n
í
z
a
g
a
m

2/2013

Ročník 15

D.A.S.

3081
paragrafů

s námi se neztratíte!

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
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Milí čtenáři, vážení klienti,
přicházíme s dalším vydáním našeho časopisu, který se bude tentokrát nést
převážně v duchu nového občanského zákoníku. Než přistoupíme k praktickým radám a článkům, dovolte mi zhodnotit náš první rok v nových prostorách naší společnosti.
Pro všechny z nás to byla velká změna. Věřila jsem však svému týmu, který mě
přesvědčil, že kvalita, která je spojena s naším jménem a právní ochranou je
hlavně o lidech, kteří věří ve správné věci. Chceme vám, klientům, přinášet ten
nejvyšší komfort, který naše služba nabízí a proto jsme vytvořili skvělé zázemí zaměstnancům a obchodníkům tak, aby klientský servis byl na co nejvyšší
úrovni. V těchto krocích se chceme i nadále zlepšovat, protože vaše spokojenost, je pro nás to nejdůležitější. To byl také důvod, proč jsme pobočku z Prahy
10, Ruská 112a přestěhovali do naší nové centrály na adrese BB Centrum, budova BETA, Vyskočilova 1481/4, Praha 4.
Nyní pozor! Připravte se na největší legislativní změnu v naší historii včas
a zorientujte se v novém občanském zákoníku. Díky většině našich článků
a příspěvků pochopíte, v čem nás čekají ty nejhlavnější změny. Jak to bude od
1. 1. 2014 s půjčkami, nakupováním přes internet či s reklamacemi po přijetí nového občanského zákoníku. Jaké budou nezbytné náležitosti nájemní smlouvy. Také si můžete přečíst rozhovor s ředitelem obchodního úseku, právě na
téma „Právní ochrana ve vztahu k novému občanskému zákoníku“. Čekají vás
i skutečné příběhy našich klientů, kterým jsme pomohli v prosazování
jejich práv. Zajímavostí je i příspěvek o revizorech a jejich právech při kontrole
cestujících, dále také článek o tom, na co si dávat pozor při uzavírání pracovní
smlouvy a mnoho dalšího zajímavého čtení.
Nepřipravíme vás ani o ostatní tolik oblíbené rubriky. Aktuální soutěže
můžete sledovat na našem facebookovém profilu a webových stránkách.

PF 2014

[Slovo na úvod]

Pro velký úspěch připojujeme opět stránku pro děti a výběr fotek z akce
„vyfoť se s logem D.A.S.“.
Závěrem přeji vám i vašim rodinám pohodový konec roku a v tom novém
hodně zdraví, štěstí a pracovních úspěchů.

Mgr. Jitka Chizzola
předseda představenstva
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Podílové

[Podílové spoluvlastnictví]

V

spoluvlastnictví

znik podílového
spoluvlastnictví
Podílové spoluvlastnictví vám
může vzniknout v podstatě stejnými způsoby jako vlastnictví
standardní, konkrétně:
1) smlouvou - např. kupní,
darovací, směnnou
2) rozhodnutím soudu – např. v dědickém řízení, při vypořádání společného jmění manželů
3) na základě jiných skutečností – např. zhotovením nové věci, vydržením, zpracováním.

dle Občanského
zákoníku
Každý člověk se za svého života stává
vlastníkem určitých věcí, ať už movitých či nemovitých. Ne vždy je však
jeho vlastnictví k dané věci výlučné,
tj. že věc patří pouze jemu a on si s ní
může nakládat, jak uzná za vhodné.
Naopak může přijít situace, kdy věc
bude vlastnit společně s jiným člověkem, popř. vícero lidmi, protože mezi
nimi vzniklo podílové spoluvlastnictví.
Jak takové spoluvlastnictví vznikne,
co pro zúčastněné osoby znamená
a jakým způsobem lze zrušit. To jsou
otázky, kterými se tento článek v obecné rovině zabývá.
Podílové spoluvlastnictví je v základu
upraveno v ustanoveních § 136 až §
142 zákona č. 40/1964 Sb., občanský
zákoník, v účinném znění (dále jen
„občanský zákoník“). Pokud bychom
měli podílové spoluvlastnictví konkrétně specifikovat, jedná se o vlastnictví,
kdy jedna a táž nerozdělená věc patří
současně více osobám. Tato věc může
být movitá – např. televize, kniha, kolo,
auto, stůl, postel; nebo nemovitá –
např. rodinný dům, pozemek, chata,
byt1.

Pro samotnou dohodu o úpravě spoluvlastnických vztahů mezi spoluvlastníky není písemná
forma vyžadována, a to ani tam, kde třeba
smlouva týkající se přímo předmětu spoluvlastnictví písemnou formu mít musí. Kupříkladu
babička se rozhodne skrze darovací smlouvu
věnovat svým třem vnoučatům svoji chalupu.
V tomto směru musí mít darovací smlouva, protože se jedná o nemovitost, písemnou podobu.
Co se však týče úpravy vztahů, jak se dále o
chalupu budou vnoučata babičky starat, tato již
může být ústní.
U věcí movitých se běžně písemná forma ani
pro koupi ani pro darování nevyžaduje, tzn.,
že smlouva týkající se předmětu spoluvlastnictví může mít pouze ústní formu, stejně jako
dohoda o úpravě spoluvlastnických vztahů.
Pro představu kamarádi se ústně dohodnou,
že si společně koupí kytaru s tím, že se v jejím
používání budou obden střídat.
Přestože není co do úpravy spoluvlastnických
vztahů písemná forma vyžadována, nelze jinak
než tuto s ohledem na možnost vzniku sporů
v budoucnu doporučit.
Co je obsahem spoluvlastnictví,
jak s věcí ve spoluvlastnictví hospodařit?
Věc mohou spoluvlastníci vlastnit všichni
rovným dílem nebo v různém poměru. Velikost
podílu přitom vyjadřuje míru, jakou se podílíte
na svých právech a povinnostech, které vám ze
spoluvlastnictví ke společné věci vyplývají. Podle zákona, pokud se spoluvlastníci nedohodnou jinak, jsou jejich podíly stejné. Pokud tedy
nechcete věc vlastnit s ostatními spoluvlastníky
rovným dílem, je vhodné do smlouvy uvést,
v jakém poměru se věc bude nabývat.
K tomu je vhodné podotknout, že v případě,
kdy věc nabýváte např. v rámci dědického
řízení nebo jiným rozhodnutím soudu, popř.
státního orgánu, bývají velikosti jednotlivých
podílů stanoveny přímo v rozhodnutí.
U nemovitosti jsou dané podíly navíc zaznamenány v katastru nemovitostí na příslušném listu
vlastnictví, a to v podobě zlomku. Podíly jsou
posuzovány jako ideální, tzn., že věc není reálně rozdělena. V praxi to znamená, že nemohu
říct svému spoluvlastníku, se kterým vlastním
např. onu kytaru, že moje jsou struny a jeho
1
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ten zbytek. Kytaru jsme se dohodli nabýt jako
spoluvlastníci, a proto ke kytaře jakožto
k celku máme v poměru svých podílů naprosto
stejná práva a povinnosti, která jsou vůči sobě
i stejně omezena. Toto pro mě např. znamená,
že nemohu jen tak kytaru vzít a bez vědomí
kamaráda ji prodat.
Konkrétní práva a povinnosti spoluvlastníků
vznikají nejčastěji mezi spoluvlastníky navzájem při hospodaření se společnou věcí a dále
mezi spoluvlastníky a třetími osobami, a to ať
už se týkají věci jako celku nebo pouze jednotlivých spoluvlastnických podílů.
Co se týče obhospodařování věci nacházející
se v podílovém spoluvlastnictví, rozhodují
o hospodaření se společnou věcí spoluvlastníci
většinou, počítanou podle velikosti podílů.
Podle judikatury českých soudů se za hospodaření se společnou věcí rozumí především:
rozhodnutí o tom, jak bude společná
věc hospodářsky využita
užívání věci jejími spoluvlastníky
rozhodnutí o dání věci do nájmu jiné osobě
či lidem
rozhodnutí o tom, jaká investice, tj. náklad
jakého druhu a v jaké výši, má být do
společné věci provedena
údržba věci, její oprava a úprava.
Zákon předpokládá, že vlastníci se mezi sebou
dohodnou a k této dohodě ani nepožaduje
písemnou formu, přestože ji lze opět určitě
doporučit. Když se vlastníci nedohodnou jednomyslně, je rozhodující většina hlasů. Patová
situace reálně nastává především v případech,
kdy je věc vlastněna dvěma spoluvlastníky,
každý z nich má poloviční podíl na věci a každý
má jiný pohled na to, jak by se s věcí mělo
hospodařit.
Pokud jste se v této situaci ocitli a s ostatními
spoluvlastníky jste se na hospodaření s danou
věcí nedohodli, zbývá vám možnost požádání
o rozhodnutí příslušný soud. V tomto směru je
nutno podotknout, že žalobu může podat kterýkoliv ze spoluvlastníků (i vlastník menšinový).
Rozhodnutí soudu pak nahrazuje to, co chybí
k dosažení většiny hlasů či k dosažení dohody
mezi spoluvlastníky. To, jaké bude rozhodnutí
soudu v dané věci, však nelze dopředu předjímat. Soud vždy danou záležitost posuzuje s přihlédnutím k okolnostem konkrétního případu
a zákonem nejsou jasně stanovená kritéria, jak
by měl při posuzování věci postupovat.
V případě, že jeden vlastník užívá bez souhlasu
ostatních spoluvlastníků věc nad rámec svého
spoluvlastnického podílu, lze z pohledu judikatury toto chování považovat za bezdůvodné
obohacení vůči ostatním spoluvlastníkům.
Ohledně vztahů spoluvlastníků vůči třetím
osobám občanský zákoník jasně stanovuje, že
z právních úkonů týkajících se společné věci

Nutno podotknout, že např. u bytů a nebytových jednotek existuje mimo úpravy obecné také úprava speciální v zákoně
č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, v účinném znění. Tato má v případě odlišností od úpravy obecné před touto přednost.
2
Nakládáním se zde nerozumí hospodaření s věcí.

jsou oprávněni a povinni všichni spoluvlastníci
společně a nerozdílně. V praxi to znamená, že
když se např. dohodnete s ostatními spoluvlastníky na opravě střechy na společném domě
a dodavatel materiálu za vámi přijde s tím, že
chce zaplatit, nemůžete mu říci, že mu zaplatíte
třetinu ceny za dodaný materiál, protože
vlastníte pouze třetinu domu. Naopak je vaší
povinností dodavateli zaplatit cenu plnou. Následně se však můžete na ostatní spoluvlastníky obrátit s tím, aby vám částku přesahující váš
podíl na domě dle výše svých podílů uhradili.
Převod spoluvlastnického podílu
Jednou ze situací, která u vás jakožto u spoluvlastníka může nastat, je fakt, že budete chtít
svůj podíl na společné věci převést na někoho
jiného. S touto možností občanský zákoník přímo počítá, když předpokládá, že spoluvlastník
je úplným vlastníkem svého spoluvlastnického
podílu a s tímto tedy může libovolně nakládat,
pokud tím nezasahuje do práv ostatních spoluvlastníků.2 Jestliže se spoluvlastník rozhodne
svůj spoluvlastnický podíl prodat, je povinen
(pokud se již spoluvlastníci dříve smlouvou
nedohodli jinak), nabídnout svůj podíl nejdříve
ostatním spoluvlastníkům.3 To neplatí pouze,
chystá-li se svůj podíl převést osobě blízké.
Spoluvlastníci se mohou dohodnout na tom,
v jakém poměru své předkupní právo využijí,
popř. mohou nabýt nabízený podíl poměrně
dle velikosti svých dosavadních spoluvlastnických podílů, nebo předkupního práva nevyužít.
Pokud by však předkupní právo ostatním
spoluvlastníkům nebylo přednostně vůbec nabídnuto, mohou se ho tito domáhat vůči tomu,
kdo převáděný spoluvlastnický podíl nabyl.4
Zrušení a vypořádání spoluvlastnictví
K zachování vzniklého spoluvlastnictví nemůžete být nikterak nuceni. Pro jeho zrušení
a následné vypořádání uvádí občanský zákoník
dvě možnosti:
1) dohodu mezi spoluvlastníky o zrušení spoluvlastnictví a o vzájemném vypořádání;
2) zrušení spoluvlastnictví na návrh některého
ze spoluvlastníků prostřednictvím soudu.
Zrušení spoluvlastnictví dohodou je možné za
předpokladu, že jsou všichni spoluvlastníci ve
shodě a mají zájem spoluvlastnictví zrušit. Za
takových okolností neklade zákon pro zrušení
a vypořádání spoluvlastnictví žádné speciální
omezení či požadavky. Jen při zrušení spoluvlastnictví u nemovitosti je vyžadována písemná forma. Pro případné podchycení sporů
v budoucnu je však doporučení písemné formy
i v ostatních případech na místě. Navíc samotný občanský zákoník stanovuje, že v případě
ústního zrušení a vypořádání spoluvlastnictví
je následně každý ze spoluvlastníků povinen
vydat ostatním na požádání písemné potvrzení
o tom, jak vypořádání proběhlo.
Pokud dohoda mezi spoluvlastníky není
3
4

možná, může kterýkoliv ze spoluvlastníků
navrhnout zrušení a vypořádání spoluvlastnictví prostřednictvím soudu. Ten při vypořádání
spoluvlastnictví přihlédne k velikosti podílů
a účelnému využití věci. Není-li rozdělení věci
dost dobře možné, přikáže soud věc za přiměřenou náhradu jednomu nebo více spoluvlastníkům. Nechce-li věc žádný ze spoluvlastníků,
nařídí soud její prodej a výtěžek rozdělí podle
podílů. Při zrušení a vypořádání spoluvlastnictví rozdělením věci může soud zřídit věcné
břemeno k nově vzniklé věci ve prospěch
vlastníka jiné nově vzniklé věci. Typicky se tak
děje u nemovitostí, kdy se např. zřizuje věcné
břemeno užívání cesty. Zrušení a vypořádání
spoluvlastnictví nemůže být na újmu osobám,
kterým příslušejí práva na nemovitosti váznoucí. Týká se např. věcného břemene užívání bytu.
Z důvodů zvláštního zřetele hodných soud
spoluvlastnictví nemusí zrušit a tím pádem
ani spoluvlastníky vypořádat přikázáním věci
za náhradu nebo prodejem věci a rozdělením
výtěžku.
Vzhledem k výše uvedenému je zřejmé, že
soud se striktně nemusí držet návrhu na
způsob vypořádání, který v něm bude uveden.
Z tohoto důvodu nelze dopředu předjímat, jak
bude soudní řízení probíhat a s jakým závěrem
bude ukončeno. Nutno také podotknout,
že vypořádání podílového spoluvlastnictví
se provádí jako vypořádání v nejširším slova
smyslu, neboť jeho účelem je vyřešení všech
vztahů, které se vytvořily mezi podílovými spoluvlastníky v souvislosti s existencí podílového
spoluvlastnictví, popř. které se vytvářejí mezi
dřívějšími podílovými spoluvlastníky v souvislosti se zrušením podílového spoluvlastnictví.
Změní se něco s příchodem nového
občanského zákoníku?
V zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
s účinností stanovenou zatím od 1. 1. 2014,
bude podílové spoluvlastnictví převážně
upraveno ustanoveními § 1115 až § 1157. Co
do samotné podstaty spoluvlastnictví zůstane
zákonná úprava v podstatě nezměněna. Bude
však podrobnější a zavede také několik novinek.
Nově bude v zákoně zakotveno, že
spoluvlastníkům náleží vyúčtování toho,
jak bylo se společnou věcí nakládáno
včetně podílu z plodů a užitků ze společné
věci.
Více rozpracována bude oblast rozhodování
o správě věci.5 Rozhodnutí spoluvlastníků
bude mít právní účinky pro všechny
spoluvlastníky pouze v případě, že všichni
byli vyrozuměni o potřebě rozhodnout.
Výjimku budou tvořit jen ta rozhodnutí, co
nesnesou odkladu. Spoluvlastník, který by
byl při rozhodování zcela opomenut, pak
bude moci do 30 dnů ode dne učinění
daného rozhodnutí navrhnout soudu, aby
předmětné rozhodnutí nemělo vůči němu
právní účinky.

