně práce neschopného pojištěnce, o sdělení tohoto režimu v rozsahu, který
je zaměstnavatel oprávněn kontrolovat, a o zhodnocení zaměstnavatelem zjištěných případů porušení tohoto režimu.
Sankce za prokazatelné porušení povinností dočasně práce
neschopného zaměstnance mohou spočívat v neposkytnutí
nebo snížení náhrady mzdy v nemoci zaměstnavatelem, a to
se zřetelem na závažnost porušení. V případě porušení těchto
povinností zvlášť hrubým způsobem je zaměstnavatel oprávněn přistoupit k výpovědi z pracovního poměru namísto snížení nebo neposkytnutí náhrady mzdy. Je nutno říci, že v praxi se s tímto výpovědním důvodem nesetkáváme.
Zaměstnavatel není oprávněn kontrolovat léčebný režim zaměstnance, který ani nezná, tedy nehledí na to, jakým činnostem se zaměstnanec v době nemoci, včetně
vycházek, věnuje. Léčebný režim je oprávněna kontrolovat
jen okresní správa sociálního zabezpečení prostřednictvím
svého lékaře, a to i v období prvních 14 dnů dočasné pracovní neschopnosti.
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Podle mého názoru lze považovat vnitřní předpis zaměstnavatele v části, kterou jsou ukládány povinnosti zaměstnancům (hlášení před odchodem na kontrolu k lékaři, na rehabilitaci a podobně) za vydaný v rozporu se zákoníkem práce.
Podle ustanovení § 192 odst. 6 zákoníku práce má zaměstnavatel možnost si tyto údaje zjistit u ošetřujícího lékaře. Povinnosti zaměstnance v této souvislosti obsahuje věta poslední citovaného odstavce a jedná se o povinnost zaměstnance
umožnit zaměstnavateli kontrolu dodržování svých povinností – zdržovat se v místě pobytu a dodržovat rozsah povolených vycházek. Zaměstnavatel si povinnost „umožnit“ svým
výkladem rozšiřuje nad rámec zákona a toto rozšíření může
hraničit i s protiprávním vyžadováním citlivých osobních údajů od zaměstnanců. Více povinností nad rámec zákona obecně může zaměstnavatel ukládat zaměstnanci pouze smlouvou mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, a to na základě
ustanovení § 4a odst. 2 zákoníku práce.
K poslední části dotazu, který se týká ukládání finančního
postihu zaměstnavatelem při nesplnění povinnosti zaměstnance hlášení změn v režimu vycházek, návštěvy lékaře, rehabilitace a podobně, lze uvést, že tyto sankce jsou ukládány
v rozporu s ustanovením § 346b odst. 1 zákoníku práce, jelikož
zaměstnavatel nesmí zaměstnanci za porušení povinnosti vyplývající mu ze základního pracovněprávního vztahu ukládat
peněžní postihy ani je od něho požadovat. Pokud lze ještě vzít
v úvahu názor, že povinnost zaměstnancům je ukládána v rozporu s právem, je i jakákoliv sankce protiprávní.
JUDr. Vladimír Štich, právník RP OS KOVO Plzeň
Aktualizace: Text platí i od 1. 1. 2017
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Kovák č. 15/5. září 2016
Na co má nárok agenturní zaměstnanec
Jsem agenturní zaměstnanec dočasně přidělený k jinému
zaměstnavateli (uživateli). Tento zaměstnavatel poskytuje svým kmenovým zaměstnancům 5 týdnů dovolené.
Dále dle vnitřního předpisu jsou kmenovým zaměstnancům vypláceny odměny za pracovní jubileum, příspěvek
na dovolenou, docházkový bonus a měsíční prémie. Chci
se zeptat, zda máme jako agenturní zaměstnanci rovněž
nárok na tyto mzdové a pracovní podmínky? Agentura
práce tvrdí, že nárok zaměstnancům vzniká až po zařazení do kmenového stavu.
O. M., Karviná
Váš dotaz svědčí o tom, že uplatňování právních předpisů
v oblasti rovného zacházení agenturních zaměstnanců činí stále některým agenturám práce potíže. Základní podmínkou pro
agenturní zaměstnávání je požadavek uvedený v ustanovení § 309 odst. 5 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (dále
jen „ZP“), že agentura práce a uživatel jsou povinni zabezpečit, aby pracovní a mzdové podmínky dočasně přiděleného zaměstnance nebyly horší, než jsou nebo by byly podmínky srovnatelného zaměstnance. Pokud jsou po dobu výkonu práce pro
uživatele pracovní nebo mzdové podmínky dočasně přiděleného
zaměstnance horší, je agentura práce povinna na žádost dočasně přiděleného zaměstnance, popřípadě, pokud tuto skutečnost
zjistí jinak, i bez žádosti, zajistit rovné zacházení. Srovnatelným
zaměstnancem se rozumí takový zaměstnanec uživatele, který
vykonává (vykonával by) stejnou práci jako agenturní zaměstnanec při stejné (obdobné) kvalifikaci a délce odborné praxe. Stejná nebo srovnatelná práce je definována v ust. § 110 odst. 2 až
5 ZP a rozlišuje se na základě složitosti, odpovědnosti, namáhavosti, výkonnosti a výsledků práce za stejných či srovnatelných podmínek.
Ve vašem dotazu uvádíte, že agenturní zaměstnanci nemají nárok na 5 týdnů dovolené na rozdíl od těch kmenových.
Agentura práce porušuje výše uvedené ust. § 309 odst. 5 ZP,
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když pracovní podmínky dočasně přidělených zaměstnanců jsou horší, než jsou podmínky kmenových zaměstnanců!
Agenturnímu zaměstnanci zcela nepochybně přísluší prodloužená výměra dovolené! Co se týká vyplácení docházkového bonusu a měsíční prémie, tak tyto složky mzdy mohou
podléhat pravidlům pro jejich vyplacení stanoveným např.
ve vnitřním předpise. V této souvislosti upozorňuji na to, že
bude nutné se blíže seznámit s těmito pravidly. Pokud agenturní zaměstnanci splní kritéria pro jejich vyplacení stanovená zaměstnavatelem, vzniká jim nárok na docházkový bonus
či měsíční prémie. Opačný postup by vedl opět k porušení
výše uvedeného ust. § 309 odst. 5 ZP, jelikož agentura práce
nezabezpečuje, aby neměli jejich zaměstnanci horší mzdové
podmínky. Na odměnu za pracovní jubileum zaměstnance
a příspěvek na dovolenou agenturní zaměstnanci nárok nemají, jelikož se jedná o nadstandardní podmínky vyplývající ze
sociálního programu uživatele.
Na základě shora uvedeného doporučuji zaslat
agentuře práce písemnou výzvu s upozorněním, že porušuje ust.
§ 309 odst. 5 ZP, když
neposkytuje svým zaměstnancům 5 týdnů dovolené a nevyplácí jim po
splnění podmínek docházkový bonus a měsíční prémie. V této písemné výzvě žádejte, aby
agentura práce zjednala
nápravu bez zbytečného
odkladu.
Také ověřte, zda agentura práce není členem
Asociace poskytovatelů
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personálních služeb. V rámci tohoto členství by se totiž měla
podílet na dodržování Etického kodexu a Zlatého standardu HR služeb, jehož součástí je mj. i dodržování srovnatelných podmínek pro agenturní zaměstnance.
V případě, že dotyčná agentura práce nebude reagovat
na vaši písemnou výzvu, obraťte se na příslušný oblastní inspektorát práce, kde podejte podnět. Více informací, jak podat podnět, naleznete na těchto webových stránkách: http://
www.suip.cz/pracovnepravni-vztahy/podani-podnetu-ke-kontrole/. V neposlední řadě máte právo domáhat se uspokojení vašich nároků vůči agentuře práce i u soudu.
Mgr. Lada Beňová, právnička RP OS KOVO Ostrava
Aktualizace: Text platí i od 1. 1. 2017

Kovák č. 19/7. listopadu 2016
Nařízení práce o státním svátku
Firma plánuje v listopadu na jeden den odstávku elektřiny a chtěla by na tento den „přesunout“ státní svátek. Záměr je ten, abychom v den odstávky zůstali doma a v den
svátku pracovali. Může toto nařídit?
A. J., Kolín
Zaměstnavatel může nařídit zaměstnanci práci ve svátek
jen v následujících případech: (§ 91 zákoníku práce)
	naléhavé opravné práce,
	nakládací a vykládací práce,
	inventurní a závěrkové práce,
	práce konané v nepřetržitém provozu,
	při živelních událostech a v jiných obdobných mimořádných případech,
	práce se zřetelem na uspokojování životních, zdravotních,
vzdělávacích, kulturních, tělovýchovných a sportovních potřeb obyvatelstva,
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	práce v dopravě,
	krmení a ošetřování zvířat,
	práce potřebné při střežení objektů zaměstnavatele.
V ostatních případech se musí zaměstnavatel s každým zaměstnancem dohodnout, že půjde pracovat ve svátek a zaměstnavatel mu za tuto práci poskytne v den odstávky náhradní volno ve výši 100 % průměrného výdělku.
Pokud nedojde k dohodě, má zaměstnavatel dvě možnosti:
a ) převede zaměstnance na den odstávky na jinou práci dle
§ 41 odst. 5 , tzn. zase pouze s jeho souhlasem a s případným doplatkem ke mzdě dle § 139,
b) zaměstnance nepřevede na jinou práci a ponechá ho v den
odstávky doma za 80 % průměrného výdělku dle § 207
odst. a).
V obou výše uvedených případech zaměstnanec, kterému
nelze nařídit práci ve svátek, ve svátek do práce nepůjde.
Pokud je zaměstnanec odměňován měsíční mzdou, za svátek se mu mzda nekrátí,   pokud je odměňován hodinovou
mzdou a v důsledku svátku by mu tato mzda ušla, přísluší mu
za svátek náhrada ve výši průměrného výdělku.
	Z výše uvedených skutečností vyplývá, že zaměstnavatel nemůže o vlastní vůli přesunout fiktivně státní svátek
na jiný den a na den svátku poslat zaměstnance do práce.
Ing. Olga Kreslová,
specialista-ekonom, RP OS KOVO Praha a Středočeský kraj
Aktualizace: Text platí i od 1. 1. 2017
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Kovák č. 19/7. listopadu 2016
Nezpůsobilost pro noční práci
Zaměstnanec, který pracuje v třísměnném provozu, tedy
i na noční směny, nám doručil potvrzení od poskytovatele pracovnělékařských služeb, že je dále dočasně nezpůsobilým pro noční práci. Je možné přeřadit zaměstnance
na jinou práci, či ukončit s ním bez odstupného pracovní
poměr?
R. H., Žandov
Právní rámec:
Problematika nezpůsobilosti noční práce je řešena v zákoně
č. 262/2006 Sb., zákoníku práce v platném znění (dále jen ZP),
v § 41 a § 103. Problematika výpovědi je řešena v § 52 a § 53 ZP:
Hlava III: Změny pracovního poměru
§ 41 Převedení na jinou práci
(1) Zaměstnavatel je povinen převést zaměstnance na jinou práci,
f) je-li zaměstnanec pracující v noci na základě lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb uznán
nezpůsobilým pro noční práci;
Hlava II: Povinnosti zaměstnavatele, práva a povinnosti zaměstnance
§ 103
(1) Zaměstnavatel je povinen
a) n
 epřipustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce
a práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem
a zdravotní způsobilosti;
Zákaz výpovědi dané zaměstnavatelem
§ 53
(1) Zakazuje se dát zaměstnanci výpověď v ochranné době, to je
e) v době, kdy je zaměstnanec, který pracuje v noci, uznán na základě lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb dočasně nezpůsobilým pro noční práci;
Výpověď daná zaměstnavatelem
§ 52
Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď jen z těchto důvodů
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f) nesplňuje-li zaměstnanec předpoklady stanovené právními
předpisy pro výkon sjednané práce.
A jaká je tedy odpověď? ZP ukládá v ustanovení § 103
odst. 1 písmeno a) zaměstnavateli povinnost nepřipustit, aby
zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti. Dále dle § 41 odst. 1 písmeno f) ZP je povinen převést zaměstnance na jinou práci, je-li zaměstnanec pracující
v noci na základě lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb uznán nezpůsobilým pro noční práci.
Tato povinnost je zaměstnavateli uložena i v případě, že má
na řešení této situace jiný názor, nebo by mu to s ohledem na
provoz činilo problémy (tj. nemá takovou pozici vytvořenou).
Práce, na kterou by zaměstnavatel zaměstnance měl převést,
musí být konána v denní dobu a musí být pro zaměstnance
vhodná ze zdravotního hlediska a pokud možno má taková
práce využívat kvalifikaci zaměstnance.
Není-li možné dosáhnout účelu převedení převedením zaměstnance v rámci pracovní smlouvy, může ho zaměstnavatel převést v těchto případech i na práci jiného druhu, než byl
sjednán v pracovní smlouvě, a to i kdyby s tím zaměstnanec
nesouhlasil, ale zároveň je zaměstnavatel povinen přihlížet
k tomu, aby tato práce byla pro něho vhodná vzhledem k jeho
zdravotnímu stavu a schopnostem a pokud možno i k jeho
kvalifikaci. Zaměstnavatel je také povinen předem projednat
se zaměstnancem důvod převedení na jinou práci a dobu, po
kterou má převedení trvat, a dochází-li převedením zaměstnance ke změně pracovní smlouvy, je zaměstnavatel povinen
vydat mu písemné potvrzení o důvodu převedení na jinou
práci a době jeho trvání.
Pokud by zaměstnavatel pro zaměstnance žádnou jinou
práci v době jeho dočasné nezpůsobilosti neměl, nastaly by
překážky v práci na jeho straně. Po dobu těchto překážek by
zaměstnanec nekonal práci a pobíral by náhradu mzdy ve výši
jeho průměrného výdělku.
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Co se týče výpovědi dle § 53 odst. 1 písmeno e) ZP, je zaměstnavateli zakázáno dát zaměstnanci výpověď v době
(ochranné době), kdy je zaměstnanec, který pracuje v noci,
uznán na základě lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb dočasně nezpůsobilým pro
noční práci.
Lékař, který zajišťuje pracovnělékařské služby (zákon
č. 373/2011Sb., o specifických zdravotních službách, a prováděcí vyhláška č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách),
vydá zaměstnanci lékařský posudek a na základě výsledku tohoto posudku se stanoví další postup.
Bude-li tato neschopnost shledána jako dočasná, je zaměstnavatel povinen převést zaměstnance na jinou práci,
aniž by mohl ukončit pracovní poměr výpovědí z jeho strany. Bude-li tato neschopnost shledána jednoznačně jako trvalá, přichází v úvahu ukončení pracovního poměru dle § 52 písmeno e) ZP. Při platně dané výpovědi dle tohoto ustanovení
nenáleží zaměstnanci odstupné. Ukončení pracovního poměru dohodou tím samozřejmě není vyloučeno.
Zaměstnanci přísluší podle § 139 ZP za dobu převedení doplatek ke mzdě do výše průměrného výdělku, kterého dosahoval před převedením, jen byl-li převeden na jinou práci, za
niž přísluší nižší mzda, z důvodů podle § 41 odst. 1 písm. b), d)
nebo podle § 41 odst. 4 a 5 ZP.
Doplatek ke mzdě do výše průměrného výdělku za převedení podle § 41 odst. 1 písm. f) ZP (nezpůsobilost noční práci),
pokud by na této práci dosahoval nižší mzdy, ve smyslu ustanovení § 139 ZP, zaměstnanci nepřísluší.
Ing. Bohuslav Chudárek, specialista pro mzdy a KV, RP OS
KOVO Ústí nad Labem, DP Liberec
Aktualizace: Text platí i od 1. 1. 2017
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Kovák č. 6/4. dubna 2016
cO VšE OBNÁšÍ KONTROlA BOzP
V naší firmě jsme založili odborovou organizaci a máme
mj. i právo vykonávat odborovou kontrolu nad stavem
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Můžete mi vysvětlit, čeho všeho se tato kontrola týká a co vše patří do
BOzP?
J. K., Kladno
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (zkratka: BOZP) je
velice široký interdisciplinární (mezivědní) obor. V současné
době však neexistuje oficiální definice, a proto v odborné literatuře můžete nalézt různé definice v závislosti na úhlu pohledu na zajištění bezpečnosti práce (např.: souhrn opatření stanovených právními předpisy a zaměstnavatelem, která mají
předcházet ohrožení nebo poškození lidského zdraví v pracovním procesu).
BOZP tvoří celá řada oblastí a problematik. Jedná se zejména o:
management rizik (vyhledání a vyhodnocení rizik při práci,
kategorizace prací),
technické a organizační požadavky na pracovní prostředí,
na organizaci práce a na pracovní postupy,
hygienu práce,
zakázané práce a pracoviště (obecně zakázané práce a práce
a pracoviště zakázané některým skupinám zaměstnanců),
bezpečnost technických zařízení (vyhrazených, tzn. elektrických, plynových, tlakových a zdvihacích, ale i ostatních),
pracovnělékařské služby (kontroly pracovišť, zdravotní prohlídky zaměstnanců, školení atd.),
poskytování osobních ochranných pracovních prostředků,
mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků a ochranných
nápojů,
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	ergonomie,
	bezpečnostní značení a signály,
	školení zaměstnanců a dalších osob,
	pracovní úrazovost a o nemoci z povolání.
Základní právní předpisy BOZP
Požadavky na zajištění BOZP jsou definovány v celé řadě
právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP (které to jsou,
definuje ustanovení § 349 odst. 1 zákoníku práce).
Jedná se o více než 80 právních předpisů, stovky technických norem a dalších ostatních předpisů k zajištění BOZP (návody k použití atd.). Nejpodstatnějšími právními předpisy
jsou:
	zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
	zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek
BOZP,
	zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví,
	nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky
ochrany zdraví při práci,
	nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.
Zaměstnavatel je povinen zajišťovat a provádět úkoly v hodnocení a prevenci rizik (všechna opatření vyplývající
z právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP a z opatření
zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat jejich působení).
Za plnění úkolů BOZP zaměstnavatele odpovídají vedoucí
zaměstnanci na všech stupních řízení v rozsahu svých funkcí.
Tyto úkoly jsou rovnocennou a nedílnou součástí jejich pracovních povinností. Vedoucí zaměstnanci jsou povinni vytvářet příznivé pracovní podmínky a zajišťovat BOZP.
Vliv velikosti podniku na kompetence v BOZP
	Má-li podnik nejvýše 25 zaměstnanců a podnikatel má potřebné znalosti, může tyto úkoly zajišťovat sám.
	Má-li podnik 26 až 500 zaměstnanců a je-li podnikatel od-

26

borně způsobilý, může tyto úkoly zajišťovat sám. Není-li,
nebo má více než 500 zaměstnanců, musí mít zajištěnu odborně způsobilou osobu k prevenci rizik.

Odborná způsobilost k provádění BOZP
Odborná způsobilost je dána alespoň středním vzděláním s maturitou, odbornou praxí v délce alespoň 3 let (resp.
2 roků, pokud osoba dokončila vyšší odborné vzdělání, či
1 roku, pokud osoba dokončila vysokoškolské vzdělání v oblasti BOZP) a úspěšným vykonáním zkoušky z odborné způsobilosti.
Odborové organizaci musí být umožněno projednání ustanovení odborně způsobilé osoby k prevenci rizik a zákonem č. 309/2006 Sb. stanovených podmínek musí být ustanoven koordinátor BOZP na staveništi. Podmínky pro získání
odborné způsobilosti jsou stejné jako pro prevenci rizik.
Základní povinnosti zaměstnavatele při zajišťování BOZP
Zajistit si v případě podniku nad 25 zaměstnanců pracov-
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ní poměrem nebo obchodním vztahem odborně způsobilou
osobu k prevenci rizik (dále jen „OZO“).
Zajistit si lékaře, který bude poskytovat závodní preventivní péči (zdravotní prohlídky zaměstnanců, kontroly pracovišť
z hlediska ochrany zdraví, poradenskou činnost pro zaměstnavatele – např. při budování pracovišť, zavádění technologií,
opatření ke snížení rizik).
Sdělit zaměstnancům, které zařízení závodní preventivní péče jim poskytuje závodní preventivní péči a jakým druhům očkování a jakým preventivním prohlídkám a vyšetřením souvisejícím s výkonem práce jsou povinni se podrobit,
umožnit zaměstnancům podrobit se těmto očkováním, prohlídkám a vyšetřením v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy nebo rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví.
Vyhledávat a vyhodnocovat rizika práce a stanovovat
opatření k jejich odstranění nebo alespoň ke snížení jejich působení (provádí OZO v úzké spolupráci s jednotlivými vedoucími zaměstnanci a lékařem závodní preventivní péče). O výsledku informovat odborové orgány.
Provést kategorizaci prací (provádí OZO v úzké spolupráci s vedoucími zaměstnanci, lékařem závodní preventivní péče a orgánem ochrany veřejného zdraví). Informovat
zaměstnance o tom, do jaké kategorie byla jím vykonávaná
práce zařazena.
Provést, případně provádět opatření, která vyplynula z vyhledání rizik, případně i kategorizace prací (zajišťují vedoucí
zaměstnanci).
Zajistit provádění lékařských prohlídek a měření rizikových faktorů, která vyplynula z kategorizace prací, případně
zavést evidenci rizikové práce (zajišťují vedoucí zaměstnanci
ve spolupráci s lékařem závodní preventivní péče a akreditovanou firmou).
Zajistit, aby zaměstnanec nevykonával zakázané práce
a práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti. Zajistit, aby práce v případech
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stanovených zvláštním právním předpisem vykonávali pouze
zaměstnanci, kteří mají platný zdravotní průkaz, kteří se podrobili zvláštnímu očkování nebo mají doklad o odolnosti vůči
nákaze.
Připomínám přijetí zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, a vyhlášku č. 79/2013 Sb. ze dne
26. března 2013 o provedení některých ustanovení zákona
č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách (vyhláška
o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče).
Náklady spojené se zajišťováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je povinen hradit zaměstnavatel; tyto
náklady nesmějí být přenášeny přímo ani nepřímo na zaměstnance.
Periodická prohlídka se provádí za účelem zjištění včasné
změny zdravotního stavu vzniklé v souvislosti se zdravotní
náročností vykonávané práce nebo stárnutím organizmu, kdy
další výkon práce by mohl vést k poškození zdraví posuzovaného zaměstnance nebo k poškození zdraví jiných osob.
(2)  Periodická prohlídka u zaměstnanců vykonávajících práci
zařazenou podle zákona o ochraně veřejného zdraví
a)  v kategorii první se provádí
1. jednou za 6 let, nebo
2. jednou za 4 roky, jde-li o zaměstnance, který dovršil 50
let věku; poprvé se provede v návaznosti na periodickou
prohlídku podle bodu 1,
b)  v kategorii druhé se provádí
i na periodickou prohlídku podle bodu 1,
c)  v kategorii druhé rizikové a kategorii třetí se provádí jednou za 2 roky,
d)  v kategorii čtvrté jednou za 1 rok.
(3) Periodická prohlídka u zaměstnanců vykonávajících práci
nebo činnost, jejichž součástí je riziko ohrožení zdraví, se
provádí
a)  jednou za 4 roky, nebo
b)  jednou za 2 roky, jde-li o zaměstnance, který dovršil 50 let
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věku; poprvé se provede v návaznosti na periodickou prohlídku podle písmene a).
Jde-li o práce vykonávané na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, periodické prohlídky u zaměstnanců první kategorie se neprovádějí. To neplatí v případě, kdy je práce na základě těchto dohod u zaměstnavatele
prováděna opakovaně a doba, na kterou je práce opakovaně
sjednávána, je delší než lhůta pro provedení periodické prohlídky a zaměstnavatel provádění těchto prohlídek vyžaduje.
(1) Mimořádná prohlídka se provádí za účelem zjištění zdravotního stavu posuzovaného zaměstnance v případě důvodného předpokladu, že došlo ke ztrátě nebo změně
zdravotní způsobilosti k práci nebo pokud dojde ke zvýšení míry rizika již dříve zohledněného rizikového faktoru
pracovních podmínek.
(2) Mimořádná prohlídka se provádí, pokud
a)  ji nařídil orgán ochrany veřejného zdraví podle zákona
o ochraně veřejného zdraví nebo tak stanoví zákon upravující využívání jaderné energie a ionizujícího záření,
b)  to v daném období vyžaduje zdravotní náročnost konkrétních pracovních podmínek,
c)  došlo ke zhoršení pracovních podmínek ve smyslu zvýšení
míry rizika u rizikového faktoru, k němuž již byla posuzována zdravotní způsobilost zaměstnance,
d)  bylo opakovaně zjištěno překročení limitní hodnoty ukazatelů biologického expozičního testu, popřípadě na základě závěrů jiných vyšetření prováděných za účelem sledování zátěže organizmu působením rizikových faktorů
pracovních podmínek,
e)  byla při pracovnělékařské prohlídce zjištěna taková změna
zdravotního stavu zaměstnance, která předpokládá změnu
zdravotní způsobilosti k práci v době kratší, než je interval
periodické prohlídky, nebo
f)  byl výkon práce přerušen
1. z důvodu nemoci po dobu delší než 8 týdnů, s výjimkou
výkonu práce v kategorii první podle zákona o ochraně ve-
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řejného zdraví a nejde-li o práci nebo činnost, jejíž součástí je riziko ohrožení zdraví nebo nestanoví-li jiný právní předpis jinak,
2. v důsledku úrazu s těžkými následky, nemoci spojené
s bezvědomím nebo jiné těžké újmy na zdraví, nebo
3. z jiných důvodů na dobu delší než 6 měsíců.
(3) Mimořádná prohlídka se dále provádí na základě
a)  žádosti předložené zaměstnavatelem z vlastního podnětu
nebo podnětu zaměstnance,
b)  informace sdělené ošetřujícím lékařem o důvodném podezření, že změnou zdravotního stavu zaměstnance došlo ke
změně zdravotní způsobilosti.
(4) Při mimořádné prohlídce se provedou základní a další odborná vyšetření.
(1) Výstupní prohlídka se provádí na základě žádosti zaměstnance, nebo pokud tak stanoví jiný zákon, za účelem zjištění zdravotního stavu zaměstnance v době ukončení výkonu práce, a to s důrazem na zjištění takových změn
zdravotního stavu, u kterých lze předpokládat souvislost
se zdravotní náročností vykonávané práce.
(2) Výstupní prohlídka se provádí při
a)  ukončení pracovněprávního nebo obdobného vztahu,
b)  převedení na práci se sníženou zdravotní náročností ve
smyslu snížení míry rizika nebo na práci konanou za příznivějších pracovních podmínek, než ke kterým byla posouzena zdravotní způsobilost zaměstnance.
Na základě provedení výstupní prohlídky se nevydává lékařský posudek.
(3) Výstupní lékařská prohlídka se neprovádí, jde-li o
a)  práce zařazené do kategorie první podle zákona o ochraně veřejného zdraví a není-li součástí této práce činnost,
pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny jiným právním předpisem, a pokud u zaměstnance nebyla zjištěna v době výkonu práce u zaměstnavatele
nemoc z povolání, ohrožení nemocí z povolání nebo pracovní úraz,
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b) výkon práce na základě dohod o pracích konaných mimo
pracovní poměr, jestliže nebylo podle zákona vyžádáno
provedení vstupní lékařské prohlídky a není-li podezření
na změnu zdravotního stavu v souvislosti s výkonem práce.
Zaměstnanec je povinen tyto lékařské prohlídky absolvovat, zaměstnavatel by je měl organizovat v pracovní době
a samozřejmě na své náklady. Podle § 101 odst. 6 zákoníku
práce nesmí zaměstnavatel přenášet na zaměstnance náklady spojené se zajištěním ochrany a bezpečnosti práce.
JUDr. Marie Stodolová, Regionální pracoviště OS KOVO Praha
a Středočeský kraj
Aktualizace: Text platí i od 1. 1. 2017
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Kovák č. 9/16. května 2016
JAK SE BRÁNIT REKlAMNÍM lETÁKůM
Nevím si rady s obchodními letáky, které mi různé obchodní domy a další firmy prostřednictvím svých roznašečů neustále házejí do schránky. Nejprve jsem si vyrobil ceduli
a umístil ji na schránku s prosbou, aby mi nikdo do schránky nevhazoval letáky. Poté jsem se byl poradit v poradně. Obdržel jsem zde nálepku s tím, že je třeba ji nalepit
na schránku, a informaci, že nikdo není oprávněn mi přes
upozornění nadále vhazovat letáky do schránky a že je to
i v zákoně. Přesto jsem svého nedosáhl. Jsem pracovníkem
montážního servisu a jezdím často na delší služební cesty.
Bydlím sám v rodinném domku, a když se někdy i po týdnu
vracím domů, mám schránku napěchovanou letáky, mezi
kterými je moje běžná pošta. Několikrát byla pošta, pro
kterou je schránka určena, poházená okolo schránky, protože se do ní už nevešla. Nemusím snad ani popisovat, jaké
je to lákadlo pro nenechavé, kteří mohou případně navštívit i můj byt. Prosím můžete mi sdělit, kde najdu předpisy, které zakazují vhazování reklamy, jak mi bylo sděleno
v poradně, a zda mohu ještě udělat i něco dalšího. Pokud
ano, co?
P. T., Kolín
Příslušnou právní úpravu najdete v aktualizované verzi na
www.zakonyprolidi.cz.
Hledejte pak odpovídající ustanovení těchto zákonů:
Zákon o regulaci reklamy, č. 40/1995 Sb.
Zákon o živnostenských úřadech, č. 570/1991 Sb.
Správní řád, zákon č. 500/2004 Sb.
Právě těmito zákony se budeme zabývat při řešení vašeho
problému. Důležité je ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) zákona
č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Dle něho je zakázáno šíře-
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ní nevyžádané reklamy v listinné podobě, pokud adresáta obtěžuje. Obtěžující je jistě situace, kterou popisujete. Jde o reklamu směřující ke konkrétnímu adresátovi (tedy k vám) za
podmínky, že adresát dal předem jasně a srozumitelně najevo, že si nepřeje, aby vůči němu byla nevyžádaná reklama
šířena (což jste najevo dal). O nevyžádanou reklamu se tedy
jedná vždy v případě, kdy si majitel umístí na svoji poštovní
schránku oznámení „nevhazujte reklamu“, „reklamní letáky
nevhazujte“ či jiný nápis jasně vyjadřující přání adresáta, tedy
majitele schránky. V případě, že do takto označené schránky někdo vhodí reklamní leták, stojí její majitel před otázkou,
kdo tam leták umístil a proti komu má svůj podnět směrovat.
Může to být vámi uváděný „roznašeč letáků“, poštovní doručovatel i někdo jiný. Proto, je-li to možné, zajistěte si důkazy,
které potvrdí, kdo se porušování zákona dopouští.
Jednou z možností je osobu, která letáky vhazuje do vaší
poštovní schránky, nafotit. Důkazem je i to, když šiřitele reklamy přistihnete za účasti svědka. Tím dokážete, že ten konkrétní člověk do vaší schránky leták umístil a kdo tak za šíření
nevyžádané reklamy zodpovídá. Zajištění takového důkazu je
nezbytné, neboť jak jsem uvedla, šíření reklamních letáků do
poštovní schránky označené cedulkou, že si toto majitel nepřeje, je porušením zákona o regulaci reklamy. Aby mohla být
šiřiteli nevyžádané reklamy uložena pokuta za protiprávní jednání, musí být jednoznačně identifikován. Tím se vyhnete situaci, kdy budete něco tvrdit a šiřitel reklamy to bude popírat,
čímž byste se dostal do situace, kdy stojí tvrzení proti tvrzení.
Ptáte se, na koho se můžete obrátit a jak.
Je třeba podat podnět příslušnému živnostenskému úřadu
pro šíření obtěžující tištěné reklamy. Podání učiňte u krajského živnostenského úřadu. Místně příslušný je úřad, kde má
sídlo nebo místo podnikání šiřitel této reklamy. Kde šiřitel
toto sídlo má, zjistíte v obchodním rejstříku na www.justice.cz.
Taktéž ho lze zjistit v živnostenském rejstříku na adrese www.
rzp.cz. Pokud si nejste jist tím, kdo je šiřitelem reklamy (což
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nebude případ obchodních domů), zjistíte tyto informace na
příslušném živnostenském úřadu.
Přikládám vzor, jak by měl podnět vypadat.
Tento je však třeba upravit dle vašich konkrétních znalostí aktuálními údaji. Slouží pouze pro vaši orientaci ve formálních
náležitostech takového podnětu.
Uveďte:
1. Svoje jméno a příjmení a adresu, telefonické spojení
a e-mail
2. Krajský živnostenský úřad, jeho adresa
Dále viz níže:
3. Věc
4. Popis skutečností
5. Vlastnoruční podpis
6. Seznam příloh
Podnět ve věci šíření obtěžující reklamy.              Ve Slavkově dne………
Vážení, nepřeji si vhazování reklamních letáků do své schránky,
svoji schránku jsem označil nápisem „nevhazovat letáky“, přesto mi
byl dne ………… do schránky vhozen reklamní leták Supermarketu
……………… Vhazování reklamních letáků do schránky se děje opakovaně a šiřitel reklamy, kterým je …………….,  nerespektuje mé přání, aby mi reklama do poštovní schránky nebyla vhazována, a porušuje tak  § 2 odst. 1 písmeno e) zákona o regulaci reklamy. Žádám
proto v souladu s § 7 odst. 1 písm. g) zákona č. 40/1995 Sb. o prošetření celé věci a abych byl informován o výsledku. S pozdravem
..............................................
(váš podpis)
Přílohy:
Fotografie poštovní schránky s nápisem
Fotografie osoby vhazující reklamu
Čestné prohlášení svědka

