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NEJEN V PŘÍPADĚ HROZBY POKUTY
ČI ODEBRÁNÍ ŘIDIČSKÉHO PRŮKAZU!
Profesionální právní pomoc v ČR i zahraničí

D.A.S.
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NEJEN
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ŘIDIČI POZOR!
Budeme vás bránit

24 hodin 365 dní v roce
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[Úvodník]

Vážení čtenáři, milí klienti,
dovolte mi přivítat vás v roce 2013, s nímž začíná nová etapa společnosti D.A.S. Držíte v rukou další ročník našeho firemního časopisu
a s ním otvíráte pomyslné dveře nového vnímání právní ochrany, jejího povědomí a důležitosti na českém pojistném trhu.
Koncem minulého roku jsme se pustili do mnoha významných změn,
které nás posunuly kupředu a nastolily nové možnosti, dovolily nám
dívat se více do budoucnosti, mít nové cíle, vize, které se mohou zdát
smělými, ale rozhodně ne nemožnými. Přestěhování centrály na
novou adresu byl první krok v nepřeberném množství rozhodnutí
a musím konstatovat, po třech měsících strávených v novém sídle,
že to byla dobrá volba. Cítím zde pozitivní energii, sílu otevřeného
prostoru, kde nápady mohou volně dýchat. Je toho hodně, co jsme
si předsevzali, a bude to dlouhá cesta. Chceme přiblížit právní pomoc lidem, rozšířit znalosti a možnosti právní pomoci, představit
mnoho novinek a inovací. Chceme být více vidět, slyšet, chceme jít
s dobou a být prostě „in“. Co všechno jsme si pro vás připravili
v tomto čísle?
Zaměřili jsme se především na novinky, které se v právním světě
v poslední době udály. Změny v silniční dopravě, včetně institutu
osoby blízké zajímá mnohé z nás. Nový občanský zákoník – náhrada škody, novela exekučního řádu, změny v zahraničním stravném,
což uvítají hlavně řidiči velkých přepravních firem. Také změny ve
spotřebitelském úvěru, které by mohly pomoci pochopit jejich klady
a zápory. Neméně důležitý je i článek o krácení podpory v nezaměstnanosti a nahrávání hovorů. Většina moderních telefonů umožňuje
instalaci aplikace, která všechny (nebo pouze vybrané) hovory nahrává. Odpadá tím pak zbytečné dohadování o obsahu telefonátu s protistranou. Otázkou však je, zda je takové nahrávání hovorů legální.
Odpověď naleznete v našem článku.
Zapomenout nesmíme ani na konkrétní případy našich klientů, které jsme v minulém roce řešili. Zajímavý případ si přečtete
o řidiči tramvaje, proti kterému bylo vedeno trestní řízení a úplně

nově pojatý případ naší klientky jako její osobní zpověď, a to na
téma odebrání řidičského průkazu. Samozřejmě nechybí informace
o produktu, který tuto problematiku řeší. Velice žádaným a poučným
článkem je pojednání o předváděcích akcích a možnosti odstoupení od uzavření kupní smlouvy s ohledem na novelizaci občanského
zákoníku.
Úplnou novinkou v našem magazínu je část věnovaná dětským čtenářům, a to formou veselé dvoustránky, kde naši nejmenší naleznou
mnoho zábavy, kvízů a doplňovaček. Chybět nebude ani křížovka
a drobné dárky.
Věřím, že naše články, zajímavosti a vaše skutečné příběhy vás osloví a pomůžou vám nalézt odpovědi, které hledáte. A nejen to. Rádi
přivítáme jakékoliv náměty na články, vaše osobní příběhy, postřehy
a nápady. D.A.S. magazín je časopisem o vás, pro vás, naše klienty
a cílem je vaše spokojenost a radost nad čtením těchto řádků.

Mgr. Jitka Chizzola
předseda představenstva
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[Krácení či zastavení podpory v nezaměstnanosti]

Krácení či zastavení podpory
v nezaměstnanosti
Nedávná novelizace zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti přinesla změny především ve vyplácení podpory
v nezaměstnanosti. O důsledcích těchto změn nejsou zaměstnanci plně informováni a občasné nelogičnosti v rozsahu krácení podpory v nezaměstnanosti je staví mnohdy
do obtížného postavení. Přinášíme proto obecný přehled,
který snad zaměstnancům před případným odchodem
ze zaměstnání usnadní rozhodování, jak pracovní poměr
ukončit a jakým směrem se snažit vést jednání se zaměstnavatelem.
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ánik nároku na podporu
v nezaměstnanosti
z důvodu ukončení
pracovního poměru
pro „hrubé porušení
pracovní kázně“
Dle § 39, odst. 2, písm. a)
zákona o zaměstnanosti
nárok na podporu v nezaměstnanosti
nemá 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 povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se
k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem (tedy pro takzvané hrubé porušení
pracovních povinností). To platí
i v případě skončení dohod o provedení
práce či dohod o pracovní činnosti.
V případě okamžitého ukončení pracovního poměru z důvodu hrubého porušení
pracovních povinností, či v případě výpovědi z těch samých důvodů, zaměstnanci
nenáleží zkrácená podpora v nezaměstnanosti, ale dokonce mu nárok na podporu
v nezaměstnanosti vůbec nevzniká.
Naopak pokud zaměstnanec dostane
výpověď od zaměstnavatele na základě
soustavného méně závažného porušování
pracovních povinností, podpora v nezaměstnanosti nejenže zaměstnanci náleží,
ale ani mu není nijak krácena.
Jde o případ, kdy zaměstnanec, s nímž
se zaměstnavatel rozloučil pro soustavné
méně závažné porušování povinností,
nebude na podpoře v nezaměstnanosti
krácen. Jestliže však dojde mezi stranami
pracovněprávního vztahu k uzavření dohody o rozvázání pracovního poměru bez
vážného důvodu, podpora v nezaměstnanosti bude zaměstnanci (uchazeči
o zaměstnání) Úřadem práce přiznána
pouze ve snížené výši.

Z

Zánik nároku na podporu
v nezaměstnanosti z důvodu
ukončení vhodného zaměstnání
zprostředkovaného Úřadem práce
Uchazeči o zaměstnání nevznikne nárok na
podporu v případě, že z vlastní iniciativy
ukončí zaměstnání, které mu bylo zprostředkováno Úřadem práce. Ale musí být
splněny i další podmínky, aby uchazeč neměl nárok na podporu v nezaměstnanosti.
Podmínka 1. Musí se jednat o vhodné
zaměstnání, které bylo zprostředkováno Úřadem práce. Ale pokud uchazeč
ukončí z vlastní vůle bez vážného důvodu
zaměstnání, které si sehnal sám, nárok na
podporu v nezaměstnanosti mu nezaniká,
bude pouze krácen.
Podmínka 2. Musí se jednat o tzv. vhodné
zaměstnání dle ustanovení § 20 zákona

o zaměstnanosti (kritérii vhodnosti je
například rozsah pracovní doby, doba
trvání pracovního poměru, atd.). V praxi by
se nemělo stávat, že by Úřad práce zprostředkoval uchazeči zaměstnání nevhodné,
avšak tyto případy se již staly. Pak uchazeč
o zaměstnání může místo opustit, aniž by
mu zanikl nárok na podporu.
Podmínka 3. Je důležité, aby měl uchazeč
o zaměstnání k ukončení vhodného zaměstnání zprostředkovaného Úřadem práce vážný důvod dle ustanovení § 5 písm. c)
zákona o zaměstnanosti.
Krácení výše vyplácené podpory
v nezaměstnanosti
Procentní sazba podpory v nezaměstnanosti činí první 2 měsíce podpůrčí doby 65
%, další 2 měsíce podpůrčí doby 50 % a po
zbývající podpůrčí dobu 45 % průměrného
měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu. V případě, že uchazeč
o zaměstnání před zařazením do evidence
uchazečů o zaměstnání bez vážného
důvodu ukončil poslední zaměstnání sám
nebo dohodou se zaměstnavatelem, činí
procentní sazba podpory v nezaměstnanosti 45 % průměrného měsíčního čistého
výdělku nebo vyměřovacího základu.
Zde je třeba podotknout, že uchazeči
o zaměstnání, kterému bylo po odchodu z posledního zaměstnání vyplaceno
odstupné, odbytné nebo odchodné, se
podpora v nezaměstnanosti poskytne až
po uplynutí doby, která se určí podle počtu
násobků průměrného výdělku. Tedy pokud
zaměstnanec dostane odstupné např. ve
výši trojnásobku průměrného měsíčního
výdělku, podpora v nezaměstnanosti mu
začne být vyplácena až po třech měsících
evidence na Úřadu práce.
Ukončil-li uchazeč o zaměstnání sám nebo
dohodou ve stejný den více zaměstnání,
z nichž alespoň jedno bylo ukončeno
z vážných důvodů, náleží mu podpora
v nezaměstnanosti v plné výši.
Vážné důvody k ukončení zaměstnání
S ohledem na časté odkazy k vážným důvodům pro ukončení pracovního poměru
považujeme za nutné je zde uvést. Vážným
důvodem jsou dle zákona o zaměstnanosti
následující důvody:
1. nezbytná osobní péči o dítě ve věku
do 4 let,
2. nezbytná osobní péče o fyzickou osobu,
která se podle zvláštního právního
předpisu považuje za osobu závislou
na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni
II (středně těžká závislost), ve stupni III
(těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná
závislost), pokud s uchazečem o zaměstnání trvale žije a společně uhrazují
náklady na své potřeby; tyto podmínky

se nevyžadují, jde-li o osobu, která se
pro účely důchodového pojištění
považuje za osobu blízkou,
3. docházka dítěte do předškolního zařízení
a povinná školní docházka dítěte,
4. místo výkonu nebo povaha zaměstnání
druhého manžela nebo registrovaného
partnera,
5. okamžité zrušení pracovního poměru
zaměstnancem podle § 56 zákoníku
práce (nevyplacení mzdy a zdravotní
důvody),
6. zdravotní důvody, které podle
lékařského posudku brání vykonávat
zaměstnání nebo plnit povinnost
součinnosti s Úřadem práce - krajskou
pobočkou Úřadu práce a pobočkou
Úřadu práce pro hlavní město Prahu
(dále jen „krajská pobočka Úřadu práce“)
při zprostředkování zaměstnání,
7. jiné vážné osobní důvody, například
etické, mravní či náboženské, nebo
důvody hodné zvláštního zřetele.
Seznam vážných důvodů však může
v budoucnosti díky rozhodovací praxi
soudů dosáhnout značné délky, neboť
poslední bod ve výše uvedeném výčtu
poskytuje značnou volnost. Pokud tak
uchazeč o zaměstnání prokáže, že byť
jeho důvod k ukončení zaměstnání není
výslovně uveden v zákoně o zaměstnanosti, přesto se jedná o okolnost natolik
závažnou, že nelze spravedlivě požadovat, aby v zaměstnání zůstal, pak mu
podpora v nezaměstnanosti náleží,
a to v nezkrácené výši.
Závěrem
Záměrem zákonodárců při zpřísnění
podmínek pro vznik nároku na podporu
v nezaměstnanosti bylo posílení osobní
odpovědnost uchazečů o zaměstnání v případě ukončení pracovněprávního vztahu
se zaměstnavatelem. Jde o jednostranné
ukončení pracovního poměru zaměstnancem, případně na základě dohody
o skončení pracovního poměru.
Zaměstnanec již nemůže bezmezně spoléhat na plnou výši podpory při ukončení
zaměstnání z jakéhokoliv důvodu. Důsledkem změn by měl být úbytek osob, které
si po ukončení pracovního poměru „dávají
prázdniny“ před nástupem do dalšího zaměstnání. Tento předpoklad se potvrdil.
Odvrácenou stranou novelizace jsou
nešťastné dopady na zaměstnance, které
zaměstnavatel mnohdy až šikanózním
jednáním donutí ukončit zaměstnání dohodou. Z praxe víme, že takovýto nátlak je
obtížné prokázat. Tato komplikace by však
měla povzbudit zaměstnance k intenzivnější obraně vůči neférovému jednání.
Mgr. Adéla Červenková
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[Novinky u spotřebitelského úvěru]

Novinky
u spotřebitelského úvěru
Prezident Václav Klaus dne 11. února 2013 podepsal
al
novelu zákona o spotřebitelském úvěru, která má
zlepšit postavení klientů a zamezit nekalým úvěrovým
vým
praktikám. Účinnosti nabyl zákon k 25. únoru 2013..

N

a následujících řádcích
si popíšeme novinky,
které tento zákon pro
spotřebitele zavádí.

1. Velikost písma
u obchodních podmínek
Často se setkáváme se stížnostmi našich
klientů na extrémně malou velikost písma
obchodních podmínek u úvěrových smluv,
což nezřídka vede k tomu, že zejména starší
občané nezaregistrují určitá nevýhodná
ustanovení. Novela proto obsahuje pravidlo,
že použitá velikost písma obchodních
podmínek nesmí být menší než v samotné
úvěrové smlouvě.
2. Povinnost věřitele zkoumat
schopnost žadatele o úvěr splácet
zapůjčenou částku
Věřitel smí nově poskytnout úvěr pouze
tehdy, pokud je po posouzení úvěruschopnosti spotřebitele s odbornou péčí zřejmé,
že spotřebitel bude schopen úvěr splácet.
V opačném případě je smlouva neplatná.
V praxi to bude znamenat, že věřitel bude
muset zkoumat žadatelovy příjmy a výdaje.
Samozřejmě předpokladem je, aby žadatel
poskytl pravdivé a úplné informace.
3. Nová pravidla týkající se
zprostředkování úvěru
Na trhu se pohybují i subjekty, které pod
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příslibem zprostředkování úvěru inkasují
nemalé částky, aniž by pro klienta provedly
slibovanou činnost. Tato služba spočívá
v tom, že dotčený subjekt slibuje spotřebiteli, že mu vyřídí úvěr v dohodnuté částce,
bohužel často bez jakékoliv garance dosažení kýženého výsledku. I z tohoto důvodu
se zřejmě zákonodárce rozhodl více regulovat tento druh podnikání. Před zaplacením
odměny za zprostředkovatelskou činnost
musí zprostředkovatel vyrozumět spotřebitele o výsledku jeho činnosti, zejména
o vyjádření všech věřitelů, které při své práci
oslovil. Zprostředkovatelská smlouva musí
být uzavřena písemně a musí obsahovat
informaci o právu žadatele na odstoupení
od této smlouvy, jinak je smlouva neplatná.
Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy
trvá 14 dnů ode dne jejího uzavření, pokud
do této doby nedošlo na jejím základě
k uzavření samotné smlouvy o úvěru. V této
lhůtě postačí podat zásilku na poště (samozřejmě doporučeně s doplňkovou službou
dodejka). Odstoupením od smlouvy se
ruší i návazné smlouvy – např. o životním
pojištění.
4. Vyloučení použití směnky nebo šeku
Ke splacení nebo zajištění splacení spotřebitelského úvěru nelze použít směnku
nebo šek. Rovněž tak závazek ze smlouvy
o zprostředkování úvěru nesmí být zajištěn
směnkou nebo šekem.