U nemovitostí by měla být nabídka učiněna písemně.
Nyní v občanském zákoníku zakotvené předkupní právo u spoluvlastnictví zanikne
uplynutím jednoho roku ode dne nabytí účinnosti nového občanského zákoníku.

5

Nově také u rozhodnutí o významné
záležitosti týkající se věci ve spoluvlastnictví bude třeba souhlasu 2/3 většiny, nikoliv
pouze většiny. V některých případech bude
přehlasovanému spoluvlastníkovi náležet
větší ochrana. Kupříkladu pokud by mu na
základě schváleného rozhodnutí ostatních
spoluvlastníků hrozila těžká újma.
Konkrétně bude zakotvena možnost zvolení
si správce společné věci.
Podrobněji bude upravena dohoda
o zrušení spoluvlastnictví. Nově též bude
v zákoně zakotveno, že si při zrušení
spoluvlastnictví musí spoluvlastníci
vzájemně vypořádat pohledávky a dluhy,
které se spoluvlastnictvím či společnou věcí
souvisejí.
Výslovně bude upravena ochrana třetích
osob při rozdělení společné věci a zcela
nově bude možné ujednat si odklad zrušení
podílového spoluvlastnictví.
Spoluvlastníci budou mít nově vůči sobě
předkupní právo pouze po dobu prvních
šesti měsíců od vzniku spoluvlastnictví,
a to jen za předpokladu, že spoluvlastnictví
vzniklo na základě pořízení pro případ
smrti nebo na základě jiné právní
skutečností, kdy spoluvlastníci od
počátku nemohli ovlivnit svá práva
a povinnosti. K tomu je také nutno
podotknout, že dané předkupní právo
nebudou moci spoluvlastníci uplatnit za
situace, kdy spoluvlastník, který se svůj
podíl rozhodl převést, převede tento na
jiného spoluvlastníka, svého manžela,
sourozence nebo příbuzného v řadě přímé.
V novém občanském zákoníku bude také
nově podrobněji upraveno např. bytové
spoluvlastnictví, které má nyní speciální
právní úpravu, či spoluvlastnictví
zemědělských pozemků.
Použitá literatura
zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník,
v účinném znění
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
s účinností stanovenou zatím od 1.1.2014
Švestka, J., Dvořák, J. a kol.; Občanské právo
hmotné 1, Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2009
Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák,
M. a kol.; Občanský zákoník I. Komentář.
Praha: C.H. Beck, 2008
systém ASPI

V nynější úpravě se jedná o hospodaření
se společnou věcí.

JUDr. Barbora Čevelová
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[Právní ochrana]

Právní ochrana

ve vztahu k novému
občanskému zákoníku
Rozhovor s ředitelem obchodu a marketingu
společnosti D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s.
Mgr. Romanem Flekem

O

d 1. ledna 2014 nás
čeká jedna z největších
legislativních změn
v naší novodobé historii. Začne platit nový
občanský zákoník. Jste
vystudovaný právník a člověk, který se
v pojišťovnictví již řadu let pohybuje.
Za jak důležitou změnu to považujete?
Myšlenka rozsáhlé změny soukromého
práva a nového občanského zákoníku byla
aktuální už v době, kdy jsem studoval právnickou fakultu. A to je před více než deseti
lety. Jsem velmi rád, že se podařilo všechno
dotáhnout do konce a nový občanský zákoník skutečně spatřil světlo světa. Změna to
bude obrovská, vskutku revoluční. A dotkne
se životů nás všech.
V čem nejvíce?
Nový občanský zákoník přinese celou řadu
nových věcí, na které naše generace není
zvyklá. Často se vrací k pravidlům, která
mají původ ve starém Všeobecném občanském zákoníku z dob Rakousko-Uherské
monarchie. V žádném případě neříkám,
že to je špatně. Naopak. Jen si na tato jiná
pravidla a názvosloví budeme muset zvyknout. Naučit se s nimi žít. A to potrvá roky.
Myslím si, že následujících několik let bude
obdobím velké právní nejistoty.
Měli by se tedy lidé nového občanského
zákoníku bát?
Obavy nejsou na místě. Je ale nutné si tuto
skutečnost – nejistotu, kterou nový občanský zákoník přinese, uvědomovat. Ani sami
soudci v současné době nevědí, jak se budou mnohá ustanovení nového občanského
zákoníku vykládat a aplikovat. Právníci
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a právní pomoc obecně bude potřebnější
a důležitější, než kdykoliv dříve.
Jak se na to mohou lidé připravit?
Na internetu dnes najdete nepřeberné
množství článků o nejdůležitějších změnách, které nový občanský zákoník přinese.
Každý se do nich může začíst a udělat si
vlastní obrázek. Nemyslím si ale, že by se
každý měl stát specialistou na nová právní
pravidla. Vždyť, jak už jsem řekl, ani sami
soudy dnes neví, jak se budou nová pravidla aplikovat.
Co tedy lidem doporučujete?
Zodpovědně přemýšlet o tom, kdo jim
v případě právních problémů pomůže.
Bude to známý nebo příbuzný právník?
Bude to advokát, kterého si budou muset
někde najít? A nejen najít, ale také zaplatit.
Budou na to mít dostatek finančních
prostředků? Nebo to snad bude nějaká
bezplatná právní poradna? Já mám v této
věci jasno. Z mého úhlu pohledu není nic
lepšího, než své právní problémy svěřit do
rukou specialistů na právní ochranu a mít
sjednáno pojištění právní ochrany.
Od Vás bychom ani jinou odpověď
nečekali…
A Vy se mi divíte? I mně, a to právní vzdělání
mám, už pojištění právní ochrany v celé
řadě případů velmi pomohlo. Já jsem byl
o užitku a významu pojištění právní ochrany silně přesvědčený od doby, kdy jsem se
o D.A.S. dozvěděl. Toto přesvědčení se za
léta práce pro D.A.S. jen více a více upevňovalo. A nyní, když nás čeká tak revoluční
změna po Ústavě České republiky druhého
nejdůležitějšího zákona, bych skutečně

nikomu nemohl doporučit lepší řešení, než
do pojištění právní ochrany investovat.
A proč už nemá pojištění právní
ochrany každý, když je podle Vás tak
důležité?
Všechno chce svůj čas. I v Německu, kde má
myšlenka pojištění právní ochrany v podstatě nejdelší tradici, trvalo desítky let, než
si lidé význam této služby začali plně uvědomovat. A dnes má nějaké pojištění právní
ochrany téměř polovina všech německých
domácností. U nás však často lidé nechtějí
za užitečné služby platit a spoléhají se na
vlastní síly a tvořivost. Snad nikde jinde na
světě není tolik domácích kutilů, doktorů
a právníků. Já pocházím z obuvnického
města a vyznávám jedno heslo – „Ševče, drž
se svého kopyta“. Proto si myslím, že by se
lidé s právními problémy měli obracet na
specialisty v tomto oboru. A tím největším
specialistou na právní ochranu v České
republice právě naše D.A.S. je.
V současné době je naší velkou výzvou významně rozšířit tým našich profesionálních
obchodních reprezentantů. Lidí, kteří vám
pojištění právní ochrany představí a pomohou vám vybrat právě tu variantu pojištění,
která pro vás bude nejužitečnější. Čím více
takových lidí v našem týmu budeme mít,
tím blíže budeme naší strategické vizi –
D.A.S. je synonymem právní pomoci.
Každému, kdo chce v životě dělat užitečnou
práci, chce pomáhat druhým lidem a chce
svoji profesní kariéru spojit s důvěryhodným a stabilním partnerem, jsou u nás
dveře otevřené.

Nákup
přes internet

[Internetové nákupy]

po novém roce

M

ezi nejoblíbenější
způsoby nákupu
v současnosti patří
online nakupování.
Tento způsob nákupu
má dozajista mnoho výhod - nakoupíte
dárky pro blízké z tepla doma, nemusíte
se mačkat někde v nacpaném obchodním
centru atd. Má ale samozřejmě také spoustu
nevýhod, ve kterých dominuje ta skutečnost, že si zboží nemůžete vyzkoušet. I když
podle nejnovějšího průzkumu spotřebitelé
velmi často nakupují tak, že si zboží prohlédnou v kamenném obchodě, vyzkouší si
ho a později zboží zakoupí za nižší cenu na
internetu. To, že z průzkumu dále vyplývá,
že se e-shopy stávají půjčovnou fotoaparátů na dovolenou a televizorů na mistrovství
světa v hokeji, už je bohužel stinná stránka
této věci.
S příchodem nového roku 2014 přichází
účinnost nového občanského zákoníku1,
dlouho očekávaného zcela nového kodexu
soukromého práva. Byť jeho vznik provázely
mnohé emotivní diskuze, s nejvyšší pravděpodobností se jím bude řídit většina našich
jednání, které učiníme již po silvestrovské
půlnoci. Proto bych se na těchto řádcích
chtěla věnovat všem změnám, které nový
občanský zákoník přináší.
Nejprve je nutné upozornit na přechodná
ustanovení nového občanského zákoníku.
Pro vysvětlení tato ustanovení řeší, jakým
právním předpisem se co a kdy řídí2. Pro
kupní smlouvy uzavřené přes internet je
důležité, že pokud uzavřete kupní smlouvu
před novým rokem 2014, bude se na vaše
právní jednání vztahovat starý občanský
zákoník3. To v praxi znamená, že pokud
koupíte vánoční dárky přes internet, bude
se na vaše případná odstoupení od kupní
smlouvy stále vztahovat starý občanský
zákoník se všemi dosavadními pravidly
(odstoupení od smlouvy do 14 dnů, kdy
odstoupení od kupní smlouvy musí být 14.
den k dispozici prodejci), pokud naopak
nákup uskutečníte 1 minutu po půlnoci,
uzavřeli jste kupní smlouvu již dle nového
občanského zákoníku se všemi důsledky,
kterým se budu věnovat níže.
Nový občanský zákoník zachová stále mož-

nost odstoupení od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím e-shopu bez uvedení
důvodu a bez jakéhokoliv postihu, a to ve
lhůtě 14 dní od převzetí zboží. Toto právo
však i nadále přísluší pouze spotřebitelům,
nikoliv podnikatelům jednajícím v rámci své
podnikatelské činnosti a jen v případě, že
zboží prodává podnikatel. Právo tak nelze
využívat např. při nákupu od druhé fyzické
osoby na různých inzertních portálech.
Nově však nový občanský zákoník stanovuje, že se jedná o tzv. procesněprávní
lhůtu, což znamená, že postačí, aby v této
lhůtě bylo odstoupení od kupní smlouvy
prodejci zasláno4. Doposud bylo nutné,
aby odstoupení od kupní smlouvy bylo již
14. den u prodejce, neboť se jednalo o tzv.
hmotněprávní lhůtu.
Zákon dále explicitně stanovuje lhůty,
dokdy je kupující povinen vrátit po odstoupení od kupní smlouvy zakoupené zboží,
a dále, dokdy je naopak prodejce povinen
vrátit po obdržení zboží spotřebiteli peníze.
Zákonodárce tak nově rozdělil dosavadní
třicetidenní lhůtu na dvě čtrnáctidenní
období. V prvním období musí spotřebitel
vrátit podnikateli zboží a ve druhém pak
podnikatel vrátit peníze.
Nový občanský zákoník i nadále uvádí výjimky z práva odstoupit od kupní smlouvy
uzavřené on-line. Zákon až na výjimky
zůstává „věrný“ výjimkám, které již byly
uvedeny v současném občanském zákoníku. Přesto zákonodárce nově přistoupil
k uvedení výjimky, kdy nelze odstoupit od
smlouvy „…o dodávce zboží v uzavřeném
obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z
hygienických důvodů jej není možné vrátit“.
Pojetí této výjimky se mi zdá příliš neurčité
a domnívám se, že není zcela jasné, co vše
do této skupiny patří. Určitě se bude jednat
o zdravotnický materiál (obvazy), nějaké
kosmetické přípravky. Ale jedná se např.
o sluchátka nebo spodní prádlo nebo něco
dalšího (erotické pomůcky)? Zákon nepříliš
šťastně klade důraz na vynětí z obalu
a nikoliv na tu skutečnost, zda výrobek byl
skutečně použit. Obávám se tak, že tato
výjimka bude předmětem velkých diskuzí
a sporů s prodejci, kteří k tomuto budou
přistupovat značně individuálně. Závazné

stanovisko pak může dát pouze soud, kdy
v tomto případě je otázkou, zda s ohledem na většinou nízkou pořizovací cenu
některých výrobků k soudu vůbec dojde.
Proto by možná bylo vhodné, stejně jako
je to v případě drobných oprav v bytě, tyto
výjimky více upřesnit v nařízení vlády, který
upravuje občanský zákoník.
Nově je též v novém občanském zákoníku
explicitně upravena povinnost prodejce
vrátit kupujícímu i náklady na dodání
zboží (poštovné). Tato skutečnost vyplývá
z rozhodnutí Soudního dvora EU, o kterém jsme vás v minulých číslech našeho
časopisu rovněž informovali. Převedení
tohoto rozhodnutí do českého práva je
však minimálně diskutabilní. Oproti tomuto
soudnímu rozhodnutí je v ust. § 1832 uvedeno, že podnikatel vrátí spotřebiteli částku
včetně nákladů na dodání. Ale v odst. 2
stejného ustanovení je uvedeno, že pokud
spotřebitel využil jiného způsobu dopravy,
než nejlevnějšího způsobu dodání, bude
mu vrácena jen částka odpovídající výši nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání.
Dle mého názoru však toto ustanovení není
zcela v souladu s výše uvedeným rozhodnutím. Může tak docházet k jeho obcházení
v podobě vracení poplatku za dodání zboží
na kamennou výdejnu zboží (většinou
kolem 20,- Kč) a dle textu zákona by bylo
vše v pořádku. Tento názor však může být
výkladem a především praxí vyvrácen,
jedná se ale dle mého právního názoru
o nepříliš šťastnou formulaci.
Z výše uvedeného tak vyplývá, že výčet
změn bude rozsáhlý a bude jen na nás, abychom se s nimi vyrovnali a především uměli
hájit nově nabitá práva.