JUDr. Zdenka Vejvalková,
specialistka na spotřebitelské právo, Brno
Aktualizace: Text platí i od 1. 1. 2017
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Kovák č. 10/30. května 2016
Kupní smlouva a nezletilý
Obracím se na vás se záležitostí, do níž nás dostal náš
syn. Má 14 let, je však vysoký a vypadá podstatně starší.
Přišli jsme mu na to, že si na splátky pořídil luxusní notebook za 40 035 Kč. Učinil tak bez našeho souhlasu. Ostatně bychom mu tak zbytečně drahou věc, která je určena
spíše pro podnikatele než na uživatelskou potřebu dítěte, nepořídili. Nevíme, co s tím. Máme nějakou možnost
tento stav zvrátit? Syn nemá vlastní příjmy a my odmítáme za něho platit věc, s jejímž pořízením jsme nesouhlasili ani nesouhlasíme. Vše jsme odhalili, až když mu přišla
druhá upomínka za první splátku.Z. P., Brno-Bohunice
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též OZ) ve
znění pozdějších předpisů, v § 3 odst. 2 písm. c) uvádí mimo
jiné, že nikdo nesmí pro nedostatek věku, rozumu nebo
pro závislost svého postavení utrpět nedůvodnou újmu.
Co to pro nás znamená?
Prakticky jde o to, že nezletilého chrání přímo zákon již ve
svých úvodních ustanoveních. Ochrana je zakotvena i v dalších ustanoveních tohoto zákona.
Nezletilý je schopen konat právní úkony jen částečně a záleží na složitosti těchto úkonů a na tom, zda je konkrétní nezletilý vůbec schopen posoudit rozsah svého jednání.
Běžně a již v poměrně nízké věku uzavírá nezletilé dítě
např. kupní smlouvu v obchodě, při nákupu potravin. Zde dochází k uzavření smlouvy tím, že dítě si vybere z nabídky obchodu např. čokoládu, vloží ji do nákupního košíku a u pokladny zboží zaplatí a převezme.
V určitých případech však nemusí jít o takto jednoznačné
hodnocení ve smyslu schopnosti nezletilého smlouvu uzavřít.
Za určitých podmínek lze namítnout neplatnost kupní
smlouvy uzavřené nezletilým. Jde právě o případy, kdy uzavření smlouvy nebylo přiměřené rozumové a volní vyspělosti
nezletilého. Tímto problémem se konkrétně zabývá § 31 záko-
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na č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ten zní, cituji: „Má se
za to, že každý nezletilý, který nenabyl plné svéprávnosti,
je způsobilý k právním jednáním co do povahy přiměřeným rozumové a volní vyspělosti nezletilých jeho věku.“
Co je rozumová vyspělost?
Rozumovou vyspělostí se rozumí schopnost nezletilého posoudit následky svého vlastního jednání. Nezletilý musí být
schopen sám o sobě pochopit nejenom své vlastní jednání
– tedy to, že uzavřel smlouvu, ale také následky – k čemu se
tím zavázal, tj. jaké mu z ní plynou povinnosti a zda je schopen je plnit.
Co je volní vyspělost?
Volní vyspělostí se rozumí schopnost své jednání ovládnout,
nezletilý musí být schopen své jednání svou vůlí řídit.
Kdo posoudí, zda nezletilý má rozumovou i volní vyspělost dostatečnou k uzavření konkrétní smlouvy?
Posouzení toho, co je a co není přiměřená rozumová a volní
vyspělost jednotlivce, je velmi individuální záležitostí.
V případech sporu o tom musí rozhodnout soud. Aby mohl
kvalifikovaně rozhodnout, nechává si soud většinou v takové
situaci vypracovat znalecký posudek. Tuto rozumovou a volní
vyspělost pak posoudí soudní znalec z daného oboru.
Jak je to ve vašem případě?
Ve vašem případě lze vzhledem k tomu, že ve smlouvě jsou
uvedeny pravidelné platby a váš syn nemá vlastní příjmy, dovodit, že k takovému právnímu jednání nebyl váš nezletilý syn
vzhledem ke své rozumové a volní vyspělosti způsobilý. Zřejmě nedokázal posoudit, zda bude moci smlouvu plnit.
Můžeme tedy konstatovat, že když nezletilý, který nenabyl
plné svéprávnosti, jedná sám tak, jak je popsáno v předešlém
odstavci, potom je jednání neplatné. K tomuto názoru, že by
jednání vašeho syna mělo být považováno za neplatné, se přikláním i já. Doporučuji vám jako zákonným zástupcům svého
syna, abyste prodejci, resp. majiteli firmy, zaslali písemné namítnutí neplatnosti smlouvy uzavřené nezletilým. Učiňte tak
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doporučeným dopisem (jednu kopii si ponechte) s dodejkou,
abyste měli doklady o tom, že jste tak učinili. To znamená,
že jste před podáním žaloby zaslali prodejci výzvu k nápravě
věci. Může to hrát roli při rozhodování soudu o tom, kdo bude
hradit soudní a jiné náklady.
V tomto namítnutí neplatnosti výslovně uveďte konkrétní
ustanovení smlouvy – např. o pravidelných splátkách či jiná
ustanovení, o kterých si myslíte, že je váš syn nemohl dostatečně posoudit, a napadněte je. Pokud je prodejce znalý
a zkušený, pak by měl sám smlouvu uznat jako neplatnou.
Bude-li trvat nadále na tom, že je smlouva platná, je jediným možným řešením obrátit se na soud s žalobou na neplatnost smlouvy. V tom případě vám doporučuji oslovit advokáta, který se touto problematikou zabývá. V případě, že budete
u soudu úspěšní, zaplatí veškeré nemalé náklady obchodník.
Seznam advokátů najdete na www.justice.cz. nebo www.
cak.cz. Je zde uveden jmenný seznam advokátů a jejich sídlo
a také oblast, kterou se zabývají.
Něco navíc pro všechny čtenáře:
V této souvislosti je třeba zmínit, že zákon (OZ) výslovně
v ustanovení § 898 odst. 2 ve spojení s § 36 OZ stanoví, že
nezletilý není způsobilý samostatně jednat v záležitostech,
k nimž i jeho zákonný zástupce potřebuje přivolení soudu,
tedy i k právnímu jednání, kterým nakládá s nemovitou věcí.
V těchto případech navíc soud ustanoví nezletilému tzv. kolizního opatrovníka. Nejčastěji je to zaměstnanec orgánu sociálně-právní ochrany dětí příslušného městského úřadu. Místní
příslušnost se řídí trvalým bydlištěm dítěte. Je tomu tak proto,
že tento opatrovník hájí zájmy nezletilého všude tam, kde by
mohlo dojít k jejich kolizi zájmů, tedy i mezi dítětem a rodiči.
JUDr. Zdenka Vejvalková,
specialistka na spotřebitelské právo, Brno
Aktualizace: Text platí i od 1. 1. 2017
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Kovák č. 12/27. června 2016
Zaměstnavatel neplatí, vstupuje do insolvence (I)
Můžete nám poradit, jak máme dál postupovat, když
nám zaměstnavatel nevyplácí mzdu a zřejmě vstoupí do
insolvence? 
I. O., Nymburk
Pokud již u zaměstnavatele bylo zahájeno insolvenční řízení, je možné uplatnit mzdové nároky u úřadu práce v souladu se zákonem č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při
platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých
zákonů ve znění pozdějších předpisů. Veškeré informace, jak
postupovat, získáte na úřadu práce.
V tomto příspěvku přinášíme základní informace o vašich
právech a povinnostech při insolvenčním řízení zaměstnavatele. Z prostorových důvodů jsme příspěvek rozdělili do dvou
částí.
Kdo má právo na uspokojení nevyplacených mzdových
nároků úřadem práce?
Zaměstnanec má nárok na úhradu mzdových nároků nevyplacených jeho zaměstnavatelem, který je v platební neschopnosti, ze strany úřadu práce. Zaměstnavatel je v platební neschopnosti, jestliže neuspokojil splatné mzdové nároky
zaměstnanců, a to dnem následujícím po dni, kdy na něho
bylo vyhlášeno moratorium před zahájením insolvenčního řízení, nebo po dni, kdy byl na něho podán insolvenční návrh
u příslušného soudu v České republice, nebo u nadnárodního
zaměstnavatele také dnem, kdy byl prohlášen za platebně neschopného u příslušného orgánu v jiném členském státě Evropské unie.
Nárok na uspokojení mzdových nároků úřadem práce má
rovněž zaměstnanec nadnárodního zaměstnavatele v případě, že v rozhodném období tento zaměstnanec nadnárodního zaměstnavatele vykonával práci v České republice.
Nárok na uspokojení mzdových nároků úřadem práce
naopak nemají zaměstnanci, kteří byli v rozhodném období
zároveň statutárním orgánem zaměstnavatele nebo členem
jeho statutárního orgánu a měli u tohoto zaměstnavatele nej-
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méně poloviční majetkovou účast. Tito zaměstnanci si však
mzdové nároky mohou uplatnit u insolvenčního správce zaměstnavatele jako pohledávku postavenou na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou.
Zaměstnancům, kteří nárokují zaplacení škody vzniklé při
pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, za niž odpovídá zaměstnavatel podle ustanovení 190 odst. 1 zákoníku práce,
hradí za zaměstnavatele příslušná pojišťovna. Uvedené platí
i tehdy, byl-li na majetek zaměstnavatele prohlášen konkurs
podle zákona o konkursu a vyrovnání; prohlášením konkursu není a nemůže být dotčena povinnost příslušné pojišťovny
ze zákonného pojištění (popřípadě dřívějšího smluvního pojištění) odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním
úrazu nebo nemoci z povolání, neboť je smyslem této právní
úpravy, aby poškozenému zaměstnanci byla tímto způsobem
zajištěna náhrada škody též pro případ platební neschopnosti zaměstnavatele.
Vzhledem k tomu, že v době po prohlášení konkursu na
majetek zaměstnavatele hradí škodu příslušná pojišťovna
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(stejně, jako kdyby k prohlášení konkursu vůbec nedošlo), nepředstavuje nárok zaměstnance na náhradu této škody,
včetně náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při uznání invalidity nebo částečné
invalidity a náhrady za ztížení společenského uplatnění,
pohledávku, která by mohla (měla být) hrazena z konkursní
podstaty, a povinnost hradit tuto škodu nesouvisí s nakládáním s majetkem patřícím do konkursní podstaty.
U náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při uznání invalidity nebo částečné invalidity nejde (a ani nemůže jít) o pracovní nárok ve smyslu ustanovení § 31 odst. 3 písm. i) a § 31 odst. 4 zákona o konkursu
a vyrovnání, neboť rovněž splátky náhrad za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při uznání invalidity nebo částečné invalidity, které se staly splatné po prohlášení konkursu nebo v měsíci, v němž byl konkurs prohlášen,
jsou hrazeny ze zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání.
Jaké mzdové nároky lze požadovat u úřadu práce a kdo
o jejich přiznání rozhoduje?
Mzdové nároky, které může uspokojit úřad práce, jsou
mzda (plat), její náhrady a odstupné, které náleží zaměstnanci z pracovního poměru, nebo odměna, popřípadě její náhrada, která zaměstnanci náleží podle dohody o provedení práce
nebo dohody o pracovní činnosti. Mzdové nároky musí vzniknout zaměstnanci v rozhodném období.
Rozhodné období pro uplatnění mzdových nároků je kalendářní měsíc, ve kterém bylo vyhlášeno moratorium před zahájením insolvenčního řízení nebo ve kterém byl podán insolvenční návrh, jakož i 3 kalendářní měsíce předcházející tomuto
měsíci a 3 kalendářní měsíce následující po tomto měsíci.
O nároku rozhoduje úřad práce prostřednictvím krajské
pobočky úřadu práce, v jejímž obvodu má:
	sídlo zaměstnavatel, který je právnickou osobou,
	místo podnikání zaměstnavatel, který je fyzickou osobou,
nebo v jehož obvodu je umístěna organizační složka nad-
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národního zaměstnavatele, který nemá sídlo na území České republiky nebo
	bydliště zaměstnavatele, který je fyzickou osobou a který
nemá místo podnikání.
Příslušná krajská pobočka úřadu práce vyvěsí na úřední desce informace o zaměstnavatelích, jejichž zaměstnanci
mohou uplatnit své mzdové nároky u krajské pobočky úřadu
práce nebo kontaktního pracoviště úřadu práce, a současně
informuje o lhůtě, do které mohou zaměstnanci tyto nároky
uplatnit.
Uplatněte své mzdové nároky včas!
Zaměstnanec může mzdové nároky uplatnit nejpozději do 5 měsíců a 15 kalendářních dnů následujících po dni,
kdy místně příslušná krajská pobočka úřadu práce zveřejnila informace na úřední desce. Jestliže v této lhůtě zaniklo
moratorium vyhlášené před zahájením insolvenčního řízení
nebo soud rozhodl o insolvenčním návrhu jinak než vydáním
rozhodnutí o úpadku, lze mzdové nároky uplatnit nejpozději v den zániku moratoria nebo v den právní moci soudního rozhodnutí. Nárok na uspokojení mzdových nároků ze
strany úřadu práce zaniká, není-li uplatněn v uvedených lhůtách. Zaměstnanci však zůstává zachováno právo na uplatnění mzdových nároků u soudu.
Zaměstnanec může o uspokojení svých mzdových nároků
požádat kteroukoliv krajskou pobočku úřadu práce nebo kontaktní pracoviště krajské pobočky úřadu práce. V písemné žádosti musí zaměstnanec uvést zejména své jméno, rodné číslo
nebo datum narození, adresu bydliště, označení zaměstnavatele, sídlo nebo místo jeho podnikání nebo jeho bydliště, výši
uplatňovaných mzdových nároků, údaje potřebné pro výpočet daně z příjmů, kalendářní měsíce rozhodného období, za
které uplatňuje mzdové nároky, a způsob jejich výplaty, případně označení účtu u peněžního ústavu, na který by částka
odpovídající výši mzdových nároků měla být bezhotovostně
převedena, a označení zdravotní pojišťovny, v jejíž prospěch
se provádí odvody. Součástí žádosti by měly být také dokla-
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dy prokazující výši uplatňovaných mzdových nároků. Zaměstnanec je povinen prokázat dobu trvání pracovního poměru,
dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti.
Žádost o uspokojení mzdových nároků je k dispozici na internetových stránkách Úřadu práce České republiky.
V jaké výši a kdy budou mzdové nároky vyplaceny?
Mzdové nároky může zaměstnanec uplatnit nejvýše v rozsahu odpovídajícím splatným mzdovým nárokům za 3 kalendářní měsíce rozhodného období. Po uspokojení alespoň
části uplatněných mzdových nároků může úřad práce uspokojit další mzdové nároky zaměstnance uplatněné vůči témuž
zaměstnavateli až po uplynutí 12 měsíců ode dne vydání příkazu k úhradě mzdových nároků.
Celková výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci nesmí překročit za 1 měsíc jedenapůlnásobek rozhodné částky. Pro období od 1. května 2016 do 30. dubna
2017 je rozhodná částka stanovena na 26 467 Kč. Jednomu
zaměstnanci tak může být vyplacena maximálně částka ve
výši 39 700,50 Kč, i kdyby jeho měsíční příjem činil např. částku 50 000 Kč.
Souhlasí-li výše mzdových nároků a doba, za kterou zaměstnanec uplatňuje mzdové nároky, s písemným vykázáním dlužných mzdových nároků provedeným zaměstnavatelem nebo
insolvenčním správcem, úřad práce do 10 dnů od předložení tohoto vykázání zaměstnavatelem nebo správcem oznámí
zaměstnanci termín, způsob jejich uspokojení a údaj o období, za které mzdové nároky uspokojí, a dá peněžnímu ústavu
příkaz k úhradě. Nesouhlasí-li tvrzení zaměstnance s údaji zaměstnavatele, rozhodne úřad práce o vyplacení mzdových nároků pouze v prokázané výši a za nesporná období.
Upozornění: V případě, že zaměstnanec věděl nebo musel
z okolností předpokládat, že jde o částky nesprávně určené
nebo omylem vyplacené, je povinen je vrátit úřadu práce do
3 týdnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dozvěděl.
Neuspokojené mzdové nároky uplatňujte u insolvenčního správce!
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Pokud úřad práce neuspokojí mzdové nároky v uplatňované výši nebo mzdové nároky zcela nepřizná, může je zaměstnanec uplatnit spolu s dalšími peněžitými pohledávkami, které
má vůči zaměstnavateli, v insolvenčním řízení. Pracovněprávní pohledávky zaměstnanců jsou v insolvenčním řízení považovány za pohledávky postavené na roveň pohledávkám za
majetkovou podstatou, a pokud to stav insolvenčního řízení umožňuje, uspokojují se v plné výši kdykoli po rozhodnutí
o úpadku. Zaměstnanec mzdové nároky nemusí přihlašovat,
postačí, když uplatní mzdové nároky přímo u insolvenčního
správce zaměstnavatele, a to neformálním způsobem.
Pokud zaměstnanec svou pohledávku v insolvenčním řízení vůbec neuplatní, bude insolvenční správce vycházet z údajů uvedených v účetnictví zaměstnavatele.
JUDr. Marie Stodolová,
právnička RP OS KOVO Praha a Středočeský kraj
Příště: Registrace na úřadu práce
Aktualizace: Text platí i od 1. 1. 2017
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Kovák č. 13/11. července 2016
Zaměstnavatel neplatí, vstupuje do insolvence (II)
Přinášíme dokončení příspěvku, jehož první část jsme
zveřejnili v Kováku č. 12.
Registrace na úřadu práce
Se žádostí o pomoc při hledání pracovního uplatnění je
vhodné se obrátit na místně příslušný úřad práce (podle bydliště osoby, která žádá). Při splnění určitých podmínek máte
nárok nejen na podporu v nezaměstnanosti, ale i na zvýšenou péči, jako je rekvalifikace, pracovní rehabilitace atd. Úřady práce poskytují vhodné informace také na internetu. Navštívit úřad práce můžete již před uplynutím výpovědní doby.
Máte možnost požádat kterýkoliv úřad práce o zařazení do
evidence zájemců o zaměstnání. V tomto případě budete úřadem práce informováni o vhodných pracovních místech. Po
skončení výpovědní doby se můžete registrovat jako uchazeč
o práci a požádat úřad práce v místě svého trvalého pobytu
o zprostředkování zaměstnání. A to vyplněním formuláře Žádosti o zprostředkování zaměstnání, který najdete nebo dostanete na úřadě práce osobně. Můžete také vyplnit elektronickou verzi. Výhodou elektronické verze je, že data vyplněná
v této žádosti můžete použít také například v Žádosti o podporu v nezaměstnanosti. Jako nezaměstnaný člověk vedený
na úřadě práce máte svá práva a povinnosti.
Do evidence uchazečů o zaměstnání budete zařazeni ode
dne podání Žádosti o zprostředkování zaměstnání. Požádáte-li o zprostředkování zaměstnání nejpozději do tří pracovních dnů po skončení zaměstnání, budete zařazeni do
této evidence ode dne následujícího po skončení zaměstnání.
Takže pro ujasnění: pokud vám skončil pracovní poměr
např. k 31. 7., potom se zajděte na úřad práce zaevidovat
mezi 1. 8. až 3. 8. Pokud na tyto dny vychází státní svátek nebo
sobota či neděle, lhůta se o tyto dny prodlužuje. Pokud je tedy
2. 8. sobota a 3. 8. neděle, můžete se zaevidovat do úterý 5. 8.
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a v evidenci přitom budete vedeni úřadem práce od 1. 8.
Jinak je lhůta pro evidenci na úřadu práce do 8 dnů ode dne
skončení pracovního poměru, ale budete evidován prakticky
až od 1. dne následujícího měsíce.
Žádost o zprostředkování zaměstnání je třeba podat osobně, zaslání žádosti poštou nebo elektronicky zákon neumožňuje. Úřad práce vás, pokud splňujete zákonem stanovené
podmínky, zařadí do evidence uchazečů o zaměstnání. Nesplňujete-li tyto podmínky, vydá o tom úřad práce rozhodnutí.
Uchazeč a zájemce o zaměstnání
Při registraci na úřadě práce se nejčastěji zřejmě setkáte
s pojmem uchazeč o zaměstnání. Tak je vnímán člověk, který požádá úřad práce o zprostředkování zaměstnání a splňuje podmínky pro registraci jako uchazeč o zaměstnání. Takto
registrovaný nemůže být např. člověk, který pobírá invalidní
důchod III. stupně, u kterého se nezjišťuje schopnost práce
za mimořádných podmínek, viz dále registrace jako zájemce
o zaměstnání.
Většinou se jedná o situaci, kdy nezaměstnaný (propuštěný, opouštějící zaměstnání) člověk přichází na úřad práce
a očekává, že mu úřad práce pomůže v období hledání práce.
Pomoc může očekávat v tom, že:
	pracovník zprostředkovatelny mu předá kontakty na firmy,
které hledají zaměstnance,
	úřad práce vám může zajistit a uhradit rekvalifikační kurz,
neváhejte se na to zeptat,
	za splnění podmínek můžete pobírat podporu v nezaměstnanosti,
	úřad práce za vás během registrace jako uchazeč o zaměstnání platí za určitých podmínek zdravotní pojištění.
Z registrace jako uchazeč o zaměstnání vyplývají určitá práva a povinnosti. Jinak je tomu u registrace jako zájemce o zaměstnání.
Na úřadě práce je možné se registrovat také jako zájemce
o zaměstnání. Tak je vnímán člověk, který požádá úřad prá-
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ce o zprostředkování práce a zařazení do evidence zájemců
o zaměstnání. Jedná se o to, že člověk nesplňuje podmínky registrace jako uchazeč o zaměstnání, ale přesto chce získat od
úřadu práce pomoc během hledání práce. Může se jednat například o situaci, kdy je člověk poživatelem invalidního důchodu III. stupně, u kterého se nezjišťuje schopnost práce za mimořádných podmínek. V tomto případě:
	nevzniká nárok na podporu v nezaměstnanosti,
	firma, potenciální zaměstnavatel nemůže žádat o dotace,
příspěvky z úřadu práce při zaměstnání takového zaměstnance,
	dle vyjádření Call Centra služeb zaměstnanosti nevyplývá
pro zájemce o zaměstnání žádná výhoda. Podle § 109 zákona o zaměstnanosti však je i pro zájemce o zaměstnání určená rekvalifikace. „Rekvalifikace se uskutečňuje na základě dohody mezi úřadem práce a uchazečem o zaměstnání
nebo zájemcem o zaměstnání, vyžaduje-li to jejich uplatnění na trhu práce“ (§ 109 odst. 1 zákona o zaměstnanosti).
Na rekvalifikaci není nárok, záleží na rozhodnutí konkrétního úřadu práce, podle aktuální situace a možností.
Kdo může být registrovaný na úřadu práce jako uchazeč
o zaměstnání a kdo ne?
Práva a povinnosti uchazeče a zájemce o zaměstnání stanoví zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.
Uchazečem o zaměstnání se může stát fyzická osoba, která:
1.  osobně požádá o zprostředkování vhodného zaměstnání
úřad práce, v jehož správním obvodu má bydliště, a
2.  splňuje zákonem stanovené podmínky pro zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání.
Do evidence uchazečů o zaměstnání nemůže být zařazena fyzická osoba, která:
1.  je uznána dočasně neschopnou práce,
2.  pobírá peněžitou pomoc v mateřství v době před porodem
a 6 týdnů po porodu,
3.  je invalidní ve III. stupni, s výjimkou fyzické osoby, která je

47

invalidní ve III. stupni a je schopna výdělečné činnosti za
zcela mimořádných podmínek,
4. vykonává trest odnětí svobody, vykonává ochranné opatření zabezpečovací detence nebo je ve vazbě,
5.  neposkytne úřadu práce identifikační údaje,
6.  neposkytne nebo zruší souhlas se zpracováním osobních
údajů.
Registrace na úřadu práce a sociální a zdravotní pojištění
Za určitých podmínek je za vás v rámci evidence na ÚP jako
uchazeč o zaměstnání státem hrazeno zdravotní a sociální
pojištění.
Při pobírání invalidního důchodu III. stupně je za vás sociální i zdravotní pojištění „placeno“ státem z titulu pobírání
invalidního důchodu, evidence na úřadu práce pouze z důvodu pojištění tedy není nutná.
Poživatelé invalidního důchodu I. a II. stupně mají státem
hrazeno zdravotní pojištění. V případě registrace na ÚP jako
uchazeč o zaměstnání je „placeno“ státem i sociální pojištění, avšak pouze po dobu
pobírání podpory v nezaměstnanosti. Dále je
hrazen max. jeden rok
(pro osoby mladší než
55 let) nebo max. tři roky
(pro osoby ve věku 55 let
nebo starší 55 let), kdy
jste v evidenci ÚP, ale již
bez nároku na podporu.
   Uchazeč o zaměstnání, který nepobírá invalidní důchod, má placené zdravotní pojištění
po celou dobu registrace na ÚP. Zároveň je mu
hrazeno sociální pojiště-
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ní po dobu pobírání podpory a navíc jeden, případně tři roky
(viz výše).
POZOR: Nejedná se o kompletní sociální pojištění, ale pouze
o započítání této doby jako tzv. náhradní doby pojištění pro
výpočet a nárok na důchod.
Pobírání invalidního důchodu III. stupně a registrace na
úřadu práce
Poživatel invalidního důchodu III. stupně MŮŽE být zaregistrován na úřadu práce. Jsou dvě možnosti registrace:
1.  je zaregistrován jako ZÁJEMCE o zaměstnání, v případě,
že má invalidní důchod III. stupně a není schopen práce
za zcela mimořádných podmínek. V tomto případě mu nevzniká nárok na podporu;
2.  je zaregistrován jako UCHAZEČ o zaměstnání, v případě,
že má invalidního důchod III. stupně a je schopen práce za
zcela mimořádných podmínek. V tomto případě má člověk
nárok na podporu.
Informaci o schopnosti práce za zcela mimořádných podmínek zjistíte z posudku o invaliditě.
Výhodou z toho vyplývající je, že i zájemce o zaměstnání, pokud je osobou se zdravotním postižením, má nárok na pracovní rehabilitaci.
Kdo se může stát zájemcem o zaměstnání
Zájemcem o zaměstnání se může stát fyzická osoba, která:
1.  má zájem o zprostředkování zaměstnání a
2.  za tímto účelem požádá o zařazení do evidence zájemců
o zaměstnání.
Uchazeč o zaměstnání je povinen
1.  poskytovat úřadu práce potřebnou součinnost při zprostředkování zaměstnání a řídit se jeho pokyny,
2.  sdělit úřadu práce údaje o svých zdravotních omezeních
v rozsahu potřebném pro vyhledání vhodného zaměstnání, rekvalifikaci a pro stanovení vhodné formy pracovní rehabilitace, a dále sdělit, zda je osobou se zdravotním posti-
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žením; uplatňuje-li pracovní omezení ze zdravotních důvodů, je povinen je doložit lékařským posudkem registrujícího praktického lékaře,
3.  podrobit se na žádost úřadu práce vyšetření za účelem posouzení svého zdravotního stavu a vydání lékařského posudku, pokud žádá o zabezpečení pracovní rehabilitace,
poskytnutí příspěvku na vytvoření chráněného pracovního místa, uvádí zdravotní důvody, které mu brání v plnění
povinností uchazeče o zaměstnání nebo v nástupu na rekvalifikaci, nebo pokud jde o posouzení vhodnosti doporučeného zaměstnání z hlediska jeho zdravotní způsobilosti,
4.  oznámit úřadu práce výkon činnosti (na základě pracovního nebo služebního poměru, dohody o provedení práce,
dohody o pracovní činnosti), který nebrání zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání, do 8 kalendářních
dnů ode dne vzniku pracovního nebo služebního poměru
nebo ode dne uzavření dohody o provedení práce nebo
dohody o pracovní činnosti, a ve lhůtě stanovené úřadem
práce dokládat výši měsíčního výdělku nebo odměny,
5.  oznámit úřadu práce nejpozději do 8 kalendářních dnů
změny skutečností rozhodných pro zařazení nebo vedení
v evidenci uchazečů o zaměstnání, které osvědčil v žádosti
o zprostředkování zaměstnání, důvody, pro které se nedostavil na úřad práce ve stanoveném termínu, a změnu bydliště v průběhu vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání.
JUDr. Marie Stodolová,
právnička RP OS KOVO Praha a Středočeský kraj
Aktualizace: Text platí i od 1. 1. 2017
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Kovák č. 16/19. září 2016
Sexuální obtěžování na pracovišti
Můžete mně vysvětlit, jaké chování na pracovišti lze již
označit za sexuální obtěžování?
J. K., Příbram
Sexuálním obtěžováním se rozumí jednání sexuální povahy v jakékoliv formě, které je dotčeným zaměstnancem oprávněně vnímáno jako nevítané, nevhodné nebo
urážlivé a jehož záměr nebo důsledek vede ke snížení důstojnosti fyzické osoby nebo k vytváření nepřátelského,
ponižujícího nebo zneklidňujícího prostředí na pracovišti nebo které může být oprávněně vnímáno jako podmínka pro rozhodnutí, které ovlivní výkon práv a povinností
vyplývajících z pracovněprávních vztahů. Musí být kumulativně splněny následující znaky chování:
1) chování motivované pohlavním pudem (sexuální chování)
nebo jiné chování založené na pohlaví, směřující proti důstojnosti zaměstnance,
2) chování adresátem nevítané, jím oprávněně vnímané jako
nevhodné či odporné, urážlivé a nebylo vyvoláno (vyprovokováno) jeho chováním a
3) chování na pracovišti, které vytvořilo „nepřátelské pracovní
prostředí“ nebo byl splněn požadavek „něco za něco“ (quid
pro quo).
Jsou-li splněny výše uvedené pojmové znaky, avšak chování
obtěžovatele není motivováno sexuálním pudem, přičemž je
svojí povahou založeno na pohlaví, jedná se obtěžování z důvodu příslušnosti k pohlaví (např. nevhodné vtipy, průpovídky
o blondýnách či homosexuálech apod.).
Sexuální obtěžování může mít podobu verbální (návrhy či výzvy sexuálního charakteru nebo rovněž žádosti
ohledně sdělení různých osobních údajů, všemožné způsoby dvoření či předehry apod.) či vizuální vyzývavé oblečení, odhalování se, vystavování obrázků či jiných předmětů, které mají vztah k sexualitě, stejně tak umisťování
takových předmětů na místa, kde je má oběť nalézt (např.
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osobní skříňka na pracovišti), sexuální gesta, upřené pohledy na sexuální části těla obtěžované(ho), písemná sdělení, která jsou ve své podstatě milostné či sexuální povahy, atd.
Nevítanost chování je dána, když adresát takového chování důvodně pohlíží na ono chování jako na odporné nebo nevhodné (tzn. není mu vhod) a ke kterému nevybízel.
  Soud přitom posuzuje situaci jako celek, zkoumá, zda reflexe sexuálního chování adresátem jako nevítaného je reflexí
oprávněnou. Do jisté míry se soudce lidsky ztotožňuje s adresátem, zejména však bere v úvahu objektivní skutečnosti – zda
oběť sama nezavdala příčinu k sexuálnímu obtěžování svým
chováním či zevnějškem se znaky sexuální agresivity nebo
vyzývavosti. Bezpochyby lze považovat za nevítané sexuální
chování homosexuálního nadřízeného vůči heterosexuálnímu podřízenému, či heterosexuálního nadřízeného vůči homosexuálnímu podřízenému.
Pokud adresát nevítaného chování zjevně neodmítne předehru obtěžovatele nebo si na jeho chování nestěžuje, nemusí se jednat o sexuální obtěžování. Nezáleží rovněž na tom,
zda někdy předtím adresát nevítaného chování přivítal sexuální chování jiné osoby, když totéž chování nepřivítal u obtěžovatele, a to ani tehdy, je-li jeho povolnost pověstná.
Avšak pokud někdy dříve přivítal sexuálně motivované chování obtěžovatele, a později je shledal nevítaným, musel by
obtěžovateli způsobem nevzbuzujícím pochybnost o tom,
jaká je jeho vůle, sdělit, že takové jeho chování je nadále nevítané.
V případě požadavku quid pro quo (něco za něco) je oběť
nucena strpět sexuální chování jiného, aby získala či aby si zachovala výhody ze zaměstnání. Sexuální obtěžování quid pro
quo se téměř výlučně děje tam, kde obětí je uchazeč o zaměstnání nebo kde obtěžovatel je nadřízený nebo přímý nadřízený vedoucí zaměstnanec s vlivem na výši mzdy obtěžovaného, jeho služební postup či podržení si současného místa.
Obtěžovatel buď výslovně sdělí obtěžovanému, že se mu
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musí podrobit určitým sexuálně motivovaným způsobem,
aby si zachoval jisté výhody, nebo tento požadavek v sobě obsahuje jeho jiný projev vůči obtěžovanému. Jinými slovy, oběť
musí učinit více než jen vykonávat práci pro zaměstnavatele,
aby si zachovala zaměstnání či výši mzdy, musí také spolupracovat na obtěžovatelově sexuální agendě. Tato agenda samozřejmě nemusí nutně zahrnovat pohlavní styk.
Chování vedoucí k tvorbě zastrašujícího, zneklidňujícího,
nepřátelského, ponižujícího, pokořujícího nebo urážejícího,
tzv. „nepřátelského pracovního prostředí“ se může vyskytovat současně s požadavkem quid pro quo, ale nikoli nezbytně. V tomto druhu sexuálního obtěžování je chování natolik
závažné a výrazné, že zakládá změnu podmínek práce, činíc
pracovní prostředí nesnesitelným pro ponížení/ponižování či
permanentní pocit strachu v adresátovi.
Příklad: Zaměstnankyně přichází každé ráno na pracoviště
a nalézá tam na svém stole sugestivní literaturu, kterou tam
obtěžovatel zanechal a pokračuje v tom i přes protesty zaměstnankyně. Toto chování
se opakuje po dobu několika týdnů a stává se jakoby
částí jejího zaměstnání a vyvolává v zaměstnankyni odpor k tomu, aby chodila do
práce.
Obtěžovatel vytvořil nepřátelské pracovní prostředí.
Pokud by navíc obtěžovatel
– nadřízený zaměstnankyně – položil onu literaturu
na stůl a řekl jí, že s ní chce
zkusit některou věc z nějakého článku a že spousta sekretářek by velmi ráda
měla její místo, a zaměstnankyně by jeho chování
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zjevně, byť mlčky, gestem odmítla, kumuloval by se tak požadavek quid pro quo.
Ač pro vytvoření nepřátelského prostředí je typická opakovanost inkriminovaného chování, není vyloučeno, aby v krajním případě byť i jediný nevítaný sexuálně motivovaný dotek
vytvořil nepřátelské pracovní prostředí. Stejný následek může
přivodit i sexuální chování adresované třetí osobě na pracovišti, různé od žalobce. Nezáleží na přesvědčení obtěžovatele,
že jeho chování je v souladu s právem. On, jako její nadřízený,
má právo vylepit si na zdech své kanceláře obrázky obnažených těl, ovšem jen potud, pokud realizací tohoto svého práva
nezasahuje do sféry svého podřízeného, který s ním sdílí pracoviště a neshledá takové chování nevítaným. Pak by se mohlo jednat o sexuální obtěžování v důsledku vytvoření nepřátelského pracovního prostředí.
JUDr. Marie Stodolová,
právnička RP OS KOVO Praha a Středočeský kraj
Aktualizace: Text platí i od 1. 1. 2017

Kovák č. 17/3. října 2016
Sexuální obtěžování z pohledu českého práva
V Kováku jste psala o sexuálním obtěžování na pracovišti.
Můžete sdělit, o jaká právní ustanovení se lze opřít, když
k takovým praktikám nebo něčemu podobnému dojde?

