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Vážení čtenáři,
vážení klienti,
Začátkem letošního roku oslavila D.A.S. 17 let působení na českém
pojistném trhu a kráčí tak k osmnáctému roku pracovní dospělosti.
Dne 1. 2. 1995 zahájila svoji činnost slavnostní tiskovou konferencí,
kde byly podepsány první tři pojistné smlouvy. Díky spokojenosti
klientů, týmu špičkových obchodníků, vynikajících spolupracovníků
na centrále i všech pobočkách, a především díky velké odhodlanosti
v plnění našich vizí se držíme na špici specializovaných pojišťoven.
Tento rok je v duchu velkých změn a novinek, se kterými naše
společnost přichází. V první řadě to jsou nové webové stránky
www.das.cz, které jsou jasnější, přehlednější a modernější. Obsahují
mimo jiné přehledný popis všech produktů právní ochrany, on-line
pojištění právní ochrany pro cesty a pobyt, možnost doporučení
nového klienta on-line a obdržení dárku dle vlastního výběru nebo
podrobné informace jak postupovat v případě pojistné události.
Absolutní novinkou jsou pak formuláře, které urychlí komunikaci
s naší centrálou. Klienti také ocení on-line možnost vyplnění oznámení o pojistné události a přiložení všech dostupných dokumentů.
Spuštění nových webových stránek doprovázelo i vytvoření facebookového profilu D.A.S. a Youtube kanálu. Sociální sítě v dnešní době
vládnou světem a proto i naše společnost využila tuto možnost komunikace s okolím. Facebook nám umožní být blíže našim klientům
a spolupracujícím partnerům. Nabízí novinky, aktuální produkty či
speciální akce, stejně tak zprávy z oboru a možnost rychlé komunikace se všemi fanoušky našich stránek. Na Youtube kanálu jsou ke
zhlédnutí videa, která osvětlují, jak pomáhá pojištění právní ochrany
v každodenním životě, ale také zde budou umisťovány nové spoty či
reklamní kampaně.

A co vás čeká v tomto čísle? Každý jistě ocení informace o přijetí
nového občanského zákoníku a možnost využití reklamace či odstoupení od kupní smlouvy uzavřené s internetovým obchodem
do 14 dnů bez uvedení důvodu. Opět nás čeká rubrika „Základy
práva“, jak se připojit s nárokem na náhradu škody v trestním řízení, jak si poradit se stínícími stromy a větvemi na sousedních
pozemcích či pracovní právo aneb dovolená na zotavenou. Přejeme
Vám také hodně zábavy při luštění křížovky a dovolujeme si Vám
připomenout, že v případě správně vyluštěné tajenky na Vás čeká
spousta zajímavých cen.
Děkujeme za důvěru, kterou jste nám v minulém roce projevili a přejeme Vám mnoho úspěšných dnů.
Vaše

Mgr. Jitka Chizzola
předseda představenstva

Žádáme klienty o doplnění, popř. aktualizaci
e-mailových adres a telefonních čísel, změny prosím zasílejte
na e-mail: das@das.cz
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Základy práva
Přitom tato omezení jsou většinou dočasného
charakteru - jakmile omezení odpadne, vlastnické právo se obnoví v původním rozsahu,
aniž je nutný nějaký úkon ze strany vlastníka
či jiné osoby.
Vlastnictví věci lze nabýt kupní, darovací nebo
jinou smlouvou, děděním, rozhodnutím státního orgánu nebo na základě jiných skutečností
stanovených zákonem (např. vydržením).

Základy práva aneb co se skrývá
za právní ochranou Díl druhý:
vlastnické právo
V dnešním vydání našeho D.A.S. magazínu bychom rádi pokračovali v nově
zavedené rubrice, ve které naše čtenáře seznamujeme se základy právní
úpravy, která souvisí s jednotlivými oblastmi věcného rozsahu našeho pojištění právní ochrany. V našem druhém
díle se zaměříme na oblast vlastnického práva, resp. na další věcná práva.
Základ právní úpravy věcných práv je v současné
době obsažen v §§ 123 až 180 občanského zákoníku. Věcná práva tvoří skupinu občanskoprávních vztahů a představují úplné nebo částečné
panství nad konkrétní věcí. Postavení osoby
věcně oprávněné (především vlastníka) se vyznačuje tím, že taková osoba vylučuje kohokoliv
jiného z působení na věc jí ovládanou, a přísluší
ji tudíž proti každému rušiteli ochrana k prosazení svého výlučného panství nad věcí. Předmětem věcného práva je věc v právním smyslu,
a sice věc určená individuálně.

Věcná práva můžeme
členit následujícím způsobem:
Věcná práva k věci vlastní
- vlastnické právo (včetně podílového spoluvlastnictví a společného jmění manželů)
- držba
Věcná práva k věci cizí
- věcné břemeno
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- zástavní právo (včetně podzástavního práva)
- zadržovací právo (retenční právo)
Občanský zákoník ve svém § 603 odst. 2
umožňuje u nemovitostí evidovaných v katastru nemovitostí sjednat jako věcné právo
i právo předkupní.
Výše uvedeným výčtem je počet druhů věcných práv uzavřen. Jinými slovy, jako právo
věcné lze zřídit pouze takové právo, které je
právním předpisem připuštěno.

Vlastnické právo
Vlastnické právo je nejdůležitějším a základním věcným právem, ochranu mu poskytuje
i Listina základních práv a svobod a řada mezinárodních smluv.
Právo vlastnické lze vymezit jako právo ovládat
věc, tj. zejména ji držet, užívat a požívat, nakládat s ní, a to svou mocí, tzn. mocí nezávislou na
současné existenci moci kohokoliv jiného k téže
věci. Současně v sobě zahrnuje i právně zabezpečenou možnost vlastníka domáhat se od
všech třetích osob zdržení se užívání věci vlastníka proti jeho vůli a zdržení se chování, které
ruší vlastníka v jeho držbě, užívání a dispozicích
s věcí. Vlastnické právo všech vlastníků má stejný zákonný obsah a ochranu. Omezení vlastnického práva je možné jen na základě zákona.

Smluvní převod vlastnického práva k movité věci nemusí mít písemnou formu. Není-li
jiného ujednání mezi účastníky smlouvy,
přechází vlastnické právo na nabyvatele
převzetím věci. Naopak smlouva o převodu
nemovitosti musí být písemná a vlastnictví
přechází vkladem do katastru nemovitostí.

Věcná břemena
Věcná břemena se vyznačují tím, že spočívají
v omezení vlastníka nemovitosti buď k prospěšnému využívání nemovitosti jiného konkrétního vlastníka (tzv. nemovitostní věcná
břemena), anebo k prospěchu určité konkrétní
fyzické či právnické osoby (tzv. osobní věcná
břemena). Podle zákonné definice věcná břemena omezují vlastníka nemovité věci tak, že
je povinen něco trpět, něčeho se zdržet nebo
něco konat.
V prvním případě je oprávněný subjekt vždy
subjektem, který má vlastnické právo k nemovitosti. Právo odpovídající věcnému břemenu je spojeno s vlastnickým právem k ní
a každý, kdo je vlastníkem této věci, je současně
i oprávněným z věcného břemene. Z povahy těchto věcných břemen vyplývá, že změna subjektu není právně relevantní ve vztahu
k další existenci věcného břemene a subjektem
práva odpovídajícího věcnému břemenu se stává právní nástupce původního oprávněného
(např. kupující či dědic). Druhá skupina věcných
břemen uspokojuje zájmy individualizovaného
subjektu a oprávněným je pouze tento subjekt
(např. právo doživotního bydlení, na dědice však
toto právo nepřechází).
Podle obsahu, s důrazem na rozdíly v povinnosti zavázané osoby, lze rozdělit věcná
břemena na:
1. věcná břemena s povinností konat (vlastník
nemovitosti je povinen uskutečnit konání ve
prospěch oprávněné osoby, např. ji zabezpečit v nemoci a ve stáří),
2. věcná břemena s povinností trpět (vlastník
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nemovitosti trpí určité chování oprávněné
osoby – typicky právo přechodu či průjezdu
přes pozemek),
3.věcná břemena s povinností zdržet se (vlastník nemovitosti je povinen zdržet se určitého
chování, které mu příslušelo z titulu vlastnického práva, např. vystavět plot nad určitou
výšku).
K obsahu věcných břemen patří také povinnost nést přiměřené náklady na předmět
věcného břemena. Pokud dohoda účastníků nestanoví jinak, přiměřené náklady
na zachování a opravy věci je povinen nést
oprávněný subjekt, jemuž právo odpovídající věcnému břemenu umožňuje užívat cizí
věc. Za předpokladu, že tuto věc užívá také
její vlastník, nese náklady společně, podle
míry spoluužívání.
Věcná břemena vznikají většinou písemnými smlouvami nebo v dědickém řízení.
Právo odpovídající věcnému břemenu lze
nabýt také např. vydržením. Důležité je
ustanovení § 151o odst. 3 občanského zákoníku, dle kterého není-li vlastník stavby
současně vlastníkem přilehlého pozemku
a přístup vlastníka ke stavbě nelze zajistit
jinak, může soud na návrh vlastníka stavby
zřídit věcné břemeno ve prospěch vlastníka stavby spočívající v právu cesty přes přilehlý pozemek.
Věcná břemena zanikají písemnými
smlouvami, rozhodnutími příslušných
orgánů nebo ze zákona. Věcné břemeno
zanikne také tehdy, nastanou-li takové
trvalé změny, že věc již nemůže sloužit
potřebám oprávněné osoby nebo prospěšnějšímu užívání její nemovitosti.
Patří-li právo odpovídající věcnému břemeni určité osobě, věcné břemeno zanikne nejpozději její smrtí nebo zánikem.
Vznikne-li změnou poměrů hrubý nepoměr mezi věcným břemenem a výhodou
oprávněného, může soud rozhodnout,
že se věcné břemeno za přiměřenou náhradu omezuje nebo zrušuje. Nelze-li pro
změnu poměrů spravedlivě trvat na věcném plnění, může soud rozhodnout, aby
se namísto věcného plnění poskytovalo
peněžité plnění.
K právní účinnosti vzniku a zániku věcných břemen je nutný vklad do katastru
nemovitostí.
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Zástavní právo
Funkcí zástavního práva je zajistit pohledávku a její příslušenství tím, že v případě
prodlení dlužníka s plněním jeho závazku se
může zástavní věřitel domáhat uspokojení
ze zástavy.
Zástavou může být věc movitá nebo nemovitá, podnik nebo jiná věc hromadná, soubor
věcí, pohledávka nebo jiné majetkové právo,
pokud to jeho povaha připouští, byt nebo
nebytový prostor, obchodní podíl, cenný papír nebo předmět průmyslového vlastnictví.
Zastavení nemovitosti se nazývá hypotéka,
přičemž je nutný vklad do katastru nemovitostí.
Zástavní právo vzniká na základě smlouvy,
smlouvy ve spojení s rozhodnutím soudu,
rozhodnutím soudu či jiné skutečnosti stanovené přímo zákonem.
Zástavní právo zaniká zánikem zajištěné pohledávky, zánikem zástavy, vzdá-li se zástavní věřitel zástavního práva jednostranným
písemným úkonem, uplynutím doby, na niž
bylo zřízeno, složí-li zástavní dlužník nebo
zástavce zástavnímu věřiteli obvyklou cenu
zástavy, písemnou smlouvou uzavřenou
mezi zástavním věřitelem a zástavním dlužníkem nebo zástavcem a v případech stanovených zvláštními právními předpisy.
Právo podzástavní je speciálním druhem
zástavního práva. Vzniká zastavením pohledávky, která již sama je zajištěna zástavním
právem (jen pokud je zástavou věc). Konkrétně to znamená, že již existuje závazkový
vztah, v němž je pohledávka zajištěna zástavou a tato pohledávka je v jiném závazkovém vztahu použita jako zástava.