Mgr. Eva Pallová

1

Zákon č. 89/2012 S., občanský zákoník
Přechodná ustanovení pro kupní smlouvu jsou upravena v ust. § 3028 odst. 3 zákona
3
Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
4
Ust. § 1829 ve spojení s ust. §1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
2
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[DAS řešila]

N

a D.A.S. pojišťovnu právní
ochrany se obrátil klient,
který měl problém s reklamací notebooku. Notebook v hodnotě cca 10 000
Kč si zakoupil téměř před
dvěma lety, ale namísto řádného užívání, byl
nucen tento reklamovat. Závada přitom byla
– poruchovost operačního systému, pískání,
chrastění, nefunkční USB porty, nefunkčnost
numerické klávesnice apod.

K první reklamaci notebooku se prodejce stavěl kladně. Závadu uznal a opravil.
Po chvíli se však stalo, že se závada na
notebooku znovu objevila a náš klient byl
nucen notebook opětovně reklamovat.
Podruhé již však prodejce ztratil ochotu
závadu uznat a své zamítnutí odůvodnil
velmi strohým vyjádřením obsahujícím
odůvodnění, že klávesnice notebooku byla
polita tekutinou. S tímto náš klient zásadně
nesouhlasil, neboť svůj notebook nikdy
žádnou tekutinou nepolil.
Jelikož je klient pro tyto případy u naší
společnosti pojištěn, vyzvali jsme prodejce,
aby své zamítavé stanovisko učiněné
v rámci reklamačního řízení přehodnotil
a závadu na notebooku projevující se
především poruchovostí operačního systému, pískáním, chrastěním a nefunkčností
klávesnice odstranil. Na naši výzvu prodejce
zprvu vůbec nereagoval. Teprve při zaslání
tzv. předžalobní upomínky se prodejce

6I

magazín 2/2013

D.A.S. řešila:
Reklamace
notebooku

ozval s tím, že reklamaci opětovně zamítá.
Tentokrát si však na odůvodnění zamítnutí
reklamace dal záležet. Citoval důvody první
i druhé reklamace a hlavně uvedl, že servisem bylo diagnostikováno prolití klávesnice
neznámou tekutinou a že z tohoto důvodu
systém pravidelně nenabíhá, chrastí a píská.
Co se týče samotné klávesnice, uvedl, že
závada se neprojevila. Současně se odvolával na skutečnost, že reklamace jsou
u něj posuzovány skrze autorizované
servisy, a proto byla reklamace jistě
posouzena odborně.
Díky opětovnému zamítnutí reklamace
našeho klienta se celý případ dostal do patové situace, kdy každá strana tvrdila něco
jiného. Problém byl také v tom, že příčina
poruchy notebooku nebyla na první pohled
zjevná, a tak její prokázání nebylo úplně
jednoduché. Oproti prodejci disponoval
však náš klient velkou výhodou, neboť
v rámci svého Kombinovaného pojištění
Rodina MAX má připojištěny také znalecké
posudky. S klientem jsme se tedy spojili
a dohodli se na vypracování znaleckého
posudku ve věci s tím, že vypracovaný
znalecký posudek bude s ohledem na výše
uvedené hrazen naší společností. Klientovi
jsme doporučili znalce, který se zabývá
příslušným oborem a vyskytuje se nedaleko
jeho bydliště.
Za zhruba 14 dní byl znalecký posudek na
notebook soudním znalcem v oboru vypra-

cován. Závěr byl přitom zcela jednoznačný.
Žádné stopy po polití či zatečení tekutiny
nebyly zjištěny ani na základní desce ani na
klávesnici – porucha vlivem polití tekutinou
vzniknout nemohla. Cena znaleckého
posudku ve výši 4 673 Kč byla našemu
klientovi z naší strany obratem uhrazena.
Následně jsme se s vypracovaným znaleckým posudkem opětovně obrátili na
prodejce. Vzhledem k závěru ve znaleckém
posudku uvedeném jsme žádali přehodnocení reklamace notebooku našeho klienta,
tj. její uznání, a úhradu nákladů spojených
s reklamací, tj. nákladů na vypracování
znaleckého posudku ve věci.
Za zhruba 3 týdny se nám prodejce ozval
s tím, že reklamaci notebooku našeho klienta uznává a náklady na vypracování znaleckého posudku též uhrazuje. Současně nám
také náš klient potvrdil, že prodejce se s ním
již spojil a reklamace byla vyřešena k jeho
plné spokojenosti. Prodejce mu vrátil kupní
cenu notebooku a on si tak může
v klidu vybrat notebook jiný.

JUDr. Barbora Čevelová

Víte, od kdy platí

[Záruční doba na byt]

záruka

na nový byt?

K

dyž naše advokátní kancelář na podzim roku 2009
přebírala po předchozím
právním zástupci z pověření D.A.S. pojišťovny právní
ochrany případ týkající se
reklamací vad bytu, zdálo se na první pohled, že tento spor není až tak komplikovaný a jeho vyřešení by nemělo příliš dlouho
trvat. Nakonec se však spor dostal až před
Nejvyšší soud ČR, který musel rozhodnout,
od kdy běží záruční doba za vady bytu, zda
od protokolárního převzetí bytové jednotky, anebo až od okamžiku, kdy se přebírající
stane vlastníkem konkrétního bytu.
V daném případě měli manželé zájem
o koupi bytu, pročež kontaktovali jistou
developerskou společnost. Tak jako tomu
obvykle bývá, uzavřeli v roce 2004 nejprve
smlouvu o smlouvě budoucí o převodu
bytové jednotky. V září 2005 pak klienti
převzali byt do užívání, o čemž byl sepsán
předávací protokol. K uzavření smlouvy
o převodu vlastnictví bytové jednotky došlo
až v roce 2006. Klienti krátce po převodu
vlastnického práva k předmětné bytové
jednotce vytkli u oné developerské společnosti další vady bytu, avšak nárok na jejich
odstranění jim byl odmítnut s tím, že záruční doba uplynula již před vytknutím těchto
vad, přesněji řečeno 24 měsíců od podpisu
předávacího protokolu. Jelikož se klienti

s takovýmto stanoviskem nehodlali ztotožnit, obrátili se se svým nárokem na soud.
Soud prvého stupně dospěl k závěru, že
ačkoliv naši klienti byt převzali již v roce
2005, možnost domáhat se nároků
z odpovědnosti za vady mohli uplatit teprve až v okamžiku, kdy se stali vlastníky oné
bytové jednotky, tedy od data zápisu jejich
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Vady vytknuté v roce 2007 tak dle soudu
prvého stupně byly uplatněny včas. Proti
tomuto rozhodnutí se odvolala developerská společnost, která našim klientům
předmětný byt prodala. Odvolací soud
původní rozsudek změnil a žalobu zamítl,
neboť si účastníci ve smlouvě o smlouvě
budoucí měli údajně dohodnout, že záruční
doba běží již ode dne podpisu předávacího
protokolu.
S ohledem na toto rozhodnutí nezbylo, než
podat mimořádný opravný prostředek
k Nejvyššímu soudu ČR. Tento po posouzení
věci podanému dovolání vyhověl. Dle
závěrů Nejvyššího soudu ČR v případě,
pokud developer vystupuje jako podnikatel
v rámci své podnikatelské činnosti, aplikuje
se na jeho jednání zvláštní ustanovení občanského zákoníku o prodeji zboží v obchodě. Podle tohoto ustanovení počíná běžet
záruční doba teprve od okamžiku, kdy se
reklamující stane vlastníkem věci, u nemovi-

tostí tedy okamžikem zápisu vlastnického
práva do katastru nemovitostí.
Jelikož příslušná ustanovení občanského
zákoníku patří mezi ustanovení, od nichž se
nelze dohodou stran odchýlit, nemohou si
smluvní strany sjednat ani dřívější počátek
běhu záruční doby, ani její zkrácení (prodloužení však ano).
Jelikož v praxi často dochází k protokolárnímu převzetí bytu dlouho předtím, než
dojde k uzavření kupní smlouvy a následnému zápisu vlastnického práva do katastru
nemovitostí, mohou se zájemci o koupi
bytu snadno dostat do situace, kdy jim prodávající odmítne uznat vyskytnuvší se vady
z důvodu marného uplynutí záruční doby,
kterou počítá již od onoho protokolárního
převzetí bytu a jež dle názoru prodávajících
běží i v době, kdy z pohledu právního nelze
vady bytu efektivně reklamovat.
Díky spolupráci D.A.S. pojišťovny právní
ochrany a naší advokátní kanceláře tak
došlo, byť po mnoha letech, k dosažení
spravedlnosti, a tedy by již nemělo nic bránit odstranění vad bytu (které naštěstí jeho
užívání nijak zásadně nebránily) a jak nám
sdělil klient D.A.S., pokud by všechny náklady týkající se soudních poplatků, znalců
a advokáta nehradila D.A.S., zřejmě by nebyl
schopen celý soudní spor absolvovat.
JUDr. Rostislav Šustek
magazín 2/2013
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[Pracovní smlouva]
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Relativně často zodpovídáme dotazy našich klientů související
se zněním pracovní smlouvy. Bohužel se někdy stává, že zaměstnanec
podepíše nevýhodnou smlouvu, což zjistí až v okamžiku, kdy řeší
spor se zaměstnavatelem o mzdu, místo výkonu práce apod.
Zde však platí lidové rčení, „co je psáno, to je dáno“.
Proto jsme se rozhodli shrnout nejčastější
problematické aspekty pracovních smluv
na následujících řádcích.
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1.

Jaké údaje musí být
uvedeny v pracovní
smlouvě, aby byla platná?
Pracovní smlouva musí obsahovat (vedle obecných
náležitostí – smluvních
stran, podpisu a data podpisu)
a) druh práce, který má zaměstnanec pro
zaměstnavatele vykonávat,
b) místo nebo místa výkonu práce, ve kterých má být práce vykonávána,
c) den nástupu do práce.
Další ujednání jsou v pracovní smlouvě
nepovinná, tedy objevit se zde mohou, ale
nemusí.
Jaká další ustanovení by se měla objevit
v pracovní smlouvě?
Tzv. povinnou náležitostí pracovní smlouvy
není paradoxně ujednání o mzdě. Mzda
může být totiž stanovena mzdovým
vnitřním předpisem, resp. mzdovým
výměrem jako jednostranným úkonem
zaměstnavatele. Pokud mzda není součástí
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pracovní smlouvy, může zaměstnavatel
mzdu samostatně změnit vydáním nového
mzdového výměru či vnitřního předpisu
(týká se mzdy za budoucí měsíce). Proto je
vždy pro zaměstnance výhodnější, pokud je
mzda nedílnou součástí pracovní smlouvy,
neboť poté může k její změně dojít pouze
za předpokladu, že zaměstnanec podepíše
nové znění pracovní smlouvy s upravenou
mzdou.
Jak široce může být v pracovní smlouvě
stanoveno místo výkonu práce?
Podle rozhodnutí soudů lze vymezit jako
místo výkonu práce celou Českou republiku, resp. více míst najednou – např. Praha,
Brno.
V takovém případě však musí zaměstnanec
počítat s tím, že mu může být přidělována
práce ve všech sjednaných místech. Pokud
pro něj taková změna nebude přijatelná
(zaměstnanec má ujednáno místo výkonu
práce: Praha, Brno, dosud pracoval
v místě svého bydliště v Praze, nově mu
chce zaměstnavatel přidělovat práci v Brně),
nezíská od zaměstnavatele při skončení
pracovního poměru odstupné (ke skončení
pracovního poměru dá popud zaměstnanec, který již za nových podmínek nebude
schopen či ochoten konat pro zaměstnavatele práci).
Ideální pro zaměstnance proto je, aby ve
smlouvě byla uvedena co nejpřesnější adre-

sa, kde bude konána práce (obcí, ulicí
a číslem popisným).
Lze podle současných zákonů sjednat
mzdu již s přihlédnutím k práci přesčas
i u řadových zaměstnanců?
Od 1. 1. 2012 platí podle § 114 odst. 3
zákoníku práce (z. č. 262/2006 Sb.): „Dosažená mzda a příplatek ani náhradní volno
nepřísluší, je-li mzda sjednána již s přihlédnutím k případné práci přesčas. Mzdu
s přihlédnutím k případné práci přesčas je
možné takto sjednat, je-li současně sjednán
rozsah práce přesčas, k níž bylo při sjednání
mzdy přihlédnuto. Mzdu s přihlédnutím
k případné práci přesčas je možné sjednat
nejvýše v rozsahu 150 hodin práce přesčas
za kalendářní rok a u vedoucích zaměstnanců v mezích celkového rozsahu práce
přesčas.“ Tedy po tomto datu je možno
zahrnout práci přesčas do mzdy i u řadových zaměstnanců. Pokud by zaměstnanec
takové ujednání podepsal, neměl by nárok
na mzdu a příplatek za práci přesčas.
Zaměstnanci by si proto měli důkladně
prostudovat návrh pracovní smlouvy, zda
v něm není obsažen i tento dodatek.
Jaká jsou pravidla pro sjednání
konkurenční doložky?
Konkurenční doložkou se zaměstnanec
zavazuje, že se po určitou dobu po skončení
zaměstnání, nejdéle však po dobu 1 roku,
zdrží výkonu výdělečné činnosti, která
by byla shodná s předmětem činnosti
zaměstnavatele nebo která by měla vůči
němu soutěžní povahu, zároveň však musí
být její součástí závazek zaměstnavatele, že
zaměstnanci poskytne přiměřené peněžité

vyrovnání, nejméně však ve výši jedné
poloviny průměrného měsíčního výdělku,
za každý měsíc plnění závazku.
Konkurenční doložku může zaměstnavatel
se zaměstnancem sjednat pouze tehdy,
jestliže to je možné od zaměstnance spravedlivě požadovat s ohledem na povahu
informací, poznatků, znalostí pracovních
a technologických postupů, které získal
v zaměstnání u zaměstnavatele a jejichž
využití při další činnosti (práci) by mohlo
zaměstnavateli závažným způsobem ztížit
jeho činnost.
Jaká jsou Vaše doporučení, pokud jde
o vymezení druhu práce?
Jasně vymezen by měl být přímo v pracovní
smlouvě také druh práce. Nikoli tedy jen
administrativní pracovnice, ale např. asistentka obchodního oddělení. Poté máte
jistotu, že Vám bude po celou dobu pracovního poměru přidělována práce, kterou
Vám zaměstnavatel sliboval u pracovního
pohovoru.
Jaká jsou pravidla pro rozvržení
pracovní doby?
Rozvržení pracovní doby – tedy zda se
jedná o rovnoměrně rozvrženou pracovní
dobu 40 hod. týdně, každý den 8 hod., či

zda se pracuje v různě dlouhých směnách
(popř. i ve dnech pracovního klidu), určuje
ze zákona jednostranně zaměstnavatel.
Nejedná se o povinnou náležitost pracovní
smlouvy.
Proto opět pokud chce mít zaměstnanec zaručeno, že mu bude práce přidělována stále
ve stejných směnách, což může být velmi
důležité zejména pro rodiče malých dětí,
doporučujeme taková pravidla zahrnout
přímo do pracovní smlouvy jako dvoustranného ujednání.
Pracovní smlouva obsahuje souhlas
s vysíláním na pracovní cesty, co to pro
mě znamená?
Pracovní cestou se rozumí časově omezené
vyslání zaměstnance zaměstnavatelem
k výkonu práce mimo sjednané místo
výkonu práce. Zaměstnavatel může vyslat
zaměstnance na dobu nezbytné potřeby
na pracovní cestu jen na základě dohody
s ním.
Pokud zaměstnanec podepíše v pracovní
smlouvě souhlas s vysíláním na pracovní
cestu, musí počítat s tím, že se na vyžádání
zaměstnavatele bude povinen pracovní
cesty zúčastnit. Poté již není zapotřebí souhlasu k jednotlivým pracovním cestám.
Výjimka (viz § 240 zákoníku práce) platí

pouze pro těhotné zaměstnankyně
a zaměstnankyně a zaměstnance pečující
o děti do věku 8 let, kteří smějí být vysíláni
na pracovní cestu mimo obvod obce svého
pracoviště nebo bydliště jen se svým souhlasem, i když v minulosti (za jiné rodinné
situace) podepsali pracovní smlouvu
obsahující doložku o souhlasu s vysíláním
na pracovní cesty. Tedy původní souhlas
v tomto směru nepostačuje, je zapotřebí jej
znovu potvrdit (byť např. opět obecně pro
všechny budoucí pracovní cesty).
Stejná ochrana (tedy potřeba nového
souhlasu s vysláním na pracovní cestu) platí
pro osamělou zaměstnankyni a osamělého
zaměstnance, kteří pečují o dítě, dokud
dítě nedosáhlo věku 15 let, jakož i pro
zaměstnance, který prokáže, že převážně
sám dlouhodobě pečuje o osobu, která se
považuje za osobu závislou na pomoci jiné
fyzické osoby ve stupni II (středně těžká
závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo
stupni IV (úplná závislost).