5. Zajištění spotřebitelského úvěru
v nepoměru k zapůjčované částce
Nově se bude zkoumat, zda není zastavovaný předmět ve zcela zjevném nepoměru
k hodnotě úvěru. Tedy nebude již možno
zajistit úvěr v částce 30 000 Kč nemovitostí
za několik milionů korun.
6. Zákaz používání zpoplatněných
telefonních čísel
Při sjednávání nebo zprostředkování
úvěru prostřednictvím telefonu nebude
moci být použito telefonní číslo, kde je
volání zpoplatněno pro přístup ke službám
– tj. čísla 900, 906 apod., kdy spotřebitel
platí za každou minutu např. 90 Kč.
Za porušení povinností ze strany
věřitele může být uložena pokuta až
do 20 milionů korun. U licencovaných
společností je bude ukládat Česká
národní banka, u ostatních subjektů
Česká obchodní inspekce. Nezbývá
než připomenout našim klientům, aby
byli vždy při žádostech o úvěr obezřetní.
Pokud už klient nevýhodnou smlouvu
podepíše, doporučujeme věc obratem
konzultovat s právníkem, který může
posoudit, zda je možné se z takové
smlouvy podle zákona vyvázat.

Mgr. Martina Klusáčková

[„DAS“ řešila]

„DAS“ řešila aneb příběhy
se šťastným koncem

1.

Trestní řízení vedené proti
řidiči tramvaje, který měl
způsobit třetí osobě těžkou újmu na zdraví
Na D.A.S. pojišťovnu právní
ochrany, a.s. se obrátil náš pojištěný – řidič
tramvaje, proti kterému bylo vedeno trestní
řízení. Náš klient se měl dle orgánů činných
v trestním řízení dopustit trestného činu
ublížení na zdraví s těžkou újmou na zdraví.
Za dotčený skutek hrozilo našemu klientovi
uložení trestu odnětí svobody od šesti měsíců
do 5 let. Po oznámení pojistné události byl ve
věci pověřen hájením zájmů našeho klienta
a jeho zastupováním v trestním řízení advokát.
V uvedené záležitosti bylo prokázáno, že k poškození zdraví třetí osoby došlo tak, že se tato
osoba dotýkala tramvaje při její jízdě. Následně
byla dotčená osoba povalena na okraj nástupiště, zachycena a vtažena do prostoru mezi
bočním obrysem tramvaje a hranou nástupiště.
Předmětem trestního řízení bylo prokázat, zda
ke škodné události došlo zaviněným porušením právních povinností ze strany našeho
klienta, řidiče tramvaje, či nikoliv.
K věci existovala svědkyně – žena jedoucí
v tramvaji. Proti našemu klientovi bylo zahájeno trestní stíhání a následně byla podána státním zástupcem obžaloba. Návrhům obhájce –
advokáta na zastavení trestního stíhání nebylo
vyhověno. Dokazování před soudem prvního
stupně bylo prováděno svědeckou výpovědí
ženy jedoucí v tramvaji a dále byl vypracován
znalecký posudek (tento vycházel ze svědecké
výpovědi). Na základě proběhlého dokazování
rozhodl soud prvního stupně tak, že našeho
klienta uznal vinným trestným činem ublížení
na zdraví s těžkou újmou na zdraví a našeho
klienta odsoudil k trestu odnětí svobody
v trvání 6 měsíců s podmíněným odkladem

jeho výkonu v trvání 12 měsíců. Soud vzal za
dokázané, že se poškozený dotýkal tramvaje
před jejím rozjezdem a že jej řidič tramvaje
mohl při řádném plnění svých povinností –
kontroly prostoru kolem dveří před rozjezdem
tramvaje - spatřit a zabránit tak škodné
události.
Proti rozsudku bylo podáno obhájcem
odvolání. Ve věci byl z podnětu obhajoby
vypracován nový znalecký posudek.
Odvolací soud rozhodl tak, že rozsudek
soudu prvního stupně zrušil, a nově určil,
že se obžalovaný zprošťuje obžaloby.
Obhajobou bylo zdůrazněno, že svědkyně
uváděla, že má špatnou paměť a že si na
přesné okolnosti případu nepamatuje.
Ze zpracovaného znaleckého posudku
dále vyplynulo, že se nešťastná příhoda
mohla udát i jiným způsobem, než ke
kterému dospěl soud prvního stupně,
a že tedy k dotknutí tramvaje mohlo dojít
až po rozjezdu tramvaje, kdy již řidič nebyl
povinen provádět kontrolu prostoru kolem
dveří. Dále znalecký posudek poukázal
na technickou nepřijatelnost některých částí
svědectví ženy jedoucí v tramvaji.
Odvolací soud přitom aplikoval právní
zásadu – v pochybnostech ve prospěch
obžalovaného, neboť proběhlým dokazováním nebyla vyvrácena varianta, že se
poškozený mohl dotknout tramvaje až po
jejím rozjezdu, a v tom případě nemohl řidič
tramvaje ovlivnit vznik škodní události. Shora
popsaný příběh svědčí o tom, že pojištění
právní ochrany se skutečně vyplatí. Náklady na
právní pomoc se v posuzovaném případě vyšplhaly až na necelých 56 000 Kč. Tyto náklady
hradila naše pojišťovna.
2. Postih pojišťovny vůči klientovi,
který si sjednal povinné ručení

a nevědomky poškodil vozidlo třetí
osoby na parkovišti
Česká pojišťovna, a.s., uplatnila vůči našemu
klientovi postih (tzv. regres) za výplatu částky,
kterou poskytla poškozenému z povinného
ručení našeho klienta. Šlo o sumu 13 948 Kč
skládající se z náhrady škody za poškození
vozidla třetí osoby.
Jednalo se o kolizi na parkovišti, kterou náš
klient v době vyjíždění z parkoviště nezaznamenal. Pojišťovna vyplatila poškozenému
(druhému účastníku dopravní nehody)
13 948 Kč. Tuto částku následně žádala
proplatit po našem klientovi jako svém pojištěném (který si u této pojišťovny sjednal povinné
ručení), jelikož dle pojišťovny porušil svou
zákonnou povinnost sepsat společný záznam
o dopravní nehodě.
Naše pojišťovna právní ochrany se obrátila
v zastoupení klienta na Českou pojišťovnu, a.s.,
přičemž argumentovala, že právo na náhradu
vůči našemu klientovi vzniká pouze tehdy, pokud pojištěný (náš klient) bez zřetele hodného
nesplnil povinnost sepsat společný záznam
o dopravní nehodě, což nebylo splněno, protože náš klient střet nezaznamenal. Navíc právo
na náhradu vyplacené částky vůči našemu klientovi existuje pouze tehdy, pokud je zároveň
splněna podmínka, že je v důsledku nesepsání
záznamu o dopravní nehodě zkomplikováno
zkoumání pojišťovny, zda je nárok na náhradu
škody oprávněný a v jaké výši. Toto nebylo
Českou pojišťovnou, a.s. prokázáno.
V návaznosti na naši písemnost upustila Česká
pojišťovna, a.s. od inkasního řízení vůči našemu
klientovi (tedy svůj požadavek odložila), což pro
našeho klienta znamenalo úsporu 13 948 Kč.

Mgr. Martina Klusáčková
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[Zákoník práce]

Zahraniční stravné
v roce 2013

S

účinností k 1. 1. 2012 a 1. 1. 2013
došlo k některým úpravám
příslušných právních předpisů
týkajících se zahraničního stravného, které jsme se rozhodli
shrnout v aktuálním čísle našeho magazínu.
Výši zahraničního stravného určí zaměstnavatel
ze základní sazby diet stanovených pro stát,
kde zaměstnanec stráví v kalendářním dni nejvíce času. Ve většině západoevropských zemí
činí základní sazba 45 EUR.
Jak se již zřejmě někteří naši klienti přesvědčili, podle zákona může zaměstnavatel krátit
základní sazbu stravného až na 75 %, o této
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skutečnosti však musí zaměstnance informovat
před vysláním na pracovní cestu.
Za dobu strávenou mimo území České
republiky se od 1. 1. 2012 poskytuje
zahraniční stravné:
ve výši základní sazby, jestliže cesta trvá
déle než 18 hodin,
ve 2/3 výši, jestliže pracovní cesta trvá déle
než 12 hodin, nejvýše 18 hodin,
v 1/3 výši, jestliže pracovní cesta trvá
12 hodin a méně, avšak alespoň
1 hodinu, nebo déle než 5 hodin,
pokud zaměstnanci vznikne za cestu
na území ČR právo na tuzemské stravné.

U 1/3 sazby je tedy nutno vždy posoudit,
zda vznikl nárok na tuzemské stravné. Pokud
nikoliv, postačí pro 1/3 nárok na stravné, aby
zaměstnanec strávil v cizině 1 hodinu. Pokud
nárok na tuzemské stravné vznikne, je zapotřebí pro vznik 1/3 nároku strávit v zahraničí více
než 5 hodin.
Trvá-li doba strávená mimo území České republiky méně než 1 hodinu, zahraniční stravné
se neposkytuje.
Doby strávené mimo území České republiky,
které trvají 1 hodinu a déle při více zahraničních
pracovních cestách v jednom kalendářním
dni, se pro účely zahraničního stravného sčítají.
Doby, za které nevznikne zaměstnanci právo na
zahraniční stravné, se připočítávají k době rozhodné pro poskytnutí tuzemského stravného.
Nově jsou tedy upravena jak časová pásma
poskytovaného stravného, tak souběh tuzemského a zahraničního stravného v jednom dni.
Od 1. ledna 2013 dochází k pravidelným
změnám v sazbách zahraničního stravného,
které vyplácí zaměstnavatel zaměstnancům
vyslaným na pracovní cestu.
Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší
zaměstnanci tuzemské stravné nejméně ve výši
a) 66 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
b) 100 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12
hodin, nejdéle však 18 hodin,
c) 157 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18
hodin.
A nyní si pojďme ukázat, jak se bude
s novými pravidly pracovat v praxi,
a to na několika příkladech:
1. Pracovní cesta na Slovensko (základní
sazba pro Slovensko 35 EUR)
Zaměstnanec vyjel dne 18. února 2013 v 6:00
z Brna, území Slovenska překročil v 9:00.

Pracovní cesta trvala do 21. 2. 2013, kdy řidič
překročil v 10:00 hranice Slovenské republiky
a v 15:30 zaparkoval v Ostravě v sídle zaměstnavatele. Jako místo výkonu práce má zaměstnanec uvedenu Českou republiku.
Výpočet:
18. února: 6:00 – 9:00 – nárok na tuzemské
stravné nevzniká
9:00 – 24:00 – celkem 15 hodin
2/3 zahraničního stravného – tj.
2/3 x 35 EUR – tj. 23,33 EUR
19. února až 20. února:
2 x 35 EUR – tj. 70 EUR
21. února: 00.00 – 10:00 – 1/3 x 35 EUR
tj. 11,67 EUR
10:00 – 15:30 – nárok na tuzemské
stravné ve výši 66 Kč
2. Pracovní cesta do Rakouska (základní
sazba pro Rakousko 45 EUR)
Zaměstnanec započal dne 21. 2. 2013 v 18:00
pracovní cestu. Na území ČR strávil 2 hodiny,
v Rakousku strávil 4 hodiny.
Zaměstnanci nenáleží tuzemské stravné (v tuzemsku strávil měně než 5 hodin), ale náleží mu
zahraniční stravné v třetinové výši (podmínka
alespoň jedné hodiny strávené v zahraničí,
jestliže tuzemské stravné nenáleží). Zaměstnanec obdrží 15 EUR (1/3 ze 45 EUR, tj. ze sazby
stravného pro Rakousko).
3. Pracovní cesta do Německa – 9 hodin v cizině (základní sazba pro Německo 45 EUR)
Zaměstnanec vyjel na pracovní cestu z Prahy
do Rostocku. Na pracovní cestě na území Česka
strávil v uvedený den 5,5 hodiny a na území
Německa 9 hodin.

Pro rok 2013 je v případě zahraničního stravného aktuální
vyhláška č. 392/2012 Sb. Oproti roku 2012 dochází ke změnám
u 8 zemí následovně:
země

měna

základní sazby
stravného v roce 2012

základní sazby
stravného v roce 2013

Argentina

USD

35,-

40,-

Bosna a Hercegovina

EUR

40,-

35,-

Černá Hora

EUR

40,-

35,-

Estonsko

EUR

45,-

40,-

Chorvatsko

EUR

40,-

35,-

Paraguay

USD

30,-

40,-

Slovensko

EUR

30,-

35,-

Srbsko

EUR

40,-

35,-

Zaměstnanec má nárok jak na tuzemské stravné nejméně ve výši 66 korun, tak na zahraniční
stravné ve třetinové výši, tj. 15 EUR ze 45 EUR
(zaměstnanec splnil podmínku trvání pracovní
cesty v zahraničí déle než 5 hodin při současném vzniku nároku na tuzemské stravné).
4. Pracovní cesta do Německa – 3 hodiny
v cizině
Zaměstnankyně vyjela na pracovní cestu do
Německa. Na území Česka strávila v uvedený
den 10 hodin, na území Německa 3 hodiny.
Zaměstnankyně má nárok na tuzemské stravné, ale nesplnila podmínku trvání zahraniční
pracovní cesty déle než 5 hodin, pokud vznikl
nárok na tuzemské stravné. Doba strávená
v zahraničí se však připočte k době rozhodné
pro poskytnutí tuzemského stravného. Zaměstnankyně má tedy nárok na tuzemské stravné
nejméně ve výši 100 Kč za 13 hodin
(10 + 3 hodiny).
5. Pracovní cesta do Polska (základní sazba
pro Polsko 35 EUR)
Na území Česka stráví řidič 8 hodin (tím mu
vznikne nárok na cestovní náhrady v korunách)
a 13 hodin se nachází v Polsku.
Zaměstnanci vznikne nárok na tuzemské stravné ve výši 66 Kč a na zahraniční stravné ve výši
2/3 základní sazby (tj. 35 x 2/3 = 23,33 EUR).

Mgr. Martina Klusáčková
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[Pokuta a odebrání řidičského průkazu]

POKUTA
a odebrání
řidičského průkazu
Opět přicházíme s nejčastějším tématem, které trápí naše
klienty, a to nejen řidiče velkých přepravních společností,
osob používajících firemní automobil, ale i majitele vlastních
motorových vozidel. Dovolte nám představit vám příběh jedné
mladé řidičky z Prahy.