Zadržovací právo
Zadržovací právo slouží k zajištění splatné peněžité pohledávky tím, že zadržovatel, ačkoliv
je povinen věc vydat, odpírá tak učinit, pokud
mu vlastník věci neposkytne požadované protiplnění.
Zadržovací právo vzniká jednostranným úkonem oprávněné osoby, kterým vyjadřuje svou
vůli zadržet věc. Oprávněn zadržet věc je pouze ten, kdo je povinen věc vydat; zadržet nelze
věc svémocně nebo lstivě odňatou (pokud by
někdo zadržel takovou věc, zadržovací právo nevznikne). Zadržovací právo nemá ten,
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jemuž oprávněná osoba (tj. osoba, které je
povinen vydat movitou věc) při předání věci
uložila, aby s ní naložil způsobem, který je neslučitelný s výkonem zadržovacího práva. Není-li však dlužník schopen po delší dobu plnit
své splatné závazky, má věřitel zadržovací právo i k zajištění pohledávky dosud nesplatné
a bez ohledu na to, že mu dlužníkem bylo
uloženo naložit s věcí způsobem neslučitelným s výkonem zadržovacího práva.
Oprávněný subjekt má možnost zadržet věc
až do uspokojení své pohledávky nebo do
jiného zajištění pohledávky. Bez zbytečného odkladu však musí vyrozumět dlužníka
o zadržení věci a o důvodech zadržení, jinak
může odpovídat za škodu, která tím vznikla
(pokud byla smlouva, na jejímž základě má
věc u sebe, uzavřena písemně, musí být vyrozumění také v písemné formě). Oprávněný,
který zadržel věc, je povinen se o ni starat
s péčí řádného hospodáře, zejména ji opatrovat a chránit před poškozením, ztrátou
a zničením. Vzniknou-li mu v důsledku plnění
této povinnosti účelně vynaložené náklady,
má právo na jejich náhradu. Jestliže je nařízen výkon rozhodnutí, má oprávněný právo
na přednostní uspokojení z výtěžku zadržované věci.
Zadržovací právo zanikne, jakmile zanikne
zajišťovaný závazkový vztah, především uspokojením věřitelovy pohledávky. Kromě toho
se uplatní i další způsoby zániku, např. zánik
zadržené věci, její vydání dlužníkovi, jakož
i nahrazení zadržovacího práva jinými zajišťovacími instrumenty, např. poskytnutím dostatečné jistoty.

Obsaženo v produktech:
Právní ochrana rodiny, Právní ochrana nemovitosti, Právní ochrana podnikatele, Právní
ochrana pro soukromé lékaře, lékařské praxe
a lékárny

Příklady pojistných událostí:
VLASTNÍK x RUŠITEL
Neoprávněně zadržovaná věc, neoprávněné
zabavení věcí exekutorem či správcem konkurzní podstaty, bránění ve výkonu věcného
břemene.

JUDr. Viktor Hodek
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Spotřebitelská problematika
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Přelomová rozhodnutí
ve spotřebitelské problematice?
Mnoho z nás často řeší problémy týkající se reklamace zboží či
možnosti odstoupení od smlouvy
uzavřené prostřednictvím internetového obchodu. Náš právní řád
i s ohledem na legislativu Evropské
unie na tyto velmi časté životní situace pamatuje a upravuje je občanským
zákoníkem1 a dále zákonem o ochraně spotřebitele2.

že může požadovat odstoupení od smlouvy
a vrácení kupní ceny nebo požadovat výměnu
zboží za nové.

Mottem této právní úpravy je, že spotřebitel je
v popsaných případech tou slabší stranou vztahu a je nutné jej proto adekvátně chránit. Proto
je např. v zákoně o ochraně spotřebitele v ustanovení § 19 odst. 3 stanovena povinnost prodávajícího vyřídit reklamaci zboží nejpozději do
30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva jako
by se jednalo o neodstranitelnou vadu, tzn.,

Ve výše uvedených případech však v určitých
momentech docházelo v praxi k výkladovým
problémům příslušných ustanovení občanského zákoníku resp. zákona o ochraně spotřebitele. Jednalo se především o tyto dva výkladové problémy:

Spotřebitel je rovněž dle ustanovení § 53 odst.
7 občanského zákoníku oprávněn od kupní
smlouvy uzavřené prostřednictví internetového obchodu odstoupit do 14 dnů od převzetí
zboží, bez udání důvodu, a to bez jakýchkoliv
sankcí.

1. Zda je prodávající povinen v rámci třicetidenní lhůty informovat spotřebitele, že rekla-

maci již vyřídil a spotřebitel si zboží může vyzvednout. Nebo naopak zda tato aktivita má
být na straně spotřebitele a běh této lhůty by
měl kontrolovat on a 30. den požadovat po
prodejci vydání reklamovaného zboží.
2. Zda je spotřebitel při odstoupení od kupní smlouvy uzavřené na dálku (do 14 dnů od
převzetí zboží, bez udání důvodů) oprávněn po
prodávajícím požadovat celou finanční částku,
kterou při převzetí zboží uhradil, tzn. kupní
cenu včetně dopravy a balného.
K uvedeným situacím se názory a výklady velmi rozcházely. Většina odpovědí však měla jedno společné – ochranu spotřebitele jako slabší
smluvní strany vztahu není možné rozšiřovat nad
rámec zákona. Proto i většina spotřebitelských
organizací zastávala názor, že je na spotřebiteli,
aby se informoval o stavu uplatněné reklamace.

1. Zákon č. 40/1964 Sb.,
2. Zákon č 634/1992 Sb.
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A stejně tak při odstoupení od smlouvy uzavřené s internetovým obchodem nemohl kupující požadovat vrácení poštovného a balného,
a to většinou s odkazem na skutečnost, že se
jedná o dva rozdílné smluvní vztahy (kupní
smlouva a smlouva o přepravě zboží z internetového obchodu na smluvené místo).
Všechny tyto dohady ukončil loňský rok
a rozsudek Nejvyššího soudu, respektive rozsudek Evropského soudního dvora, ve kterém se
soudy vypořádaly s výše položenými otázkami
a daly tak do budoucna návod, jak dané situace
řešit.
Odpověď na první problém již naznačil Ústavní soud ve svém nálezu III. ÚS 2983/08 ze dne
10. listopadu 2009, když dovodil, že ustanovení
§ 19 zákona o ochraně spotřebitele je nutné
vykládat extensivně ve prospěch spotřebitele,
a to s ohledem na účel zákona, který má chránit spotřebitele jako slabší stranu smluvního
vztahu. Ústavní soud dovodil, že jen v případě
písemné dohody prodávajícího se spotřebitelem, ve které by se spotřebitel výslovně písemně zavázal, že se o stavu vyřízení reklamace
bude informovat sám, není prodávající povinen
informaci o vyřízení reklamace spotřebiteli podat do 30 dnů. Pokud takové dohody však není,
je na prodávajícím, aby spotřebitele řádně ve
třicetidenní lhůtě o způsobu vyřízení reklamace informoval. Pokud tak neučiní, má
spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo
o neodstranitelnou vadu.

dejci kromě vrácení kupní ceny též vrácení částky za dopravu a balné. K této věci se s ohledem
na skutečnost, že toto právo na odstoupení od
kupní smlouvy primárně vyplývá ze Směrnice
Evropské unie3, vyjádřil Evropský soudní dvůr
ve svém rozsudku ze dne 15. dubna 20104.
Soud se věnoval právnímu výkladu slovního
spojení „zaplacené finanční částky“ použitým
v našem případě v ustanovení § 53 odst. 10 občanského zákoníku:
„Uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení od
smlouvy podle odstavce 7, má dodavatel právo
pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Dodavatel je
zároveň povinen vrátit spotřebiteli zaplacené
finanční částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení.“
Evropský soudní dvůr v tomto rozsudku jednoznačně dovodil, že „zaplacené finanční částky“
se mají vykládat tak, že se jedná o všechny finanční prostředky, které byl spotřebitel povinen uhradit při uzavření kupní smlouvy, tzn.
i případné balné a dopravné (poštovné) na místo spotřebitelem určené. Jedná se však pouze
o náklady na dopravu směrem od internetového obchodu ke spotřebiteli a již nikoliv náklady na dopravu od spotřebitele zpět
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k internetovému obchodu při odstupování
od smlouvy (již nijak nesouvisí s původně
uzavřenou kupní smlouvou).
Po zveřejnění tohoto rozsudku se k tomuto
výkladu přihlásila ve své tiskové zprávě i Česká
obchodní inspekce, která potvrdila, že při své
kontrolní praxi bude tento výklad na internetové obchody aplikovat. Upozorňujeme však,
že Česká obchodní inspekce vám nijak nepomůže, pokud vám internetový obchod v rozporu s tímto výkladem peníze za poštovné
a balné nevrátí. Vše je nutné řešit se samotným
prodávajícím nebo v nejzazším případě soudní
cestou. Česká obchodní inspekce má oprávnění pouze kontrolovat, zda obchodní podmínky
internetového obchodu jsou v souladu s tímto
výkladem Evropského soudního dvora a případné nedostatky pokutovat (např. internetový obchod výslovně uvede, že se poštovné za
vrácené zboží nevrací).
Závěrem tak lze pouze dodat, že výše uvedené judikáty mohou posloužit jako vhodná
obrana při případných problémech s prodejci, neboť lze očekávat, že v případě soudního sporu by soud k těmto právním názorům
přihlédl.
Mgr. Eva Strnadová

Tento zásadní nález Ústavního soudu se pak
odrazil v rozsudku Nejvyššího soudu č.j. 33 Cdo
3228/2009 ze dne 27. července 2011, ve kterém soud jednoznačně ustanovení § 19 odst.
3 zákona o ochraně spotřebitele vyložil tak, že
vyřízením reklamace se rozumí i informování
spotřebitele o způsobu vyřízení reklamace,
to vše ve lhůtě 30 dní, neboť jen tak zabrání
prodávající vzniku nevyvratitelné právní domněnky o neodstranitelnosti závady a s tím
souvisejícího práva spotřebitele požadovat
odstoupení od kupní smlouvy a vrácení peněz
nebo výměnu za nové zboží.
Druhý výkladový problém se dotýkal možnosti
odstoupení od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu a práva
spotřebitele požadovat po internetovém pro-

3. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES ze dne 20. května 1997, o ochraně spotřebitele v případě uzavřených na dálku
4. Rozsudek Evropského soudního dvora ze dne 15. dubna 2010 ve věci C-511/08: (Handelsgesellschaft Heinrich Heine GmbH v. Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen eV)
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Nový občanský zákoník přijat!

Nový občanský zákoník přijat!

Rovněž na stránkách našeho D.A.S.
magazínu bychom vás, naši milí
čtenáři, rádi informovali o přelomovém okamžiku v právní historii
naší země. Po padesáti letech byl
přijat nový občanský zákoník, který provází člověka po celý život.
Spolu s ním byl přijat rovněž zákon
o obchodních společnostech a družstvech a zákon o mezinárodním právu soukromém. Jelikož účinnosti
nabývají nové zákony 1. ledna 2014,
budeme se na stránkách našeho magazínu tomuto navýsost důležitému tématu průběžně věnovat. Nyní
si dovolíme uvést několik úvodních
poznámek.
Navrhovaný občanský zákoník reaguje
na potřebu změny v soukromém právu.
Současný občanský zákoník byl přijat
ve zcela jiné společensko-ekonomické realitě. Od té doby byl sice již mnohokrát upravován (novelizován), avšak
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i pro roztříštěnost úpravy občanskoprávních vztahů v několika různých právních
předpisech (např. v občanském zákoníku,
obchodním zákoníku, zákonu o nájmu
a podnájmu nebytových prostor, zákonu
o pojistné smlouvě apod.) je tento stav již
zcela nevyhovující.
Nový zákoník klade důraz jak na naše
demokratické právní tradice, tak i na
principy a standardy soukromého práva
v Evropě. Přijetím nového občanského
zákoníku se i v oblasti soukromého práva
zařadíme mezi ostatní vyspělé evropské
země.

Co všechno v novém občanském
zákoníku naši čtenáři naleznou
Občanský zákoník je tematicky rozdělen
do pěti částí – Obecná část, Rodinné
právo, Absolutní majetková práva,
Relativní majetková práva a Ustanovení společná, přechodná a závěrečná.