Věra S., Liberec
V českém právním řádu je úprava ochrany lidských práv
a svobod zakotvena v Listině základních práv a svobod, která
je součástí ústavního pořádku, a to zejména v článcích 7, 10
a 13. Článek 7 uvádí jen obecné pravidlo, že „nedotknutelnost
osoby a jejího soukromí je zaručena a omezena může být jen
v případech stanovených zákonem“. V článku 10, který upravuje podrobněji ochranu osobnosti, je stanoveno právo kaž-

54

dého (tedy všech fyzických osob), „aby byla zachována jeho
lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho
jméno“.
Pracovněprávní předpisy se u nás zabývají ochranou lidské
důstojnosti a soukromí zaměstnanců dosud jen velice okrajově, a stejně tak i ochranou zaměstnavatelů a jejich vedoucích
zaměstnanců, a to jen v souvislosti s požadavky a někdy i pod
tlakem směrnic EU na rovné zacházení a zákaz diskriminace.
Jde o problémy, které česká společnost ve své podstatě po
více než čtyřiceti totalitních letech vnímá jen povrchně a neochotně.
Na úvod bych upozornila na hlavu IV – Rovné zacházení
a zákaz diskriminace § 16 zák. práce, a to zejm. odst. 2, z něhož se podává, že v pracovněprávních vztazích je zakázaná jakákoliv diskriminace. Pojmy, jako např. přímá diskriminace,
nepřímá diskriminace, obtěžování, sexuální obtěžování, pronásledování, pokyn k diskriminaci a navádění k diskriminaci,
a případy, kdy je rozdílné zacházení přípustné, upravuje antidiskriminační zákon č. 198/2009 Sb.
Uchazeč o zaměstnání či zaměstnanec mají právo, dojde-li
v pracovněprávních vztazích k porušování práv a povinností
vyplývajících z rovného zacházení nebo k diskriminaci, podat
podnět orgánu kontroly – úřadu práce – k provedení kontroly
dodržování pracovněprávních předpisů dle § 126 a násl. zákona o zaměstnanosti. Provádí-li úřad práce kontrolu na základě
podnětu, informuje písemně o způsobu a výsledcích kontroly toho, kdo podnět podal, je-li znám. Jedná-li se o podnět ke
kontrole z důvodu diskriminace, má v podnětu označená diskriminovaná fyzická osoba právo vyjádřit se k obsahu podnětu a ke skutečnostem zjištěným úřadem práce (§ 137 zákona
o zaměstnanosti). Porušení zákazu diskriminace úřad práce
kvalifikuje jako přestupek (v případě fyzických osob) či správní
delikt (v případě právnických osob), za což lze vyměřit pokutu
do 1 milionu Kč (§ 139 a násl. zákona o zaměstnanosti).
Oběti diskriminace v pracovněprávních vztazích se mohou
k ochraně obrátit i na orgány činné v trestním řízení, mají-li
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důvodně za to, že jejich případ má trestní aspekt. Na rozdíl od
trestního práva Francie nebo Velké Británie neexistuje v českém trestním zákoně speciální skutková podstata kriminalizující porušení zákazu diskriminace. V českém trestním zákoně
však existuje hned několik skutkových podstat, jejichž aplikace připadá v úvahu:
§ 174 – křivé obvinění, § 178 – neoprávněné nakládání s osobními údaji, § 202 – výtržnictví, § 204 – kuplířství, § 205 – ohrožování mravnosti, § 206 – pomluva, § 221 až 224 – ublížení na
zdraví, § 226 – ohrožování pohlavní nemocí, § 231 – omezování osobní svobody, § 235 – vydírání, § 237 – útisk, § 241 – znásilnění, § 243 – pohlavní zneužívání osoby mladší než 18 let
a příp. i další.
	Zřejmě nejpřiléhavěji je definován útisk (§ 237 trestního zákona): „Kdo jiného nutí, zneužívaje jeho tísně nebo
závislosti, aby něco konal, opomenul nebo strpěl, bude
potrestán odnětím svobody až na 6 měsíců.“
Podle současné zákonné úpravy oběti diskriminace na základě svého pohlaví, rasového nebo etnického původu, náboženství, víry, světového názoru, zdravotního postižení, věku
anebo sexuální orientace (tedy nikoli všech uznávaných diskriminačních důvodů) požívají ve věcech pracovních výhody obráceného důkazního břemene, a to jen v řízení před soudem
(§ 133a o. s. ř.), o důkazním břemenu. V případech diskriminace z důvodu příslušnosti k pohlaví je přitom obsažen závazek
členských států přijmout do svých právních systémů opatření nezbytná v řízení před soudem nebo jiným kompetentním
orgánem tak, aby bylo důkazní břemeno přeneseno z osoby
žalující na osobu žalovanou, která, má-li ve sporu uspět, musí
prokázat, že zásadu rovného zacházení neporušila.
JUDr. Marie Stodolová,
právnička RP OS KOVO Praha a Středočeský kraj
Aktualizace: Text platí i od 1. 1. 2017
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PRÁVA SPOTŘEBITElE
Kovák č. 1/18. ledna 2016
REKlAMAcE VADNÉHO VÁNOčNÍHO DÁRKU
Dostal jsem pod stromeček dárek v podobě elektrické vrtačky. Hned jsem ji šel vyzkoušet, ale když jsem
chtěl zkusmo vyvrtat ve špalíku dřeva pár děr, přestala jet, i když při puštění naprázdno se na první pohled
zdála v pořádku. Po novém puštění nejela již vůbec. co
s ní mám dělat? Mohu jít do obchodu, když nemám paragon o koupi? Dcera, která mi dárek dala, žije s manželem
v Itálii, musel bych ji požádat, aby mi paragon poslala. Vrtačku koupila v české republice, ale přes internet v e-shopu, zboží nechala zaslat na naši adresu, do Brna, a došlo
23. prosince 2016. V obchodě jsem ji byl vyzvednout osobně. Nebo musí dárek reklamovat dcera?
Karel N., Brno
Reklamace dárků bude jistě zajímat více čtenářů, proto se
krátce pozastavím u možností, které by mohly některého ze
čtenářů nemile překvapit a u nichž by si nemuseli být zcela
jisti s postupem při jejich řešení. Většinou problém nastává
v tom, že kupujícím je dárce, nikoliv obdarovaný.
Nejprve se budu zabývat vaším konkrétním případem.
Z dotazu je zřejmé, že dcera zboží zakoupila po internetu. Nic
se na tom nemění, že jste ho vyzvedával v kamenném obchodě, který zřejmě je výdejním místem.
Většina těchto obchodů e-shopů dnes zasílá faktury či potvrzení o zakoupení zboží elektronicky. Pokud tomu bylo
i v tomto případě, nebude jistě problém dceru o přeposlání tohoto dokladu i objednávky zboží požádat a ona vám
ho může obratem poslat prostřednictvím e-mailu. Neváhejte však, protože vám od 23. 12. 2015 běží 15 dnů, které vám
zákon dává k odstoupení od smlouvy, a to bez udání důvodu. Nemusíte tedy zboží reklamovat, ale je pro vás výhodnější
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využít právě možnosti odstoupení od smlouvy. Postačí, když
zboží zabalíte, pošlete zpět dodavateli-prodejci s doporučeným dopisem s dodejkou.
Dostačující je formulovat dopis takto:

Dobrý den,

V Brně dne …………….201x

dne 23. 12. 2015 mi byla doručena elektrická vrtačka, která byla objednána dne ………………..
číslo objednávky……………….
Toto zboží Vám vracím a sděluji, že tímto odstupuji od kupní smlouvy. Zároveň Vám vracím zaslané zboží.
Cenu zaplacenou za zboží mi vraťte nejpozději do 14. dnů na číslo mého účtu………
(nebo složenkou na moji adresu…………..)
Přílohy:
Doklad o objednávce
Doklad o úhradě ceny zboží
Plná moc k reklamaci (nebo postoupení práva reklamovat) viz níže.
Jméno, příjmení, adresa, podpis

Proto jsem vám i já, ještě před zveřejněním v Kováku (pozn.
redakce: ke zveřejnění v Kováku dochází už po uplynutí této
lhůty, ale vzhledem k obecné platnosti i pro jiné podobné případy, než jsou vánoční dárky, zařazujeme), zaslala 30. 12.
2015 kopii své odpovědi elektronicky, aby vám marně neuplynula zákonná lhůta. Pokud to nestihnete, zbývá pak už jen
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 za něho zaplatila vaše dcera. Na váš dopis nemusí vůbec reagovat, nemá totiž možnost
s odstoupení od smlouvy nesouhlasit.
V každém případě vám doporučuji, abyste si na stránkách
tohoto internetového obchodu našel informace o odstoupení

58

od smlouvy a reklamaci. Při odstoupení
od smlouvy jde o povinné informace, které musí být uvedeny i u dokladu o koupi zboží. Jinak by se
vám lhůta k odstoupení značně prodloužila (až o jeden rok +
15 dnů).
Tolik doporučení
k vašemu případu
a nyní se pozastavím
u dalších problémů,
které mohou nastat
poté, co jste si užili
radost z dárku.
Můžete být záhy
nemile překvapeni tím, že zjistíte nefunkčnost dárku, který
byl zakoupen v běžném kamenném obchodě. Budiž vám útěchou, že takový dárek můžete reklamovat stejně jako každé
jiné zboží.
Můžete tak učinit, i když nemáte doklad o koupi. Pak je na
vás prodejci prokázat, že zboží je zakoupené v jeho obchodě
a kdy bylo zakoupeno (jedině tím zjistí, zda ještě běží záruční
lhůta). Z tohoto důvodu musíte oslovit dárce s prosbou o doklad o koupi. Případně, nemá-li ho uschovaný, aby vám dosvědčil, že zboží kupoval u něho a který den, nebo pokud platil kartou, může prodejci předložit výpis z účtu apod.
Pokud jde o odpovědnost za vady, vzniká mezi prodejcem
a kupujícím – tedy dárcem, ten pak má právo reklamovat, nikoliv vy jako obdarovaný.
Na účtenkách však nebývá uvedeno jméno, proto nebývá
v těchto případech problém.
Problém však může vzniknout právě při dokazování koupě
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z výpisu účtu, nebo pokud dárek není zakoupen v běžném obchodě, ale v e-shopu.
V těchto případech je nejlépe ihned doložit písemné postoupení práva reklamovat:

Postoupení práva reklamovat

V Brně dne ………………201x

Já – jméno, příjmení, adresa
tímto postupuji panu jméno, příjmení, adresa svoje právo reklamovat.
Zboží zakoupené ve Vašem obchodě ……………………………………jsem
výše jmenovanému dne………………………daroval.
jméno, příjmení, podpis dárce

Nebo můžete také dát obdarovanému plnou moc k vyřízení reklamace toho kterého konkrétního zboží, tato plná moc
bude obdobná jako postoupení práva reklamovat.
JUDr. Zdeňka Vejvalková,
specialistka na spotřebitelské právo, Brno
Aktualizace: Text platí i od 1. 1. 2017

Kovák č. 2/1. února 2016
Vyúčtování za neobjednanou mobilní službu
Mám dotaz ohledně měsíčního vyúčtování za mobilní telefon. Operátor po mně chce zaplatit 599 Kč za 5 SMS, které jsem obdržel. Nic jsem si přitom neobjednal a nevím,
proč bych jim měl něco platit. Přece mi nemůže někdo jen
tak poslat SMS a já za to musím platit. Sdělili mi, že si to
mám vyřídit s firmou, která mi SMS poslala. Mám si prý
zasílání SMS zrušit. Rušit bych měl přece ale to, co si sám
objednám. A já jsem si neobjednal nic.
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Jako uživatel služby elektronických komunikací máte při nesouhlasu s jejich vyúčtováním právo uplatnit reklamaci. Ve vašem případě jde o vadu spočívající v nesprávně vyúčtované
ceně za poskytnutou službu. Reklamaci máte právo uplatnit
do dvou měsíců. Učiňte tak písemnou formou, abyste měl doklad o tom, že jste reklamaci uplatnil a že vám nebyla uznána.
Je třeba požadovat i písemnou odpověď. Podmínky reklamace jsou uvedeny na stránkách vašeho operátora v reklamačním
řádu. V reklamaci uveďte, že vám byla poskytnuta neobjednaná služba a že ji odmítáte hradit. Taktéž uveďte, že nebudete
hradit ani poplatky za její zrušení a že žádáte vašeho operátora, aby tak bezodkladně učinil on. Pakliže jste si tuto službu
skutečně neobjednal, nejste povinen za ni platit ani ji jakýmkoliv způsobem rušit. Bylo by proto vhodné kontaktovat operátora znovu a sdělit mu, že tuto službu jste si neobjednal,
a proto nejste ani povinen ji rušit.
Podání reklamace však nemá odkladný účinek. Český telekomunikační úřad je však v odůvodněných případech oprávněn na žádost účastníka, popřípadě uživatele rozhodnout, že
podání reklamace odkladný účinek má. Proti tomuto rozhodnutí se nelze odvolat.
Pokud nebude vaše reklamace v níže uvedeném termínu
kladně vyřízena, musíte se obrátit na Český telekomunikační úřad a podat zde návrh na zahájení řízení o námitce proti
vyřízení reklamace bez zbytečného odkladu. Nejpozději však
do 1 měsíce ode dne doručení vyřízení reklamace. Námitku je
účastník, popřípadě uživatel oprávněn uplatnit u místně příslušného odboru Českého telekomunikačního úřadu. Bližší
informace najdete na www.ctu.cz.
V podání musíte uvést své jméno, adresu, uvést, které věci
se týká a co navrhujete. Pokud podáte námitku, jste povinen
dle zákona o správních poplatcích uhradit poplatek cca 100 Kč,
k čemuž vás úřad vyzve.
V případě, že byste nesouhlasil ani s tímto rozhodnutím,
máte právo do 15 dnů ode dne oznámení tohoto rozhodnutí podat rozklad. Rozklad se podává u správního orgánu, kte-
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rý rozhodnutí vydal. O rozkladu rozhoduje předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu. Proti
rozhodnutí o rozkladu se
nelze dále odvolat.
Pravomocná rozhodnutí předsedy Rady Českého
telekomunikačního úřadu o rozkladu podanému
proti rozhodnutí Českého
telekomunikačního úřadu
jsou přezkoumatelná soudy v občanském soudním
řízení podle části páté občanského soudního řádu.
V tom případě byste se musel bránit podáním žaloby.
JUDr. Zdeňka Vejvalková,
specialistka na spotřebitelské právo, Brno
Aktualizace: Text platí i od 1. 1. 2017

Kovák č. 3/15. února 2016
Odstoupení od smlouvy v e-shopu
Objednal jsem si zboží na internetu. Při dodání jsem zaplatil cenu, protože jsem si vybral platbu dobírkou. Po rozbalení zásilky se mi nelíbil odstín barvy ani tvar výrobku,
který v katalogu vypadal jinak. Rozhodl jsem se zboží vrátit. Učinil jsem tak 4 dny poté, co jsem zboží obdržel. Za
tři dny se mi telefonicky ozval zaměstnanec e-shopu. Řekl
mi, že nemám na odstoupení právo, protože jsem ho vybalil z původního obalu, který je tím poškozený. Nechápu!
Jak bych mohl zboží vidět přes krabici! Mám šanci na to,
aby si zboží vzali zpět a vrátili mi peníze? P. Z., Šlapanice
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Vypadá to, že prodejce zkusil, zda se necháte odradit. Nenechte! Právo je na vaší straně! Písemnou formou (ne telefonicky) sdělte podnikateli, aby postupoval podle zákona, protože odstoupení je platné, neboť to vyplývá ze zákona. Je zcela
jasné, že při převzetí a kontrole dodaného zboží musíte krabici otevřít. V žádném případě tento úkon nezpůsobuje nemožnost odstoupení od kupní smlouvy (dále též jen smlouvy).
Vy jako spotřebitel máte právo, a to bez udání důvodu,
odstoupit od kupní smlouvy uzavřené na dálku nebo mimo
obchodní prostory. Můžete tak učinit do 14 dnů od uzavření smlouvy. Prodejce naopak nemá právo posuzovat či jakkoliv rozhodovat (přijímat či zamítat) o odstoupení od smlouvy.
Odstoupení je platné dnem doručení prodejci.
V případě, že prodejce-podnikatel nesplnil svoji obecnou
informační povinnost, lhůta se prodlužuje. Podnikatel musí
v rámci své informační povinnosti poučit spotřebitele o právu
odstoupit od smlouvy. Pokud tak neučiní, prodlužuje se lhůta
pro odstoupení o rok, tzn. na rok a 14 dní. Podnikatel má v takové situaci možnost svoji povinnost splnit dodatečně a spotřebitele poučit. Poté následující den běží již jen čtrnáctidenní lhůta. Proto je třeba si pečlivě přečíst kupní smlouvu včetně
všeobecných obchodních podmínek.
Zjistíte tím, zda vám podnikatel poskytl informace jasně,
srozumitelně a v jazyce, ve kterém uzavírá smlouvu. Ještě
před uzavřením smlouvy musí poskytnout tyto informace –
identifikační údaje o podnikateli a kontakt. Dále pak informace o ceně zboží, jeho označení, dodací podmínky a odpovědnost za vady atd. Podnikatel má u smluv uzavřených na dálku
i speciální informační povinnost. Podrobnosti viz ust. § 1811
odst. 2, ust. § 1820 odst. 1 a § 1826 odst. 1 občanského zákoníku (dále též OZ). Veškeré zákony najdete na internetu např.
na www.zakonyprolidi.cz.
Jak jsem uvedla, můžete odstoupit od smlouvy uzavřené na
dálku i mimo obchodní prostory ve lhůtě 14 dnů, a to bez uvedení důvodů odstoupení.
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Lhůta 14 dnů začíná běžet:
1. ode dne uzavření smlouvy nebo:
2. ode dne převzetí zboží,
3. od převzetí poslední části dodávky zboží,
4. od převzetí první dodávky zboží, pokud spočívá v opakované dodávce zboží.
Tato lhůta bude dodržena, i když poslední den lhůty předáte
zboží k přepravě dopravci (např. České poště).
Jak odvolání napsat?
Má-li podnikatel na svých internetových stránkách vzorový
formulář pro odstoupení od smlouvy, odstupte od smlouvy
vyplněním a odesláním tohoto formuláře.
Pokud formulář na jeho stránkách nenajdete, můžete využít vzor uvedený na následující stránce.
Přílohy: uvést přiložené kopie dokladů (faktura, korespondence v této věci apod.). UPOZORNĚNÍ! Nikdy neposílejte originály, ani kdyby je po Vás prodejce chtěl! Ty jsou Vaše a v případě
potřeby Vám poslouží jako důkazní prostředky.
Jak odstoupení odeslat?
Odstoupení od smlouvy i vrácené zboží je nejlépe zaslat doporučeně, na dodejku. Dodejka se vám vrátí s podpisem prodejce, který stvrzuje převzetí poštovní zásilky.
Zvláštní charakter zboží:
Pokud jde o zboží rozměrné (nebo je zásilka zvláštní svým
charakterem, např. zvíře), jehož povaha neumožňuje odeslání obvyklou poštovní cestou, pak si podnikatel převezme zboží od spotřebitele v jeho domácnosti na své náklady.
Podnikatel je povinen nejpozději do 14 dnů od obdržení odstoupení vrátit všechny přijaté peněžní prostředky včetně nákladů na dodání. Není však povinen tak učinit dříve, než mu
vrátíte zboží.
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Jméno a příjmení spotřebitele .............................
Adresa: ...............................................................
Telefon a e-mail..................................................
Jméno a příjmení podnikatele..............................
IČ podnikatele .....................................................
Adresa sídla podnikatele ..............................................
V .................... dne .........................
Věc: Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené na dálku
Vážení,
dne ……. 2015 jsem s Vámi prostřednictvím prostředku komunikace na dálku uzavřel kupní smlouvu, jíž jsem si od Vás koupil (název zboží, značka). Toto zboží mi bylo doručeno dne ....... 2015 společně s dokladem o koupi – faktura č. .............................., jejíž kopii
v příloze zasílám.
Využívám svého práva, které mi vyplývá z ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů, a od výše uvedené kupní smlouvy odstupuji.
Zakoupené zboží zasílám zpět v samostatné doporučené zásilce
(nebo zboží zasílám společně s tímto průvodním dopisem), zároveň Vás žádám o vrácení kupní ceny dle přiložené faktury ve výši
.......Kč, včetně poštovného a balného ve výši ........Kč, které jsem při
koupi výše uvedeného zboží zaplatil. Celkem zašlete částku ......Kč.
Poukažte ji bez zbytečného odkladu nejpozději do 14 dnů, jak Vám
to ukládá zákon, ode dne odstoupení od smlouvy na účet č. ........ …
vedený u ................. (váš peněžní ústav).
S pozdravem

..............................................
váš podpis

JUDr. Zdeňka Vejvalková,
specialistka na spotřebitelské právo, Brno
Aktualizace: Text platí i od 1. 1. 2017
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Kovák č. 4/29. února 2016
Nová ochrana před kšeftaři s elektřinou
Vždy jsem si myslel, že se mi to nemůže stát, ale stalo
se. Před dvěma dny u našich dveří zazvonil člověk, který hned po otevření začal vykládat, že jde od nejlepšího dodavatele energie, a vypočítával všechny možné výhody. Řekl jsem mu, že nic nechci měnit, ale nakonec se
mu povedlo mě přesvědčit, abych podepsal prý předběžnou smlouvu, kterou podle něho nemusím přijmout, když
se tak rozhodnu. Poté co odešel, jsem si přečetl v klidu,
o co jde. Zjistil jsem, že mě ten člověk podvedl, že jsem
mu jako hlupák podepsal smlouvu o dodávce energie. Co
s tím mám dělat?
J. K., Ostrava
Nejste sám, kdo byl takto nechutně oklamán. Prodejci obcházejí naše domácnosti a vymýšlejí různé fígle, i když ve většině obcí platí zákaz podomního a pouličního prodeje. Jeho
porušení je sankcionováno mnohdy velmi vysokými pokutami. Zda se zákaz podomního a pouličního podeje týká i vaší
obce, najdete na jejích stránkách.
Jako spotřebitel máte právo do 15 dnů od každé takové smlouvy, která byla uzavřena u vás doma, odstoupit.
Jde totiž o smlouvu uzavřenou mimo obchodní prostory prodejce. Její uzavření mnohdy, nebo spíš většinou probíhá pod
nátlakem, byli jste vytrženi z nějaké činnosti, někam spěcháte
apod.
Pokud jde konkrétně o vámi podepsanou smlouvu, máte
podle platné právní úpravy právo na odstoupení. Vhodné je
také upozornit svého současného dodavatele a sdělit mu své
rozhodnutí, že chcete odebírat elektřinu i nadále od něho a že
jste smlouvu podepsal pouze na základě omylu, v který vás
uvedl prodejce, aby získal nového odběratele. Ve většině případů se současný dodavatel s vámi spojí a sám nabídne pomoc. Jde i o to, aby byl současný dodavatel informován o tom,
že i nadále chcete odebírat energii od něho, aby věděl, jak reagovat pro případ, že by se s ním prodejce spojil.
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V loňském roce došlo
k novelizaci energetického zákona. Tato novelizovaná úprava je účinná od
1. ledna 2016. Podle této
úpravy (citace):
„V případě smlouvy o dodávce elektřiny, plynu nebo
tepelné energie nebo smlouvy o sdružených službách
dodávky elektřiny nebo plynu, kterou uzavřel zákazník
v postavení spotřebitele s držitelem licence distančním
způsobem (na dálku) nebo
mimo obchodní prostory držitele licence, běží čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení od smlouvy podle zvláštního zákona ode dne jejího uzavření.
... je zákazník oprávněn bez sankce vypovědět smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou nebo určitou ve lhůtě do patnáctého dne
po zahájení dodávky elektřiny nebo plynu. Lhůta je zachována,
je-li v jejím průběhu výpověď odeslána držiteli licence. Výpovědní
doba činí 15 dnů a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi. Tím nejsou dotčena práva a povinnosti
zákazníka a držitele licence podle tohoto zákona týkající se sjednané výpovědi smlouvy uzavřené na dobu neurčitou.
Máme tedy jako spotřebitelé novou možnost, jak se
bránit vnuceným či nevýhodným smlouvám, které bychom za běžných okolností nikdy nepodepsali. Spotřebitelé tedy v případě uzavření smlouvy při domovním prodeji či prostředky na dálku (tj. přes internet či telefon) mají další
možnosti se těmto praktikám bránit.
Co nám jako spotřebitelům novela energetického zákona
přináší?
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Smlouvu je možné bez jakékoliv sankce vypovědět i po
zahájení dodávek!
Tato možnost dříve neexistovala, byla dána pouze možnost
tak učinit nejpozději tři dny před zahájením dodávky elektrické energie. Po této době již nebylo možno, bez sankce uvedené ve smlouvě, se z ní vyvázat.
Novela zakotvuje možnost spotřebitele zrušit smlouvu podepsanou mimo obchodní prostory dodavatele do 15 dnů
poté, co nový dodavatel začal s dodávkou energie (elektřina,
plyn).
K zapamatování:
1. Existuje novela energetického zákona.
2. Umožňuje zrušit smlouvy uzavřené na dálku nebo mimo
obchodní prostory dodavatele.
3. Spotřebitel má delší lhůtu k vyvázání se ze smlouvy – až
15 dnů od počátku dodávání energie.
4. Využitím této možnosti se vaše smlouva ruší od počátku.
5. Dodavatel vás nesmí za toto zrušení nijak sankcionovat.
6. Pouze v případě, že vám již začal dodavatel elektřinu dodávat, jste povinni mu za odebranou elektřinu (plyn) zaplatit.
V případě, že dodavatel ve své smlouvě stanoví sankci,
např. v podobě pokuty, za zrušení smlouvy, nebudete ji muset při výpovědi smlouvy ve lhůtě 15 dnů od zahájení dodávek
zaplatit.
Závěrem připomínám, že existují bezplatné poradny, které řeší spotřebitelské problémy, a jejich pracovníci vám rádi
poradí, např. je to Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace
v Brně, Energetická poradna v Plzni atd. Vždy je nejlépe poradit se před podpisem smlouvy. Návrh smlouvy máte právo si
vzít domů a vyžádat si přiměřenou dobu na rozmyšlení. V této
době se můžete poradit v některé z poraden. Pokud s tím nebude prodejce souhlasit, lze předpokládat, že jeho úmysly nemusí být zrovna čestné. Jinak by mu váš požadavek nevadil.
Vědět, že i když vás prodejce nachytá nepřipravené
a smlouvu mu podepíšete, je třeba rychle jednat. Pokud
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jednáte včas, řešení existuje. I v tomto případě je velmi žádoucí ihned navštívit odbornou poradnu pro spotřebitele.
JUDr. Zdeňka Vejvalková,
specialistka na spotřebitelské právo, Brno
Aktualizace: Text platí i od 1. 1. 2017

Kovák č. 7/18. dubna 2016
Se spory nyní bezplatně pomůže i ČOI
Reklamoval jsem práci, kterou pro mne provedla firma
zajišťující montáž bezpečnostních zámků do dveří. Zámky
byly totiž vmontovány tak, že vůbec neslouží svému účelu. Ze strany majitele firmy neustále dochází k odmítání
reklamace zakázky. Směje se mi do očí a odmítá se o věci
vůbec bavit. Špatným usazením zámků došlo k poškození
dveří a očividně byly vmontovány zámky neodpovídající
typu dveří. Zámky stály téměř 20 tisíc korun. Lze v souvislosti s odmítáním podat trestní oznámení? Prosím o radu,
kam se obrátit. 
P. Š., Boskovice
V případě, že se se zhotovitelem díla, tj. objednané služby,
nedohodnete na způsobu vyřízení reklamace, vzniká spotřebitelský spor. K jeho vyřešení máte pouze dvě možnosti:
První možnost spočívá v tom, že se můžete obrátit na instituci, která řeší spotřebitelské spory mimosoudní cestou. Na
začátku letošního roku, od novelizace zákona č. 634/1992 Sb.,
o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, se řešením mimosoudních spotřebitelských sporů zabývá i Česká obchodní inspekce (ČOI).
Řízení dané věci je vedeno před subjektem, kterým je podle své působnosti buď Česká obchodní inspekce, finanční arbitr, Český telekomunikační úřad, Energetický regulační úřad,
nebo jiná osoba, kterou Ministerstvo průmyslu a obchodu pověří mimosoudním řešením spotřebitelských sporů.
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Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů Českou obchodní inspekcí není zpoplatněno. Je poskytováno bezplatně. Musel
byste však, stejně jako podnikatel, sám hradit své případné náklady (např. cestovné, poštovné, právní zastoupení advokátem).
Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je levnější, rychlejší (délka řešení max. 90 dnů) a méně formální. Vy jako spotřebitel máte možnost svůj problém touto cestou řešit – až na výjimky upravené v § 20d ZOS, viz www.zakonyprolidi.cz.
Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje na
návrh spotřebitele, který musí obsahovat zákonem stanovené náležitosti. Jsou to:
a) identifikační údaje stran sporu,
b) úplné a srozumitelné vylíčení rozhodných skutečností,
c) označení, čeho se navrhovatel domáhá,
d) datum, kdy navrhovatel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé,
e) prohlášení, že ve věci nerozhodl soud, nebyl vydán rozhodčí nález a nebyla uzavřena dohoda stran v rámci mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a ani nebylo zahájeno řízení před soudem, rozhodčí řízení nebo mimosoudní
řešení spotřebitelského sporu podle tohoto zákona,
f) datum a podpis navrhovatele.
K návrhu se přiloží doklad o skutečnosti, že se navrhovateli nepodařilo spor vyřešit s druhou stranou přímo, a další
písemnosti dokládající tvrzené skutečnosti, jsou-li k dispozici.
K návrhu se přiloží plná moc, je-li navrhovatel zastoupen na
základě plné moci.
Návrh lze podat písemně nebo ústně do protokolu anebo elektronicky prostřednictvím on-line formuláře uvedeného na internetových stránkách České obchodní inspekce, podepsaný uznávaným elektronickým podpisem nebo zaslaný
prostřednictvím datové schránky osoby, jež návrh podává. Za
podmínky, že je návrh do 10 dnů potvrzen, popřípadě doplněn
jedním ze způsobů uvedených ve větě první, je možno jej podat pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití uznáva-
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ného elektronického podpisu. U pověřeného subjektu lze návrh podat písemně nebo elektronicky prostřednictvím on-line
formuláře uvedeného na jeho internetových stránkách.
Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce
nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy
uplatnil své právo u prodávajícího poprvé.
Druhou možností je řešení sporu soudní cestou, jiná instituce nemůže spor závazně rozhodnout. Soudní poplatky byste musel zaplatit vy, ale pokud by soud rozhodl ve váš prospěch, musel by je uhradit zhotovitel.
Soud v těchto případech vyžaduje posudek soudního znalce. Seznam soudních znalců najdete na www.justice.cz. Znalecký posudek je důležitým podkladem pro rozhodnutí soudu. Doporučuji věc probrat se zvoleným soudním znalcem
(někteří znalci poskytují tuto službu zdarma nebo za menší
úplatu – je třeba se dohodnout). Pokud soudní znalec věc vyhodnotí tak, že jste v právu, je třeba znovu oslovit zhotovitele
s tím, že mu znovu nabídnete smírné vyřešení sporu. Náklady
na soudního znalce by pak měl uhradit on.
V případě, že svůj názor zhotovitel nepřehodnotí, je třeba
podat žalobu k soudu. V tom případě je vhodné obrátit se na
advokáta, aby sepsal žalobu a zastupoval vás u soudu. I s ním
je dobré se poradit dopředu, jak vidí vaši možnost, že soud
věc rozhodne ve váš prospěch. Nemůže sice předjímat rozhodnutí soudu, ale ze své praxe ví, jak k obdobným případům
soud přistupuje. Dále je třeba se dohodnout, kolik si za své
služby vybraný advokát účtuje – je dobré obvolat více advokátů, každý má jiné ceny, protože se jedná o ceny smluvní. Seznam advokátů najdete na www.cak.cz, je zde uveden jmenný
seznam, jejich sídlo a oblast práva, jíž se zabývají. Vy potřebujete advokáta, který se zabývá občanským právem, zaměřeného na spotřebitelské právo.
JUDr. Zdeňka Vejvalková,
specialistka na spotřebitelské právo, Brno
Aktualizace: Text platí i od 1. 1. 2017
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Kovák č. 8/2. května 2016
Reklamace zboží a ztracená účtenka
Před měsícem jsem si koupil zahradní nůžky za 800 Kč. Po
dvou použitích mi praskly v oblasti, kde se kříží jejich štípací části. Po použití lupy jsem zjistil, že jde očividně o výrobní vadu. Prasklina byla zpočátku zoxidovaná a oproti
zbytku velmi tenká. Chtěl jsem je reklamovat, ale nemohu najít paragon. Kupoval jsem je u soukromníka v obchodě „Semena“, prodejnu jsem navštívil a předběžně se
zeptal prodavače, zda mám šanci na výměnu. Řekl, že mi
zboží majitel prodejny, který vyřizuje reklamace sám, vymění. Těchto reklamací bylo více a výrobce vadu uznal.
Majitel již další zboží od výrobce neobjednává, proto si
musím vybrat jiné nůžky nebo zboží. Doma jsem si chtěl
nachystat paragon a nůžky. Zjistil jsem však, že paragon
doma nemám. Mohu nůžky reklamovat bez paragonu?
Z. P., Vyškov
Pokud jde o otázku případné výměny reklamovaného zboží, jsou pravidla daná přímo zákonem.
Je-li vám reklamace uznána, máte jako spotřebitel právo na:
1) Odstranění vady – tím se rozumí oprava věcí či výměna součástky, což ve vašem případě nebude asi přicházet
v úvahu.
2) Výměna věci – tato možnost připadá v úvahu za určitých
podmínek. Přímo zákon uvádí, že prodejce vám musí zboží
vyměnit za STEJNÉ zboží, tj. stejnou značku, typ, barvu. Ze
znění ustanovení občanského zákoníku vyplývá, že musí jít
o novou věc, a to takovou, která je specifikovaná v původně
uzavřené kupní smlouvě.
Tato smlouva se neruší, ale prodávající plní na jejím základě
dál, a to z titulu odpovědnosti prodávajícího za vady spotřebního zboží. Tím se rozumí, že vyměněné zboží vstupuje do záruční doby původního zboží.
3) Pokud jde o vadu, která nebrání v používání výrobku, může
vám prodávající nabídnout přiměřenou slevu, což opět
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není váš případ, ale musím tuto možnost uvést pro čtenáře, kteří by ji mohli využít.
4) Pokud je vada neopravitelná (zřejmě váš případ), máte právo od smlouvy odstoupit, tj. vy vrátíte prodejci zboží, on
vám vrátí cenu, kterou jste zaplatil, a to bez ohledu na aktuální cenu stejného zboží. Jinak řečeno vám vrátí cenu, kterou jste za nůžky zaplatil.
To, co vám nabízel prodavač, zákon neumožňuje. Pokud se
rozhodnete, že si u téhož prodejce koupíte jiné zboží, je to jen
vaše dobrá vůle. Prodejce vás k tomu nemůže nutit a již vůbec
vám nemůže nutit jiné zboží ze svého obchodu, které možná
ani nepotřebujete. Nejednalo by se však o výměnu v rámci reklamace, ale o koupi nového zboží. To znamená, že vám musí
být vyřízena reklamace, ve vašem případě dojde k odstoupení od původní kupní smlouvy. Vy vrátíte nůžky, prodejce vám
vrátí peníze. Koupíte-li si poté nové nůžky, začíná vám u něho
běžet nová záruční doba, tj. 24 měsíců. Bylo by pro vás nevýhodné souhlasit s výměnou za jiné zboží s tím, že by vám běžela záruční doba jako u zboží reklamovaného. Jak jsem vysvětlila na příkladu výše.
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K problému ztráty paragonu lze uvést následující:
Paragon není nezbytný. Jde vlastně o prokázání toho, že jste
zboží zakoupil u toho prodejce, u něhož zboží reklamujete.
Prodejce vám může tuto skutečnost uznat sám, např. pokud
jste pravidelný zákazník a on si vás pamatuje. Koupi nůžek lze
prokázat i jiným způsobem než účtenkou, např. pokud vás při
koupi někdo doprovázel, bude důkazem jeho svědectví.
Můžete prodejci doložit své čestné prohlášení:
Název obchodu – adresa
Čestné prohlášení
ze dne….................. 2016
Prohlašuji tímto, že jsem dne…..................... 2016 zakoupil v prodejně (název a adresa) zahradní nůžky od výrobce …………. (údaje
o barvě, tvaru, ceně apod.).
Tyto se mi, po dvojím ostříhání stromů, rozlomily. Vadu chci reklamovat, ale nemohu najít účtenku. Proto přikládám toto čestné prohlášení.
Datum

Jméno, příjmení, adresa
podpis

V případě, že vás někdo při koupi nůžek doprovázel, může
vám tuto skutečnost dosvědčit dodatkem k vašemu čestnému prohlášení nebo svým samostatným čestným prohlášením.
V případě, že jste platil kartou, lze vyhledat potřebné údaje na výpisu z účtu – kdy, komu a za co jste zaplatil. Pokud by
byl prodejce vstřícný, má i on možnost platbu dohledat. V každém případě si uchovejte kopie veškeré korespondence, kterou s prodejcem vedete, a jednejte s ním, je-li to vzhledem
k okolnostem možné, pouze písemnou formou nebo mu předejte doklady proti podpisu o převzetí.
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Doporučuji vám zajít do obchodu a jednat přímo s majitelem, který jak uvádíte, vyřizuje reklamace, pokuste se domluvit jak na vyřízení reklamace, tak na uznání důkazu o koupi.
JUDr. Zdenka Vejvalková,
specialistka na spotřebitelské právo, Brno
Aktualizace: Text platí i od 1. 1. 2017

Kovák č. 11/13. června 2016
Co hrozí při využití slevového portálu
Chtěla bych si objednat zájezd přes slevový portál, neustále však slyším o různých podvodech. Mám obavy,
abych také nenaletěla. Snažím se snížit nebezpečí na minimum, a ptám se tedy předem. Na co si mám dát pozor?
Mám vůbec nějaké záruky, že bude plněno, když zaplatím? Co když třeba zkrachují? Vrátí mi slevový portál peníze, nebo se budu muset dohadovat s tím, kdo slevu nabízí? Na co si mám dát pozor, abych sice nevlastnila kus
papíru s nějakým nárokem, ale to nebylo vše? Kontroluje
vůbec někdo činnost těchto portálů? 
E. P., Břeclav
Ráda bych vám poděkovala za položený dotaz. Jsem přesvědčena, že odpovědi využijete nejen vy, ale i ostatní čtenáři. V dnešní době, kdy tuto činnost provozují stovky slevových
portálů, je třeba, aby každý měl dostatek informací k tomu,
aby se mohl odpovědně rozhodnout, zda nabídky na slevovém portálu využije, či nikoli.
Jak nakupovat na slevových portálech a kdo chrání práva spotřebitelů?
1. Prověřte nabídku slevového portálu!
Je nabídka na slevovém portálu skutečně výhodná?
Někteří prodejci se mohou snažit spotřebitele oklamat. Proto
není od věci si nabídky na slevových portálech ověřit. Může-
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me narazit na to, co často vidíme při akcích v obchodech, že
obchodník nadsadí původní cenu, aby sleva vypadala bombasticky, a tak dochází k oklamání spotřebitele. Není to pravidlem, ale můžeme na takovou praktiku narazit.
My chceme najít výhodnou nabídku. Je dobré porovnat nabídky na stránkách poskytovatele nebo jinak řečeno inzerenta. Např. pokud nás zaujme pobyt v hotelu na slevovém portálu, najdeme si webové stránky tohoto hotelu a srovnáme
ceny nabízené zde. To platí obdobně i u jiných poskytovatelů
slev.
2. Prověřte poskytovatele slev!
Nemáte-li s inzerentem, tedy firmou, která slevu nabízí, pozitivní osobní zkušenosti, věnujte čas prověření firmy.
Čeho si všímat?
Jaké má firma zkušenosti – zda jde o zavedenou firmu.
Jaká je kvalita jejích webových stránek.
Jaká jsou hodnocení firmy na internetu (nikoli na slevovém
portálu).
Jaké mají zkušenosti jiní spotřebitelé. Podívejte se na diskuze na internetu a na spotřebitelské organizace, které na svých
stránkách zveřejňují spotřebitelské zkušenosti.
Jaké ceny mají jiní obchodníci. Ověřte si, za jakou cenu obdobnou službu nabízejí oni.
Pokud se dovíte negativní informace, nákupu se v tom případě raději vyhněte. Ušetříte si tím řadu problémů a času.
3. Krach!
S tímto nemilým slovem se můžeme setkat ve dvou případech. Pokud dojde ke krachu slevového portálu nebo u inzerenta, tj. poskytovatele služby.
Krach slevového portálu
Při nákupu na slevovém portálu je vždy třeba co nejdříve uzavřít smlouvu. Postačí, abyste si ihned, jak slevu (dále též voucher) zakoupíte, nechali čerpání služby co nejdříve potvrdit
od poskytovatele, tím dojde k uzavření smlouvy na poskytnu-
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tí služby přímo s poskytovatelem. Za dodání zakoupené věci
nebo služby zodpovídá ten, kdo je uveden v kupní smlouvě,
tedy prodejce.
Ke každé smlouvě musíte obdržet obchodní podmínky, ty je
též třeba si pročíst a pozornost věnovat právě tomu, jak řeší
právě tuto otázku.
Pokud by k uzavření kupní smlouvy vůbec nedošlo, museli
byste přihlásit svou pohledávku do insolvenčního řízení. Což
je dlouhodobý problém s otevřeným koncem, otázkou je, zda
se na vaši pohledávku dostane a kolik.
Krach poskytovatele
Při čtení obchodních podmínek slevového portálu také zjistěte, jak v nich mají ošetřenu otázku případu, kdy si zákazník zakoupil voucher a firma zkrachovala. Hledejte ustanovení o tom, zda se slevový portál v tom případě zavázal k tomu,
že zákazníkovi poskytne možnost objednání jiného voucheru
nebo vrácení peněz.
4. Kdo je pověřen kontrolou slevových portálů?
Slevové portály je pověřena kontrolovat Česká obchodní inspekce. Bližší informace najdete na www.coi.cz. Slevové portály jsou zařazeny pod e-shopy.
Je však třeba zdůraznit, že tyto portály jsou pouhými zprostředkovateli. Proto v praxi dochází k tomu, že se slevové portály brání odpovědnosti. Například na slevových portálech
často nejsou uvedeny zákonem předepsané povinné informace. Vzhledem k tomu, že portál je pouhým zprostředkovatelem, nenese za toto pochybení odpovědnost. Ta zůstává na
tom, kdo poskytl slevu. Co to znamená pro nás, jsme-li v roli
spotřebitele? Jednoduše řečeno, zjistíme, že slevové portály
vlastně skoro nic nemohou porušit.
V případě, že byste se nedohodli na řešení konkrétního případu, je třeba se obrátit na advokáta, který se touto problematikou zabývá. Seznam advokátů najdete na www.justice.cz
nebo na www.cak.cz. Zde je uvedeno jméno advokáta, jeho
sídlo i obor práva, kterým se zabývá. Při jednání s vybraným
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advokátem je třeba pamatovat na to, že advokát nabízí své
služby za určitou úplatu a každý advokát má jiné ceny. Vždy
se ptejte, jaké ceny má a přibližně kolik by si účtoval za službu, kterou potřebujete vy. Nebudete-li s jeho cenou souhlasit, oslovte jiného advokáta, případně si srovnejte ceny u více
oslovených advokátů. Věřím však, že k tomuto nedojde a že
se na základě informací poskytnutých v tomto článku rozhodnete správně a na pochybné nabídky slev vůbec nebudete reagovat.
JUDr. Zdeňka Vejvalková,
specialistka na spotřebitelské právo, Brno
Aktualizace: Text platí i od 1. 1. 2017
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Kovák č. 13/11. července 2016
Spor s operátorem kvůli vyúčtování
Po obdržení vyúčtování mobilu jsem se nestačil divit, kolik najednou platím. Přitom jsem netelefonoval víc než
běžně ani neposílal více SMS. Nebyl jsem ani v zahraničí.
Rozhodl jsem se tedy zavolat na zákaznickou linku. Bylo
mi řečeno, že mi bude účtován poplatek, tak jak tomu je
u běžného hovoru, a že hovor se natáčí. Nevím, proč bych
měl platit za to, co způsobili oni. Když jsem popsal svoje
námitky k vyúčtování, odkázali mě na jejich reklamační
oddělení a řekli mi, že až pak bude reklamace platná. Jak
mám, prosím, postupovat? Pokud se s operátorem nebude možné domluvit, kdo mi potom pomůže?