„17:15! Už zase nestíhám, ručička hodinek se nebezpečně přibližuje k půl páté
a já vím, že opět přijedu pozdě. Dnešní
den byla jedna schůzka za druhou a já si
nestihla dát ani oběd, v rychlosti rozbaluji bagetu zakoupenou na benzinové
pumpě a zděšeně zjišťuji, že provoz
přede mnou houstne. Zařazuji dvojku
a pomalu se šourám kupředu. Alespoň
se stihnu najíst, pomyslím si a odhazuji
neviditelný drobek z nového kostýmku.
Poslední sousto mizí v mém hladovém
žaludku a já se spokojeně usmívám.
Alespoň něco jsem stihla :-) Chvilka
uspokojení však netrvá dlouho.
Prásk! Rána jako z děla a přede mnou
stojí auto - já v něm. Co se stalo? Byl to
jen mžik, to auto tam nebylo, co se stalo?
Airbag mi srazil brýle z obličeje, horkost,
co jsem cítila na tváři, se dozajista brzy
změní v pěkně barevnou modřinu.
Kontroluji škody na svém těle, vše až na
tu bolest v obličeji v pořádku. Oddechnu
si. Motor už dávno neběží – chcíplo mi
to! Pomalu se sunu z auta, trochu se mi
motá hlava. Nechápu to! Jela jsem jen na
dvojku, jela jsem vůbec? Mozek mi běží
na plné obrátky, ale myšlenky nedokážu
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pochytit. Začnu se třást – šok!
Dveře auta přede mnou se rozletí
a vyběhne subtilní blondýna, která
rozhazuje rukama a něco na mě křičí.
Moc si z toho nevybavuji, snad jen: …
kam koukáš?.... kdo Tě učil řídit?... To si
vypiješ holčičko….. za to mi zaplatíš…
a mnoho dalších, zde nevhodných
slovních obratů, které ke mně přes mlhu
zmatků doléhaly. Snažím se ji uklidnit,
omlouvám se, ale nejvíc ze všeho bych
potřebovala uklidnit sama. Mám strach!
Snad se jí nic nestalo! Vypadá však velmi
živě a aktivně, předpokládám tedy,
že možná utrpěla pouze stejný šok
jako já.
Blokujeme dopravu!
Přijíždí policie. Ani nevím, kdo ji zavolal,
možná já, ale už si to nevybavuji.
Vysvětluji, omlouvám se, podrobuji se
dechové zkoušce. Paní z nabouraného
auta náhle zjihla, pláče a celá se třese.
Pohledný policista ji uklidňuje, konejší.
Na mě se oba dívají jako na největšího
zločince všech dob. Slzy jí rozmazaly
šminky a vypadá děsivě – skoro se jí
bojím. Drží se za ruku a ukazuje mým
směrem. Policista někam volá – přijíždí
záchranka? Pro mě? Třas mě neopouští,
chtěla bych uklidnit, slyšet, že se nemám
čeho bát a že to bude dobrý. Nikdo tu
však není, druhý policista se stále vyptává a neustále něco zapisuje do notýsku,
který sotva zakrývá jeho dlaň. Vejde se
mu tam skutečně všechno, co jsem mu
řekla? Zarudlá paní nastupuje do sanitky,
všechno se točí kolem ní. Pryč je ta
rozohněná saň, která mně vyhrožovala
pomstou – nebo tohle je ta pomsta?
Podepisuji protokol, odjíždím k domovu.
Dnešní schůzku ruším – potřebuji klid
a trochu se z toho vzpamatovat. Celá věc
spadá do přestupkového řízení, snad
nepřijdu o moc bodů. S touto myšlenkou opouštím pražský okruh. Za pár
týdnů jdu k podání vysvětlení na místně
příslušný Magistrát. Poškozená paní utrpěla zranění, o kterém není v lékařských
zprávách zmínka. Snažím se to laicky rozporovat, prosím o vysvětlení. Otrávená
úřednice, která mě dostala (asi za trest)
na starosti mě uklidňuje. Řeší to tam prý
denně a paní si jen potřebuje zahojit své
ego. Hlavně ať prý mluvím pravdu. Jakou
pravdu?

Já přece nelhala! Nedodržela jsem bezpečnou vzdálenost, to je jasné, ale nikoho jsem přece nezavraždila. Poškozená
řidička vykazovala velmi čilou a zdravou
aktivitu než přijela policie, nechápu tedy,
o čem je vůbec řeč. Nicméně po podání
vysvětlení, uklidněna profesionální policistkou, odcházím do servisu pro svého
opraveného stříbrného parťáka. Už zase
sjíždím/korzuji silnice, ale na hodinky
se radši nedívám :-)
Uběhlo dalších pár týdnů a ve schránce
na mě čekal dopis s modrým pruhem.
Konečně rozhodnuto, tak kolik budu
mít bodů a jak vysoká mě čeká pokuta?
V duchu hádám, když zápasím s poctivým lepením úřední obálky. Očima
projíždím formality … ŠOK! Zastavuji se
uprostřed schodiště, jdou na mě mdloby.
JE VINA, JE VINA! Pokuta ve výši 25 000 Kč
mě tolik nezarazila jako zjištění, že mi
odebírají na 12 měsíců řidičský průkaz.
Za co pane Bože, za co? Tohle snad není
možné, to se mi zdá. Co mám dělat?
Auto mě živí! Jsem v koncích.
Nevím, jak dlouho jsem seděla na schodech, možná i hodinu, ale nemohla jsem
se z toho vzpamatovat. Připadala jsem si
jako pirátka silnic, která přejela stařenku
na přechodu a ještě ujela z místa činu.
Tohle se mi fakt zdá! Z deliria mě vytrhl
až telefonát od mé sestry. Na otázky,
jak se mám a co zrovna dělám, jsem
nedokázala odpovědět a rozbrečela
jsem se. Vše jsem jí vypověděla
a trochu se mi ulevilo. Ale co dál?
Její slova, která vyslovila hned po mém
dlouhém monologu mi otevřela oči
a já si jen mohla nadávat, že jsem si
na to nevzpomněla dřív. VŽDYŤ JSI POJIŠTĚNÁ U D.A.S. Proč jim nezavoláš?
Pomůžou Ti!“
A jak dopadl celý příběh? K uzávěrce
vydání tohoto časopisu bylo podáno
odvolání k vynesenému rozsudku
a věc se vrátila do přestupkového
řízení. Klientka obdržela profesionálního advokáta, který kauzu převzal
a stal se jí oporou při jednání
s policisty, úřady a protistranou.

Alena Fischerová

Budeme vás bránit
nejen v případě hrozby
odebrání řidičského
průkazu!
Právní ochrana řidiče spočívá
především v:
uplatnění nároků na náhradu
škody, např. zranění při dopravní
nehodě – ušlá mzda, odškodnění
u viníka nehody,
obhajobě v trestním nebo
přestupkovém řízení, které je vedeno
pro čin spáchaný z nedbalosti,
např. při zavinění dopravní nehody,
hájení zájmů ve sporech
s ostatními pojistiteli, např. spor
s pojišťovnou, kde má sjednané
úrazové pojištění,
zastoupení ve sporech v souvislosti
s odebráním nebo odejmutím
a navrácením TP nebo ŘP,
úhradě výdajů za znalecké posudky,
doporučení dalšího postupu tak,
aby vaše šance na výhru byla
co největší!

Tento produkt je určen
především pro řidiče dopravních
firem a pro řidiče-zaměstnance,
pro osoby, které často řídí vozidla
různého druhu, vozidla svého
zaměstnavatele, obchodního partnera,
drážní vozidla, vozidla z autopůjčovny
a jiná vozidla.

V ceně pojištění máte:
pomoc při prosazování práv
mimosoudní či soudní cestou,
specializovanou a odbornou právní
pomoc v ČR i zahraničí,
právníka na telefonu 24 hodin denně
365 dní v roce,
možnost volby vlastního advokáta,
kterému věříte,
zastupování prověřeným
odborníkem v konkrétní právní
problematice až do částky
500 000 Kč,
bezúročnou půjčku za účelem
vyloučení vyšetřovací vazby až
do výše 500 000 Kč.
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[Nahrávání telefonátů]

Je nahrávání
telefonních hovorů legální?
Na vaše přání navazujeme na náš článek „Pravidla používání kamery ve vozidle“
a tentokrát se zaměříme na problematiku nahrávání telefonních hovorů. Moderní
telefony umožňují instalaci aplikace, pomocí které lze hovory nahrávat. Ovšem je takové
nahrávání hovorů legální, i když protistrana není na nahrávání upozorněna?

P

rávní úprava
Právní úprava vyplývající
z předpisů České republiky
chrání osobnost člověka
a jeho soukromí. Poskytuje ochranu obrazových a zvukových záznamů a projevů zaznamenané osoby, ochranu listovního tajemství,
přičemž lze dovodit i ochranu zpráv a hovorů
podávaných telefonem či e-mailem.
Právní úprava vychází zejména z čl. 7, 10 a
13 Listiny základních práv a svobod a z čl. 11
Úmluvy o ochraně lidských práv a svobod.
Ustanovení § 11 a násl. zákona č. 40/1964
Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto
ochranu dále rozvíjejí a poskytují ochranu
projevům fyzických osob, jež mají osobní
povahu.
V ustanovení čl. 7 odst. 1 Listiny základních
práv a svobod je zakotvena zásada nedotknutelnosti osoby a jejího soukromí. Tento
princip je dále specifikován v ustanoveních
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čl. 10 odst. 2 a čl. 13, která upravují ochranu
listovního tajemství, stejně jako tajemství
jiných písemností a záznamů. Tato ustanovení
zaručují též tajemství zpráv podávaných
telefonem, telegrafem nebo jiným podobným
zařízením.
Ustanovení čl. 11 a násl. Úmluvy o ochraně
lidských práv a svobod korespondují
s úpravou obsaženou v Listině základních
práv a svobod. Zvláštní pozornost je zde
věnována způsobu nakládání s obrazovými
a zvukovými záznamy týkajícími se fyzické
osoby nebo jejích projevů.
Ustanovení § 11 a násl. zákona č. 40/1964 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění, rovněž
korespondují s úpravou obsaženou v Listině
základních práv a svobod. Zvláštní pozornost
je zde věnována způsobu nakládání s obrazovými a zvukovými záznamy týkajícími se
fyzické osoby nebo jejích projevů.
Podobizny, obrazové snímky a obrazové
a zvukové záznamy týkající se fyzické osoby
nebo jejích projevů osobní povahy smějí
být pořízeny jen při splnění těchto zákonem
definovaných podmínek: se souhlasem zaznamenané osoby, anebo bez souhlasu zaznamenané osoby na základě těchto zákonných
licencí:
a. Na základě zákonné úřední licence
může být pořízen obrazový snímek či
obrazový nebo zvukový záznam pro účely
výkonu státní moci.
b. Pro vědecké a umělecké účely je možné
pořídit podobiznu, obrazový snímek
či obrazový a zvukový záznam.
c. Obrazové a zvukové záznamy lze pořídit
i na základě zpravodajské licence, a to pro
tiskové, filmové, rozhlasové a televizní
zpravodajství.
Souhlas dotčené osoby nemusí být výslovný.
Postačí, když lze tento souhlas dovodit
z okolností, za kterých byl záznam pořízen.
O konkludentní souhlas (není přímo vyslovený) se jedná tehdy, pokud je učiněn takovým
způsobem, který nevzbuzuje pochybnosti
o tom, co chtěla dotčená osoba projevit
(sdělit).
Odpověď na otázku, zda lze pořizovat zvukový záznam, lze nalézt v platné judikatuře,
která měla svůj vývoj. V judikatuře se sice řeší
otázka přípustnosti použití zvukového záznamu jako důkazu, ale rovněž je zde uvedeno,
zda a jakým způsobem lze záznam pořídit.
Nejvyšším soudem byla ve věci pod sp. zn. 30
Cdo 52/2005 řešena záležitost, kdy si žalovaný

pořídil záznam z telefonátu, ačkoliv telefonát
inicioval žalobce. Zde soud dospěl k závěru,
že při úvaze, zda byl tento záznam pořízen ve
smyslu ustanovení § 12 odst. 1 občanského
zákoníku oprávněně nebo naopak neoprávněně, lze přihlédnout ke skutečnosti, že
v případech privátních telefonních hovorů
volající oslovuje volaného telefonního účastníka, dává tím podnět ke komunikaci mezi
těmito účastníky telefonního hovoru,
a fakticky tak i vstupuje do soukromí volaného účastníka se všemi z toho plynoucími
důsledky. Volající k telefonátu využívá soudobých technických prostředků, které (jak je
obecně známo) mohou být vybaveny řadou
technických funkcí. Telefonní přístroje mohou
obsahovat mimo jiné např. funkci „hlasitý
telefon hands - free“ (umožňující především
větší komfort při telefonování ve vozidle),
funkcí „nahrávání hovoru“ (mající zejména
význam pro snadnější upamatování si obsahu
uskutečněného telefonního rozhovoru), apod.
Takto technicky vybavené telefony lze běžně
a legálně opatřit mimo jiné ve značkových
prodejnách poskytovatelů telefonních služeb
v České republice. Volající hovor iniciuje s tím,
že ví o možnosti, že telefonní hovor muže být
technickou cestou druhým účastníkem nejen
zpřístupněn dalším osobám (v případě funkce
„hlasitý telefon“), ale i např. zaznamenáván.
Pokud volající přesto telefonát uskutečňuje za
těchto předpokladů, lze usoudit, že je tak současně srozuměn i s možným pořízením zvukového záznamu tohoto telefonátu, a že s touto
možností (pokud nesdělí výslovně nesouhlas)
konkludentně (nevysloveně) souhlasí.
V tomto kontextu lze poukázat též na
stanovisko Ústavního soudu, podle kterého
má každý právo zaznamenávat své vlastní
telefonické hovory, přičemž se tímto nedopouští žádného protiprávního jednání.
Nález Ústavního soudu ze dne 7. září
2006, sp. zn. I. ÚS 191/05, uvádí:
„Je nepochybné, že každý má právo
zaznamenávat své vlastní telefonické
hovory… existuje obecná povědomost
o tom, že telefonát může být technickou
cestou druhým účastníkem zaznamenáván.
Pokud pak volající přesto telefonát za těchto
předpokladů uskutečňuje, lze dovozovat, že
tím konkludentně souhlasí i s možným pořízením zvukového záznamu tohoto telefonátu… Magnetofonový záznam telefonického
hovoru fyzických osob je záznam projevů
osobní povahy hovořících osob a takový
záznam může proto být použit (i jako důkaz
v občanském soudním řízení) zásadně jen se
svolením fyzické osoby, která byla účastníkem tohoto hovoru.“