V Obecné části jsou především vymezeny jednotlivé pojmy, se kterými následně
text občanského zákoníku pracuje.
Část Rodinné právo v sobě zahrnuje
dnešní zákon o rodině. Dotýká se jak
institutu manželství, tak vztahů mezi
příbuznými, zejména pak vztahů mezi
rodiči a dětmi.
Část Absolutní majetková práva v sobě
skrývá definici vlastnictví, práva k cizím
věcem a problematiku dědění.
Čtvrtá část nazvaná Relativní majetková
práva je nejobsáhlejší. Zahrnuje v sobě
různé druhy smluv, stejně tak jako závazky z deliktního jednání (tedy i odpovědnost za škodu).
Poslední část se zabývá především legislativně technickou problematikou, mimo
jiné tím, které dosavadní zákony budou
novým zákonem zrušeny.
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Nový občanský zákoník přijat!
Hlavní změny soukromého práva, které
podle ministerstva spravedlnosti přináší
nový občanský zákoník:
● konkrétní vymezení zásad soukromého práva,
● podpora principu autonomie vůle a maximální
dispozitivnost právní úpravy,
● komplexnost zákoníku (úprava institutů,
které jsou dnes v několika právních předpisech, v jednom kodexu),
● odklon od absolutní k převažující relativní
neplatnosti právního jednání,
● větší důraz na úpravu osobnostních práv (statusových otázek), která jsou oproti dnešnímu
stavu akcentována nad úpravou majetkových
vztahů,
● upouští se od úplného zbavení způsobilosti
k právním úkonům,

Nový občanský zákoník se též významnou
měrou dotkne podnikatelů, neboť závazkové právo bude komplexně upraveno
pouze v občanském zákoníku. V současnosti totiž smluvní vztahy upravuje
jak občanský, tak i obchodní zákoník.
Díky novému zákoníku už podnikatelé nebudou muset řešit u závazkových
vztahů rozdíly mezi subjekty vztahů
občanského a obchodního práva. Především však tímto dojde k jednotné
úpravě smluvních typů a lhůt za současného zachování ustanovení na ochranu spotřebitele ve vztazích podnikatel
– spotřebitel.
Dále některé otázky, které nyní řeší obchodní zákoník, budou nově obsaženy
pouze v občanském zákoníku. Konkrétně
se jedná například o definici podnikatele,
institut obchodní firmy, závodu, obchodního tajemství nebo jmění. Ze stávajícího
obchodního zákoníku se do občanského
zákoníku přesouvá rovněž úprava prokury.
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Náhrady škody
Nový občanský zákoník počítá s tím, že
primární řešení v oblasti náhrady škody bude uvedení do předešlého stavu.
V současnosti se přitom upřednostňuje
náhrada škody v penězích. Od uvedení
věci do předešlého stavu se půjde odchýlit pouze v případě, pokud to navrhne
sám poškozený nebo pokud nebude uvedení do předchozího stavu dost dobře
možné.

Zvířata nebudou věcí
Občanský zákoník pozměnil i definici zvířete, které je považováno za živého tvora
a nikoli za věc jako doposud. Ustanovení
o věcech se na živé zvíře použijí obdobně
jen v rozsahu, ve kterém to neodporuje
jeho povaze.

JUDr. Viktor Hodek

● nově se namísto pojmu „způsobilost k právním
úkonům“ zavádí tradiční pojem „svéprávnost“,
● větší respekt k přáním osoby omezené ve
svéprávnosti (například uzákoněním možnosti
nápomoci při rozhodování),
● do občanského zákoníku jsou zařazeny i ty
smlouvy, které momentálně stojí mimo
občanský i obchodní zákoník (pojistná
smlouva),
● nové pojetí věci – široké vymezení věcí včetně
moderního pojetí práv jako nehmotných
věcí,
● sjednocuje se princip ochrany dobré víry
nabyvatele (zákazníka) při nabytí vlastnictví
od nevlastníka, který byl dosud platný pouze v obchodním právu, čímž se klade
důraz na právní jistotu osob jednajících
v dobré víře,
● nově se zavádí princip, že stavba je součástí
pozemku, tzn. uplatní se klasická zásada
superficies solo cedit,
● úprava dědictví je pojata s důrazem na ochranu
vůle zůstavitele; posiluje se jeho vůle při rozhodování o jeho majetku,
● zjednodušuje se úprava založení spolků.
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Úpravy a opravy zasklení vozidel

Úpravy a opravy
zasklení vozidel

Taky máte na svém vozidle ztemněná
skla? Anebo máte na sklech různá stínítka či nálepky? Pak byste měli vědět,
že všechny úpravy a opravy zasklení,
které chcete na svém vozidle provádět
(nebo už jste provedli), musí odpovídat
příslušným právním předpisům.
K potřebě právní regulace této problematiky přispívá i fakt, že ačkoliv je sklo
ztmaveno, lidské oko je prakticky schopno poznat tuto úpravu až od 50% snížené
propustnosti světla, což též svádí k nad-
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Právní úprava

světla předních bočních skel nižší než
70%. Pro zadní boční ani zadní okno limit
stanoven není, možnost úpravy je omezena na podmínku vybavení vozu pravým zpětným zrcátkem.

Úpravy (či opravy) světelné propustnosti zasklení vozidla upravuje směrnice
92/22/EHS, resp. předpis EHK č. 43. Tyto
předpisy stanoví limit celkové propustnosti světla, které musí být dodrženy.
Podle těchto technických předpisů nesmí
být celková propustnost světla čelního
skla nižší než 75% a celková propustnost

Základní závady vozidel ohrožující bezpečnost provozu na pozemních komunikacích jsou uvedeny v ustanovení
§ 36 odst. 3 b) vyhlášky Ministerstva
dopravy a spojů č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu vozidel na

měrnému ztmavování skel, a tím i porušování daných právních pravidel.
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Úpravy a opravy zasklení vozidel
pozemních komunikacích (dále vyhláška
č. 341/2002 Sb.), podle kterého je „zatemnění čelního skla na propustnost zjevně
nižší než 75% nebo zatemnění předního
bočního skla na propustnost zjevně nižší
než 70%“ hodnoceno jako závada, která
ohrožuje bezpečnost provozu na pozemních komunikacích a vozidlo nesmí být
s výjimkou nouzového dojetí užito v provozu na pozemních komunikacích. Policie ČR při silničních kontrolách vozidel
postupuje podle tohoto ustanovení.

Bezpečnost na prvním místě
Takto nastavené limity mají zajistit bezpečnost řidiče samotného i ostatních
účastníků silničního provozu. Jestliže
v důsledku zatemnění skel řidiči druhých
vozidel a chodci nemohou rozpoznat
řidiče a ztrácí tak možnost reagovat na
jeho chování, je jasně porušeno jedno ze
základních pravidel bezpečného provozu, tj. že řidič musí co nejlépe vidět a být
viděn. Snižuje se i možnost rozpoznávat
a reagovat na dopravní situaci za snížené
viditelnosti.
Řidič potřebuje dostatečný výhled z vozidla a ostatní účastníci, zejména chodci,
jsou schopni přizpůsobovat své chování v okamžiku, když vidí chování řidiče
dotčeného vozidla. Totéž platí i pro příslušníky Policie České republiky a ostatní
bezpečnostní složky. Proto argument, že
i přes upravené sklo hodně tmavou fólií
je dobře vidět ven a nikomu není nic do
toho, co je uvnitř, moc neobstojí.

Schvalování technické
způsobilosti úprav zasklení vozidel
Dodržování výše uvedených technických
požadavků je zajištěno při schvalování
technické způsobilosti úprav Ministerstvem dopravy za pomoci pověřených
zkušeben a na mezinárodní úrovni homologací skel podle předpisu EHK č. 43.
Ztemnění skel je provedeno buď výrobci
vozidel již v prvovýrobě, nebo pak v provozu dodatečnou úpravou (kromě čelního skla, u kterého jsou jakékoliv dodatečné úpravy nepřípustné).
Dodatečné úpravy provedené v souladu
se schválením Ministerstva dopravy musí
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pak být označeny na jednotlivých sklech
nálepkou, kde vedle informací o výrobku
je i schvalovací značka ATEST 8SD xxxx.
Držitelé Osvědčení o schválení nebo jejich pověřená montážní pracoviště mají
povinnost upravené zasklení označit štítkem se schvalovací značkou (ATEST 8SD
xxxx) s číslem svého schválení, způsobem
úpravy a minimální celkovou propustností. Dále jsou povinni dodat majiteli vozidla dokument (Certifikát, osvědčení či
typový list), ve kterém jsou uvedeny tyto
údaje: typ a výrobní číslo vozidla (VIN,
č. karosérie), číslo schválení Ministerstvem
dopravy, způsob úpravy, minimální celková propustnost, vyznačení míst provedených úprav, datum provedení úpravy
skel a podpis oprávněné osoby s razítkem
montážního pracoviště.
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určených k umístění na skla jen směrovou tabulkou. Provedení a umístění tabulek na vozidle musí být schváleno podle
přílohy č. 15.“
Výjimku představují schválená označení
určená k umístění na skla vozidla (např.
dálniční známka).
Rovněž používání bezpečnostních čirých
fólií na čelních sklech, jako i jakákoliv jiná
dodatečná úprava čelního skla, je nepřípustná. Na čelním a na předních bočních
sklech vozidel nesmí být také použity zrcadlové fólie. V ostatních oknech mohou
být použity pouze zrcadlové fólie schváleného typu, které mají v obou směrech
částečnou propustnost, a jejich odrazová
schopnost není zaměnitelná se světelnými zařízeními vozidel – odrazkami nebo
jinými znaky používanými ve vyhlášce
Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001.

Fólie, nálepky, stínítka
Omezení ve výhledu z vozidla můžou
představovat i různá stínítka, která však,
pokud nejsou schválena (mj. se testuje
i prostupnost světla a zachování barev
světla), nemají na skle co dělat.
To se ostatně týká i ostatních nálepek,
které by mohly omezit výhled řidiče. Pokud tyto nálepky nejsou schváleny Ministerstvem dopravy, je nepřípustné je
používat mimo případy uvedené v § 34
odst. 3 vyhlášky č. 341/2002 Sb.: „Úpravy
a opravy zasklení vozidel, které mají za
následek snížení světelné propustnosti,
je možno provádět pouze při dodržení
podmínek daných předpisem EHK č. 43
a musí být schváleny podle přílohy č. 15.
V zorném poli řidiče nesmí být umístěny
žádné předměty (např. okrasné a upomínkové předměty), které by omezovaly
výhled řidiče všemi směry, s výjimkou
schválených označení určených k umístění na skla vozidla. Tato podmínka neplatí
pro zadní skla vozidel kategorie M3. Výhled zadním sklem vozidla kategorie M1
může být částečně snížen schváleným
příslušenstvím nebo přepravovanými
předměty, avšak jen za podmínky, že je
vozidlo vybaveno pravým vnějším zpětným zrcátkem homologovaného nebo
schváleného typu. Výhled předním sklem
u vozidel kategorie M3 může být částečně snížen vedle schválených označení

Podmínky zde uvedené jsou obdobně
aplikovány ostatními státy a v případě
jejich nedodržení při cestách vozidel do
zahraničí lze očekávat uplatňování sankcí
místními kontrolními orgány.

Kontrola policie
V případě kontroly Policie České republiky v rámci dohledu na bezpečnost
a plynulost provozu na pozemních komunikacích bude požadováno kromě jiných
dokladů i předložení výše zmíněného
osvědčení.
Správné provedení kontroly propustnosti
světla u čelních a předních bočních oken
kontrolovaného vozidla je možné jen
s odpovídající měřicí technikou.
Pokud je propustnost světla nižší než
70%, hrozí řidiči bloková pokuta do 5 tisíc
korun. Řidič je upozorněn na to, že fólie
z oken musí odstranit. Pokud je propustnost pod 20 %, policie přestupek postoupí správnímu orgánu a řidiči je zakázána
další jízda. Pokuta je v tomto případě od
5 do 10 tisíc korun nebo 6 měsíců až rok
zákaz řízení.

Mgr. Iva Mlynaříková
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Přeprava dětí
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Odškodňování úrazů
na namrzlých či neuklizených
chodnících
Zranili jste se na neupraveném chodníku? Po kom lze žádat náhradu a co všechno do ní můžete promítnout? Kolegium
Nejvyššího soudu ČR nedávno výrazně
omezilo odpovědnost vlastníků chodníků, když ve svém stanovisku rozhodlo, že
žádat o odškodnění za zranění na zmrzlém chodníku může jen ten, kdo šel dostatečně opatrně.

Kdo odpovídá
Od ledna roku 2009 vstoupila v účinnost novela, která zásadním způsobem
změnila odpovědnost za úklid a údržbu
chodníků v našich obcích a městech.
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Odpovědný je vlastník komunikace, tedy
nejčastěji obec či město, nikoliv vlastník
přilehlé nemovitosti.
Obce mají navíc díky novele možnost
vymezit úseky chodníků a silnic, kde pro
jejich malý dopravní význam nebudou
zajišťovat sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.
Ani majitelé domů však nejsou platností novely zcela zproštěni odpovědnosti.
Pokud se stane, že vznikne chodci úraz či
škoda kvůli sesunutému sněhu ze střechy
nebo utrženému rampouchu, odpovídají
za škodu oni.