Petr H., Prostějov
Pokud jde o účtování volání na zákaznickou linku, je u valné
většiny operátorů samozřejmosti, že její používání je zdarma.
Někteří si však skutečně účtují cenu běžného hovoru. Zákon
o ochraně spotřebitele však neumožňuje účtování vyšší částky. Vy jste ale tuto linku využíval k reklamaci, což je jistě zcela zřejmé i na nahrávce hovoru. To znamená, že pokud bude
vaše reklamace uznána za oprávněnou, máte ze zákona právo požadovat zaplacení všech nákladů s reklamací spojených,
tedy i proplacení toho, co jste na této zákaznické lince provolal. Postupoval jste správně i v tom smyslu, že jste věc
reklamoval včas. Zákon k tomu dává lhůtu 2 měsíců ode
dne, kdy vám bylo vyúčtování služeb doručeno. V případě,
že k vyúčtování nedochází (např. u karet), pak tato lhůta začíná běžet ode dne poskytnutí služby. Marné uběhnutí této lhůty má neblahé následky, a to zánik tohoto práva. Je
jedno, jaký způsob komunikace k uplatnění reklamace využijete (telefonicky, písemnou formou, přes internet). Vždy je pro
běh lhůty podstatný den, kdy se operátor poprvé dověděl, že
budete vyúčtování nebo službu reklamovat. Reklamovat můžete na kterékoliv pobočce, sídle nebo místě podnikání operátora a operátor toto ustanovení, které je dané zákonem, ne-
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smí měnit. V případě, že by tak učinil, vždy by platilo, že jednal
v rozporu se zákonem. Takže u vás začíná lhůta k vyřízení reklamace běžet prvním rozhovorem (poznačte si datum a hodinu pro případné prokazování) s operátorem, i když tvrdil, že
ne! Žádné takové ustanovení nemůže být ve váš neprospěch,
jak říká zákon na ochranu spotřebitele. Naopak doba, než předá vámi oslovený zaměstnance operátora informace reklamačnímu oddělení, se již počítá do doby pro vyřízení reklamace. Tato lhůta činí dle zákona jeden měsíc. Přesto by měl
operátor reklamaci vyřídit bez zbytečného odkladu. NEJPOZDĚJI do měsíce od doručení reklamace. Pokud je třeba
k vyřízení reklamace projednání se zahraničním provozovatelem, je lhůta k vyřízení reklamace prodloužena. Pak ji musí poskytovatel služby vyřídit nejpozději do 2 měsíců ode dne jejího
doručení. Doručení vyřízení reklamace musí být provedeno
prokazatelným způsobem. Pokud reklamujete osobně do protokolu, vždy požadujte kopii a zkontrolujte si, zda je na něm
uvedeno datum a zda je správné. Uvádíte, že nechápete zvýšené vyúčtování, požádejte proto o informace o tom, zda vám
od posledního vyúčtování nebyly bez vašeho souhlasu měněny služby nebo měněny poplatky apod. K tomu není operátor
oprávněn.
Pokud byste se nedohodl s operátorem a trval byste
na své reklamaci či nesouhlasil s jejím vyřízením, je třeba podat na operátora podnět na Český telekomunikační úřad (dále též ČTÚ). Jde o dohledový orgán, který má velkou možnost při reklamaci či špatném výkladu zákona nebo
smlouvy zasáhnout. Je příslušný právě k řešení problémů
vzniklých s používáním těchto služeb. Má pravomoc k přešetření postupu či jednání operátora, a pokud zjistí pochybení,
má prostředky k tomu, aby ho za jeho protiprávní jednání postihl. Postihy mohou dosáhnout nemalých (i několikamilionových) částek. Jak postupovat při podávání podnětu, se dovíte
na www.ctu.cz. Stejně tak zde najde přehledně seřazené veškeré informace o tom, co může tento úřad řešit v rámci své
působnosti.
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Ve vašem případě by mohlo jít např. o podání návrhu na řízení o námitce proti vyřízení reklamace, pokud s ním nebudete souhlasit. Tu je třeba podat do jednoho měsíce od doručení vyřízení reklamace od operátora. Podat ji lze do jednoho
měsíce od doručení rozhodnutí o vyřízení reklamace. Pokud ji
nepodáte včas, právo uplatnit ji zanikne.
Toto řízení však nemá odkladný účinek! Co to znamená? To,
co vám bylo fakturováno, musíte zaplatit. Až po úspěšném řízení vymáhat přiznanou (reklamovanou) částku včetně všech
nákladů spojených s uplatněním reklamace a tohoto řízení
spojených. Máte však jednu možnost, tj. požádat ČTÚ o rozhodnutí o odkladu. Pak ČTÚ může rozhodnout o tom, že placení se odkládá až do rozhodnutí úřadu o námitkách. Proti tomuto rozhodnutí se nelze odvolat.
Nebudete-li souhlasit ani s výsledkem řízení tohoto orgánu,
tedy ČTÚ, je třeba podat rozklad k předsedovi ČTÚ. Rozhodnutí předsedy Rady Českého telekomunikačního úřadu o rozkladu podanému proti rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu jsou přezkoumatelná soudy. Soud tak činí na návrh v občanském soudním řízení podle části páté občanského
soudního řádu. Podrobnosti najdete opět na stránkách ČTÚ.
Pokud je výsledek rozhodnutí o sporu ve prospěch spotřebitele, pak platí, že je podnikatel povinen mu vrátit rozdíl ceny
nejpozději do jednoho měsíce od vyřízení reklamace.
JUDr. Zdeňka Vejvalková,
specialistka na spotřebitelské právo, Brno
Aktualizace: Text platí i od 1. 1. 2017
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Kovák č. 14/15. srpna 2016
Jak se bránit špatným službám
Budu opravovat rodinný dům, a tudíž sjednávat různé
služby a práce od řemeslníků. Potřebuji vyměnit okna,
podlahoviny, natřít dveře, vymalovat, opravit oprýskané zdi na dvoře, vyměnit plot, položit dlažbu pod pergolou apod. Proto bych dopředu chtěl znát, co mám po nich
požadovat, zda a jak sepisovat smlouvu. Jaká mám práva
a jaké povinnosti. Bylo by možné, pro nás jako pro objednávající lidi, nějak stručně, česky a srozumitelně napsat
takový článek do kapsy, abychom nenaletěli? E. S., Brno
Pokud jde o váš dotaz, konstatuji s povděkem, že jste velmi
rozumný člověk, který informace hledá dopředu, a ne až stojí
před problémem, kdy je v některých případech pozdě.
Jde-li o služby, lze ze zákona vyčíst, že ustanovení v něm
uvedená jsou spíše obecného charakteru, zákon za služby
označuje všechny podnikatelské činnosti, které tito podnikatelé provozují a v rámci své nabídky je nabízejí.
Právní úprava
Najdeme ji nejen v občanském zákoníku, ale i v dalších zákonech, např. v zákoně na ochranu spotřebitele.
Občanský zákoník
Vzhledem k již zmiňované obecné rovině právní úpravy služeb je zřejmé, že občanský zákoník nebude upravovat podrobnosti. Ty je nezbytné vždy upravit ve smlouvě, na jejímž
sepsání musíme při sjednávání jakékoli služby trvat. Ústní dohoda je sice možná, leč co je psáno, to je dáno! Totéž platí
u sjednávání smlouvy o dílo. Například při objednávce zhotovení nových vrat se dohodnete se zhotovitelem na tom, že
se tyto budou otvírat na levé straně do ulice, abyste otvíráním dovnitř nepřišli o místo v průjezdu. Řemeslník si sice udělá náčrtek, jak mají vrata vypadat, ale nesepíše s vámi smlouvu, kde by bylo podrobně popsáno nejen, co požadujete,
aby bylo zhotoveno na vratech, ale i cena, kvalita provedení,
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termín dodání apod. Poté co řemeslník dojede a začne vrata montovat, zjistíte, že se otevírají opačně, nebo zjistíte, že
cena je mnohonásobně vyšší, než jste se ústně dohodli, nebo
provedení je značně nekvalitní. Pokud si zhotovitel bude trvat
na svém, že jsou vrata vyrobena přesně podle ústní dohody
nebo že fakturace souhlasí s dohodnutou cenou, dostanete
se do situace, kdy nastane mezi vámi spotřebitelský spor. Ten
může rozhodnout soud. Soud bude požadovat důkazy, mezi
něž patří smlouva o zhotovení díla nebo služby. Zde se dostanete do důkazní nouze, a těžko budete prokazovat, že to, co
tvrdíte, je pravda.
Obdobný problém může nastat při jakosti díla či služby.
I v tomto je třeba podrobně popsat, na jaké jakosti jste se dohodli. Jinak se může zhotovitel dovolávat toho, že občanský
zákoník stanoví, že služba má mít střední jakost a vy jste se
na odchylné úpravě nedohodli. Takže práce nemusí být super
kvalitní, ale stačí, když ji soudní znalec uzná za provedení práce ve střední jakosti. Jediná možnost, jak předejít sporům, je
dopředu a písemnou formou (tedy ve smlouvě) ujasnit a nezaměnitelně jednoznačně stanovit, podrobně popsat, jak bude

83

sjednaná práce vypadat a v jaké kvalitě bude. Čím je služba
popsána podrobněji, tím lépe pro vás a nakonec i pro zhotovitele. Pokud poskytnutá služba neodpovídá vašim nebo zákonným požadavkům nebo vás zhotovitel neupozorní, že například nemá takové stroje, na nichž by mohl vyrobit to, co si
přejete, například u vašich vrat nedokáže zhotovit požadovanou ozdobu, a pokud je toto zdobení podrobně popsáno ve
smlouvě, a přesto není provedeno nebo provedeno je, ale nekvalitně, má služba vadu a můžete ji reklamovat.
Kdy reklamovat?
Protože na služby není dvouletá zákonná lhůta, je třeba pokud možno reklamovat ihned nebo co nejdříve. Většinou lze
tyto vady reklamovat do šesti měsíců ode dne, kdy službu
převezmete a přijmete. V některých případech je lhůta delší či
naopak kratší. Je tedy třeba si zjistit, dokdy můžete reklamovat u konkrétní služby.
Podnikatel vždy odpovídá za to, že služba byla v pořádku
v době, kdy jste ji přejímali.
Může také na svoji službu poskytnout záruku, po níž bude
služba mít vámi domluvené vlastnosti. V tomto případě je délka záruky na domluvě mezi vámi a podnikatelem.
U smluv o zhotovení díla je lhůta dvouletá.
Jak reklamovat?
Prakticky je postup při reklamaci služby či díla obdobný postupu při jakékoli reklamaci. Reklamaci musíte uplatnit tam,
kde jste službu dostali, nejčastěji přímo u živnostníka nebo na
provozovně. Můžete tak učinit osobně. Povinností podnikatele je sepsat reklamační protokol. Někteří podnikatelé mají
na svých stránkách umístěné formuláře, jejichž prostřednictvím můžete vadu reklamovat, nebo je zde uvedeno telefonické číslo, kde lze vadu ohlásit telefonicky. Podstatné je, že
ve všech formách uplatnění reklamace se musí o reklamaci
pořídit protokol. V protokolu musí být uvedeno vaše jméno
a příjmení, bydliště, co reklamujete, den podání reklamace,
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u koho reklamujete, důvod reklamace a čeho chcete reklamací dosáhnout.  Pokud vám tento protokol není předán, vyžadujte ho! Pokud tak podnikatel neučiní, lze podat podnět na
Českou obchodní inspekci.
Podnikatel nebo pracovník pověřený vyřizováním reklamací musí o ní rozhodnout ihned, nejpozději do tří dnů. Vada má
být odstraněna nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace.
Neznamená to, že lhůta na vyřízení reklamace je 30 dnů, podnikatel tak má učinit bezodkladně, nejpozději od 30 dnů.
Způsob vyřízení reklamace
Lze-li vadu odstranit, můžete požadovat opravu. Chybí-li nějaká součást nebo část, požadujete doplnění toho, co chybí.
Můžete požadovat též přiměřenou slevu.
Pokud vadu odstranit nelze, pak můžete chtít slevu nebo
máte právo na odstoupení od smlouvy. To znamená, že vy
vrátíte věc-službu a zhotovitel vám vrátí peníze zpět. Jinak řečeno vzájemně si vrátíte svá plnění.
JUDr. Zdeňka Vejvalková,
specialistka na spotřebitelské právo, Brno
Aktualizace: Text platí i od 1. 1. 2017
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Kovák č. 17/3. října 2016
Reklamace „stávkujícího“ mobilního telefonu
Před 14 dny mi manžel k narozeninám zakoupil nový mobilní telefon. Zjistila jsem, že je vadný. Vada se projevuje
tím, že se bezdůvodně vypne a poté nejde zapnout nebo
nijak nereaguje, jako by usnul. Naskočí až po několikerém opakovaném pokusu o zapnutí. Šla jsem do prodejny, kde ho manžel koupil, a reklamovala tuto vadu. Mobil prohlédli a řekli mi, že funguje, a reklamaci neuznali.
Co mám teď dělat? Ráda bych také věděla, zda je prodejce povinen sepsat se mnou při reklamování zápis, protože to mi bylo odmítnuto. Když jsem chtěla zavolat vedoucího, bylo mi řečeno, že není přítomen. A prodavač se
mnou více nekomunikoval.
E. S., Štramberk
Souhlasím s vámi, že je těžké reklamovat věc, která tzv.
chvíli funguje a chvíli stávkuje. Téměř pravidelností bývá,
že v době podávání reklamace se tváří, že nikdy nezlobila.
Ovšem prodejce měl na základě vašeho tvrzení o občasném
vypovězení služby tohoto přístroje sepsat protokol, mobil přijmout a vyzkoušet si ho delší dobu. Nikoli o reklamaci rozhodnout na základě své domněnky, která vyplývala z okamžitého
stavu, v němž mobil byl zapnutý, tudíž fungoval. Netvrdila jste
mu, že mobil nefunguje stále, ale občas. Vy jste si koupila věc,
která má být funkční stále, pokud není, nemůžete ji používat
tak, jak se předpokládá.
Doporučuji vám tedy konkrétní postup: Pokud s vyjádřením prodejce nesouhlasíte, vraťte se zpět do prodejny,
nejednejte s nikým jiným než s jejím vedoucím, protože jdete reklamovat i chování a postup jeho zaměstnance. Jednejte v klidu, ale důrazně. Sdělte mu, že v jeho zájmu přicházíte
znovu, s postupem prodavače, který vyřizoval reklamaci minule, nesouhlasíte a žádáte ho, aby stav napravil.
K rovnoprávnému jednáním s prodejcem je třeba znát
právní úpravu, která se na řešení tohoto problému vztahuje.
Jde o ustanovení občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
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Tam se v § 2165 odst. 1 uvádí základní ustanovení o reklamační lhůtě, která je dvouletá. Jde o právo z vadného plnění
a toto právo máte vy jako kupující.
Lhůta k vyřízení reklamace je 30 dnů. Pokud tak prodávající
neučiní, máte právo na odstoupení od smlouvy.
Vždy je prodávající povinen sepsat o uplatňované reklamaci protokol. V něm uvede datum – důležité při posuzování
běhu lhůt, důvod reklamace a jak ji chcete vyřídit. Zkontrolujte, zda zapsané souhlasí. Tato povinnost je prodejci stanovena zákonem o ochraně spotřebitele v § 19 odst. 1, v současném znění. Nemá možnost ji vyřídit ústně, jak tomu bylo asi
ve vašem případě. Pokud tak prodejce učiní, můžete na jeho
chování upozornit Českou obchodní inspekci podnětem. Ta je
v tomto smyslu dozorovým orgánem. Jak podnět podat, najdete na stránkách www.coi.cz.
Obchodní inspekce sice nevyřeší konkrétní podnět (tedy
váš – ten může direktivně rozhodnout pouze soud), ale provede u prodejce kontrolu, a zjistí-li pochybení, má právo prodejci uložit značně vysokou pokutu, a ten jistě propříště obdobné chování svých zaměstnanců nedopustí.
Občanský zákoník rozlišuje mezi podstatným porušením
smlouvy a nepodstatným porušením smlouvy. O podstatné
porušení smlouvy se jedná, pokud vada výrobku je taková, že
kdyby o ní kupující (spotřebitel) věděl, tak by smlouvu neuzavřel. Pokud byste věděla, že se bude mobil bezdůvodně vypínat, jistě byste ho nekoupila. Jde tedy o vadu podstatnou.
V takovém případě máte nárok na okamžité odstoupení od
smlouvy a tím i vrácení peněz nebo můžete požadovat výměnu zboží. Muselo by jít o mobil stejný! Tedy stejné barvy, značky atd. Pokud by se o stejný mobil nejednalo, musel by vám
prodejce vrátit peníze a vy jemu mobil.
Nepodstatným porušením smlouvy je například nefunkční
nabíječka, kterou stačí vyměnit, nebo porušení vnějšího krytu
mobilu, u něhož lze přijmout přiměřenou slevu, apod.
Pro úplnost uveďme, že nelze reklamaci uplatňovat na vady,
které vznikly nevhodným použitím nebo běžným opotřebo-
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váním. V poradně se občas setkám s případy, kdy se prodejce právě tohoto ustanovení snaží zneužít a tvrdí, že reklamaci neuznává právě z těchto důvodů. V případě nesouhlasu je
třeba nechat reklamovanou věc posoudit soudním znalcem.
A není-li prodejce přístupný dohodě ani poté, co soudní znalec rozporuje jeho tvrzení, nezbývá než za svá práva bojovat
soudně. Přizná-li prodejce vaše právo až po přečtení posudku
znalce, musí uhradit i náklady na jeho zpracování, protože jde
o náklady spojené s uplatněním reklamace. Pokud by to odmítl, musel by i o tomto rozhodnout soud a zaplacení vyhotovení posudku mu nařídit.
Nepodaří-li se vám zvrátit rozhodnutí o neuznání reklamace, obraťte se na soudního znalce a nechte si vyhotovit nezávislý posudek. V tom případě, jak uvádím, může rozhodnout pouze soud. Můžete se se znalcem dohodnout na tom,
aby věc předem posoudil a sdělil vám, zda lze předpokládat
úspěch soudního sporu. Znalecký posudek sice musíte nejprve uhradit, ale budete-li v soudním sporu úspěšná, bude
ho muset prodejce uhradit, stejně jako všechny ostatní výlohy (advokátní zastoupení, cestovné apod.), to znamená, že se
mu jeho neodborný postup značně prodraží.
Seznam soudních znalců najdete na http://www.justice.cz/
nebo na každém krajském soudu. O svém postupu můžete,
ale nemusíte prodejce informovat. Pokud tak učiníte, dáte mu
možnost pochopit, že znáte svá práva a budete na nich trvat,
a své rozhodnutí o neuznání reklamace změní.
V případě, že byste si chtěla na tyto služby sjednat advokáta, je jejich seznam na www.cak.cz. Jde o jmenný seznam
s uvedením sídla a rozsahem služeb, jež ten který advokát
poskytuje.
JUDr. Zdenka Vejvalková,
specialistka na spotřebitelské právo, Brno
Aktualizace: Text platí i od 1. 1. 2017
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Kovák č. 18/17. října 2016
Vymáhání dluhu z prodeje na splátky
Prodal jsem svoje ojeté auto. Kupující ale neměl celou
částku a já nespěchal, tak jsem souhlasil s tím, že mi zbytek, 40 tisíc korun, zaplatí pravidelnými měsíčními splátkami. Uzavřeli jsme o tom smlouvu, kterou nám na radu
mého kamaráda sepsal notář. První dvě splátky proběhly v pořádku. Ale od té doby mi nezaplatil nic. Na mé urgování se nejprve vymlouval, že zrovna nemá potřebnou
částku, že se dostal do finančních problémů, a nakonec
přestal reagovat na telefonáty a v místě bydliště se nechává zapírat. Jak mám postupovat, jak vymáhat tento
dluh z prodeje? Dluží mi splátky za šest měsíců. Ve smlouvě je uvedeno, že při zpoždění nebo nezaplacení splátky
musí zaplatit celou částku najednou do tří dnů.

E. S., Židlochovice
Ve vašem případě nejde přímo o spotřebitelskou problematiku, i když dluh vznikl při prodeji. Jedná se o prodej mezi
občany. Nikoliv mezi podnikatelem a spotřebitelem. Na dotaz
však ráda odpovím, protože jde o dotaz velmi blízký spotřebitelské problematice. Navíc se s obdobnými problémy setkávám stále častěji a postup při vymáhání dluhu občansko-právní cestou je obdobný i v jiných případech.
Ze zákona plyne, že vy jako věřitel musíte dát dlužníkovi ještě jednu možnost – dluh splnit dobrovolně. To, že jste tak učinil, musíte soudu dokázat, tj. předložit o tom důkaz. Znamená
to, že pokud chcete vymáhat zaplacení peněžité částky (dluh)
nebo i jiné plnění (vrácení či vydání věci nebo vyklizení nemovitosti apod.), je třeba povinnému (dlužníkovi) zaslat předžalobní výzvu. Musíte tak učinit nejméně 7 dnů před tím, než
podáte návrh soudu na zahájení soudního řízení. Zákon dále
stanoví, že tuto výzvu musíte zaslat na adresu pro doručování
písemností dlužníkovi, případně na jeho poslední známou adresu. Tato povinnost je stanovena zákonem č. 396/2012 Sb.,
který novelizoval zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád.
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Od splnění této povinnosti se odvíjí i možnost, aby soud přiznal žalobci (tedy vám), náhradu nákladů soudního řízení, což
mohou být i značně vysoké částky (kupříkladu se sem zahrnují náklady na advokátní zastoupení, soudní poplatky). Přímo
zákon stanoví podmínky, které musí být u předžalobní výzvy
splněny.
Pro přehlednost zákonem stanovené podmínky shrnuji:
	výzva musí být písemná nebo učiněná datovou schránkou,
	musí být, jak jsem již výše uvedla, doručena na tzv. adresu
pro doručování, případně na poslední známou adresu či na
adresu uvedenou ve smlouvě. Lze ji zaslat i na dvě známé
adresy,
	třetí podmínku jsem již také zmínila – výzva musí být odeslána nejpozději 7 dní před podáním žaloby nebo návrhu
na vydání platebního rozkazu (tato možnost připadá v úvahu právě u vás, protože smlouva byla sepsána notářem,
a máte-li možnost prokázat nehrazení splátek, lze využít tohoto zkráceného soudního řízení),
	nemusí vás trápit, pokud si dlužník výzvu nepřevezme, výzva nemusí být doručena, stačí její odeslání. Dobu odeslání
je třeba doložit, proto doporučuji odeslat výzvu doporučeně, nejlépe s dodejkou, kterou pak prokážete i to, že výzva
byla doručena, leč dlužník ji nepřevzal. Česká pošta vám totiž dodejku zašle zpět na vaši adresu s vyznačením hodiny
a dne doručení. Vyznačí údaje o důvodu nepřevzetí.
Jak napsat předžalobní výzvu?
Zákon nijak nespecifikuje, jak by měl vypadat obsah předžalobní výzvy. Je však třeba pamatovat na to, aby taková výzva
byla srozumitelná, dostatečně určitá, a je třeba specifikovat
povinnost, k jejímuž splnění je věřitel vyzýván. Proto je dobré
přiložit kopii smlouvy nebo ji ve výzvě citovat. Předžalobní výzva může vypadat například takto:
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Petr Nový
Podbělí 18,
PSČ Město
Výzva k uhrazení dluhu
Vážený pane Nový,
tímto Vás upozorňuji na tu skutečnost, že jste mi dosud neuhradil dlužnou částku ve výši xxxxxxxx Kč. Tento můj nárok vyplývá
z písemné smlouvy, kterou jsem s Vámi uzavřel dne 20. listopadu 2015. Dluh měl být uhrazen v měsíčních splátkách ve výši…….Kč  
do……....., jak ze smlouvy vyplývá.  
Bohužel jsem od Vás ode dne ………neobdržel žádnou splátku ani
vysvětlení, proč se tak stalo. Na moje urgence jste reagoval účelovými výmluvami, poté jste na mé urgence nereagoval a nechal jste
se zapírat. Jak vyplývá ze smlouvy, jste v případě neuhrazení byť
jedné splátky povinen do tří dnů uhradit celou zbývající částku, tj.
Kč……………………….
Vyzývám Vás proto, abyste částku ………Kč v plné výši uhradil nejpozději do 3 dnů, a to na číslo účtu …………………., nebo v hotovosti
k mým rukám na adresu uvedenou ve smlouvě.
Zároveň Vás musím upozornit, že pokud v uvedené lhůtě dluh
uhrazen nebude, obrátím se se svým nárokem na soud.
V ……………………dne …………………………2016
Vaše jméno příjmení,
adresa a podpis

Upozornění: Jedná se o VZOR výzvy, je tedy třeba výzvu přizpůsobit vašim konkrétním potřebám.
Zasíláte-li přílohou doklady, vždy zašlete pouze kopie, originály jsou vaše a navíc vám budou sloužit jako důkazy v případě soudního řešení sporu.
Vždy věc řešte včas, aby vaše právo bylo vymahatelné!
JUDr. Zdenka Vejvalková,
specialistka na spotřebitelské právo, Brno
Aktualizace: Text platí i od 1. 1. 2017
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Kovák č. 20/28. listopadu 2016
Internetový prodej s výdejem v obchodě
Má prodejce právo neuznat odstoupení od kupní smlouvy
do 14 dnů, když jsem nakoupil přes internet, objednávku
jsem učinil přes jejich formuláře a v nich vyznačil vyzvednutí na prodejně? Chtěl jsem od koupě odstoupit, ale prodavačka mi řekla, že jsem si zboží vlastně koupil u nich
v obchodě a vyzkoušel ho, tak nemám výhodu k odstoupení. Když jsem zboží reklamoval, protože bylo nefunkční, tak vyřízení reklamace a vydání opraveného zboží zdržuje. Co mám dělat? Dostal jsem se do situace, která se
mi vůbec nelíbí. Navíc zbytečně utrácím za dopravné,
protože jsem kvůli prodavačce jel přes celé město již třikrát. Běžně MHD nejezdím, takže jsem si musel zaplatit
6 jízdenek. Prodavačka na to reagovala tak, že je to můj
problém. 
Petr CH., Brno
Pokud jde o nákupy na dálku, tj. i přes internet, a vyzvedávání zboží na prodejně, jak tomu bylo u vás, vychází se vždy
z formy uzavření smlouvy. Vy jste uzavřel smlouvu po internetu, tedy prostředkem, jímž si máte možnost objednat zboží na
dálku bez své osobní účasti při samotném objednávání zboží.
Co to znamená pro vás?
Máte plné právo od smlouvy odstoupit ve lhůtě dané zákonem! Tato lhůta činí 14 dnů. Je tomu tak proto, že zákon vychází z toho, jakým způsobem jste uzavřel smlouvu. Ve vašem
případě jde o distanční smlouvu – uzavřenou některým z prostředků, jímž se může uzavřít smlouva na dálku, což jste učinil prostřednictví internetu (dále to může být i telefon, objednávka přes katalog apod.). Osobní odběr nehraje v tomto
případě žádnou roli. Je to prakticky jen způsob dopravy (resp.
předání zboží). Občanský zákoník (dále též OZ) ani jiný zákon
nehovoří o tom, že by se na tento způsob dopravy vztahovala
nějaká výjimka. Krátce řečeno, podnikatel (i když prostřednictvím svého zaměstnance) vás chybně poučil. V právu jste vy!
Pokud jde o průtahy při vyřizování reklamace a obstruk-
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ce při vydání zboží, zůstávejte v klidu a vyčkejte,
až vám podnikatel oznámí, že si máte pro opravené zboží přijet. Proč?
Běží mu totiž 30denní
lhůta k vyřízení reklamace. Mohl byste v případě
jejího nedodržení ihned
požadovat odstoupení od
smlouvy, na což jste měl
ostatně právo od počátku. Platné odstoupení od
smlouvy znamená to, že
máte možnost ponechat
či vrátit prodávajícímu-podnikateli zboží a požadovat vrácení peněz. Třicetidenní lhůta k vyřízení reklamace
totiž představuje zákonem dané omezení délky k vyřízení reklamace. Je tomu tak proto, že spotřebitel musí mít právní jistotu, že nebude zbytečně omezován prodejcem ve svých právech. Zákon proto stanovil lhůtu jako nezbytně nutnou dobu
k vyřízení reklamace 30 dnů. To však neznamená, že by prodejce měl zákonem danou lhůtu k vyřízení reklamace 30 dnů,
ale že má maximálně 30 dnů. Jinak má reklamaci vyřídit pokud možno co nejdříve. Nevyřídí-li reklamaci do 30 dnů, pohlíží se na věc tak, jako by šlo o neodstranitelnou vadu, což dává
spotřebiteli možnost odstoupení od smlouvy. Odstoupení od
smlouvy je pro vás výhodnější, protože pak máte možnost zakoupit si nové zboží u spolehlivějšího prodejce a v každém případě vám běží nová záruční lhůta. Pokud je vám zboží opraveno či vyměněno (podmínka – musí jít o úplně stejné zboží
včetně barvy, tvaru apod.), pak zákonná doba znovu neběží,
ale pokračuje. Pokud spotřebitel má zájem na tom, aby byla
reklamace vyřízena co nejdříve, a důkaz, že podnikatel-prodejce tyto průtahy činí vědomě a protahuje reklamační řízení
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bez rozumného důvodu, je vhodné prodejce prokazatelně vyzvat k vydání věci s upozorněním, že v opačném případě budete uplatňovat náhradu škody, která v důsledku zbytečných
průtahů vznikla, například pokud by šlo o věc, kterou lze za
úplatu zapůjčit jako věc náhradní (automobil apod.). Pak cena
zápůjčného je způsobená škoda. Protože je třeba prokázat,
že prodejce průtahy způsobuje vědomě, musí nejprve obdržet vaše upozornění. Vždy je třeba si zajistit věrohodné důkazy, jinak byste spor prohrál, nebo by stálo tvrzení proti tvrzení nebo byste se ocitl v důkazní nouzi.
Při přebírání opraveného zboží si nezapomeňte zkontrolovat jeho funkčnost a prodejce požádat, aby vám tuto funkčnost (je-li to technicky možné) předvedl.
Prodejce má povinnost vám vystavit potvrzení o opravě dle
§ 2173 OZ, a to písemnou formou, v níž musí vyznačit, kdy jste
toto právo uplatnil, provedení opravy a dobu jejího trvání.
Pokud jde o náklady spojené s uplatnění reklamace, máte
právo dané zákonem k jejich proplacení. Podmínkou je:
1. Oprávněnost reklamace (její uznání prodejcem).
2. Předložení dokladů (ve vašem případě jízdenky MHD).
3. Uplatnění v zákonem dané lhůtě 1 měsíce u prodejce.
Pro vás je pro uplatnění náhrady nákladů vynaložených na
uplatnění reklamace důležitý § 1924 občanského zákoníku,
který mimo jiné říká: „náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na
náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba
vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud zcizitel namítne, že
právo na náhradu nebylo uplatněno včas.“
Vždy doporučuji zaslat výzvu prodejci s tím, že pokud nesplní své zákonné povinnosti, budete svá práva vymáhat soudní
cestou. Nikdo jiný než soud mu v případě, že se nedohodnete, nemůže nařídit, aby si své povinnosti vůči vám splnil.
JUDr. Zdeňka Vejvalková,
specialistka na spotřebitelské právo, Brno
Aktualizace: Text platí i od 1. 1. 2017
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Kovák č. 21/12. prosince 2016
Prodejce neuznal reklamaci, co s tím?
Obracím se na vás ve věci reklamace, která nedopadla
ani zdaleka podle mých představ. Jde o to, že jsem si koupil štípačku dřeva, která je vadná. Po delší době práce na
ní se sama vypne a nejde nastartovat. Pojistkou to není.
Již 4x jsem vše reklamoval u dodavatele. Reklamaci mi
prodavač neuznal s tím, že je to elektrikou. Zavolal jsem
elektrikáře, ten mi sdělil, že připojení a elektrika jsou
v pořádku. Domnívá se, stejně jako já, že problém bude
v tom, že při výrobě štípačky došlo k nějaké chybě. Znovu
jsem ji reklamoval s oznámením, že jsem nechal provést
kontrolu elektrikářem a vše je po této stránce v pořádku.
Dodavatel vadu stejně neuznal. Co mám dělat?