Zmínit lze i rozsudek Nejvyššího soudu ČR
ze dne 4. listopadu 2008, sp. zn. 22 Cdo
4172/2007, který však spíše rozvíjí otázku
použitelnosti důkazů, kterými jsou záznamy
z telefonických hovorů.
Možnost použití záznamu
v rámci důkazního řízení
Rozhodovací praxe českých soudů nedává
jednoznačnou odpověď na otázku, zda je
možno využít záznamy fyzické osoby (obrazové i zvukové), pořízené soukromou osobou,
jako důkazní prostředky.
Obrazové a zvukové záznamy mohou být jako
důkazní prostředek použity bez souhlasu zaznamenané osoby za situace, kdy tato osoba
odmítá svolit k provedení důkazu, jelikož si je
vědoma možnosti svého usvědčení z protiprávního jednání. Rovněž tak mohou být obrazové a zvukové záznamy použity bez souhlasu dotčené osoby tehdy, pokud je zde jiný
chráněný zájem, který ospravedlňuje zásah
do osobnostních práv zaznamenané osoby.
Ústavní soud se totiž opakovaně vyslovil, že
je třeba rovněž zkoumat, zda pro pořizování
zvukových záznamů i bez souhlasu druhé
osoby byl dán závažný důvod. Je tedy nutné
zkoumat, zda použití záznamu z telefonátu
slouží k legitimním cílům, zda neslouží
k neodůvodněné šikaně druhé osoby.
Byl-li záznam pořízen v rozporu se zákonem,
není již jeho použití jako důkazního prostředku možné a ten, kdo takový záznam pořídil,
se sám vystavuje nebezpečí trestního stíhání.
Zcela jednoznačně se Nejvyšší soud ČR vyjadřuje k otázce, pokud je zaznamenáván obsah
pracovních schůzek či jednání. Zde lze
odkázat na rozsudek Nejvyššího soudu České
republiky ze dne 11. května 2005, sp. zn. 30
Cdo 64/2004, podle kterého zvukový záznam
zachycující projevy, ke kterým dochází
při výkonu povolání, při obchodní či veřejné
činnosti, zpravidla nelze považovat za
zaznamenání projevu osobní povahy a tento
záznam je možné pořídit i bez souhlasu
zaznamenávané osoby.
Závěr
Každý je oprávněn zaznamenávat si obsah
vlastního telefonického hovoru, ovšem tento
záznam, který lze provést i bez výslovného
souhlasu zaznamenávané osoby, nesmí být
zneužit ve vztahu k zaznamenávané osobě.
Použití zvukového záznamu použitého bez
souhlasu zaznamenávané osoby je však možné pouze tehdy, existuje-li zde jiný chráněný
vyšší zájem, který použití tohoto záznamu
opravňuje.

Mgr. Iva Mlynaříková
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[Exekuce v roce 2013]

NOVINKY
V EXEKUCI
V ROCE 2013
Počátkem roku 2013 vstoupila v účinnost novela zákona
č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční
činnosti , ve znění pozdějších předpisů, která do značné
míry změnila pravidla pro exekuci v České republice.
V tomto článku se pokusím shrnout ty nejvýznamnější
změny, které by vás mohly zajímat a mohly by vám
pomoci při řešení vašich případných problémů.
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ti). Od ledna však došlo k významnému
omezení výkonu rozhodnutí (zákon přesně
vymezuje, kdy je výkon rozhodnutí možný)
a většina exekucí musí být prováděna
prostřednictvím soudního exekutora. Nově
se tak věřitel obrací po získání exekučního
titulu (platební rozkaz, rozsudek, rozhodčí
nález atd.) s žádostí o provedení exekuce
přímo na vybraného soudního exekutora.
Zároveň je však nutné upozornit, že na exekučním titulu musí být doložka právní moci
a vykonatelnosti (získáte ji na soudu, který
exekuční titul vydal). Exekutor po pověření
exekučním soudem vyrozumí povinného (tj.
dlužníka) o zahájení exekuce a současně mu
zašle exekuční příkaz. Je nutné upozornit,
že soud již v tomto stádiu nic dlužníkovi
nedoručuje.

P

ředžalobní upomínka
V souvislosti s novinkami
v exekučním řádu došlo
rovněž k velmi důležité
změně občanského
soudního řádu . Zde bylo nově stanoveno, že
pokud věřitel chce, aby soud v soudním řízení přiznal žalobci též náhradu nákladů řízení,
je povinen zasílat dlužníkovi předžalobní
upomínku. Předžalobní upomínka musí
být odeslána nejméně 7 dnů před podáním
žaloby na adresu pro doručování, případně
na věřiteli poslední známou adresu.
Zákon však nestanovil náležitosti předžalobní výzvy ani jejího doručování. Věřitel by si
měl ponechat jednu kopii výzvy k plnění
a podací lístek, respektive dodejku, aby
mohl prokázat soudu, že povinnost upomínat dlužníka v zákonem stanovené lhůtě
splnil. Pro dlužníka to znamená, že si musí
hlídat také oznámení změn adresy či zajištění dosílky pošty.
Konec dvoukolejnosti
Do nového roku bylo možné provádět výkon rozhodnutí dvěma způsoby – soudním
výkonem rozhodnutí (prováděl jej soud,
vymáhání zajišťovali přímo úředníci soudu,
nejednalo se však o příliš efektivní způsob
vymáhání) nebo prostřednictvím soudního
exekutora (častější a především efektivnější
způsob vymáhání nesplněné povinnos-

Slučování exekuce
V praxi docházelo na návrh dlužníka ke
slučování více nařízených exekucí vedených
jedním věřitelem (typicky neuhrazené pokuty za jízdu bez platné jízdenky v městské
hromadné dopravě) proti konkrétnímu
dlužníkovi již v minulosti. Jednoznačná opora v zákoně však pro toto nebyla a vše tak
probíhalo pouze na doporučení Exekutorské
komory ČR. Z tohoto důvodu tak nebyla
praxe vždy jednotná.
Až právě tato novela stanovila konkrétně
povinnost spojování exekucí, které jsou
vedeny jedním věřitelem proti konkrétnímu dlužníkovi a navíc se na návrh dlužníka
budou moci slučovat i exekuce, které řeší
různí exekutoři. V tomto směru se tak jedná
jednoznačně o velkou změnu ve prospěch
dlužníka, který tímto ušetří nemalé částky
za náklady exekučního řízení.
Kamerové záznamy u mobiliárních
exekucí (soupis movitého majetku)
Povinně budou muset exekutoři od ledna
letošního roku při provádění mobiliárních
exekucí (odborný název pro návštěvu
exekutora u dlužníka doma a soupis jeho
movitého majetku – oblepování vybavení
domácnosti nálepkami exekutora) pořizovat
videozáznam, pokud o to některá z oprávněných osob požádá, anebo pokud to bude
potřebné a rozhodne o tom exekutor.
Pozastavení řidičského oprávnění
Novela rovněž obsahuje velmi diskutabilní
opatření spočívající v možnosti exekutora
vydat exekuční příkaz k pozastavení řidičského oprávnění v případech dlužníků, vůči

2

kterým vymáhá nedoplatek na výživném
pro nezletilé dítě. Cílem je motivovat dlužníka k tomu, aby nedoplatek na takovém
výživném uhradil, co možná nejdříve. Toto
opatření by však mělo přijít, až poté, co
exekutor byl jiným způsobem exekuce neúspěšný. Takový exekuční příkaz bude možné
zrušit, pokud povinný dlužné alimenty
uhradí nebo prokáže, že řidičské oprávnění
nezbytně potřebuje ke své obživě a obživě
osob, ke kterým má vyživovací povinnost.
Dle mého názoru však toto opatření nebude
příliš efektivní a obávám se, že nebude mít
přílišný vliv na platební morálku dlužníků.
Konec zabavování domácích miláčků
Zabavování domácích miláčků (především
psů) bylo terčem mnoha stížností
a mnohokráte medializovanou záležitostí.
Dosud byli zvířecí mazlíčci považováni za
věc, kterou lze zpeněžit ve prospěch věřitele.
Sama Exekutorská komora, společně s Ligou
na ochranu zvířat, zákonodárce požádala,
aby tuto možnost ze zákona vyloučili. Nově
tak domácí zvířata patří k nezabavitelným
věcem podobně jako například snubní prsten. Změna se však netýká hospodářských
zvířat a zvířat v zájmovém chovu, ty i nadále
mohou být zabavována a zpeněžena.
Úhrada dluhu mzdou či z účtu
manželů dlužníků
Další velmi diskutabilní změnou je možnost
soudního exekutora uspokojit pohledávku
spadající do společného jmění manželů
z bankovního účtu nebo mzdy manžela/ky
dlužníka . To až do letošního začátku roku
nebylo dle judikatury Nejvyššího soudu
možné. Je však nutné upozornit, že tahle
novinka může způsobit mnoho problémů
lidem, které jsou formálně stále manželé,
ale již řadu let spolu nežijí a nemají o sobě
jakékoliv zprávy a první zpráva pak může být
zablokování účtu.
Prodloužení lhůty u dobrovolného plnění
Lhůty pro dobrovolné plnění dluhu, která
se po zaslání výzvy soudním exekutorem
prodlužuje z 15 dnů na 30. Pokud dlužník
v této lhůtě uhradí svůj dluh, odměna exekutora činí pouze 50 %. Exekuce nemůže
být provedena dříve, než uplyne lhůta
k dobrovolnému splnění pohledávky společně s náklady exekučního řízení povinným,
kterou exekutor povinnému sdělí spolu
s oznámením o zahájení exekuce.
Mgr. Eva Strnadová

1
Novela vyšla ve Sbírce zákonů jako zákon č. 396/2012 Sb.
Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
3
Ust. § 142a obč. soudního řádu

magazín 1/2013

I 13

[Past na důvěřivé]

Past
na důvěřivé
Pozvánky na předváděcí akce nacházíme ve svých
poštovních schránkách velmi často. Ať je to výlet na
zámek, hrad či putování za jinými krásami Česka, jedno
mají společné – nízká cena výletu, slibovaný opulentní
oběd a pro mnoho seniorů to nejdůležitější - kontakt
a setkání s dalšími lidmi. V neposlední řadě tyto
společnosti lákají na úžasně vypadající dárky pro
všechny účastníky zájezdu.
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ájezdy však mají velmi
jednoduchý a přesně
načasovaný průběh –
co možná nejrychleji
zvládnout prohlídku pamětihodnosti a zpátky
do autobusu, který
všechny zúčastněné odveze na slibovaný
oběd spolu se „speciální a jedinečnou“
předváděcí akcí.
Co se bude předvádět? Deky, hrnce, parní
čističe, vše za „nejvýhodnější“ (rozuměj
nejnižší možnou) cenu platnou pouze pro
ten daný den. Mnohdy však i tato „nejvýhodnější“ cena několikanásobně předčí
užitnou hodnotu výrobku.
Ale uznejte sami, kdo by si předváděný
výrobek nekoupil, když jste k němu vyhráli
několik hodnotných dárků v podobě dal-

Z

ších spotřebičů a ještě navíc jako bonus
vozík, na kterém si vše můžete pohodlně
od autobusu odvézt až domů?
Pokud se po přečtení předchozích odstavců divíte, jak je možné, že po všech těch
reportážích v médiích, ještě někdo může
podlehnout, tak k tomu lze dodat jediné prodejci jsou speciálně proškoleni tak, aby
vás doslova donutili nabízené zboží koupit.
Zvláště jsou zaměřeni na starší osoby, které
jsou přeci jen důvěřivější a nechají se více
ovlivnit např. právě domnělou výhrou
v podobě slevy na zboží. Pod tímto dojmem (kupují si kvalitní zboží za ještě lepší
cenu) se neváhají upsat na kupní smlouvu
a v mnoha případech i na smlouvu úvěrovou, jen proto, aby třeba udělali radost
svým vnoučatům se skvělým a hlavně
výhodně zakoupeným dárkem. Většinou to
však končí tak, že po určité době si kupující
uvědomí, že udělali velkou chybu (mnohdy
i pod vlivem názoru dalších osob, většinou
rodinných příslušníků) a snaží se vše
dodatečně vyřešit. Ve většině případů mají
naštěstí možnost to vyřešit.
Občanský zákoník1 umožňuje kupujícím
od smlouvy uzavřené mimo prostory obvyklé k podnikání (typicky právě
předváděcí akce) písemně odstoupit bez
uvedení důvodu a bez jakýchkoliv sankcí,
a to ve lhůtě do 14 dnů od jejího uzavření.
Nedošlo-li dosud ke splnění dodávky zboží
či služeb, prodlužuje se lhůta na 1 měsíc od
uzavření předmětné smlouvy. Dříve platila
výjimka z tohoto pravidla, pokud si spotřebitel výslovně sjednal návštěvu dodavatele
za účelem objednávky zboží, nemohl od
takové smlouvy odstoupit. Této výjimky
však prodejci nadměrně zneužívali – byť by
se jednalo o klasickou předváděcí akci někde v restauraci, dávali spotřebitelům prodejci podepisovat dokumenty, ve kterých
bylo uvedeno, že spotřebitel si prodejce
výslovně objednal. Tímto znemožnili spotřebitelům od kupních smluv odstoupit.
Po mnohačetné a dlouhodobé kritice
spotřebitelských organizací bylo toto ustanovení občanského zákoníku změněno
následovně:
Byla-li spotřebitelská smlouva uzavřena mimo prostory obvyklé k podnikání
dodavatele nebo nemá-li dodavatel žádné
stálé místo k podnikání, může spotřebitel
od smlouvy písemně odstoupit do 14 dnů
od jejího uzavření; nedošlo-li dosud ke
splnění dodávky zboží či služeb dodavatelem, může od smlouvy odstoupit bez
uvedení důvodů a bez jakékoliv sankce do

1

1 měsíce. To neplatí ohledně smluv
o opravě nebo údržbě provedené
v místě určeném spotřebitelem na jeho
žádost, pokud dodavatel neprovedl
jinou než vyžádanou opravu nebo údržbu nebo nedodal jiné zboží než nutné
k provedení opravy nebo údržby. Dodavatel je zároveň povinen vrátit spotřebiteli
zaplacené finanční částky do 30 dnů
od odstoupení od smlouvy.
Tato výjimka ze zákona je vcelku pochopitelná a cíleně míří na opravy praček
a televizí přímo u spotřebitelů doma.
Pokud se vám zdá, že toto ustanovení
přece není možné obejít, když na předváděcích akcích se kupuje zboží a nic se neopravuje, tak čeští prodejci na předváděcích
akcích nezklamali a i v tomto případě si
našli cestičku.
Při návštěvě předváděcí akce si nyní spotřebitel za určitou (směšně malou částku
oproti předchozím přemrštěným kupním
smlouvám) koupí zboží, ale zároveň podepíše smlouvu o servisu (o opravě a úpravě)
zakoupeného zboží na určitou dobu za
částku přesahující mnohdy 25.000,- Kč
a rovněž si aktivuje jakousi VIP kartu,
která údajně nejde deaktivovat.
Pokud se pak kupující snažil odstoupit,
dotyčná společnost mu oznámí, že to
s ohledem na výjimku v zákoně není možné. Po pravdě řečeno nepředpokládáme,
že společnost uzavírá výše uvedené smlouvy proto, aby skutečně poskytla servis
k zakoupenému zboží, ale aby kupujícímu
znemožnila odstoupení od uzavřených
smluv. České spotřebitelské organizace
proti tomuto jednání už podali podnět
k prošetření České obchodní inspekci, ta
však do dnešního dne nerozhodla, zda se
skutečně jedná o nekalé obchodní praktiky
a obcházení zákona. Jsme toho názoru,
že situaci, kdy je zřejmé, že smlouvy jsou
uzavřeny za účelem obcházení zákonného
pravidla a slouží k poškození práv spotřebitele, zůstává spotřebitelům právo na
odstoupení zachováno. Tento právní názor
však budou v budoucnosti přezkoumávat soudy a je otázkou, zda jej potvrdí, či
nikoliv. Závěrem proto můžeme zopakovat
jen jedinou okřídlenou větu: „Podepisujte
vždy jen to, co jste si přečetli a hlavně jste
všemu porozuměli.“ Už tímhle předejte
mnoha nepříjemnostem a nebudete muset
následně řešit problémy, které vám vznikly
neuváženým podpisem!
Mgr. Eva Strnadová

Ust. § 57 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
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[Oceňovací tabulky ]

OCEŇOVACÍ TABULKY
obvyklý postup pojišťoven,
jak zkrátit pojištěným pojistné plnění
z úrazového a životního pojištění.