Odpovědnost majitelů domů vyplývá ze
zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, který stanovuje odpovědnost
každému, kdo škodu způsobí porušením
právní povinnosti. Tato právní povinnost
je spatřována v povinnosti každého počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám
zejména na zdraví a na majetku ve smyslu
§ 415.
Majitelé domů mají povinnost zabránit
případnému vzniku škody na majetku
či zdraví v souvislosti s pádem sněhu
ze střechy budovy ve svém vlastnictví.
Pokud existuje velké riziko vzniku škody,
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Odškodňování úrazů
je vhodné, aby se majitel budovy obrátil
na policii, za jejíž asistence by na nezbytně nutnou dobu mohla být ohrožená část
místní komunikace (zejména chodníku)
například obehnána páskou zabraňující
vstupu osob.

Co dělat, když se zraníte
na neupraveném chodníku?
V případě úrazu na špatně ošetřeném
chodníku nás může čekat poměrně složité
vyřizování, které může v mnoha případech
skončit i u soudu. Jak tedy postupovat, pokud se zraníte na neupraveném chodníku?
Nejprve je nutné na obecním úřadě zjistit,
kdo za újmu skutečně odpovídá a škodu
ohlásit. Je nutné mít na paměti, že ačkoliv
je majitelem chodníku většinou obec, není
to 100% pravidlem.
Pokud budete požadovat náhradu škody,
leží důkazní břemeno na vás. Velmi důležité je proto opatření důkazů přímo na místě
vzniku úrazu. Snažte se o co nejpřesnější
zapamatování místa a času nehody, v ideálním případě místo vyfoťte alespoň mobilem. Zaznamenáte tak stav chodníku, který
by mohl být mezitím uklizen a vy byste
neměli jak dokázat, že majitel chodníku nedostál své povinnosti. Pro snadnější dokazování je také dobrým řešením zajištění případných svědectví lidí, kteří nehodu viděli
(např. pracovníků záchranné služby nebo
kolemjdoucích občanů), a zprávy o počasí
a podmínkách v daném čase a místě.
Dalšími důležitými dokumenty jsou
také potvrzení prokazující škodu, která
byla následky úrazu způsobena. Je třeba předložit veškeré doklady, které by
mohly jakýkoliv výdaj spojený s úrazem
potvrzovat. Může se jednat například
o posudky o bolestném, posudky o ztížení společenského uplatnění, potvrzení
o ztrátě na výdělku či potvrzení o výdajích souvisejících přímo s úrazem apod.
Následně je hodnoceno, zda byl chodník,
kde se úraz stal, skutečně neuklizený, neošetřený proti námraze či jiné nebezpečné
situaci, tedy že jeho stav výrazně vybočoval ze stavu běžného a běžné schůdnosti
tohoto chodníku. Je také třeba posoudit,
zda poškozený přizpůsobil chůzi a její
rychlost zjevnému stavu chodníku.

www.das.cz

Obec či město mají možnost se vyhnout
odpovědnosti v případě, kdy nebezpečný
stav chodníku nemohly z objektivních důvodů odstranit ani při vynaložení veškeré
možné péče a schopností. Takovými případy jsou například předchozí nečekaná
havárie předcházející nevhodnému stavu
chodníku, nebo jiný zásah vyšší moci bezprostředně před úrazem (např. náhlé změny počasí).
V případě neuznání nároku pak nezbude nic jiného než se obrátit na soud, kdy
k žalobě musí poškozený připojit veškeré
důkazy, které svědčí jeho verzi celé události. Soud si v takových případech nechává většinou vypracovat posudek o stavu
chodníku a dalších okolnostech případu.

Kdy především vzniká
nárok na odškodné
Nárok na odškodné vzniká zejména v případech, kdy závada ve schůdnosti výrazně vybočuje z aktuálního stavu pozemní
komunikace, je pro uživatele komunikace
nepředpokládatelná a pro obec či kraj je
odstranitelná běžnou údržbou.
Dále poškozený svůj pohyb obezřetně přizpůsobil aktuálnímu stavu komunikace
a aktuálním povětrnostním podmínkám
a samozřejmě není dáno jeho výlučné
spoluzavinění.
Mezi další lze uvést ty případy, kdy obec
či kraj neprokázaly, že nebylo v jejich objektivní moci závadu odstranit, zmírnit či
na ni upozornit, a kdy se nejedná o účelovou nebo vymezenou neudržovanou
komunikaci.

Průlomové stanovisko
Nejvyššího soudu ČR
„Závadami ve schůdnosti pozemní komunikace se rozumí natolik významné
změny (zhoršení) schůdnosti komunikace, že chodec ani při obezřetné chůzi respektující stav komunikace či důsledky povětrnostních vlivů nemůže
jejich výskyt předpokládat a účinně na
ně reagovat.“
Tento právní názor přijalo občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího soudu
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v Brně v rámci sjednocování soudní praxe týkající se otázky odškodňování úrazů chodců na kluzkých či neuklizených
chodnících.
Zjednodušeně řečeno, pokud chodec ví, že
chodník není uklizený, je na něm námraza,
a přesto se na něm pohybuje tak, že tyto
faktory nebere v úvahu, potom v případě
úrazu nemůže očekávat, že bude odškodněn. Odškodnění by chodec mohl očekávat
v případě, že dojde k nečekané změně, kterou nemohl předpokládat (například dojde
k náhlé změně počasí a chodník se nečekaně změní v ledovku). Pokud totiž vstupuje
na chodník, který nese znaky zimního počasí, pak se musí chovat podle této situace,
která je mu předem známa a té přizpůsobit
pohyb a své chování.
Nejvyšší soud vydal svůj právní názor na
základě sporu (sp. zn. 25 Cdo 1713/2008)
občana z Ostravy, který kolem třetí hodiny ranní utrpěl úraz na neposypané místní
komunikaci a žaloval majitele chodníku na
bolestném o 54 tisíc korun. Okresní soud
v Ostravě mu vyhověl, ale v rámci odvolacího řízení Krajský soud v Ostravě žalobu zamítl. Podle krajského soudu chodec věděl,
v jakém stavu je chodník a bylo prokázáno,
že věděl o namrzlém stavu a mohl tedy
předvídat, že chůze na takovém chodníku
vyžaduje zvláštní opatrnost. Podle zjištění
v této noční době, kdy teplota klesla pod
bod mrazu, ani nebylo v silách majitele
chodníku námrazu odstranit. Navíc nešlo
o závadu ve schůdnosti komunikace ve
smyslu § 26 odst. 7 zákona č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích („Závadou ve
schůdnosti pro účely tohoto zákona se rozumí taková změna ve schůdnosti pozemní
komunikace, kterou nemůže chodec předvídat při pohybu přizpůsobeném stavebnímu
stavu a dopravně technickému stavu a povětrnostním situacím a jejich důsledkům.“).
Nejvyšší soud proto svým rozsudkem dovolání zamítl a potvrdil tak správný názor
Krajského soudu v Ostravě. Rozsudek Nejvyššího soudu 25 Cdo 1713/2008 byl přijat
jako sjednocující stanovisko.
Povinnost udržovat chodník schůdný však
zůstává i nadále na jeho majiteli.
Mgr. Iva Mlynaříková
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Životopisy

PODĚKOVÁNÍ
za 10 let spolupráce panu

LUBOŠI BITNAROVI
Pan Luboš Bitnar s námi spolupracuje od
1. dubna 2002. V těchto deseti letech se
stal našim věrným pojišťovacím poradcem
v Královéhradeckém kraji. Začátky nebyly
nijak jednoduché. Stabilita a nalezení pravidelné práce byly pro něj něčím novým.
Kromě svých nejbližších miluje svoji motorku značky Suzuki Intruder 1400.
Je to motorkář a sportovec tělem i duší.
Za ta léta se naučil rozpoznat potřeby
nejen své, ale také ostatních.
Vážíme si jeho, někdy svérázného přístupu, ale vždy se srdcem na dlani. S tím jsou

v posledních letech spojeny jeho výborné
výsledky. Má ohromnou vlastnost, a to je
podat pomocnou ruku a pomáhat svým
blízkým i kolegům.
Pane Bitnare, děkujeme Vám za dosavadní
práci a do dalších minimálně deseti let přejeme stále tak dobré výsledky a hodně štěstí
v soukromém životě.

Za společnost D.A.S.
Mgr. Jitka Chizzola

BLAHOPŘÁNÍ
k životnímu jubileu paní

MARCELE STUDNIČKOVÉ
Paní Marcela Studničková začala svoji kariéru ve společnosti D.A.S. již 1. srpna 1996
a oslavila s námi nejeden úspěch - pracovní
i soukromý.
Její začátky nebyly vůbec jednoduché. Ihned
po nástupu do naší společnosti ji postihla
automobilová nehoda a na další tři měsíce
ji nedovolila pracovat naplno. I přes sádru
a bolesti se snažila každou chviličku využít
ke své práci. A toto obdivuhodné nasazení
v ní přetrvává i nadále.
Paní Marcela Studničková, která během patnácti let, byla vždy na špici našich nejlepších
pojišťovacích poradců se prostě nevzdává.
Její filozofií je „pokud nemám hotovo, neodcházím od práce“. Tato vlastnost je ohromná,
ale také přináší svá úskalí. Někdy až paličatost
a nedůvěra v nové věci komplikují její kroky
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jak v soukromém, tak i v pracovním životě.
Byla jedna z prvních, která si otevřela vlastní
agenturu, kterou minulý rok přestěhovala
do větších prostor. Paní Marcela žije s D.A.S.
od rána do večera. Ale naštěstí se naučila, že
život je také za zdmi kanceláře. Ve volném
čase miluje golfové greeny.
Přejeme jí, aby pro ni byla práce stále
potěšením a mnoho zábavy a odpočinku na
golfových hřištích.
Dovolujeme si jí tímto blahopřát ke krásnému životnímu jubileu 60 let a popřát jí
mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti. Velice si
vážíme jejího pracovního nasazení a výsledků,
které pro naši společnost vykonává.
Za společnost D.A.S.
Mgr. Jitka Chizzola
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Praktické otázky při připojení
poškozeného s nárokem na náhradu
škody v trestním řízení.
Mnozí z nás se již ocitli v postavení,
kdy byli nuceni nést následky trestného jednání jiné osoby. Již tato skutečnost sama o sobě člověka zasáhne, a to
i v případě, kdy se jednalo o drobnou
trestnou činnost. O to hůře se pak orientujeme v následných krocích orgánů
činných v trestním řízení, přestože jsou
přirozeně činěny v náš prospěch. Především tyto faktory byly důvodem, který
vedl ke snaze nastínit alespoň základní
práva poškozeného pro případ uplatnění nároku na náhradu škody v trestním
řízení a jeho postavení v řízení.
Trestní řízení, tak jak je toto upraveno zákonem č. 141/1961 Sb., slouží primárně
k tomu, aby byly náležitě zjištěny trestné
činy a jejich pachatelé byli podle zákona
spravedlivě potrestání. K tomuto cíli také
směřuje práce orgánů činných v trestním
řízení, tj. orgánů Policie ČR, státní zastupitelství, soudů.
Jednou ze stran trestního řízení je ale
i osoba poškozeného (může se jednat jak
o osobu fyzickou, tak právnickou). Tím
je v trestním řízení ten, komu bylo trestným činem ublíženo na zdraví, způsobena majetková nebo nemajetková újma,
nebo ten, na jehož úkor se pachatel trestným činem obohatil (§43 odst. 1 tr. řádu).
Poškozený má řadu procesních práv, které slouží k ochraně jeho práv, zejména pak
právo činit návrhy na doplnění dokazování,
nahlížet do spisů (§ 65 tr. řádu), zúčastnit se
hlavního líčení a veřejného zasedání konaného o odvolání a před skončením řízení se
k věci vyjádřit.
Kromě výše uvedených procesních práv je
dalším právem poškozeného navrhnout,
aby soud v odsuzujícím rozsudku uložil obžalovanému povinnost nahradit v penězích
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škodu nebo nemajetkovou újmu, jež byla
poškozenému trestným činem způsobena.
Rovněž poškozený může žádat o vydání
bezdůvodného obohacení, které obžalovaný na jeho úkor trestným činem získal. Lze
říci, že toto je nejčastěji využívaným oprávnění ze stran poškozených v rámci trestního
řízení. Umožňuje poškozenému se v poměrně krátkém časovém úseku (oproti délce průměrného občanskoprávního řízení)
a v celku jednoduchým způsobem, domoci vydání pravomocného rozhodnutí, které
deklaruje existenci nároku na náhradu škody poškozenému. Toto rozhodnutí trestního
soudu je případným základem pro podání
návrhu na nařízení exekuce vůči pachateli
trestného činu, tj. osobě, která mu škodu
svým protiprávním jednáním způsobila.
Přes oblíbenost tohoto institutu dochází
v praxi k častým, zejména pak procesním
chybám ze strany poškozených. Ty pak vedou k tomu, že soudy buď o nároku poškozeného na náhradu škody vůbec nemohou
rohodnout, popř. nárok na náhradu škody
poškozenému nepřiznají, či jej přiznají pouze z části.
Poškozený má právo připojit se s nárokem
na náhradu škody kdykoli, nejpozději však
u hlavního líčení před tím, než je zahájeno dokazování, tj. v praxi po přednesení
obžaloby, popř. návrhu na potrestání státním zástupcem. Připojení poškozeného
může být učiněno ústně do protokolu, ať
již na Policii ČR, nebo u soudu. Poškozený rovněž může zaslat orgánům činným
v trestním řízení písemné podání, z něhož
bude patrno, že se poškozený se svým nárokem na náhradu škody připojuje k probíhajícímu trestnímu řízení. Pokaždé však
musí být dbáno na to, aby byla dodržena
formální stránka připojení se s nárokem na
náhradu škody.

Připojení musí mít následující formu:
„Jako poškozený se připojuji s nárokem
na náhradu škody (s nárokem na náhradu
nemajetkové újmy) proti obžalovanému XY,
a to s částkou …...“
Poškozený tudíž musí ve svém připojení specifikovat konkrétní peněžní částku,
kterou po obviněném vymáhá. Pokud by
se poškozený připojil např. způsobem, že
„požaduje škodu ve výši určené znaleckým
posudkem“, „škodu, kterou upřesní dodatečně“, „škodu, o níž hovoří ve své výpovědi“
apod., pak je takovéto „připojení“ procesně neúčinné a soud k němu nepřihlíží.
Tato výše uvedená pochybení poškozených
v rámci trestního řízení jsou poměrně častá a jejich výsledkem je pak nespokojenost
poškozeného a následná nutnost domáhat
se svého nároku složitější, občanskoprávní
cestou.
Poškození zároveň často zapomínají, že mají
právo připojit se s případnými úroky z prodlení dle příslušného právního předpisu (zejména je tato otázka aktuální při trestných
činech podvodu, kdy dochází pachatelem
k vylákání peněžité částky od poškozeného
pod záminkou půjčky).

V případě vůle uplatnit
na obžalovaném i úroky
z prodlení musí připojení znít:
„Jako poškozený se připojuji s nárokem na
náhradu škody (s nárokem na náhradu nemajetkové újmy) proti obžalovanému XY,
a to s částkou …... s úroky z prodlení od …
ve výši.....“
Je potřeba zdůraznit, že jak nárok na náhradu škody, tak případné uplatnění
úroků z prodlení není v rámci trestního
řízení zpoplatňováno. Tj. pokud si poškozený není zcela jistý výši způsobené
škody, popř. od kdy mu běží právo na

D.A.S. magazín 1/2012

14

Nárok na náhradu

úroky z prodlení, lze doporučit uvedení byť
i vyšší částky, resp. doby pro poškozeného
příznivější. Poškozený se nevystavuje nebezpečí žádné sankce.
Dalším důležitým faktorem pro uplatnění
nároku na náhradu škody v trestním řízení
je, aby se s nárokem na náhradu škody připojila oprávněná osoba. Pokud je poškozenou fyzická osoba starší 18 let nečiní toto
žádné problémy. V případě osoby mladší
18 let však připojení musí učinit zákonný zástupce „Jménem poškozeného XY se
připojuji s nárokem na náhradu škody proti
obviněnému XY s částkou.....“. Pokud je poškozeným subjektem osoba právnická musí
se připojit za ní osoba k tomu oprávněná, tj.
statutární orgán, popř. osoba k tomu pověřená např. plnou mocí. Častým pochybením
v tomto směru bývá např. situace, kdy se při
vykradení osobního motorového vozidla
(škoda je způsobena vlastníku – právnické
osobě) připojí zaměstnanec, který toto motorové vozidlo užívá, a který zjistil jeho vykradení. Takovéto připojení je ale bez plné
moci procesně neúčinné.
Pokud se již poškozený připojí řádně
a včas s nárokem na náhradu škody,
nesmí zapomenout na fakt, že primárně činnost orgánů činných v trestním
řízení, jakož i dokazování směřují ke

zjištění pachatele trestného činu a k jeho
potrestání. Obvykle součástí takovéhoto
dokazování je i zjišťování výše způsobené
škody, zejména pak v případě majetkových
trestných činů. Netýká se to ale všech trestných činů, neboť např. u trestného činu ublížení na zdraví, při němž došlo i ke zničení
osobních věcí poškozeného, není výše škody na těchto věcech podstatná pro rozhodnutí o vině a trestu. V takovém případě je na
poškozeném, aby soudu předložil důkazy,
prokazující vyši vzniklé škody. V opačném
případě soud totiž poškozeného odkáže
s uplatněným nárokem na náhradu škody
na řízení ve věcech občanskoprávních, když
dokazování nutné pro rozhodnutí o nároku
poškozeného přesahuje možnosti trestního
řízení. Zejména tento postup lze očekávat
při uplatnění nemajetkové újmy ze strany
poškozeného, kdy prokazování nemajetkové újmy jde zcela nad rámec trestního
řízení.
Pokud se pak poškozený včas a řádně připojí s nárokem na náhradu škody musí mu
být doručen rozsudek či trestní příkaz,
v němž bylo o jeho nároku na náhradu
škody rozhodnuto.

V případě nesouhlasu s rozhodnutím
trestního soudu o náhradě škody, které je
zakotveno v trestním příkaze, má poškozený možnost uplatnit své nároky u občanskoprávního soudu formou žaloby na náhradu škody.
V případě rozhodnutí formou rozsudku má
poškozený právo podat odvolání, avšak
pouze do rozhodnutí o náhradě škody, a to
do osmi dnů ode dne doručení.
Je nutno upozornit na fakt, že doručení může být učiněno i uložením u poštovního úřadu, takže pokud si poškozený rozsudek nevyzvedne může mu
marně uplynout případná lhůta k podání
odvolání.
Co dodat závěrem. Výše uvedené body jsou
pouze letmým nástinem celého komplexu
práv poškozeného v rámci trestního řízení.
Avšak již při vyvarování se chyb, tak jak byly
tyto shora vymezeny, lze předpokádat, že
v trestním řízení bude soud moci rozhodnout o nárocích uplatněných poškozeným
a ten se tak domůže svého exekučního
titulu vůči pachateli trestného činu.

Bylo – li v trestním řízení rozhodnuto formou trestního příkazu, nemá poškozený
právo podat jakýkoli opravný prostředek.
Mgr. Eva Dvořáková

D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s.
Člen pojištovací skupiny ERGO Versicherungsgruppe a dceřiná společnost největšího
evropského specialisty na pojištění právní ochrany, hledá vhodného kandidáta na pozici

POJIŠŤOVACÍHO PORADCE
Požadujeme:
samostatnost ● profesionalitu ● komunikativnost ● orientaci na výsledek ● vysoké pracovní nasazení ● ochotu se dále vzdělávat
Nabízíme:
prodej ojedinělé služby ● motivující ohodnocení v závislosti na prodeji (provize) ● uplatnění ve stabilní společnosti, která je jedničkou
v právní ochraně ● zázemí a know-how nadnárodní společnosti ● ucelený systém vzdělávání (kvalitní systém bezplatného školení
a dalšího vzdělávání) ● možnost dalšího kariérního růstu ● odborné vedení a stálá podpora manažera obchodní skupiny ● motivační
programy a benefity ● časově flexibilní práci

Podmínky pro přijetí:
Středoškolské vzdělání, bezúhonnost
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Své životopisy zasílejte na adresu:
D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s. ● pí. Mgr. Martina Kallistová
Benešovská 40, 101 00 Praha 10 ● tel.: 267 990 847, 810
nebo e-mailem: kallistova@das.cz
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Nežádoucí stromy
na sousedních pozemcích
S příchodem jara končí období vegetačního klidu, a tím i nejvhodnější doba, v níž
je možno odstranit, nebo omezit stromy
ze sousedních pozemků, které nějakým
způsobem zasahují do vlastnického práva
majitele postiženého území.
Problematiku odstraňování porostů upravuje současný Občanský zákoník velmi stručně,
a to v ustanovení § 127 věty druhé. Toto
ustanovení lze vyložit tak, že vlastník pozemku je oprávněn odstranit podrosty a převisy zasahující na jeho pozemek od souseda,
ovšem musí tak učinit šetrně a ve vhodné
roční době. Využití možnosti kořeny či větve
odstranit je aktem svépomoci, kterého vlastník pozemku může, ale také nemusí využít.
Toto právo je trvalé a je možno jej uplatnit
kdykoliv. Vlastník tak může přesahující větve
a kořeny dlouho tolerovat, což však jeho právo na odstranění nijak neoslabuje.
Je na místě více upřesnit pojem „šetrného
odstraňování“. Při šetrném odstraňování
kořenů či větví se jedná o provedení přiměřeného zákroku v nejnutnějším rozsahu, při
němž musí být brán ohled na přežití stromu.
Ochrany dřevin se dotýká i ustanovení Zákona o ochraně přírody a krajiny. Stromy jsou
chráněny před poškozováním a ničením,
pokud se na ně nevztahuje ještě přísnější
ochrana památných stromů dle § 46 a § 48
výše uvedeného zákona nebo ochrana podle zvláštních předpisů.
Šetrné zacházení je třeba dodržovat nejenom
ve vztahu ke stromům, ale rovněž k sousedům, vlastníkům porostu. Je třeba posoudit,
zda se jedná o obtěžování nad míru přiměřenou poměrům a zda odstranění částí stromů je aktem v rámci dobrých mravů či již jde
o šikanózní jednání. Doporučeným postupem tak je projednání celé věci se sousedem,
případně zaslání písemného upozornění na
nutnost odstranění některých částí stromu.
Pokud soused s odstraněním nebude souhlasit, vlastník sousedícího pozemku nepřichází o oprávnění větve či kořeny odstranit.
Vznikne-li podrůstáním kořenů či přesahem větví vlastníkovi sousední nemovitosti
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škoda (např. poškození zdiva, trávníku), pak
je vlastník stromu za škodu odpovědný a má
povinnost ji nahradit. Je však třeba mít na paměti, že je možná spoluúčast poškozeného.
Dle ustanovení § 417 odst. 1 ObčZ je povinen
ten, komu škoda hrozí, zakročit přiměřeným
způsobem k jejímu odvrácení. Zde je tedy na
místě možnost využít buď ustanovení Občanského zákoníku o svépomoci a části stromu
šetrně a ve vhodné roční době odstranit, či
užít § 417 odst. 2 Občanského zákoníku, kdy

jde-li o vážné ohrožení, je možné domáhat se
u soudu, aby tento uložil vlastníkovi stromu
vhodné a přiměřené opatření k odvrácení
hrozící škody.
Návrh nového Občanského zákoníku přináší
ve věci přesahujících stromů několik zásadních novinek – předně výslovně upravuje
vlastnictví oddělených částí dřevin, kdy tyto
části nově patří tomu, kdo je odstranil. O plodech rostoucích na přesahujících větvích, či
z větví opadaných, však nadále platí, že patří
vlastníku stromu.
Ze současného Občanského zákoníku se
přejímá obsah ustanovení § 127 odst. 3. Toto

stanovuje, že vlastníci sousedících pozemků
jsou povinni umožnit na nezbytnou dobu
a v nezbytné míře vstup na své pozemky,
popřípadě na stavby na nich stojící, pokud
to nezbytně vyžaduje údržba a obhospodařování sousedících pozemků a staveb. Proti
dosavadní úpravě je však více zdůrazněno,
že omezení vlastnických práv v takovém případě přichází v úvahu pouze tehdy, pokud
nejde tohoto účelu dosáhnout jinak. Nebude tedy již možné, aby soused vstupoval na
jiný pozemek jen za účelem dosažení vlastní
úspory, existuje-li způsob dosažení stejného
výsledku jiným, byť nákladnějším způsobem.
Nejdůležitější změnou však je omezení vlastníka pozemku „postiženého“ dřevinami z pozemku sousedícího v možnosti kořeny a větve
šetrně odstranit. Současná právní úprava ve
světě směřuje k vyšší ochraně stromů. Proto je v návrhu nového zákoníku stanoveno,
že kořeny a větve stromu lze odstranit nikoli
pouze šetrně a ve vhodné době, ale také po
zvážení míry obtěžování vlastníka sousedního pozemku, a to pouze tehdy, působí-li
strom škodu nebo jiné obtíže převyšující zájem na nedotčeném zachování stromu. Není
tak již možné odstranit strom, nebo jeho část
bez předchozího písemného upozornění
vlastníka.
Má-li pro to vlastník pozemku rozumný důvod, může požadovat, aby se soused zdržel
sázení stromů v těsné blízkosti společné hranice pozemků, a vysadil-li je nebo nechal-li
je vzrůst, aby je odstranil. Pokud jiný právní předpis nestanoví jinak, nebo neplyne-li
z místních zvyklostí něco jiného, platí pro stromy dorůstající obvykle výšky přesahující 3 m
jako přípustná vzdálenost od společné hranice pozemků 3 m a pro ostatní stromy 1,5 m.
Lze shrnout, že nový Občanský zákoník
jasněji a podrobněji upravuje sousedská
práva, včetně těch týkajících se dřevin. I nadále však zůstává v platnosti pravidlo, že
nejlepší cestou je vzájemná dohoda všech
zúčastněných.