Mgr. Martina Klusáčková

magazín 2/2013
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K platnosti půjčky je zapotřebí, aby došlo při
sepisu smlouvy k předání peněz. Tuto skutečnost je nutno ve smlouvě zachytit písemným
prohlášením dlužníka.
Novinky od 1. 1. 2014 – předpokládané
účinnosti nového občanského zákoníku:
K nikoliv nepodstatným změnám by mělo
dojít od 1. 1. 2014, kdy by měl nabýt účinnosti
nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012
Sb.). Toto vše bude platit za předpokladu, že
nedojde do konce roku k odložení účinnosti
tohoto zcela nového zákona.

uzav
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I. Změna terminologie
Nově se bude půjčka odborně nazývat „zápůjčkou“. Věřitel se bude jmenovat „zapůjčitel“
a dlužník „vydlužitel“.
II. Smluvní úroky z prodlení
Podle současného občanského zákoníku nelze sjednat vyšší než zákonné úroky z prodlení
(tedy úroky stanovené nařízením vlády
č. 142/1994 Sb. - výše úroku z prodlení odpovídá podle tohoto nařízení ročně výši repo
sazby stanovené Českou národní bankou pro
poslední den kalendářního pololetí, které
předchází kalendářnímu pololetí, v němž
došlo k prodlení, zvýšené o osm procentních
bodů).
Podle nového občanského zákoníku bude
možno úroky z prodlení i ve vztazích mezi občany nepodnikateli nově sjednat (samozřejmě
s přihlédnutím k dobrým mravům) a nebude
tak třeba se řídit povinně jen zákonnou výší
úroků z prodlení stanovenou příslušným
nařízením vlády.

Úrok z prodlení je nutno terminologicky
odlišovat od úroku – úrok lze sjednat jako
„odměnu“ za zapůjčení peněz (platí se, pokud
je dluh splácen ve sjednaných termínech),
úrok z prodlení je naopak sankce navíc, pokud
dluh není hrazen ve sjednaném termínu.
III. Úroky
Stejně jako v současnosti bude moci být
poskytnuta zápůjčka bezúročně, nebo se
sjednáním úroku (samozřejmě odpovídajícího
dobrým mravům, aby se nejednalo o lichvu).
IV. Výpovědní doba
Zákon bude nově určovat pravidla pro situace,
kdy není ve smlouvě o zápůjčce sjednána doba
pro vrácení půjčky. V takových případech se
bude vycházet ze smluvené výpovědní doby.
Pokud taková výpovědní doba dána smlouvou
nebude, podpůrně bude samotným zákonem
stanovena lhůta 6 týdnů pro výpověď zápůjčky. V situaci, kdy nebudou sjednány úroky,
může vydlužitel (tedy osoba, která si půjčuje
peníze) zápůjčku splatit i bez výpovědi.
V. Odstoupení od zápůjčky
Bude-li ujednáno vrácení zápůjčky ve
splátkách, bude moci zapůjčitel od smlouvy
odstoupit (tedy smlouvu jednostranně zrušit)
a požadovat splnění dluhu i s úroky při
prodlení vydlužitele s vrácením více než dvou
splátek nebo jedné splátky po dobu delší než
tři měsíce. Odstoupení by v takových případech mělo samozřejmě proběhnout písemně
a zasláno vydlužiteli doporučeně s dodejkou.
Na závěr bychom chtěli našim klientům připomenout, aby byli obezřetní při zapůjčování
vlastních peněz. Nikoliv zřídka řešíme spory
o nevrácené půjčky, kdy se přes pravomocné
rozhodnutí soudu nepodaří exekučně pohledávku vymoci, neboť již dlužník v době sporu
žádný majetek nevlastní.
V dalším textu naši čtenáři naleznou dva vzory právních úkonů – smlouvy o půjčce podle
současné právní úpravy a smlouvy o zápůjčce
podle nového občanského zákoníku.
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[Pacht]

P
Pacht

tak trochu
jiný nájem
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ojem a znaky
Nový občanský zákoník
(dále jen „NOZ“) nově
rozlišuje mezi nájmem
a pachtem. Nájem
směřuje pouze k dočasnému přenechání věci
a jejímu užívání (má pouze omezenou
možnost brát z věci i užitky pro svoji
potřebu), zatímco pacht je směřován
k dočasnému přenechání věci a požívání, přičemž se předpokládá aktivní
činnost pachtýře k tomu, aby dosáhl
výnosu, který mu následně připadá.
Důvodem tohoto odlišení je tedy především rozdílná hospodářská funkce obou
institutů, tzn. jaký je hospodářský účel
závazku – k čemu směřuje vůle smluvních stran.

výnosem mohou být buď plody naturální
(např. úroda na poli), nebo civilní (typicky
peněžní zisk).
Úplatnost
Společným znakem pachtu i nájmu je
úplatnost (bezplatné přenechání věci
k užívání jinému je v NOZ upraveno
prostřednictvím dvou smluvních typů,
kterými jsou výprosa a výpůjčka).
Rozdílná je ovšem forma úplaty. Co se
týče nájmu, je úplatou vždy nájemné.
V případě pachtu může být úplatou
pachtovné (např. měsíční fixní suma)
nebo část výnosu z propachtované věci
(např. určité procento z účetního zisku
závodu).
Veřejný seznam
Vlastník propachtované věci (nebo
pachtýř se souhlasem vlastníka) může
navrhnout, aby bylo pachtovní právo
zapsáno do veřejného seznamu (je-li zapsána propachtovaná věc do veřejného
seznamu).
Skončení nájmu
Pokud mezi stranami není jiné ujednání,
lze pacht ujednaný na dobu neurčitou
vypovědět v šestiměsíční výpovědní
době tak, aby skončil koncem pachtovního roku. Byla-li smlouva uzavřena
v písemné formě, vyžaduje i výpověď
písemnou formu.

Nájemní smlouvou se pronajímatel
zavazuje přenechat nájemci věc (individuálně určenou nebo popř. soubor
věcí) k dočasnému užívání a nájemce
se zavazuje platit za to pronajímateli
nájemné. Základními znaky nájmu je
tedy přenechání věci jinému k užívání,
dočasnost a úplatnost.
Pacht je upraven v § 2332-2357 NOZ,
přičemž se na něj přiměřeně použijí
obecná ustanovení o nájmu. Pachtem se
pak rozumí přenechání věci (individuálně
určené, popř. souboru věcí) k dočasnému
užívání a požívání jinému (pachtýři), a to
za úplatu (pachtovné) nebo za poskytnutí poměrné části výnosu z věci.
Znaky pachtu jsou tak shodné se znaky
nájmu, ale navíc je zde možnost věc
požívat, tj. brát z ní plody a jiné užitky, k nimž pachtýř bez dalšího nabývá
vlastnické právo. Předmětem pachtu
proto může být jen věc, která je schopná
takové užitky (výnosy) přinášet, přičemž

Období pachtovního roku se stanoví
vyvratitelnou domněnkou (smluvní
strany si mohou ujednat jiné určení):
má se za to, že u zemědělského pachtu
je pachtovní rok období od 1. října
do 30. září následujícího roku,
u ostatních pachtů jde o kalendářní
rok.
Pokud pachtýř propachtuje věc jinému bez propachtovatelova předchozího souhlasu, může propachtovatel
vypovědět pacht bez výpovědní doby
(§ 2334 NOZ).
Inventář
Speciálně se upravují případy, kdy je
věc propachtována s inventářem.
Inventář může tvořit nejen vnitřní
zařízení určitých prostor, ale i zvířata.
Pachtýř má povinnost zachovávat
jednotlivé kusy inventáře a o zvířata
musí pečovat jako řádný hospodář.
Zničí-li se něco z inventáře nebo
opotřebí-li se do té míry, že to nelze
dále užívat, musí propachtovatel
inventář obnovit (pokud se zničení či

jiná škoda věci z inventáře nepřičítá
pachtýři - lze samozřejmě dohodnout,
že věc z inventáře má nahradit vždy
pachtýř).
Zemědělský pacht
Pokud je propachtován zemědělský nebo
lesnický pozemek, je ujednán zemědělský pacht.
Jestliže je zemědělský pacht ujednán
na dobu delší než dva roky a není-li
smlouva uzavřena v písemné formě,
má se za to, že pacht byl ujednán
na dobu neurčitou (smluvní strany
samozřejmě mohou prokázat opak,
což ovšem bude zřejmě velmi složité
s ohledem na absenci písemné
smlouvy).
Při zemědělském pachtu se počítá s ročním úrodným cyklem, proto se stanoví,
že pacht ujednaný na dobu neurčitou
lze vypovědět v dvanáctiměsíční výpovědní době (smluvní strany si mohou
dohodnout i kratší či delší výpovědní
dobu).
Pachtovné za zemědělský pacht
se platí ročně pozadu a je splatné
k 1. říjnu.
Pacht závodu
Pachtu závodu vychází ze současné právní úpravy nájmu podniku v obchodním
zákoníku.
Propachtováním závodu se pachtýř
stává věřitelem pohledávek a dlužníkem
dluhů, které s provozem závodu
souvisí. Z dluhů však pachtýř přejímá
jen ty, o jejichž existenci věděl
nebo ji alespoň musel rozumně
předpokládat.
Přechodná ustanovení
Nájemní vztahy, které vznikly před
1. lednem 2014, které mají existovat
i za účinnosti NOZ a které podle
svého obsahu jsou pachty, se až do
svého zániku řídí starou dosavadní
právní úpravou a NOZ se jich netýká
(samozřejmě kromě změny označení).
Dohodou smluvních stran je však
možné podřadit i tyto smlouvy pod
úpravu NOZ.

Mgr. Iva Mlynaříková
magazín 2/2013
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[Přijdu o dům?]

Superficies solo cedit, aneb přijdu
po 1. 1. 2014 o dům?

V

ěci a jejich rozdělení
Nový občanský zákoník
(dále též „NOZ“) přistupuje na rozdíl od dosud
účinného občanského
zákoníku zcela jinak
k vymezení pojmu (pojetí) věci. NOZ věcí
rozumí vše, co není osobou a slouží potřebě
lidí. Věcmi však nemyslí pouze věci hmotné,
ale i nehmotné (např. ochranné známky,
doménové jméno, obchodní tajemství apod.).
Zvláštní postavení mají zvířata, které NOZ
nepovažuje za věci. Ustanovení o věcech se
však na zvíře dají použít, ale jen pokud tato
ustanovení neodporují povaze živého tvora.
Abychom již zpočátku uklidnili naše čtenáře,
tak samozřejmě nikdo o svůj dům v příštím
roce nepřijde. Do našeho právního řádu
se však navrací tradiční koncepce většiny
právních řádů Evropy superficies solo cedit,
tzn. povrch ustupuje půdě. Stavby pevně
spjaté s pozemkem již nadále nebudou
samostatnými věcmi, nýbrž budou tvořit
součást pozemku. Toto samozřejmě platí
pouze v případě, že stavba i pozemek bude
ve vlastnictví jedné osoby. Důsledkem této
zásady je, že nelze prodat pouze stavbu
a ponechat si pozemek.

V situaci, kdy stavba a pozemek mají
rozdílného vlastníka zakládá NOZ vlastníku
pozemku předkupní právo ke stavbě a stejně
tak vlastníkovi stavby předkupní právo
k pozemku, na němž stavba stojí. V praxi toto
bude znamenat, že bude-li kterýkoliv
z vlastníků chtít disponovat stavbou či
pozemkem, bude tento vlastník nucen nabídnout ji nejprve druhému vlastníkovi
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k odkoupení. Nevyužije-li druhý vlastník
předkupního práva, toto zůstane zachováno
a bude zatěžovat věc i nadále, tj. bude působit i vůči nabyvateli převáděného pozemku
či stavby. Pokud však k využití předkupního práva dojde, stane se stavba součástí
pozemku.
Právo stavby
Mezi zcela nové, či spíše staronové instituty
lze jistě zařadit právo stavby. Důvodem je
výše zmíněné pravidlo, že stavba je součástí
pozemku a nemůže mít tudíž rozdílného
vlastníka. Vlastník pozemku však nemusí mít
potřebu či zájem sám využít pozemek ke
stavění. Nově bude mít možnost dočasně
přenechat pozemek jinému, která tam bude
stavět.
Podstatou práva stavby je, že jako věcné
právo zatěžuje cizí pozemek tím způsobem,
že osoba, jíž toto právo přísluší (stavebník),
je oprávněna mít na tomto pozemku stavbu.
Právo stavby bude možné zřídit jako právo
dočasné, maximálně na 99 let. Právo stavby
může být zřízeno bezúplatně i za úplatu.
Úplata může být sjednána jako jednorázová,
ale i v opětujících se dávkách, který se nazývají stavební plat.
Možnost nabytí vlastnictví od neoprávněného
Dosud účinný občanský zákoník nabytí vlastnického práva od neoprávněného obecně
neumožňuje. Jediným případem je možnost
nabytí vlastnického práva od neoprávněného dědice, kterému bylo dědictví potvrzeno
soudem. Dosavadní obchodní zákoník
pak toto umožňuje v rámci úpravy kupní
smlouvy.