J

akožto spolupracující advokátní kancelář D.A.S. pojišťovny právní ochrany jsme
zaznamenali v posledních
dvou letech velký nárůst
pojistných událostí, kdy pojišťovny, se kterými mají klienti D.A.S. uzavřené
životní nebo úrazové pojištění, jim výrazně
krátí pojistné plnění za dobu nezbytného
léčení úrazu či onemocnění, popř. za dobu
pracovní neschopnosti. Jedním z nejčastějších
důvodů, na jehož základě pojišťovny takto
činí, patří údajné překročení maximálních
hodnot denního odškodného stanovených
oceňovacími tabulkami, vydávanými jednotlivými pojišťovnami. To, že se lze proti tomuto
postupu pojišťoven úspěšně bránit, není mezi
klienty pojišťoven příliš známo. Přesto se lze
za určitých okolností úspěšně domáhat dolikvidace takovéto pojistné události, neboť dle
výroků odvolacích soudů nelze omezení výše
pojistného plnění maximálními hodnotami
denního odškodného stanovenými oceňovacími tabulkami aplikovat vždy.
V rámci životního nebo úrazového pojištění si
zájemci o příslušný pojistný produkt obvykle
sjednávají pojištění doby nezbytného léčení
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úrazu nebo onemocnění a pojištění doby
pracovní neschopnosti. Pojistná smlouva pak
stanoví, že za každý den léčby úrazu, onemocnění nebo za každý den pracovní neschopnosti náleží pojištěnému pojistné plnění, které
se obvykle pohybuje v rozsahu od 100 do
2000 Kč za den, podle konkrétních podmínek
sjednané pojistné smlouvy. Spolu s pojistnou
smlouvou a pojistkou jsou pojištěným při
podpisu pojistné smlouvy předávány pojistné
podmínky, blíže specifikující způsob stanovení
výše pojistného plnění a další podmínky pojištění. Na základě pojistných podmínek pak pojišťovna hradí na základě uzavřeného pojištění
doby nezbytného léčení úrazu, onemocnění
nebo pracovní neschopnosti, pojistné plnění
rovnající se součinu denní pojistné částky
a počtu dnů léčby nebo pracovní neschopnosti, avšak pouze ve výši maximálních hodnot
denního odškodného stanoveného pro daný
úraz či onemocnění oceňovacími tabulkami
vydanými pojišťovnou.
Málokdo při uzavírání pojistné smlouvy čte
podrobně pojistné podmínky a o oceňovacích
tabulkách, které stanoví maximální výši pojistného plnění za dobu léčby úrazu, onemocnění, nebo pracovní neschopnosti tak většina
klientů nemá tušení. Navíc obvyklá praxe
pojišťoven je taková, že oceňovací tabulky
nejsou při uzavírání pojistné smlouvy spolu
s pojistnou smlouvou a pojistnými podmínkami klientům předávány, resp. s nimi nebývají
dostatečně seznámeni. Některé pojišťovny
nicméně začaly zveřejňovat oceňovací tabulky
na svých webových stránkách, většina z nich
je však považuje za interní dokument, který
odmítají pojištěným na jejich žádost vydat
a poskytují na základě žádosti pouze jejich
část týkající se konkrétního úrazu či onemocnění k nahlédnutí. Pojištění se tak obvykle
dozvídají o konkrétním obsahu oceňovacích
tabulek až z oznámení pojišťovny o ukončení
likvidace pojistné události, kde pojišťovna
s odkazem na oceňovací tabulky omezuje pojistné plnění na maximální dobu léčení v nich
stanovenou. Tato doba však bývá zpravidla
výrazně kratší, než skutečná doba léčby úrazu
nebo onemocnění klienta.
Tímto postupem se samozřejmě cítí většina
pojištěných poškozena, neboť neodpovídá
jejich očekávanému zajištění na základě
sjednaného životního nebo úrazového
pojištění, za které hradí každý měsíc nemalé
pojistné. Proti tomuto postupu pojišťoven se
nabízí právní argumentace, na základě které
by se oceňovací tabulky neměly považovat za
součást pojistné smlouvy a pojištěný by měl
obdržet pojistné plnění dle skutečné doby
léčení úrazu nebo onemocnění bez ohledu
na maximální hodnoty denního odškodného

stanovené oceňovacími tabulkami.
Ustanovení § 4 odst. 4) zákona č. 37/2004 Sb.,
o pojistné smlouvě, zakotvuje, že: „Součástí
pojistné smlouvy jsou pojistné podmínky vydané pojistitelem, nejsou-li uvedeny v pojistné
smlouvě. Pojistník s nimi musí být před uzavřením pojistné smlouvy prokazatelně seznámen,
s výjimkou § 23 odst. 4), a bez jeho souhlasu
nelze tyto pojistné podmínky měnit.“
Vzhledem k tomu, že oceňovací tabulky nejsou uvedeny v pojistné smlouvě a zájemce
o sjednání pojištění s nimi mnohdy nebývá
před uzavřením pojistné smlouvy prokazatelně seznámen, lze vůči pojišťovně argumentovat tím, že oceňovací tabulky nejsou součástí
pojistné smlouvy a jimi stanovené omezení
výše pojistného plnění se tedy neuplatní.
V rámci mimosoudního jednání s pojišťovnou
nelze očekávat, že by pojišťovny výše uvedenou právní argumentaci akceptovaly. Stejně
tak soudy prvního stupně výše uvedenou
právní argumentaci doposud spíše nepřijímají.
V jedné z kauz, kterou naše advokátní kancelář
řeší, se však podařilo dosáhnout toho, že odvolací soud tuto argumentaci přijal. Ve svém
rozhodnutí z loňského roku Krajský soud
v Hradci Králové uvedl (cituji):
„Podle § 4 odst. 4 zákona č. 37/2004 Sb.
o pojistné smlouvě, součástí pojistné
smlouvy jsou pojistné podmínky vydané
pojistitelem, nejsou-li uvedeny přímo
v pojistné smlouvě. Pojistník s nimi musí
být před uzavřením pojistné smlouvy
prokazatelně seznámen, s výjimkou § 23
odst. 4, a bez jeho souhlasu nelze tyto
pojistné podmínky měnit. Podle odst. 5 téhož
ustanovení pojistné podmínky obsahují zejména vymezení podmínek vzniku, trvání
a zániku pojištění, vymezení pojistné události,
stanovení podmínek, za kterých nevzniká pojistiteli povinnost poskytnout pojistné plnění
(výluky z pojištění), způsob určení obsahu
pojistného plnění a jeho splatnost.
Odvolací soud je toho názoru, že v řízení
nebylo prokázáno ani žalovanou tvrzeno, že
by žalovaná před uzavřením pojistných smluv
ve smyslu § 4 odst. 4 zákona č. 37/2004 Sb.
žalobkyni s jejich obsahem prokazatelně seznámila. Tyto tabulky navíc ani nejsou součástí
pojistných podmínek, jen je na ně v pojistných
podmínkách odkazováno.
Nicméně, i pokud budou pokládány za
pojistné podmínky v širším slova smyslu, musí
být podle názoru odvolacího soudu zájemce
o uzavření pojistné smlouvy ve smyslu zákona
o pojistné smlouvě s nimi prokazatelně seznámen, musí mu být sdělen jejich obsah. Zejména s přihlédnutím k tomu, že jejich obsah
fakticky vymezuje dobu, po kterou bude pojišťovna zavázána k výplatě pojistného plnění,

a tedy jsou pro posouzení obsahu pojistné
smlouvy významné. I s odkazem na závěry
obsažené v žalobkyní zmíněném rozsudku
Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 28 Cdo 864/2008
je třeba dovodit, že naplnění podmínek obou
shora uvedených zákonných ustanovení je
třeba posuzovat v souladu s ustanoveními občanského zákoníku o spotřebitelských smlouvách tak, aby výklad případných nejasností byl
pro spotřebitele co nejvýhodnější. Tak tomu
v daném případě nebylo.
Nelze totiž přehlédnout, že tyto tabulky měly
být žalobkyni k dispozici jen k nahlédnutí,
to navíc dle textu pojistné smlouvy nikoli na
pobočce žalované, ale na pobočce České spořitelny, a.s. Mimo, to, podle pojistné smlouvy
i podle pojistných podmínek žalovaná poskytne pojistné plnění podle tabulek platných
v době pojistné události, do kterých má pojištěný právo nahlédnout, přičemž tuto oceňovací tabulku může pojistitel doplňovat a měnit.
Tedy tabulky platné ke dni uzavření pojistné
smlouvy nemusí být obsahově totožnými
s tabulkami platnými ke dni vzniku pojistné
události, přičemž změna jejich obsahu již
záleží jen na vůli pojišťovny. Změna pojistných
podmínek v průběhu pojistné smlouvy je tedy
takto ponechána na vůli jedné smluvní strany
– pojistitele, který není o této změně povinen
informovat pojištěného. O tom, že dokument
„Maximální hodnoty plnění denního odškodného za dobu léčení úrazu“ tak, jak je založen
ve spise, nebyl určen k volnému a běžnému
nahlížení ze strany zájemců o uzavření pojistné smlouvy, vypovídá též poznámka „Pouze
pro vnitřní potřeby“, uvedená na jejich titulní
straně. Odvolací soud tedy uzavírá, že existence takových tabulek neznamená, že s nimi
byla žalobkyně seznámena, že jí byly sděleny
a tedy že se staly součástí pojistných smluv.
Doba trvání výplaty pojistného plnění podle
pojistných smluv tak v případě úrazu, který
žalobkyně utrpěla, nebyla smluvně platně
omezena na dobu 28 dnů.“
Citované rozhodnutí Krajského soudu
v Hradci Králové podle našeho názoru rozšiřuje možnosti pojištěných, jak se bránit postupu
pojišťoven, které krátí pojistné plnění za dobu
nezbytného léčení úrazu, onemocnění, popř.
pracovní neschopnosti z titulu sjednaného
životního nebo úrazového pojištění na základě
oceňovacích tabulek, se kterými však nebyli
prokazatelně seznámeni. Naše advokátní
kancelář výše uvedenými závěry odvolacího
soudu úspěšně argumentuje již v probíhajících soudních řízeních před okresními soudy,
které k nim začínají přihlížet.
JUDr. Vojtěch Vávra, LL. M., advokát
Schoultz & Partners, advokátní kancelář s.r.o.
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[Soutěžíme s D.A.S.]

Vyfot´ se s logem D.A.S.
a získej dárek

Tato akce je zaměřena na všechny, kteří rádi fotí a jsou hraví. Fantazii se meze nekladou a vyfotit se s logem naší
společnosti je někdy velké dobrodružství. Můžete nás potkat skutečně všude, na cestách, ve městě, doma i v divočině. Dárek obdrží opravdu každý, kdo nám zašle fotografii v požadovaném formátu. Důležité je, aby na obrázku byla
osoba, která logo D.A.S. „ulovila“, popř. jiný odvážlivec, který se rozhodne pózovat. Akce vyfoť se s D.A.S. není omezena ani věkem, národností či náboženským vyznáním. Je pro všechny z vás, kteří jsou akční a rádi se baví.
Své fotografie (nejlépe v elektronické podobě – max. 3 MB), vč. jména, příjmení a korespondenční adresy
zasílejte na e-mail: foto@das.cz.
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[Rozhovor]

ZEPTALI JSME SE
DLOUHOLETÉHO KLIENTA
SPOLEČNOSTI LITRA, s.r.o.
Společnost LITRA patří k předním evropským dodavatelům
logistických služeb spojených s přepravou osobních
a nákladních vozidel. Vznikla v roce 1994 v Liberci ve spolupráci se švýcarskou společností Cotra Autotransport AG a od
té doby se vypracovala na pozici silné dopravní společnosti
v České republice. Mezi její zákazníky patří všichni významní
výrobci osobních a nákladních automobilů, prodejci vozidel,
dovozci ojetých vozů, autokluby, půjčovny i fyzické osoby.