Mgr. Adéla Červenková
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Dovolená

Dovolená podle právního stavu
k 1. 1. 2012 – s praktickými příklady
lze jej sjednat u dohody o pracovní činnosti
pouze smluvně.

Jednotlivé typy dovolené
Zákon rozlišuje několik typů dovolené, které
mají svá specifika:
1. dovolená za kalendářní rok (resp. poměrná
část této dovolené)
2. dovolená za odpracované dny
3. dodatková dovolená (jde o dovolenou pro
zákonem definované zvlášť obtížné profese,
např. práce s nakažlivými materiály, ošetřování
duševně chorých či práce ve vězeňské službě,
kdy může vzniknout u těchto zaměstnanců nárok až na další 1 týden dovolené – s ohledem
na omezený rozsah tohoto příspěvku se touto
problematikou zabývat nebudeme), tento typ
dovolené je nutno terminologicky odlišovat
od případů, kdy zaměstnavatel poskytuje vyšší rozsah dovolené za kalendářní rok – např.
5 týdnů dovolené oproti zákonnému rozsahu
4 týdnů u zaměstnanců v soukromém sektoru.

Dovolená za kalendářní rok

Byť ještě zima neskončila, mnozí z nás už plánují letní dovolenou a v této souvislosti tedy
nabývá na aktuálnosti problematika dovolené dle zákoníku práce.
Ač již současný zákoník práce nepoužívá pojem dovolená „na zotavenou“, tato funkce
dotčeného pracovního volna je i nyní zcela
nepochybná, tedy jedná se o čas, kdy by mělo
dojít k regeneraci pracovní síly odpočinkem.
Samozřejmě každý z nás si pod pojmem odpočinek představuje něco jiného a je plně
na zaměstnanci, jak toto volno využije, zda
např. sportovními aktivitami či vleže pod
slunečníkem, popř. prací na vlastní zahrádce.
Právní úprava, o které bude pojednávat tento článek, je obsažena v § 211 – 223 zákona
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění
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pozdějších předpisů (dle právního stavu
k 1. 1. 2012). V příkladech demonstrujících
zákonnou úpravu budeme „pracovat“ se zaměstnancem v soukromé sféře. Pokud nebude
v textu uvedeno jinak, půjde o zaměstnance
s rovnoměrně rozvrženou pracovní dobou na 5
dnů v týdnu (počítání dovolené u zaměstnanců s jinak rozvrženou pracovní dobou, zejména při nerovnoměrném rozvržení pracovních
směn, vykazuje svá specifika a jde o složitou
problematiku, která by výrazně přesáhla rozsah
tohoto článku a zasloužila by si tak zcela
samostatné pojednání).
Ze zákona vzniká nárok na dovolenou pouze
u zaměstnanců v pracovním poměru – tedy
s pracovní smlouvou. Na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, tedy dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení
práce, nevzniká ze zákona právo na dovolenou,

Nárok na dovolenou za kalendářní rok vzniká
pouze v situaci, kdy zaměstnanec odpracuje
v jednom kalendářním roce (zdůrazňuji, že dovolená se počítá vždy samostatně pro jeden
kalendářní rok) alespoň 60 dnů. Přitom
do odpracovaných dnů se počítají i některé dny, kdy zaměstnanec fyzicky nekoná
práce sjednané v pracovní smlouvě – např. návštěva lékaře, svátek, účast na školení, na které
byl vyslán zaměstnavatelem, čerpání dovolené
na zotavenou, mateřská dovolená – viz blíže
seznam v přiložené tabulce „co se považuje pro
účely dovolené za výkon práce“.
Postačuje výkon práce (či jiné zákonem definované „náhradní“ činnosti – viz tabulka) po
převážnou část směny (tedy více než v 50 %
délky této směny). Části směn odpracované
v různých dnech se nesčítají.
Pokud trvá pracovní poměr u jednoho zaměstnavatele celý kalendářní rok, vznikne
zaměstnanci nárok na dovolenou v plné výměře.
Tedy pokud má zaměstnanec v pracovní smlouvě
uvedeno 5 týdnů dovolené, pak celý tento rozsah
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Dovolená
(1 týden je smluvní nadstandard oproti zákonnému povinnému rozsahu 4 týdnů), v případě
rovnoměrně rozvržené pracovní doby na 5 dnů
v týdnu po přepočtu 25 dnů dovolené.
Stejné pravidlo platí i u zaměstnance, který má
sjednánu kratší pracovní dobu, jež je rozvržena na všech 5 dnů v týdnu (např. každý den
od pondělí do pátku 6 hodin denně). I takový
zaměstnanec má nárok na 25 dnů dovolené
v případě, že ve smlouvě má sjednáno 5 týdnů
dovolené. Náhradu mzdy za den na dovolené samozřejmě dostane v rozsahu 6 hodin jeho sjednaného úvazku.
Pokud by se jednalo o zaměstnance, který má
kratší pracovní dobu rozvrženou na 4 dny
v týdnu (od pondělí do čtvrtka 8 hodin denně),
pak vznikne nárok na dovolenou v rozsahu
5 týdnů (při sjednání tohoto rozsahu v pracovní
smlouvě), což u tohoto zaměstnance bude znamenat v přepočtu pouze 20 dnů.
Pokud nebude za shora uvedených podmínek
(tedy odpracování alespoň 60 dnů) trvat pracovní poměr po celý kalendářní rok, vznikne
nárok pouze na poměrnou část dovolené
za celé kalendářní měsíce trvání pracovního poměru. Příklad: Slečna Andrea nastoupila
(po vystudování vysoké školy) do svého prvního zaměstnání. Jako den nástupu do práce byl
sjednán 12. 3. 2012. Za předpokladu, že pracovní
poměr bude trvat až (minimálně) do 31. 12. 2012,
vznikne této zaměstnankyni nárok na dovolenou
v rozsahu 9/12 sjednaného rozsahu dovolené
(u paní Andrey je sjednávána dovolená ve výměře zákonných 4 týdnů), tedy vznikne nárok na 15
dnů dovolené. Jako první měsíc pro účely dovolené se počítá až měsíc duben (pro nárok na dovolenou je nutno být zaměstnán celý kalendářní
měsíc, přitom části jednotlivých měsíců se
nesčítají!).

Dovolená za odpracované dny
V situaci, kdy zaměstnanci nevznikne právo na dovolenou za kalendářní rok či její
poměrnou část, je aktuální spočítat, zda
a v jakém rozsahu vznikne tomuto pracovníku nárok na dovolenou za odpracované dny.
V takovém případě se spočítají odpracované
dny (opět se přičtou náhradní doby – viz tabulka) a za každých takto 21 odpracovaných
dnů vznikne nárok na 1/12 výměry dovolené (tedy ze zákona 4 týdnů, případně zvýšené výměry dovolené).
Příklad: Pan Zdeněk byl veden od 1. 1. 2012
do 31. 10. 2012 na úřadu práce jako uchazeč
o zaměstnání. Dne 1. 11. 2012 nastoupil k zaměstnavateli, u něhož konal práci až do 31. 7.
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2013. V roce 2012 nezameškal ani jednu směnu. Zaměstnavatel poskytuje dovolenou v délce 5 týdnů. Na jakou dovolenou má právo za
rok 2012?
Pan Zdeněk má nárok pouze na dovolenou za
odpracované dny, za celkem 43 dní se jedná
o 2/12 výměry dovolené, tedy celkem o 4 dny
dovolené (v měsíci listopadu je 22 pracovních
dnů, v prosinci 18 pracovních dnů a 3 placené
svátky, které se počítají také jako odpracované
dny). Po dobu evidence na úřadu práce nárok
na dovolenou nevzniká.
Změnila by se situace, pokud by pan Zdeněk
zameškal 3 dny nemocí (nešlo by o pracovní
úraz či nemoc z povolání) a v jednom dni by
strávil mimo pracoviště 3 hodiny návštěvou lékaře (pracovní směna je 8 hodin)?
V takovém případě by se ony 3 dny pracovní neschopnosti nepočítaly do dnů odpracovaných,
návštěva lékaře by výpočet neovlivnila (taková
doba se počítá jako odpracovaná). Celkem by
tedy pan Zdeněk odpracoval 40 dní, čímž by
mu vznikl nárok na dovolenou pouze v rozsahu
1/12 základní výměry, tedy 2 dny dovolené.

Krácení dovolené
Pokud zaměstnanec zamešká zákonem definovaný počet dnů (směn), dochází (ze zákona) ke krácení dovolené. Takové krácení je
však možné jen u dovolené za kalendářní
rok (či její poměrné části), nikoliv u dovolené za odpracované dny, když samotný výpočet dovolené za odpracované dny již vychází
z přesného počtu odpracovaných dnů.
Opět se vrátíme k naší tabulce vymezující
náhradní doby, resp. doby, které se do odpracovaných směn nezapočítávají. Pokud tedy
nastanou dny (pracovní), ve kterých zaměstnanec nekoná práci a je např. nemocen (tedy
nastane jedna ze situací, kdy se takto strávená doba nezapočítává jako odpracovaná pro
účely výpočtu dovolené), a při součtu všech
těchto zameškaných dnů v jednom kalendářním roce dospějeme k číslu 100, pokrátíme dovolenou o 1/12, za každých dalších
21 dnů o další 1/12.
Pro názornost si opět vysvětlíme právní úpravu
na příkladu:
Do 31. 3. 2012 byla zaměstnankyně na rodičovské dovolené, do práce znovu nastoupila
1. 4. 2012. Dne 1. 11. 2012 zaměstnankyně
onemocněla a byla nemocná až do konce
roku. Výměra dovolené je 4 týdny. Jelikož
zaměstnankyně zameškala celkem 105 dní,
bude se jí dovolená krátit o 1/12, tedy celkem
jí vznikne nárok na 18,5 dne dovolené.

17

Zákon stanoví jednu výjimku, kdy ke krácení
dojít nemůže, zároveň jde o situaci, kdy může
sám zaměstnanec aktivovat své právo čerpání
dovolené v konkrétním termínu (což obecně náleží zaměstnavateli – viz dále). Jde o čerpání dovolené (na zotavenou) po mateřské dovolené
a následné čerpání rodičovské dovolené.
Pokud zaměstnankyně požádá zaměstnavatele o čerpání dovolené po mateřské dovolené,
je zaměstnavatel povinen její žádosti vyhovět
(tuto žádost je potřeba podat včas před ukončením mateřské dovolené). Byť by pro následné
čerpání rodičovské dovolené (které se nepočítá
do odpracované doby) mohlo dojít ke krácení
dovolené, v tomto případě je zákon zakazuje
(pokud již takto dovolená byla vyčerpána po
mateřské dovolené).
Samozřejmě nezbytná podmínka je, že již v daném roce došlo k odpracování 60 dnů – byť
náhradní dobou mateřské dovolené (někteří
zaměstnavatelé do těchto povinných 60 dnů
započítávají případnou starou nevyčerpanou
dovolenou – tedy za rok předešlý).
Příklad: Zaměstnankyně čerpá do 15. 4. 2012
mateřskou dovolenou, před jejím uplynutím
požádá o dovolenou navazující na tuto mateřskou dovolenou. U zaměstnavatele je dovolená dlouhá 4 týdny. V takové situaci jí vznikne
právo na dovolenou v plné výměře 4 týdnů. Byť
po vyčerpání dovolené zaměstnankyně bude
až do konce roku čerpat rodičovskou dovolenou (zamešká tedy více než 100 pracovních
dnů), dovolená se jí již zpětně nepokrátí.
Zaměstnavatel může (ale nemusí) krátit
dovolenou (a to jak dovolenou za kalendářní rok, tak dovolenou za odpracované dny)
i o neomluveně zameškanou směnu (lidově
„áčko“), a to za každou neomluvenou směnu
o 1 až 3 dny dovolené. Neomluvená zameškání kratších částí jednotlivých směn se mohou
sčítat.
Krácení dovolené je možné pouze z důvodu,
který nastal v roce, za nějž se dovolená
poskytuje.
Při krácení dovolené musí být zaměstnanci,
jehož pracovní poměr k témuž zaměstnavateli
trval po celý kalendářní rok, poskytnuta dovolená alespoň v délce 2 týdnů (tedy pokud
pracovní poměr netrval celý rok, není garantována ani minimální dovolená, lze pokrátit dovolenou celou za splnění zákonných podmínek).

Čerpání dovolené,
proplacení nevyčerpané dovolené
Na tomto místě bych chtěla vyvrátit jeden zažitý
mýtus, že čerpání dovolené určuje zaměstnanec,
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Dovolená

např. slovy „vyberu si dovolenou v srpnu“ apod.
Opak je pravdou, termín čerpání dovolené
určuje zaměstnavatel, byť by měl dle zákona
přihlížet nejen ke svým provozním potřebám,
ale i k oprávněným zájmům zaměstnance. To
samozřejmě nevylučuje, aby zaměstnanec
provedl návrh čerpání dovolené v konkrétním
termínu, které následně zaměstnavatel může
schválit a i tímto způsobem určit dovolenou.
Pokud tomu nebrání naléhavé provozní důvody či překážky v práci na straně zaměstnance, musí být určeno čerpání dovolené
v tom kalendářním roce, ve kterém na ni
vznikl nárok.
Zaměstnavatel musí určit čerpání dovolené
tak, aby alespoň část činila 2 týdny v celku,
pokud se se zaměstnancem nedohodne jinak.
Pokud tak neučiní zaměstnavatel ani do
30. června roku následujícího, může určit
dovolenou (nově od 1. 1. 2012) též zaměstnanec. Zaměstnanec však takovou volbu
musí učinit alespoň 14 dní předem, a to navíc
písemně (pokud se nedohodne se zaměstnavatelem na jiné době seznámení).
Dle aktuální právní úpravy se již zaměstnanci
nemůže stát, že by mu nárok na dovolenou na
konci dalšího roku zcela zanikl. Ovšem jelikož
může sám zaměstnanec aktivovat své právo na
dovolenou – její čerpání, mohl by se mu takový
nárok promlčet v tříleté promlčecí lhůtě (počítané zřejmě od data, kdy tak mohl zaměstnanec učinit poprvé), tedy i dnes by měl být
zaměstnanec obezřetný.
Nemůže-li být dovolená vyčerpána ani do konce následujícího kalendářního roku proto, že
zaměstnanec byl uznán dočasně práceneschopným nebo z důvodu čerpání mateřské
anebo rodičovské dovolené, je zaměstnavatel
povinen určit dobu čerpání této dovolené po
skončení těchto překážek v práci.
Dle aktuální právní úpravy je možné proplatit
nevyčerpanou dovolenou jen při skončení
pracovního poměru, tedy nelze si obecně namísto vyčerpání dovolené vybrat její proplacení (např. v situaci, kdy se vrací žena do práce po
rodičovské dovolené a zbývá jí nevyčerpaná
dovolená).
Pokud by nárok na dovolenou zanikl, např.
zčásti (pro následné krácení), resp. nevznikl, byť např. zčásti (neboť dovolenou může
zaměstnavatel poskytnout ještě v době,
kdy na ní nevznikne nárok – tedy např. na
začátku kalendářního roku či na počátku
pracovního poměru), je zaměstnanec povinen vrátit dotčenou náhradu mzdy, na
tuto částku může zaměstnavatel provést
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jednostrannou srážku ze mzdy (tedy bez
souhlasu zaměstnance).

Změna zaměstnání
Nárok na dovolenou se počítá samostatně
u každého zaměstnavatele.
Pokud zaměstnanec mění zaměstnání
nikoliv přesně ke konci měsíce, ale např.
v jeho polovině, a tyto dva pracovní
poměry na sebe bezprostředně navazují,
poskytne dovolenou za tento kalendářní
měsíc nový zaměstnavatel, nárok na ni
tedy vlastně vznikne u nového zaměstnavatele. Podmínkou však je, aby u obou zaměstnavatelů samostatně vzniklo zaměstnanci
právo na poměrnou část dovolené za kalendářní rok (podmínka odpracování 60 dnů).
Tedy příkladmo: Pan Jan pracoval u společnosti A, s.r.o., a to od 1. 1. 1012 do 15. 4. 2012,
od 16. 4. 2012 pracoval u společnosti B, a.s.,
a to až do konce roku 2012. A, s.r.o. poskytuje

dovolenou ve výměře 4 týdnů, B, a.s. 5 týdnů.
U A, s.r.o. vznikne zaměstnanci nárok na dovolenou v délce 3/12, tj. 5 dnů. U B, a.s. v délce
9/12, tj. 18,5 dne dovolené.
Ze zákona však neexistuje nárok na převedení dovolené k novému zaměstnavateli,
pokud na ni vznikl nárok u stávajícího zaměstnavatele. Tedy ze zákona si zaměstnanec
u původního zaměstnavatele dovolenou buď
vyčerpá nebo mu bude proplacena. Zákon počítá pouze s dohodou všech zainteresovaných
stran, tedy zaměstnance a obou zaměstnavatelů o převodu a finančním vyrovnání mezi oběma zaměstnavateli, jde však o administrativně
náročnou činnost, a proto se v praxi s touto
dohodou často nesetkáváme.
Závěrem bych chtěla našim čtenářům popřát,
ať jim letošní dovolená vyjde dle jejich
představ!
Mgr. Martina Klusáčková

Co se považuje pro účely dovolené za výkon práce
Jako výkon práce se posuzuje doba:
1. čerpání dovolené, doba, kdy si zaměstnanec vybírá náhradní volno za práci přesčas nebo za
práci ve svátek, a doba, kdy zaměstnanec nepracuje proto, že je svátek, za který mu přísluší náhrada
mzdy, případně za který se mu jeho měsíční mzda nebo plat nekrátí.
2. čerpání mateřské dovolené a doba, po kterou zaměstnanec čerpá rodičovskou dovolenou
do doby, po kterou je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou, a doba (dočasné)
pracovní neschopnosti vzniklé v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání
vzniklého při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním
3. tzv. jiných důležitých osobních překážek v práci speciﬁkovaných v nařízení vlády
č. 590/2006 Sb. - bližší podmínky lze nalézt v tomto předpise
● potřebná k vyšetření nebo ošetření zaměstnance,
● potřebná k pracovně-lékařské prohlídce, vyšetření nebo očkování souvisejícími s výkonem práce,
● při přerušení dopravního provozu nebo zpoždění hromadných dopravních prostředků,
● při znemožnění cesty do zaměstnání,
● k účasti na svatbě,
● potřebná v souvislosti s narozením dítěte k převozu manželky (družky) do zdravotnického zařízení
a zpět a k účasti při porodu,
● potřebná k účasti na pohřbu při úmrtí v rodině,
● potřebná k doprovodu rodinného příslušníka do zdravotnického zařízení,
● potřebná k účasti na pohřbu spoluzaměstnance,
● k přestěhování,
● k vyhledání nového zaměstnání (ve výpovědní době).
4. kdy zaměstnanec nepracuje pro překážky z důvodu obecného zájmu - např. darování krve,
školení, na které byl zaměstnanec vyslán zaměstnavatelem
5. kdy zaměstnanec nepracuje pro překážky v práci na straně zaměstnavatele, tedy např. pro
prostoj a jiné překážky na straně zaměstnavatele – ovšem s výjimkou doby, po kterou byla práce
přerušena pro nepříznivé povětrnostní vlivy

Pro účely dovolené se jako výkon práce neposuzuje zejména doba:

● dočasné pracovní neschopnosti, s výjimkou pracovní neschopnosti vzniklé v důsledku pracovního
úrazu nebo nemoci z povolání,
● rodičovské dovolené
● ošetřování člena rodiny
● neplaceného volna na žádost zaměstnance
● pracovního volna poskytnutého na žádost zaměstnance, bylo-li předem sjednáno jeho napracování,
● po kterou byla práce přerušena pro nepříznivé povětrnostní vlivy

www.das.cz

MS v Los Angeles 2012

MS v Los Angeles 2012
JIRKA VYBOJOVAL STŘÍBRO
Rok 2012 je pro všechny sportovce hlavně ve znamení
olympijských a paralympijských her v Londýně.
Pro Jiřího Ježka bylo proto únorové mistrovství světa
v dráhové cyklistice především testem formy a důležitým
krokem právě směrem k Londýnu.
“Po náročné zimní přípravě jsem si chtěl otestovat systém tréninku, který bych rád použil i před Hrami v Londýně. A samozřejmě
by mi každý úspěch dal velikou chuť i sebevědomí do další části sezony. S tím jsem do Los Angeles odjížděl, mým cílem bylo
umístění na stupních vítězů.”
Svůj cíl si Jirka splnil. Ve své parádní disciplíně, ve stíhacím závodě na 4 km, vybojoval stříbrnou medaili. Umístění mohlo být
dokonce ještě lepší, když po vítězství v dopolední kvalifikaci
náš závodník nastupoval do finále s nejlepším časem. Během
finálové jízdy však Jirkovi překvapivě došly síly a rumunský
soupeř Carol Eduard Novak tak může slavit své premiérové vítězství v této disciplíně. Na Jirku „zbylo“ pouze druhé místo, ale
přesto může být nejen on, ale i celý jeho realizační tým, spokojený. Ne příliš rychlá dráha na velodromu v Los Angeles zaskočila už v kvalifikaci hodně závodníků. Jirka přesto dokázal, že
v konkurenci kvalitních soupeřů půl roku před Paralympijskými hrami v Londýně patří do nejužší světové špičky, a i když
po dvou letech ztratil ve stíhacím závodě titul mistra světa,
rozhodně neztratil chuť bojovat!
„Může se zdát, že bych mohl být zklamaný, ale já jsem se stříbrnou
medailí opravdu spokojený! Samozřejmě nebylo lehké smířit se
po vyhrané kvalifikaci s prohrou ve finále, ale i to se stává. Já jsem
ten den odpoledne prostě neměl dost sil, a proto soupeř vyhrál zaslouženě. Nebudu z toho nijak panikařit, příprava byla perfektní
a momentální výpadek mi nevadí. Alespoň mám co zlepšovat!
Chci všem strašně moc poděkovat za podporu a věřím, že i stříbrná
medaile udělala mým fanouškům radost!“
Přesně jak řekl Jirka, stříbrná medaile z mistrovství světa je
úžasný výsledek a my, kteří ho známe, máme jistotu, že závodník bojující v barvách pojišťovny D.A.S. má nyní o to větší motivaci pro Hry v Londýně. Během jarních závodů budeme Jirkovi
držet palce, ať nasbírá co nejvíce sil a potřebných vítězství,
aby se na startu Paralympijských her na přelomu srpna a září
objevil v nejlepší kondici, odhodlán bojovat o stupně nejvyšší!
Dne 6.3.2012 byl podruhé ve své kariéře Jirka oceněn titulem
Nejúspěšnější hendikepovaný sportovec roku. Vítězství v této
anketě mu přinesly vynikající úspěchy loňské sezony a D.A.S.
mu upřímně gratuluje.
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Křížovka
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to je olej, s nímž ... (viz tajenku).
Lupat

1. část
tajenky

Mohamedův
rádce

Pytel

Značka
astatu

Čaloun

Pařát

Biblická
osoba

Iniciály
Krásnohorské

Experimenty

Omýt
vodou

2. část
tajenky

Sídlo
v Čadu

Porucha
zraku

Plout

Kopáním
poškodit

Ženské
jméno

Mužské
jméno
Kovová
deska

Hmyzožravci

Část
nohy

Viadukt

Útok

Volání
o pomoc

Anglický
šlechtic

Řeka
v Malajsii

Sušenka

Atlet. náčiní

Strážce
morálky

Citosl.
plašení

Alkoholický
cukr

Obdržet

Pomluva

Dračka

Průzkum
veřej,
mínění

Tvářecí
stroje

Německý
souhlas

Kovová
fólie

Zahradní
nádoba

Významná
funkce

Sloní zub

Trička

Náš hud.
skladatel

Druh
hmyzu
Háj

Chlapec

Potáč

Peň

Škůdci
šatů
Kanoista
Chemický
prvek

Stažení
svalů

Výkon
fotbalisty

Působit
utrpení

Chobotnatec

Primát

Chechtot

Dravá
ryba

Obsah
zlata v minci

Materiál
svíček

Rajská
jablíčka

Servírovat
Původní
les

Uhličitan
sodný

Přijímací
místnost

Předložka

Revolvery

Asijský
jelen

Elektr.
nabitá částice

Lehká
surovina

Otázka
na místo

Malíček

Ostrov
v Indonésii

Druh
doutníku

Domácí
zvířata

SPZ voz.
Rokycan

Příloha
k masu

Píchat

Druh
papouška

Předložka

Kout

Orient.
pokrm

Kácet

Ostrovan
(slov.)