P. H., Brno
Ve vašem případě jde o to, že nesouhlasíte se způsobem
vyřízení reklamace a na posouzení správnosti postupu prodejce je třeba odborných znalostí. Pokud jste přesvědčen, že
zakoupené zboží je vadné, opakovaně reklamujete a prodejce
reklamaci vždy ukončí jako neoprávněnou, je třeba se obrátit
na soudního znalce v tomto oboru. Níže uvedené se týká nejen vašeho problému, ale lze ho zobecnit i pro jiné případy.
Soud
Pokud se s podnikatelem-prodejcem nedohodnete na způsobu vyřízení reklamace, nemáte jinou možnost než se obrátit
na soud.
Znalec
Soud ke svému rozhodnutí potřebuje znalecký posudek. Za
tímto účelem je třeba oslovit soudního znalce.
Právní úprava
Právní úpravu najdeme v zákoně č. 36/1967 Sb., o znalcích
a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, a ve vyhláš-
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ce č.37/1967 Sb.,
o provedení zákona
o znalcích a tlumočnících.
Doporučuji
Písemnou formou
upozornit prodejce
na to, že věc necháte posoudit znalcem a budete svá
práva hájit soudně.
Upozornění zašlete
předžalobní výzvou
a znovu výzvu opakujte po vyhotovení znaleckého posudku. Pokud bude
ve váš prospěch,
navrhněte prodejci ukončení sporu
tím, že reklamaci uzná. V této fázi by musel zaplatit cenu znaleckého posudku prodejce. Jinak by bylo nutno i úhradu ceny
uplatňovat soudně. Využití těchto možností vám bude ku prospěchu u soudu, v době rozhodování o úhradě nákladů na
soudní řízení.
Co dál?
Bude-li prodejce trvat na svém, pak nezbývá než oslovit soud
a v této fázi zvažte zapojení advokáta do řešení vaší věci. Pokud soud rozhodne ve váš prospěch, pak prodejce zaplatí
veškeré náklady – soudního znalce, náklady na soudní řízení
i vaše advokátní zastoupení. Advokáta v daném oboru, v tomto případě na spotřebitelské právo a občanský zákoník, najdete na stránkách České advokátní komory na www.cak.cz. Zde
je umístěn seznam advokátů dle svého sídla a oboru.
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Kde najdu soudního znalce?
Soudní znalce, kteří jsou dlouhodobě jmenovaní, naleznete
v seznamu znalců a tlumočníků vedeném u krajského soudu,
pod který spadá místo vašeho trvalého bydliště. Ve vašem případě Krajský soud v Brně.
Seznamy najdete i na internetu, např. na portal.justice.cz,
kde je pod „Ostatní“ umístěn seznam znalců a tlumočníků dle
oboru, specializace a dle jednotlivých krajů. Na stránkách Ministerstva spravedlnosti je umístěn centrální seznam znalců
– zde si můžete vybrat znalce, který je specialistou ve vámi
požadovaném oboru, v němž potřebujete znalecký posudek
zpracovat.
Proč je posudek třeba?
Znalecký posudek je jedním z důkazů, může ho uznat i sám
prodejce a změnit svůj názor o oprávněnosti reklamace. Pak
není třeba využívat k vyřešení věci soud. Bude-li trvat na svém
i po zpracování znaleckého posudku, pak se znalecký posudek použije v soudním řízení.
K čemu znalecký posudek?
Smyslem a účelem znaleckého posudku je zpracování odborných informací, v tomto případě pro soud. Jde o informace,
které jsou pro dané soudní (případně i správní) řízení podstatné a které závisí na odborných znalostech. Znalecký posudek
vypracovaný znalcem pak v soudním řízení vyhodnotí soud,
kterému jako jedinému v rámci jeho rozhodovací pravomoci přísluší provádět hodnocení důkazů a řešit právní otázky.
Výše odměny
Odměnu a náhradu nákladů je znalec povinen vyúčtovat
s předáním posudku. Krajský soud, v jehož seznamu je znalec zapsán, dohlíží na úměrnost a úplnost účtovaných odměn
občasnými kontrolami.
Znalec má za provedení posudku právo na odměnu podle
stanovených sazeb. Odměna je stanovena dle stupně odbor-
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nosti potřebného k provedení úkonu a podle množství účelně
vynaložené práce.
Znalec má dále právo na úhradu nákladů, které účelně vynaložil v souvislosti se znaleckým posudkem. Budou to cestovní výdaje, náhrada ušlé mzdy při předvolání k soudu či ke
státnímu orgánu, náklady, věcné náklady a náklady spojené
s přibráním pracovníků pro pomocné práce. Sazby se řídí příslušnou platnou vyhláškou. Nejlépe je o ceně se dohodnout
přímo s vybraným soudním znalcem.
Doporučuji
Pokud jde o spotřebitelské právo, dohodnout se se znalcem
na tzv. předběžném posouzení, které někteří znalci provedou za účelem zjištění, zda je vypracování znaleckého posudku účelné.
JUDr. Zdeňka Vejvalková,
specialistka na spotřebitelské právo, Brno
Aktualizace: Text platí i od 1. 1. 2017
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DAňOVÁ ODPOVěDNA
Kovák č. 3/15. února 2016
POVINNOST PROVÁDěT INVENTARIzAcI MAJETKU
Můžete mi sdělit, který zákon ukládá povinnost provedení inventarizace majetku v odborech a zda je nutné dělat inventarizaci každý rok? Musíme dělat inventarizaci
majetku, když žádný nemáme? Máme pouze peníze v pokladně a na účtu.
P. M., Břeclav
I peníze v pokladně a na účtu jsou majetkem. Inventarizace majetku je uložena zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
kde se vymezují povinnosti účetní jednotky při provádění inventarizace a postupy při jejím provádění. Povinnost inventarizovat majetek a závazky stanoví § 6 odst. 3 zákona o účetnictví v platném znění, a to podle § 29 a 30 zákona.
Ze zákona o účetnictví vyplývá, že účetnictví účetní jednotky je průkazné tehdy, jestliže účetní záznamy jsou průkazné a účetní jednotka provedla inventarizaci (ustanovení § 8
odst. 4 zákona o účetnictví).
Z tohoto lze jasně odvodit závěr, že pokud účetní jednotka
neprovedla inventarizaci majetku a závazků a řádně nedoložila inventurní soupisy, není její účetnictví věrohodné a průkazné. Inventarizace se provádí každoročně, a to i ve spolcích
a odborových organizacích.
Inventarizace se provádí nejdříve čtyři měsíce před koncem
účetního období a nejpozději dva měsíce po ukončení účetního období.
Jindra Plesníková,
specialistka na daně, úsek odborové politiky OS KOVO
Aktualizace: Text platí i od 1. 1. 2017
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Kovák č. 4/29. února 2016
Co dělat, když není DIČ
Jsme odborová organizace a nemáme DIČ – daňové identifikační číslo, které po nás požaduje náš partner, což je
cestovní kancelář. Nenašli jsme ani registraci na finančním úřadu. Máme pouze IČ – identifikační číslo. Jaký je postup v tomto případě?
J. V., Kutná Hora
V prvé řadě je nutné zjistit, zda vaše základní organizace
někdy v minulosti nebyla zaregistrována. To zjistíte na místně
příslušném finančním úřadu v oddělení registrace.
Pokud nedodáte svému „obchodnímu“ partnerovi DIČ, protože jej nemáte, bude tento postupovat následujícím způsobem.
V kontrolním hlášení v části A. 4. se v kolonce DIČ odběratele uvádí u odběratelů – plátců DPH – DIČ pro účely DPH.
V případě neplátců DPH (osob povinných k dani nebo právnických osob nepovinných k dani) se zde uvádí DIČ podle § 130
zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád. Pokud odběratel nesdělí v rámci obchodní transakce dodavateli své DIČ, má se za to,
že při pořízení plnění vystupuje jako fyzická osoba nepovinná
k dani = konečný spotřebitel. Pak, jak vyplývá ze zdrojů finanční zprávy, bude hodnota plnění uvedena do části A. 5. kontrolního hlášení, a to bez ohledu na limit.
Jindra Plesníková,
specialistka na daně, úsek odborové politiky OS KOVO
Aktualizace: Text platí i od 1. 1. 2017
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Kovák č. 18/17. října 2016
Elektronická evidence tržeb na akcích odborů
Chtěli bychom vědět, jak je to s elektronickou evidencí tržeb v případě naší odborové organizace. Pořádáme akce,
jako je například ples. Na těchto akcích prodáváme drobné občerstvení. Budeme muset od 1. 12. 2016 dělat elektronickou evidenci tržeb?
K. H., Jihlava
Ne, v takovémto případě nebudete muset zpracovávat doklady pro elektronickou evidenci tržeb. V § 12 zákona
č. 112/2016 Sb., o elektronické evidenci tržeb, jsou uvedeny
tržby vyloučené z evidence tržeb a mimo jiné evidovanou tržbou nejsou tržby z drobné vedlejší podnikatelské činnosti veřejně prospěšných poplatníků. Odborová organizace je veřejně prospěšným poplatníkem.
Ministerstvo financí vydalo na svých stránkách Metodický
pokyn Generálního finančního ředitelství k EET, kde je mimo
jiné uvedeno, že podle ustanovení § 12 odst. 3 písm. h) zákona o evidenci tržeb 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.
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V zájmu zajištění jednotné aplikace tohoto ustanovení
bude správce daně při posuzování drobné vedlejší podnikatelské činnosti veřejně prospěšných poplatníků postupovat
následovně:
O příjem z drobné vedlejší činnosti se ve smyslu ustanovení § 12 odst. 3 písm. h) ZoET bude jednat v případě, že veřejně
prospěšný poplatník v roce, jenž předchází roku, ve kterém
by mu bez dalšího vznikla povinnost evidence tržeb z vedlejší podnikatelské činnosti, neměl příjem/výnos z této činnosti vyšší než 175 000 Kč, nebo tyto příjmy činily méně než 5 %
z celkových příjmů/výnosů veřejně prospěšného poplatníka
za sledované období.
V případě pochybností (vyšší tržby, živnostenské oprávnění
apod.) se můžete obrátit na příslušného správce daně (finanční úřad) a požádat jej o závazné posouzení. Žádost podléhá
správnímu poplatku ve výši 1000 Kč v souladu s ustanovením
zákona 634/2004 Sb., o správních poplatcích.
Jindra Plesníková,
daňová specialistka, úsek odborové politiky OS KOVO
Aktualizace: Text platí i od 1. 1. 2017

Kovák č. 18/17. října 2016
Penzijní připojištění a odpočet z daně
Platím si příspěvek na penzijní připojištění v maximální výši pro odpočet od základu daně, tj. 24 000 Kč ročně.
Nyní se tato částka snižuje o částku 12 000 Kč. Od 1. 1.
2017 se má zvýšit možnost odpočtu. O jakou částku se
bude jednat a k jaké částce se nebude přihlížet?

I. Ř., Mikulov
S účinností od 1. 1. 2017 se skutečně zvýší možnost odpočtu od základu daně, a to až na částku 24 000 Kč zaplacených
poplatníkem na jeho penzijní připojištění se státním příspěv-
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kem podle smlouvy o penzijním připojištění se státním příspěvkem uzavřené mezi poplatníkem a penzijní společností; částka, kterou lze takto odečíst, se rovná úhrnu částí měsíčních příspěvků, které v jednotlivých kalendářních měsících
zdaňovacího období přesáhly výši, od které náleží maximální
státní příspěvek, tj. 12 000 Kč.
Znamená to tedy, že od základu daně lze odečíst částku
24 000 Kč, pokud budete spořit 3 000 Kč za měsíc.
Jindra Plesníková,
daňová specialistka, úsek odborové politiky OS KOVO
Aktualizace: Platí, jak bylo uvedeno
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FINANčNÍ OKÉNKO
Kovák č. 21/12. prosince 2016
OVěŘENÍ účETNÍ zÁVěRKY AUDITOREM
Dostali jsme informaci, že od 1. 1. 2017 budeme muset
mít závěrku ověřenou auditorem. Jsme středně velká základní organizace s příjmy cca 1 500 000 Kč a s majetkem
7 000 000 Kč. Vztahuje se tato povinnost i na naši základní organizaci?
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, stanovuje v § 20 odst. 1
povinnost ověřování účetní závěrky auditorem.
(1)Řádnou nebo mimořádnou účetní závěrku jsou povinny
mít ověřenou auditorem, kterého účetní jednotka určí způsobem stanoveným v zákoně upravujícím činnost auditorů, účetní jednotky, kterým tuto povinnost stanoví zvláštní
právní předpis, a dále
a) velké účetní jednotky s výjimkou vybraných účetních jednotek, které nejsou subjekty veřejného zájmu,
b) střední účetní jednotky,
c) malé účetní jednotky, pokud jsou akciovými společnostmi nebo svěřeneckými fondy podle občanského zákoníku
a k rozvahovému dni účetního období, za nějž se účetní závěrka ověřuje, a účetního období bezprostředně předcházejícího, překročily nebo již dosáhly alespoň jednu z uvedených hodnot
1. aktiva celkem 40 000 000 Kč,
2. roční úhrn čistého obratu 80 000 000 Kč,
3. průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období 50,
d) ostatní malé účetní jednotky, pokud k rozvahovému
dni účetního období, za nějž se účetní závěrka ověřuje,
a účetního období bezprostředně předcházejícího, pře-
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kročily nebo již dosáhly
alespoň 2 hodnoty uvedené v písmeni c) bodech
1 až 3.
Z uvedeného je zřejmé, že na
vaši základní organizaci se
tato povinnost nevztahuje.
Jindra Plesníková,
daňová specialistka, úsek odborové politiky OS KOVO
Aktualizace: Text platí i od
1. 1. 2017

Kovák č. 21/12. prosince 2016
Slevy na vyživované děti
V letošním roce jsme slevy na vyživované děti začali uplatňovat se zpožděním. Kdy nám bude zohledněna
částka, kterou jsme nemohli uplatnit na začátku tohoto
roku, a jak to bude v roce 2017?
Situace loňského roku se opakuje. Zákon týkající se mimo
jiné zvýšení slev na vyživované děti je t.č. projednáván v Poslanecké sněmovně (1. čtení proběhlo 9. 11. 2016). Dá se předpokládat, že bude opět schválen s účinností pozdější jak 1. 1.
2017, i když nemohu předjímat.
Co se týče rozdílu leden až březen roku 2016, tento by měl
být zohledněn v ročním zúčtování daně z příjmů. Pokud si
někdo dělá vlastní daňové přiznání, tak celou slevu uplatní
v tomto daňovém přiznání.
Jindra Plesníková,
daňová specialistka, úsek odborové politiky OS KOVO
Aktualizace: Text platí i od 1. 1. 2017

105

Kovák č. 21/12. prosince 2016
Jaká jsou pravidla pro archivaci
Blíží se konec roku a budeme potřebovat archivovat účetní doklady. Mimo tyto doklady chceme archivovat i zápisy z členských schůzí, volební protokoly apod. Jak dlouho
musíme archivovat jednotlivé doklady?
Co se týče ukládání (archivování) účetních dokladů, tak
tuto problematiku řeší dva různé zákony. V prvé řadě se jedná o zákon 563/1991 Sb., o účetnictví, a v druhém o zákon  
499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě. Dále byste měli
mít ve své organizaci účetní směrnici, která by mimo jiné řešila i ukládání (archivaci) účetních dokladů.
Ukládání (archivaci) vnitřních dokumentů řeší zákon o archivnictví a na to navazující váš vnitřní předpis.
Zákon o účetnictví upravuje „Úschovu účetních dokladů“
v § 31, kdy:
	účetní závěrku a výroční zprávy jsme povinni archivovat po
dobu 10 let počínajících koncem účetního období, kterého
se týkají,
	účetní doklady, účetní knihy, odpisové plány, inventurní
soupisy, účtový rozvrh, přehledy po dobu 5 let počínajících
koncem účetního období, kterého se týkají,
	účetní záznamy, kterými účetní jednotky dokládají formu
vedení účetnictví (§ 33 odst. 2 zákona) po dobu 5 let, počínajících koncem účetního období, kterého se týkají.
Zákon o archivnictví však stanovuje v § 3, že povinnost
uchovávat dokumenty a umožnit výběr archiválií mají mj. politické strany, politická hnutí, spolky, odborové organizace,
organizace zaměstnavatelů, církve a náboženské společnosti, profesní komory, nadace, nadační fondy, ústavy a obecně
prospěšné společnosti apod.
V příloze 2 zákona je dále pak uvedeno, které dokumenty
budou vždy vybrány za archiválie. Jedná se zejména o
	dokumenty geodetické a kartografické, katastry nemovitostí,
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	dokumentace významných staveb,
	kroniky,
	roční rozpočty, závěrečné účty, roční účetní závěrky.
Zákon o archivnictví má zakotveny v Hlavě V „Správní delikty“ § 73 a 74 a násl. sankční opatření při nedodržení tohoto zákona.
To znamená, že než budete likvidovat (skartovat) některé doklady a dokumenty, doporučuji nahlédnout do zákona
o archivnictví a spisové službě.
Jindra Plesníková,
daňová specialistka, úsek odborové politiky OS KOVO
Aktualizace: Text platí i od 1. 1. 2017
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MzDY
Kovák č. 14/15. srpna 2016
KONEc lEVNÉ PRÁcE V PODNIKOVÉ PRAxI
V září se v Praze opět vyslovíme pro konec levné práce
v čechách. Jak toho ale konkrétně dosáhneme v podnikové praxi?
B. S., Moravský Krumlov
Příčiny, proč z firem s excelentními ekonomickými výsledky odcházejí zaměstnanci z důvodu podprůměrných příjmů
a na jejich místa nastupují zahraniční zaměstnanci, takže
mzdy v České republice jsou stále tam, kde jsou, by si zasloužily hlubší sociologickou analýzu včetně sebereflexe odborů.
K lepší argumentaci a prosazování mzdových požadavků
doporučuji při kolektivním vyjednávání pracovat nejen s klasickou finanční analýzou a porovnáváním průměrných mezd
výrobně srovnatelných podniků v regionu a České republice,
ale též současně hodnotit i průměrný tří- až pětiletý vývoj průměrných mezd daného podniku v minulosti, ideálně včetně
plánované budoucnosti ve vztahu k průměrnému vývoji celkové a neinvestiční produktivity práce pomocí průměrných
meziročních indexů, a to dle následujícího vztahu:
I (mzdové náklady/průměrný počet zaměstnanců) <=> I (Přidaná hodnota/průměrný počet zaměstnanců) = I (Přidaná hodnota/øHMVS) * I (øHMVS/průměrný počet zaměstnanců),
kde øHMVS = Hmotné movité věci a jejich soubory (pol. B.II.2
Rozvahy) – průměrný stav příslušného roku.
Neinvestiční produktivitu, resp. průměrnou meziroční
změnu a podíl na celkové produktivitě, hodnotí první činitel
(PH/øHMVS), zatímco druhý činitel vyjadřuje strojní vybavenost zaměstnance.
V případech, pokud podíl kooperace s majetkově či perso-
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nálně spřízněnými zahraničními firmami činí cca 20–25 procent z tržeb či z nakupovaných materiálů a energie, potom je
ještě nezbytné využívat informací z Evropské podnikové rady
zaměstnanců a zajímat se o vývoj koncernového ukazatele
EBITDA, tj. zisku před zdaněním + úroky + odpisy.   
V této souvislosti nelze nezmínit ust. § 346 písm. b odst. 2
zákoníku práce, o zákazu přenášení rizika ze závislé práce na
zaměstnance, tj. zaměstnanci nemohou v žádném případě odpovídat za eventuální manažerská pochybení managementu.
Jestliže zaměstnavatel vyplácí podprůměrné mzdy, růst
podnikových finančních ukazatelů, průměrný růst neinvestiční či celkové produktivity práce a koncernový růst EBITDA
v posledních třech až pěti letech předstihuje růst mezd, potom je svatou povinností zástupců zaměstnanců postupovat
dle zákona o kolektivním vyjednávání, a to včetně zastavení
práce.  
Pouze tímto způsobem je reálně možné u zaměstnavatelů,
kteří odmítají slyšet na ekonomické argumenty a obvykle též
usilují o ukončení působení odborů ve firmě, dosáhnout toho,
abychom přestali být lacinou evropskou montovnou a aby se
zářijová akce nestala pouhou politickou a mediální proklamací.
Ing. František Kocáb,
specialista pro mzdy a kolektivní vyjednávání, RP Brno
Aktualizace: Text platí i od 1. 1. 2017
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SOcIÁlNÍ zABEzPEčENÍ
Kovák č. 3/15. února 2016
BUDU MUSET PlATIT zDRAVOTNÍ POJIšTěNÍ?
zajímá mě, zda budu povinen odvádět zdravotní pojištění, když budu zaměstnán pouze na dohodu. Práci na plný
úvazek nemohu sehnat.
Josef M., Nymburk
Odpověď na váš dotaz je uvedena v § 5 zákona č. 48/1997 Sb.,
o veřejném zdravotním pojištění. Zde jsou uvedeny kategorie pojištěnců, čili osoby, které jsou plátcem pojistného. Jsou
to zaměstnanci, přičemž se uvádí, že za zaměstnance se pro
účely zdravotního pojištění považuje fyzická osoba, které plynou nebo by měly plynout příjmy ze závislé činnosti nebo
funkčních požitků podle zvláštního právního předpisu, avšak
s několika výjimkami. Tyto výjimky jsou vyjmenovány pod níže
uvedenými body 1.–7. zaměstnanci pro účely zdravotního
pojištění tedy nejsou:
1. osoby, které mají pouze příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků, které nejsou předmětem daně nebo jsou od
daně osvobozeny,
2. žáci nebo studenti, kteří mají pouze příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků za práci z praktického výcviku,
3. osoby činné na základě dohody o provedení práce, která
v kalendářním měsíci nedosáhla příjmu ve výši částky,
jež je podmínkou pro účast takové osoby na nemocenském pojištění podle zákona upravujícího nemocenské
pojištění (dále jen „započitatelný příjem“),
4. členové družstva, kteří nejsou v pracovněprávním vztahu
k družstvu, ale vykonávají pro družstvo práci, za kterou jsou
jím odměňováni, a kteří v kalendářním měsíci nedosáhli započitatelného příjmu,
5. osoby činné na základě dohody o pracovní činnosti, která
v kalendářním měsíci nedosáhla započitatelného příjmu,
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6. dobrovolní pracovníci pečovatelské služby, kteří v kalendářním měsíci nedosáhli započitatelného příjmu,
7. členové okrskové volební komise při volbách do Evropského parlamentu, Senátu a zastupitelstev územních samosprávných celků a členové okrskové volební komise
a zvláštní okrskové volební komise při volbách do Poslanecké sněmovny a při volbě prezidenta republiky.
Započitatelným příjmem se přitom rozumí příjem ve výši
částky, jež je podmínkou pro účast takové osoby na nemocenském pojištění podle zákona upravujícího nemocenské pojištění. U dohody o provedení práce se jedná o příjem nad
10 000 Kč měsíčně, u dohody o pracovní činnosti o příjem
od 2 500 Kč měsíčně. To znamená, že z těchto dohod – pokud nedosahují započitatelného příjmu – se neodvádí ani sociální, ani zdravotní pojištění.
Ing. Marcela Hříbalová, úsek odborové politiky OS KOVO
Aktualizace: Text platí i od 1. 1. 2017

Kovák č. 4/29. února 2016
Starobní důchod a vyplácení nemocenské
Prosím o vysvětlení možnosti výplaty starobního důchodu a nemocenské. Člen naší ZO dovršil nárok na starobní důchod 1. prosince 2014. O důchod nepožádal a hodlá
zatím dále pracovat v pracovním poměru. V tomto měsíci však onemocněl a je dosud v pracovní neschopnosti. Po
jakou dobu má nárok na nemocenskou s ohledem na to,
že je rozhodnut si zpětně požádat o výplatu starobního
důchodu od svého důchodového věku? Josef G., Dačice
Správně předpokládáte, že vyplácení nemocenského je
u starobních důchodců nějakým způsobem omezeno. Je
tomu tak v zákoně č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění,
a spočívá to v rozdílné úpravě podpůrčí doby. Zatímco u běž-
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ného zaměstnance činí délka podpůrčí doby nemocenského
380 kalendářních dnů od uznání pracovní neschopnosti, u poživatelů starobního (ale i invalidního důchodu III. stupně) je
délka podpůrčí doby nemocenského omezena na 70 kalendářních dnů v kalendářním roce a začíná se počítat od 15. dne
pracovní neschopnosti.
U běžného zaměstnance, vznikl-li nárok na nemocenské
z důvodu dočasné pracovní neschopnosti, započítávají se do
podpůrčí doby též doby předchozích dočasných pracovních
neschopností, pokud spadají do období 380 kalendářních
dnů před vznikem dočasné pracovní neschopnosti. Předchozí období dočasné pracovní neschopnosti se započítávají do
podpůrčí doby, i když při nich nemocenské nenáleželo. Zápočet se neprovádí v případě, kdy pojištěná činnost trvala aspoň
190 kalendářních dnů od skončení poslední dočasné pracovní neschopnosti.
Kdy vznikne po uplynutí podpůrčí doby nárok na novou
podpůrčí dobu pro nemocenské u poživatelů starobních důchodů a invalidních důchodů? Zde je úprava jednodušší, podpůrčí doba 70 kalendářních dnů se vztahuje vždy ke kalendářnímu roku. Nemocenské u poživatelů těchto důchodů však
náleží nejdéle do dne, jímž skončila doba zaměstnání.
Váš dotaz se týká zaměstnance, který hodlá požádat
o starobní důchod za již uplynulé období. To je podle současné právní úpravy možné učinit pět let zpětně. Zákon
č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, uvádí, že nárok na
důchod nezaniká uplynutím času, avšak nárok na výplatu důchodu nebo jeho části zaniká uplynutím pěti let ode dne, za
který důchod nebo jeho část náleží.
Zaměstnanec je povinen uhradit plátci dávky přeplatek
na nemocenském mj. v případě, kdy mu nemocenské bylo
vypláceno, i v době, kdy mu v důsledku zpětného přiznání
starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně nenáleželo. Váš člen by tedy neměl čerpat
v kalendářním roce nemocenské po delší dobu než 70 kalendářních dnů, je-li pevně rozhodnut za stejné období pobírat
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zpětně přiznaný starobní důchod. Samozřejmě, bude-li v pracovní neschopnosti déle, bude mu neschopenka sloužit jako
„omluvenka“ pro zaměstnavatele.
Ing. Marcela Hříbalová,
specialistka úseku odborové práce OS KOVO
Aktualizace: Text platí i od 1. 1. 2017

Kovák č. 5/14. března 2016
O kolik se mi zkrátí důchod?
Pobíral jsem invalidní důchod III. stupně a přitom jsem
byl zaměstnán v pracovním poměru na dobu neurčitou.
V lednu jsem byl předvolán na kontrolu a invalidní důchod mi byl změněn na invalidní důchod II. stupně. Jsem
sice stále zaměstnán, ale jsem v pracovní neschopnosti
a můj zdravotní stav mi zřejmě už nedovolí vrátit se do
práce. Do nároku na starobní důchod mi chybí zhruba
2 roky. Dokdy bych mohl brát nemocenskou a kdy bych si
měl požádat o starobní důchod? Mohl bych jít do předčasného důchodu za výhodnějších podmínek než zdravý občan? A jaké by asi bylo krácení mého důchodu?

Jan P., Rokycany
Nemocenské se poživateli starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně vyplácí od
15. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti po dobu nejvýše 70 kalendářních dnů, nejdéle však do dne,
jímž skončila doba zaměstnání.
Ve svém dotazu neuvádíte, kdy jste byl uznán práce neschopným. Zjevně to však bylo již v době, kdy jste byl poživatelem invalidního důchodu II. stupně. Proto se na vás podle
zákona o nemocenském pojištění vztahuje základní podpůrčí
doba pracovní neschopnosti, která činí 380 kalendářních dnů
od vzniku pracovní neschopnosti.

113

Po uplynutí podpůrčí doby nemocenského již nebudete mít
kromě invalidního důchodu II. stupně nárok na žádnou dávku. Proto by bylo možné pracovní poměr ukončit a čerpat do
důchodového věku některou z náhradních dob důchodového
pojištění, například vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání. Pokud by náhradní doba skončila a do nároku na důchod
by vám ještě zbývala určitá doba, můžete pak požádat o předčasný starobní důchod.
Výše procentní výměry starobního důchodu, na který vznikl
nárok předčasně, se stanoví stejně jako výše procentní výměry řádného starobního důchodu s tím, že tato výše se snižuje
za každých i započatých 90 kalendářních dnů z doby ode dne,
od kterého se přiznává starobní důchod, do dosažení důchodového věku o
	0,9 % výpočtového základu za období prvních 360 kalendářních dnů,
	1,2 % výpočtového základu za období od 361. kalendářního
dne do 720. kalendářního dne,
	1,5 % výpočtového základu za období od 721. kalendářního
dne.
Výše procentní výměry po tomto snížení však nesmí být nižší než 770 Kč. Výše základní výměry starobního důchodu činí
9 % průměrné mzdy měsíčně.
Pokud se týká toho, zda je pro nějaké skupiny pojištěnců
(např. invalidů) výhodnější nárok na přiznání předčasného
starobního důchodu, výhodnější výše, či případně přepočet
výše při dosažení důchodového věku, je nutno konstatovat,
že nikoli.
Ing. Marcela Hříbalová,
specialistka úseku odborové práce OS KOVO
Aktualizace: Text platí i od 1. 1. 2017
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Kovák č. 6/4. dubna 2016
Zápočet doby studia pro důchod
Narodil jsem se v lednu roku 1956. Po maturitě jsem vystudoval postupně dvě vysoké školy (studoval jsem v řádném studiu do svých třiceti let). Vím, že ještě nemám nárok na starobní důchod, ale zajímalo by mě, jak se mi
bude doba studia hodnotit. Můj syn se chystá na vysokou školu (letos maturuje). Doslechl jsem se, že hodnocení dob se časem mění.
Pavel J., Vyškov
Hodnocení dob studia pro důchod spadá do problematiky tzv. náhradních dob podle nyní platného zákona
č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Náhradní doby „nahrazují“ plně nebo zčásti dobu pojištění (dříve zaměstnání).
Počet let pojištění má přitom význam jednak pro posouzení,
zda žadatel o důchod splnil zákonem daný minimální počet
let, což je kromě dosažení důchodového věku podmínkou pro
vznik samotného nároku na starobní důchod. Jednak má také
počet let pojištění (případně včetně náhradních dob pojištění)

115

zásadní vliv na výpočet výše procentní výměry starobního důchodu.
Potřebná doba pojištění (do 31. 12. 2009 postačovalo
25 let) se v tomto období prodlužuje na cílových 35 let dle následující tabulky:
kalendářní rok
dosažení důchodového věku

potřebná doba činí

před rokem 2010

25 let

v roce 2010

26 let

v roce 2011

27 let

v roce 2012

28 let

v roce 2013

29 let

v roce 2014

30 let

v roce 2015

31 let

v roce 2016

32 let

v roce 2017

33 let

v roce 2018

34 let

po roce 2018

35 let

Důchodového věku dosáhnete v roce 2019 (dle přílohy zákona), vztahuje se na vás tedy minimální doba pojištění pro
nárok na starobní důchod 35 let.
A nyní k době studia jako náhradní době. Odpověď je poněkud složitější, protože se do ní promítají novely zákona, které postupně tuto problematiku pro mladší generaci měnily
(zpřísňovaly).
Dobu studia je především nutno pro účely zákona rozdělit na dobu studia před 18. rokem věku pojištěnce a na
dobu studia získanou po 18. roce věku, posuzuje se totiž
různě.
	Nejprve uvedeme úpravu, která se bude týkat (nedojde-li
do roku 2019 ke změně) muže vašeho roku narození, a tedy
i vás (nar. r. 1956).
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Pro nárok na důchod se vaše doba studia před 18. rokem věku bude hodnotit v rozsahu 100 %. Právě tak se vám
tato doba studia před 18. rokem věku bude hodnotit 100 %
i pro výpočet výše důchodu. Avšak doba vašeho studia po
18. roce věku se pro výpočet již hodnotí v rozsahu pouze prvních 6 let a jen 80 %. Vzhledem k vaší neobvyklé délce studia se toto ustanovení projeví výrazně negativně ve výši
procentní výměry budoucího důchodu. Zbylou nehodnocenou dobu studia si případně budete moci doplatit formou institutu dobrovolného důchodového pojištění.
	Zásadně jiný je podle současně platné právní úpravy zápočet doby studia pro vašeho syna, který by letos zahájil vysokoškolská studia.
V jeho případě se nebude hodnotit pro důchod, a to jak
pro nárok, tak pro výpočet výše důchodu žádná doba studia.
V úvahu by přišlo jedině dobrovolné důchodové pojištění.
Pro vysvětlení – doba studia do 18. roku věku se přestala hodnotit dne 1. 1. 1996, s účinností „nového“ důchodového zákona č. 155/1995 Sb., a doba studia po 18. roce věku se
přestala hodnotit dne 1. 1. 2010, s účinností novely tohoto zákona, nazývané nepříliš vhodně „malá“ důchodová reforma.
Ing. Marcela Hříbalová,
specialistka odborové práce OS KOVO
Aktualizace:
Text platí i od
1. 1. 2017
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Kovák č. 7/18. dubna 2016
Výpověď bez nároku na podporu
Onemocněl jsem. Dozvěděl jsem se, že v případě, že by
mě zaměstnavatel nezastihl doma, může mi dát výpověď
bez odstupného a že by mi potom dokonce nevznikl nárok na podporu v nezaměstnanosti. Je to skutečně možné?Zbyněk Č., Polička
V zásadě informace, kterou jste obdržel, odpovídá platné
právní úpravě. Tato úprava vstoupila v platnost v návaznosti na znění tehdy nového zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění (účinnost od 1. 1. 2009). Následně došlo
s účinností od 1. 1. 2012 i k úpravě tohoto problému v zákoníku práce a v zákoně o zaměstnanosti.
Podle zákona o zaměstnanosti nárok na podporu v nezaměstnanosti nemá mj. uchazeč o zaměstnání, se kterým byl
v době posledních 6 měsíců před zařazením do evidence
uchazečů o zaměstnání zaměstnavatelem skončen pracovněprávní vztah z důvodu porušení jiné povinnosti zaměstnance
podle § 301a zákoníku práce zvlášť hrubým způsobem.
Jde o povinnost zaměstnance v době prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti dodržovat stanovený režim dočasně práce neschopného pojištěnce (vyplývající ze zákona o nemocenském pojištění), pokud
jde o povinnost zdržovat se v době dočasné pracovní neschopnosti v místě pobytu a dodržovat dobu a rozsah povolených vycházek.
Po dobu prvních 14 dnů, kdy zaměstnanci, který je v pracovní neschopnosti, vyplácí náhradu mzdy či platu zaměstnavatel,
může totiž zaměstnavatel také provádět kontrolu dodržování
výše uvedených povinností. Pokud zjistí jejich porušení zvlášť
hrubým způsobem (např. pokud by zaměstnanec v době, kdy
se má zdržovat doma, vykonával nelegální práci, odjel na rekreaci apod.), může mu být dána i v době trvání dočasné pracovní neschopnosti výpověď, a to v souladu § 52 písm. h zákoníku práce.
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V takovém případě může vzniknout uchazeči o zaměstnání nárok na podporu v nezaměstnanosti nejdříve po uplynutí 6 měsíců od data skončení pracovního poměru. V evidenci
uchazečů o zaměstnání přitom může být od 1. dne po skončení pracovního poměru.
Ing. Marcela Hříbalová,
úsek odborové politiky OS KOVO
Aktualizace: Text platí i od 1. 1. 2017

Kovák č. 8/2. května 2016
Zvýšení důchodu za výdělečnou činnost
Dosáhl jsem důchodového věku v dubnu 2015. Od tohoto data mi byl přiznán řádný starobní důchod, který pobírám. Zároveň jsem zaměstnán v pracovním poměru
na plný úvazek. Slyšel jsem, že kromě valorizace o 40 Kč
v lednu 2016 a kromě jednorázového příspěvku 1200 Kč
v únoru 2016 mi měl být zvýšen důchod ještě za souběh
pobírání důchodu s pracovní činností. Je tato informace
správná?
Pavel B., Olomouc
Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, skutečně
obsahuje ještě jednu možnost zvýšení vypláceného starobního důchodu, a to právě v případě, kdy náleží výplata starobního důchodu pojištěnci vykonávajícímu zároveň tzv. výdělečnou činnost. Podmínkou je, aby tato skutečnost trvala
360 dnů, což je u vás zřejmě již splněno.
Výše procentní výměry starobního důchodu se na žádost zvyšuje pojištěnci, který splnil podmínky nároku na
starobní důchod podle § 29 splněním základní doby pojištění (v roce 2015 minimálně 31 let nebo alespoň 30 let tzv. čisté doby pojištění) a po vzniku nároku na tento důchod vykonával výdělečnou činnost a pobíral přitom starobní důchod
v plné výši. Výdělečnou činností se rozumí činnost vykonáva-
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ná v rozsahu, který zakládá účast na důchodovém pojištění.
Za každých 360 kalendářních dnů této výdělečné činnosti se
procentní výměra zvyšuje o 0,4 % výpočtového základu.
POZOR! Za výkon výdělečné činnosti se pro účely zvýšení
procentní výměry starobního důchodu nepovažují doby pracovního volna bez náhrady příjmu a neomluvené nepřítomnosti v práci a níže vyjmenované doby:
	dočasné pracovní neschopnosti, kterou si pojištěnec nezpůsobil úmyslně, pokud dočasná pracovní neschopnost
vznikla nejpozději v poslední den ochranné lhůty,
	doby karantény nařízené podle zákona o nemocenském
pojištění,
	doby, po kterou trvala potřeba ošetřování nebo péče o dítě
ve věku do 10 let nebo jiného člena domácnosti podle zákona o nemocenském pojištění, nejvýše však v rozsahu prvních 9 kalendářních dnů potřeby ošetřování nebo péče,
popřípadě prvních
16 kalendářních dnů,
jde-li o osamělého
zaměstnance, který
má v péči aspoň jedno dítě ve věku do
16 let, které neukončilo povinnou školní
docházku,
	doby před porodem,
po kterou nebyla vykonávána výdělečná činnost z důvodu
těhotenství, nejdříve však od začátku
osmého týdne před
očekávaným dnem
porodu do dne, který
bezprostředně předcházel dni porodu.
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Pokud tedy budete práce neschopen například po dobu
20 kalendářních dnů, pro souběh s výdělečnou činností budete muset nejprve těchto 20 kalendářních dnů „napracovat“,
pak teprve vám vznikne nárok na zvýšení důchodu.
Pokud se týká uplatnění nároku na toto zvýšení, je třeba
podat žádost přímo na ČSSZ. Je tak možno učinit písemně, zasláním žádosti na adresu ČSSZ. Pro žádost je možno využít tiskopis na webových stránkách ČSSZ „Žádost o zastavení výplaty/uvolnění/úpravu starobního důchodu“.
Případně je možno zaslat dopis na ČSSZ, kde uplatníte žádost o zvýšení výše procentní výměry starobního důchodu dle
§ 34 odst. 4 zákona č. 155/1995 Sb. V dopise uveďte, že jste
důchodce, který pobírá starobní důchod a zároveň vykonává
výdělečnou činnost (jste zaměstnán nebo podnikáte) 360 kalendářních dní, a tedy žádáte o zvýšení procentní výměry důchodu. Vyplněný tiskopis nebo dopis zašlete (nemusí být doporučeně) na Ústředí ČSSZ.
Adresa: ČSSZ, Křížová 25, 225 08 Praha 5.
Zvýšení důchodu však ČSSZ neprovede okamžitě. Přednost mají žádosti o přiznání důchodu a kromě toho záleží na
tom, aby ČSSZ měla jako podklad pro zvýšení důchodu váš
evidenční list důchodového pojištění, ze kterého zjistí počet
dnů výdělečné činnosti potřebných pro zvýšení důchodu podle § 34 odst. 4 zákona.
Nárok na zvýšení důchodu, stejně jako nárok na důchod,
sice nezaniká uplynutím času, nárok na výplatu důchodu
nebo jeho části zaniká až uplynutím pěti let ode dne, za který
důchod nebo jeho část náleží.
Ing. Marcela Hříbalová,
specialistka úseku odborové práce OS KOVO
Aktualizace: Text platí i od 1. 1. 2017

121

Kovák č. 9/16. května 2016
Kdy vzniká nárok na starobní důchod
Mám 4 sourozence. Matka se narodila v únoru roku 1958.
Zjistila si, že její důchodový věk při výchově pěti dětí činí
58 let + 4 měsíce, čili dosáhne ho v červnu 2016. Nechala si
poslat z ČSSZ tzv. informativní osobní list pojištění. Podle
něho bude mít k červnu 2016 odpracovanou dobu (včetně
náhradních dob pojištění) 28 let. Na OSSZ ji upozornili, že
ve svém důchodovém věku nebude mít nárok na starobní důchod (ani předčasný), protože bude mít málo let pojištění. Co jí můžete poradit?Lubomír T., Přelouč
Důchodový věk mají, nárok na penzi ne. Překvapení pro stále více lidí. Mezi lidmi je zakořeněná představa, že pro nárok
na starobní důchod stačí odpracovat 25 let. Tak tomu dlouhá léta, ještě dle současného zákona č. 155/1995 Sb., bylo.
Od roku 2010 se však postupně prodlužuje doba pojištění potřebná pro nárok na starobní důchod, a to v závislosti na důchodovém věku, který se rovněž postupně zvyšuje.
Do potíží se tak dostávají například ženy, které odpracovaly
jen 25 let či 20 let, protože zůstaly po určitou dobu v domácnosti, aby se mohly lépe starat o své děti. Může jít i o umělce, kteří si v předchozích letech nemuseli důchodové pojištění platit kvůli nepravidelným příjmům. Do potíží se mohou
dostat i lidé, kteří přišli v posledních letech o práci a nepočítali s tím, že se doba nezaměstnanosti započítává od roku 1996
jako takzvaná náhradní doba pojištění již s určitým omezením.
Potřebná doba pojištění se prodlouží až na 35 let
Od roku 2010 se postupně prodlužuje doba pojištění potřebná pro nárok na starobní důchod, a to v závislosti na důchodovém věku, který se rovněž postupně zvyšuje. Mnoho lidí
dostává ale prodlužování důchodového věku a potřebné
doby pojištění do velmi obtížné situace.