Od prosince 2010 je LITRA, s.r.o. příjemcem
veřejné podpory v rámci realizace projektu
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost spolufinancovaného z EU. Hlavním
cílem projektu je zvýšení kvality nabízených
služeb zaměstnavatelů působících v oblasti
dopravy v Ústeckém a Libereckém kraji, a to
prostřednictvím zvyšování kvalifikace jejich
zaměstnanců. Cílem je vytvářet podmínky pro
zvyšování kvality a bezpečnosti v silniční přepravě a zároveň v aktuální době finanční krize,
zvyšovat udržitelnost pracovních míst.
Otázky pro zástupce společnosti Litra, s.r.o.:
“Jak dlouho jste klientem D.A.S.?“
Poskytování dopravních služeb nese svá rizika,
tuto skutečnost jsme si uvědomili ve velice
krátké době po založení společnosti, a to zejména proto, že jsme provozovali mezinárodní
kamionovou dopravu, kde nebyly zkušenosti
s řešením problémů v zahraničí. Z tohoto
důvodu jsme oslovili DAS a jsme jejími klienty
od roku 1997.
“Jste spokojeni s nabídkou produktů
a servisem pojišťovny?“¨
Kvalita pojišťovny se pozná po té, co plní
klientovy požadavky, platí poškození či vám
poskytne kvalitní odborný servis služeb při
nehodě. U DAS máme jako firma tyto služby
zajištěny po celé Evropě a naši řidiči mají
plnohodnotnou obhajobu při případných

nehodách na silnicích. Naše spolupráce s DAS
byla rozšířena o nové prvky právní ochrany, jež
zaštiťuje odborný a kvalitní tým JUDr. Františka
Machálka, na kterého se můžeme kdykoliv
s našimi požadavky obrátit.
“Můžete nám říci, jaké typy pojistných
událostí jste prostřednictvím D.A.S.
nejčastěji řešili?“
Nejčastěji se na DAS obracíme v případě vzniklé dopravní nehody a žádáme o právní zastupování našich řidičů. Zejména v zahraničí bez
znalosti prostředí, podmínek, ale i mentality
se bez zastupování DAS v jednotlivých případech neobejdeme. Jako příklad mohu uvést
úspěchy spolupracující advokátky D.A.S. JUDr.
Schramm při zastupování českých dopravců
v problémových kauzách s počtem instalovaných nádrží výrobců nástaveb na přepravníky.
Tyto problémy by právě za přispění právních
zástupců DAS měly být vyřešeny.
“Jaké jsou plány vaší společnosti
v letošním roce?”
Na rok 2013 jsme měli několik nových plánů
rozšiřující a zkvalitňující naše stávající služby,
bohužel dle hospodářského vývoje v prvních
měsících tohoto roku jsme byli nuceni část
těchto plánů dočasně pozastavit či zcela opustit a s realizací počkat na příhodnější dobu.
Dopravci to mají stále horší v ekonomickém
podnikání, neustále se zvyšuje tlak na plnění
předpisů, norem, vyhlášek a zákonů jak v ČR,

tak i v zahraničí. O to víc je nutné za pomoci
právní ochrany čelit těmto byrokratickým
požadavkům.
“Chystáte nějaké novinky?”
Po několika letech stagnace bychom rádi
obnovili vozový park a diverzifikovali činnosti,
abychom nebyli závislí jen na dopravě, která
v současné době není v nejlepší kondici. Chceme zákazníkům nabídnout možnost oprav
kamionů nebo osobních aut v našich dílnách.
“Co byste chtěli vzkázat našim čtenářům?
Klientům D.A.S.?”
Klienti DAS - Držte se! Budeme si držet navzájem palce.
Děkujeme za rozhovor a přejeme mnoho spokojených zákazníků, hodně najetých kilometrů
bez nehod a komplikací.
Slibujeme, že budeme i nadále dělat vše pro
to, aby spolupráce s D.A.S., která je jedničkou
na českém pojistném trhu v oblasti právní
ochrany a poskytuje firmám, jako je právě výše
zmiňovaná společnost, komplexní právní servis, probíhala stále k oboustranné spokojenosti. Aneb jak říkají s oblibou někteří klienti:
“s D.A.S. za zády, vyhnou se mi maléry”.

Alena Fischerová
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ZMĚNY NA ČESKÝCH
SILNICÍCH od roku 2013

D

nem 19. ledna 2013 nabyla
účinnosti hlavní část zákona č. 297/2011 Sb., kterým
se mění zákon č. 361/2000
Sb., o silničním provozu, ve
znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení
motorových vozidel a o změnách některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Tyto změny navazují zejména
na směrnici Evropského parlamentu
a Rady 2006/126/ES ze dne 20. prosince
2006 o řidičských průkazech,
v platném znění. Kromě toho se novelou
od 19. ledna 2013 zavádí též tzv. objektivní
odpovědnost provozovatele vozidla,
která by měla zabránit zneužívání
„oblíbeného“ institutu tzv. osoby
blízké.

Co se tedy konkrétně od 19. ledna 2013
změnilo?
1. Nové vymezení rozsahu skupin řidičských
oprávnění
Od 19. ledna 2013 jsou řidičská oprávnění
v § 80a zákona č. 361/2000 Sb., o silničním
provozu, ve znění pozdějších předpisů, vymezena následovně (změny se týkají pouze
nově udělovaných řidičských oprávnění!):

Vymezení skupin řidičských oprávnění
(od 19. ledna 2013)
skupina

vozidla, která spadají do dané skupiny

minimální věk pro udělení

vozidla jiných skupin, která
lze s oprávněním této skupiny řídit

AM

motorová vozidla s konstrukční rychlostí nepřevyšující 45 km/h:

15 let

---

16 let

AM

1. dvoukolová se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 50 cm3
nebo s výkonem elektrického motoru do 4 kW,
2. tříkolová se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm3
nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW,
3. čtyřkolová o hmotnosti v nenaloženém stavu nejvýše 350 kg se zdvihovým
objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo u jiných motorů
s výkonem nejvýše 4 kW
A1

1. lehké motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj o výkonu nejvýše 11 kW

B1 do 125 cm3 a hmotnosti

a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,1 kW/kg a se zdvihovým objemem
3

spalovacího motoru nepřevyšujícím 125 cm ,

v nenaloženém stavu do 400 kg

2. tříkolová motorová vozidla o výkonu nejvýše 15 kW
A2

motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj s výkonem motoru nejvýše 35 kW

18 let

a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,2 kW/kg, které nebyly upraveny z motocyklu

AM,
A1

s více než dvojnásobným výkonem
A

1. motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj,
2. tříkolová motorová vozidla s výkonem převyšujícím 15 kW

24 let

AM,

21 let (pro tříkolová)

A1,

20 let (je-li min. 2 roky držitelem

A2

A2)

B1 o hmotnosti v nenaloženém
stavu do 400 kg

Poznámka:
Řidičská oprávnění jednotlivých skupin a podskupin udělená před 19. lednem 2013 zůstávají zachována v rozsahu, jaký měla podle zákona č. 361/2000 Sb., ve znění účinném do 19. ledna 2013; tato řidičská oprávnění opravňují od 19. ledna 2013 rovněž k řízení motorových vozidel, která jsou do skupin vozidel se shodným označením nově
zařazena, pokud tomu nebrání omezení nebo podmínění řidičského oprávnění.
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B1

čtyřkolová motorová vozidla (s výjimkou vozidel skupiny AM), jejichž výkon nepřevyšuje

17 let

15 kW a hmotnost v nenaloženém stavu nepřevyšuje 400 kg nebo 550 kg u vozidel

AM,
A1 tříkolová

určených k přepravě zboží
B

motorová vozidla (s výjimkou vozidel skupin AM, A1, A2, A a B1), jejichž největší

18 let

AM,

povolená hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg, s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa

A1 s automatickou

řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti

převodovkou,

nepřevyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy

A tříkolová (od 21 let)

nepřevyšuje 3 500 kg nebo v případě rozšíření rozsahu nepřevyšuje 4 250 kg

B1

(nyní pro soupravu vozidla do 3 500 kg a přípojného vozidla do 750 kg tvořící
soupravu nad 3 500 kg bude nutná doplňková zkouška)
C1

motorová vozidla (s výjimkou traktorů), jejichž největší povolená hmotnost

18 let

AM

motorová vozidla (s výjimkou traktorů a vozidel skupiny C1), jejichž největší

21 let,

AM,

povolená hmotnost převyšuje 3 500 kg s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče,

18 let (jen pro stanovená

C1

ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti

vozidla)*),

nepřevyšující 750 kg

18 let (jen pro stanovené

převyšuje 3 500 kg, ale nepřevyšuje 7 500 kg, s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa
řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti
nepřevyšující 750 kg
C

případy)**)
D1

motorová vozidla, jejichž délka nepřesahuje 8 metrů, s více než 8, ale nejvýše 16 místy

21 let

AM

motorová vozidla (s výjimkou vozidel skupiny D1) s více než 8 místy k sezení kromě

24 let,

AM,

místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené

21 let (jen pro stanovená

D1

hmotnosti nepřevyšující 750 kg

vozidla)*),

k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší
povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg
D

21 let (jen pro stanovené
případy)**),
23 let (jen pro stanovené
případy)***)
B+E

jízdní soupravy složené z vozidla skupiny B a přípojného vozidla o největší povolené

18 let

AM

18 let

AM,

hmotnosti nepřevyšující 3 500 kg
C1+E

jízdní soupravy, jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 12 000 kg, složené
1. z vozidla skupiny C1 a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší

B+E

než 750 kg, nebo
2. z vozidla skupiny B a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší
než 3 500 kg
C+E

jízdní soupravy složené z vozidla skupiny C a přípojného vozidla o největší povolené

21 let,

AM,

hmotnosti vyšší než 750 kg

18 let (jen pro stanovené

B+E,

případy)**)

C1+E,

21 let

AM,

D+E (jen pro držitele D)
D1+E

jízdní soupravy složené z vozidla skupiny D1 a přípojného vozidla o největší povolené
hmotnosti vyšší než 750 kg

D+E

B+E

jízdní soupravy složené z vozidla skupiny D a přípojného vozidla o největší povolené

24 let,

AM,

hmotnosti vyšší než 750 kg

21 let (jen pro stanovené

B+E,

případy)**),

D1+E

23 let (jen pro stanovené
případy)***)
T

traktory a pracovní stroje samojízdné, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo

17 let

---

Vysvětlivky:
*) Pouze k řízení vozidel Ministerstva vnitra používaných Policií České republiky, Vězeňské služby České republiky, ozbrojených sil České republiky, obecní policie,
Hasičského záchranného sboru České republiky a jednotek požární ochrany, celních orgánů nebo při zkušební jízdě v souvislosti s opravou nebo údržbou vozidel.
**) Pouze k řízení vozidel v rámci vstupního školení profesní způsobilosti řidičů a pro absolventy vstupního školení v rozšířeném rozsahu.
***) Pouze k řízení vozidel v rámci vstupního školení profesní způsobilosti řidičů a pro absolventy vstupního školení v základním rozsahu.
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Z výše uvedeného lze shrnout tyto hlavní
změny:
Skupina AM bude platit v celé Evropské
unii (týká se i oprávnění udělených před
19. lednem 2013).
Nově se zavádí skupina A2, která umožní
efektivněji odstupňovat řidičská oprávnění
k řízení motocyklů (řidičská oprávnění na
motocykly by měla být mladým řidičům
udělována pouze tehdy, mají-li již zkušenosti
s řízením slabších motocyklů).
Skupiny B a B+E se mění zásadním způsobem, pokud jde o rozsah oprávnění k řízení
jízdních souprav, a to následovně:
a) se skupinou B (v základním rozsahu) bude
možné řídit pouze soupravy s přípojným
vozidlem o celkové hmotnosti do 750 kg
a celková hmotnost jízdní soupravy nebude
smět překročit 3500 kg;
b) zavádí se možnost rozšíření řidičského
oprávnění skupiny B tzv. doplňovací zkouškou z praktické jízdy, díky které bude
s oprávněním skupiny B (v rozšířeném rozsahu) možné řídit s přípojným vozidlem
o celkové hmotnosti do 750 kg i jízdní soupravu, jejíž celková hmotnost překročí 3500
kg; rozšířený rozsah řidičského oprávnění se
v řidičském průkazu vyznačí pomocí unijního
harmonizovaného kódu 96;
c) pro řízení soupravy s přípojným vozidlem
o celkové hmotnosti nad 750 kg již bude
nutné řidičské oprávnění skupiny B+E;
d) pokud by však měla celková hmotnost
přípojného vozidla překročit 3500 kg, bude
již nutné alespoň řidičské oprávnění skupiny
C1+E, ačkoliv samotné tažné vozidlo bude
spadat do skupiny B.
S řidičským oprávněním skupiny B bude
nově možné kromě mopedů řídit i motocykly
zařazené do skupiny A1, pokud budou
vybaveny automatickou převodovkou; tato
rovnocennost se však týká pouze území
České republiky a nelze ji využít v zahraničí,
a to ani v rámci jiných členských států
Evropské unie.
Již nebude možné řídit traktory
s řidičským oprávněním skupiny C či C+E
uděleným po 18. lednu 2013; k řízení traktorů
bude v takovém případě nutné mít řidičské
oprávnění pro skupinu T, které však platí
pouze na území České republiky.

ská oprávnění opravňují od 19. ledna 2013
rovněž k řízení motorových vozidel, která jsou
do skupin vozidel se shodným označením
nově zařazena, pokud tomu nebrání omezení
nebo podmínění řidičského oprávnění.

Nutno rovněž dodat, že rozsah řidičských
oprávnění udělených před účinností
novely zůstane beze změn, maximálně se
novelou může rozšířit, nikoliv zúžit. Tato řidič-

Platnost řidičských průkazů vydaných před
19. lednem 2013 se nijak nemění, a to ani
tehdy, pokud se jimi osvědčuje řidičské
oprávnění pro nákladní automobily (C1 nebo
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V souladu s uvedenými změnami je mírně
pozměněn vzor řidičského průkazu České
republiky, který je stanoven ve vyhlášce
č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech, ve znění
vyhlášky č. 243/2012 Sb. Změny spočívají především v promítnutí existence nových skupin
řidičského oprávnění do řidičského průkazu.
2. Průkazy profesní způsobilosti řidiče jsou
nahrazeny záznamem v řidičském průkazu
Po uplynutí platnosti dosavadních průkazů
profesní způsobilosti řidiče již nebudou vydávány tyto průkazy nové, nýbrž že se profesní
způsobilost zaznamená přímo do řidičského
průkazu, a to pomocí unijního harmonizovaného kódu 95 s uvedením data platnosti
profesní způsobilosti (harmonizovaný kód
s číselnou řadou 01 až 99 označuje podmínky
a omezení řidičského oprávnění, profesní
způsobilost řidiče a další administrativní
záležitosti).
Zvláštní průkaz profesní způsobilosti bude
nadále vydáván pouze těm řidičům z povolání, kteří nejsou držiteli českého řidičského
průkazu.
Záznamy o pravidelném školení řidičů budou
nově evidovány v rámci registru řidičů.
3. Zkrácení platnosti některých nově
vydávaných řidičských průkazů
Novela nově zavádí v případě některých
řidičských průkazů pouze pětiletou platnost.
Konkrétně jde o ty řidičské průkazy, jimiž
jejich držitel osvědčuje držení oprávnění i pro
skupinu C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D nebo
D+E (řidičské oprávnění pro nákladní automobily nad 3500 kg nebo autobusy). Tyto
řidičské průkazy budou sloužit i k prokazování profesní způsobilosti, přičemž pravidelná
školení řidičů z povolání probíhají právě
v pětiletých periodách.