Předložka

Pevně
držet

Spojnice
míst stejného
tlaku

Karetní
hra

Vzhůru

Pomůcka:
Aloi, Ati,
Biak,
Muar.

Ze zaslaných odpovědí a správně vyluštěné tajenky v Magazínu D.A.S. 2/2011 bylo vylosováno deset výherců v tomto pořadí: 10. místo J. Kratejl - Dešnice , 9. místo M. Lohniský
– Lomnice nad Lužnicí, 8. místo J. Matoušková – Klánovice, 7. místo J. Medáček - Bohušovice nad Ohří, 6. místo J. Pulkrábek – Ostrava, 5. místo V. Pojmanová – Havlíčkův Brod,
4. místo J. Krásl – Boletice nad Labem, 3. místo E. Zítková – Broumov, 2. místo S. Felcman – Pardubice, 1. místo, J. Přibík – Kůzová.
Vylosovaným luštitelům blahopřejeme a zasíláme drobné dárkové předměty.
Vyluštěnou tajenku zašlete na korespondenčním lístku na adresu Agentura M-S-P, s.r.o., Hornopočernická 13, 197 00 Praha 9 – Kbely, nejpozději do 30. 6. 2012.
Po zaslání správně vyluštěné křížovky budete zařazeni do slosování o věcné ceny. Jména výherců budou zveřejněna v Magazínu D.A.S. v listopadu 2012 a na www.das.cz.
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!POZOR!

!POZOR!
Rozšíření právní ochrany
dle požadavků klientů
Nové pojistné
podmínky od 1. 4. 2012
Na základě zajímavých poznatků a připomínek našich klientů se naše společnost
rozhodla pro rozšíření a úpravu pojistných
podmínek právní ochrany. Děkujeme všem
klientům, kteří svými podněty iniciovali
změny a přispěli tak k ještě lepší úrovni nabízeného pojištění právní ochrany. Současně jsme se však snažili udržet pojistné na
stávající úrovni, což se nám podařilo téměř
u všech produktů.

Právní ochrana rodiny
Právo sociálního zabezpečení – klientům poskytneme poradu při odebrání či
snížení invalidního důchodu, podpory
v nezaměstnanosti, snížení příspěvku na
bydlení, apod.

Právní ochrana nemovitosti
Správní řízení – klienty budeme zastupo-
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služby a produkty např. vyhotovení znalečného, které není nařízeno soudem,
spory ze závazkověprávních vztahů či si
pojistit samostatnou parcelu.

V případě zvýhodněných balíčků
Vám nabízíme ještě něco navíc!
Zvýhodněné balíčky nabízí klientovi absolutně nejkomplexnější právní ochranu.
V případě sjednání právní ochrany Rodina
MOTO, Rodina MAX a MAX Plus je důležitou informací skutečnost, že než budete
zapsáni v technickém či registračním průkazu jako majitelé, budete mít vozidla pojištěna již od data uvedeného na písemné
smlouvě o koupi vozu.
Máte zájem o pojištění právní ochrany
v tomto širším rozsahu? Potom kontaktujte Vašeho pojišťovacího poradce
a požádejte o vysvětlení všech novinek,
vč. přepracování Vaší současné pojistné
smlouvy.

Na závěr si dovolujeme uvést pár
příkladů, které Vám novinky nejlépe představí.

Obecné změny pro všechny
produkty právní ochrany
V případě, že dojde k překvalifikování
úmyslného činu na nedbalostní čin, budou
náklady klientovi hrazeny zpětně. Trestní
a přestupkové právo tak přichází s první
novinkou. Druhou vítanou změnou je v pojistném právu čekací doba, která se s platností od 1. dubna 2012 ruší. Čekací doba
se také nevztahuje na závazkověprávní
spory, pokud klient předloží písemný doklad o pořízení zboží v době pojištění. Třetí
a možná pro někoho nejzajímavější novinka je pak možnost pojištění samostatných
parcel (pozemků), tedy i větších parcel
u rodinných domů. V jiných sporech pak
můžete čekat vstřícnější přístup k reklamovaným věcem pořízeným před sjednáním
pojištění.
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Právo sociálního zabezpečení
Klient D.A.S. se na naši pojišťovnu obrátil
s žádostí o právní poradu ve věci invalidního důchodu, kdy od OSSZ obdržel
rozhodnutí o snížení tohoto důchodu.
Na základě doporučené právní argumentace se klientovi podařilo zvrátit toto
rozhodnutí.
Náklady právní porady 5 000 Kč.

Spory podnikatele ze závazkověprávních vztahů (jako odběratel)
vat ve sporech vyvolaných katastrálním
nebo obecním úřadem (např. špatné vyměření pozemku, neoprávněné zástavní
právo).

Právní ochrana podnikatele
Nově budou pojištěnými osobami také
členové statutárních orgánů a prokuristé. Podnikatele budeme dále hájit nejen
v trestním a přestupkovém řízení, ale také
v jiném správním řízení (např. nesplnění
povinnosti vyplnění záručního listu, nesplnění povinnosti prodeje výrobku v hygienicky nezávadném obalu, nevyřízení
reklamace). Podnikatelé mají také možnost si připojistit některé nadstandardní

Pojistník si zakoupil nové vybavení kanceláře v hodnotě 350 000 Kč a teprve po
jeho montáži zjistil, že většina nábytku
vykazuje značné vady. Jeho reklamaci dodavatel neakceptoval a odmítl mu jak vrácení peněz, tak i slevu z ceny.
Náklady za mimosoudní vyřizování
věci a 2 instance soudního řízení činily
148 000 Kč.

Spory podnikatele ze závazkověprávních vztahů (jako dodavatel)
Zákazník pojistníka v jeho prodejně zakoupil novou pračku v hodnotě 15 000 Kč.
Pračka byla řádně zabalena a nevykazovala žádné vady. Těsně před koncem
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záruční doby se kupující obrátil na našeho pojistníka s tím, že pračka vykazuje výrobní vadu a dožadoval se vrácení
kupní ceny. Jednalo se však o evidentní poškození neodborným zacházením. Kupující následně našeho klienta
zažaloval.
Náklady ve dvou instancích činily
25 200 Kč.

Obhajoba pojištěného
podnikatele v trestním řízení
Jednatel pojistníka byl obviněn z trestného činu neoprávněného nakládání
s osobními údaji spáchaného z nedbalosti, kdy měl údajně zpřístupnit osobní
údaje svých klientů obchodnímu partnerovi. K jeho obhajobě naše pojišťovna
pověřila zkušeného advokáta, kterému
se podařilo dosáhnout zproštění obžaloby v plném rozsahu.
Náklady ve dvou instancích činily
44 000 Kč.

Obhajoba pojištěného
podnikatele v jiném správním řízení
Pojistník byl obviněn ze spáchání správního
deliktu dle zákona na ochranu spotřebitele,
neboť údajně řádně nevyplnil záruční list
a nepředal zákazníkovi doklad o zakoupení
výrobku. K jeho zastoupení naše pojišťovna
pověřila zkušeného advokáta, kterému se
podařilo dosáhnout toho, že pojistníkovi nebyla udělena žádná pokuta.
Náklady ve dvou instancích činily 18 000 Kč.

Spor pojištěného lékaře s pacientem
Pojištěný zubař zhotovil pacientovi zubní implantát na zakázku v hodnotě 25 000 Kč. Pacient se po půl roce ozval s tím, že mu implantát
nevyhovuje a dožadoval se zhotovení nového,
přestože vše bylo dle znaleckého posudku
v pořádku. Následně pacient našeho zubaře
zažaloval. Žaloba však proti pojištěnému lékaři
byla zamítnuta.
Náklady ve dvou instancích (vč. znaleckého
posudku) činily 50 800 Kč.

Pro více informací nás kontaktujte na infolince 800 10 55 10 nebo můžete navštívit naše internetové stránky www.das.cz.

Chraňte se i na dovolené!
Společnost D.A.S. si pro Vás připravila další
akci za doporučení nového klienta.

Doporučte a získejte opalovací krém zdarma
Pokud si Vámi doporučená osoba,
která není naším klientem,
sjedná a uhradí pojistnou smlouvu
na některý z produktů právní ochrany,
obdržíte jako odměnu poukázku
do NC Tesco na nákup
opalovacího krému v hodnotě 300 Kč.
Akce platí POUZE v termínu od 1. dubna do 31. května 2012

Doporučení zasílejte na e-mail: ﬁscherova@das.cz a uveďte číslo Vaší smlouvy u D.A.S., popř. r.č. nebo IČ;
D.A.S. magazín 1/2012dále jméno, příjmení a telefonní číslo doporučeného klienta.

Pojištění pro cesty a pobyt
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Pojištění
pro cesty
a pobyt
Léto se blíží a s ním i spousta krásných
dovolených, na které se mnozí z nás těší
celý rok. Ten, kdo skutečně miluje cestování a cestuje často, by neměl zapomínat na odpovídající pojištění. Tímto si
Vám dovolujeme připomenout možnost
pojištění právní ochrany pro cesty a pobyt, které lze sjednat on-line na http://
www.das.cz/cs/site/online -na-cesty.
htm.

Přejeme Vám krásné léto, pohodovou
dovolenou a ničím nerušené prožití
prázdninových dnů.

ZÍSKEJTE MODEL AUTA 1/24 NEBO HASICÍ SPREJ
Tento dárek můžete získat, pokud nám doporučíte nového klienta - Vašeho známého, kolegu nebo jinou osobu, o které víte, že
by si chtěla pojištění právní ochrany sjednat. Zašlete nám jeho jméno a telefonní číslo a v případě, že si smlouvu uzavře a uhradí,
bude Vám dárek zaslán poštou na Vaši adresu.

Historie a současnost
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Ceny pro vylosované za správně vyluštěnou tajenku křížovky ze strany č. 22 věnovala společnost TOP OIL SERVICES, k.s.
z Horšovského Týna. Je to dynamicky se rozvíjející firma využívající všech moderních komunikačních prostředků k zajištění
plně profesionáloního přístupu ke spolupracovníkům a obchodním partnerům. Společnost TOP OIL SERVICES, k.s. vznikla
v roce 2001 a od této doby se neustále rozvíjí. Ve spolupráci se zákazníkem optimálně řeší jeho individální požadavky s vědomím, že kvalitou dodávek svého sortimentu se nepřímo podílí na ovlivňování profilu a image svých obchodních partnerů.

Články pro Vás připravili

Mgr. Martina Klusáčková

Mgr. Iva Mlynaříková

JUDr. Viktor Hodek

Mgr. Eva Dvořáková

Mgr. Adéla Červenková

Mgr. Eva Strnadová
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