Nový občanský zákoník u věcí, které nejsou
veřejně evidované, např. v katastru nemovitostí, stanoví, že ten kdo získal věc od osoby,
která sice nebyla oprávněna vlastnické právo
převést, ale nabyvatel byl vzhledem ke všem
okolnostem v dobré víře, že k tomu oprávněna je, se přesto stane vlastníkem. Dobrá víra
se předpokládá, nemusí se prokazovat. Takto
však lze nabýt vlastnictví pouze v případech
přesně stanovených v zákoně, jako je především klasický nákup od podnikatele v rámci
běžného obchodního styku.
V ostatních případech však musí nabyvatel
dobrou víru prokázat. Pokud ale vlastník svou
věc ztratil, nebo mu byla odňata činem povahy úmyslného trestného činu (např. krádeží),
může se vlastník dožadovat jejího vydání
i proti osobě, která věc nabyla v dobré víře.
Musíme však upozornit ještě na jiný odlišný
případ, a to získání použité movité věci od
podnikatele, který s takovými věcmi obchoduje. Jedná se především o autobazary
a zastavárny. V tomto případě vlastnické
právo nenabude, a to přestože byl v dobré
víře. Pokud skutečný vlastník prokáže, že věc
pozbyl ztrátou nebo že mu byla odcizena,
může se ve lhůtě 3 let od tohoto okamžiku
domáhat vydání věci po nabyvateli. Zde je
tedy dobrá víra nabyvatele prolomena ve
prospěch práv skutečného vlastníka.

JUDr. Viktor Hodek

[Revizor]

O revizorech

a jejich oprávněních při kontrole cestujících
Jaká jsou práva a povinnosti cestujících v hromadné dopravě? Jaká jsou oprávnění osob provádějících
kontrolu? Co po cestujícím může revizor požadovat a jak se zachovat, pokud jsme přistiženi při jízdě „na černo“?

P

rávní úprava této problematiky je obsažena
v zákoně č. 266/1994 Sb.,
o drahách, pro drážní
dopravu, v zákoně
č. 111/1994 Sb., o silniční
dopravě, pro silniční dopravu a v přepravním
řádu stanoveném vyhláškou Ministerstva
dopravy č. 175/2000 Sb. Níže uvedené
skutečnosti se tak vztahují na cestování autobusem, tramvají, trolejbusem, po železnici či
lanovou dráhou.
Nastoupením do vozidla uzavíráte
smlouvu
Mezi dopravcem a cestujícím se jedná
o smluvní vztah, založený přepravní
smlouvou. Smlouva je uzavřena, jestliže
cestující nastoupí do vozidla nebo vstoupí
do označeného prostoru přístupného jen
s platným jízdním dokladem. Nejedná se
tedy o smlouvu písemnou, nýbrž o smlouvu
uzavřenou samotným jednáním cestujícího,
mlčky. Uzavřením smlouvy vzniká mezi dopravcem a cestujícím závazkový právní vztah,
jehož obsahem je zejména závazek dopravce
přepravit cestujícího a závazek cestujícího
dodržovat podmínky přepravy a zaplatit
cenu za přepravu podle tarifu dopravce. Zaplacení ceny za přepravu se dokládá jízdním
dokladem. Pokud cestující nezaplatí před
zahájením přepravy jízdné, mlčky tím souhlasí i s tím, že mu může být účtována pokuta za
porušení jeho povinnosti.
Kontrola cestujících
Zaplacení jízdného kontrolují tzv. pověřené
osoby - průvodčí, řidič, nebo jiná pověřená

osoba, tedy revizor. Tyto osoby musejí být
vybaveny kontrolním odznakem a průkazem
dopravce, které jsou při kontrole cestujícího
povinny předložit.
Ztráta jízdenky není argumentem
Cestující je při veřejné dopravě povinen prokázat se na výzvu platným jízdním dokladem.
Za ztracenou nebo poškozenou jízdenku
dopravce náhradní jízdenku bezplatně
neposkytuje, pokud ztrátu či poškození sám
nezpůsobil. Skutečnost, že jízdní doklad byl
sice zakoupen a řádně označen, ale nemůže
být předložen z důvodu jeho následné krádeže, ztráty apod., proto není relevantním argumentem a i v takovém případě musí cestující
počítat s následky, které budou podrobněji
objasněny níže.
Zaplacení jízdného a přirážky
Neprokáže-li se cestující platným jízdním
dokladem, musí zaplatit jízdné a přirážku.
Výši přirážky určuje dopravce a je uvedena
v přepravních podmínkách. Podle zákona
nesmí přirážka v současnosti překročit 1 500,Kč. Nedojde-li na místě k zaplacení, může být
cestující z přepravy vyloučen.
Sdělení osobních údajů
Pokud cestující na místě z jakéhokoli důvodu
nezaplatí jízdné s přirážkou, je povinen prokázat se revizorovi osobním dokladem a sdělit
osobní údaje potřebné k vymáhání jízdného
a přirážky. Revizor je tedy ze zákona oprávněn
požadovat předložení občanského průkazu
a zapsat si osobní údaje v něm obsažené.
Osobními údaji se rozumí jméno, příjmení,
datum a místo narození cestujícího a adresa

pro doručování. Rodné číslo mezi těmito údaji
zmíněno není, jelikož jeho znalost pro účely
vymáhání zaplacení jízdného není potřebná,
takže tento údaj revizor není oprávněn
zjišťovat.
Zjištění totožnosti cestujícího
Pokud cestující tuto povinnost nesplní, tedy
nezaplatí jízdné s přirážkou, ani se neprokáže
osobními údaji, může revizor požadovat, aby
ho cestující následoval na pracoviště veřejné
správy ke zjištění jeho totožnosti, anebo
aby cestující setrval na místě do příchodu
osoby oprávněné zjistit totožnost cestujícího.
Takovouto osobou bude zpravidla státní nebo
městský policista.
Revizor sám nemůže přes odpor cestujícího
zjišťovat násilím jeho totožnost, cestujícího
zadržet nebo jiným způsobem fyzicky omezit
jeho osobní svobodu. V praxi tak zůstává pouze možnost unikajícího cestujícího následovat
a pokoušet se přivolat policistu, který je oprávněný osobu zajistit s použitím donucovacích
prostředků. Jiná by byla situace v případě, že
by cestující začal napadat revizora takovým
způsobem, že by se dopustil trestného činu.
V takovém případě je revizor oprávněn útočníka zadržet a předat policejnímu orgánu.

Mgr. Martina Pařízková
magazín 2/2013

I 15

[Sousedské vztahy]

Sousedské

vztahy

K

určitým změnám
v příštím roce dochází
i v problematice
sousedských práv.

Vlastník může v podstatě
se svým vlastnictvím
nakládat volně a jiné osoby z toho vyloučit.
Na druhé straně však každý vlastník musí
zároveň dodržovat určité hranice v rámci
zachování dobrých sousedských vztahů.
Pravidla pro tyto vztahy se netýkají pouze
přímých sousedů, ale dopadají obecně na
situace, kdy vlastník jednoho pozemku ruší
tzv. imisemi vlastníka druhého pozemku.

úředním projednávání nepřihlédlo. To však
neplatí, pokud se při provádění provozu překračuje rozsah, v jakém byl úředně schválen.
Dále nový občanský zákoník řeší otázky spojené s vlastnictvím spadlého ovoce, převisů
a podrostů.
Plody spadlé ze stromů a keřů na sousední
pozemek náleží vlastníkovi sousedního
pozemku.

Nový občanský zákoník upravuje dvě kategorie imisí, a to imise přímé (např. svádění
vody na pozemek souseda), které zákoník
zakazuje vždy, a imise nepřímé, které jsou
zakázány jen tehdy, pokud přesahují míru
přiměřenou místním poměrům a podstatně
omezují obvyklé užívání pozemku.

Neučiní-li to vlastník v přiměřené době
poté, co ho o to soused požádal, smí soused
šetrným způsobem a ve vhodné roční
době odstranit kořeny nebo větve stromu
přesahující na jeho pozemek, působí-li mu to
škodu nebo jiné obtíže převyšující zájem na
nedotčeném zachování stromu. Jemu také
náleží, co z odstraněných kořenů a větví získá. Části jiných rostlin přesahující na sousední
pozemek může soused odstranit šetrným
způsobem bez dalších omezení.

Nepřímou imisí je jakákoliv ne/činnost způsobující např. vnikání kouře, prachu, světla,
stínu, hluku apod. Jsou-li imise důsledkem
provozu závodu nebo podobného zařízení,
který byl úředně schválen, má soused právo
jen na náhradu újmy v penězích, i když byla
újma způsobena okolnostmi, k nimž se při

JUDr. Viktor Hodek
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Nehoda v zahraničí

[Nehoda]

Co po nás pojišťovna bude chtít a co dělat,
když nesouhlasím, že jsem viník?
Dopravní nehoda v zahraničí – závisí na tom,
v jaké konkrétní zemi k dopravní nehodě
dojde. Každá země má svá specifika. Základní
pravidlo, aby pojištěný předešel případným
budoucím sporům s odpovědnostní pojišťovnou, je přivolat policii.
Je-li sporné, kdo nehodu zavinil, případně je
ze zavinění dopravní nehody obviňován místní policií pojištěný a ten se zaviněním nehody
nesouhlasí, musí zaplacení pokuty odmítnout
a trvat na projednání věci ve správním řízení.
V takovém případě se na místě neplatí pokuta, nýbrž peněžní záruka (kauce). Na rozdíl
od pokuty může být kauce vrácena. Tento
postup však současně přináší riziko, že při
prokázání zavinění se může pro klienty zvýšit
jejich platební povinnost ve správním řízení.
Také se občan ČR může setkat se situací, že
policejní orgán pouze dohlédne na výměnu
potřebných údajů o účastnících dopravní
nehody a ponechá rozhodnutí o míře zavinění přímo na odpovědnostní pojišťovně.
Nastane-li tato situace, je zapotřebí, aby bylo

na místě zajištěno co nejvíce důkazů (důkladná fotodokumentace, zakreslení postavení
vozidel, zmapování okolí, zajištění svědků
a hlavně vyplnění euroformuláře záznamu
o dopravní nehodě). Není výjimkou, že
policejní orgán následně sepíše zápis o vzniku
dopravní nehody, aniž by se vyjadřoval k otázce zavinění (tu ponechá na odpovědnostních
pojišťovnách jednotlivých účastníků dopravní
nehody). To však platí v případech, kdy nedojde k újmě na zdraví.
Současně je třeba zdůraznit, že příslušná
odpovědnostní pojišťovna je oprávněna
a povinna provést sama potřebná šetření
a v případě, že bude oprávněnost nároků
jiné osoby prokázána, pak má povinnost za
provozovatele vozidla popř. řidiče uhradit
vzniklé škody, stejně jako odmítnout neoprávněné nebo nedoložené nároky. Pojištěný
má mimo jiné i povinnost bez zbytečného
odkladu písemně oznámit pojistiteli, že došlo
ke škodné události s uvedením skutkového
stavu týkajícího se této události, předložit
k tomu příslušné doklady a v průběhu šetření

škodné události postupovat v souladu
s pokyny pojistitele, a to i v případě, že je
přesvědčen o tom, že dopravní nehodu nezavinil. Zde je prostor pro to, aby pojišťovně
sdělil, že se zaviněním nesouhlasí a předložil
co nejvíce důkazního materiálu, který jeho
tvrzení prokáže.
Jedna rada na závěr. Je třeba vždy mít
k dispozici dostatečnou finanční
hotovost, aby bylo možné v případě
nesouhlasu se zaviněním dopravní
nehody složit kauci, na které ve většině
případů správní orgány trvají. Pokud se
i přesto dostanete do svízelné situace,
lze tuto řešit výběrem z bankomatu
nebo prostřednictvím společností, které
tyto služby za poplatek nabízejí – např.
Western Union.

Mgr. Monika Tomanová

spOlupráce D.A.S. & UNIQA

Kompletní pojištění vozidla

Chcete mít spolehlivého partnera na cestách a kompletní pojistnou ochranu vašeho vozidla?
● oslovte našeho poradce a nechte si spočítat, kolik můžete ušetřit při sjednání povinného ručení a havarijního
pojištění UNIQA
● nechte si také naším poradcem spočítat, kolik vás bude stát kompletní pojištění vozidla včetně pojištění
právní ochrany od D.A.S.
Pokud máte zájem o nezávaznou kalkulaci, prosím napište nám na email: obchod@das.cz
Zatímco povinné ručení jako zákonem předepsané pojištění uzavírá každý motorista a havarijní pojištění
je zejména u novějších vozidel standardním produktem, pojištění právní ochrany vozidla se stále považuje za
doplňkový produkt, který je však motoristy hojně využíván a velmi oceňován.
Společnosti D.A.S. a UNIQA se společně snaží o to, aby pojištění právní ochrany bylo nedílnou součástí skutečně
celkové pojistné ochrany motoristů a poskytla jim tak řešení při všech nenadálých situacích vyžadujících právní servis.
Výhodou všech klientů D.A.S. je 24 hodinová NON-STOP linka, která zajistí opravdu nepřetržitou asistenci
v případě právních problémů na cestách.
magazín 2/2013
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[Soutěžíme s D.A.S.]

Vyfoť se s logem D.A.S.
a získej dárek

Tato akce je zaměřena pro 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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[Živé zvíře není věc]
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tarý občanský zákoník
považoval celá dlouhá
léta zvíře v právním
slova smyslu za věc,
a to k nelíčenému
údivu všech občanů,
kteří se celkem logicky podivovali nad
tím, že věc může klidně štěkat, kousat,
mňoukat – a vůbec provádět všemožné
činnosti, které se od „věci“ jaksi neočekávají. A když vám třeba někdo např.
přejel vašeho milovaného jezevčíka, tak
se jeho cena pro účely náhrady škody
stanovovala jako cena „věci“ a nikoho
nezajímalo, že s vámi žil 15 let ve společné domácnosti, nosil vám noviny
a byl prostě privilegovaným členem
rodiny!
Nový občanský zákoník v § 494 přináší
zásadní změnu, neboť uvádí, že živé

zvíře není věcí a má zvláštní význam
a hodnotu již jako smysly nadaný živý
tvor. Zároveň však - nepochybně ku
prospěchu věci (pardon – zvířete) uvádí,
že ustanovení zákona o věcech se na
živé zvíře použijí v rozsahu, ve kterém to
neodporuje jeho povaze. A protože to
zní poměrně nesrozumitelně, tak jeden
praktický příklad:
Zůstaňme u toho ubohého přejetého
jezevčíka, a i když vám ho pochopitelně
žádné peníze nemohou nikdy nahradit,
tak podle nového občanského zákoníku
se umožňuje stanovit cenu věci (a to se
nám právě v tomto případě hodí) jako
mimořádnou s přihlédnutím ke zvláštním poměrům nebo ke zvláštní oblibě
vyvolané náhodnými vlastnostmi věci.
A v tom je právě jádro pudla – pardon
– jezevčíka. Když bude soud určovat,

jakou částku vám má škůdce jako náhradu škody zaplatit, tak bude muset při
své úvaze zohlednit onu vaši „zvláštní
oblibu“ psího miláčka, samozřejmě poté,
kdy všemi možnými dostupnými důkazy
prokážete, jak jste to spolu na tom světě
vedli. Co všechno uměl, že s vámi spával
v posteli a vy teď nemůžete bez něho
usnout atd… Inu, budou to, věru, zajímavé soudní spory, neboť časy se mění
a zvíře už konečně věcí není…

JUDr. Ivo Jahelka
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[Nájem a nájemní smlouvy]

Nájem
a náležitosti
nájemní
smlouvy
– co se příští rok změní?
Nová právní úprava soukromého práva
přinese od 1. ledna 2014 podstatné změny
i v úpravě nájemních vztahů. Vedle toho,
že se mění některá stávající pravidla,
je nutné zdůraznit, že nový občanský
zákoník (dále jen „NOZ“) se použije
nejen na nově uzavírané smlouvy,
ale i na smlouvy stávající.

20 I
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N

ájemní smlouva
Dle ustanovení § 2201 NOZ
se nájemní smlouvou
pronajímatel zavazuje
přenechat nájemci věc
k dočasnému užívání
a nájemce se zavazuje platit za to pronajímateli nájemné. Pokud jde o systematické
zařazení, jsou nájemní vztahy v NOZ zařazeny v části čtvrté, která upravuje relativní
majetková práva. Konkrétně ve třetím
oddílu této části najdeme nejen obecná
ustanovení o nájmu věci, ale i zvláštní
ustanovení o nájmu bytu a nájmu domu,
o nájmu prostoru sloužícího k podnikání,
o podnikatelském pronájmu věcí movitých,
nájmu dopravního prostředku, a také
ubytování. Pokud pro tyto jednotlivé
„zvláštní úpravy“ neexistuje speciální
úprava v nich uvedená, použijí se
obecná ustanovení o nájmu věci.
Písemná forma nájemní smlouvy musí být
dodržena pouze u nájmu bytu a nájmu
domu (nebude tedy nutná ani u nájmu nebytových prostor). Nedodržení písemné formy (a tedy i neplatnosti smlouvy) u nájmu
bytu a nájmu domu, může však namítat
pouze nájemce vůči pronajímateli. Užívá-li
nájemce byt po dobu tří let v dobré víře,
že nájem je po právu, považuje se nájemní
smlouva za řádně uzavřenou.

Nájemní smlouvu je možné uzavřít na
dobu určitou i neurčitou. Pokud si smluvní strany nesjednají dobu trvání nájmu anebo dobu skončení nájmu, platí, že se jedná
o nájem na dobu neurčitou. V případě, že
si smluvní strany sjednají dobu nájmu
delší než 50 let, má se za to, že byl nájem
ujednán na dobu neurčitou, avšak v době
prvních padesáti let lze nájem vypovědět
jen z ujednaných výpovědních důvodů
a v ujednané výpovědní době.
Předmět nájmu
Pronajmout lze věc nemovitou (nebo její
část) i nezuživatelnou věc movitou (jedná
se o věc, která není spotřebovatelná – pronajmout tedy nelze např. potraviny) a věc,
která v budoucnu teprve vznikne, pokud je
možné ji dostatečně přesně určit při uzavření nájemní smlouvy.
Veřejný seznam
Zákonodárce v zájmu ochrany dobré víry
umožňuje v NOZ zapsání nájemního práva
do veřejného seznamu za podmínky,
že je pronajímaná věc ve veřejném
seznamu zapsána a zároveň to navrhne
pronajímatel, resp. nájemce se souhlasem
pronajímatele.

Péče o údržbu pronajaté věci
Nově se rozděluje i péče o údržbu pronajaté věci. Po dobu nájmu provádí běžnou
údržbu věci nájemce a ostatní údržbu věci
a její nezbytné opravy provádí pronajímatel
(pokud není ujednáno jinak). Nájemce je
i bez zvláštního ujednání povinen užívat
věc jako řádný hospodář k ujednanému
účelu, a pokud není ujednán, k účelu obvyklému. Pokud nájemcovo nájemní právo
bude ohrožovat třetí osoba, může se
nově nájemce domáhat ochrany sám
a nebude se již muset obracet na pronajímatele, aby jeho nájemní právo ochránil.
Výslovně se již také upravuje právo pronajímatele kontrolovat pronajatou věc.
Podnájem
Na rozdíl od současné úpravy pronajímatel
musí dát výslovný souhlas s podnájmem
pronajaté věci (opět ve stejné formě jakou
má nájemní smlouva). Zřídí-li nájemce třetí
osobě užívací právo k věci bez souhlasu pronajímatele, považuje se to za hrubé porušení
nájemcových povinností způsobující pronajímateli vážnější újmu. Užívací právo lze třetí
osobě zřídit pouze na dobu nájmu věci.
Pokud nájemce umožní užívat věc třetí osobě, odpovídá pronajímateli za jednání této
osoby stejně, jako kdyby věc užíval sám.
Nájemné
Nájemné se platí v ujednané výši, a není-li
ujednána, platí se ve výši obvyklé v době
uzavření nájemní smlouvy s přihlédnutím
k nájemnému za nájem obdobných věcí
za obdobných podmínek (dříve podle
hodnoty věci a způsobu užívání). Důležitou
změnu představuje možnost smluvních
stran sjednat si, že nájemné bude plněno jinak než v penězích (naturálně)
s tím, že i pro takové je rozhodná majetková
hodnota poskytovaného plnění vyjádřená v penězích. Nájemné se platí měsíčně
pozadu, není-li u jednotlivých zvláštních
ustanovení zákona sjednáno jinak.
Změna vlastnictví pronajímané věci
Nově se chrání i dobrá víra nabyvatele,
který neměl rozumný důvod pochybovat,
že kupuje věc, která není pronajata. Takový
nabyvatel má právo vypovědět nájemní
smlouvu do tří měsíců poté, co se dozvěděl
nebo musel dozvědět, že je věc pronajata
a kdo je nájemcem.
Nájemcova práva však trvají vůči původnímu pronajímateli a ten po něm může
zejména vymáhat náhradu škody. V obou
výše uvedených případech je u nemovité
věci výpovědní doba tříměsíční a u věci

movité jednoměsíční. Smluvní strana,
která nájem vypoví, poskytne druhé straně
přiměřené odstupné, které však zákon
nedefinuje.
Skončení nájmu
Nájem ujednaný na dobu určitou může
každá ze stran vypovědět jen v případě, že
ve smlouvě byly zároveň ujednány důvody
výpovědi a výpovědní doba.
Užívá-li nájemce věc i po uplynutí nájemní
doby a pronajímatel ho do jednoho měsíce
nevyzve, aby mu věc odevzdal, platí, že
nájemní smlouva byla znovu uzavřena za
podmínek ujednaných původně (byla-li původně nájemní doba sjednána na dobu delší než jeden rok, platí, že nyní byla uzavřena
na jeden rok; byla-li kratší než jeden rok,
platí, že nyní byla uzavřena na tuto dobu).
Nájem ujednaný na dobu neurčitou
skončí výpovědí jednou ze stran. Jedná-li se o věc movitou, je výpovědní doba
jednoměsíční, jedná-li se o věc nemovitou,
je tříměsíční.
Pronajímatel má právo na úhradu pohledávky vůči nájemci zadržet movité věci,
které má nájemce na věci nebo v ní.
Dopad účinnosti nového občanského
zákoníku
Co se týče dopadu účinnosti NOZ na již
existující nájemní vztahy, vznik nájmu,
práva a povinnosti před nabytím účinnosti
NOZ se budou posuzovat podle dosavadní
úpravy. Právní následky vzniklé až po
účinnosti NOZ se budou naproti tomu řídit
novou právní úpravou.
Výjimku představují pouze nájemní vztahy
k movitým věcem (i k movitým věcem
sloužícím k podnikatelským účelům)
a k pachtu (viz článek „Pacht - tak trochu
jiný nájem“). Od 1. ledna 2014 u nich budou
platit ustanovení a pravidla pouze dle NOZ
bezvýhradně, a to i pro nájemní vztahy
uzavřené před účinností NOZ.
Smluvní strany ovšem budou mít možnost
si již dnes mezi sebou sjednat, že se na
vztahy z nájemní smlouvy uzavřené podle
stávajícího občanského zákoníku použije
od 1. ledna 2014 pouze nová právní úprava.

Mgr. Iva Mlynaříková
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[Opožděná platba]

Opožděná platba
Každý měsíc se to opakuje s železnou pravidelností tu ve větším počtu, tu v menším.
Mluvím o platbách za služby, zboží, o složenkách a nevím, co ještě dalšího. Nikdo je nemáme
rádi, dokonce i v oscarovém filmu Kolja je herec Zdeněk Svěrák označil dost nelichotivým
výrazem.

V

elmi snadno se pak
může stát, že buď omylem, nebo z důvodu
nedostatku financí na
bankovním účtu se
zpozdíte s platbou. A co
teď? Pokud neuhradíte
fakturu ve lhůtě splatnosti, ocitáte se
v prodlení. Jste-li v prodlení s plněním peněžitého závazku (půjčka, účet za telefon
atd.), vzniká věřiteli (poskytovateli služeb)
ze zákona právo požadovat od vás úrok
z prodlení, pokud zákon výslovně nestanoví povinnost dlužníka platit poplatek
z prodlení (zákon uvádí tuto sankci např.
v případě nájemní smlouvy a neuhrazení
nájmu). Pozor nezaměňujte úrok (finanční
odměna za půjčení peněz) a úrok z prodlení (sankce za opoždění s platbou).
Prodlení dlužníka a úrok z prodlení je
v současnosti upraven v zákoně č. 40/1964
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů, konkrétně v ust. § 517 a následující občanského zákoníku. Občanský zákoník umožňuje dva způsoby stanovení výše
úroku z prodlení. Za prvé je možné úrok si
smluvně dohodnout a dále pokud
k dohodě nedojde, se úrok z prodlení
stanovuje nařízením vlády, konkrétně
nařízením vlády č. 142/1994 Sb., kterým se
stanoví výše úroků z prodlení a poplatku
z prodlení podle občanského zákoníku
a kterým se stanoví minimální výše nákladů spojených s uplatňováním pohledávky.
Výše úroku z prodlení je stanovena jako
procentuální část z pohledávky, kterou jste
neuhradili. Pozor, úrok z prodlení narůstá
až do momentu úplného splacení dlužné
částky. Může tak dluh o poznání zvětšit.
V minulosti však docházelo k tomu, že
možnosti sjednat si smluvně úrok z prodlení se velmi zneužívalo především ve spotřebitelské oblasti (typicky ve smlouvách
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1

o úvěrech atd.). Nebylo neobvyklé se setkat
s úrokem z prodlení ve výši 25 % ročně,
když zákonný úrok z prodlení byl např.
9,5 % ročně. Soudy tento úrok z prodlení
dlouhou dobu věřitelům v žalobách, ve
kterých na straně žalovaného stál spotřebitel (běžná fyzická osoba) přiznávaly, až do
momentu rozhodnutí Nejvyššího soudu1,
který rozhodl, že je v těchto případech
možné přiznávat pouze tzv. zákonný úrok
z prodlení.
Výše zákonného úroku z prodlení a její výpočet se v minulosti často měnil. Ale vždy
se jednalo o roční procentuální sazbu. Od
roku 1994 se pak vždy tato roční procentuální výše odvozovala od sazeb stanovených
Českou národní bankou. Nejdříve to byla
diskontní sazba a později repo sazba. Vždy
se jednalo o určitý násobek této sazby,
resp. se sazba zvyšovala o určitý počet
procentních bodů.
Níže uvádím, jak se počítal zákonný úrok
z prodlení v čase, když pro určení způsobu
výpočtu úroku z prodlení je stěžejní, kdy
došlo ke vzniku prodlení (tj. způsob výpočtu úroku z prodlení se v průběhu času
nemění):
Od 15. července 1994 výše úroků
z prodlení činila ročně dvojnásobek
diskontní sazby stanovené ČNB a platné
k prvnímu dni prodlení s plněním
peněžitého dluhu, tzn., že pokud se
dlužník dostal do prodlení např.
15. 4. 2003, činil úrok z prodlení stále
3 % ročně až do úplného splacení (diskontní sazba činila ke dni prodlení 1,5 %)
Od 28. dubna 2005 došlo ke změně
výše úroků z prodlení tak, že výše
úroků z prodlení odpovídá ročně výši
repo sazby zvýšené o sedm procentních
bodů. Tato změna nařízení znamenala

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 10. 2008, sp. zn 32 Odo 873/2006

to, že v průběhu prodlení se úrok
z prodlení každý půl rok mohl měnit
v závislosti na výši vyhlášené sazby
Českou národní bankou a také se tomu
tak v reálu dělo (období od 1. 1. do 30. 6.
a období od 1. 7. do 31. 12.).
Od 1. července 2010 došlo ke změně
v tom smyslu, že zákonodárci se vrátili
k neměnné sazbě po celou dobu
prodlení a vždy byla sazba závislá na
výši repo sazby stanovené Českou
národní bankou pro poslední den
kalendářního pololetí, které předchází
kalendářnímu pololetí, v němž došlo
k prodlení, zvýšené o sedm procentních
bodů. Pokud se dlužník dostal do
prodlení např. 1. 11. 2010, činil úrok
z prodlení po celou dobu až do úplného
zaplacení 7,75 % ročně.

Letos s účinností od 1. července pak došlo
s ohledem na dlouhodobě nízké sazby
vyhlašované Českou národní bankou ke
změně a ke zvýšení úroku z prodlení tak,
že k vyhlašované repo sazbě se nepřipočítá
7 procentních bodů, ale již 8 procentních
bodů. Pokud jste tak v prodlení např.
od 15. 8. 2013 je výše úroku z prodlení
již nikoliv 7,05 %, ale 8,05 % ročně až do
zaplacení.
Jak všichni jistě dobře víte, s příchodem
nového roku 2014 přichází i účinnost
nového občanského zákoníku2. S ohledem
na tuto skutečnost je na tomto místě
vhodné upozornit na několik drobností.
Jedná se především o to, na jaké smlouvy
se nový občanský zákoník bude vztahovat.
Dle přechodných ustanovení3 nového občanského zákoníku se na veškeré smlouvy

(vyjma zákonem explicitně stanovených)
uzavřené před účinností nového občanského zákoníku (tj. před 1. 1. 2014) vztahuje
stále současný občanský zákoník a to i na
skutečnosti, které nastanou po 1. 1. 2014.
V praxi to znamená, že pokud uzavřete
smlouvu o půjčce např. 20. 11. 2013
a k prodlení dlužníka dojde až v únoru
2014, bude se na tuto skutečnost
vztahovat výše uvedené ustanovení
současného občanského zákoníku
a nařízení vlády.
Pokud budeme hovořit o smlouvách
uzavřených až po 1. 1. 2014 je nová právní
úprava prodlení upravena v ust. § 1968
a násl. nového občanského zákoníku,
samotný úrok z prodlení pak v ust. § 1970.
Toto ustanovení pak stejně jako doposud
stanoví, že je možné sjednat smluvně úrok

z prodlení (tzv. smluvní úrok z prodlení),
resp. je upraven prováděcím právním
předpisem (zákonný úrok z prodlení).
V obecné rovině lze konstatovat, že v této
oblasti není příliš velkých změn. Pouze
nový občanský zákoník stanovuje pravidla,
která vyplynula z dlouholeté praxe. Jedná
se tak např. o ustanovení určující, na co
konkrétně je započtena splátka dlužníka,
pokud toto přesně dlužník neurčí. Splátka
se pak v tomto případě započítává nejdříve
na úrok z prodlení, úrok a až poté na dlužnou částku.

Mgr. Eva Pallová
2
3

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Ust. § 1834 odst. 3 občanského zákoníku
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[Amortizace]

Amortizace

a změna v jejím uplatňování
po účinnosti nového občanského zákoníku
V rámci článků pojednávajících o chystaných změnách v oblasti občanského práva vám
přinášíme i informace o stávajícím stavu i vývoji v uplatňování tolik obávané amortizace,
tedy opotřebení poškozených věcí. Dotazy týkající se tohoto tématu jsou velmi časté i na naší
poradenské lince a z tohoto důvodu přinášíme příspěvek psaný poněkud netradičně formou
rozhovoru klienta s právníkem.

N

a křižovatce do mě zezadu
narazilo jiné vozidlo
a poškodilo mi celou zadní
část vozu. Nehodu jsme
sepsali a řešili přes
povinné ručení viníka.
Jeho pojišťovna mi ale vyplatila pouze
50 % částky, kterou jsem dal za opravu
v servise. Moje auto je přitom jen čtyři
roky staré! Jak je to vůbec možné?
Pojišťovna ve Vašem případě uplatnila tzv.
amortizaci, tedy opotřebení. Vychází
z toho, že když byly díly na Vašem čtyři
roky starém vozidle nahrazeny díly novými,
došlo ke zhodnocení Vašeho vozu.
To ale přece vůbec není pravda.
Já se o žádné „zhodnocení“ neprosil!
Váš postoj plně chápeme. Tuto otázku
řešily opakovaně i naše nejvyšší soudy.
Dospěly k závěru, že amortizaci je možno
požadovat, ale vždy individuálně pro
každé vozidlo zvlášť, nikoliv podle tabulek.
Pojišťovny však z důvodu velkého vytížení
postupují tabulkově i nadále. Zkontrolují
kolik má vozidlo najeto, jak je staré a podle
toho vypočtou amortizaci.
Moje vozidlo je teď bourané, takže ho
neprodám za stejnou cenu jako nepoškozené. Jak k tomu přijdu?
Jde o konflikt dvou základních principů,
na nichž stojí náš právní řád. Prvním principem je, že škůdce musí škodu uhradit.
Druhým však je, že nikdo nesmí hradit vyšší
škodu, než způsobil. Představte si třeba
následující situaci: Jste na návštěvě u přítele a omylem mu rozbijete jeden hrníček
z čajového servisu, který už se nevyrábí.
Servis nyní není kompletní a má daleko
menší hodnotu, než když byl celý. Abyste
plně nahradil vzniklou ztrátu, musel byste
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zaplatit celý nový čajový servis. Vy jste ale
přece rozbil jen ten jeden hrníček, který byl
navíc již starší a opotřebovaný, například
ošoupaný z mytí v myčce. V takovémto
případě rovněž není spravedlivé, aby po
Vás přítel požadoval úhradu celého nového
servisu.
Jak mi tedy Vaše společnost může
pomoci?
Naše společnost Vám může pomoci
dosáhnout přehodnocení částky, která
Vám byla vyplacena. Prvním krokem bude
mimosoudní výzva pojišťovně. Pokud
pojišťovna ani po této výzvě svůj postoj
nezmění, přichází na řadu zpracování
znaleckého posudku, převzetí případu
advokátem a pokud ani po jeho zásahu
nedojde ke změně postoje, následuje již
žaloba u soudu. Tyto náklady samozřejmě
plně přebíráme. V dosahování přehodnocení pojistného plnění jsme velice úspěšní.
Věříme proto, že s takovou pomocí budete
spokojen.
Změní se nějak moje postavení po účinnosti nového občanského zákoníku?
Ano, postavení poškozených by se mělo
po účinnosti nového občanského zákoníku
zlepšit. Zatímco v současném zákoníku je
náhrada škody upravena zhruba padesáti
paragrafy, v novém kodexu to bude více
než dvakrát více. Nejdůležitější změnou je
posun v upřednostňování náhrady škody
uvedením v původní stav.
Co si pod tím mám představit a jak mi
to pomůže?
V současném občanském zákoníku je
upřednostňována náhrada škody v penězích. Zde pak dochází k výše popsaným
situacím, kdy je nahrazována pouze

skutečná škoda. Náhrada škody uvedením
v původní stav znamená, že ačkoliv částka
za uvedení vozidla do stavu před nehodou
bude vyšší, než celková škoda, Vy přesto
dostanete proplacenou celou opravu.
Nová právní úprava tak bude konečně
odpovídat nejnovějšímu směřování
rozhodování našich soudů, jakož i zdravému rozumu a nebude docházet ke krácení
pojistného plnění z důvodu amortizace
vozidla.
Bude mít tato nová právní úprava
i nějaké negativní dopady?
Je na místě očekávat přiměřené zvýšení
ceny pojistného, neboť v některých
případech docházelo až k 50% krácení
pojistného plnění. Pojišťovny nyní
nebudou moci toto krácení uplatňovat
v dřívější míře.
Také nedojde k vymizení tzv. totálek, tedy
k situacím, kdy oprava vozidla byla již
značně nehospodárná a pojišťovna
proplácela peněžní plnění ve výši tržní
hodnoty vozidla před nehodou. I nový
občanský zákoník totiž umožňuje škůdci,
respektive pojišťovně, vyhnout se
takovýmto situacím, kdy by náklady na
opravu značně převyšovaly hodnotu
vozidla. Takovýto postup je odůvodňován
neúměrným zatížením toho, kdo je
k náhradě škody povinen.

Mgr. Adéla Červenková

Oprávnění prodejců
požadovat kopii
občanského průkazu

[Občanský průkaz]

V praxi často dochází k případům, kdy obchodník,
autopůjčovna, mobilní operátor nebo poskytovatel
elektrické energie při uzavírání smlouvy požaduje
kopii občanského průkazu budoucího klienta. Zdali
má na tento požadavek nárok a jaká nebezpečí
klientovi při poskytnutí občanského průkazu hrozí,
je uvedeno v následujícím textu.

N

akládání s občanským
průkazem je upraveno
v ustanovení § 15a zákona
č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění
pozdějších předpisů. Podle
tohoto zákonného ustanovení platí, že je zakázáno pořizovat jakýmikoliv prostředky kopie občanského
průkazu bez prokazatelného souhlasu
občana, kterému byl občanský průkaz
vydán, pokud zvláštní zákon nebo
mezinárodní smlouva, kterou je Česká
republika vázána, nestanoví jinak.

v určitých případech kopii osobního dokladu požadovat např. notáři, banky či úřady.

a) v případě, že občan – držitel osobního
dokladu vyjádří souhlas s pořízením kopie,
b) v případě, že pořizování kopií je stanoveno zvláštním právním předpisem nebo
mezinárodní smlouvou, kterou je Česká
republika vázána.

Pořízení kopie občanského průkazu
se souhlasem jeho držitele
Pokud jde o případ pořízení kopie občanského průkazu se souhlasem držitele,
nemůže být držitel k poskytnutí dokladu
nucen a souhlas tedy může odepřít.
Subjekt, kterému udělujete svolení se zpracováním vašich osobních údajů, je povinen
informovat vás o tom, pro jaký účel doklad
požaduje, k jakým osobním údajům a na
jaké období mu souhlas dáváte, a takto
vymezených limitů se držet. Samotné
pořízení a následné nakládání s kopií občanského průkaz nesmí být libovolné, ale
musí být v souladu se zákonem č. 101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů.

Pořízení kopie občanského průkazu
stanovené zvláštním právním předpisem nebo mezinárodní smlouvou
Případy, kdy je pořízení kopie vyžadováno
právním předpisem, jsou obsaženy v zákoně č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních
proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
a financování terorismu. Jedná se o zákon,
který upravuje speciální podmínky pro
provádění identifikace a kontrolu fyzických
osob a uchovávání stanovených údajů
také prostřednictvím kopií dokladů. Podle
tohoto zákona mohou, resp. musí,

Souhlas ano či ne?
Subjekty, s nimiž vstupujete do kontaktu
(obchodníci, poskytovatelé služeb, apod.),
jsou samozřejmě oprávněny požadovat po
vás sdělení vašich osobních údajů, a to
v rozsahu, který je potřebný pro výkon
jejich práv a povinností. Bez oznámení
osobních údajů mohou poskytnutí služby
či uzavření obchodu odmítnout. Mohou
si tedy tyto údaje z občanského průkazu
např. opsat. Při komunikaci na dálku, kdy
opsání nelze provést a druhá strana nemá
možnost ověřit jejich správnost, může

Obecně tedy platí zásada, že pořizování
kopie občanského průkazu je zakázáno.
Z této zásady existují pouze dvě výjimky,
kdy lze pořizovat a uchovávat kopie dokladů, a to:

např. požadovat stvrzení údajů úředně
ověřeným podpisem. Mimo zákonem stanovené případy však nemůže být výslovně
požadována kopie vašeho občanského
průkazu, pokud nebudete souhlasit. Požadavek kopie dokladu představuje pouze
zjednodušení, jelikož je rychlejší občanský
průkaz ofotit, než z něj jednotlivé údaje
vypisovat.
Ačkoliv kopie občanského průkazu sama
o sobě není adekvátní originálnímu
dokladu, je pořizování a uchovávání kopií
považováno za zpracování osobních údajů,
které musí probíhat pouze v zákonných
mezích. Samotný Úřad na ochranu osobních údajů, který se danou problematikou zabývá, nedoporučuje poskytovat
kopie a skeny svých osobních dokladů.
Riziko následného zneužití poskytnutých údajů a kopie dokladu jako takové
je totiž podle úřadu značné.
Máte-li podezření, že byl při zpracování
vašich osobních údajů překročen zákon,
můžete se obrátit na Úřad na ochranu
osobních údajů.

Mgr. Martina Pařízková
magazín 2/2013

I 25

[Spokojený klient]

ZDEMAR
Ústí nad Labem s.r.o.
Jedna z největších spedičně-dopravních společnosti v České republice, která se zabývá přepravou volně ložených
materiálů. Byla založena v roce 1996 a kromě poskytování dopravních služeb nabízí i další služby, které kamionoví
dopravci ocení. Zvolená flexibilita odběru a dodávek zboží umožňuje jejich dopravním partnerům nakupovat
v celorepublikových servisních sítích, tankovat na 320 místech v ČR, ale také nechat si odebrané zboží zavézt přímo
na zvolené místo. Roční kapacita přesahuje 0,9 milionu tun přepravovaného zboží po celé Evropské unii. Skladovací
kapacity se pohybují ročně okolo 150 tis. tun volně loženého zboží. Firma zaměstnává zhruba 120 osob.
V účetním roce 2012 tvořil obrat společnosti 536 mil. Kč a byly založeny sesterské společnosti Zdemar Transport a.s.
a Zdemar Spedition a.s.

P

ožádali jsme společnost
ZDEMAR, jakožto našeho dlouholetého klienta, o poskytnutí
krátkého rozhovoru. Na otázky
nám odpovídala finanční ředitelka paní Milena Polanská.

Jak dlouho jste klientem D.A.S.?
Klientem společnosti D.A.S. jsme téměř
od samého počátku založení naší spediční
firmy, konkrétně od roku 1997.
Jak jste se dozvěděli o společnosti
D.A.S.?
Bohužel historii počátku naší spolupráce
neznám, protože sahá ještě daleko před
mým nástupem do společnosti ZDEMAR.
Předpokládám však, že důvodem byla
nutná ochrana našich práv na cestách, což
vedlo ke spolupráci s partnerem, který nám
tento servis zajistí.
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Jste spokojeni s nabídkou produktů
a servisem pojišťovny?
Vzhledem k tomu, že naše spolupráce
trvá již několik let, měli jsme možnost
sledovat vývoj nabízených produktů,
která odpovídá poptávce a my jsme
s ní spokojeni. Spolupráce se společností
D.A.S. je vždy rychlá a servis vynikající.
Pokud si můžeme vybrat právníka, jak
vždy nabízejí, volíme toho, co o nás něco
ví a má požadovanou specializaci. Vše
funguje velmi dobře.
Můžete nám říci, jaké pojistné
události jste prostřednictvím D.A.S.
nejčastěji řešili, můžete uvést
konkrétní případ?
Spory řešíme různé. Nejvíce však pracovně-právní záležitosti či spory s dodavatelem
o kvalitu PHM. Konkrétně šlo o poškození
motoru tahače, kdy došlo za pomoci D.A.S.

k mimosoudnímu vyrovnání nákladů na
opravu za cca 750 000 CZK.
Jaké jsou plány vaší společnosti
v příštím roce? Chystáte nějaké
novinky?
Jako každý rok plánujeme i v následujícím
roce obhájit certifikát „Dopravní
společnost třídy A“, kterým potvrzujeme
hospodárný, bezpečný a ekologický provoz
našich nákladních vozidel. Novinky nás
pak čekají v obnově a rozšíření
vozového parku a nové kamionové
soupravy.
Děkujeme za rozhovor a vašim řidičům,
přejeme tisíce najetých pohodových
kilometrů.
Připravila: Alena Fischerová

Najdi deset rozdílů

Najdi cestu k dárkům

Omalovánka
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[Křížovka]

Soutěž o pobyt ve Švédsku
Msta

První
tajenka

Oním
způsobem

Národ

Kód
Islandu

Druh
ořechu

Čaloun

Osobní
zájmeno

Výzva
k tichu
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mužské
jméno

Rozdrtit
v mlýnku
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druhé
tajenky

Starší
spojka

Pravidel.
konání
pomoc.
prací

Zbavit
vousů

Kovový
prvek

Ženské
jméno

Řecké
písmeno
Pružina

Domácky
Oldřich

Hádka

Jízdní
voják

Dozadu

Sovět.
filmový
režisér

Bylinný
odvar

Zákazy

Obec u
Blanska

Poslání

Kulečník.
úder

Vonná
bylina

Letem
vniknout

Sloučeniny

Zpěvní
ptáci

Potrestání

Panovník
Výklenek
pro oltář

Značka
zirkonia

Konec
druhé
tajenky
Ranní
vláha

Dělo
Otázka
na místo

Norské
město

Umělá
hmota

Nábytk.
tkanina

Výtvory
Čtvrtá
planeta

Hodně

Zeměděl.
pozemek

Šumivé
víno

Číše

Kositi

Vykonávat

Podoba

Radiolokátor

Klamy

Druh
gibbona

Mládě
krávy

Přítok
Hronu

Protiva

Barvit

Egyptská
jednotka
hmotnosti

Moravská
vrchovina

Stokoruna

Úhor
Římská
šestka

Upravovat tóny

Vydávat
tenké
zvuky

Značka
čaje

Otálet
Vření

Moravan

Rakouská
řeka

Bezhrbý
velbloud

Právě
vyrobená

Zbožná
úcta

Novotvar

Označení
letadel
Nikaraguy

Část
svíčky

Konec
šachové
partie

Nálev

Obruba

Vojenský
povel

Domácly
Ludvík

Solmiz.
slabika

Ukazov.
zájmeno

Přítok
Dunaje

Umělecká
dílna

Octan

Hudební
bicí
nástroj

Pomůcka:
Kintar;
Rakov;
Roan

Vyluštěnou tajenku zašlete na korespondenčním lístku na adresu Agentura M-S-P, s.r.o., Hornopočernická 13, 197 00 Praha 9 – Kbely, nejpozději do 30.6.2014. Po zaslání
správně vyluštěné tajenky budete zařazeni do slosování o zájezd a věcné ceny. S výherci se spojíme a jejich jména budou zveřejněna v Magazínu D.A.S. 1/2014.
1. cena zájezd do Švédska - Hřejivý sever v hodnotě 8 000 Kč (ubytování s polopenzí). Vylosovaný výherce obdrží veškeré informace o pobytu 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 1/2013 bylo vylosováno deset výherců, kteří obdrželi věcné ceny od společnosti D.A.S. a společnosti Motorsport Praha
s.r.o. v tomto popřadí: 10. cena Miroslav Douda - Chlístovice, 9. MUDr. Karel Zvejška – Uhlířské Janovice, 8. Tomáš Jůn – Libkova Voda, 7. A. Vohnický – Stará Paka, 6. Eva Ottová - Uníčov,
5. Jiří Pscheid – Železná Ruda, 4. Věra Fižová – Šlapanice u Brna, 3. Milan Hájek - Třešť, 2. Miroslav Špaček – Praha 8, 1. Ludmila Pavlicová – Bystřice pod Hostýnem.
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Reklamace

[Reklamace]

aneb práva z vadného plnění

V

poslední době se vedou
poměrně četné diskuse
o tom, zda s účinností nového občanského zákoníku
(dále jen „NOZ“) spotřebitelé
skutečně přijdou
o dosavadní dvouletou zákonnou záruku na
zakoupené zboží. Dle našeho názoru se však
spotřebitelé nemusí bát. NOZ pouze „mate“
použitou terminologií. Dosavadní zákon totiž říká, že prodávající odpovídá spotřebiteli
za vady, které se projeví v záruční době. NOZ
již v souvislosti s prodejem zboží v obchodě
pojem záruka nepoužívá – tento pojem
je nově vyhrazen smluvním nabídkám
prodejců, tedy pro případy, kdy prodávající
poskytuje záruku nad rámec daný zákonem.
NOZ rovněž opouští hledisko odstranitelných a neodstranitelných vad jako základního kritéria pro určení práv kupujícího
z vad věci a nahrazuje se hlediskem intenzity, jakou vadnost zakoupeného zboží
porušuje kupní smlouvu.
Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při
převzetí nemá vady. Zejména prodávající
odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,
a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly,
a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které
prodávající nebo výrobce popsal nebo které
kupující očekával s ohledem na povahu
zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b) se věc hodí k účelu, který pro její použití
prodávající uvádí nebo ke kterému se věc
tohoto druhu obvykle používá,
c) věc odpovídá jakostí nebo provedením
smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li
jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
d) je věc v odpovídajícím množství, míře
nebo hmotnosti a
e) věc vyhovuje požadavkům právních
předpisů.
Pokud se vada projeví v průběhu šesti
měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla
vadná již při převzetí. V průběhu prvních
šesti měsíců tak zůstává na prodejci, aby
dokázal, že vady na zakoupeném výrobku
nevznikly špatným zacházením kupujícího,
tedy že vada na zboží v době jeho prodeje
neexistovala.

§ 2165 NOZ stanoví, že kupující je oprávněn
uplatnit právo z vady, která se vyskytne
u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř
měsíců od převzetí. Je tedy zřejmé, že
prodávající odpovídá kupujícímu za vady
prodaného zboží bez ohledu na to, zda tyto
vady existovaly již v okamžiku převzetí zboží,
nebo se vyskytly až během oné dvouleté lhůty.
Namísto „záruky“ tedy NOZ nově užívá pojem
„odpovědnost za vady“.
Ujednají-li prodávající a kupující zkrácení doby
pro uplatnění práv z vadného plnění, nepřihlíží
se k takovému ujednání. To neplatí, pokud
strany zkrátily tuto dobu na polovinu zákonné
doby při koupi již použitého spotřebního zboží
(ujednaly-li si zkrácení větší, platí za ujednanou
polovina zákonné doby). Ujednají-li strany
ještě předtím, než kupující může uplatnit právo
z vady věci, že se jeho práva omezí nebo že
zanikají, opět se k takovým ujednáním nebude
přihlížet.
Dvouletá odpovědnost prodávajícího za vady
se ale nepoužije:
a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro
kterou byla nižší cena ujednána,
b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
c) u použité věci na vadu odpovídající míře
používání nebo opotřebení, kterou věc měla
při převzetí kupujícím, nebo
d) vyplývá-li to z povahy věci.
Pokud tedy zakoupená věc nemá deklarované
vlastnosti, může kupující dle ustanovení § 2169
NOZ požadovat i dodání nové věci bez vad,
pokud to není vzhledem k povaze vady
nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze
součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti. Jestliže to není možné, může
odstoupit od smlouvy.
Je-li to však vzhledem k povaze vady
neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez
zbytečného odkladu, má kupující právo na
bezplatné odstranění vady.
Právo na dodání nové věci, nebo výměnu
součásti má kupující i v případě odstranitelné
vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro
opakovaný výskyt vady po opravě nebo
pro větší počet vad. V takovém případě má
kupující i právo od smlouvy odstoupit.
Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo ne-

uplatní-li právo na dodání nové věci bez vad,
na výměnu její součásti nebo na opravu věci,
může požadovat přiměřenou slevu.
Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží,
pokud kupující před převzetím věci věděl, že
věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám
způsobil.
Jinak řečeno - stejně jako v dosavadní právní
úpravě má kupující u odstranitelných vad
právo primárně na opravu vadného zboží.
Pokud to vzhledem k povaze vady není přiměřené, může požadovat místo opravy výměnu zboží. Jestliže je vada jen na součásti zboží,
může spotřebitel nově požadovat výměnu jen
této součásti. Výměna přitom musí být pouze
za nové zboží, nepostačí výměna za stejně
opotřebované zboží (výměnou vadného zboží
za nové dojde k převzetí nové věci, na kterou
se opět vztahuje dvouletá zákonná odpovědnost prodávajícího za vady).
Nelze-li provést opravu či výměnu, má kupující
právo od smlouvy odstoupit a požadovat
peníze zpět.
Vedle toho bude mít kupující vždy právo žádat místo opravy či výměny věci přiměřenou
slevu z kupní ceny. To lze využít např.
v případě, kdy budete schopni provést opravu
vadné věci sami nebo s pomocí jiné osoby,
aniž byste museli čekat na vyřízení reklamace
v zákonné lhůtě 30 dnů. Sleva z kupní ceny
pak může pokrýt náklady spojené s takovou
opravou. Dále má kupující možnost žádat
přiměřenou slevu z kupní ceny v případě, že
mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez
vad, vyměnit ho či opravit, jakož i v případě,
že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené
době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli
působilo značné obtíže.
Jak je vidět, při reklamacích spotřebního
zboží by nemělo dojít ke zhoršení postavení
spotřebitelů.

Mgr. Iva Mlynaříková
magazín 2/2013
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[Příběh klienta]

Léto už sice nenávratně skončilo
a naše zraky vyhlížejí první vločky,
ale příběhy našich klientů nás
provázejí celoročně. Pro toto vydání
jsme vybrali příběh Aleše, který
nám připomene slunečné dny.

Aleš 38 let
rodinná dovolená v Řecku
Konec prázdnin se blížil a my s rodinou čekali,
co nám slevové portály a cestovky mohou
nabídnout. Romantický řecký ostrov nám
přišel jako nejlepší varianta. Nabízel mnoho
možností, jak pro naše dvě malé děti, tak
i pro nás.
Dovolená byla perfektní a my si ji maximálně
užili. Nebe stále jako vymetené, moře teplé
jako kafe, hotel na úrovni a personál příjemný.
Co víc si přát. Ani se nám nechtělo domů.
Jenže vše krásné jednou končí a tak jsme se
odebrali na místní letiště k odletu směr Česká
republika.
Zavazadla odbavena a světelná informační
tabule o letu hlásí malé zpoždění našeho letu.
Během pár minut přistával náš přepravce,
což nám vykouzlilo úsměv na tváři. Po další
hodině čekání nám to nedalo a šli jsme pátrat,
proč ještě stále nejsme na palubě. Lámanou
angličtinou nám pracovník letiště vysvětloval,
že se jedná o „very little“ opravu, ať jsme
v klidu, že za chvilku vzlétneme. Po další
hodině se už začali vytvářet hloučky čekajících
pasažérů a docházelo k emotivním diskuzím.
Vzal jsem iniciativu do vlastních rukou
a rozhodl se zavolat naší delegátce. Obratem
zjistila, že se čeká na technika. Doba trvání
max. 5 hodin. Děti nadšené, že se dobrodruž-
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ství prodlužuje, dospělí však začali trochu
panikařit. Jídlo a pití nám naštěstí zajistili, ale
nocování v letištní hale jsme si moc dobře
představit nedokázali. Zavazadla odbavena
a příruční tašky neobsahovaly moc možností
na zajištění noclehu v chladné letištní hale.
Sledovali jsme opravování letadla přes vyhlídkové sklo společně s úchvatným západem
slunce nad vzletovou dráhou. Z veřejného
rozhlasu se ozvala zpráva, že oprava bude
pokračovat druhý den ráno, protože se musí
čekat na nové součástky. Rozvezli nás do
hotelů, kde jsme měli počkat do druhého dne
v lepším zázemí. Nedalo mi to a rozhodl jsem
se zavolat právníka na NONSTOP lince D.A.S.,
abych se s ním poradil o tom, jaké máme
možnosti. Ačkoliv byla noc, ochotně se mi věnoval a vše mi vysvětlil. Uklidněn specialistou
z D.A.S. jsem upadl do hlubokého spánku.
Druhý den ráno při snídani dorazila delegátka
do hotelu a informovala nás o náročnější
opravě letadla a novém čase odletu. Přesto,
že jsme byli skeptičtí, skutečně jsme odletěli
a i přes vystrašené pohledy všech pasažérů
se v bezpečí dostali na české letiště. Takový
potlesk, co si pilot po dosednutí na příletovou
dráhu vyslechl, snad nikdy nezažil. Ulevilo se
nám, že opravené letadlo zvládlo cestu a my

všichni jsme se ve zdraví dostali domů.
Ano. Pravdou je, že se nám dovolená prodloužila o jeden den v luxusním hotelu s plnou
penzí. Kluci to brali jako hroznou legraci,
ale my s ženou musel řešit praktické věci.
Prodloužení dovolené v práci, omluvenka
pro děti do školy, prodloužení vyzvednutí
našeho psa na druhém konci republiky.
Díky D.A.S. jsme se dozvěděli na co máme
právo a rozhodli jsme se to řešit. Jsme klienti
již několik let a máme pojištění rodiny i firmy.
Případ převzali a předali naši záležitost
advokátovi. Cestovka nechtěla moc komunikovat, takže věc skončila u soudu. Advokát
nám dle aktuální judikatury soudního dvora
EU vymohl vysoké odškodnění. Co je však
nejdůležitější, DAS zaplatila jak advokáta,
tak i veškeré soudní výdaje, my neplatili nic.
Co tedy říci závěrem? Bez pojištění právní
ochrany bychom se dnes již neobešli. Když
vidíme, co si všechno nechají někteří lidé líbit,
a to jen proto, že nevědí, na co mají právo,
chce mít za sebou silného partnera a takovou
jistotu nám může dát jedině D.A.S.

Připravila: Alena Fischerová

[Exekuce]

Strašák jménem

EXEKUCE

Dana, 55 let
Když jsem si kupovala malou garsonku, netušila jsem, jaké mě čekají
nepříjemnosti. Realitní kancelář garantovala kvalitu nabízené nemovitosti
a zaručovala veškeré právní služby. Nechala jsem tedy vše v rukách realitní
kanceláře. Pár měsíců po nastěhování mě navštívil pracovník exekutorské
firmy a chtěl mi zabavit vybavení bytu v hodnotě několika tisíc korun. Bohužel i na zabavení samotné došlo, a to i přesto, že exekutorské rozhodnutí
znělo na jiné jméno. Obrátila jsem se na společnost D.A.S., kde mám sjednané pojištění právní ochrany a dostala jsem se do rukou odborníků, kteří
mi pomohli prokázat, že majetek je můj a dlužníkem je původní majitel
bytu, který se neodhlásil z trvalého bydliště. Naštěstí mi byl zásluhou právníků z D.A.S. všechen zabavený majetek vrácen. Pochybení bylo na straně
realitní kanceláře, která měla vše ověřit a ohlídat. Nebýt D.A.S., nevím, jak
by vše dopadlo a hlavně jak dlouho by to trvalo.
Alena Fischerová

POJIŠTĚNÍ PRÁVNÍ
OCHRANY
PRO CESTY A POBYT
Nenechte se překvapit sněhovou nadílkou ani exotickým dárkem pod stromečkem. Nezapomeňte při odjezdu za zimními radovánkami či odletu do teplých krajin
na pojištění právní ochrany pro cesty a pobyt, které si
můžete sjednat on-line na www.das.cz.

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. Barbora
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Mgr. Monika Tomanová, JUDr. Ivo Jahelka, Mgr. Adéla Červenková, Alena Fischerová. Výroba: Roman Apeltauer, Registrační číslo: MK ČR 8204.
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CESTOVNÍ KANCELÁŘ
SCANDIA – CZECH TOUR
nabízí pobytové a poznávací zájezdy po Skandinávii
(Švédsko, Norsko, Finsko a Pobaltí)

• Máme vlastní ubytovací zařízení ve Švédsku (penzion Anneberg)
• Připravíme Vám sportovní pobyty pro mládež a dorost zaměřené
na hokej a florbal (přátelská utkání, turnaje)
• Naše zájezdy jsou vhodné pro kolektivy i jednotlivce
• Nabízíme poradenský servis (trajekty, zpracování programů, ubytování
pro vaše individuální cesty)
• Vhodné pro rodiny s dětmi, seniory a handicapované
• Rybaření ve Švédsku a lovecké pobyty ve Finsku
• Adrenalinové zájezdy (skútry ve Finsku a na Islandu)
• Prodloužené víkendy (Kodaň, Stockholm)
• Tématické zájezdy po stopách Vikingů – Francie – Normandie, Itálie – Řím,
	Anglie – Londýn
• Svět: USA – New York (den Díkůvzdání)
www.scandiaczech.cz
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MS v časovce
Tiráž

info@scandiaczech.cz

tel: 483 316 235

CHCETE

SMYSLUPLNOU

PRÁCI?
JAK SE SNADNO
A RYCHLE
DOZVĚDĚT VÍCE?

www.das.cz
D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s.

Své životopisy zasílejte na:

kariera@das.cz

PŘIDEJTE
SE K NÁM!

STAŇTE SE
OBCHODNÍM
REPREZENTANTEM
D.A.S.

O co usilujeme:
Pomáhat klientům s právními problémy.
Šetřit jim čas, peníze a nervy.

Nabízíme:
Podporu, zázemí a zkušenosti mezinárodně
uznávané firmy, která je jedničkou na trhu
v oblasti pojištění právní ochrany.
Finanční a časovou nezávislost,
bezplatné vzdělávání.
Dlouhodobé uplatnění, profesní
a odborný růst.
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