122

Potřebná doba pojištění pro kalendářní rok,
ve kterém je dosaženo důchodového věku
2010: 26 let
2011: 27 let
2012: 28 let
2013: 29 let
2014: 30 let
2015: 31 let
2016: 32 let
2017: 33 let
2018: 34 let
po roce 2018: 35 let
	Zvláštní ustanovení zákona uvádí, že pro pojištěnce,
který dosáhl důchodového věku po roce 2014, postačí pro
nárok na starobní důchod aspoň 30 let tzv. čisté doby pojištění – bez náhradních dob.
Vaše matka by tedy měla podle této tabulky nárok na starobní důchod ve svém důchodovém věku pouze v případě,
kdyby splňovala podmínku potřebné doby pojištění s připočtením náhradních dob (např. péče o dítě do 4 let) minimálně
32 let.
Jaké má vaše matka možnosti? Jednak může odpracovat
(nebo získat náhradní dobou) další čtyři roky a pak požádat o řádný starobní důchod. Další možností je využití institutu dobrovolného důchodového pojištění podle § 6 zákona
č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, tedy doplacení chybějící doby. To je však nákladné a je možno to učinit jen v případech daných při splnění dalších ustanovení v příslušném
paragrafu.
Dobré je také vědět, že přece jen existuje možnost získat
nárok na starobní důchod i při splnění kratší doby pojištění,
ale až ve vyšším věku. Tato právní úprava pamatuje na ty,
kteří nemají peníze, aby si chybějící dobu pojištění doplatili,
nebo nemohou kvůli důchodovému věku najít práci a tím si
chybějící dobu pojištění zajistit.

123

Kdy také vznikne nárok na penzi
získaná doba
je tomu při dosažení
pojištění
důchodového věku
	15 let
před rokem 2010 alespoň 65 let
	16 let
v roce 2010 věku alespoň o 5 let vyššího,
než je důchodový věk
muže stejného data narození
	17 let
v roce 2011 věku alespoň o 5 let vyššího,
než je důchodový věk
muže stejného data narození
	18 let
v roce 2012 věku alespoň o 5 let vyššího,
než je důchodový věk
muže stejného data narození
	19 let
v roce 2013 věku alespoň o 5 let vyššího,
než je důchodový věk
muže stejného data narození
	20 let
po roce 2013 věku alespoň o 5 let vyššího,
než je důchodový věk
muže stejného data narození
Muž stejného věku narození, jako má vaše matka, má důchodový věk 63 roků a 10 měsíců. Věk o 5 let vyšší činí tedy
68 roků a 10 měsíců. Tohoto věku vaše matka dosáhne v prosinci 2026. Teprve tehdy jí vznikne podle tohoto ustanovení
nárok na starobní důchod.
Uveďme ještě, že pojištěnec má nárok na starobní důchod
též, jestliže dosáhl věku 65 let nebo důchodového věku, je-li
důchodový věk vyšší než 65 let, a splnil podmínky nároku
na invalidní důchod stanovené v § 38. Podmínky nároku na
invalidní důchod jsou však poměrně složité a jejich uvedení
zde by přesáhlo rámec této poradny.
Ing. Marcela Hříbalová,
specialistka úseku odborové práce OS KOVO
Aktualizace: Text platí i od 1. 1. 2017
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Kovák č. 12/27. června 2016
Zpětné přiznání důchodu a nemocenského
Jsem zaměstnanec a mám dotaz, který se týká dvou sociálních dávek, a to starobního důchodu a nemocenského. Konkrétně se mi jedná o to, zda je možno požádat
o některou z těchto dávek zpětně, nebo jen do budoucna.
Pokud to lze učinit, zajímá mě o kolik dnů.

Michal G., Pardubice
Nejprve k problematice starobních důchodů. Zde je třeba
rozlišit žádost o předčasný starobní důchod, který se přiznává k datu předcházejícímu (třeba jen o jeden den) důchodovému věku žadatele, a žádost o tzv. řádný starobní důchod, který
je přiznáván při nebo po splnění důchodového věku žadatele.
Co se týká nároku na řádný starobní důchod, tento nárok
uplynutím času nezaniká. Za předpokladu, že byly splněny
podmínky nároku, lze důchod přiznat zpětně. Nárok na výplatu důchodu je však časově omezen, výplatu lze přiznat
nejvýše pět let zpětně od uplatnění nároku.
Uvedené neplatí pro tzv. předčasný starobní důchod. Tento
lze přiznat nejdříve ode dne uplatnění žádosti.
Dodáváme, že žádost o dávku důchodového pojištění lze
podat nejdříve tři měsíce přede dnem, od kterého občan žádá
dávku důchodového pojištění přiznat.
V souladu se zněním zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, dočasná pracovní neschopnost zpravidla začíná dnem, v němž ji ošetřující lékař zjistil.
Vystavit potvrzení o pracovní neschopnosti zpětně je
možné nejvýše 3 kalendářní dny, a to pouze tehdy:
	je-li nesporné, že změna zdravotního stavu nastala dříve
než v den návštěvy lékaře, a
	nebyl-li lékař včas k dosažení či neumožňoval-li zdravotní
stav pacienta včasnější návštěvu u lékaře.
Ošetřující lékař může v případě, že pojištěnec nemohl navštívit ošetřujícího lékaře, nebo v jiných odůvodněných přípa-

125

dech, rozhodnout, že dočasná pracovní neschopnost pojištěnce vznikla i přede dnem, v němž ji ošetřující lékař zjistil, za
období delší než 3 kalendářní dny před tímto dnem,
To však může ošetřující lékař jen po předchozím písemném souhlasu příslušného orgánu nemocenského pojištění uděleného na základě žádosti ošetřujícího lékaře.
Pokud ošetřující lékař rozhodl o tom, že dočasná pracovní neschopnost vznikla v období delším než 3 kalendářní dny přede dnem, v němž dočasnou pracovní neschopnost zjistil, bez
souhlasu příslušného orgánu nemocenského pojištění, má se
za to, že dočasná pracovní neschopnost trvá pouze 3 kalendářní dny přede dnem, v němž ji zjistil.
Počátek pracovní neschopnosti je přitom mimořádně důležitý, má-li se rozhodnout, zda pracovní neschopnost vznikla
po skončení zaměstnání ještě v tzv. ochranné lhůtě.
Ing. Marcela Hříbalová,
specialistka úseku odborové práce OS KOVO
Aktualizace: Text platí i od 1. 1. 2017

Kovák č. 16/19. září 2016
Dědictví a platby pojistného
Zdědil jsem nedávno poměrně vysokou částku. Zároveň jsem shodou okolností ztratil zaměstnání. Přihlásil
jsem se na úřad práce jako uchazeč o zaměstnání. Brzy
mi uplyne doba poskytování podpory v nezaměstnanosti.
Podle mých propočtů bych pak mohl být asi 5 let „doma“,
čili bez práce. Vztahovaly by se na mě nějaké povinnosti
ohledně zdravotního a sociálního pojistného?
Štěpán U., Liberec
Předně, z částky, kterou jste zdědil, neodvádíte pojistné na
sociální zabezpečení, ani pojistné na veřejné zdravotní pojištění.
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Co se týká evidence u úřadu práce, doporučujeme vám ji
po skončení nároku na podporu v nezaměstnanosti zbytečně neukončovat. Samozřejmě ji však může ukončit úřad práce, např. když odmítnete přijmout vhodné zaměstnání, které
vám zprostředkuje.
Setrvání v evidenci může mít vliv právě na vaši povinnost
platit pojistné a též na váš budoucí starobní důchod. Doba pobírání podpory v nezaměstnanosti je náhradní dobou pojištění pro účely výpočtu výše důchodu vždy. Započítává se však
80 %. Doba v evidenci bez pobírání podpory je pak náhradní dobou v rozsahu nejvýše 3 let, přitom však doba, po kterou
podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci nenáležela před dosažením věku 55 let, se do ní započítává v rozsahu nejvýše 1 roku.
Budete-li nadále bez zaměstnání a budete žít ze zděděných
peněz, můžeme vám doporučit, abyste využil možnosti, kterou dává zákon č. 155/1995 Sb., a to dobrovolného důchodového pojištění.
Pojištění jsou dobrovolně účastny dle § 6 odst. 2 zákona
osoby starší 18 let, jestliže podaly přihlášku k účasti na pojištění. Účast na pojištění těchto osob je však možná v rozsahu
nejvýše 15 let. Za dobu přede dnem podání přihlášky je
přitom účast na pojištění možná nejvýše v rozsahu jednoho
roku bezprostředně před tímto dnem.
Dobou pojištění je doba účasti na pojištění osoby uvedené v § 6, za kterou bylo v České republice zaplaceno pojistné,
a to nejdříve ode dne zaplacení pojistného. Účast na pojištění
je možná nejdéle do dne, který bezprostředně předchází dni
vzniku nároku na starobní důchod.
Pro úplnost dodáváme, že existuje též možnost využít přiznání kráceného předčasného starobního důchodu (až 5 let
před dosažením důchodového věku) nebo tzv. předdůchodu.
Toho ovšem, jen pokud jste po určitou dobu účasten penzijního připojištění/důchodového spoření a máte naspořenou
určitou částku. Do předdůchodu můžete odejít dva až pět let
před tím, než dosáhnete důchodového věku.
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Jak jsme uvedli v úvodu, ze zděděné částky neodvádíte ani
zdravotní pojištění. Po dobu setrvání v evidenci uchazečů
u úřadu práce za vás hradí zdravotní pojistné stát (§ 7 zákona č. 48/1997 Sb.), po skončení se pak stáváte tzv. osobou bez
zdanitelných příjmů (OBZ) s povinností hradit měsíčně 13,5 %
z aktuální výše minimální mzdy.
Ing. Marcela Hříbalová,
úsek odborové politiky OS KOVO
Aktualizace: Text platí i od 1. 1. 2017

128

Kovák č. 18/17. října 2016
Mateřská na další dítě
Manželka je doma s prvním dítětem, pobírá rodičovský
příspěvek a znovu otěhotněla. Bude mít na druhé dítě nárok na mateřskou a z čeho by se počítala?

Jaromír K., Sokolov
Odpověď na váš dotaz budeme hledat v zákoně
č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. Předpokládáme,
že vaše manželka je v současné době nemocensky pojištěna
podle § 5 písm. a) č. 1, tedy že je zaměstnána v pracovním poměru. Přitom pečuje o dítě do 3 let, je na rodičovské dovolené
a pobírá rodičovský příspěvek jako dávku státní sociální podpory v souladu se zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální
podpoře.
Druhy dávek poskytovaných z nemocenského pojištění:
	nemocenské,
	peněžitá pomoc v mateřství, lidově nazývaná mateřská,
	ošetřovné,
	vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství.
Nemocenské a peněžitá pomoc v mateřství se poskytují
všem pojištěncům. Ošetřovné a vyrovnávací příspěvek v mateřství se neposkytují osobám samostatně výdělečně činným,
zaměstnancům činným na základě dohody o pracovní činnosti a zaměstnancům činným na základě dohody o provedení
práce, zahraničním zaměstnancům, členům kolektivních orgánů právnické osoby, odsouzeným ve výkonu trestu odnětí svobody zařazeným do práce, dobrovolným pracovníkům
pečovatelské služby, pojištěncům, kteří jsou žáky nebo studenty, ze zaměstnání, které spadá výlučně do období školních
prázdnin, a zaměstnancům účastným nemocenského pojištění z důvodu výkonu zaměstnání malého rozsahu; ošetřovné
se dále neposkytuje osobám ve služebním poměru a domáckým zaměstnancům.
Na rozdíl od nemocenského, na které po zániku pojištění
může vzniknout nárok v ochranné lhůtě pouhých 7 kalendář-
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ních dnů, pro peněžitou pomoc v mateřství je ochranná lhůta delší. Peněžitá pomoc v mateřství náleží též, jestliže po zániku pojištění došlo k nástupu na peněžitou pomoc v mateřství v ochranné lhůtě, která činí u žen, jejichž pojištění zaniklo
v době těhotenství, 180 kalendářních dnů ode dne zániku pojištění. Toto ustanovení by se však vaší manželky týkalo, pouze kdyby ukončila pracovní poměr.
Výše peněžité pomoci v mateřství za kalendářní den se stanoví v jednotné sazbě 70 %; tato sazba platí od prvního dne
podpůrčí doby po celou dobu výplaty peněžité pomoci v mateřství. Vyměřovacím základem je úhrn vyměřovacích základů
pro pojistné na důchodové pojištění za jednotlivé kalendářní měsíce v rozhodném období. Rozhodným obdobím je období 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, ve
kterém vznikla sociální událost, kterou je v tomto případě nástup na mateřskou, Denní vyměřovací základ se stanoví tak,
že se vyměřovací základ zjištěný z rozhodného období vydělí
počtem kalendářních dnů připadajících na rozhodné období,
U zaměstnankyně, které za trvání téhož zaměstnání vznikl
nárok na další peněžitou pomoc v mateřství z tohoto zaměstnání v období do 4 let věku předchozího dítěte, se za denní
vyměřovací základ považuje denní vyměřovací základ zjištěný
pro výpočet předchozí peněžité pomoci v mateřství, pokud je
vyšší než denní vyměřovací základ zjištěný pro výpočet další
peněžité pomoci v mateřství.
Ing. Marcela Hříbalová,
úsek odborové politiky OS KOVO
Aktualizace: Text platí i od 1. 1. 2017
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Kovák č. 21/12. prosince 2016
Zápočet náhrad za pracovní úraz do důchodu
Příští rok budu mít nárok na starobní důchod. Požádal
jsem ČSSZ o zaslání informativního osobního listu důchodového pojištění a mám dojem, že mi zde chybí náhrada
škody za pracovní úraz. Ten jsem utrpěl v roce 1997 a za
dobu nemoci (6 měsíců) mi pojišťovna doplatila rozdíl
mezi nemocenskou a výdělkem. Tento rozdíl není ve výdělcích za rok 1997 uveden. Nepochodil jsem ani na OSSZ.

Pavel L., Brno
Podle ustanovení § 271a–271b zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, musí zaměstnavatel zaměstnanci, který utrpěl
pracovní úraz, poskytnout náhradu za ztrátu na výdělku,
pokud k této ztrátě u zaměstnance v souvislosti s pracovním
úrazem došlo. Tyto náhrady jsou v zásadě dvojího druhu. Jedná se o:
	ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti,
	ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti.
Pouze druhá z těchto náhrad, nazývaná též renta, která přísluší zaměstnanci ve výši rozdílu mezi průměrným výdělkem
před vznikem škody a výdělkem dosahovaným po pracovním
úrazu, ovlivní výši důchodu, jak je uvedeno níže.
V § 16 odst. 3) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, se mj. uvádí, že do vyměřovacího základu pojištěnce
za dobu po 31. prosinci 1995 se pro účely stanovení ročního vyměřovacího základu zahrnuje též náhrada za ztrátu na
výdělku po skončení pracovní neschopnosti náležející za
pracovní úraz. Potvrzení o vyplacené náhradě (rentě) se přikládá až při žádosti o důchod.
Připomínáme, že náhrada za ztrátu na výdělku po skončení dočasné pracovní neschopnosti (renta) přísluší zaměstnanci nejdéle do konce kalendářního měsíce, v němž dovršil
věk 65 let nebo důchodový věk, je-li důchodový věk vyšší než
65 let, anebo do data přiznání starobního důchodu z důchodového pojištění. Pro úplnost uvádíme, že při pracovním úra-
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zu mohou přicházet podle § 271c–271e v úvahu tyto další náhrady, které ale rovněž neovlivňují výši důchodu. Jsou to:
	náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění,
	náhrada za účelně vynaložené náklady spojené s léčením,
	náhrada věcné škody.
Ve svém dotazu uvádíte, že jste v důsledku pracovního úrazu pobíral pouze náhradu za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti. Tato náhrada se pro výši důchodu nezapočítává.
Ing. Marcela Hříbalová,
úsek odborové politiky OS KOVO
Aktualizace: Text platí i od 1. 1. 2017
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zDRAVÍ
Kovák č. 2/1. února 2016
PRAVIDlA PRO zMěNU zDRAVOTNÍ POJIšŤOVNY
Mám zájem změnit zdravotní pojišťovnu. V loňském roce
jsem se ptal na podmínky, bylo mi vysvětleno, že zdravotní pojišťovnu mohu změnit jedenkrát do roka a o změnu
musím požádat vždy v prvním pololetí daného roku. Pojišťovnu jsem nakonec nezměnil, neboť došlo k promarnění termínu, a to z důvodu, že jsem se nemohl rozhodnout,
u které pojišťovny se zaregistruji. Na konci loňského roku
se k mé osobě dostala informace, že zdravotní pojišťovna se může změnit vícekrát do roka a že jednoroční lhůta
již neplatí. Vzhledem k tomu, že mám jen kusé informace, chtěl bych vědět podrobnosti k výběru zdravotní pojišťovny. Proto se ptám, za jakých podmínek mohu změnit zdravotní pojišťovnu?
J. Hála, Nová Ves
Od ledna 2016 došlo k novelizaci zákona č. 48/1997 Sb.,
o veřejném zdravotním pojištění. Schválená úprava se také
týkala podmínek změny zdravotní pojišťovny pojištěncem. Do
konce roku 2015 mohl pojištěnec změnit zdravotní pojišťovnu
jedenkrát za 12 měsíců, kdy požadavek na změnu musel avizovat vždy v první polovině roku. Nové znění zachovává změnu pojišťovny jedenkrát za 12 měsíců, ale o změnu může pojištěnec požádat ve dvou termínech.
Podmínky upravuje § 11a shora uvedeného zákona, který
stanovuje, že pojištěnec může zdravotní pojišťovnu změnit
jednou za 12 měsíců, a to vždy jen k 1. dni kalendářního pololetí. Přihlášku opatřenou podpisem je pojištěnec, jeho zákonný zástupce, opatrovník nebo poručník povinen podat vybrané zdravotní pojišťovně v průběhu kalendářního pololetí
bezprostředně předcházejícího tomu, ve kterém má ke změně zdravotní pojišťovny dojít, nejpozději 3 měsíce před poža-

133

dovaným dnem změny. Přihlášku ke změně zdravotní pojišťovny lze podat pouze jednou v kalendářním roce, k případným dalším přihláškám se již nepřihlíží, a to ani tehdy, jsou-li
podány ve stanovené lhůtě.
Z uvedeného ustanovení zákona o veřejném zdravotním
pojištění vyplývá, že pojištěnec může změnit zdravotní pojišťovnu jedenkrát za 12 měsíců (kalendářní rok), a to ve dvou
termínech (tj. k I. nebo II. pololetí). Přihlášku vybrané zdravotní pojišťovně musí doručit vždy nejpozději 3 měsíce před požadovanou změnou. Pokud bude pojištěnec chtít změnit pojišťovnu k 1. 7. 2016, musí přihlášku doručit nové pojišťovně
v termínu od 1. 1. do 31. 3. 2016. V případě, že změnu bude
chtít uskutečnit k 1. 1. 2017, musí přihlášku doručit v termínu od 1. 7. do 30. 9. 2016. Kdyby chtěl pojištěnec změnit pojišťovnu v roce 2017, musí dodržet stejný cyklus (nesmí změnit pojišťovnu dříve než za 12 měsíců). Při změně pojišťovny
v roce 2018 si již může vybrat termín buď v I., nebo v II. pololetí. Přihláška se podává u nově zvolené pojišťovny a formulář
se vyzvedává také u nové pojišťovny.
Novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, se netýkala možnosti změny zdravotní pojišťovny při
finančních potížích pojišťovny nebo při sloučení pojišťoven.
V takovém případě stále platí, že pojištěnec je oprávněn změnit pojišťovnu ve lhůtě kratší než za 12 měsíců, pokud zdravotní pojišťovna, u které je pojištěn, vstoupila do likvidace,
byla na ni zavedena nucená správa nebo došlo ke sloučení zdravotních pojišťoven. V takových případech změnu pojišťovny může realizovat vždy k prvnímu dni 3. kalendářního
měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k uvedeným
událostem.
Exkluzivně pro Kováka připravil PhDr. Václav Vojkůvka
Aktualizace: Text platí i od 1. 1. 2017
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Kovák č. 11/13. června 2016
Cesta do zahraničí a zdravotní pojištění
Letos v létě plánuji cestu do zahraničí. Nemám žádné
zdravotní problémy, ale co není, může být. Mám dilema,
zda se při výjezdu mimo území republiky zdravotně připojistit, tj. uzavřít cestovní pojištění, nebo spoléhat jen
na Evropský zdravotní průkaz. Navíc nemám přehled, na
co mám v zahraničí nárok. Zatím jsem se nerozhodl, jakou variantu zvolím, a proto by se chtěl informovat, na
jakou péči mám nárok při pobytu v zahraničí, zda připojištění není zbytečný finanční výdaj a má vůbec smysl
uzavírat připojištění?
Petr. Č., Kladno,
Při cestě do zahraničí určitě není připojištění zbytečný finanční výdaj. Z dotazu však není patrno, zda tazatel do zahraničí vyjíždí krátkodobě nebo dlouhodobě, pracovat nebo užívat dovolenou, zda cestuje do států Evropské unie nebo do
států mimo ni. Vzhledem k tomu, že zahraniční cesta se má
uskutečnit v létě, lze předpokládat, že se bude jednat o krátkodobou dovolenou.
Každý občan ČR, který vycestuje na území Evropské
unie (dále EU), podléhá veřejnému zdravotnímu pojištění, které mu uhradí v zahraničí poskytnutou zdravotní péči na základě předložení Evropského průkazu zdravotního pojištění. Majitel průkazu má v zemích EU, v zemích
Evropského hospodářského prostoru (Island, Lichtenštejnsko
a Norsko), ve Švýcarsku (dohoda o volném pohybu osob) a ve
smluvních státech (Černá Hora, Makedonie, Srbsko a Turecko) nárok na lékařsky nezbytnou zdravotní péči s přihlédnutím k povaze nemoci a předpokládané době pobytu v daném
státě (nesmí jít o plánované vycestování za zdravotní péčí).
U smluvních států je rozsah péče omezen na nutnou a neodkladnou zdravotní péči.
	Český občan v EU čerpá zdravotní péči, která je financována z veřejných zdrojů, za stejných podmínek jako místní občané, a to na základě předložení Evropského průka-
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zu zdravotního pojištění nebo Potvrzení dočasně nahrazujícího Evropský průkaz (vystavuje zdravotní pojišťovna). Při žádosti o čerpání péče je nutné se těmito doklady
prokázat. Náklady za poskytnutí zdravotní péče jsou hrazeny stejným způsobem jako u místních obyvatel dané destinace, tj. jsou uhrazeny místní zdravotní pojišťovnou a je požadována stejná výše spoluúčasti. Náklady zahraniční pojišťovny
jsou pak přeúčtovány české zdravotní pojišťovně, mimo spoluúčasti. Při léčbě ve zdravotnickém zařízení, které není financováno z veřejných zdrojů, platí léčbu pacient ve vlastní režii.
V některých státech EU funguje tzv. pokladenský systém, zejména v ambulantní sféře, kdy pacient zaplatí ošetření v hotovosti a dodatečně žádá o refundaci přímo místní zdravotní
pojišťovnu nebo svou zdravotní pojišťovnu v České republice.
Pokud český občan cestuje do zemí mimo EU, může péči
čerpat na základě mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení (smluvní státy) nebo ji bude platit v hotovosti a v plné
výši. V zemích, se kterými je uzavřena smlouva, je poskytována zdravotní péče na základě předložení formuláře, který vystavuje příslušná česká zdravotní pojišťovna. V platnosti jsou
ještě také smlouvy, které stát uzavřel v minulosti. Vzhledem
k tomu, že se převážně jedná o exotické země, je uplatnění
nároků, i když dle smluv je nárok, na zdravotní péči problematické. V ostatních zemích světa se ošetření platí v hotovosti. Při
cestách do těchto destinací se vyplatí se o možnosti zajištění
zdravotní péče předem informovat, a to u své zdravotní pojišťovny nebo v Kanceláři zdravotního pojištění (bývalé Centrum
mezinárodních úhrad).
V případě, že občan vyjíždějící do zahraničí trpí chronickým
onemocněním a ví, že bude během pobytu potřebovat určitou péči (například dialýzu nebo chemoterapii), je třeba její
poskytnutí v zemi pobytu ještě před odjezdem se zdravotnickým zařízením předjednat, a to prostřednictvím své zdravotní
pojišťovny.
I když občan ČR při cestách do zemí EU a některých států mimo EU má záruky poskytování zdravotní péče, ne-
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musí se ochránit při nutnost čerpání zdravotní péče před
finančními výdaji. Systém poskytování péče v rámci Evropského zdravotního průkazu nezahrnuje výdaje na spoluúčast
při léčbě (léky, zdravotnické zařízení), léčbu ve zdravotnickém
zařízení, které není napojeno na veřejné zdroje (soukromé zařízení), repatriaci do České republiky, asistenční službu a podobně. Aby dovolená v zahraničí proběhla v klidu a bez rizik,
je vhodné před výjezdem uzavřít, při cestě do zemí mimo EU
v každém případě, cestovní pojištění.
Cestovní pojištění pokrývá léčebné výlohy, pobyt ve zdravotnickém zařízení (nemocniční poplatky), předepsané léky,
přepravu do nejbližšího zdravotnického zařízení, repatriaci
do ČR, zajištění opatrovníka a asistenční služby, která funguje
jako partner a logisticky zajišťuje veškeré informace a návody, jak se chovat a jednat (tj. radí, co podepsat a co ne, jak vyplnit formulář, doporučuje lékaře a zdravotnické zařízení, zajistí úhradu a podobně).
Při cestě do zahraničí může občan uzavřít, mimo pojištění
léčebných výloh ještě připojištění proti úrazu, způsobené škodě na zdraví nebo majetku jiné osobě, na náhradu při ztrátě
zavazadel a rizika při sportu nebo na náhradu za akce horské
služby.
Před sjednáním cestovního pojištění je vždy nutné se podrobně seznámit s podmínkami pojištění, především s výší limitů na pojistné události, ale hlavně s výlukami z pojistného (jedná se situace, na které se pojištění nevztahuje nebo jej
omezuje).
Je potřebné upozornit, že v rámci některých služeb či prodeje produktů (při vydávání platebních karet, při zakoupení zájezdu, při zakoupení produktu u peněžních ústavů apod.) je
cestovní pojištění jejích součástí. Toto pojištění však nemusí
pokrýt všechny finanční výdaje při pojistné události. Proto je
u těchto pojištění potřebné se podrobně seznámit s podmínkami pojištění a výší plnění.
Při cestách do zahraničí uzavření cestovního pojištění
není určitě zbytečný finanční výdaj, protože poskytová-
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ní zdravotní péče a léčba v zahraniční není levná záležitost a finanční náhrady za léčebné úkony jsou daleko vyšší než v ČR, totéž platí o spoluúčasti a případně repatriaci. Proto vám doporučuji při cestě do zahraničí cestovní
pojištění uzavřít, neboť denní sazby pojištění jsou v desetikorunách a vaše celkové náklady na dovolenou výrazně nezvýší. Rozhodně méně, než pokud byste léčbu musel hradit z vlastních finančních zdrojů. Léčba v zahraničí
vychází na desítky až stovky tisíc korun, a to by určitě nepokryl Evropský zdravotní průkaz.
Na závěr ještě připomínám, že některé země při vstupu na
své území požadují povinné očkování nebo ČR při cestě do určitých zemí některé očkování doporučuje. Informace o této
povinnosti poskytuje hygienická služba nebo zdravotní pojišťovna.
Pro Kováka připravil PhDr. Václav Vojkůvka
Aktualizace: Text platí i od 1. 1. 2017
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Kovák č. 21/12. prosince 2016
Komu patří zdravotní dokumentace
Budu se stěhovat úplně mimo nynější trvalé bydliště.
Proto jsem se rozhodla změnit svého praktického lékaře,
abych nemusela zbytečně dojíždět. Navštívila jsem svého
lékaře a přednesla mu požadavek o vydání mé zdravotní dokumentace. S tím, že ji chci následně předat novému lékaři. Byla jsem odmítnuta s odůvodněním, že dokumentaci mi nevydá a problém vyřeší s novým praktickým
lékařem sám. Má na to právo?
Petra K., Šumperk
Lékař na takové jednání má právo, dokonce vám zdravotní
dokumentaci ani vydat nemůže. Musí mít dokumentaci k dispozici pro případ následných kontrol. Například zdravotní
pojišťovny mohou a jsou oprávněny je provádět i po několika letech. Zákon lékaři přesně určuje, jak má manipulovat se
zdravotnickou dokumentací, kterou vede na každého svého
pacienta. Tato povinnost, jak s ní nakládat, vést, uchovávat
a archivovat, je upravena v zákoně č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, a ve vyhlášce č. 98/2011 Sb., o zdravotnické dokumentaci.
Podle zákona musí registrující poskytovatel, tj., praktický
lékař, praktický lékař pro děti a dorost, zubní lékař nebo lékař oboru gynekologie a porodnictví, uchovávat dokumentaci 10 let od změny registrujícího poskytovatele (změny lékaře)
nebo 10 let od úmrtí pacienta. Ostatní ambulantní poskytovatelé (ambulantní lékaři) pak 5 let po posledním vyšetření pacienta. V lůžkovém zařízení, které dříve pacienta ošetřilo a nemají informaci o jeho úmrtí, musí zdravotnickou dokumentaci
uchovávat 40 let od poslední hospitalizace.
Zdravotnická dokumentace může být za podmínek stanovených zákonem vedena v listinné nebo elektronické podobě nebo v kombinaci obou těchto podob. Musí být vedena
průkazně, pravdivě a čitelně a musí být průběžně doplňována. Zápisy musí lékař v dokumentaci provádět bez zbytečného odkladu, v případě poskytování lůžkové péče se zápis o ak-
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tuálním zdravotním stavu pacienta provádí nejméně jednou
denně.
Při změně lékaře, tuto může pacient uskutečnit znovu nejdříve jednou za tři měsíce, musí pacient u nově registrujícího
lékaře vyplnit registrační list, který má dva listy. Prvý zůstává
jako doklad lékaři a druhý si ponechá pacient, oba listy musí
být podepsány pacientem. Lékař pak následně zajišťuje předání informace o přeregistraci příslušné zdravotní pojišťovně.
Nový ošetřující lékař má následně povinnost neprodleně požádat předchozího lékaře o informace potřebné pro zajištění
návaznosti zdravotní péče a sociálních služeb a ten musí potřebné informace neprodleně novému lékaři sdělit.
Takže vám při změně lékaře nevyplývají žádné povinnosti,
vše jde mimo vás a také nebudete mít s touto operací finanční výdaje.
Pro Kováka připravil PhDr. Václav Vojkůvka
Aktualizace: Text platí i od 1. 1. 2017
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zDRAVOTNÍ OKÉNKO
Kovák č. 7/18. dubna 2016
KDY A JAK lzE zMěNIT SVÉHO lÉKAŘE
Jsem v důchodu a trvalé bydliště mám v Praze. V průběhu roku vždy několikrát pobývám na chalupě. Doba pobytu má různou délku, a to podle možností, tj. někdy měsíc,
někdy i několik měsíců. V obci, kde mám chalupu, praktický lékař je, ale nemohu se u něj nechávat léčit. zdravotní péči mi poskytne jen v případě akutního ošetření
nebo v ohrožení života. Abych byl jeho pacient, tak bych
se musel přeregistrovat, ale já jsem registrován v Praze,
kde trávím větší část roku. zjistil jsem, že byla upravena problematika změny zdravotní pojišťovny pacientem,
ale nevím, zda nedošlo také k úpravě možnosti změny lékaře na krátkou dobu nebo zda je nově povolena možnost se u něj přihlásit jen na přechodnou dobu tak, abych
měl kontinuitu léčení. Proto by mne zajímalo, zda nedošlo k nějakým změnám v dané problematice?
Karel Pecka, Otrokovice
Od 1. 1. 2016 platí novelizace zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, která nově upravila vztah mezi pacientem a zdravotní pojišťovnou, avšak k úpravě vztahu mezi
pacientem a registrujícím lékařem nedošlo. Tudíž nadále platí
původní ustanovení, které bylo v zákoně zakotveno před novelizací.
Vztah pacienta k registrujícímu lékaři upravuje § 11 zákona č. 48/1997 Sb., který stanoví právo pacienta na výběr poskytovatele zdravotních služeb v České republice, který je ve
smluvním vztahu k příslušné zdravotní pojišťovně. V případě
registrujícího poskytovatele může pojištěnec toto právo uplatnit jednou za 3 měsíce. Registrujícím poskytovatelem podle zákona se rozumí poskytovatel ambulantní péče v oboru
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všeobecného lékařství, v oboru praktického lékařství pro děti
a dorost, v oboru zubního lékařství nebo v oboru gynekologie
a porodnictví, který přijal pacienta do péče za účelem poskytnutí primární ambulantní zdravotní péče. Registrující lékař je
povinen při přijetí pacienta do péče vyplnit registrační list, který pacient musí podepsat.
Z uvedeného vyplývá, že právo změny registrujícího lékaře
může pacient uplatnit nejdříve za 3 měsíce, tj. pokud se pacient registruje například k 5. 3. 2016, tak další změnu lékaře
může uskutečnit až od 5. 6. 2016.
Při déletrvajícím pobytu na území České republiky (ne v zahraničí) mimo trvalé bydliště se může vyskytnout případ, kdy
pacient potřebuje jednorázové ošetření při ohrožení života, akutním onemocnění nebo úrazu. V takovém případě je
pacient ošetřen neregistrujícím lékařem, ale i lékařem, který nemá smlouvu s pacientovou zdravotní pojišťovnou, a to
v rámci nepravidelné péče, jedná se tzv. nutnou a neodkladnou zdravotní péči.
Podle platných právních norem máte v případě delšího pobytu mimo trvalé bydliště a při potřebě poskytnutí zdravotní
péče dvě možné varianty.
Prvou možností je, že se necháte ošetřit lékařem v místě svého pobytu na chalupě při potřebě nutné a nedokladné zdravotní péče (ohrožení života, akutní nemoc nebo úraz
apod.). I když není váš registrující lékař nebo nemá s vaší
zdravotní pojišťovnou uzavřenou smlouvu, vždy poskytne
neodkladnou péči. Za poskytnutou péči nemusíte platit, neboť lékař provedené zdravotní úkony vyúčtuje vaší zdravotní pojišťovně. Ostatní léčebně úkony však musíte absolvovat
u svého registrujícího lékaře.
Druhou možností je přeregistrace k novému lékaři na potřebnou dobu v místě pobytu, kde máte chalupu (pobyt by
měl být minimálně 3 měsíce). Po návratu do místa trvalého
bydliště byste se pak registroval zpět u svého bývalého lékaře. Zde je na místě upozornění, že původní lékař v místě trvalého bydliště by vás po návratu nemusel zpět registrovat
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a musel byste hledat nového registrujícího lékaře. Lékař má
zákonné právo odmítnout přijetí pacienta do péče, pokud by
přijetím pacienta bylo překročeno únosné pracovní zatížení
nebo přijetí brání provozní důvody, personální zabezpečení a věcné vybavení. Překročením únosného pracovního zatížení se rozumí stav, kdy by došlo přijetím pacienta ke snížení úrovně kvality zdravotních služeb. Dále pak může lékař
odmítnout registraci v případě vzdáleného místa pobytu pacienta, které by bránilo výkonu návštěvní služby, anebo v případě, že nemá smlouvu s pacientovou zdravotní pojišťovnou.
Podmínky přijetí pacienta do péče posuzuje vždy lékař, pří zápornému stanovisku musí pacientovi vydat písemnou zprávu,
ve které musí být uveden důvod odmítnutí. Právo na takový
postup umožňuje lékaři zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních
službách a podmínkách jejich poskytování.
Když se budete rozhodovat, kterou variantu využijete, tak
zvažte vždy okolnosti pro a proti, abyste pak následně neřešil jiné problémy, například při odmítnutí nehledal nového
lékaře v místě trvalého bydliště nebo při
zkrácení pobytu musel dojíždět na léčení
za lékařem jinam, než
máte trvalé bydliště,
apod.
Pro Kováka připravil
PhDr. Václav Vojkůvka
Aktualizace: Text platí i od 1. 1. 2017
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Kovák č. 20/28. listopadu 2016
Kdy vzniká nárok na léčbu v lázních
V průběhu roku mívám zdravotní potíže, které se opakují již několik let. Po diskuzi s rodinou jsem se rozhodl,
že požádám o lázeňskou léčbu. Dosud jsem takovou léčbu neabsolvoval, neznám způsobu přidělování a nemám
představu, jak postupovat při podání žádosti a komu
tuto adresovat. Proto mám zájem o poskytnutí informací, jak se vlastně lázeňská léčba zájemci přiděluje a za
jakých podmínek, ale především, kam se mám obrátit
a jaké podmínky musím splnit, abych byl úspěšný?

Jan L., Poděbrady
Způsob podání žádosti, přidělování a absolvování lázeňské léčebně rehabilitační léčby v České republice upravuje zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, a vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 2/2015 Sb.,
o stanovení odborných kritérií a dalších náležitostech pro poskytování lázeňské a léčebné rehabilitační péče.
Lázeňská léčebně rehabilitační péče se poskytuje pacientovi ve formě jako komplexní nebo příspěvková lázeňská léčebně rehabilitační péče. Je poskytována jako nezbytná součást
léčebného procesu a uskutečňuje se jako následná lůžková
péče ve zdravotnických zařízeních, která se nacházejí v místě
výskytu přírodního léčivého zdroje nebo na území s klimatickými podmínkami příznivými k léčení, a při poskytování péče
jsou tyto přírodní zdroje nebo klimatické podmínky příznivé
k léčení využívány. Jedná se o zdravotní pojišťovnou hrazenou
službu, jejíž poskytnutí doporučil ošetřující lékař a potvrdil revizní lékař zdravotní pojišťovny. U nemocí z povolání a jiných
poškození zdraví z práce se poskytuje jako komplexní péče,
jestliže ji doporučil nebo indikaci potvrdil příslušný odborník
pro nemoci z povolání.
Návrh na léčebně rehabilitační péči podává na formuláři
zdravotní pojišťovny lékař registrujícího poskytovatele (praktický lékař) nebo ošetřující lékař při hospitalizaci. Návrh také
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obsahuje určení stupně naléhavosti (první nebo druhý stupeň).
Komplexní lázeňská léčebně rehabilitační péče navazuje
na lůžkovou péči nebo specializovanou ambulantní zdravotní péči a je zaměřena na doléčení, zabránění vzniku invalidity a nesoběstačnosti nebo na minimalizaci rozsahu invalidity. U účastníků nemocenského pojištění se poskytuje v době
jejich dočasné neschopnosti k práci. Pacienta předvolá k léčebné péči zařízení lázeňské péče (v uvědomění je uvedeno
místo, datum nástupu a doba). V prvém pořadí naléhavosti
je pacient k nástupu léčby předvolán nejpozději do jednoho
měsíce od data vystavení. V druhém pořadí naléhavosti pak
je předvolán nejpozději do tří měsíců, děti a dorost do šesti
měsíců ode dne vystavení návrhu. Komplexní lázeňská péče
je plně hrazena zdravotní pojišťovnou. Délku léčby k jednotlivým zdravotním indikacím určuje příloha č. 5 zákona o veřejném zdravotním pojištění.
Příspěvková lázeňská léčebně rehabilitační péče je poskytována především pacientům s chronickým onemocněním v případech, kdy nejsou splněny podmínky k poskytnutí komplexní
péče. Hrazenými službami z prostředků veřejného zdravotního pojištění jsou pouze vyšetření a léčení pacienta. Ubytování a stravování má pacient ve vlastní finanční režii. Tato péče
může být poskytována jednou za dva roky, pokud revizní lékař zdravotní pojišťovny nerozhodne jinak.
Komplexní a příspěvková lázeňská péče poskytnutá pacientovi pro danou indikaci poprvé se označuje jako základní léčebný pobyt. Další léčebný pobyt odpovídající indikaci, na jejímž základě byl uskutečněn základní pobyt, se označuje jako
opakovaný léčebný pobyt, není-li zákonem stanoveno jinak.
Pokud máte zájem o lázeňskou léčebnou rehabilitační péči,
je potřeba navštívit svého registrujícího lékaře a jeho požádat
o podání návrhu na lázeňskou péči. Zpracovaný návrh lékař
zašle příslušné zdravotní pojišťovně, kde návrh posoudí revizní lékař. Pokud bude návrh schválen, tak budete o léčbě vyrozuměn s podmínkami nástupu. V této souvislosti je potřeb-
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né upozornit, že zákonem stanovené podmínky lázeňské léčby jsou doplněny vyhláškou MZ ČR č, 2/2015 Sb., která stanoví odborná kritéria pro poskytování lázeňské léčby, mimo
jiné také obsahuje indikační předpoklady a kontraindikace. To
znamená, že například při indikaci žaludečních vředů, hypertenze, diabetu, obezity, kdy pacient kouří, pije alkohol, nedodržuje životosprávu, nemusí mu být lázeňská léčba schválena, a to z důvodu, že uvedené nesprávné návyky jsou ve vyhlášce uvedeny jako kontraindikace. V uvedených případech,
je kontraindikace důvodem, proč pacient nemůže absolvovat
lázeňskou léčebnou rehabilitační péči.
V krajním případě, pokud není přidělena lázeňská péče, se
nabízí možnost využití nabídek lázeňských zařízení na rehabilitační pobyty v lázeňských místech s možností zakoupení
léčebných procedur. Pobyty jsou založeny na komerční bázi
a zájemce hradí veškeré náklady z vlastních finančních prostředků.
Pro Kováka připravil PhDr. Václav Vojkůvka
Aktualizace: Text platí i od 1. 1. 2017
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BYDlENÍ
Kovák č. 1/18. ledna 2016
PlATBY zA VýTAH A PES V BYTě
Naše společenství vlastníků odhlasovalo, že za výtah se
platí podle počtu osob v bytě a že pes se bere jako jedna
osoba v bytě. Je tento postup správný?
Ivan M., Ostrava
Placení služeb souvisejících s bydlením upravuje zákon
č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty (zákon o službách), ve znění pozdějších předpisů. Provoz výtahu je nepochybně touto
službou. Podle tohoto právního předpisu se skutečně platí
provoz výtahu podle počtu osob. Váš dotaz však hlavně směřuje na posouzení platby za psa ve výtahu.
Pes už není věc, jak tomu bylo podle dřívější právní úpravy, což je dobře, ale zároveň se domnívám, že ačkoliv je pes
živé zvíře a má zvláštní význam a hodnotu již jako smysly nadaný živý tvor, nelze jej povýšit na člověka. Živé zvíře není věcí
a ustanovení o věcech se na živé zvíře použijí obdobně jen
v rozsahu, ve kterém to neodporuje jeho povaze.
To, že máte v bytě psa a že s ním jedete výtahem jej venčit, je dle mého názoru to samé, jako když do bytu jede výtahem návštěva. Pokud má společenství pocit, že pes v bytě
znamená pro společenství zvýšené náklady za služby, tak to
bych spíše řešila zvýšením platby za úklid. Vycházím přitom
z možné analogie použití ustanovení § 2258 občanského zákoníku, kdy v případě, že chov zvířete vyvolá potřebu zvýšených nákladů na údržbu společných částí domu, nahradí nájemce tyto náklady pronajímateli.
Doporučuji vám tuto otázku znovu na nejbližším shromáždění otevřít a navrhnout shora uvedené řešení. Do doby, než
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společenství rozhodne jinak, je třeba jeho stávající rozhodnutí respektovat. Praxe soudů se takovouto otázkou zatím nezabývala.
JUDr. Jitka Kocianová,
poradkyně Sdružení nájemníků (SON) Praha
Aktualizace: Text platí i od 1. 1. 2017

Kovák č. 1/18. ledna 2016
Podílové spoluvlastnictví domu
Obracím se na vás s dotazem ohledně spoluvlastnictví
domu v souvislosti s novým občanským zákoníkem. Bytový dům, ve kterém bydlím, má v podílovém spoluvlastnictví 7 osob. Takto nám byl prodán před lety městem. Nejsme tedy vlastníci jednotek, ale vlastníme každý podíl na
domě. Dostala se ke mně informace, že občanský zákoník
tuto formu spoluvlastnictví nepřipouští, že katastr nebude toto vlastnictví evidovat, a tedy nepůjde podíl prodat,
zapsat např. dědictví apod. Pokoušela jsem se najít tuto
informaci ve znění zákoníku, ale nějak se mi to nepovedlo. Můžete mi, prosím, výše zmíněné potvrdit, nebo vyvrátit?
A. K., Liberec
Tato informace je mylná. Záleží jen na vás, zda budete mít
dům v bytovém spoluvlastnictví či v podílovém spoluvlastnictví. V tomto opravdu nový občanský zákoník žádnou změnu
nepřinesl.
JUDr. Jitka Kocianová,
poradkyně Sdružení nájemníků (SON) Praha
Aktualizace: Text platí i od 1. 1. 2017
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Kovák č. 1/18. ledna 2016
Pronajímatel nás chce vystěhovat
Bydlíme 26 let v nájemním bytě. Pronajímatel nám nyní
oznámil, že nám zvyšuje nájemné od 1. 1. 2016 o 1 000 Kč
a nebudeme-li toto akceptovat, má za to, že nemáme dále
zájem v bytě bydlet, že si tedy hledáme jiné bydlení a byt
do 31. 1. 2016 vyklidíme. Je tento postup vůbec možný?

Petr J., Karlovy Vary
Samozřejmě, že tento postup pronajímatele není v souladu
s občanským zákoníkem, konkrétně s ustanovením § 2249.
Zvyšování nájemného není diktát, ale dohoda dvou smluvních
stran nájemní smlouvy, tj. nájemce a pronajímatele.
Uvedené ustanovení dává smluvním stranám možnost dohodnout si zvyšování nájemného přímo v nájemní smlouvě,
nebo naopak si v nájemní smlouvě možnost zvyšování nájemného vyloučit.
V případě, že tu takováto dohoda smluvních stran není,
pak může pronajímatel v písemné formě navrhnout nájemci
zvýšení nájemného až do výše srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě.  Takto může pronajímatel zvýšit nájemné celkem za 3 roky o 20 %. Předložit návrh na zvýšení nájemného je možné jednou za 12 měsíců.
Pokud tyto podmínky pronajímatel splnil, a vy přesto
s předloženým návrhem na zvýšení nájemného nesouhlasíte,
doporučuji vám, abyste do 2 měsíců na návrh reagovali svým
protinávrhem a pokusili se s pronajímatelem dohodnout na
kompromisu. V případě, že se na zvýšení nedohodnete, běží
pronajímateli, po vaší dvouměsíční lhůtě na vyjádření, lhůta
dalších tří měsíců, kdy může podat návrh na zvýšení nájemného k soudu.
Soud na návrh pronajímatele rozhodne o nájemném do
výše, která je v místě a čase obvyklá, tj. na základě znaleckého posudku, s účinky ode dne podání návrhu soudu, to
znamená, že když soud rozhodne ve prospěch pronajímatele, doplatíte nájem zpětně až ke dni podání návrhu pronají-
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matelem. Z praxe je známo,
že toto soudní řízení je bohužel většinou pro nájemce
neúspěšné a hlavně finančně nákladné (soudní poplatek, advokáti, zpětné doplacení nájemného).
Teprve poté, kdybyste
neplatili nájemné ve výši,
jakou stanoví soud, nebo
porušili nájemní smlouvu jiným zákonem upraveným
způsobem, může nastat situace, kdy dostanete výpověď z nájmu bytu a byt budete muset vyklidit.  
JUDr. Jitka Kocianová,
poradkyně Sdružení nájemníků (SON) Praha
Aktualizace: Text platí i od 1. 1. 2017

Kovák č. 2/1. února 2016
Pořízení zvukového záznamu ze schůze
Jsme společenství vlastníků jednotek. Při schůzi shromáždění jsem požádal předsedu o zopakování přečtené informace a bylo mi sděleno, že nebude nic opakovat, že si
mám dělat poznámky. Můj dotaz: Můžu si schůzi shromáždění nahrát na diktafon? Případně za jakých podmínek?
Cyril S., Praha
Právní předpis, který by tuto problematiku konkrétně upravoval, neexistuje, proto je třeba vycházet z obecných pravidel
občanského zákoníku, která se dotýkají ochrany osobnosti.
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Pokud jde o zvukové záznamy týkající se člověka nebo
jeho projevů osobní povahy, vychází občanský zákoník v § 81
a násl. z toho, že je možné tyto záznamy pořídit nebo použít pouze se svolením dané osoby. Vlastník jednotky či jiná
osoba, která hodlá pořizovat zvukový záznam ze zasedání
shromáždění vlastníků, by tedy měl mít svolení ostatních přítomných vlastníků, přinejmenším by měl oznámit, že si bude
schůzi nahrávat.
Je třeba počítat i s tím, kdy některý z vlastníků (nebo členů
statutárního orgánu) odmítne k pořízení zvukového záznamu
svolit. Řešení této situace není zatím jednoznačné, neboť judikatura se dosud dané problematice ve vztahu ke společenství
vlastníků jednotek nevěnovala. Je však možné zmínit, že ve
sporu, který se týkal společníků obchodní společnosti, vyslovil Nejvyšší soud České republiky (konkrétně jde o rozhodnutí
sp. zn. 30 Cdo 64/2004 ze dne 11. 5. 2005) názor, že občanský
zákoník (tehdy ještě zákon č. 40/1964 Sb., účinný do 31. 12.
2013) poskytuje ochranu jen těm projevům fyzických osob,
které mají osobní povahu. Osobní povahu přitom dle Nejvyššího soudu zpravidla nemají projevy, ke kterým dochází při
výkonu povolání, při obchodní či veřejné činnosti. Je-li možné uvedený závěr vztáhnout i na situaci společenství vlastníků, kdy vlastníci jednotek vystupují na zasedání shromáždění
vlastníků v postavení členů právnické osoby, je ovšem prozatím otázkou.
JUDr. Jitka Kocianová,
poradkyně Sdružení nájemníků (SON) Praha
Aktualizace: Text platí i od 1. 1. 2017
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Kovák č. 4/29. února 2016
Nájemce nedodržuje ústní dohodu
Vzala jsem do svého domku nájemníka a nyní se ho nemůžu „zbavit“. Platí nájemné (včetně služeb), nikoliv
však ve výši mezi námi dohodnuté, ale podle svého uvážení a na mé písemné výzvy nereaguje. Vše jsme si dohodli ústně. Ještě dodávám, že se jedná o úplně směšnou, nepatrnou výši nájemného včetně služeb. Co mám dělat?
Jsem zoufalá.
I. J., Žatec
Je nepochybné, že nájemní vztah k bytu vznikl. Navíc podle
občanského zákoníku se má za to, že užívá-li nájemce byt po
dobu tří let v dobré víře, že nájem je po právu, považuje se nájemní smlouva za řádně uzavřenou.
Dále nelze zpochybnit, že vám jako pronajímateli náleží nájemné, a to ve výši, jakou jste si dohodli. Je důležité, abyste
měla v rukou alespoň nějaký důkaz o tom, v jaké výši bylo nájemcem placeno dříve a jaké je placeno nyní. Například jste
si peníze předávali proti podpisu nebo z účtu na účet, pak
máte výpis z účtu. V případě, že důkazy nemáte, bylo by možné dle mého názoru využít ustanovení § 2246 odst. 2 zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, kdy platí, že neujednají-li strany výši nájemného, vznikne
pronajímateli právo na nájemné v takové výši, jaká je v den
uzavření smlouvy v místě obvyklá pro nový nájem obdobného bytu za obdobných smluvních podmínek.
Uvádíte, že nájemce nehradí nájemné v dohodnuté výši.
Spočítejte tedy rozdíl mezi dohodnutým a skutečně placeným
nájemným, a jakmile tato celková částka dosáhne trojnásobku nájemného a nákladů za služby, je dán důvod k výpovědi bez výpovědní doby (tzv. okamžitá výpověď). Jedná se totiž
o zvlášť závažné porušení nájemcových povinností.
Nájemce porušuje svou povinnost zvlášť závažným způsobem, zejména nezaplatil-li nájemné a náklady na služby za
dobu alespoň tří měsíců, poškozuje-li byt nebo dům závažným nebo nenapravitelným způsobem, způsobuje-li jinak zá-

152

važné škody nebo obtíže pronajímateli nebo osobám, které
v domě bydlí, nebo užívá-li neoprávněně byt jiným způsobem
nebo k jinému účelu, než bylo ujednáno.
Poruší-li nájemce svou povinnost zvlášť závažným způsobem, má pronajímatel právo vypovědět nájem bez výpovědní
doby a požadovat, aby mu nájemce bez zbytečného odkladu
byt odevzdal, nejpozději však do jednoho měsíce od skončení
nájmu.
Před doručením výpovědi jste povinna nájemce písemně
vyzvat, aby své povinnosti napravil v přiměřené době, jinak že
mu hrozí výpověď.
Výpověď nájmu vyžaduje písemnou formu a musí dojít druhé straně. Ve výpovědi nezapomeňte pečlivě popsat, v čem
spatřujete zvlášť závažné porušení nájemcovy povinnosti,
a znovu uveďte, že jste jej vyzvala, aby v přiměřené době odstranil své závadné chování, popřípadě odstranil protiprávní
stav, a on tak ani v této přiměřené době neučinil. Také nezapomeňte na poučení nájemce o jeho právu vznést proti výpovědi námitky a navrhnout přezkoumání oprávněnosti výpovědi soudem, jinak by byla výpověď neplatná.
S ohledem na to, že nájemce vaše dosavadní snahy o řešení ignoruje, vám doporučuji, abyste řešila celou záležitost prostřednictvím advokáta.
JUDr. Jitka Kocianová,
poradkyně Sdružení nájemníků (SON) Praha
Aktualizace: Text platí i od 1. 1. 2017
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Kovák č. 4/29. února 2016
Délka výpovědní doby z nájmu
Chtěl bych se zeptat, jaká je délka výpovědi z nájmu bytu.

J. J., Rakovník
Obvykle se jedná o tříměsíční výpovědní dobu. Výpověď nájmu vyžaduje písemnou formu a musí dojít druhé straně. Výpovědní doba běží od prvního dne kalendářního měsíce následujícího poté, co výpověď došla druhé straně. Vypoví-li nájem
pronajímatel, poučí nájemce o jeho právu vznést proti výpovědi námitky a navrhnout přezkoumání oprávněnosti výpovědi
soudem, jinak je výpověď neplatná.
V případě tzv. okamžité výpovědi ze strany pronajímatele
pro zvlášť závažná porušení nájemcových povinností musí nájemce odevzdat byt bez zbytečného odkladu, nejpozději do
jednoho měsíce od skončení nájmu.
Obecně je pak nutno uvést, že délka výpovědní doby závisí na výpovědním důvodu – délka je tři měsíce
(§ 2287, 2288 občanského zákoníku) nebo dva
měsíce (§ 2283 občanského zákoníku). Ve výjimečných případech lze nájem
vypovědět bez výpovědní
doby (§ 2291 občanského
zákoníku).
JUDr. Jitka Kocianová,
poradkyně Sdružení
nájemníků (SON) Praha
Aktualizace:
Text platí i od 1. 1. 2017
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Kovák č. 5/14. března 2016
O vyklizení bytu rozhoduje pouze soud
Na základě vašich předchozích odpovědí a v souladu s občanským zákoníkem jsem svého nájemce neplatiče nejdříve písemně vyzval k odstranění závadného chování
a protiprávního stavu, a tedy k úhradě nájemného a služeb. Uvedl jsem, kolik a za co má doplatit, požadovaný
termín úhrady i na jaký účet má úhradu poslat. V případě, že na výzvu nebude reagovat, nájemné a služby v požadovaném termínu neuhradí, zašlu mu doporučeně s dodejkou výpověď z nájmu bytu, a to se všemi náležitostmi.
Pokud mně nájemce do 3 dnů (to máme smluvně ujednáno v nájemní smlouvě) od doručení výpovědi byt nevyklidí a nepřizve mě k jeho převzetí, tak máme smluvně v nájemní smlouvě zakotveno tzv. násilné vystěhování
nájemce. Je dle vás toto ujednání dostačující pro úspěšnost případného soudního jednání? Údajně by se na tyto
případy mohl aplikovat § 14/1 občanského zákoníku. Nehrozí mi trestný čin porušování domovní svobody?

B., Praha
V nájemní smlouvě jste si s nájemcem dohodl, že dává
podpisem nájemní smlouvy pronajímateli výslovný souhlas
k tomu, aby pokud nájemce po skončení platnosti nájemní
smlouvy nevyklidí byt do 3 dnů, pronajímatel spolu s další nezúčastněnou nebo nájemcem předem určenou osobou byt
otevřel, vstoupil do něj, sepsal majetek, který se zde nachází, byt vyklidil a nepřipustil další nájemcovo užívání bytu, a to
ani osobám, které byt s nájemcem užívaly. Náklady na vyklizení bytu a uskladnění vystěhovaného majetku ponese nájemce nebo jím určená osoba. Nevyzvedne-li si nájemce takto uskladněné movité věci nejpozději do jednoho měsíce ode
dne skončení nájmu, je pronajímatel oprávněn tyto movité
věci na náklady a nebezpečí nájemce zlikvidovat nebo prodat
a finanční výtěžek z tohoto prodeje případně použít na náhradu závazků nájemce vůči pronajímateli.
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Myslím si, že ujednání ve smlouvě sice nájemce podepsal,
ale vy se i tak vystavujete nebezpečí, že na vás podá trestní
oznámení, že bude například tvrdit, že v knížce měl schovanou větší částku peněz a za skříní hodnotný obraz, nebo že
porušíte domovní svobodu. Dále se domnívám, že § 14 NOZ
– svépomoc – na vámi popsanou situaci nelze použít.
Svépomoc musí být uskutečněna v mezích zákona a z toho
vyplývajících podmínek, za kterých půjde o jednání dovolené
a požívající právní ochrany:
a) subjektivní soukromé právo musí být ohroženo hrozícím
útokem ze strany jiného,
b) je zřejmé, že by zásah veřejné moci přišel pozdě a
c) na ochranu svého subjektivního soukromého práva jedná
sám nositel tohoto práva.
Nebudou-li tyto podmínky splněny současně, půjde o vybočení (exces) z mezí svépomoci. Takové jednání není právem
chráněno a jednající osoba ponese všechny sankční důsledky,
včetně případné povinnosti k náhradě škody, která jejím jednáním vznikla.
Správné podle občanského zákoníku a občanského soudního řádu je, že pokud nájemce byt nevyklidí, nepředá byt a klíče od bytu a domu, musíte žalovat na vyklizení bytu, vyčkat
právní moci soudního rozhodnutí a poté požádat o nařízení
výkonu rozhodnutí.
JUDr. Jitka Kociánová,
poradkyně Sdružení nájemníků (SON) Praha
Aktualizace: Text platí i od 1. 1. 2017
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Kovák č. 6/4. dubna 2016
Platba nájemného za zesnulého
V současné době probíhá dědické řízení po smrti mojí
matky. Na byt, který užívala, si nikdo nečiní nárok. Majitel domu ale odmítá přijmout nájemné, které mu platím,
jako dcera svým jménem, do doby, než bude dědictví uzavřeno, byt vyklizen a předán.

K. N., Plzeň
Ve vašem případě nepřešla práva a povinnosti z nájmu na
člena nájemcovy domácnosti, ale na vás jako na nájemcova
dědice.
Jako nájemcova dědička můžete nájem vypovědět s dvouměsíční výpovědní dobou do tří měsíců poté, co jste se dozvěděla o smrti nájemce, o svém dědickém právu a o tom, že
práva a povinnosti z nájmu nepřešla na člena nájemcovy domácnosti, nejpozději však do šesti měsíců od nájemcovy smrti. Právo vypovědět nájem má i ten, kdo spravuje pozůstalost.
Obdobným způsobem může vůči vám postupovat pronajímatel (§ 2283 obč. zák.).
Doporučuji, abyste se s pronajímatelem dohodli a věci si vysvětlili. Nájem bytu můžete ukončit i dohodou, je-li to možné
s ohledem na délku dědického řízení či předání bytu. Pokud
dohoda není možná, pak musíte nájem bytu vypovědět (viz
shora) a až do skončení nájmu, tj. po uplynutí dvouměsíční
výpovědní doby, popřípadě až do doby předání bytu, musíte
hradit nájemné. V případě, že pronajímatel i nadále bude nájemné odmítat, skládejte je do notářské úschovy a pronajímateli o tom podejte písemné vyrozumění. Může se jednat o notáře, který projednává pozůstalost po zesnulém nájemci.
Nájemcův dědic není povinen zaplatit nájemné za dobu od
smrti nájemce do doby, než se dozvěděl o tom, že na něj nájem přešel, neboť po tuto dobu neměl objektivně možnost byt
užívat.
S notářem se rovněž dohodněte tak, abyste k datu ukončení nájmu mohla byt vyklidit a předat pronajímateli. Z praxe
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je známo, že některá dědická řízení jsou zdlouhavá a byt pak
není možné k datu skončení nájmu vyklidit.
JUDr. Jitka Kocianová,
poradce Sdružení nájemníků (SON) Praha
Aktualizace: Text platí i od 1. 1. 2017

Kovák č. 6/4. dubna 2016
Telefonní linka a souhlas pronajímatele
Potřebuji pro zavedení telefonu v bytě souhlas pronajímatele? Potřebuji si zřídit internet u O2 přes pevnou telefonní linku. Pronajímatel tvrdí, že bez jeho souhlasu to
udělat nemůžeme. V nájemní smlouvě jsme o tom nic nenašli. Jak to tedy je?
I. S., Kolín
Pokud už síť pro zavedení v domě je, tedy by se jednalo o pouhé připojení pevné linky v domě, bez jakéhokoliv zásahu do
domu pronajímatele, souhlas pronajímatele mít nemusíte. Je
však slušností pronajímateli oznámit, že se připojíte. Uvádím
to z toho důvodu, aby později nedošlo k nějakému nedorozumění. V případě, že do domu ještě vedení není provedeno,
nebo sice je, ale muselo by se kopat či vrtat, natáhnout lišta
na chodbě, provrtat stěna z chodby do bytu apod., pak k tomuto souhlas pronajímatele rozhodně potřebujete a zároveň
se dohodnete o technickém provedení či získáte informace,
jaké zázemí pro telefonní linku se v domě nachází. V opačném případě se vystavujete nebezpečí, že po vás pronajímatel bude požadovat případnou škodu na jeho majetku.
JUDr. Jitka Kocianová,
poradce Sdružení nájemníků (SON) Praha
Aktualizace: Text platí i od 1. 1. 2017
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Kovák č. 6/4. dubna 2016
Převod družstevního bytu do vlastnictví
Můj dotaz se týká převodu družstevního bytu z bytového
družstva do osobního vlastnictví, kdy je členem bytového
družstva jen jeden z manželů (členství získal před manželstvím). Lze zajistit, aby převod bytu do vlastnictví nebyl součástí společného jmění manželů a byl majetkem
pouze jednoho z nich (toho, který je členem družstva)?
Musí druhý manžel o této transakci vědět? Nebo je takový „nákup“ během manželství vždy součástí společného
jmění manželů? 
K. L., Kroměříž
Členem bytového družstva s právem nájmu družstevního
bytu jste se stala před uzavřením manželství, proto jste jen
vy členem družstva. Družstevní podíl (družstevní byt) není ve
vašem případě součástí společného jmění manželů a nejste
společnými členy družstva. Proto družstvo má povinnost převést družstevní podíl do vašeho výlučného vlastnictví. U převodu družstevního podílu do vlastnictví člena družstva se nejedná o klasickou koupi bytu. Obvykle převod družstevního
podílu do vlastnictví člena upravují stanovy nebo o převodu
rozhodne členská schůze, která také rozhodne o tom, jaké
správní poplatky (právní služba, katastr) a v jaké výši člen za
převod uhradí.
Ochrana nájemce – člena bytového družstva, fyzické osoby – proti převodu bytu na jinou osobu je upravena v občanském zákoníku v ustanoveních o bytovém spoluvlastnictví.
JUDr. Jitka Kocianová,
poradce Sdružení nájemníků (SON) Praha
Aktualizace: Text platí i od 1. 1. 2017
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Kovák č. 8/2. května 2016
Jak se počítá příspěvek na bydlení
Bydlím v nájmu. Náklady za toto bydlení jsou už neúnosné. Slyšel jsem o příspěvku na bydlení, ale nevím, jak se
počítá. Můžete mi výpočet nějak objasnit? S podmínkami,
které musím podle zákona splňovat, jsem se již seznámil
na internetu.
J. K., Ostrava
V dotazu uvádíte, že jste se již s podmínkami vzniku nároku na příspěvek na bydlení seznámil. Proto se ve své odpovědi budu skutečně věnovat tomu, jak se spočítá výše příspěvku na bydlení. Ještě než začneme počítat, je třeba znát tabulky
normativních nákladů pro byty v nájmu a pro byt družstevní
nebo ve vlastnictví a dále tabulku nákladů srovnatelných s nájemným a tabulku měsíční výše částek, které se započítávají
za pevná paliva a které pro každý rok vydává vláda svým nařízením. Pro rok 2016 je to nařízení vlády č. 395/2015 Sb. Naleznete je např. na www.zakonyprolidi.cz nebo na www.mpsv.cz.
Nyní k výpočtu příspěvku na bydlení.
Výše příspěvku na bydlení (PB) se stanoví jako:
	rozdíl mezi normativními náklady na bydlení (NNnB) a násobkem rozhodného příjmu (RP) a koeficientu 0,30 (v Praze
0,35)
nebo
	rozdíl mezi skutečnými náklady (SNnB), jsou-li nižší než normativní, a násobkem rozhodného příjmu (RP) a koeficientu
0,30 (v  Praze 0,35)  
počítáme podle vzorce
	PB =  NNnB (SNnB) – (RP x 0,30)
	Pokud rozhodný příjem rodiny, z něhož se vychází při stanovení výše příspěvku na bydlení, nedosahuje částky životního
minima rodiny, započítává se pro stanovení výše příspěvku
na bydlení jako rozhodný příjem rodiny částka odpovídající
životnímu minimu této rodiny. Tabulky životního minima rodiny nalezneme zde: http://www.mpsv.cz/cs/874.
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Příklady výpočtu příspěvku na bydlení pro rok 2016
1. příklad
Manželé Novákovi bydlí ve vlastním bytě v Ostravě. Mají
dvouletou dceru. Paní Nováková pobírá pouze rodičovský
příspěvek 7 600 Kč. Pan Novák má průměrnou čistou měsíční mzdu 12 000 Kč. Dále pobírají přídavek na dítě 500 Kč.
Skutečné měsíční náklady na bydlení, tj. příspěvky na správu domu a pozemku, služby, včetně plateb za vodu, elektřinu a plyn, činí 8 120 Kč. Mají nárok na příspěvek na bydlení?
	Náklady na bydlení ve výši 8 120 Kč přesahují 30 % příjmů
rodiny. Příjmy rodiny jsou 20 100 Kč (7 600 Kč + 12 000 Kč +
500 Kč), 30 % z rodinných příjmů je 6 030 Kč. Současně 30 %
příjmů rodiny Novákových není vyšší než částka normativních nákladů na bydlení dle tabulky, Ostrava, r. 2016, 3 osoby (tj. 9 316 Kč). Rodina Novákových má tedy nárok na příspěvek na bydlení.
	Výše příspěvku na bydlení bude 2 090 Kč (8 120 Kč –
6 030 Kč), tedy rozdíl mezi skutečnými náklady (protože
jsou nižší než normativní náklady) na bydlení a 30 % příjmu
rodiny Novákových.
2. příklad
Manželé Černí bydlí v nájemním bytě v Brně. Mají dvouletého syna. Paní Černá pobírá pouze rodičovský příspěvek
7 600 Kč. Pan Černý má průměrnou čistou měsíční mzdu
15 000 Kč. Dále pobírají přídavek na dítě ve výši 500 Kč.
Výše měsíčního nájemného včetně průměrných měsíčních
plateb za vodu, elektřinu a plyn činí 12 500 Kč. Jak vysoký dostanou příspěvek na bydlení?
	Náklady na bydlení ve výši 12 500 Kč přesahují 30 % příjmů
rodiny. Příjmy rodiny jsou 23 100 Kč (7 600 Kč + 15 000 Kč
+ 500 Kč), 30 % z rodinných příjmů je 6 930 Kč. Současně
30 % příjmů rodiny Černých není vyšší než částka normativních nákladů na bydlení dle tabulky, Brno, r. 2016, 3 osoby
(tj. 12 277 Kč). Rodina Černých má tedy nárok na příspěvek
na bydlení.
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	Výše příspěvku na bydlení bude činit 5 347 Kč (12 277 Kč
– 6 930 Kč), tedy rozdíl mezi normativními náklady (protože skutečné náklady jsou vyšší než normativní náklady) na
bydlení a 30 % příjmu rodiny Černých.
3. příklad
Paní Nová, osamělá matka, žije v nájemním bytě v obci do
10 000 obyvatel se synem 6 let a dcerou 2 roky. Měsíčně pobírá na dceru rodičovský příspěvek ve výši 3 800 Kč, výživné na obě děti ve výši 2 000 Kč, přídavek na dítě 500 Kč
a 610 Kč. Nájemné a služby v bytě činí každý měsíc 5 000 Kč.
Jaká bude výše příspěvku na bydlení?
	Náklady na bydlení ve výši 5 000 Kč přesahují 30 % příjmů
rodiny. Příjmy rodiny jsou 6 900 Kč (3800 Kč + 2 000 Kč +
1 100 Kč), 30 % příjmů je 2 070 Kč. Současně 30 % příjmů
paní Nové není vyšší než částka normativních nákladů na
bydlení dle tabulky, obec do 10 000 obyvatel, r. 2016, 3 osoby, 9 890 Kč.
	Životní minimum této rodiny je dle zákona 7 020 Kč, příjem
do rodiny je tedy nižší než životní minimum rodiny, proto
při výpočtu příspěvku na bydlení použijeme výši životního
minima této rodiny 7 020 Kč a z toho 30 %, což je 2 106 Kč.
	Výše příspěvku na bydlení bude 2 894 Kč (5 000 Kč –
2 106 Kč), tedy rozdíl mezi skutečnými náklady na bydlení
(protože jsou nižší než normativní náklady) a 30 % z životního minima rodiny paní Nové.  
Pro vlastní výpočty lze využít i některé internetové kalkulačky. Jednu z nich najdete na této adrese: http://www.vyplata.cz/
vypocty/vypocet-vyse-prispevku-na-bydleni.php?stayform=true.
JUDr. Jitka Kocianová,
poradkyně Sdružení nájemníků ČR (SON) Praha
Aktualizace: Text platí i od 1. 1. 2017
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Kovák č. 9/16. května 2016
Platba za revize elektroinstalace
Provádím revize elektroinstalace a jeden můj zákazník
pronajímá své prostory k podnikání jiným firmám. Sám
udělal objednávku na provedení revizí ve všech jeho prostorách. Revize proběhla a on fakturu zaplatil. Nyní však
přeúčtovává poměrnou část odpovídající pronajatým
prostorám svým nájemníkům. Jeden z nájemníků však
nechce uvedenou fakturu zaplatit s tím, že on nic neobjednal a elektrická instalaci patří k domu, takže ji má zaplatit vlastník.
Tento klient se na mě obrátil s prosbou, zda to může přeúčtovat, a pokud ano, tak podle čeho. A ptá se také, podle čeho to naopak udělat nesmí.
J. K., Hodonín
Jedná se o nájem nebytových prostor, které slouží  podnikání.  Pronajímatel – vlastník těchto prostor – je povinen provádět revize elektroinstalace v domě na své vlastní náklady. Pro-
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najaté prostory musí být způsobilé k účelu, pro který byly pronajaty, a to i z hlediska stavebně technického, jako je například nezávadná elektroinstalace. Za stavebně technický stav
domu odpovídá vlastník domu. V žádném případě není možné, aby uvedené pravidelné revize prováděl nájemce, nebo
aby provedené revize hradil. Pronajímatel tento provozní výdaj za provedenou revizi vykáže ve svém účetnictví.
Důležité je vědět, že naopak nájemce pronajatých prostor nesmí bez vědomí pronajímatele do elektroinstalace
zasáhnout.
Revizní technik zjistí, zda je elektroinstalace v pořádku a bez
závad, ochrání nás před případným úrazem elektrickým proudem, sníží riziko nebezpečí požárů. Pokud není revize provedena, pojišťovna nevyplatí v případě požáru a úrazu elektrickým
proudem pojistnou částku, případně zkrátí pojistné plnění.
Pokud bychom měli shrnout, jaká legislativa zastřešuje problematiku revizí elektroinstalací pro tento konkrétní dotaz,
pak by to byl:
	zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
	příslušné normy ČSN,
	zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
	vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění
pozdějších předpisů,
	všeobecné pojistné podmínky příslušné pojišťovny.
Je nebezpečné ignorovat právní předpisy, protože pak pronajímateli hrozí v některých případech velmi vysoké pokuty,
vzniká nebezpečí poškození majetku nebo zdraví lidí.
Lhůty revizí naleznete např. zde: http://www.revize-e.cz/lhuty-revizi.html.
JUDr. Jitka Kocianová,
poradkyně Sdružení nájemníků ČR (SON)
Aktualizace: Text platí i od 1. 1. 2017
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Kovák č. 9/16. května 2016
Kdo hradí opravu opláštění balkonu
Mám byt v osobním vlastnictví, dům spravuje bytové
družstvo. Je třeba opravit opláštění balkonu. Není krytý, protože bydlím v posledním patře. Podle mého názoru
by oprava měla být uhrazena ze společného fondu oprav.
Jsem ve znevýhodněné poloze (poslední patro – nejobtížnější přístup, jediný nekrytý balkon, tedy největší nápor
povětrnostních podmínek). Vnitřek balkonu považuji za
svůj, vnějšek považuji za opláštění domu. Z fondu se již
opravovala fasáda domu.Z. Č., Náchod
Předpokládám, že převody bytů do vlastnictví ve vašem
domě se uskutečnily za účinnosti nyní již neplatného zákona č. 72/ 1994  Sb., o vlastnictví bytů. Tento zákon o vlastnictví
bytů definoval společné části domu tak, že jsou to ty části, které tvoří plášť domu, a ty části, bez kterých by dům jako celek
nebyl funkční. Ke společným částem domu patří mimo jiné
i balkony. Takto to máte zřejmě i v prohlášení vlastníka domu,
které je uloženo v katastru nemovitostí, nebo ve smlouvě
o převodu bytové jednotky do vlastnictví. Vlastník bytu přispívá do fondu oprav (fond dlouhodobé zálohy) podle velikosti
svého spoluvlastnického podílu.  Balkon (jeho plášť, ukotvení, zábradlí) tedy bude opraven ze společného fondu oprav,
a to i přes to, že třeba ve smlouvě o převodu bytové jednotky budete mít uvedeno, že balkon je ve vašem výlučném užívání. I tak balkon tvoří plášť domu a takto musí být opraven.
Je samozřejmě možné, že se ve společenství dohodnete, že
např. dlažbu na balkoně bude hradit vlastník bytu ze svých
prostředků, ale nemusí tomu tak být.
Pro úplnost odpovědi dodávám, že i nové právní předpisy
problematiku upravují obdobně. Podle občanského zákoníku
(zákon č. 89/2012 Sb.) platí, že společnými jsou mimo jiné stavební části podstatné pro zachování domu včetně jeho hlavních konstrukcí a jeho tvaru i vzhledu, jakož i pro zachování bytu jiného vlastníka jednotky, a zařízení sloužící i jinému
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vlastníku jednotky k užívání bytu. To platí i v případě, že se určitá část přenechá některému vlastníku jednotky k výlučnému
užívání.
Nařízení vlády č. 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím, pak k tomuto ustanovení občanského zákoníku konkrétně uvádí, že společnými částmi domu, jako částmi podstatnými pro zachování
domu včetně jeho hlavních konstrukcí a jeho tvaru i vzhledu,
jakož i pro zachování bytu jiného vlastníka jednotky, a zařízení
sloužící i jinému vlastníku jednotky k užívání bytu podle § 1160
odst. 2 občanského zákoníku, jsou zejména balkony, lodžie, terasy, atria, i v případě, že jsou přístupné pouze z bytu, dveře
z balkonů, lodžií a teras; tyto společné části, jsou-li přístupné
pouze z bytu, jsou vždy ve výlučném užívání vlastníka příslušné jednotky.
JUDr. Jitka Kocianová,
poradkyně Sdružení nájemníků ČR (SON)
Aktualizace: Text platí i od 1. 1. 2017

Kovák č. 10/30. května 2016
Pronájem pozemku na parkování auta
Na našem pozemku jsme umožnili parkování osobního
vozu za úhradu našemu příbuznému. Ten se však brání
placení například za dobu prázdnin, kdy na pozemku neparkuje. Dle našeho názoru musí platit i za tuto dobu. Písemnou smlouvu uzavřenou nemáme, jedná se o dohodu ústní. Na všem jsme se dohodli, ale ohledně placení
se nemůžeme dohodnout. Myslíme si, že jeho názor není
správný, a proto prosíme o radu, zda pravdu máme my,
nebo on jako nájemník.
Jiří K., Mladá Boleslav
Problém ústní dohody je v tom, že se špatně prokazuje, co
bylo dohodnuto. Pokud jste si dohodli měsíční nájemné, pak
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musí nájemce hradit nájemné měsíčně bez ohledu na to, zda
na pronajatém pozemku parkuje či neparkuje, zda pozemek
užívá či nikoliv. Jinak je to dohoda jako každá jiná. Jedná se
o vašeho příbuzného, proto bych doporučovala, abyste se pokusili dohodnout na nějakém kompromisu, cenu nájemného
snižte nebo za dva měsíce v roce nájemné nepožadujte. Vycházejte raději z osvědčeného pravidla, že dobré vztahy dělají přátele.
JUDr. Jitka Kocianová,
poradkyně Sdružení nájemníků (SON) Praha
Aktualizace: Text platí i od 1. 1. 2017

Kovák č. 11/13. června 2016
Vyrovnání investice do cizího majetku
Po šesti letech se rozcházím s partnerem a řešíme majetek, jelikož jsme rekonstruovali dům, který vlastní jeho
rodiče. Chci se zeptat, jak postupovat, abych dostala nějakou část peněz zpět, jelikož úvěr je jen na mně. Přítel
v té době nepracoval. Mám jejich souhlas s rekonstrukcí
domu a faktury mám také schované.
A. F., Humpolec
Bohužel jste investovala do cizího majetku a vypořádání
v těchto případech bývá obvykle složité. Měla byste se s rodiči
expřítele a expřítelem dohodnout zejména o tom, kdo převezme úvěr. Vše musíte řešit podle úvěrové smlouvy a podmínek příslušného peněžního ústavu; nejdříve si toto ověřte přímo u poskytovatele úvěru. Zároveň se dohodněte na
vyrovnání již splacené části úvěru. Jako další variantu řešení
také můžete mít na toto jednání nachystáno k podpisu uznání
dluhu spolu se splátkovým kalendářem. V případě, že nepřistoupí na převzetí úvěru, nepodepíší vyrovnání, nepodepíší
uznání dluhu apod., vyhledejte právní pomoc advokáta, který
zváží potřebné kroky, jak docílit alespoň částečného vyrovná-
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ní. Doporučuji vám, abyste si originál souhlasu s rekonstrukcí domu a originály faktur pečlivě uschovala. Při všech jednáních předkládejte kopie.
JUDr. Jitka Kocianová,
poradkyně Sdružení nájemníků ČR (SON) Praha
Aktualizace: Text platí i od 1. 1. 2017

Kovák č. 13/11. července 2016
Řešíme problémy spojené s bydlením
Pokud máme byt v OV a máme v něm nájemníka, kdo má
právo ho nechat nahlédnout do vyúčtování za služby?
My jako vlastníci, či SVJ? Naše SVJ tvrdí, že podle NOZ oni
musí nechat nahlédnout nájemce, pokud projeví zájem.
Je to pravda?
J. K., Kladno
Jako vlastník, pronajímatel bytu, máte se svým nájemcem
bytu uzavřenu nájemní smlouvu, to znamená, že komunikace
i o vyúčtování služeb probíhá mezi vámi jako pronajímatelem
a uživatelem bytu, nájemcem.
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Jako vlastník bytu jste členem společenství vlastníků jednotek (SVJ). Jménem SVJ jedná statutární orgán – výbor SVJ, a ten
je partnerem pro vás. Vyúčtování dostáváte vy, vy máte právo
nahlédnout do podkladů k vyúčtování, vy můžete vyúčtování
reklamovat.
Pokud se vašemu nájemci něco na platbách vůči vám „nezdá“ nebo vy po něm chcete větší zálohy za služby, aniž byste mu zdůvodnila proč nebo předložila vyúčtování, pak se
domnívám, že se nájemce může dotázat přímo výboru SVJ
a výbor, s vaším svolením, může nechat nahlédnout nájemce do vyúčtování. Do podkladů k vyúčtování můžete nahlížet
jen vy.
V dotaze jste zřejmě měla na mysli „osvědčení právního zájmu“. Tohoto termínu se používá při podání žaloby k soudu,
kdy žalobce musí osvědčit právní zájem na věci.
Pokud se skutečně jedná o projevení zájmu nájemce, neznám takové ustanovení občanského zákoníku, které by na
základě projevení zájmu nájemce ukládalo
výboru SVJ povinnost
k nahlédnutí. Nájemce
k výboru SVJ nemá žádný právní vztah, je to
váš nájemce.
JUDr. Jitka Kocianová,
poradkyně Sdružení nájemníků ČR (SON) Praha
Aktualizace: Text platí
i od 1. 1. 2017
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Kovák č. 14/15. srpna 2016
Dluhy ve společenství vlastníků
Obec rozprodávala v rámci privatizace jednotlivé byty.
Již několik let máme společenství vlastníků a vedle toho
zde zůstalo několik nájemníků. Je zde asi 7 neplatičů, kteří neplatí služby ani nepřispívají do fondu oprav. Dluh se
zvětšuje také tím, že dva vlastníci takto neplatí již 7 let,
nekomunikují se společenstvím, odstěhovali se do Anglie. Dluh je opravdu velký, okolo jednoho milionu korun. Domu hrozí, že budou odpojeny dodávky tepla, vody
i elektřiny. Jak postupovat v takovéto situaci?
L. K., Uherské Hradiště
Obecně platí podle občanského zákoníku, že vlastník bytu –
člen společenství – ručí za dluhy společenství v poměru podle
velikosti svého podílu na společných částech (§ 1194 odst. 2
občanského zákoníku). Takto se musí uhradit dluhy, které vznikly na službách (teplo, voda, společná elektřina, svoz
odpadu), a také dluhy za správu domu. Společenství nesmí
dopustit, aby se služby v domě neposkytovaly, v opačném
případě, pak hrozí trestní oznámení některého vlastníka či
nájemníka, jelikož tyto nezbytné služby k bydlení v bytě patří a bez jejich poskytnutí by mohlo dojít dokonce i k ohrožení
života. Pokud společenství nemá dostatek prostředků, musí
si s jednotlivými dodavateli služeb dohodnout splátkový kalendář a vedle pravidelné úhrady splácet dluh. Takto potom
také musí ve společenství nastavit částku zálohy za služby
u jednotlivých vlastníků.
U neplatičů-vlastníků musí dluhy vymoci soudně společenství, u neplatičů-nájemců dluhy bude vymáhat vlastník těchto
bytů, tedy obec. U vlastníků v opravdu závažných případech
může soud nařídit i prodej jednotky.
Doporučuji rovněž, abyste se urychleně spojili s obcí a požádali ji o pomoc při řešení nastalého problému, jelikož dluhy
se týkají nejen vás, ale i obce. Také je možné zvážit variantu
zpětného odkoupení bytů obcí (v poslední době se dost často
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takto postupuje), jelikož je jasné, že vaše společenství správu
domu nezvládá. Výbor společenství nese za dluhy společenství odpovědnost. Člen výboru společenství odpovídá za způsobenou škodu celým svým majetkem.
Pokud chcete dále zachovat společenství a postupně vymoci dluhy od neplatičů, doporučuji vám, abyste vyhledali odbornou právní pomoc advokáta.
JUDr. Jitka Kocianová,
poradkyně Sdružení nájemníků ČR (SON) Praha
Aktualizace: Text platí i od 1. 1. 2017

Kovák č. 14/15. srpna 2016
Nedoplatek za služby
Chtěla jsem se zeptat, zda jsem povinna platit nedoplatek za služby spojené s nájmem bytu za rok 2014, které mi správcovská firma zaslala až letos v dubnu, ač je
ve smlouvě uvedeno, že vyúčtování provede vždy 30. 6.
(v tomto případě to tedy mělo být 30. 6. 2015). Mohou to
takto se zpožděním po mně ještě požadovat? Je také v pořádku, že mi účtují i 2 400 korun za správu ve službách?
Celkem se jedná o nedoplatek ve výši cca 18 000 Kč za byt
velký 42 metrů, kde platím nájem 11 000 Kč a zálohy za
dva lidi 2 000 Kč za měsíc.L. B., Praha 5
Uvádím, že jako nájemce za správu neplatíte vůbec.
Vyúčtování služeb – nedoplatek za poskytnuté služby – je
možno uplatnit za 3 roky zpětně.
Co se týká výše nedoplatku, máte právo nahlédnout do podkladů k vyúčtování a máte právo vyúčtování reklamovat.
JUDr. Jitka Kocianová,
poradkyně Sdružení nájemníků ČR (SON) Praha
Aktualizace: Text platí i od 1. 1. 2017
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Kovák č. 15/5. září 2016
Podnájemník v nájemním bytě
Náhle jsem ovdověla. Bydlím sama v třípokojovém bytě.
Zatím se stěhovat nechci. Zároveň je výše nájemného
dost zatěžující. Rozhodla jsem se, že bych jeden pokoj
pronajala studentce, kterou dobře znám. Je to možné?
Musí s tím souhlasit pronajímatel?
K. N., Příbor
Ano, je to možné, a souhlas pronajímatele mít nemusíte. Občanský zákoník od 1. 1. 2014 přinesl v oblasti podnájmu právě tuto novou úpravu. Vy jako nájemce budete v bytě dál bydlet a část bytu (jeden pokoj) dáte třetí osobě do podnájmu.
Pronajímateli máte povinnost nahlásit, že v bytě bydlí další
osoba. Doporučuji, abyste se studentkou sepsala podrobnou
smlouvu o podnájmu.
JUDr. Jitka Kocianová,
poradkyně Sdružení nájemníků ČR (SON) Praha
Aktualizace: Text platí i od 1. 1. 2017

Kovák č. 15/5. září 2016
Nájemné se hradí předem
Podepsal jsem nájemní smlouvu na byt. V nájemní smlouvě je uvedeno, že mám hradit nájemné ve výši 12 000 Kč,
ale není tu uvedeno, za jaké období a dokdy mám nájemné uhradit. Můžete mi poradit, jak se mám zachovat?

A. M., České Budějovice
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, uvádí, že není-li v nájemní smlouvě ujednáno jinak, má se za to, že se jedná o nájemné za jeden měsíc. Nájemce platí nájemné předem na každý měsíc nebo na jiné ujednané platební období nejpozději
do pátého dne příslušného platebního období, nebyl-li ujednán den pozdější. To znamená ve vašem případě, že se jedná

172

o měsíční platbu nájemného, takže nájemné za měsíc srpen
musíte uhradit do 5. srpna. Společně s nájemným platí nájemce zálohy nebo náklady na služby, které zajišťuje pronajímatel.
Pronajímatel nesmí požadovat po nájemci jiná plnění (než nájemné a zálohy za služby), ať již ve formě vkladu nebo jinak, ani
platbu nájemného později datovaným šekem nebo jiným obdobným způsobem. Plaťte včas, abyste se s platbou nájemného a služeb nedostal do prodlení, protože vám mimo jiné hrozí to, že po vás pronajímatel bude požadovat úrok z prodlení
nebo poplatek z prodlení.
JUDr. Jitka Kocianová,
poradkyně Sdružení nájemníků ČR (SON) Praha
Aktualizace: Text platí i od 1. 1. 2017

Kovák č. 15/5. září 2016
Neplacení nájemného z vážných důvodů
Zaměstnavatel mě vyslal na služební cestu do zahraničí.
Tam jsem měl vážnou autonehodu a byl jsem dlouho v nemocnici. Tak se stalo, že jsem nezaplatil nájemné za dobu
delší než tři měsíce. Pronajímatel trvá na výpovědi nájmu
bytu, dohodnout se nechce, přestože jsem připravena nájemné ihned uhradit, majitel platbu odmítl a podal na mě
žalobu na vyklizení bytu. Jak se mám bránit?

I. M., Kopřivnice
Ať dopadne soudní řízení jakkoliv, dlužné nájemné v každém případě budete muset uhradit, takže vám doporučuji,
abyste dlužné nájemné pronajímateli poslal na jeho účet.
K otázce soudního řízení nemohu předjímat, jak soud celou situaci vyhodnotí. Doporučuji však, abyste soudu doložil
lékařskou zprávu, potvrzení zaměstnavatele, že jste byl vyslán na pracovní cestu do zahraničí, že jste utrpěl úraz a že
jste v zahraničí byl dlouhodobě léčen, z toho z počátku léčby

173

jste byl např. v umělém spánku nebo jste byl imobilní apod.
V každém případě zvažte, zda je nutné i nadále takovýto nájemní vztah a bydlení u takovéhoto pronajímatele dále
prodlužovat. Možná byste si ušetřil spoustu času a nervů,
kdybyste si našel jiný byt. Samozřejmě však neznám všechny
okolnosti vašeho případu, proto chápu, že můj názor nemusíte přijmout.
JUDr. Jitka Kocianová,
poradkyně Sdružení nájemníků ČR (SON) Praha
Aktualizace: Text platí i od 1. 1. 2017

Kovák č. 16/19. září 2016
Kterému spoluvlastníkovi platit nájem?
Bydlím v nájemním domě, který patří spoluvlastníkům.
Nejsou schopni se mezi sebou na čemkoliv dohodnout.
Z toho pak plynou nepříjemnosti i pro nás nájemce. Komu
z nich máme zaplatit nájemné. Máme obavy, abychom
kvůli neplacení nedostali výpověď.L. B., Praha 6
Občanský zákoník upravuje spoluvlastnictví tak, že z právního jednání týkajícího se společné věci jsou všichni spoluvlastníci oprávněni a povinni společně a nerozdílně. Pro vás z této
právní úpravy plyne to, že nájemné a zálohy za služby spojené s bydlením můžete uhradit kterémukoliv ze spoluvlastníků domu.
JUDr. Jitka Kocianová,
poradkyně Sdružení nájemníků ČR (SON) Praha
Aktualizace: Text platí i od 1. 1. 2017
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Kovák č. 16/19. září 2016
Nezapomeňte na termín nastěhování
Podepsali jsme nájemní smlouvu, ale není v ní nikde uvedeno, kdy se můžeme nastěhovat. Co máme dělat? Stávající byt musíme do konce měsíce opustit.  I. P., Praha 5
Dobrý den. Doporučuji vám, abyste pronajímatele ihned kontaktovali a dodatečně se dohodli. Pokud se nedohodnete, pak
platí, že pronajímatel je povinen zpřístupnit byt prvního dne
měsíce následujícího po dni, kdy smlouva nabyla účinnosti.
Smlouva nabývá účinnosti jejím uzavřením (podepsáním), není-li ve smlouvě ujednána doba pozdější. Nabude-li smlouva
účinnosti např. 8. 7. 2016, je pronajímatel povinen byt zpřístupnit dne 1. 8. 2016.   Pronajímatel je povinen zpřístupnit
byt v daný den v obvyklou denní dobu. Byt je zpřístupněn, obdrží-li nájemce klíče od bytu, popř. jiný prostředek k otevření dveří (např. bezpečnostní kartu, číselný kód ke kódovému
zámku apod.), a dále mu nic nebrání v přístupu do bytu (např.
obdrží i klíče od vrátek na zahradě, vlastník pozemku nebrání
v přístupu do domu apod.).
JUDr. Jitka Kocianová,
poradkyně Sdružení
nájemníků ČR (SON)
Praha
Aktualizace: Text platí i od 1. 1. 2017
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Kovák č. 17/3. října 2016
Kauce neboli jistota
Bydlíme s manželem v pronajatém bytě od roku 1977.
Máme nového pronajímatele, který po nás požaduje zaplacení kauce, a to tak, že nám nedá přeplatek za vyúčtování služeb a my doplatíme do výše jednoho nájmu.
Vzhledem k tomu, že se stále zpožďuje s vyplacením přeplatku, zajímalo by nás, zda na takovýto postup má nárok. Pokud tedy bude neodbytný, máme nárok na úročení této „půjčené“ částky? A jak to vše sepsat?

M. H., Poděbrady
Ustanovení § 2254 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, o kauci (správně „ jistota“) upravuje možnost, že si nájemce a pronajimatel mohou sjednat peněžitou
jistotu dosahující nanejvýš šestinásobku měsíčního nájemného, která pronajímateli zajišťuje plnění nájemcových povinností z nájmu. Tím vzniká nájemci vůči pronajímateli pohledávka na vrácení kauce, která dospěje při skončení nájmu.
Protože nájemce dává složením jistoty pronajímateli k využití vedle své peníze, aniž za to dostává protiplnění, má právo na úrok z jistoty. Výši úroku je dobré si v dohodě o kauci
rovnou sjednat. K samotným penězům jejich vyplacením zaniká nájemcovo vlastnické právo, protože jde o druhově určené
věci. Vznikne-li za trvání nájmu nájemci dluh vůči pronajímateli souvisící s nájmem (dluh na nájemném, na náhradě škody způsobené porušením nájemcových povinností apod.), je
na nájemci, aby dluh vyrovnal, popřípadě se s pronajímatelem dohodl, že se o dlužnou částku jistota sníží a do jaké doby
ji případně doplní na původní úroveň.
K tomu, aby pronajímatel mohl po nájemci vyžadovat poskytnutí kauce, je zapotřebí výslovné dohody. Bez dohody není pronajímatel oprávněn kauci po nájemci požadovat.
Ujednání o kauci je zpravidla součástí nájemní smlouvy. Není
však vyloučeno, aby se strany dohodly na jejím poskytnutí
i v průběhu nájmu. Zákon nepředepisuje pro takovou doho-
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du písemnou formu, je to však z důvodu právní jistoty obou
stran nanejvýš vhodné.
Pokud se na kauci dohodnete, můžete se i dohodnout, jakým způsobem ji uhradíte. V tuto chvíli považuji započtení přeplatku na službách na kauci za nesprávné. Povinností
pronajímatele je přeplatek vrátit, pokud se nedohodnete jinak, např. že se zúčtuje v dalším období za poskytování služeb. Kauci jste si zatím nedohodli, takže přeplatek na službách
není proti čemu započítat.
V rámci „dobrých vztahů“ s pronajímatelem doporučuji,
abyste se s pronajímatelem o kauci dohodli (písemně), protože požaduje pouze jednonásobek nájemného, což je slušné.
Dále si však hlídejte vyúčtování služeb za další zúčtovací období.
JUDr. Jitka Kocianová,
poradkyně Sdružení nájemníků ČR (SON) Praha
Aktualizace: Text platí i od 1. 1. 2017

Kovák č. 17/3. října 2016
Výhodné nájemné nemusí být výhodné
Mám nabídku na uzavření nájemní smlouvy na byt, a to
za velmi výhodné nájemné. Na co si mám dát pozor?
L. D., Slaný
Pokud si společně s výhodnou výší nájemného nedohodnete
ve smlouvě, že se nájemné nebude zvyšovat, pak můžete očekávat to, že pronajímatel bude např. po měsíci vašeho bydlení v bytě navrhovat zvýšení nájemného a tzv. vás tlačit ke
zdi. Pronajímatel bude v právu, bude se odvolávat na občanský zákoník, který pronajímateli umožňuje požadovat cenu
srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě. Nastane vaše „domlouvání se“ na výši nájemného (podle pravidel daných v občanském zákoníku), což není nic příjemné-

177

ho a obvykle, když se nedohodnete, věc končí u soudu. Soud
pak rozhoduje o výši nájemného na základě znaleckého posudku. Bohužel obvyklé nájemné už se vám jako výhodné jevit nebude.
JUDr. Jitka Kocianová,
poradkyně Sdružení nájemníků ČR (SON) Praha
Aktualizace: Text platí i od 1. 1. 2017

Kovák č. 18/17. října 2016
Notář u stanov nesmí chybět
Mám dotaz ohledně změny stanov SVBJ (spolek vlastníků bytových jednotek). Nyní děláme změnu ve stanovách
a zajímalo by mě, zda i u změny stanov musí být notář
a notářem ověřené tyto stanovy. Na začátku tam notář
byl. 
R. K., Ostrava
V občanském zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., také jen „NOZ“)
dochází s účinností od 1. 1. 2014 ke změnám ohledně schvalování stanov SVJ nebo jejich změn ve dvou základních směrech:
a) Z hlediska účasti notáře podle § 1200 odstavce 3 platí, že
se pořízení notářského zápisu o schválení stanov SVJ vyžaduje jen v případě, že se SVJ zakládá až po vzniku vlastnictví
jednotek, tj. v případě, kdy stanovy SVJ nebyly součástí prohlášení (dohody spoluvlastníků či manželů nebo součástí
ujednání ve smlouvě o výstavbě). Totéž platí pro schvalování změn stanov.
b) Z hlediska požadovaného počtu hlasů pro přijetí stanov se
již nevyžaduje tříčtvrtinová většina hlasů vlastníků jednotek přítomných na shromáždění, nýbrž postačí nadpoloviční většina. Stanovy však (zcela nově oproti zákonu o vlastnictví bytů) mohou určit požadavek vyššího počtu hlasů pro
přijetí stanov, jak to umožňuje § 1206 odst. 2 NOZ. Shodně
to platí pro schvalování změn stanov SVJ.
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Vzhledem k tomu, že stanovy SVJ přijaté před 1. 1. 2014 nebyly (a nemohly být) přijaty v rámci prohlášení, jímž se zakládalo SVJ, nebo v rámci ujednání o smlouvě o výstavbě, jímž se
zakládalo SVJ, nevztahuje se na schvalování změn (ať v rámci jejich přizpůsobení občanskému zákoníku podle přechodného ustanovení § 3041 odst. 2, nebo v případě dalších změn
po 1. 1. 2014) ustanovení § 1200 odst. 3, podle něhož stanovy nevyžadují formu veřejné listiny, zakládá-li se SVJ prohlášením nebo ujednáním ve smlouvě o výstavbě. Proto každé
SVJ, vzniklé před 1. 1. 2014, které bude přizpůsobovat podle
§ 3041 odst. 2 své stanovy ustanovením občanského zákoníku
a které bude následně takto přizpůsobené stanovy v budoucnu případně měnit, musí tyto změny svých stanov schvalovat
za účasti notáře, který o rozhodnutí o schválení změn stanov
pořídí notářský zápis v souladu s notářským řádem. Přizpůsobení stanov se schvaluje usnesením shromáždění schváleným buď většinou hlasů členů přítomných na shromáždění,
nebo vyšší (kvalifikovanou) většinou uvedenou v dosavadních
stanovách SVJ. Souhlas všech vlastníků jednotek podle § 1200
odst. 1 NOZ se vztahuje pouze na založení SVJ po 1. 1. 2014
(pokud nebylo SVJ založeno již prohlášením nebo ujednáním
ve smlouvě o výstavbě).
JUDr. Jitka Kocianová,
poradkyně
Sdružení nájemníků ČR
Aktualizace:
Text platí i od
1. 1. 2017
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Kovák č. 20/28. listopadu 2016
Dekret pořád platí
Bydlím v bytě po mamince. Maminka měla k bytu dekret
a já nic jiného než tento dekret k bytu po mamince nemám. Mám obavu, kdyby dům „dostal“ jiného majitele,
aby nepřišel s tím, že bydlím v bytě neoprávněně.

A. S., Brno
Dekret po mamince je zároveň vaší platnou nájemní smlouvou. Vaše nájemní právo byt užívat není v žádném případě
ohroženo. V případě, že by vás nový majitel domu nutil podepsat nájemní smlouvu, rozhodně nepodepisujete hned
a hlavně nechejte nájemní smlouvu přečíst odborníka, např.
v poradně Sdružení nájemníků ČR. Obecně lze uvést, že nájemní smlouva musí obsahovat přesné označení smluvních
stran, údaj o výši nájemného, údaj o konkrétních službách
a výši záloh za tyto služby, práva a povinnosti stran, ve vašem
případě nájem na dobu neurčitou a údaj o právní návaznosti
na váš dosavadní dekret.
JUDr. Jitka Kocianová,
poradkyně Sdružení nájemníků ČR
Aktualizace: Text platí i od 1. 1. 2017

Kovák č. 20/28. listopadu 2016
Hluk, nadávky a naschvály v domě
Koupila jsem se svým synem byt. Byt je krásný, okolí domu hezké, ale trápí mě jiná věc. Do domu se nastěhovala mladá rodina, která je velmi hlučná. Rodina bydlí nad námi. Děti jsou alergické, proto prý nemají koberce
a běhání dětí se tak rozléhá. Ono ale ani tak nejde o běhající děti. Nejhlučnější z rodiny je otec dětí. Vždy už dopředu se bojím toho, co bude, až se vrátí z práce. Bouchání, třískání, vulgární nadávání, z jejich balkonu na náš
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hází nedopalky cigaret. Od doby, kdy jsem se mu proti
tomu ozvala, je to ještě horší. Obrátila jsem se na naše
společenství vlastníků, to mi nepomohlo. Tak jsem podala stížnost na městský úřad. Tam sice sousedovi domluvili, ale pokračuje dál, nic v jeho bezohledném chování se
nezměnilo. Co mám dělat?
I. R., Kladno
I pro bydlení v domě s byty platí pravidla společného soužití. Nikdo ze sousedů nemůže vás či ostatní vlastníky obtěžovat nepřiměřeným hlukem, zápachem a jinak. Ve vašem
případě jde o hluk, ale není to hluk, který by překračoval přípustné hranice hluku nebo noční hluk, ale zcela zřetelně jde
o hluk obtěžující soužití v domě a hlavně se vám děje něco
schválně. Soused si vás vybral jako „nejslabší“ článek v domě,
alespoň tak to vidím já podle toho, co v dotazu uvádíte.
Váš pokus o domluvu se sousedem nepomohl. Domluva
na městském úřadu také nepomohla. Opakovaná stížnost by
mohla zabrat, ale u člověka, který dělá něco schválně? Společenství vlastníků by mohlo hlučnému sousedovi napsat upozornění na nevhodné chování v domě, ale to je tak všechno.
Bohužel poslední možnost, a to soud, tu vám zase nedoporučuji já, protože výsledek by byl nejistý a moc důkazů v ruce nemáte, jednalo by se o tvrzení proti tvrzení. K tomu, aby soud
nařídil prodej bytové jednotky vašeho souseda, by se muselo
jednat o hodně závažný a velmi ojedinělý případ.
Nevím, zda by nepomohlo nějaké technické řešení, aby
hluk od souseda nepronikal k vám.
Je mně líto, ale žádnou jinou radu nemám. Budeme obě věřit, že souseda jeho chování přestane bavit.
JUDr. Jitka Kocianová,
poradkyně Sdružení nájemníků ČR
Aktualizace: Text platí i od 1. 1. 2017
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Kovák č. 20/28. listopadu 2016
Délka promlčecí doby pro žalobu
Jaká je promlčecí doba pro žalobu na provedené rozúčtování služeb? Rozúčtování bylo reklamováno, reklamace
odmítnuta jako bezpředmětná. Dokdy je nutno podat žalobu?
P. P., Příbram
Promlčení znamená, že nebylo-li právo vykonáno v promlčecí lhůtě, promlčí se a dlužník není povinen plnit. Plnil-li však
dlužník po uplynutí promlčecí lhůty, nemůže požadovat vrácení toho, co plnil. Obecná promlčecí lhůta je podle občanského zákoníku tříletá a počíná běžet ode dne, kdy právo
mohlo být uplatněno poprvé. Úpravu najdete v občanském
zákoníku v § 629 a násl., což platí i pro podání vámi zmíněné
žaloby. Text občanského zákoníku naleznete např. na http://
www.zakonyprolidi.cz.
JUDr. Jitka Kocianová,
poradkyně Sdružení nájemníků ČR
Aktualizace: Text platí i od 1. 1. 2017

Kovák č. 21/12. prosince 2016
Byt musíte vyklidit
S pronajímatelem jsem se soudil. Požadoval jsem, aby
soud přezkoumal oprávněnost výpovědi. Soud jsem jako
nájemce bytu prohrál. Vím, že bych měl byt vyklidit a předat pronajímateli. Já jsem však v těžké životní situaci
a nevím, co mám dělat. Co se stane, když v bytě dál zůstanu?
F. K., Podhradní Lhota
V případě zamítnutí žaloby vzniká nájemci povinnosti byt vyklidit a předat jej pronajímateli. Nepředá-li nájemce po zániku nájmu pronajímateli vyklizený byt dobrovolně v den
skončení nájmu nebo v jiném dohodnutém termínu, je pro-
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najímatel oprávněn podat proti nájemci žalobu o vyklizení
předmětného bytu. Je třeba zmínit, že ještě v tomto řízení se
může soud zabývat tím, zda výpověď z nájmu splňuje zákonem stanovené náležitosti, a tedy zda byla dána písemně, zda
obsahuje odůvodnění, poučení, zda a kdy byla případně doručena. Nemůže se však již znovu zabývat tím, zda byl nebo
nebyl naplněn výpovědní důvod uvedený ve výpovědi. Teprve v případě, kdy soud pravomocně uloží nájemci povinnost
byt vyklidit, a ten tuto povinnost dobrovolně nesplní, se může
pronajímatel jako vlastník bytu domáhat jeho vyklizení soudním exekutorem. Z uvedeného vyplývá, že byt budete muset
vyklidit buďto dobrovolně, nebo na základě exekuce. Pronajímateli budete muset za celou dobu uhradit nájemné a spotřebované služby a v případě dalších soudních sporů (žaloba
na vyklizení, exekuce) ponesete náklady, které v souvislosti
s těmito řízeními vzniknou. Doporučuji vám proto, abyste se
s pronajímatelem pokusil dohodnout na datu vyklizení bytu.
JUDr. Jitka Kocianová,
poradkyně Sdružení nájemníků (SON) ČR
Aktualizace: Text platí i od 1. 1. 2017

Kovák č. 21/12. prosince 2016
Můžete bydlet v nájmu a vlastnit dům či byt
Bydlím v nájmu v bytě v Praze, ale zároveň se ženou stavíme dům na venkově. Dům si chystáme na stáří, zatím bychom ho měli k rekreaci. Nájemní byt nechceme opustit,
protože oba v Praze pracujeme. Kamarád mi ale říkal, že
to není možné, že budeme muset byt opustit právě proto,
že budeme vlastnit dům. Je to pravda?L. M., Praha 6
Až do 31. 12. 2013 to byla pravda. Ve „starém“ občanském
zákoníku (zákon č. 40/1964 Sb.) bylo jedním z výpovědních
důvodů to, že měl nájemce dva nebo více bytů. Výjimku u to-
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hoto výpovědního důvodu tvořily případy, kdy na nájemci by
nebylo spravedlivé toto požadovat, aby užíval pouze jeden
byt (což byly obvykle zdravotní důvody nájemce).
V zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, účinném od
1. 1. 2014, již tento výpovědní důvod pro skončení nájmu bytu
není uveden. Nemusíte se tedy ničeho obávat. Můžete bydlet
v nájmu a zároveň vlastnit další byt či dům.
JUDr. Jitka Kocianová,
poradkyně Sdružení nájemníků (SON) ČR
Aktualizace: Text platí i od 1. 1. 2017

Kovák č. 21/12. prosince 2016
Vlastníkem bytu je partner
Partner vlastní byt. Za dobu 10 let trvání společného soužití jsme byt společně zrekonstruovali, já ho za vlastní peníze vybavila. Na nákladech za bydlení jsme se podíleli
společně. Máme 10měsíční dceru a partner nyní odchází
k jiné ženě. Ohledně vypořádání jsme byli domluveni, že
každý vrátí tomu druhému, co do společného bydlení investoval. Byt bych chtěla od partnera koupit, ale on chce
na prodeji vydělat, takže navyšuje cenu o 300 000 Kč. Nebere ohled na to, že já budu sama pečovat o naše společné dítě. Je to opravdu tak, že může chtít za byt tržní cenu?

J. M., Praha
Je mi líto, co se mezi vámi dvěma stalo. Bohužel moje odpověď
vás nepotěší, protože občanský zákoník, co se týká majetkového vypořádání, chrání manžele, ale ohledně partnerů žádnou
úpravu nemá. Váš partner, otec dítěte, byt vlastní a je jeho právo, komu a za kolik byt nabídne a prodá. Takže na vaši otázku,
zda může chtít tržní cenu, odpovídám ano, může. Jediné, o co
byste se mohla pokusit, pokud máte doklady od věcí, které
jste do bytu pořídila, a doklady o tom, kolik činila vaše finanč-
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ní účast na rekonstrukci bytu, navrhnout partnerovi započtení částky vámi investované. Byt jste užívali společně a vy, pokud jej odkoupíte, budete byt i nadále užívat, ale užívat bude
byt i vaše společná dcera, a na té by přece otci mělo záležet.
Je to ovšem vše o vůli obou stran se dohodnout.
JUDr. Jitka Kocianová,
poradkyně Sdružení nájemníků (SON) ČR
Aktualizace: Text platí i od 1. 1. 2017
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