vyšší) nebo pro autobusy (D1 nebo vyšší). Pokud však jejich držitel je současně držitelem
průkazu profesní způsobilosti řidiče, bude
povinen požádat o nový řidičský průkaz,
do kterého mu bude po skončení platnosti
průkazu profesní způsobilosti řidiče jeho
profesní způsobilost zaznamenána pomocí
harmonizovaného kódu 95.
4. Objektivní odpovědnost provozovatele
vozidla
Jedná se ve své podstatě o nejpřevratnější
změnu. Nově je totiž stanoveno, že v případě,
kdy se nepodaří zjistit totožnost řidiče, který
se s vozidlem dopustil přestupku, pokutu
místo něj zaplatí provozovatel daného
vozidla.
Dosud se přestupek řešil výhradně s řidičem
a jeho identifikace byla klíčovým problémem,
nyní však dochází k podstatné změně - když
se řidič nenajde (a úřad má povinnost jej
hledat), stane se z přestupku „správní delikt“,
za nějž odpovídá provozovatel vozidla.
Právnická nebo fyzická osoba za správní
delikt odpovídá, pokud
1. porušení pravidel bylo zjištěno
prostřednictvím automatizovaného
technického prostředku používaného bez
obsluhy při dohledu na bezpečnost
provozu na pozemních komunikacích
nebo se jedná o neoprávněné zastavení
nebo stání,
2. porušení povinností řidiče nebo pravidel
provozu na pozemních komunikacích
vykazuje znaky přestupku podle tohoto
zákona a
3. porušení pravidel nemá za následek
dopravní nehodu.
Za správní delikt se uloží pokuta.
Pro určení výše pokuty se použije rozmezí
pokuty pro přestupek, jehož znaky
porušení pravidel provozu na pozemních
komunikacích vykazuje; pokuta však
nepřevýší 10 000 Kč.
Obecní úřad obce s rozšířenou působností
správní delikt projedná, pouze pokud učinil
nezbytné kroky ke zjištění pachatele přestupku a
a) nezahájil řízení o přestupku a věc odložil,
protože nezjistil skutečnosti odůvodňující
zahájení řízení proti určité osobě, nebo

b) řízení o přestupku zastavil, protože obviněnému z přestupku nebylo spáchání skutku
prokázáno.
Současně platí následující:
„Provozovatel vozidla za správní
delikt neodpovídá, jestliže prokáže,
že v době před porušením povinnosti
řidiče nebo pravidel provozu na pozemních
komunikacích
a) bylo vozidlo, jehož je provozovatelem,
odcizeno nebo byla odcizena jeho tabulka
s přidělenou státní poznávací značkou, nebo
b) podal žádost o zápis změny provozovatele
vozidla v registru silničních vozidel.
Obecní úřad obce s rozšířenou působností
bezodkladně po zjištění nebo oznámení
přestupku vyzve provozovatele vozidla,
s nímž došlo ke spáchání přestupku,
k uhrazení určené částky, pokud:
a) jsou splněny podmínky podle § 125f odst.
2 zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu,
ve znění pozdějších předpisů,
b) totožnost řidiče vozidla není známa nebo
není zřejmá z podkladu pro zahájení řízení
o přestupku a
c) porušení je možné projednat uložením
pokuty v blokovém řízení.
Určená částka se stanoví ve stejné výši jako
pokuta v blokovém řízení. Při stanovení
určené částky obecní úřad obce s rozšířenou
působností přihlédne k závažnosti porušení
povinností řidiče nebo pravidel provozu na
pozemních komunikacích.
Určená částka je splatná do 15 dnů ode dne
doručení výzvy. Je-li určená částka uhrazena
nejpozději v den splatnosti, obecní úřad obce
s rozšířenou působností věc odloží.
V opačném případě obecní úřad s rozšířenou
působností pokračuje v šetření přestupku.
O tomto postupu poučí obecní úřad obce
s rozšířenou působností provozovatele vozidla ve výzvě.
Neuhradí-li provozovatel vozidla určenou
částku, může obecnímu úřadu obce
s rozšířenou působností, písemně sdělit
údaje o totožnosti řidiče vozidla, který
v době spáchání přestupku vozidlo řídil,
a to ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení výzvy.
Toto sdělení se považuje za podání
vysvětlení.

Pokud jde o výhled do budoucna, je tento
dosud velmi nejasný. Dle našich dosavadních
poznatků mají jednotlivé správní orgány
v okresech většinou odlišný právní názor
oproti metodice Ministerstva dopravy,
kterou by se měly řídit.
Metodika Ministerstva dopravy se,
dle našeho názoru, sice snaží suplovat
nedokonalosti nové právní úpravy,
de facto však jasný výklad zákona nepodává,
není ani praktickou pomůckou
či průvodcem při jeho aplikaci v rámci
správního řízení.
Závěrem si vás dovolujeme upozornit,
že od 1. ledna 2013 se rovněž zavádí
zcela nový právní institut, a to exekuce
pozastavením řidičského oprávnění.
Exekuci pozastavením řidičského oprávnění
bude možné nařídit pouze v případě,
bude-li exekutorem vymáháno dlužné
výživné na nezletilé dítě.
Dnem doručení exekučního příkazu
povinnému (exekuční příkaz se povinnému
doručuje do vlastních rukou) se povinnému
pozastavuje řidičské oprávnění. Po dobu
pozastavení řidičského oprávnění držitel
řidičského oprávnění nesmí řídit
motorová vozidla.
Exekutor zruší exekuční příkaz pozastavením
řidičského oprávnění,
1. prokáže-li povinný, že k uspokojování
základních životních potřeb svých a osob,
ke kterým má vyživovací povinnost,
nezbytně potřebuje své řidičské oprávnění,
nebo
2. zaplatí-li povinný nedoplatek výživného
na nezletilé dítě.
Zrušení exekučního příkazu exekutor
oznámí orgánu, který vede registr řidičů.
Osobě, na kterou bude uvalena exekuce
pozastavením řidičského oprávnění,
nebude možné jiné řidičské oprávnění
udělit. Takové osobě rovněž vznikne
povinnost neprodleně odevzdat řidičský
průkaz.

Mgr. Iva Mlynaříková
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[Novinky]

Jaké

NOVINKY
přináší budoucí
občanský zákoník
v oblasti náhrady
škody a v čem
může D.A.S.
pomoci svým
klientům?
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V našem dnešním pokračování seznamování
s novým občanským
zákoníkem bychom se
rádi zaměřili na oblast
náhrady škody.
Budoucí občanský zákoník upravuje problematiku náhrady majetkové a nemajetkové újmy v ustanoveních § 2894 - § 2990.
Zákoník ve svých úvodních ustanoveních
stanovuje, že způsobí-li někdo porušením
svých povinností jinému majetkovou
škodu či jinou újmu, je jeho povinností ji
nahradit (např. poškození dobré pověsti,
ublížení na zdraví apod.). Nový občanský
zákoník stanovuje podrobná pravidla,
podle kterých lze určit jakým způsobem,
popř. v jaké výši má k této nápravě dojít.
V popředí právní úpravy stojí poškozený,
který musí být odškodněn v maximální
možné míře.
Dle Ministerstva spravedlnosti ČR
mezi nejvýznamnější novinky v oblasti
náhrady újmy (škody) patří:
Posílení právního postavení
poškozeného.
po
Umožnění smluvní limitace náhrady
škody před jejím vznikem (do smluv lze
uvádět
uv
max. výši možných náhrad škod).
Zrušení paušálních limitů pro výpočet
náhrad
ná
za ublížení na zdraví a usmrcení.
Rozšíření případů náhrady nemajetkové
újmy.
újm
Rozpracování zvláštních případů vzniku
škody.
ško
Zpřesnění terminologie a systematizace
právní úpravy.
Majetková újma (škoda)
Škoda představuje jakoukoliv ztrátu na
majetku. Nejedná se přitom pouze o škodu
skutečnou (výše, o kterou se hodnota majetku snížila), ale i o ušlý zisk (výše, o kterou
se hodnota majetku nezvýšila, ačkoliv
měla). Jedná se o klasický případ poškození např. vozidla, kdy je nutné uhradit nejen
náklady na opravu, ale i ztrátu na zisku.
Nový občanský zákoník nově důsledně
rozlišuje podmínky náhrady škody
s ohledem na to, kterou ze svých povinností škůdce porušil, tedy zda porušil
povinnosti vyplývající ze zákona, smlouvy,
či dobrých mravů.

Způsoby náhrady
Dojde-li ke škodě na věci, lze uvažovat
o dvou formách náhrady: buď v penězích,
anebo uvedením do předešlého stavu.
Dosavadní občanský zákoník stanovuje, že škoda se hradí v penězích. Pokud
poškozený upřednostňuje náhradu škody
uvedením do předešlého stavu, musí to výslovně navrhnout. Avšak i v případech, kdy
je uvedení do předešlého stavu navrženo,
soud je přizná, jen je-li to možné a účelné.
Nová úprava dává přednost náhradě škody
uvedením do původního stavu. Zároveň
však poškozenému dává možnost zvolit si
náhradu v penězích.
Nemajetková újma
Za nemajetkovou újmu můžeme považovat jakoukoliv újmu, která pro poškozeného neznamená přímou ztrátu na majetku.
Typicky se jedná o zásah do zdraví, soukromí osoby, cti apod. Náhrada nemajetkové
újmy se poskytuje ve formě tzv. zadostiučinění, které může mít celou řadu podob.
Zatímco současný zákon formu zadostiučinění blíže nespecifikuje, nová úprava
zdůrazňuje, že má být zvoleno takové
řešení, které má potenciál způsobenou
újmu dostatečně účinně odčinit. Jestliže
takové zadostiučinění není možné zvolit,
poskytuje se v penězích.
Zákoník dále uvádí, že při určování způsobu a výše zadostiučinění musí být brán
zřetel i na další okolnosti, např.: zda byla
újma způsobena použitím lsti či pohrůžky,
zda byly účinky újmy násobeny uváděním
ve veřejnou známost, zda byl poškozený
diskriminován z důvodu svého pohlaví,
etnického původu apod. V těchto případech musí být výše zadostiučinění úměrně
zvýšena.
Nově je též výslovně ustanoveno, že náhradu nemajetkové újmy mohou za určitých
okolností požadovat nejenom přímo
dotčené osoby, ale i osoby, které újmu důvodně pociťují jako osobní neštěstí, které
nelze odčinit jinak, např. příbuzní.
Smluvní omezení povinnosti k náhradě
škody a nemajetkové újmy
V současné době platný občanský zákoník
nedává možnost, aby se osoba vzdala práva, které jí má vzniknout teprve v budoucnu. Nelze se tedy dopředu vzdát ani práva
na náhradu škody či nemajetkové újmy.
V souvislosti s koncepcí celkového zvyšování smluvní volnosti nový občanský zá-

koník již takové dohody nezakazuje úplně,
ale i nadále nebude možné vyloučit povinnost nahradit újmu způsobenou úmyslně
či z hrubé nedbalosti. Přihlížet se nebude
ani k ujednáním, která předem omezí
práva spotřebitele či jiné slabší strany na
náhradu újmy. Možné samozřejmě nebude
ani, aby se někdo vzdal práva na náhradu
újmy způsobené na svých přirozených
právech, například zdraví či životě.
Způsob a rozsah náhrady újmy (škody)
Podle současné úpravy odpovídá náhrada
za zničenou část věci ceně opravy. Naopak
nová úprava výslovně stanovuje, že při
určení výše škody se vychází z její obvyklé
ceny v době poškození a zohlední se,
co poškozený musí k obnovení nebo
nahrazení funkce věci účelně vynaložit.
Poškodil-li škůdce věc ze svévole nebo
škodolibosti, nahradí poškozenému tzv.
cenu zvláštní obliby. Cenou zvláštní obliby
je mimořádná cena, při které se zohledňují
i nemajetková hlediska, zvláště pak osobní
vztah poškozeného k věci. Pokud někdo
svévolně např. zničí jedinou památeční
rodinnou fotografii, nenahrazuje se pouze
nepatrná hodnota fotografického papíru,
ale právě cena zvláštní obliby, kterou k této
fotografii cítí poškozený. V případě nedohody se škůdcem, stanoví tuto cenu soud.
Náhrada při ublížení na zdraví
a usmrcení
Kdo způsobí jinému ublížení na zdraví je
povinen poskytnout mu peněžitou náhradu. Stejně tak ten, kdo usmrtí člověka, je
povinen peněžně odškodnit pozůstalé.
Podle současného občanského zákoníku
určuje peněžní náhradu za ublížení na
zdraví i za usmrcení blízké osoby příslušný
prováděcí předpis. Nově již žádný předpis
nebude přijímán a bude na posouzení
soudu, aby určil spravedlivou náhradu po
zohlednění veškerých okolností případu.
Závěrem
Jak je vidět i z letmého nahlédnutí do
novinek, které přináší budoucí občanský
zákoník, rozšiřuje tento poškozenému
možnosti odškodnění újmy, která mu byla
způsobena. I v těchto nepříjemných chvílích jsme jako D.A.S. připraveni stát plně za
svými klienty.

JUDr. Viktor Hodek
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Omalovánka
[Francie – alkohol tester]
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Soutěž o víkendový pobyt v Zell am See

[Křížovka]

Tajenkou je citát, jehož autorem je M. Achard.
Psář

1.část
tajenky

Palivo

Domácky
Olga

Kód
Ruska

Jedlá
houba

Přístroj

Zkr. Evr.
astron.
společ.

Značka
ruthefordu

Tančit
(expr.)

Nádor
v kůži

2. část
tajenky

Pobídka

Libyjská
dut.míra

Projev
oddanosti

Bolák
na rtu

Jeden
z více
pořadatelů

Škrabák
pluhu

Gymnast.
cvik

Posvátný
býk

Ruský
veletok

Trnovník

Město
v USA

Orient.
kůň

Druh
tkaniny

Zaúpění

Pakovat
Malé
dítě

Lyžařský
vosk

Kód
Ománu

Dívčí
jméno

Pražský
podnik

Lež
Největší
množství

Vnucený
příkaz

3. část
tajenky
Sokolská
slavnost

Letec

Hromada
slámy

Odložené
karty

Turist.
přístřeší

Na tom
místě

Čín. váh.
jednotka
Latinsky
kostky

Patřící
tetě

Kód let.
Atlanty

Čistič
ulic

Noemova
loď

Fr. revolucionář

Jméno
psa

Prázdná
stránka

Voj.prodejna
Druh
palmy

Slovan.
bůh stád

Část
vozu

Druh
tkaniny

Úřední
kniha
Typ
cyklisty

Krevní
podlitina

Děsit

Ažurová
výšivka
Kovaná
hůl

Námět

Slovensky
jíl

Předst.
klášterů

Dětské
citosl.

Být
zticha

Domácky
Bohumil

Část
kostela

Česká
řeka

Úřední
listina

Zmatek

Německá
řeka

Obojživelník

Mužské
jméno

Noční
podnik

Přístav

Zkr.Vietnamské
tiskové
agent.

Optování

Moravská řeka

Polní
míra

Zkr. Inv.
banky

Přelétati
z místa
na místo

Nářečí

Bájný
letec

Náhlé
změny

Pomůcka:
ATL; AVI;
Herbaja;
Saxon; ši.

Vyluštěnou tajenku zašlete na korespondenčním lístku na adresu Agentura M-S-P, s.r.o., Hornopočernická 13, 197 00 Praha 9 – Kbely, nejpozději do 30.6.2013.
Po zaslání správně vyluštěné tajenky budete zařazeni do slosování o pobytový víkend a věcné ceny. Jména výherců budou zveřejněny v Magazínu DAS říjen 2013,
zároveň ihned po vylosování v týdnu 1. - 7. 7. 2013 na www.das.cz. 1. cena víkendový pobyt v Zell am See je v termínu 23.-25.8.2013. Vylosovaný výherce obdrží veškeré
informace o pobytovém víkendu, včetně možnosti odjezdu až pro 4 osoby od Agentury M-S-P, s.r.o. na telefonu 608 320 335 nebo email r.apeltauer@m-s-p.cz.
Ze zaslaných odpovědí a správně vyluštěné tajenky Magazínu DAS 2/2012 bylo vylosováno deset výherců, kteří obdrží věcné ceny od společnosti D.A.S. a společnosti Motorsport Praha
s.r.o. v tomto popřadí: 10. cena Pavel Škrobánek – Bohumín, 9. Lukáš Suchánek - Stěžery, 8. Věra Cisovská – Štítná nad Vláří, 7. Josef Caha – Moravská Třebová, 6. Jaromír Kotula
– Osek, 5. Tibor Hevessy – Rychvald, 4. J. Relich – Litoměřice, 3. Oldřich Vobr – Písek, 2. Zdeněk Veleta – Světlá nad Sázavou, 1. MUDr. Oldřich Bednář – Klobouky u Brna.
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[Odstupné]

ODSTUPNÉ
VE SVĚTLE JUDIKATURY
NEJVYŠŠÍHO SOUDU

R

ádi bychom naše čtenáře
upozornili na zajímavou
problematiku odstupného,
které se stalo v loňském
roce předmětem
rozhodování našeho
Nejvyššího soudu.
Nejdříve však dovolte několik slov k otázce
odstupného v obecnějším pohledu. Odstupné upravuje současný zákoník práce
především ve svém § 67. Odstupné dle
tohoto ustanovení náleží zaměstnanci,
u něhož dochází k rozvázání pracovního
poměru výpovědí danou zaměstnavatelem
z tzv. organizačních důvodů uvedených
v § 52 písm. a) až c), resp. ze zdravotních
důvodů dle § 52 písm. d) nebo dohodou
z těchto důvodů. Organizačními důvody
rozumíme rušení zaměstnavatele nebo jeho
části, přemísťování zaměstnavatele nebo
jeho části, nebo případ kdy se zaměstnanec
stane nadbytečným vzhledem k rozhodnutí
zaměstnavatele nebo příslušného orgánu
o změně jeho úkolů, technického vybavení,
o snížení stavu zaměstnanců za účelem
zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných
organizačních změnách.
Výše odstupného je stanovena podle počtu
let odpracovaných u zaměstnavatele,
u něhož dochází k ukončení pracovního
poměru. Zaměstnanec, jehož pracovní
poměr trval méně než jeden rok má nárok
na jednonásobek průměrného výdělku,
v případě trvání pracovního poměru od 1 do
2 let má zaměstnanec nárok na dvojnásobek
průměrného výdělku a zaměstnanec,
který pracoval u zaměstnavatele alespoň
2 roky, má nárok na trojnásobek průměrného výdělku. Dohodou se zaměstnancem,
případně ve vnitřním předpise či kolektivní

smlouvě lze odstupné zvýšit o další násobky
průměrného výdělku.
Zaměstnanci, u něhož dochází k rozvázání
pracovního poměru výpovědí danou
zaměstnavatelem z důvodů uvedených
v § 52 písm. d) nebo dohodou z týchž
důvodů, přísluší od zaměstnavatele při
skončení pracovního poměru odstupné ve
výši nejméně dvanáctinásobku průměrného
výdělku. Byl-li se zaměstnancem rozvázán
pracovní poměr, protože nesmí podle
lékařského posudku vydaného zařízením
závodní preventivní péče nebo rozhodnutím příslušného správního orgánu, který
lékařský posudek přezkoumává, dále konat
dosavadní práci pro pracovní úraz nebo pro
onemocnění nemocí z povolání, a zaměstnavatel se zcela zprostí své odpovědnosti
podle § 367 odst. 1, odstupné zaměstnanci
nepřísluší (tj. situace, kdy za pracovní
úraz zaměstnavatel neodpovídá).
Odstupné je zaměstnavatel povinen zaměstnanci vyplatit po skončení pracovního
poměru v nejbližším výplatním termínu určeném u zaměstnavatele pro výplatu mzdy
nebo platu, pokud se písemně nedohodne
se zaměstnancem na výplatě odstupného
v den skončení pracovního poměru nebo
na pozdějším termínu výplaty.
Bude-li zaměstnanec po skončení pracovního poměru konat práci u dosavadního
zaměstnavatele v pracovním poměru nebo
na základě dohody o pracovní činnosti
před uplynutím doby určené podle počtu
násobků průměrných výdělků, z nichž byla
odvozena výše odstupného, je povinen tomuto zaměstnavateli vrátit odstupné nebo
jeho poměrnou část. Tolik zákonná úprava.

Spornou otázkou však dosud zůstávalo, zda
si lze platně dohodnout odstupné i pro případ skončení pracovního poměru i z jiných
než zákonem stanovených důvodů. Vzhledem k nejednotnosti názorů byla tato otázka
předmětem rozhodování Nejvyššího soudu
ČR, který odmítl ve svém rozsudku ze dne 18.
9. 2012, sp. zn. 21 Cdo 853/2011, názor, že by
§ 67 odst. 1 zakazoval poskytnout odstupné
zaměstnanci, u kterého dochází k rozvázání
pracovního poměru mezi zaměstnavatelem
a zaměstnancem z jiných důvodů, než které
jsou uvedeny v zákoníku práce.
Dle Nejvyššího soudu ČR představuje odstupné jednorázové plnění, které zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci v souvislosti se
skončením jeho pracovního poměru a které
má zaměstnanci pomoci překonat složitou
sociální situaci, v níž se ocitl po skončení
pracovního poměru. § 67 odst. 1 proto
především zakazuje, aby zaměstnanci bylo
při rozvázání pracovního poměru z důvodů
stanovených v zákoníku práce vyplaceno
nižší odstupné, než stanovuje přímo tento
zákon. Na druhé straně však soud nesouhlasí se závěrem, že by § 67 odst. 1 zakazoval
poskytnutí odstupného zaměstnanci,
dochází-li k rozvázání pracovního poměru
z jiných (dalších) důvodů, než které jsou
v něm uvedeny. Zákoník práce, je vybudován - v souladu s čl. 2 odst. 4 Ústavy a čl. 2
odst. 3 Listiny základních práv a svobod - na
zásadě „co není zakázáno, je dovoleno“.
Účastníci pracovněprávních vztahů proto
mohou vždy upravit svá práva a povinnosti
odchylně od zákoníku práce a jiných pracovněprávních předpisů, ledaže by jim to zákon
zakazoval.
JUDr. Viktor Hodek
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LYŽAŘSKÉ ZÁJEZDY

Vyberte si z naší bohaté
nabídky adventních zájezdů
a pojeďte s námi za předváno
ční atmosférou
s vůní svařáku, punče,
klobásek a cukroví ...

ŘECKÝ OSTROV KORFU
ODLET Z PRAHY, POBYTY NA 10/11 NOCÍ,
PŘÍP. INDIVIDUÁLNÍ DÉLKA POBYTU

POBYTY PRO SENIORY 55+
ANDALUSIE, MAR MENOR, MALLORCA, MENORCA, SICÍLIE,
KORFU, PLAVBY LODÍ, ČERNÁ HORA, POZNÁVACÍ RAKOUSKO…
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ŘECKO, BULHARKO, TURECKO, MALLORCA, ČERNÁ HORA....
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do Rakouska
a s Datourem!
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PO CELÝ ROK POBYTY S VLASTNÍ DOPRAVOU, LYŽAŘSKÉ
ZÁJEZDY S DOPRAVOU AUTOKAREM, POZNÁVACÍ ZÁJEZDY
BEZ NOČNÍCH PŘEJEZDŮ, ADVENTNÍ ZÁJEZDY
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Praha 222 310 529, Pardubice 466 612 191, Hradec Králové 495 523 100, Hořice 493 623 738, datour@datour.cz

www.datour.cz, www. rakousko-dovolena.cz
www.korfu-dovolena.cz, www.seniorikmori.cz

POJIŠTĚNÍ PRÁVNÍ
OCHRANY
PRO CESTY A POBYT
Plánujete dovolenou? Lákají Vás dálky a vůně ciziny?
S námi se nemusíte bát žádného cestování, pomůžeme
Vám nejen v tuzemsku, ale i v zahraničí.
Právník na telefonu 24 hodin denně v případě, že CK
nedodržela sliby typu „nádherného výhledu na moře“
či „vzdálenosti od pláže jen pár kroků“ bude ten nejlepší
poradce a pomocník v nepříjemných situacích!
Proto nezapomeňte na pojištění právní ochrany
pro cesty a pobyt. Spálit se nemusíte jen od slunce!
Sjednat můžete také on-line na www.das.cz
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[Krátké zprávy]

POJIŠTĚNÍ VOZIDLA
pod jednou střechou
Chcete mít komplexní pojistnou
ochranu vašeho vozidla?
● nechte si naším poradcem spočítat,
kolik můžete případně ušetřit při sjednání povinného ručení a havarijního pojištění UNIQA,
● nechte si naším poradcem spočítat, kolik
vás bude stát pojištění vozidla včetně
pojištění právní ochrany,
Pokud máte zájem o nezávaznou kalkulaci,
prosím napište nám na email:
obchod@das.cz

Kam Vám má

D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s.

Partnerství s jednou z nejvíce se rozvíjejících pojišťoven v České republice
UNIQA pojišťovnou na vzestupu!
Zatímco povinné ručení jako zákonem
předepsané pojištění uzavírá každý motorista
a havarijní pojištění je zejména u novějších
vozidel standardním produktem, pojištění
právní ochrany vozidla je stále považováno za
doplňkový produkt, který je však motoristy
hojně využíván a velmi oceňován.
Společnosti D.A.S. a UNIQA se společně
zasazují o to, aby pojištění právní ochrany bylo
stabilní součástí skutečně komplexní pojistné
ochrany motoristů.

DOPORUČTE NOVÉHO KLIENTA
A ZÍSKEJTE DÁREK

dárek zaslat?
Jméno:
Příjmení:
Adresa:
Telefon:

ační

ilustr

foto

D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s.
magazín 1/2013
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[Tiráž]
Ceny do soutěže o správně vyluštěnou tajenku věnovaly: 1. cenu Cestovní kancelář Datour Pardubice – víkendový pobyt v Zell am See.
2. - 4. cenu společnost Motorsport Praha s.r.o., zastupujicí značky: Autokosmetika SONAX, karavany – obytné přívěsy a obytná auta HYMER
a CORADO, dále pak lodní motory MERCURY a MARINER, značkové motorové čluny Quicksilver a další.
5.-10. cenu D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s.

Články pro Vás připravili

Mgr. Martina Klusáčková

Mgr. Iva Mlynaříková

JUDr. Viktor Hodek

Mgr. Adéla Červenková

Mgr. Eva Strnadová

Dále: Alena Fischerová, JUDr. Vojtěch Vávra

Vydává společnost D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s., BB Centrum, budova β, Vyskočilova 1481/4, 140 00 Praha 4, ve spolupráci
s Agenturou M-S-P, s.r.o., Odpovědný redaktor: Magdalena Kolínská, zástupce odpovědného redaktora: Alena Fischerová – Redakční spolupráce:
JUDr. Viktor Hodek, Mgr. Martina Klusáčková, Mgr. Iva Mlynaříková, Mgr. Adéla Červenková, Mgr. Eva Strnadová, Jiří Svoboda. Výroba: Roman
Apeltauer, Registrační číslo: MK ČR 8204.

www.das.cz

infolinka 800 10 55 10

DOPORUČTE NOVÉHO KLIENTA
A ZÍSKEJTE DÁREK

Kontakty – doporučení
Za každého doporučeného klienta, který uzavře a uhradí smlouvu
u společnosti D.A.S., obdržíte dárek.

Jméno a příjmení:

Telefon:

Jméno a příjmení:

Telefon:

Jméno a příjmení:

Telefon:

Jméno a příjmení:

Telefon:

Pokud nám doporučíte nového klienta – Vašeho známého, kolegu nebo jinou osobu, která si
přeje sjednat pojištění právní ochrany. Zašlete nám prosím jeho kontaktní údaje a v případě,
že si smlouvu uzavře a uhradí ji, bude Vám zaslán dárek na Vámi uvedenou adresu.
Doporučení zasílejte na adresu: D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s., BB Centrum,
budova ȕ, Vyskočilova 1481/4, 140 00 Praha 4; e-mailem: marketing@das.cz.
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MS v časovce
Tiráž

Zvolte si svůj dárek:
Model auta 1/24

Model
el motor
motorky 1/12

Hasící sprej
ej

Dejte svému vozu to nejlepší
Originální bavlněný vzduchový filtr K&N
Stvořen pro zvýšení výkonu.
Bavlna je úžasný materiál, který produkuje sama Matka příroda. Jejích
kvalit unikátním způsobem využívá firma K&N, přední světový výrobce
pratelných bavlněných vzduchových filtrů. Bavlna je prodyšnější než papír, téměř nebrání proudění vzduchu a podporuje tak výkon motoru. Další
významnou vlastností bavlny jako přírodního materiálu je její trvanlivost. Dá se opakovaně prát, takže filtr můžete po vyčištění používat znovu a znovu. To znamená, že filtr
značky K&N přežije váš vůz a šetří tak nejen přírodu, ale hlavně vaše peníze.

VÍCE NEŽ 40 LET ZKUŠENOSTÍ
GARANTOVANÁ ŽIVOTNOST 1 600 000 KM
Při běžném silničním provozu.

WWW.KNFILTERS.COM®
Žádejte u svého automechanika v nezávislé síti autoservisů PARTNER ELIT
Najděte si svůj nejbližší servis: www.partner.elit.cz • www.partner.elit.sk
magazín 1/2013
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4. - 8. 4. 2013
www.autosalonbrno.cz

•
•
•
•
•
•

NOVINKY Z AUTOSALONU V ŽENEVĚ
TESTOVACÍ JÍZDY PRO NÁVŠTĚVNÍKY
ALTERNATIVNÍ POHONY
AUTOGRAMIÁDY ZÁVODNÍCH JEZDCŮ
OJETÉ VOZY GARANTOVANÉ VÝROBCEM
KONDIČNÍ JÍZDY ZDARMA

4. - 5. 4. 2013
MEZINÁRODNÍ VELETRH DÍLŮ
A VYBAVENÍ PRO
MOTORISTICKÝ SPORT

SOUTĚŽ:

AUTO,
KTERÉ BYCH SI KOUPIL

POUKÁZKA NA NÁKUP AUTA
V HODNOTĚ 350 000 KČ

1. CENA:

