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Legenda

Pracovní list
U většiny lekcí najdete pracovní list. Je určen ke 
kopírování pro studenty. Potřebný počet kopií (pro 
každého studenta / do dvojice / do skupiny apod.) je 
uveden v A. Sborníku ukázkových plánů hodin na začátku 
dané lekce v sekci „Materiály a pomůcky“. 

Řešení pracovního listu
Za pracovním listem většinou následuje jeho vyplněná 
verze, učitel v ní najde správné odpovědi. Tuto verzi 
pracovního listu není potřeba kopírovat. 

Materiály ke kopírování
Součástí lekcí jsou i různé další materiály určené 
ke kopírování – dokumenty, články, letáky, zadání 
k aktivitám apod. Potřebný počet kopií je uveden 
v A. Sborníku ukázkových plánů hodin na začátku dané 
lekce v sekci „Materiály a pomůcky“. 

Výňatky ze zákonů
Důležitým doplňkem jsou texty právních dokumentů. 
Jedná se o vybraná ustanovení ze zákonů souvisejících 
s tématy jednotlivých lekcí. Protože jde o výňatky 
z delšího úplného znění, jsou tyto materiály znázorněny 
jako štos papírů. Potřebný počet kopií je uveden 
v A. Sborníku ukázkových plánů hodin na začátku dané 
lekce v sekci „Materiály a pomůcky“.

Kartičky
K aktivitám v některých lekcích patří sady kartiček. 
Ty je potřeba před hodinou okopírovat a rozstříhat. 
Potřebný počet kopií je uveden v A. Sborníku ukázkových 
plánů hodin na začátku dané lekce v sekci „Materiály 
a pomůcky“.
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Právní řád ČR

 A U následujících ukázek určete, o jaký právní předpis se jedná a na jaký stupeň pyramidy 
znázorňující právní řád patří. (Pozn. Některá příliš návodná slova jsou v textu vynechána.)

  Např.:
  právní předpis: občanský zákoník   stupeň: zákony 

 1. §141 Zabití
  (1) Kdo jiného úmyslně usmrtí v silném rozrušení ze strachu, úleku, zmatku nebo jiného 

omluvitelného hnutí mysli anebo v důsledku předchozího zavrženíhodného jednání 
poškozeného, bude potrestán trestem odnětí svobody na tři léta až deset let.

  
  právní předpis:    stupeň:  

 2.                          ze dne 24. října 2016 o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání: Ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 19, § 20 odst. 4, § 28 odst. 6, § 60g odst. 4 
a § 64 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 49/2009 Sb., zákona 
č. 472/2011 Sb., zákona č. 82/2015 Sb. a zákona č. 178/2016 Sb. 

  
  právní předpis:    stupeň:  

 3. Článek 72 
  (1) Poslanecká sněmovna může vyslovit vládě nedůvěru.
  (2) Návrh na vyslovení nedůvěry vládě projedná Poslanecká sněmovna, jen je-li podán písemně 

nejméně padesáti poslanci. K přijetí návrhu je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech 
poslanců.

  
  právní předpis:    stupeň:  

ÚSTAVA 
A DALŠÍ 

ÚSTAVNÍ ZÁKONY

ZÁKONY

PODZÁKONNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY
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 4. § 12 Státní hymna 
  Státní hymnu lze hrát i zpívat při státních svátcích a při jiných příležitostech, je-li to obvyklé.
  
  právní předpis:    stupeň:  

 5. Článek 33
  (1) Každý má právo na vzdělání. Školní docházka je povinná po dobu, kterou stanoví zákon.
  (2) Občané mají právo na bezplatné vzdělání v základních a středních školách, podle schopností 

občana a možností společnosti též na vysokých školách. 

  právní předpis:    stupeň:  

 6. Vláda nařizuje podle § 199 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce: § 1 
   Okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci, při kterých přísluší zaměstnanci 

od zaměstnavatele pracovní volno, nebo pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu, je uveden 
v příloze k tomuto                      .

  právní předpis:    stupeň:  

 7. Článek 1
  Parlament České republiky souhlasí se změnami státních hranic České republiky se Slovenskou 

republikou podle Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o společných 
státních hranicích, podepsané v Židlochovicích dne 4. ledna 1996.

  právní předpis:    stupeň:  

 8. § 1475
  (1) Dědické právo je právo na pozůstalost nebo na poměrný podíl z ní. 

  právní předpis:    stupeň:  

 9. Zastupitelstvo města Úvaly se na svém zasedání dne 13.12.2018 usnesením č. Z-38a/2018 
usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění 
pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto   . 

  právní předpis:    stupeň:  
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Právní řád ČR

 A U následujících ukázek určete, o jaký právní předpis se jedná a na jaký stupeň pyramidy 
znázorňující právní řád patří. (Pozn. Některá příliš návodná slova jsou v textu vynechána.)

  Např.:
  právní předpis: občanský zákoník   stupeň: zákony 

 1. §141 Zabití
  (1) Kdo jiného úmyslně usmrtí v silném rozrušení ze strachu, úleku, zmatku nebo jiného 

omluvitelného hnutí mysli anebo v důsledku předchozího zavrženíhodného jednání 
poškozeného, bude potrestán trestem odnětí svobody na tři léta až deset let.

  
  právní předpis: trestní zákoník   stupeň: zákony 

 2. Vyhláška ze dne 24. října 2016 o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání: Ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 19, § 20 odst. 4, § 28 odst. 6, § 60g odst. 4 
a § 64 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 49/2009 Sb., zákona 
č. 472/2011 Sb., zákona č. 82/2015 Sb. a zákona č. 178/2016 Sb. 

  
  právní předpis: vyhláška MŠMT   stupeň: podzákonné právní předpisy 

 3. Článek 72 
  (1) Poslanecká sněmovna může vyslovit vládě nedůvěru.
  (2) Návrh na vyslovení nedůvěry vládě projedná Poslanecká sněmovna, jen je-li podán písemně 

nejméně padesáti poslanci. K přijetí návrhu je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech 
poslanců.

  
  právní předpis: Ústava ČR   stupeň: ústavní pořádek 

ÚSTAVA 
A DALŠÍ 

ÚSTAVNÍ ZÁKONY

ZÁKONY

PODZÁKONNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY
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 4. § 12 Státní hymna 
  Státní hymnu lze hrát i zpívat při státních svátcích a při jiných příležitostech, je-li to obvyklé.
  
  právní předpis: zákon č. 352/2001 sb., o užívání státních symbolů ČR a o změně některých zákonů 

stupeň: zákon 

 5. Článek 33
  (1) Každý má právo na vzdělání. Školní docházka je povinná po dobu, kterou stanoví zákon.
  (2) Občané mají právo na bezplatné vzdělání v základních a středních školách, podle schopností 

občana a možností společnosti též na vysokých školách. 

  právní předpis: LZPS   stupeň: ústavní pořádek 

 6. Vláda nařizuje podle § 199 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce: § 1 
   Okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci, při kterých přísluší zaměstnanci 

od zaměstnavatele pracovní volno, nebo pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu, je uveden 
v příloze k tomuto nařízení .

  právní předpis: nařízení vlády   stupeň: podzákonné právní předpisy 

 7. Článek 1
  Parlament České republiky souhlasí se změnami státních hranic České republiky se Slovenskou 

republikou podle Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o společných 
státních hranicích, podepsané v Židlochovicích dne 4. ledna 1996.

  právní předpis: ústavní zákon   stupeň: ústavní pořádek 
  

 8. § 1475
  (1) Dědické právo je právo na pozůstalost nebo na poměrný podíl z ní. 

  právní předpis: občanský zákoník   stupeň: zákon 

 9. Zastupitelstvo města Úvaly se na svém zasedání dne 13.12.2018 usnesením č. Z-38a/2018 
usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění 
pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto vyhlášku. 

  právní předpis: obecně závazná vyhláška   stupeň: podzákonné právní předpisy 
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Soulad s právním
řádem ČR

 A Vyřešte následující případy pomocí vybraných ustanovení Ústavy ČR, Listiny základních práv 
a svobod, a zákona o obcích. Zakroužkujte správnou odpověď a zdůvodněte ji.

 1. Zastupitelstvo obce Kvítečkov vyhlásilo obecně závaznou vyhláškou zákaz konzumace alkoholu na 
veřejnosti pro muže, aby ve večerních hodinách nenarušovali veřejný pořádek. Může zastupitelstvo 
obce vydat podobnou vyhlášku? 

a. ANO, obec může takovou vyhlášku vydat, je to v souladu se zákonem.
b. NE, je to v rozporu s Listinou základních práv a svobod. 
c. ANO, tato možnost vyplývá z Ústavy, která je nejsilnějším právním předpisem a Listina je jí  
 podřazena. 

Zdůvodnění:

 2. Zastupitelstvo obce Horní Dolní vyhlásilo obecní vyhláškou zákaz nošení burkini (muslimských 
dámských plavek) u místního rybníka s odůvodněním, že ženy oděné v těchto plavkách narušují 
veřejný pořádek a vnášejí do obce rozbroje. Mohlo by zastupitelstvo obce vydat podobnou vyhlášku? 
A změnilo by se něco, kdyby podobný zákaz vydal Parlament ČR, podepsal by ho prezident republiky 
a byl by vyhlášen ve Sbírce zákonů? 

a. ANO, obec může vydat tuto vyhlášku, je to v souladu se zákonem.
b. NE, je to v rozporu s Listinou základních práv a svobod.
c. ANO, tato možnost vyplývá z Ústavy, která je nejsilnějším právním předpisem a Listina je jí  
 podřazena.

Zdůvodnění:



Vybraná ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

§ 10
Povinnosti může obec ukládat v samostatné 
působnosti obecně závaznou vyhláškou

a) k zabezpečení místních záležitostí veřejného 
pořádku; zejména může stanovit, které činnos-
ti, jež by mohly narušit veřejný pořádek v obci 
nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou 
bezpečnosti, zdraví a majetku, lze vykonávat 
pouze na místech a v čase obecně závaznou vy-
hláškou určených, nebo stanovit, že na někte-
rých veřejných prostranstvích v obci jsou takové 
činnosti zakázány. 

Vybraná ustanovení Listiny základních práv a svobod

Článek 1
Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. 
Základní práva a svobody jsou nezadatelné, ne- 
zcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné.

Článek 3
(1) Základní práva a svobody se zaručují všem bez 
rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a ná-
boženství, politického či jiného smýšlení, národní-
ho nebo sociálního původu, příslušnosti k národ-
nostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo 
jiného postavení.
(…)

Článek 14
(1) Svoboda pohybu a pobytu je zaručena.
(…)

Článek 15
(1) Svoboda myšlení, svědomí a náboženského 
vyznání je zaručena. Každý má právo změnit své 
náboženství nebo víru anebo být bez náboženského 
vyznání.
(…)

Článek 16
(1) Každý má právo svobodně projevovat své nábo-
ženství nebo víru buď sám nebo společně s jinými, 
soukromě nebo veřejně, bohoslužbou, vyučováním, 
náboženskými úkony nebo zachováváním obřadu.
(…)

Vybraná ustanovení Ústavy ČR

Článek 101
(1) Obec je samostatně spravována zastupitelstvem. 

Článek 104
(3) Zastupitelstva mohou v mezích své působnosti 
vydávat obecně závazné vyhlášky.
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Soulad s právním
řádem ČR

 A  Vyřešte následující případy pomocí vybraných ustanovení Ústavy ČR, Listiny základních práv 
a svobod, a zákona o obcích. Zakroužkujte správnou odpověď a zdůvodněte ji.

 1. Zastupitelstvo obce Kvítečkov vyhlásilo obecně závaznou vyhláškou zákaz konzumace alkoholu na 
veřejnosti pro muže, aby ve večerních hodinách nenarušovali veřejný pořádek. Může zastupitelstvo obce 
vydat podobnou vyhlášku? 

a. ANO, obec může takovou vyhlášku vydat, je to v souladu se zákonem.
b. NE, je to v rozporu s Listinou základních práv a svobod. 
c. ANO, tato možnost vyplývá z Ústavy, která je nejsilnějším právním předpisem a Listina je jí  
 podřazena. 

Zdůvodnění: Správná odpověď je b. Jedná se o rozpor s čl. 1 a 3 Listiny, protože je rozdílně nahlíženo na 
muže a na ženy. Právní předpis nižší právní síly je zde v nesouladu s předpisem vyšší právní síly, Ústavní 
soud by tak byl oprávněn obdobnou vyhlášku zrušit.

Pozn. Pokud chce učitel pracovat s tématem více do hloubky, nebo použít skutečný případ, může 
použít odkaz https://frankbold.org/poradna/kategorie/obce-a-kraje/rada/vyhlasky-zakazujici-piti-
alkoholu-nebo-zebrani. Zde se řešení opírá o to, že není možné zakázat konzumaci alkoholu všude.

 2. Zastupitelstvo obce Horní Dolní vyhlásilo obecní vyhláškou zákaz nošení burkini (muslimských 
dámských plavek) u místního rybníka s odůvodněním, že ženy oděné v těchto plavkách narušují veřejný 
pořádek a vnášejí do obce rozbroje. Mohlo by zastupitelstvo obce vydat podobnou vyhlášku? A změnilo 
by se něco, kdyby podobný zákaz vydal Parlament ČR, podepsal by ho prezident republiky a byl by 
vyhlášen ve Sbírce zákonů? 

a. ANO, obec může vydat tuto vyhlášku, je to v souladu se zákonem.
b. NE, je to v rozporu s Listinou základních práv a svobod.
c. ANO, tato možnost vyplývá z Ústavy, která je nejsilnějším právním předpisem a Listina je jí  
 podřazena.

Zdůvodnění: Správná odpověď je b. Jedná se o rozpor s čl. 1 a 3 LZPS. Každý si může zvolit své 
náboženství a podle něj se projevovat. Kdyby zákaz vydal Parlament ČR, podepsal by ho prezident a vyšel 
by ve sbírce zákonů, nic by se tím nezměnilo. Právní síla zákonů je nižší než právní síla LZPS. Takový 
zákon by pro svůj rozpor s ústavním pořádkem ČR mohl být napadnut u Ústavního soudu, který by ho 
mohl zrušit. 

Pozn. Podobný případ byl řešen ve Francii, viz článek dostupný z: <https://www.denik.cz/ze_sveta/
francouzsky-soud-zrusil-zakaz-noseni-burkin-na-plazich-20160826.html>

https://frankbold.org/poradna/kategorie/obce-a-kraje/rada/vyhlasky-zakazujici-piti-alkoholu-nebo-zebrani
https://frankbold.org/poradna/kategorie/obce-a-kraje/rada/vyhlasky-zakazujici-piti-alkoholu-nebo-zebrani
https://frankbold.org/poradna/kategorie/obce-a-kraje/rada/vyhlasky-zakazujici-piti-alkoholu-nebo-zebrani
https://www.denik.cz/ze_sveta/francouzsky-soud-zrusil-zakaz-noseni-burkin-na-plazich-20160826.html
https://www.denik.cz/ze_sveta/francouzsky-soud-zrusil-zakaz-noseni-burkin-na-plazich-20160826.html
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Prameny práva EU
 A  Co to je „pramen práva“? Odpovězte na základě informací, které zazní při výkladu.

 B  Jak se dělí prameny práva EU? Kam patří například mezinárodní smlouvy, směrnice EU či 
judikatura Soudního dvora EU?

primární sekundární terciární

 C  Doplňte časovou osu evropské integrace.

 

 D  Doplňte, v kterém roce byly jednotlivé smlouvy přijaty a jaký byl jejich hlavní přínos.

Pařížská smlouva:

Římské smlouvy:

Slučovací smlouva:

Jednotný evropský akt:

Maastrichtská smlouva:

Amsterodamská smlouva:

Niceská smlouva:

Lisabonská smlouva:

 E  Na základě výkladu si zapište charakteristiku následujících sekundárních pramenů 
evropského práva. 

Nařízení: 

Směrnice: 

Rozhodnutí: 

Doporučení: 

Stanovisko: 

1945
konec II. světové

války

2004
vstup ČR

do EU
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17.10.2008    CS Úřední věstník Evropské unie L 276/27 

 

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1014/2008 

ze dne 16. října 2008 

o zápisu určitých názvů do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných 
označení (České pivo (CHZO), Cebreiro (CHOP)) 

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, 
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, 
s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 510/2006 ze dne 20. března 2006 o ochraně zeměpisných označení a 
označení původu zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 7 odst. 4 první pododstavec 
uvedeného nařízení, 
vzhledem k těmto důvodům: 

(1) V souladu s čl. 6 odst. 2 prvním pododstavcem a podle čl. 17 odst. 2 nařízení (ES) č. 510/2006 byla 
v Úředním věstníku Evropské unie  (2) zveřejněna žádost České republiky o zapsání názvu „České 
pivo“ a žádost Španělska o zapsání názvu „Cebreiro“. 

(2) Protože Komisi nebyla oznámena žádná námitka podle článku 7 nařízení (ES) č. 510/2006, musí být 
uvedené názvy zapsány, 

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ: 

Článek 1 
Názvy uvedené v příloze tohoto nařízení se zapisují do rejstříku. 

Článek 2 

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. 
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech. 

V Bruselu dne 16. října 2008. 
Za Komisi 

Mariann FISCHER BOEL 
členka Komise 

 
(1)  Úř. věst. L 93, 31.3.2006, s. 12. 
(2)  Úř. věst. C 16, 23.1.2008, s. 14 (České pivo), Úř. věst. C 16, 23.1.2008, s. 23 (Cebreiro). 

 

PŘÍLOHA 

1. Zemědělské produkty určené k lidské spotřebě, uvedené v příloze I Smlouvy: 

Třída 1.3 Sýry 

ŠPANĚLSKO 

Cebreiro (CHOP) 

2. Potraviny uvedené v příloze I nařízení 

Třída 2.1 Pivo 

ČESKÁ REPUBLIKA 

České pivo (CHZO) 
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Směrnice Evropského parlamentu A Rady 2000/36/ES 

ze dne 23. června 2000 

o kakaových a čokoládových výrobcích určených k lidské spotřebě 

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE 

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI: 

Článek 1 

Tato směrnice se vztahuje na kakaové a čokoládové výrobky určené k lidské spotřebě ve smyslu přílohy I. 

Článek 2 

1. Jiné rostlinné tuky než kakaové máslo, jež jsou vymezeny a uvedeny v příloze II, smějí být přidány do těch čokoládových 
výrobků, které jsou vymezeny v příloze I oddílu A bodech 3, 4, 5, 6, 8 a 9. Tento přídavek nesmí překročit 5 % konečného 
výrobku po odečtení celkové hmotnosti jakýchkoli jiných jedlých složek použitých podle přílohy I oddílu B, přičemž nesmí být 
snížen minimální obsah kakaového másla nebo celkové kakaové sušiny. 

2. Čokoládové výrobky, které podle odstavce 1 obsahují jiné rostlinné tuky než kakaové máslo, smějí být uváděny na trh ve 
všech členských státech za předpokladu, že údaje na jejich etiketě podle článku 3 jsou doplněny dobře viditelným a zřetelným 
údajem: "kromě kakaového másla obsahuje rostlinné tuky". Tento údaj musí být uveden ve stejném zorném poli jako seznam 
složek, musí být od něj zřetelně oddělen a musí být uveden alespoň stejně velkým tučným písmem v jeho blízkosti; bez ohledu 
na tento požadavek může být prodejní název uveden také na jiném místě. 

Článek 3 

Směrnice 79/112/EHS se vztahuje na výrobky vymezené v příloze I za těchto podmínek: 

1. Prodejní názvy uvedené v příloze I jsou vyhrazeny pouze pro výrobky tam uvedené a musí být při obchodování s nimi použity 
pro jejich pojmenování. 

Tyto prodejní názvy však mohou být podle předpisů nebo zvyklostí členského státu, v němž je výrobek prodáván konečnému 
spotřebiteli, použity doplňkově také pro pojmenování jiných výrobků, které se nedají zaměnit s výrobky vymezenými v příloze 
I. 

2. Jsou-li výrobky vymezené v příloze I oddílu A bodech 3, 4, 5, 6, 7 a 10 prodávány ve směsi, mohou být prodejní názvy 
nahrazeny názvem "směs čokolády" nebo "kolekce plněné čokolády" nebo podobnými názvy. V tomto případě může být uveden 
jeden seznam složek pro všechny výrobky ve směsi. 

3. Na etiketě kakaových čokoládových výrobků vymezených v příloze I oddílu A bodu 2 písm. c) a d) a bodech 3, 4, 5, 8 a 9 
musí být údaj o celkovém obsahu kakaové sušiny uveden slovy: "kakaová sušina nejméně… %". 

4. Na etiketě výrobků uvedených v příloze I oddílu A bodu 2 písm. b) a d) (druhá část věty) musí být uveden obsah kakaového 
másla. 

5. Prodejní názvy "čokoláda", "mléčná čokoláda" a "čokoládová poleva" stanovené v příloze I mohou být doplněny informacemi 
nebo popisem týkajícími se znaků kvality za předpokladu, že výrobek obsahuje 

- v případě čokolády nejméně 43 % celkové kakaové sušiny, při obsahu nejméně 26 % kakaového másla, 

- v případě mléčné čokolády nejméně 30 % celkové kakaové sušiny a nejméně 18 % mléčné sušiny (při obsahu nejméně 4,5 
% mléčného tuku) získané ze zahuštěného nebo sušeného plnotučného mléka, polotučného mléka nebo odstředěného mléka, 
smetany nebo zahuštěné nebo sušené smetany, másla nebo mléčného tuku, 

- v případě čokoládové polevy nejméně 16 % tukuprosté kakaové sušiny. 
 

PŘÍLOHA I 

PRODEJNÍ NÁZVY, DEFINICE A VLASTNOSTI VÝROBKŮ 

3. Čokoláda 

je názvem pro výrobek získaný z kakaových výrobků a cukrů, který s výhradou písmene b) obsahuje nejméně 35 % celkové 
kakaové sušiny při obsahu nejméně 18 % kakaového másla a nejméně 14 % tukuprosté kakaové sušiny. 

6. Bílá čokoláda 

je názvem pro výrobek získaný z kakaového másla, mléka nebo mléčných výrobků a cukrů, který obsahuje nejméně 20 % 
kakaového másla a nejméně 14 % mléčné sušiny získané ze zahuštěného nebo sušeného plnotučného mléka, polotučného 
mléka nebo odstředěného mléka, smetany nebo zahuštěné nebo sušené smetany, másla nebo mléčného tuku, při obsahu 
mléčného tuku nejméně 3,5 %. 

10. Čokoládový bonbón 

je názvem pro výrobek o velikosti jednoho sousta sestávající. 
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ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2017/1599 

ze dne 13. září 2017 

o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci Itálii 
EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, 

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, 
s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2012/2002 ze dne 11. listopadu 2002 o zřízení Fondu solidarity Evropské unie (1), 
a zejména na čl. 4 odst. 3 tohoto nařízení, 
s ohledem na Interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí 
o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (2), a zejména na bod 11 této 
dohody, 
s ohledem na návrh Evropské komise, 

vzhledem k těmto důvodům: 
(1) Cílem Fondu solidarity Evropské unie (dále jen „fond“) je umožnit Unii rychle, účinně a pružně reagovat na nouzové 

situace a projevit solidaritu s obyvatelstvem oblastí postižených přírodními katastrofami. 
(2) Podle čl. 10 odst. 1 nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 (3) nesmí výše fondu přesáhnout maximální roční 

částku 500 000 000 EUR (v cenách roku 2011). Příděl na rok 2016 zůstal v plném rozsahu nevyužit, byl v souladu s 
čl. 10 odst. 1 nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013 přenesen do roku následujícího a byl částečně využit v dubnu 
2017. Příděl na rok 2017 dosud nebyl čerpán. 

(3) V návaznosti na zemětřesení, které dne 24. srpna 2016 zasáhlo regiony Abruzzo, Lazio, Marche a Umbria, předložila 
Itálie dne 16. listopadu 2016 žádost o uvolnění prostředků z fondu. Uvedené postižené oblasti byly následně zasaženy 
dalšími zemětřeseními, v jejichž důsledku původně nahlášené škody výrazně vzrostly. Itálie následně dne 15. února 
2017 předložila konečnou žádost, jež obsahuje revidované objemy všech škod, k nimž došlo v období od 24. srpna 
2016 do 18. ledna 2017. 

(4) Žádost Itálie splňuje požadavky pro poskytnutí finančního příspěvku z fondu, jež jsou stanoveny v článku 4 nařízení 
(ES) č. 2012/2002. 

(5) Z fondu by proto měly být uvolněny prostředky na finanční příspěvek Itálii. 
(6) Vzhledem k tomu, že částka, kterou lze za rok 2017 uvolnit, nestačí na to, aby pokryla příspěvek v plném rozsahu, 

měly by být chybějící prostředky v souladu s čl. 10 odst. 2 nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013 výjimečně 
financovány z částky, která je k dispozici na rok 2018. 

(7) K tomu, aby doba potřebná pro uvolnění prostředků z fondu byla co nejkratší, by toto rozhodnutí mělo být použitelné 
ode dne svého přijetí, 

PŘIJALY TOTO ROZHODNUTÍ: 

Článek 1 
V rámci souhrnného rozpočtu Unie na rozpočtový rok 2017 se z Fondu solidarity Evropské unie uvolňuje ve prospěch 
Itálie částka ve výši 1 196 797 579 EUR, a to formou prostředků na závazky a na platby. 

Článek 2 
Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. 

Použije se ode dne 13. září 2017. 
Ve Štrasburku dne 13. září 2017. 

Za Evropský parlament 
předseda 
A. TAJANI 
Za Radu 
předseda 

M. MAASIKAS 
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V Bruselu dne 23.5.2018 

COM(2018) 403 final 

Doporučení pro 

DOPORUČENÍ RADY 

k národnímu programu reforem České republiky na rok 2018 

a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu České republiky z roku 2018 

 

(6) Pokud jde o fiskální udržitelnost, Česká republika v dlouhodobém výhledu nadále čelí středně velkým rizikům. 
Náklady související se stárnutím obyvatelstva představují výzvu v oblasti zdravotní i dlouhodobé péče, ovšem zvláštní 
pozornost by měla být věnována změnám důchodového systému. Aktualizované projekce výdajů souvisejících se 
stárnutím obyvatelstva ukazují na vyšší růst, než bylo uvedeno ve Zprávě o stárnutí obyvatelstva z roku 2015. Očekává 
se, že výdaje na důchody vzrostou z hodnoty 8,2 % HDP v roce 2016 na 10,9 % HDP v roce 2070. Tento očekávaný 
vyšší nárůst výdajů na důchody odráží zejména zastropování důchodového věku na úrovni 65 let. Zákonem stanovený 
věk odchodu do důchodu totiž není automaticky navázán na střední délku života; namísto toho bude uvedený strop 
počínaje rokem 2019 každých pět let přezkoumávat vláda. Jelikož je přezkum důchodového věku ponechán na uvážení 
vlády, není v současných projekcích výdajů na důchody zohledněn. Kromě toho je nyní valorizace důchodů velkorysejší, 
neboť se při ní započítává 50 % růstu reálných mezd namísto dříve používaných 33 %. Dopad těchto změn na výdaje 
v roce 2070 představuje 2 procentní body HDP. Ukazatele udržitelnosti zhoršují i další aktuálně projednávané změny, 
jako například zvýšení základní výměry důchodu a vyšší důchody pro starší seniory. Veřejné výdaje 5 Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském 
fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj 
venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, 
Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady 
(ES) č. 1083/2006 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 320). 6 COM(2014) 494 final. CS 3 CS na zdravotní péči by se podle 
předpovědí měly v dlouhodobém horizontu zvýšit o 1,1 procentního bodu HDP, což je více než odhadovaný průměrný 
nárůst v Evropské unii ve výši 0,9 procentního bodu. V této souvislosti je třeba zmínit, že existují známky neefektivního 
využívání zdrojů v ambulantní a nemocniční péči. 

(11) Investice brzdí určitá správní a regulační zátěž. Jedná se především o proceduru pro získání stavebního povolení a 
složitý daňový systém. Je však třeba uvést, že české orgány přijaly novelu stavebního zákona, která zjednodušuje 
stavební řízení tím, že zahrnuje posouzení vlivů na životní prostředí do územního rozhodnutí nebo společného územního 
rozhodnutí a stavebního povolení. Zatím ovšem není jasné, zda by se tím rovněž mohly zjednodušit postupy pro velké 
infrastrukturní projekty, jelikož do systému společného povolovacího řízení nebyla zahrnuta různá další povolení. V 
Parlamentu je projednávána novela stávajícího zákona, který upravuje výstavbu dopravní infrastruktury. V daňovém 
systému byly provedeny změny s cílem zlepšit CS 4 CS výběr daní, v podnikatelské oblasti jsou však daňové předpisy a 
sazby vnímány jako stále větší problém. Nová vláda oznámila možné změny s cílem zvýšit transparentnost a zjednodušit 
daňový systém, včetně probíhající práce na modernizaci právní úpravy daně z příjmu. Náklady na dodržování předpisů 
spojených s odvodem daní mírně vzrostly a jsou i nadále nad průměrem Evropské unie. Kontrolní hlášení DPH sice 
přináší dodatečné daňové příjmy, zvýšila se však časová náročnost plnění daňových povinností. Přestože počet hodin 
potřebných ke splnění daňových předpisů se oproti minulosti podstatně snížil, je v České republice stále poměrně vysoký. 
Složitost systému daně z přidané hodnoty by se navíc mohla v důsledku nových snížených sazeb DPH dále zvětšit, 
zejména pro malé a střední podniky. 

 

DOPORUČUJE České republice v období 2018–2019:  

1. Zlepšit dlouhodobou udržitelnost veřejných financí, zejména důchodového systému. Vyřešit nedostatky v postupech 
zadávání veřejných zakázek, zejména podporou soutěže více založené na kritériích kvality a zavedením protikorupčních 
opatření.  

2. Snížit administrativní zátěž pro investice, mimo jiné zrychlením povolovacích postupů u infrastrukturních projektů. 
Odstranit překážky brzdící výzkum, vývoj a inovace, zejména zvýšením inovační kapacity domácích podniků. Posílit 
schopnost vzdělávacího systému poskytovat kvalitní inkluzivní vzdělávání, mimo jiné podporou učitelského povolání. 
Podporovat zaměstnávání žen, osob s nízkou kvalifikací a osob se zdravotním postižením, mimo jiné zvýšením účinnosti 
aktivních politik na trhu práce.  
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STANOVISKO KOMISE 

ze dne 12. října 2011 

k žádosti Chorvatské republiky o přistoupení k Evropské Unii 

EVROPSKÁ KOMISE, 

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 49 této smlouvy, 

vzhledem k těmto důvodům: 

(1) Každý evropský stát, který uznává hodnoty Evropské unie a zavazuje se k jejich podpoře, může požádat o členství v Unii. Unie je založena 
na hodnotách úcty k lidské důstojnosti, svobody, demokracie, rovnosti, právního státu a dodržování lidských práv, včetně práv příslušníků 
menšin. 

(2) Chorvatská republika požádala o členství v Evropské Unii. 

(3) Již ve stanovisku k Chorvatsku (1) ze dne 20. dubna 2004 vyjádřila Komise svůj postoj k několika zásadním aspektům otázek, které se v 
souvislosti s touto žádostí objevily. 

(4) Evropská rada na svém zasedání v Kodani v červnu 1993 stanovila podmínky způsobilosti, kterými se řídí proces přistoupení a pravidelná 
hodnocení Komise týkající se připravenosti Chorvatska na členství. Politická kritéria vyžadují, aby Chorvatsko zajistilo stabilitu institucí 
zaručujících demokracii, právní stát, dodržování lidských práv a respektování a ochranu menšin; tyto požadavky jsou nyní zakotveny ve 
Smlouvě o Evropské unii a v Listině základních práv Evropské unie. Ekonomická kritéria vyžadují existenci fungující tržní ekonomiky, stejně 
jako schopnost vypořádat se s konkurenčními tlaky a tržními silami v rámci Unie. Kritérium týkající se acquis vyžaduje schopnost převzít 
povinnosti, které dle smluv a právních předpisů Unie, acquis, z členství vyplývají, včetně dodržování cílů politické, hospodářské a měnové 
unie. Schopnost Unie přijímat nové členy a zároveň zachovat dynamiku evropské integrace je také důležitým faktorem, jenž je v obecném 
zájmu Unie i kandidátské země. 

(5) Přistoupením k Evropské unii Chorvatsko bez výhrad přijímá Smlouvu o Evropské unii, Smlouvu o fungování Evropské unie a Smlouvu o 
založení Evropského společenství pro atomovou energii se všemi jejich cíli a všemi rozhodnutími, která byla od jejich vstupu v platnost přijata, 
jakož i opatření učiněná s ohledem na rozvoj a posílení Evropské unie a uvedeného Společenství. 

(6) Základní znak právního řádu zavedeného těmito smlouvami spočívá v tom, že některá jejich ustanovení a některé akty přijaté orgány jsou 
přímo použitelné, že právní předpisy Unie mají přednost před veškerými vnitrostátními ustanoveními, která by s nimi mohla být v rozporu, a 
že existují postupy, které zajišťují jednotný výklad právních předpisů Unie. Přistoupení k Evropské unii znamená uznání závaznosti těchto 
pravidel, jejichž dodržování je nezbytné pro zajištění účinnosti a jednotnosti právních předpisů Unie. 

(7) Komise zastává názor, že Chorvatsko splňuje politická kritéria, a očekává, že ekonomická kritéria a kritéria acquis budou rovněž splněna a 
Chorvatsko bude připraveno na členství k 1. červenci 2013. Členství vyžaduje trvalé dodržování hodnot, na kterých je Unie založena, stejně 
jako závazek k jejich prosazování. 

(8) Chorvatsko dosáhlo vysoké úrovně připravenosti na členství. Komise vyzývá Chorvatsko, aby nadále pokračovalo ve svém úsilí o dosažení 
souladu s acquis a aby dále zvýšilo svou správní kapacitu, především udržitelným pokrokem v reformě veřejné správy. Komise bude nadále 
pečlivě sledovat plnění všech závazků přijatých Chorvatskem v rámci přístupových jednání, včetně těch, které musí být splněny před dnem 
přistoupení, a rovněž jeho pokračující přípravy na převzetí povinností vyplývajících ze členství po přistoupení. Sledování se zaměří především 
na závazky přijaté Chorvatskem v oblasti soudnictví, boje proti korupci a v oblasti základních práv, spravedlnosti, svobody a bezpečnosti, 
včetně správy hranic, stejně jako v oblasti politiky hospodářské soutěže. Budou-li během monitorovacího procesu zaznamenány závažné 
nedostatky a Chorvatsko je neodstraní, zašle Komise v případě nutnosti chorvatským orgánům dopisy včasného varování a zároveň může 
navrhnout Radě, aby přijala všechna nezbytná opatření již před přistoupením. Komise si rovněž vyhrazuje právo uplatnit různé ochranné 
doložky stanovené ve smlouvě o přistoupení, jakož i zvláštní mechanismus týkající se státní podpory ve prospěch chorvatského loďařství a 
ocelářského průmyslu. 

(9) Komise vyzývá chorvatské orgány, aby dokončily překlad a revizi acquis před dnem přistoupení s cílem zajistit právní jistotu při uplatňování 
právních předpisů EU. 

(10) Jedním z cílů Evropské unie je posílit solidaritu mezi národy EU, zároveň však respektovat jejich historii, kulturu a tradice. 

(11) Rozšíření Evropské unie po přistoupení Chorvatska přispěje k posílení stability, svobody a prosperity v Evropě. Očekává se, že Chorvatsko 
bude nadále hrát aktivní roli v rámci regionální spolupráce na západním Balkánu. Komise vítá prohlášení Chorvatska o prosazování 
evropských hodnot v jihovýchodní Evropě a především závazek Chorvatska, že bilaterální otázky nebudou překážkou pro přístupový proces 
kandidátských zemí. Přistoupení Chorvatska potvrzuje závazek EU ohledně evropské perspektivy všech zemí západního Balkánu. 

VYDÁVÁ PŘÍZNIVÉ STANOVISKO: 

k přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii. 

 
V Bruselu dne 12. října 2011. 

Za Komisi 
Štefan FÜLE 

člen Komise odpovědný za rozšíření 
Za Komisi 

José Manuel BARROSO 
předseda 
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Ukradené kolo

Ukradené kolo

Pan Jaromír Kovář vlastní obchod s elektrickými koly. V obchodě má nainstalovanou kameru, která 
snímá vystavené zboží. Jednoho dne pan Kovář při příchodu do práce zjistí, že bylo jedno z kol 
ukradeno. Naštěstí bezpečnostní kamera zachytila pachatele, jak kolo odcizuje. Pachatel neměl kapuci 
ani čepici a z kamerového záznamu byl poměrně dobře zřetelný jeho obličej. 

Pan Kovář kontaktoval Policii ČR a ohlásil krádež kola. Policejní hlídce, která přijela sepsat záznam, 
sdělil, že má v obchodě nainstalovanou kameru, jež zloděje zachytila, a kamerový záznam policistům 
poskytl. Policisté si vše zapsali, pořídili fotografie místa činu, vzali si kamerový záznam a kontakt na 
pana Kováře a odjeli.

Po příchodu domů nahrál pan Kovář na facebookovou stránku svého obchodu snímek z kamerového 
záznamu, na kterém byl patrný obličej pachatele. V komentáři ke snímku pan Kovář popsal, co se mu 
přihodilo, připojil dotaz, zda je někdo schopen osobu na snímku identifikovat, a požádal o sdílení 
příspěvku. Příspěvek byl sdílen stovkami lidí a nakonec se panu Kováři ozval neznámý člověk, který 
pachatele poznal, a sdělil jméno a příjmení dotyčného. Tyto informace předal pan Kovář policii, která 
na jejich základě pachatele dopadla.

Pan Jaromír Kovář vlastní obchod s elektrickými koly. V obchodě má nainstalovanou kameru, která 
snímá vystavené zboží. Jednoho dne pan Kovář při příchodu do práce zjistí, že bylo jedno z kol 
ukradeno. Naštěstí bezpečnostní kamera zachytila pachatele, jak kolo odcizuje. Pachatel neměl kapuci 
ani čepici a z kamerového záznamu byl poměrně dobře zřetelný jeho obličej. 

Pan Kovář kontaktoval Policii ČR a ohlásil krádež kola. Policejní hlídce, která přijela sepsat záznam, 
sdělil, že má v obchodě nainstalovanou kameru, jež zloděje zachytila, a kamerový záznam policistům 
poskytl. Policisté si vše zapsali, pořídili fotografie místa činu, vzali si kamerový záznam a kontakt na 
pana Kováře a odjeli.

Po příchodu domů nahrál pan Kovář na facebookovou stránku svého obchodu snímek z kamerového 
záznamu, na kterém byl patrný obličej pachatele. V komentáři ke snímku pan Kovář popsal, co se mu 
přihodilo, připojil dotaz, zda je někdo schopen osobu na snímku identifikovat, a požádal o sdílení 
příspěvku. Příspěvek byl sdílen stovkami lidí a nakonec se panu Kováři ozval neznámý člověk, který 
pachatele poznal, a sdělil jméno a příjmení dotyčného. Tyto informace předal pan Kovář policii, která 
na jejich základě pachatele dopadla.



Vybraná ustanovení Listiny základních práv a svobod

článek 7 — Právo na soukromí
(1) Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je 
zaručena. Omezena může být jen v případech sta-
novených zákonem.

článek 11 — Právo vlastnit majetek
(1) Každý má právo vlastnit majetek. Vlastnické 
právo všech vlastníků má stejný zákonný obsah 
a ochranu. Dědění se zaručuje.

Vybraná ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

§ 3 Působnost zákona
(1) Tento zákon se vztahuje na osobní údaje, které 
zpracovávají státní orgány, orgány územní samo-
správy, jiné orgány veřejné moci, jakož i fyzické 
a právnické osoby.

(6) Ustanovení § 5 odst. 1 a (…) se nepoužijí pro 
zpracování osobních údajů nezbytných pro plnění 
povinností správce stanovených zvláštními zákony 
pro zajištění (…)

c) veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti,
d) předcházení, vyhledávání, odhalování trestné 

činnosti a stíhání trestných činů (…)

§ 4 Vymezení pojmů
Pro účely tohoto zákona se rozumí

a) osobním údajem jakákoliv informace týkající 
se určeného nebo určitelného subjektu údajů. 
Subjekt údajů se považuje za určený nebo urči-
telný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepří-
mo identifikovat zejména na základě čísla, kódu 
nebo jednoho či více prvků, specifických pro 
jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, eko-
nomickou, kulturní nebo sociální identitu,(…)

d) subjektem údajů fyzická osoba, k níž se osobní 
údaje vztahují,

e) zpracováním osobních údajů jakákoliv operace 
nebo soustava operací, které správce nebo zpra-
covatel systematicky provádějí s osobními údaji, 
a to automatizovaně nebo jinými prostředky. 

Zpracováním osobních údajů se rozumí zejmé-
na shromažďování, ukládání na nosiče informa-
cí, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, 
vyhledávání, používání, předávání, šíření, zve-
řejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo 
kombinování, blokování a likvidace,

f) shromažďováním osobních údajů systematický 
postup nebo soubor postupů, jehož cílem je 
získání osobních údajů za účelem jejich dalšího 
uložení na nosič informací pro jejich okamžité 
nebo pozdější zpracování,

g) uchováváním osobních údajů udržování úda-
jů v  takové podobě, která je umožňuje dále 
zpracovávat,(…)

§ 5 Povinnosti správce
(1) Správce je povinen(…)

d) shromažďovat osobní údaje odpovídající pouze 
stanovenému účelu a v rozsahu nezbytném pro 
naplnění stanového účelu,(…)

f) zpracovávat osobní údaje pouze v souladu s úče-
lem, k němuž byly shromážděny. (…)

(2) Správce může zpracovávat osobní údaje 
pouze se souhlasem subjektu údajů. Bez tohoto 
souhlasu je může zpracovávat,(…)

e) pokud je to nezbytné pro ochranu práv a právem 
chráněných zájmů správce, příjemce nebo jiné 
dotčené osoby; takové zpracování osobních úda-
jů však nesmí být v rozporu s právem subjektu 
údajů na ochranu jeho soukromého a osobního 
života (…)
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Kritéria poměřování základních práv
Ve dvojicích se podívejte na kritéria, kterými je možné poměřovat dvě základní práva při jejich střetu. 
Vyberte tři kritéria, která vám připadají nejdůležitější.

1. Pořadí základního práva v katalogu Listiny základních práv a svobod – tj. zkoumáme, které právo je 
upraveno v LZPS dříve, protože to je vždy silnější (např. právo na zachování lidské důstojnosti je upraveno 
v čl. 10 LZPS, má tedy přednost před svobodou projevu, která je upravena v čl. 17 LZPS).

2. Vhodnost omezení základního práva – tj. zkoumáme, zda zásah do základního práva umožňuje dosáhnout 
stanoveného cíle (např. zda veřejné vystoupení, ve kterém vás někdo pomlouvá, může dosáhnout 
zamýšleného cíle – veřejně projevit názor na vás).

3. Veřejnost/soukromost projevu základního práva – tj. zkoumáme, jak jsou práva v kolizi projevována; 
přednost má to právo, které je projevováno veřejně před tím, které je projevováno vnitřně nebo soukromě 
(např. svoboda projevu uplatňovaná veřejně má přednost před právem na zachování důstojnosti, neboť 
důstojnost je pouze vnitřní pocit a není projevována navenek).

4. Podrobnost zákonné úpravy – tj. zkoumáme, zda jsou základní práva upravena i samostatným zákonem, 
nebo jsou pouze v LZPS; pokud má právo i vlastní zákon, tak je automaticky silnější a má přednost.

5. Potřebnost zásahu – tj. ptáme se, zda by zamýšleného cíle nebylo možné dosáhnout jiným způsobem, který 
by do druhého základního práva nezasahoval (např. zda by názor na vás nemohla osoba využívající svou 
svobodu projevu formulovat tak, aby do vašeho základního práva nezasáhla).

6. Přiměřenost zásahu – tj. zkoumáme, jak razantně je do základního práva zvoleným prostředkem zasaženo, 
a zjišťujeme, zda je takový zásah přiměřený (např. pokud je zvoleným prostředkem pomlouvačné a lživé 
veřejné vystoupení, tedy cílený zásah do důstojnosti a dobré pověsti jiné osoby, není to přiměřené).

Kritéria poměřování základních práv
Ve dvojicích se podívejte na kritéria, kterými je možné poměřovat dvě základní práva při jejich střetu. 
Vyberte tři kritéria, která vám připadají nejdůležitější.

1. Pořadí základního práva v katalogu Listiny základních práv a svobod – tj. zkoumáme, které právo je 
upraveno v LZPS dříve, protože to je vždy silnější (např. právo na zachování lidské důstojnosti je upraveno 
v čl. 10 LZPS, má tedy přednost před svobodou projevu, která je upravena v čl. 17 LZPS).

2. Vhodnost omezení základního práva – tj. zkoumáme, zda zásah do základního práva umožňuje dosáhnout 
stanoveného cíle (např. zda veřejné vystoupení, ve kterém vás někdo pomlouvá, může dosáhnout 
zamýšleného cíle – veřejně projevit názor na vás).

3. Veřejnost/soukromost projevu základního práva – tj. zkoumáme, jak jsou práva v kolizi projevována; 
přednost má to právo, které je projevováno veřejně před tím, které je projevováno vnitřně nebo soukromě 
(např. svoboda projevu uplatňovaná veřejně má přednost před právem na zachování důstojnosti, neboť 
důstojnost je pouze vnitřní pocit a není projevována navenek).

4. Podrobnost zákonné úpravy – tj. zkoumáme, zda jsou základní práva upravena i samostatným zákonem, 
nebo jsou pouze v LZPS; pokud má právo i vlastní zákon, tak je automaticky silnější a má přednost.

5. Potřebnost zásahu – tj. ptáme se, zda by zamýšleného cíle nebylo možné dosáhnout jiným způsobem, který 
by do druhého základního práva nezasahoval (např. zda by názor na vás nemohla osoba využívající svou 
svobodu projevu formulovat tak, aby do vašeho základního práva nezasáhla).

6. Přiměřenost zásahu – tj. zkoumáme, jak razantně je do základního práva zvoleným prostředkem zasaženo, 
a zjišťujeme, zda je takový zásah přiměřený (např. pokud je zvoleným prostředkem pomlouvačné a lživé 
veřejné vystoupení, tedy cílený zásah do důstojnosti a dobré pověsti jiné osoby, není to přiměřené).
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ROZHODNUTÍ ÚOOÚ
uložení pokuty

MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE
zrušení pokuty

NEJVYŠŠÍ SPRÁVNÍ SOUD
zrušení rozsudku

Městského soudu Prahy

MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE
zamítnutí žaloby

PŘEDSEDA ÚOOÚ
potvrzení pokuty

ÚSTAVNÍ SOUD ČR
odmítnutí ústavní stížnosti

rozklad majitele obchodu

správní řízení

řízení o ústavní stížnosti

soudní správní řízení

správní žaloba majitele obchodu

kasační stížnost 
ÚOOÚ

ústavní stížnost

Schéma případu
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Shrnutí soudních rozhodnutí
Rozsudek Městského soudu v Praze 
ze dne 19. 5. 2015, čj. 11 A 77/2012-38

Žalovaný zastává názor, že je možné provozovat 
kamerové systémy bez souhlasu subjektu údajů, 
ale jen tehdy, je-li bezpodmínečně zabezpečeno, 
že osobní údaje z tohoto kamerového systému 
nebudou nijak zveřejněny ani jiným způsobem 
šířeny. Žalovaný odmítl aplikovat ustanovení § 5 
odst. 2 písm. e) zákona z důvodu, že zveřejněním 
fotografie na internetové sociální síti došlo k zásahu 
do soukromí konkrétní fyzické osoby, což je 
v protikladu vůči ochraně soukromého a osobního 
života. Soud však má za to, že tento závěr nelze 
zobecňovat a že otázku předchozího souhlasu 
subjektu se zveřejněním je nutné posoudit právě 
s ohledem na to, za jaké situace došlo ke zveřejnění 
fotografie a do práv jakého subjektu mohlo být 
zasaženo. Jinak by jakýkoli test proporcionality 
postrádal smysl. Zde na jedné straně stojí právo 
žalobce na ochranu vlastnictví a na druhé straně 
právo pachatele trestného činu na ochranu osobních 
údajů. Jestliže posuzujeme charakter a význam 
ochrany těchto práv, nelze nepřihlédnout k tomu, 
že subjekt, který zcela vědomě zcizil elektrokolo, 
musel vědět, že jedná v rozporu se zákonem, 
neboť převzal do své dispozice předmět, který mu 
nenáležel. Vědomě tedy porušoval zákon, a to za 
situace, kdy na prodejně bylo veřejně deklarováno, 
že prostor je monitorován. Byl tedy srozuměn s tím, 
že jeho jednání je kamerou zachyceno. Nabízí se 
otázka intenzity ochrany prvá subjektu, který vědomě 
disponuje s movitou věcí, která mu nepatří a intenzity 
ochrany práv subjektu, který je v postavení subjektu, 
jemuž je narušeno jeho právo na ochranu majetku. 
Ze závěru žalovaného skutečně vyplývá, že staví 
ochranu soukromí pachatele trestného činu nad 
právo majitele na ochranu vlastního majetku. Nelze 
přehlédnout, že fotografie byla pořízena v průběhu 
páchání trestné činnosti a že zveřejnění fotografie 
na sociální síti vedlo k odhalení pachatele. Soud má 
za to, že pachatel trestné činnosti, který úmyslně 
odcizí majetek, který mu nepatří, musí počítat s tím, 
že jeho práva na ochranu osobní identity nebudou 
chráněna stejně jako práva osob, které jednají 
v souladu se zákonem. Soud nevidí důvod, proč by 
měla být poskytnuta ochrana pachateli trestného 
činu, a současně byla pokutou potrestána osoba, 
která se tím, že zveřejnila fotografii pachatele na 

Facebooku, snažila pouze o okamžité zajištění 
navrácení svého vlastního majetku v hodnotě 
relativně vysoké. Skutkové okolnosti v této věci mají 
pak výrazný dopad na nebezpečnost jednání žalobce, 
které je jednou z podmínek pro závěr o tom, zda 
došlo ke spáchání deliktu. Soud má za to, že v daném 
případě nelze hovořit o nebezpečnosti jednání 
žalobce, jestliže využil svého práva na ochranu svého 
vlastnictví proti subjektu, který zcela vědomě jednal 
v rozporu se zákonem. 

Soud přitom zohlednil i skutečnost, že televizní 
stanice často vysílají v rámci zpravodajských pořadů 
záběry z průmyslových kamer, na kterých se objevují 
osoby zachycené při páchání trestné činnosti. 
V některých případech se jedná o závěry poskytnuté 
policií, jak uvádí žalovaný, ale ne vždy, což je patrné 
z obsahu konkrétních pořadů Tato praxe často 
nebývá žalovaným Úřadem postihována. I vzhledem 
k této praxi je soud přesvědčen, že uložení pokuty 
v daném případě není na místě, neboť nevidí důvod, 
proč by zveřejnění fotografie na jiném informačním 
portálu mělo k uložení pokuty vést. 

Z uvedených důvodů tak soud dospěl k závěru, že 
by v případě, že v řízení následujícím po zrušení 
rozhodnutí dospěje k závěru, že se žalobce jednání, 
kterým porušil povinnost zpracovávat osobní 
údaje pouze v souladu s účelem, k němuž byly 
shromážděny; dopustil, měl žalovaný aplikovat 
ustanovení § 5 odst. 2 písm. e) zákona a v důsledku 
toho od potrestání upustit.
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Rozsudek Nejvyššího správního soudu 
ze dne 8. 6. 2016, čj. 3 As 118/2015-34

V projednávané věci není sporu o tom, že žalobce 
instaloval ve své provozovně (aniž by svůj úmysl ve 
smyslu § 16 zákona předem ohlásil Úřadu) kamerový 
systém, jehož účelem bylo zvýšení ochrany majetku 
a shromažďování údajů o případné trestné činnosti. 
Mezi účastníky rovněž není sporné, že záznam 
z bezpečnostní kamery v daném případě obsahoval 
osobní údaje ve smyslu § 4 písm. a) tohoto zákona. 
V dalším se lze plně ztotožnit s názorem stěžovatele, 
že účelem provozování kamerových systémů při 
ochraně majetku není (ve zkratce řečeno) pořizování 
záznamů pro jejich budoucí zveřejnění, ale pouze 
pro eventuální předání k tomu určeným orgánům 
k dalším úkonům. Vyšetřování a postihování trestné 
činnosti (do něhož lze zahrnout i páchání přestupků) 
je přitom plně v kompetenci orgánů státu. Počínání 
žalobce tedy nebylo kryto ani ustanovením § 3 
odst. 6 písm. d) zákona, neboť není orgánem, jemuž 
zvláštní zákony takovou činnost umožňují, či dokonce 
předepisují, ani neměl ke zpracování osobních údajů 
souhlas dotčené osoby. Na věc pak nedopadá ani 
výjimka zakotvená v ustanovení § 5 odst. 2 písmeno 
e) zákona, neboť počínání žalobce ve výše popsaném 
rozsahu nebylo nezbytné pro ochranu jeho práv nebo 
právem chráněných zájmů. Lze tedy uzavřít, že ke 
zpracování osobních údajů došlo v rozporu s účelem, 
ke kterému byly shromážděny, aniž existoval jiný 
zákonný důvod pro jejich zpracování; tím došlo 
k porušení § 5 odst. 1 písm. f) zákona o ochraně 
osobních údajů a k naplnění skutkové podstaty 
správního deliktu podle § 44 odst. 2 písm. c) tohoto 
zákona. 

Za této situace není dán žádný prostor pro test 
proporcionality tak, jak ho provedl Městský soud 
v Praze. Za dané situace totiž k žádnému konfliktu 
mezi právem na ochranu majetku žalobce a právem 
na ochranu osobních údajů třetích osob nedochází 
a testem proporcionality není co poměřovat. Zákon 
sám totiž stanoví, kudy vedou hranice mezi právem 
na ochranu majetku na straně jedné a právem na 
ochranu osobních údajů na straně druhé. Právo na 
ochranu majetku je přitom dostatečně saturováno 
právem žalobce na instalaci a používání kamerového 
systému za zákonem stanovených podmínek a na 
případné další použití údajů získaných snímáním 
sledovaného prostoru státními orgány k tomu 
určenými. Jakékoliv další nakládání s osobními údaji 

takto shromážděnými bez souhlasu dotčených 
subjektů nelze ničím odůvodnit. Kromě judikatury 
Evropského soudu pro lidská práva, na kterou 
poukazuje stěžovatel a která se blíže zabývala 
především podmínkami, za nichž je vůbec možno 
záznamy kamerovým systémem pořizovat, je třeba 
v této souvislosti blíže zmínit především usnesení 
Ústavního soudu ze dne 8. 2. 2010, sp. zn. IV. ÚS 
2425/09, který problematiku provozu kamerových 
systémů a jejich možný zásah do osobnostních práv 
třetích osob lapidárně ale výstižně shrnuje. 

Podle něj (posuzováno v kontextu ústavní stížnosti 
osoby, proti níž byl záznam z kamery použit 
v trestním řízení) „při posuzování námitky porušení 
práva na soukromí pořízením uvedeného záznamu 
lze dát za pravdu stěžovateli, že monitorování 
veřejného místa kamerou a následné pořízení 
trvalého záznamu spadá pod ochranu poskytovanou 
článkem 10 Listiny a článkem 8 odst. 1 Úmluvy 
o ochraně lidských práv a základních svobod (dále 
jen „Úmluva“). Obecně je pro účely hodnocení, 
zda došlo k nedovolenému zásahu do soukromí ze 
strany orgánů veřejné moci, nutno zkoumat, zda byla 
zaznamenána soukromá záležitost či veřejná událost 
a zda byl získaný materiál určen pro omezené použití 
či měl být dostupný široké veřejnosti (srov. odst. 
58 rozsudku Evropského soudu pro lidská práva P. 
G. a J. H. proti Spojenému království ze dne 25. 9. 
2001, č. 44787/98, dostupný na http://echr.coe.int). 
Běžné použití bezpečnostních kamer samo o sobě, 
ať na ulici nebo v prostorách jako nákupní centrum 
nebo policejní stanice, kde slouží legitimnímu 
a předvídatelnému účelu, není problematické 
z pohledu článku 8 odst. 1 Úmluvy (srov. odst. 40 
rozsudku Perry proti Spojenému království ze dne 
17. 7. 2003, č. 63737/00). Uvedené závěry jsou plně 
aplikovatelné na stěžovatelovu věc, neboť poškozený 
instalováním průmyslové kamery na veřejném místě 
sledoval legitimní cíl, tj. ochranu svého majetku 
a odhalení pachatele trestného činu, který by se jej 
osobně dotýkal. Pořízený záznam byl pak využit jen 
pro nezbytně nutný účel (prokázání viny stěžovatele 
v trestním řízení) a nebyl nijak zneužit, např. 
veřejným zpřístupněním záznamu, znevažováním 
stěžovatele ve sdělovacích prostředcích apod.“ Ve 
výše uvedeném shrnutí je tedy obsažena i odpověď 
na problém řešený v projednávané věci a podpořeny 
závěry Nejvyššího správního soudu uvedené výše.
 

http://echr.coe.int
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Usnesení Ústavního soudu ze dne 5. 9. 2017, 
sp. zn. III. ÚS 3565/16

15. Odlišné závěry jsou pak zřejmé ohledně 
zveřejnění osobního údaje (fotografie) na sociální 
síti. Podle správních orgánů i správních soudů 
stěžovatelka porušila jednu z povinností správce, 
neboť účel zveřejnění osobního údaje nebyl 
v souladu s účelem shromažďování daných osobních 
údajů kamerovým záznamem [§ 5 odst. 1 písm. a), 
f) ZOOÚ]; stěžovatelka přitom neměla ani souhlas 
subjektu údajů ke zpracovávání údajů k jinému účelu. 
V rozhodnutích správních orgánů a správních soudů 
je přitom přehledně identifikován účel pořizování 
záznamu na bezpečnostní kameru, který vyhodnotily 
tyto orgány veřejné moci jako legální a legitimní. 
Takovým účelem je podle nich zachycení případné 
protiprávní činnosti na majetku stěžovatelky 
a pachatele (osoby podezřelé) na kameru, 
a umožnění (usnadnění, urychlení) identifikace 
pachatele; záznam není v případě bezpečnostních 
kamer pořizován pro účel jeho zpřístupnění široké 
veřejnosti samotným správcem. Oproti tomu 
zveřejnění fotografie (s doprovodným textem) 
stěžovatelkou mělo za účel označení subjektu údajů 
veřejně za pachatele a vyhledání tohoto subjektu 
údajů za pomoci neurčitého počtu třetích osob 
(veřejnosti). Stěžovatelka v ústavní stížnosti namítá 
obdobně jako v předchozích řízeních, že pro obě 
operace zpracování osobních údajů (nahrávání na 
záznam i zveřejnění) byl dán shodný účel, a sice 
„ochrana jejího majetku“, avšak nijak tím relevantně 
nevyvrací úvahy a závěry orgánů veřejné moci, které 
v souladu s požadavky a smyslem zákona (ZOOÚ) 
definovaly či popsaly dostatečně určitě účel každého 
z uvedených způsobů zpracovávání osobních údajů. 
Přehledně vyložily, že účel „ochrany majetku“ je 
v případě kamerových systémů se záznamem naplněn 
právě možností instalovat kameru a ukládat snímané 
osobní údaje, které umožní identifikaci subjektu 
údajů, a mohou být použity jako důkaz v příslušném 
řízení (občanskoprávním, přestupkovém, trestním); 
nemůže však zahrnovat postup stěžovatelky 
nahrazující činnost příslušných orgánů veřejné moci 
[k zákonem stanovenému postupu těchto orgánů 
a užití osobních údajů k odlišnému účelu v rámci 
jejich činnosti srov. § 3 odst. 6 písm. d), a § 5 odst. 1 
písm. f) věta druhá ZOOÚ]. Ústavní soud neshledal, 
že by tyto závěry orgánů veřejné moci ve věci 
stěžovatelky přestavovaly libovůli nebo jiné vybočení 
z ústavních mezí.

16. Stěžovatelka namítá, že i v případě zveřejnění 
fotografie měla být aplikována výjimka podle § 5 
odst. 2 písm. e) ZOOÚ, a to v rámci posuzování 
možnosti dalšího zpracovávání osobních údajů 
k jinému účelu bez souhlasu subjektu údajů. Rovněž 
s tímto aspektem se však rozhodující orgány 
vypořádaly. Předně je třeba uvést, že daná výjimka, 
podle které lze zpracovávat osobní údaje i bez 
souhlasu subjektu údajů, resp. v daném případě bez 
souhlasu subjektu údajů zpracovávat osobní údaje 
k jinému účelu než byly shromážděny, obsahuje 
dvě podmínky. První je podmínka nezbytnosti 
takového zpracovávání osobních údajů (k jinému 
účelu) pro ochranu práv a právem chráněných zájmů 
správce. Druhou je podmínka, podle které nesmí 
nad těmito právy či zájmy správce převážit právo na 
ochranu soukromého a osobního života subjektu 
práv (poměřování práv). Je přitom třeba naplnit 
obě podmínky, aby došlo k aplikaci dané výjimky. 
Podle obsahu všech rozhodnutí ve věci správního 
deliktu stěžovatelky nebyla shledána splněnou již 
první z podmínek (bylo proto nadbytečné se zabývat 
poměřováním v kolizi stojících práv). Rozhodující 
orgány poukázaly na primární a zákonné možnosti 
stěžovatelky, konkrétně kompetence příslušných 
orgánů veřejné moci (zejména orgánů činných 
v trestním řízení), a v rozhodnutích popsaly, že 
stěžovatelka zveřejnila fotografii, avšak také 
kontaktovala Policii ČR a předala jí celý záznam 
z kamery. V průběhu předchozích řízení stěžovatelka 
zjevně relevantně nezpochybnila závěr o absenci 
„nezbytnosti“ zveřejnění fotografie samotnou 
stěžovatelkou na sociální síti. Ostatně stěžovatelka 
sama v ústavní stížnosti uvádí, že danou fotografii 
by zřejmě zveřejnila i Policie ČR, tento možný 
postup Policie ČR nezpochybnila, což nepodporuje 
názor stěžovatelky, že by zveřejnění samotnou 
stěžovatelkou bylo nezbytné, jediné přístupné 
a efektivní řešení k ochraně jejích majetkových práv. 
Z celého řízení ani z ústavní stížnosti navíc neplyne, 
že by Policie ČR při předání záznamu odmítla plnit 
své zákonné povinnosti; stěžovatelka v průběhu 
řízení proti postupu Policie ČR ničeho nenamítala.
17. Stěžovatelka je přesvědčena, že jako poškozená 
má právo, a to souběžně s orgány činnými v trestním 
řízení, vyhledávat důkazy proti pachateli ve smyslu 
§ 89 odst. 2 trestního řádu. Uvedené však nevyvrací 
závěry správních soudů. Zmíněným ustanovením 
trestního řádu nebylo možno ospravedlnit postup 
stěžovatelky porušující zákonem regulovanou 
ochranu osobních údajů.
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18. Stěžovatelka v ústavní stížnosti namítla malou 
úspěšnost Policie ČR při pátrání po movitých 
věcech, poukázala na statistiky Policie ČR, a na 
blíže nekonkretizovaný svůj předchozí případ 
odcizeného kola. Z rozhodnutí všech orgánů 
veřejné moci ve věci správního deliktu stěžovatelky 
je však zřejmé, že takovou argumentaci 
stěžovatelka poprvé uvádí až v ústavní stížnosti. 
Je tedy nutno připomenout zásadu subsidiarity 
ústavní stížnosti; stěžovatelka měla dostatek 
prostoru přednést ve čtyřech instancích všechny 
své argumenty, aby se jimi mohly správní orgány 
a následně správní soudy zabývat.

19. Rovněž poukaz stěžovatelky na proměny 
celé společnosti je v ústavní stížnosti novotou. 
Podstatou této argumentace je však především názor 
o možném dvojím výkladu zákonného ustanovení, 
a výtka, že orgány měly zvolit interpretaci k ochraně 
stěžovatelčina vlastnictví. Nejednoznačnost § 5 
odst. 2 písm. e) ZOOÚ však ohledně podmínky 
„nezbytnosti“ a jejího nenaplnění ve věci stěžovatelky 
zjevně nevyplynula. Ústavnímu soudu není ani 
zřejmé, jak by závěr o absenci prvku nezbytnosti mělo 
zvrátit právě tvrzení, že stále větší část společnosti 
užívá informační technologie. Jde-li o ochranu 
majetku stěžovatelky ze strany orgánů veřejné moci, 
tak ji správní orgány ani správní soudy postupem 
ve věci správního deliktu nezanedbaly. Ochrana 
majetku stěžovatelky ostatně měla těžiště zejména 
po odcizení elektrokola, tedy primárně v příslušném 
řízení trestním, přestupkovém či občanskoprávním; 
bylo na stěžovatelce obrátit se na příslušné orgány 
veřejné moci.



ÚOOÚ by pokutu v případu ekolo.cz znovu neudělil 
3. 10. 2017 - Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) reaguje následujícím vyjádřením na 
zprávy v médiích v souvislosti s rozhodnutím Ústavního soudu v ukončeném případu 
ekolo.cz. 
 
   
Za současného vedení Úřadu by k uložení pokuty společnosti ekolo.cz nedošlo. Jeho 
předsedkyně Ivana Janů je přesvědčena, že žádná interpretace jakéhokoli zákona nemůže být 
odtržena od vnímání spravedlnosti ve společnosti. 
 
“Je třeba ctít také zásadu, že se každý může přiměřeným způsobem domoci svého práva, 
pokud bylo zasaženo do jeho zákonem chráněných zájmů. Důležité přitom je, aby to bylo 
přiměřeně a za podmínky, že je jasné, že zásah veřejné moci nepřijde včas. A to byl právě 
tento případ,“ vysvětlila předsedkyně Ivana Janů. 
 
Zároveň je důležité připomenout, že posledním aktivním krokem Úřadu v této kauze bylo 
podání kasační stížnosti 1. června 2015 k Nejvyššímu správnímu soudu, což se stalo tři 
měsíce před nástupem předsedkyně Ivany Janů do čela instituce. 
 
„Doufala jsem, že v rámci řízení před Ústavním soudem bude vzata v úvahu specifičnost 
případu ekolo.cz a že bude zvážen i praktický dopad rozhodnutí soudu,“ prohlásila 
předsedkyně Úřadu. 
 
Současně upozorňuje na zavádějící tvrzení týkající se případu, která se objevila v médiích a 
která nejsou založena na úplném výkladu platného práva. Argument, že k pořizování, resp. 
zveřejnění záznamu byl údajně nutný souhlas osoby podezřelé z krádeže, není správný. V této 
věci totiž není pro konání okradeného nutný souhlas nahrávané osoby. Důležité pro posouzení 
případu je skutečnost, zda jednal v zájmu ochrany osob či majetku, na což pamatuje zákon o 
ochraně osobních údajů. 
 
Úřad chce veřejnost ujistit, že v jeho rozhodovací praxi dochází k postupnému vývoji (viz 
Stanovisko č. 1/2016 - Umístění kamerových systémů v bytových domech). Takovéto změny 
však nemohou mít charakter jednorázové, rychlé kampaně, ale musí se naopak jednat o 
promyšlený proces, který je založen vždy na důkladném posuzování každé individuální kauzy 
tak, aby byla respektována zásada proporcionality při výkladu zákona o ochraně osobních 
údajů a ochrana práv a právem chráněných zájmů při zpracování osobních údajů správcem či 
dalšími osobami. 
  
 
Vytvořeno / změněno: 3.10.2017 / 3.10.2017 

 
 
 

zdroj: https://www.uoou.cz/uoou-by-pokutu-v-nbsp-pripadu-ekolo-cz-znovu-neudelil/d-27149 
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04. Pravomoci obcí

Obsah  · Pracovní list „Pravomoci obcí“ 
 · Řešení pracovního listu „Pravomoci obcí“ 
 · Předvolební letáčky
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Pravomoci obcí
 A  Přečtěte si znovu předvolební sliby komunálních politiků. Které čtyři sliby politici po svém 

případném zvolení nemohou splnit, protože k tomu nemají dostatečné kompetence? Porovnejte 
své odpovědi ve dvojici.

 a. Modré parkovací zóny budou pro občany naší obce zadarmo.
 b. Zrušíme zákaz pití alkoholu na některých veřejných místech v naší obci tak, aby si mohli přátelé nebo 

návštěvníci v klidu posedět třeba na pikniku u řeky se sklenkou vína a kochat se výhledem na panorama.
 c.  Do osmi let vysázíme v naší obci milion stromů.
 d.  Do roku 2022 dokončíme obchvat naší obce.
 e.  Třídírnu odpadů a další ubytovnu jen přes mou mrtvolu!
 f.  Prosadíme referendum o Czexitu – vystoupení ČR z EU.
 g.  Zajistíme, aby v naší obci fungovala knihovna a pošta.
 h.  Bude bezpečno! Navýšíme počet strážníků v ulicích.
 i.  Naše obec bez migrantů!
 j.  Zařídíme dostatek míst v mateřských a základních školách.
 k.  Opravíme chodníky v centru obce.
 l.  Vozový park MHD budeme rozšiřovat už jen o vozidla na alternativní pohon.
 m.  Zvýšíme poplatky za školku a snížíme poplatky za psy.
 n.  Otevřeme v naší příjemné obci univerzitu, aby se stala duchovním centrem celého regionu.
 o.  Obecní byty pro ty, kdo si nemohou dovolit tržní nájem. Tedy hlavně pro rodiny s malými dětmi, 

důchodce a podobně.

 B  Přečtěte si článek na webu ČT24 a potvrďte či upravte své předchozí závěry v prvním úkolu. 
Své argumenty doložte příklady z textu.

5. 10. 2018 / ct24.ceskatelevize.cz
„Obec může opravit chodník nebo postavit školu. Obchvaty ani zastavení migrace ale nezajistí“

 C  Ve dvojicích či trojicích diskutujte nad následujícími otázkami. Nezapomeňte svá tvrzení podpořit 
věcnými argumenty.

 1.  Překvapila vás některá z uvedených pravomocí? Jaká? Proč?
 2.  Postrádáte nějakou pravomoc? Jakou? Proč?
 3. Kterou pravomoc považujete za nejdůležitější? Proč?
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Pravomoci obcí
 A  Přečtěte si znovu předvolební sliby komunálních politiků. Které čtyři sliby politici po svém 

případném zvolení nemohou splnit, protože k tomu nemají dostatečné kompetence? Porovnejte 
své odpovědi ve dvojici.

 a. Modré parkovací zóny budou pro občany naší obce zadarmo.
 b. Zrušíme zákaz pití alkoholu na některých veřejných místech v naší obci tak, aby si mohli přátelé nebo 

návštěvníci v klidu posedět třeba na pikniku u řeky se sklenkou vína a kochat se výhledem na panorama.
 c.  Do osmi let vysázíme v naší obci milion stromů.
 d.  Do roku 2022 dokončíme obchvat naší obce.
 e.  Třídírnu odpadů a další ubytovnu jen přes mou mrtvolu!
 f.  Prosadíme referendum o Czexitu – vystoupení ČR z EU.
 g.  Zajistíme, aby v naší obci fungovala knihovna a pošta.
 h.  Bude bezpečno! Navýšíme počet strážníků v ulicích.
 i.  Naše obec bez migrantů!
 j.  Zařídíme dostatek míst v mateřských a základních školách.
 k.  Opravíme chodníky v centru obce.
 l.  Vozový park MHD budeme rozšiřovat už jen o vozidla na alternativní pohon.
 m.  Zvýšíme poplatky za školku a snížíme poplatky za psy.
 n.  Otevřeme v naší příjemné obci univerzitu, aby se stala duchovním centrem celého regionu.
 o.  Obecní byty pro ty, kdo si nemohou dovolit tržní nájem. Tedy hlavně pro rodiny s malými dětmi, 

důchodce a podobně.

 B  Přečtěte si článek na webu ČT24 a potvrďte či upravte své předchozí závěry v prvním úkolu. 
Své argumenty doložte příklady z textu.

5. 10. 2018 / ct24.ceskatelevize.cz
„Obec může opravit chodník nebo postavit školu. Obchvaty ani zastavení migrace ale nezajistí“

 d. Do roku 2022 dokončíme obchvat naší obce: obce se starají o silnice nižších tříd, silnice 2. a 3. třídy (což 
obchvat bezpochyby je) spravují kraje. 

 f. Prosadíme referendum o Czexitu – vystoupení ČR z EU: toto je celostátní záležitost, řešila by se tedy na 
státní úrovni – Parlament ČR by musel schválit speciální zákon o referendu.

 i. Naše obec bez migrantů: jedná se o celostátní záležitost, otázku zahraniční politiky řeší Ministerstvo 
zahraničí a Parlament ČR.

 n. Otevřeme v naší příjemné novou univerzitu, aby se stala duchovním centrem celého regionu: univerzity 
spravuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. 

 C  Ve dvojicích či trojicích diskutujte nad následujícími otázkami. Nezapomeňte svá tvrzení podpořit 
věcnými argumenty.

 1.  Překvapila vás některá z uvedených pravomocí? Jaká? Proč?
 2.  Postrádáte nějakou pravomoc? Jakou? Proč?
 3. Kterou pravomoc považujete za nejdůležitější? Proč?



Modré parkovací zóny budou pro občany 

naší obce zadarmo.

Zrušíme zákaz pití alkoholu na některých veřejných 
místech v naší obci tak, aby si mohli přátelé nebo 
návštěvníci v klidu posedět třeba na pikniku u řeky se 
sklenkou vína a kochat se výhledem na panorama.

Do osmi let vysázíme v naší obci 
1 000 000 stromů.

Do roku 2022
dokončíme obchvat

naší obce.

× třídírnu odpadů       × další ubytovnu

jen přes mou mrtvolu!
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a.

b.

c.

d.

e.



Prosadíme referendum o CZEXITU
=

!!! vystoupení ČR z EU !!!

Zajistíme, aby v naší obci fungovala 

knihovna a pošta.

Bude bezpečno!
Navýšíme počet strážníků v ulicích.

Naše obec bez
migrantů!

∞
Zařídíme dostatek míst v mateřských a základních školách.

 ∞
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f.

g.

h.

i.

j.



Opravíme chodníky v centru obce.

Vozový park MHD budeme rozšiřovat
už jen o vozidla na alternativní pohon.

Zvýšíme poplatky za školku

a snížíme poplatky za psy.

Otevřeme v naší příjemné obci univerzitu, 
aby se stala duchovním centrem

celého regionu.

Obecní byty pro ty, kdo si nemohou 
dovolit tržní nájem. Tedy hlavně pro rodiny 
s malými dětmi, důchodce a podobně.

34 Pravomoci obcí

k.

l.

m.

n.

o.
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05. Orgány obcí

Obsah  · Pracovní list „Orgány obcí“
 · Řešení pracovního listu „Orgány obcí“
 · Text ke skládankovému učení „Zastupitelstvo“ A1–A6
 · Text ke skládankovému učení „Rada“ B1–B6
 · Text ke skládankovému učení „Starosta/starostka“ 

C1–C6
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Orgány obcí
 A  Vyplňte tabulku.

CHARAKTERISTIKA PRAVOMOCI

RA
D

A
 O

BC
E

ST
A
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U
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obecná charakteristika a pravomoci:

PŘ
EN

ES
EN

Á
 V

S 
SA

M
O

ST
AT

N
Á 

PŮ
SO

BN
O

ST
 O

BC
E

definice:
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 B  Jsou uvedené výroky pravdivé? Nepravdivé výroky opravte.

 a. Počet zastupitelů se odvozuje od velikosti obce.

 
 b. Zasedání zastupitelstva jsou veřejná, může se jich zúčastnit kdokoliv.

 
 c. Členy rady volí občané v komunálních volbách jednou za čtyři roky.

 
 d. Vztah rady a zastupitelstva bychom mohli zjednodušeně přirovnat ke vztahu vlády a poslanecké 

sněmovny. Rada má výkonnou moc, zatímco zastupitelstvo zákonodárnou.

 
 e. Starosta může odvolat členy zastupitelstva.

 
 f. Obecní úřad vykonává jen přenesenou působnost obce.

 

 C  Prozkoumejte webové stránky vašeho obecního úřadu a odpovězte na otázky.

 1. Jak se k obecnímu úřadu dostanete?

 
 2.  Kdy a kde se koná nejbližší zasedání zastupitelstva?

 
 3.  Jak se jmenuje starosta/primátor?

 
 4.  Na jakou emailovou adresu můžete poslat dotaz či připomínku ke způsobu řízení obce?

 
 5.  Kdy jsou úřední hodiny obecního úřadu pro veřejnost?

 

 D  Odpovězte na otázky, jak postupovat v těchto situacích.

 1. Petrovi bude 15 let a musí si zažádat o svůj první občanský průkaz. Na jaký odbor se má obrátit? Jaké 
doklady bude potřebovat? Bude muset zaplatit nějaký poplatek?

 
 2.  Paní Nováková se chystá na vysněnou dovolenou do Turecka a musí si zažádat o nový cestovní pas. 

Potřebovala by doklad v co nejkratší možné lhůtě. Jaké má možnosti?

 
 3.  Pan Václav Král a slečna Františka Pilná by rádi uzavřeli manželství. Na jaký odbor se mají obrátit? Jaké 

doklady by si měli přinést?

 
 4.  Pan Horálek si pořídil malého pejska, ví, že je potřeba tuto skutečnost ohlásit. Na jaký odbor se má 

obrátit? Mění se něco, pokud je pes z útulku? Mění se něco, když je pan Horálek důchodce?
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Orgány obcí
 A  Vyplňte tabulku.

CHARAKTERISTIKA PRAVOMOCI

RA
D

A
 O

BC
E

 · výkonný orgán obce
 · volena zastupitelstvem
 · 5–11 členů, méně než 15 členů zastup. 

→ pravomoci vykonává starosta/ka
 · zasedání neveřejná, usnesení veřejná
 · zřizuje komise

zabezpečovat hospodaření obce podle schváleného rozpočtu; provádět 
rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvem obce; 
vydávat nařízení obce; projednávat a řešit návrhy, připomínky a podněty 
předložené členy zastupitelstva obce nebo komisemi rady obce; stanovit 
rozdělení pravomocí v obecním úřadu; zřizovat a zrušovat odbory 
a oddělení obecního úřadu; kontrolovat plnění úkolů obecním úřadem 
a komisemi v oblasti samostatné působnosti obce; stanovit pravidla pro 
přijímání a vyřizování petic a stížností

ST
A

RO
ST

A
 /

 

ST
A

RO
ST

K
A

 · zastupuje obec navenek a stojí 
v jejím čele

 · ve statutárním městě primátor/ka
 · volen/a zastupitelstvem z řad 

zastupitelstva
 · odpovědný/á zastupitelstvu

jmenovat a odvolávat tajemníka/tajemnici úřadu;
odpovídat za informování veřejnosti o činnosti obce;
svolávat a zpravidla řídit zasedání zastupitelstva obce a rady obce; 
podepisovat právní předpisy obce, usnesení zastupitelstva obce a rady 
obce; odpovídat za včasné objednání přezkoumání hospodaření obce za 
uplynulý kalendářní rok atd.

ZA
ST

U
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TE
LS

TV
O

 O
BC

E

 · základní orgán obce
 · voleno na 4 roky podle výsledků 

komunálních voleb
 · 5–55 členů
 · pro přijetí usnesení je potřeba 

nadpoloviční většina všech hlasů 
zastupitelů

 · schází se nejméně jednou za 3 měsíce
 · zřizuje výbory

schvalovat program rozvoje obce; schvalovat rozpočet a závěrečný 
účet obce; vydávat obecně závazné vyhlášky obce (např. o provozování 
herních automatů, místních poplatcích, pohybu psů, omezování 
prodeje a konzumaci alkoholu, omezování kouření na veřejných 
prostranstvích aj.); rozhodovat o vyhlášení místního referenda; volit 
z řad členů zastupitelstva obce starostu, místostarosty a další členy 
rady obce (radní) a odvolávat je z funkce; stanovit počet členů rady 
obce; rozhodovat o nabytí a převodu hmotných nemovitých věcí včetně 
vydání nemovitostí podle zvláštních zákonů s výjimkou inženýrských sítí 
a pozemních komunikací; převádět byty a nebytové prostory z majetku 
obce; poskytovat dotace a návratné finanční výpomoci nad 50 000 Kč 
v jednotlivém případě fyzickým nebo právnickým osobám 

O
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D

obecná charakteristika a pravomoci:

Obecní úřad (v případě statutárního města magistrát) je administrativním orgánem obce. Tvoří ho starosta/ka, 
místostarosta/ka, tajemník/ice a zaměstnanci obecního úřadu. Pro plnění úkolů v různých oblastech se většinou člení na 
odbory a oddělení.
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definice:

V rámci samostatné působnosti spravuje obec samostatně své záležitosti. Může např. sestavovat rozpočet, schvalovat 
program rozvoje obce, prodávat obecní majetek, vydávat obecně závazné vyhlášky atd. 

Přenesená působnost obce znamená výkon státní správy příslušným orgánem obce. Jedná se například o evidenci 
obyvatel, vydávání občanských průkazů a cestovních pasů nebo stavebních povolení.
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 B  Jsou uvedené výroky pravdivé? Nepravdivé výroky opravte.

 a. Počet zastupitelů se odvozuje od velikosti obce.

ANO 
 b. Zasedání zastupitelstva jsou veřejná, může se jich zúčastnit kdokoliv.

ANO 
 c. Členy rady volí občané v komunálních volbách jednou za čtyři roky.

NE, rada je volena zastupiteli obce z řad zastupitelů. 
 d. Vztah rady a zastupitelstva bychom mohli zjednodušeně přirovnat ke vztahu vlády a poslanecké 

sněmovny. Rada má výkonnou moc, zatímco zastupitelstvo zákonodárnou.

ANO, vztah platí u samostatné působnosti, v přenesené působnosti zastupitelstvo nehraje žádnou roli.  
 e. Starosta může odvolat členy zastupitelstva.

NE, členové zastupitelé jsou voleni ve volbách občany, a tudíž odpovědni voličům. Zastupitelstvo však  
může odvolat radu a starostu. 

 f. Obecní úřad vykonává jen přenesenou působnost obce.

NE, obecní úřad vykonává přenesenou i samostatnou působnost obce. 

 C  Prozkoumejte webové stránky vašeho obecního úřadu a odpovězte na otázky.

 1. Jak se k obecnímu úřadu dostanete?

 
 2.  Kdy a kde se koná nejbližší zasedání zastupitelstva?

 
 3.  Jak se jmenuje starosta/primátor?

 
 4.  Na jakou emailovou adresu můžete poslat dotaz či připomínku ke způsobu řízení obce?

 
 5.  Kdy jsou úřední hodiny obecního úřadu pro veřejnost?

 

 D  Odpovězte na otázky, jak postupovat v těchto situacích.

 1. Petrovi bude 15 let a musí si zažádat o svůj první občanský průkaz. Na jaký odbor se má obrátit? Jaké 
doklady bude potřebovat? Bude muset zaplatit nějaký poplatek?

 
 2.  Paní Nováková se chystá na vysněnou dovolenou do Turecka a musí si zažádat o nový cestovní pas. 

Potřebovala by doklad v co nejkratší možné lhůtě. Jaké má možnosti?

 
 3.  Pan Václav Král a slečna Františka Pilná by rádi uzavřeli manželství. Na jaký odbor se mají obrátit? Jaké 

doklady by si měli přinést?

 
 4.  Pan Horálek si pořídil malého pejska, ví, že je potřeba tuto skutečnost ohlásit. Na jaký odbor se má 

obrátit? Mění se něco, pokud je pes z útulku? Mění se něco, když je pan Horálek důchodce?
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Zastupitelstvo        A 1
Zastupitelstvo je základní orgán obce. Je voleno na čtyři roky podle výsledků komunálních voleb. Volit mohou 
obyvatelé obce. Počet členů (5–55) se liší podle počtu obyvatel v obci (může být sudý i lichý). Je potřeba 
nadpoloviční většina všech hlasů zastupitelů, aby mohlo být přijato usnesení. Zasedání jsou veřejná. Zastupitelé 
se schází podle potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce. Zastupitelstvo zřizuje tzv. výbory, které pomáhají ve 
výkonu jeho činnosti. Výbory finanční a kontrolní se zřizují povinně, v obcích, kde žije více než 10 % obyvatel jiné 
než české národnosti, se zřizuje výbor pro národnostní menšiny. Podle potřeby je možné vytvořit i další výbory, 
např. výbor pro dopravu nebo výbor pro životní prostředí. Mezi pravomoci zastupitelstva mimo jiné patří:

 · schvalovat program rozvoje obce;
 · schvalovat rozpočet a závěrečný účet obce;
 · vydávat obecně závazné vyhlášky obce (např. o provozování herních automatů, místních poplatcích, pohybu 

psů, omezování prodeje a konzumaci alkoholu, omezování kouření na veřejných prostranstvích aj.);
 · rozhodovat o vyhlášení místního referenda;
 · volit z řad členů zastupitelstva obce starostu, místostarosty a další členy rady obce (radní) a odvolávat je 

z funkce, stanovit počet členů rady obce;
 · rozhodovat o nabytí a převodu hmotných nemovitých věcí včetně vydání nemovitostí podle zvláštních 

zákonů, s výjimkou inženýrských sítí a pozemních komunikací, provádět převod bytů a nebytových prostorů 
z majetku obce;

 · poskytovat dotace a návratné finanční výpomoci nad 50 000 Kč v jednotlivém případě fyzickým nebo 
právnickým osobám a uzavírat veřejnoprávní smlouvy o jejich poskytnutí, uzavírat smlouvy o přijetí 
a poskytnutí úvěru nebo zápůjčky, o převzetí dluhu, o převzetí, ručitelského závazku, o přistoupení 
k závazku a smlouvy o společnosti.

Zastupitelstvo        A2
Zastupitelstvo je základní orgán obce. Je voleno na čtyři roky podle výsledků komunálních voleb. Volit mohou 
obyvatelé obce. Počet členů (5–55) se liší podle počtu obyvatel v obci (může být sudý i lichý). Je potřeba 
nadpoloviční většina všech hlasů zastupitelů, aby mohlo být přijato usnesení. Zasedání jsou veřejná. Zastupitelé 
se schází podle potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce. Zastupitelstvo zřizuje tzv. výbory, které pomáhají ve 
výkonu jeho činnosti. Výbory finanční a kontrolní se zřizují povinně, v obcích, kde žije více než 10 % obyvatel jiné 
než české národnosti, se zřizuje výbor pro národnostní menšiny. Podle potřeby je možné vytvořit i další výbory, 
např. výbor pro dopravu nebo výbor pro životní prostředí. Mezi pravomoci zastupitelstva mimo jiné patří:

 · schvalovat program rozvoje obce;
 · schvalovat rozpočet a závěrečný účet obce;
 · vydávat obecně závazné vyhlášky obce (např. o provozování herních automatů, místních poplatcích, pohybu 

psů, omezování prodeje a konzumaci alkoholu, omezování kouření na veřejných prostranstvích aj.);
 · rozhodovat o vyhlášení místního referenda;
 · volit z řad členů zastupitelstva obce starostu, místostarosty a další členy rady obce (radní) a odvolávat je 

z funkce, stanovit počet členů rady obce;
 · rozhodovat o nabytí a převodu hmotných nemovitých věcí včetně vydání nemovitostí podle zvláštních 

zákonů, s výjimkou inženýrských sítí a pozemních komunikací, provádět převod bytů a nebytových prostorů 
z majetku obce;

 · poskytovat dotace a návratné finanční výpomoci nad 50 000 Kč v jednotlivém případě fyzickým nebo 
právnickým osobám a uzavírat veřejnoprávní smlouvy o jejich poskytnutí, uzavírat smlouvy o přijetí 
a poskytnutí úvěru nebo zápůjčky, o převzetí dluhu, o převzetí, ručitelského závazku, o přistoupení 
k závazku a smlouvy o společnosti.
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Zastupitelstvo        A3
Zastupitelstvo je základní orgán obce. Je voleno na čtyři roky podle výsledků komunálních voleb. Volit mohou 
obyvatelé obce. Počet členů (5–55) se liší podle počtu obyvatel v obci (může být sudý i lichý). Je potřeba 
nadpoloviční většina všech hlasů zastupitelů, aby mohlo být přijato usnesení. Zasedání jsou veřejná. Zastupitelé 
se schází podle potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce. Zastupitelstvo zřizuje tzv. výbory, které pomáhají ve 
výkonu jeho činnosti. Výbory finanční a kontrolní se zřizují povinně, v obcích, kde žije více než 10 % obyvatel jiné 
než české národnosti, se zřizuje výbor pro národnostní menšiny. Podle potřeby je možné vytvořit i další výbory, 
např. výbor pro dopravu nebo výbor pro životní prostředí. Mezi pravomoci zastupitelstva mimo jiné patří:

 · schvalovat program rozvoje obce;
 · schvalovat rozpočet a závěrečný účet obce;
 · vydávat obecně závazné vyhlášky obce (např. o provozování herních automatů, místních poplatcích, pohybu 

psů, omezování prodeje a konzumaci alkoholu, omezování kouření na veřejných prostranstvích aj.);
 · rozhodovat o vyhlášení místního referenda;
 · volit z řad členů zastupitelstva obce starostu, místostarosty a další členy rady obce (radní) a odvolávat je 

z funkce, stanovit počet členů rady obce;
 · rozhodovat o nabytí a převodu hmotných nemovitých věcí včetně vydání nemovitostí podle zvláštních 

zákonů, s výjimkou inženýrských sítí a pozemních komunikací, provádět převod bytů a nebytových prostorů 
z majetku obce;

 · poskytovat dotace a návratné finanční výpomoci nad 50 000 Kč v jednotlivém případě fyzickým nebo 
právnickým osobám a uzavírat veřejnoprávní smlouvy o jejich poskytnutí, uzavírat smlouvy o přijetí 
a poskytnutí úvěru nebo zápůjčky, o převzetí dluhu, o převzetí, ručitelského závazku, o přistoupení 
k závazku a smlouvy o společnosti.

Zastupitelstvo        A4
Zastupitelstvo je základní orgán obce. Je voleno na čtyři roky podle výsledků komunálních voleb. Volit mohou 
obyvatelé obce. Počet členů (5–55) se liší podle počtu obyvatel v obci (může být sudý i lichý). Je potřeba 
nadpoloviční většina všech hlasů zastupitelů, aby mohlo být přijato usnesení. Zasedání jsou veřejná. Zastupitelé 
se schází podle potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce. Zastupitelstvo zřizuje tzv. výbory, které pomáhají ve 
výkonu jeho činnosti. Výbory finanční a kontrolní se zřizují povinně, v obcích, kde žije více než 10 % obyvatel jiné 
než české národnosti, se zřizuje výbor pro národnostní menšiny. Podle potřeby je možné vytvořit i další výbory, 
např. výbor pro dopravu nebo výbor pro životní prostředí. Mezi pravomoci zastupitelstva mimo jiné patří:

 · schvalovat program rozvoje obce;
 · schvalovat rozpočet a závěrečný účet obce;
 · vydávat obecně závazné vyhlášky obce (např. o provozování herních automatů, místních poplatcích, pohybu 

psů, omezování prodeje a konzumaci alkoholu, omezování kouření na veřejných prostranstvích aj.);
 · rozhodovat o vyhlášení místního referenda;
 · volit z řad členů zastupitelstva obce starostu, místostarosty a další členy rady obce (radní) a odvolávat je 

z funkce, stanovit počet členů rady obce;
 · rozhodovat o nabytí a převodu hmotných nemovitých věcí včetně vydání nemovitostí podle zvláštních 

zákonů, s výjimkou inženýrských sítí a pozemních komunikací, provádět převod bytů a nebytových prostorů 
z majetku obce;

 · poskytovat dotace a návratné finanční výpomoci nad 50 000 Kč v jednotlivém případě fyzickým nebo 
právnickým osobám a uzavírat veřejnoprávní smlouvy o jejich poskytnutí, uzavírat smlouvy o přijetí 
a poskytnutí úvěru nebo zápůjčky, o převzetí dluhu, o převzetí, ručitelského závazku, o přistoupení 
k závazku a smlouvy o společnosti.
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Zastupitelstvo        A5
Zastupitelstvo je základní orgán obce. Je voleno na čtyři roky podle výsledků komunálních voleb. Volit mohou 
obyvatelé obce. Počet členů (5–55) se liší podle počtu obyvatel v obci (může být sudý i lichý). Je potřeba 
nadpoloviční většina všech hlasů zastupitelů, aby mohlo být přijato usnesení. Zasedání jsou veřejná. Zastupitelé 
se schází podle potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce. Zastupitelstvo zřizuje tzv. výbory, které pomáhají ve 
výkonu jeho činnosti. Výbory finanční a kontrolní se zřizují povinně, v obcích, kde žije více než 10 % obyvatel jiné 
než české národnosti, se zřizuje výbor pro národnostní menšiny. Podle potřeby je možné vytvořit i další výbory, 
např. výbor pro dopravu nebo výbor pro životní prostředí. Mezi pravomoci zastupitelstva mimo jiné patří:

 · schvalovat program rozvoje obce;
 · schvalovat rozpočet a závěrečný účet obce;
 · vydávat obecně závazné vyhlášky obce (např. o provozování herních automatů, místních poplatcích, pohybu 

psů, omezování prodeje a konzumaci alkoholu, omezování kouření na veřejných prostranstvích aj.);
 · rozhodovat o vyhlášení místního referenda;
 · volit z řad členů zastupitelstva obce starostu, místostarosty a další členy rady obce (radní) a odvolávat je 

z funkce, stanovit počet členů rady obce;
 · rozhodovat o nabytí a převodu hmotných nemovitých věcí včetně vydání nemovitostí podle zvláštních 

zákonů, s výjimkou inženýrských sítí a pozemních komunikací, provádět převod bytů a nebytových prostorů 
z majetku obce;

 · poskytovat dotace a návratné finanční výpomoci nad 50 000 Kč v jednotlivém případě fyzickým nebo 
právnickým osobám a uzavírat veřejnoprávní smlouvy o jejich poskytnutí, uzavírat smlouvy o přijetí 
a poskytnutí úvěru nebo zápůjčky, o převzetí dluhu, o převzetí, ručitelského závazku, o přistoupení 
k závazku a smlouvy o společnosti.

Zastupitelstvo        A6
Zastupitelstvo je základní orgán obce. Je voleno na čtyři roky podle výsledků komunálních voleb. Volit mohou 
obyvatelé obce. Počet členů (5–55) se liší podle počtu obyvatel v obci (může být sudý i lichý). Je potřeba 
nadpoloviční většina všech hlasů zastupitelů, aby mohlo být přijato usnesení. Zasedání jsou veřejná. Zastupitelé 
se schází podle potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce. Zastupitelstvo zřizuje tzv. výbory, které pomáhají ve 
výkonu jeho činnosti. Výbory finanční a kontrolní se zřizují povinně, v obcích, kde žije více než 10 % obyvatel jiné 
než české národnosti, se zřizuje výbor pro národnostní menšiny. Podle potřeby je možné vytvořit i další výbory, 
např. výbor pro dopravu nebo výbor pro životní prostředí. Mezi pravomoci zastupitelstva mimo jiné patří:

 · schvalovat program rozvoje obce;
 · schvalovat rozpočet a závěrečný účet obce;
 · vydávat obecně závazné vyhlášky obce (např. o provozování herních automatů, místních poplatcích, pohybu 

psů, omezování prodeje a konzumaci alkoholu, omezování kouření na veřejných prostranstvích aj.);
 · rozhodovat o vyhlášení místního referenda;
 · volit z řad členů zastupitelstva obce starostu, místostarosty a další členy rady obce (radní) a odvolávat je 

z funkce, stanovit počet členů rady obce;
 · rozhodovat o nabytí a převodu hmotných nemovitých věcí včetně vydání nemovitostí podle zvláštních 

zákonů, s výjimkou inženýrských sítí a pozemních komunikací, provádět převod bytů a nebytových prostorů 
z majetku obce;

 · poskytovat dotace a návratné finanční výpomoci nad 50 000 Kč v jednotlivém případě fyzickým nebo 
právnickým osobám a uzavírat veřejnoprávní smlouvy o jejich poskytnutí, uzavírat smlouvy o přijetí 
a poskytnutí úvěru nebo zápůjčky, o převzetí dluhu, o převzetí, ručitelského závazku, o přistoupení 
k závazku a smlouvy o společnosti.
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Rada          B 1
Rada obce je výkonný orgán obce. Je volena zastupitelstvem a má lichý počet členů (5–11). Tvoří ji starosta, 
místostarosta a radní volení z řad zastupitelstva. Má-li zastupitelstvo méně než 15 členů, nevolí radu a její 
úkoly vykonává starosta. Zasedání rady jsou neveřejná, usnesení jsou veřejná. Rada se schází podle potřeby. 
Tzv. komise (školská, zdravotní, sociální a jiné) mají za úkol pomáhat radě. Mezi pravomoci rady obce 
mimo jiné patří:

 · zabezpečovat hospodaření obce podle schváleného rozpočtu, provádět rozpočtová opatření v rozsahu 
stanoveném zastupitelstvem obce;

 · vydávat nařízení obce;
 · projednávat a řešit návrhy, připomínky a podněty předložené jí členy zastupitelstva obce nebo komisemi 

rady obce;
 · stanovit rozdělení pravomocí v obecním úřadu, zřizovat a zrušovat odbory a oddělení obecního úřadu, 

kontrolovat plnění úkolů obecním úřadem a komisemi v oblasti samostatné působnosti obce, stanovit 
pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností.

Samostatná a přenesená působnost obce

V rámci samostatné působnosti spravuje obec samostatně své záležitosti. Může např. sestavovat rozpočet, 
schvalovat program rozvoje obce, prodávat obecní majetek, vydávat obecně závazné vyhlášky atd. 

Přenesená působnost obce znamená výkon státní správy příslušným orgánem obce. Jedná se například 
o evidenci obyvatel, vydávání občanských průkazů a cestovních pasů nebo stavebních povolení.

Rada          B2
Rada obce je výkonný orgán obce. Je volena zastupitelstvem a má lichý počet členů (5–11). Tvoří ji starosta, 
místostarosta a radní volení z řad zastupitelstva. Má-li zastupitelstvo méně než 15 členů, nevolí radu a její 
úkoly vykonává starosta. Zasedání rady jsou neveřejná, usnesení jsou veřejná. Rada se schází podle potřeby. 
Tzv. komise (školská, zdravotní, sociální a jiné) mají za úkol pomáhat radě. Mezi pravomoci rady obce 
mimo jiné patří:

 · zabezpečovat hospodaření obce podle schváleného rozpočtu, provádět rozpočtová opatření v rozsahu 
stanoveném zastupitelstvem obce;

 · vydávat nařízení obce;
 · projednávat a řešit návrhy, připomínky a podněty předložené jí členy zastupitelstva obce nebo komisemi 

rady obce;
 · stanovit rozdělení pravomocí v obecním úřadu, zřizovat a zrušovat odbory a oddělení obecního úřadu, 

kontrolovat plnění úkolů obecním úřadem a komisemi v oblasti samostatné působnosti obce, stanovit 
pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností.

Samostatná a přenesená působnost obce

V rámci samostatné působnosti spravuje obec samostatně své záležitosti. Může např. sestavovat rozpočet, 
schvalovat program rozvoje obce, prodávat obecní majetek, vydávat obecně závazné vyhlášky atd. 

Přenesená působnost obce znamená výkon státní správy příslušným orgánem obce. Jedná se například 
o evidenci obyvatel, vydávání občanských průkazů a cestovních pasů nebo stavebních povolení.
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Rada          B3
Rada obce je výkonný orgán obce. Je volena zastupitelstvem a má lichý počet členů (5–11). Tvoří ji starosta, 
místostarosta a radní volení z řad zastupitelstva. Má-li zastupitelstvo méně než 15 členů, nevolí radu a její 
úkoly vykonává starosta. Zasedání rady jsou neveřejná, usnesení jsou veřejná. Rada se schází podle potřeby. 
Tzv. komise (školská, zdravotní, sociální a jiné) mají za úkol pomáhat radě. Mezi pravomoci rady obce 
mimo jiné patří:

 · zabezpečovat hospodaření obce podle schváleného rozpočtu, provádět rozpočtová opatření v rozsahu 
stanoveném zastupitelstvem obce;

 · vydávat nařízení obce;
 · projednávat a řešit návrhy, připomínky a podněty předložené jí členy zastupitelstva obce nebo komisemi 

rady obce;
 · stanovit rozdělení pravomocí v obecním úřadu, zřizovat a zrušovat odbory a oddělení obecního úřadu, 

kontrolovat plnění úkolů obecním úřadem a komisemi v oblasti samostatné působnosti obce, stanovit 
pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností.

Samostatná a přenesená působnost obce

V rámci samostatné působnosti spravuje obec samostatně své záležitosti. Může např. sestavovat rozpočet, 
schvalovat program rozvoje obce, prodávat obecní majetek, vydávat obecně závazné vyhlášky atd. 

Přenesená působnost obce znamená výkon státní správy příslušným orgánem obce. Jedná se například 
o evidenci obyvatel, vydávání občanských průkazů a cestovních pasů nebo stavebních povolení.

Rada          B4
Rada obce je výkonný orgán obce. Je volena zastupitelstvem a má lichý počet členů (5–11). Tvoří ji starosta, 
místostarosta a radní volení z řad zastupitelstva. Má-li zastupitelstvo méně než 15 členů, nevolí radu a její 
úkoly vykonává starosta. Zasedání rady jsou neveřejná, usnesení jsou veřejná. Rada se schází podle potřeby. 
Tzv. komise (školská, zdravotní, sociální a jiné) mají za úkol pomáhat radě. Mezi pravomoci rady obce 
mimo jiné patří:

 · zabezpečovat hospodaření obce podle schváleného rozpočtu, provádět rozpočtová opatření v rozsahu 
stanoveném zastupitelstvem obce;

 · vydávat nařízení obce;
 · projednávat a řešit návrhy, připomínky a podněty předložené jí členy zastupitelstva obce nebo komisemi 

rady obce;
 · stanovit rozdělení pravomocí v obecním úřadu, zřizovat a zrušovat odbory a oddělení obecního úřadu, 

kontrolovat plnění úkolů obecním úřadem a komisemi v oblasti samostatné působnosti obce, stanovit 
pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností.

Samostatná a přenesená působnost obce

V rámci samostatné působnosti spravuje obec samostatně své záležitosti. Může např. sestavovat rozpočet, 
schvalovat program rozvoje obce, prodávat obecní majetek, vydávat obecně závazné vyhlášky atd. 

Přenesená působnost obce znamená výkon státní správy příslušným orgánem obce. Jedná se například 
o evidenci obyvatel, vydávání občanských průkazů a cestovních pasů nebo stavebních povolení.
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Rada          B5
Rada obce je výkonný orgán obce. Je volena zastupitelstvem a má lichý počet členů (5–11). Tvoří ji starosta, 
místostarosta a radní volení z řad zastupitelstva. Má-li zastupitelstvo méně než 15 členů, nevolí radu a její 
úkoly vykonává starosta. Zasedání rady jsou neveřejná, usnesení jsou veřejná. Rada se schází podle potřeby. 
Tzv. komise (školská, zdravotní, sociální a jiné) mají za úkol pomáhat radě. Mezi pravomoci rady obce 
mimo jiné patří:

 · zabezpečovat hospodaření obce podle schváleného rozpočtu, provádět rozpočtová opatření v rozsahu 
stanoveném zastupitelstvem obce;

 · vydávat nařízení obce;
 · projednávat a řešit návrhy, připomínky a podněty předložené jí členy zastupitelstva obce nebo komisemi 

rady obce;
 · stanovit rozdělení pravomocí v obecním úřadu, zřizovat a zrušovat odbory a oddělení obecního úřadu, 

kontrolovat plnění úkolů obecním úřadem a komisemi v oblasti samostatné působnosti obce, stanovit 
pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností.

Samostatná a přenesená působnost obce

V rámci samostatné působnosti spravuje obec samostatně své záležitosti. Může např. sestavovat rozpočet, 
schvalovat program rozvoje obce, prodávat obecní majetek, vydávat obecně závazné vyhlášky atd. 

Přenesená působnost obce znamená výkon státní správy příslušným orgánem obce. Jedná se například 
o evidenci obyvatel, vydávání občanských průkazů a cestovních pasů nebo stavebních povolení.

Rada          B6
Rada obce je výkonný orgán obce. Je volena zastupitelstvem a má lichý počet členů (5–11). Tvoří ji starosta, 
místostarosta a radní volení z řad zastupitelstva. Má-li zastupitelstvo méně než 15 členů, nevolí radu a její 
úkoly vykonává starosta. Zasedání rady jsou neveřejná, usnesení jsou veřejná. Rada se schází podle potřeby. 
Tzv. komise (školská, zdravotní, sociální a jiné) mají za úkol pomáhat radě. Mezi pravomoci rady obce 
mimo jiné patří:

 · zabezpečovat hospodaření obce podle schváleného rozpočtu, provádět rozpočtová opatření v rozsahu 
stanoveném zastupitelstvem obce;

 · vydávat nařízení obce;
 · projednávat a řešit návrhy, připomínky a podněty předložené jí členy zastupitelstva obce nebo komisemi 

rady obce;
 · stanovit rozdělení pravomocí v obecním úřadu, zřizovat a zrušovat odbory a oddělení obecního úřadu, 

kontrolovat plnění úkolů obecním úřadem a komisemi v oblasti samostatné působnosti obce, stanovit 
pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností.

Samostatná a přenesená působnost obce

V rámci samostatné působnosti spravuje obec samostatně své záležitosti. Může např. sestavovat rozpočet, 
schvalovat program rozvoje obce, prodávat obecní majetek, vydávat obecně závazné vyhlášky atd. 

Přenesená působnost obce znamená výkon státní správy příslušným orgánem obce. Jedná se například 
o evidenci obyvatel, vydávání občanských průkazů a cestovních pasů nebo stavebních povolení.
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Starosta / starostka        C1
Starosta/ka zastupuje obec navenek a stojí v jejím čele. Zvláštním případem je statutární město (může se členit 
na městské obvody nebo části, které mají své vlastní orgány obce), v jehož čele stojí primátor/ka. Starosta/ka 
je volen/a zastupitelstvem z řad zastupitelstva a je také zastupitelstvu odpovědný/á. Na rozdíl od členů 
zastupitelstva musí být starosta/ka občanem/kou ČR. Mezi povinnosti starosty/ky patří:

 · jmenovat a odvolávat tajemníka/tajemnici úřadu;
 · odpovídat za informování veřejnosti o činnosti obce;
 · svolávat a zpravidla řídit zasedání zastupitelstva obce a rady obce; podepisovat právní předpisy obce, 

usnesení zastupitelstva obce a rady obce; odpovídat za včasné objednání přezkoumání hospodaření obce za 
uplynulý kalendářní rok atd.

Obecní úřad/magistrát
 
Obecní úřad (v případě statutárního města magistrát) je administrativním orgánem obce. Tvoří ho starosta/ka, 
místostarosta/ka, tajemník/ice a zaměstnanci obecního úřadu. Pro plnění úkolů v různých oblastech se většinou 
člení na odbory a oddělení. Mezi povinnosti obecního úřadu patří:

 · podávat informace žadatelům;
 · vykonávat samostatnou i přenesenou působnost obce;
 · plnit úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo obce nebo rada obce a pomáhat výborům a komisím v jejich 

činnosti (např. vydávat doklady a stavební povolení, vést evidenci obyvatel, vybírat poplatky, udělovat 
pokuty apod.). 

Starosta / starostka        C2
Starosta/ka zastupuje obec navenek a stojí v jejím čele. Zvláštním případem je statutární město (může se členit 
na městské obvody nebo části, které mají své vlastní orgány obce), v jehož čele stojí primátor/ka. Starosta/ka 
je volen/a zastupitelstvem z řad zastupitelstva a je také zastupitelstvu odpovědný/á. Na rozdíl od členů 
zastupitelstva musí být starosta/ka občanem/kou ČR. Mezi povinnosti starosty/ky patří:

 · jmenovat a odvolávat tajemníka/tajemnici úřadu;
 · odpovídat za informování veřejnosti o činnosti obce;
 · svolávat a zpravidla řídit zasedání zastupitelstva obce a rady obce; podepisovat právní předpisy obce, 

usnesení zastupitelstva obce a rady obce; odpovídat za včasné objednání přezkoumání hospodaření obce za 
uplynulý kalendářní rok atd.

Obecní úřad/magistrát
 
Obecní úřad (v případě statutárního města magistrát) je administrativním orgánem obce. Tvoří ho starosta/ka, 
místostarosta/ka, tajemník/ice a zaměstnanci obecního úřadu. Pro plnění úkolů v různých oblastech se většinou 
člení na odbory a oddělení. Mezi povinnosti obecního úřadu patří:

 · podávat informace žadatelům;
 · vykonávat samostatnou i přenesenou působnost obce;
 · plnit úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo obce nebo rada obce a pomáhat výborům a komisím v jejich 

činnosti (např. vydávat doklady a stavební povolení, vést evidenci obyvatel, vybírat poplatky, udělovat 
pokuty apod.). 
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Starosta / starostka        C3
Starosta/ka zastupuje obec navenek a stojí v jejím čele. Zvláštním případem je statutární město (může se členit 
na městské obvody nebo části, které mají své vlastní orgány obce), v jehož čele stojí primátor/ka. Starosta/ka 
je volen/a zastupitelstvem z řad zastupitelstva a je také zastupitelstvu odpovědný/á. Na rozdíl od členů 
zastupitelstva musí být starosta/ka občanem/kou ČR. Mezi povinnosti starosty/ky patří:

 · jmenovat a odvolávat tajemníka/tajemnici úřadu;
 · odpovídat za informování veřejnosti o činnosti obce;
 · svolávat a zpravidla řídit zasedání zastupitelstva obce a rady obce; podepisovat právní předpisy obce, 

usnesení zastupitelstva obce a rady obce; odpovídat za včasné objednání přezkoumání hospodaření obce za 
uplynulý kalendářní rok atd.

Obecní úřad/magistrát
 
Obecní úřad (v případě statutárního města magistrát) je administrativním orgánem obce. Tvoří ho starosta/ka, 
místostarosta/ka, tajemník/ice a zaměstnanci obecního úřadu. Pro plnění úkolů v různých oblastech se většinou 
člení na odbory a oddělení. Mezi povinnosti obecního úřadu patří:

 · podávat informace žadatelům;
 · vykonávat samostatnou i přenesenou působnost obce;
 · plnit úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo obce nebo rada obce a pomáhat výborům a komisím v jejich 

činnosti (např. vydávat doklady a stavební povolení, vést evidenci obyvatel, vybírat poplatky, udělovat 
pokuty apod.). 

Starosta / starostka        C4
Starosta/ka zastupuje obec navenek a stojí v jejím čele. Zvláštním případem je statutární město (může se členit 
na městské obvody nebo části, které mají své vlastní orgány obce), v jehož čele stojí primátor/ka. Starosta/ka 
je volen/a zastupitelstvem z řad zastupitelstva a je také zastupitelstvu odpovědný/á. Na rozdíl od členů 
zastupitelstva musí být starosta/ka občanem/kou ČR. Mezi povinnosti starosty/ky patří:

 · jmenovat a odvolávat tajemníka/tajemnici úřadu;
 · odpovídat za informování veřejnosti o činnosti obce;
 · svolávat a zpravidla řídit zasedání zastupitelstva obce a rady obce; podepisovat právní předpisy obce, 

usnesení zastupitelstva obce a rady obce; odpovídat za včasné objednání přezkoumání hospodaření obce za 
uplynulý kalendářní rok atd.

Obecní úřad/magistrát
 
Obecní úřad (v případě statutárního města magistrát) je administrativním orgánem obce. Tvoří ho starosta/ka, 
místostarosta/ka, tajemník/ice a zaměstnanci obecního úřadu. Pro plnění úkolů v různých oblastech se většinou 
člení na odbory a oddělení. Mezi povinnosti obecního úřadu patří:

 · podávat informace žadatelům;
 · vykonávat samostatnou i přenesenou působnost obce;
 · plnit úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo obce nebo rada obce a pomáhat výborům a komisím v jejich 

činnosti (např. vydávat doklady a stavební povolení, vést evidenci obyvatel, vybírat poplatky, udělovat 
pokuty apod.). 
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Starosta / starostka        C5
Starosta zastupuje obec navenek a stojí v jejím čele. Zvláštním případem je statutární město (může se členit na 
městské obvody nebo části, které mají své vlastní orgány obce), v jehož čele stojí primátor. Starosta je volen 
zastupitelstvem z řad zastupitelstva a je také zastupitelstvu odpovědný. Na rozdíl od členů zastupitelstva musí 
být starosta občanem ČR. Mezi povinnosti starosty patří:

 · jmenovat a odvolávat tajemníka/tajemnici úřadu;
 · odpovídat za informování veřejnosti o činnosti obce;
 · svolávat a zpravidla řídit zasedání zastupitelstva obce a rady obce; podepisovat právní předpisy obce, 

usnesení zastupitelstva obce a rady obce; odpovídat za včasné objednání přezkoumání hospodaření obce za 
uplynulý kalendářní rok atd.

Obecní úřad/magistrát
 
Obecní úřad (v případě statutárního města magistrát) je administrativním orgánem obce. Tvoří ho starosta, 
místostarosta, tajemník a zaměstnanci obecního úřadu. Pro plnění úkolů v různých oblastech se většinou člení 
na odbory a oddělení. Mezi povinnosti obecního úřadu patří:

 · podávat informace žadatelům;
 · vykonávat samostatnou i přenesenou působnost obce;
 · plnit úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo obce nebo rada obce a pomáhat výborům a komisím v jejich 

činnosti (např. vydávat doklady a stavební povolení, vést evidenci obyvatel, vybírat poplatky, udělovat 
pokuty apod.). 

Starosta / starostka        C6
Starosta zastupuje obec navenek a stojí v jejím čele. Zvláštním případem je statutární město (může se členit na 
městské obvody nebo části, které mají své vlastní orgány obce), v jehož čele stojí primátor. Starosta je volen 
zastupitelstvem z řad zastupitelstva a je také zastupitelstvu odpovědný. Na rozdíl od členů zastupitelstva musí 
být starosta občanem ČR. Mezi povinnosti starosty patří:

 · jmenovat a odvolávat tajemníka/tajemnici úřadu;
 · odpovídat za informování veřejnosti o činnosti obce;
 · svolávat a zpravidla řídit zasedání zastupitelstva obce a rady obce; podepisovat právní předpisy obce, 

usnesení zastupitelstva obce a rady obce; odpovídat za včasné objednání přezkoumání hospodaření obce za 
uplynulý kalendářní rok atd.

Obecní úřad/magistrát
 
Obecní úřad (v případě statutárního města magistrát) je administrativním orgánem obce. Tvoří ho starosta, 
místostarosta, tajemník a zaměstnanci obecního úřadu. Pro plnění úkolů v různých oblastech se většinou člení 
na odbory a oddělení. Mezi povinnosti obecního úřadu patří:

 · podávat informace žadatelům;
 · vykonávat samostatnou i přenesenou působnost obce;
 · plnit úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo obce nebo rada obce a pomáhat výborům a komisím v jejich 

činnosti (např. vydávat doklady a stavební povolení, vést evidenci obyvatel, vybírat poplatky, udělovat 
pokuty apod.). 
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Obsah  · Srovnávací tabulka pojmů „Správní a soudní trestání“
 · Řešení srovnávací tabulky pojmů „Správní a soudní 

trestání“
 · Pracovní list „Protiprávní? A proč?“
 · Řešení pracovního listu „Protiprávní? A proč?“
 · Článek „Otec nechal syna v autě…“
 · Článek „Střelba v Plzni…“
 · Zadání „Soud ve třech“
 · Vybraná ustanovení přestupkového zákona
 · Vybraná ustanovení trestního zákoníku

06. Trestné činy 
a přestupky
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 A  Vyplňte tabulku na základě výkladu.

Trestný čin Přestupek

Pojem

Hlavní prameny 
práva

Podmínky 
odpovědnosti

Trestaná vývojová 
stádia

Účastenství 

Okolnosti vylučující 
protiprávnost

Tresty

Správní a soudní
trestání  
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 A  Vyplňte tabulku na základě výkladu.

Trestný čin Přestupek

Pojem

Protiprávní čin, který trestní zákon 
označuje za trestný čin a který vykazuje 
znaky stanovené zákonem.

Společensky škodlivý protiprávní čin, 
který je v zákoně za přestupek výslovně 
označen a který vykazuje znaky 
stanovené zákonem, nejde-li o trestný 
čin.

Hlavní prameny 
práva

 · zákon č. 40/2009 Sb., trestní 
zákoník (dále „TZ“);

 · zákon č. 418/2011 Sb., o trestní 
odpovědnosti právnických osob 
a řízení proti nim;

 · zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví 
ve věcech mládeže

 · zákon. č. 250/2016 Sb., 
o odpovědnosti za přestupky 
a řízení o nich (dále „PZ“);

 · zákon č. 251/2016 Sb., o některých 
přestupcích

Podmínky 
odpovědnosti

Zavinění (úmysl, pokud zákon 
nestanoví, že stačí nedbalost) 
§ 13 odst. 2 TZ

Zavinění (nedbalost, pokud zákon 
nevyžaduje úmysl)
§ 15 odst. 1 PZ

Věk 15 let (§ 25 TZ, § 18 PZ)

Příčetnost (§ 26 TZ, § 19 PZ)

Trestaná vývojová 
stádia

Příprava – pokus – dokonání 
(§ 20 a 21 TZ)

Pokus – dokonání (příprava se nikdy 
netrestá) § 6 PZ

Účastenství 
Organizátor, návodce, pomocník (§ 24 TZ, § 13 odst. 4 PZ)

Okolnosti vylučující 
protiprávnost

Nutná obrana, krajní nouze, svolení poškozeného, přípustné riziko, oprávněné 
použití zbraně (§ 28–32 TZ, § 24–28 PZ)

Tresty

Univerzální – odnětí svobody 
(§ 55 TZ a následující)

Neděleny; např. napomenutí, pokuta, 
zákaz činnosti (§ 45 PZ a následující)

Alternativní – např. peněžitý trest, 
obecně prospěšné práce, domácí vězení 
(§ 60 TZ a následující)

Správní a soudní
trestání  
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 A  Měla by podle vás být popsaná jednání trestným činem, přestupkem, nebo ani jednou z těchto 
variant? Vyjádřete svůj názor bez ohledu na skutečnou právní úpravu. 

Popis situace Trestný čin (T) / Přestupek (P) / Nic (N)

Kamarádi Vojta (16 let), Kamila (18 let),
Standa (15 let) a Jenda (14 let) jsou v parku 
a nechávají mezi sebou kolovat jointa marihuany. 

Pepa (20 let) řídil své auto pod vlivem alkoholu. Při 
policejní kontrole nadýchal 0,5 promile alkoholu 
v krvi.

Renata (21 let) jela na kole po chodníku.

Otec strádající rodiny ze zoufalství odcizil 
v obchodním domě jídlo a teplé oblečení pro sebe 
a své nezletilé děti v celkové hodnotě 7 000 Kč.

Tomáš (32 let) si po nocích přivydělává prostitucí. 
Prostituci provozuje v bytě svého kamaráda Miloše 
(40 let), kterému platí nájem, přičemž Miloš ví, za 
jakým účelem si Tomáš byt pronajímá. 

Pavel (18 let) se rozhodl prodat svoji ledvinu, aby si 
mohl koupit nový smartphone.

Lucie (17 let) na protest proti současným politikům 
nasprejovala na budovu Parlamentu ČR růžovou 
barvou nápis „Styďte se“.

Soňa (21 let) se na sociálních sítích otevřeně 
hlásí k pravicovému extremismu. Na svém profilu 
sdílela článek o násilné neonacistické demonstraci, 
k němuž napsala: „Jen je pořádně prožeňte! Je 
potřeba, aby tu někdo udělal pořádek!“

Protiprávní?
A proč?  
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  A  Měla by podle vás být popsaná jednání trestným činem, přestupkem, nebo ani jednou z těchto 
variant? Vyjádřete svůj názor bez ohledu na skutečnou právní úpravu. 

  Pozn.: Smyslem cvičení není trefit právní kvalifikaci, ale přemýšlet o důvodech, proč jsou některá 
jednání postihována jako trestný čin a jiná ne. Uvedeno je řešení dle platné právní úpravy.

Popis situace Trestný čin (T) / Přestupek (P) / Nic (N)

Kamarádi Vojta (16 let), Kamila (18 let),
Standa (15 let) a Jenda (14 let) jsou v parku 
a nechávají mezi sebou kolovat jointa marihuany. 

Jenda je beztrestný pro nízký věk. U Standy a Vojty 
jde o provinění dle § 283/1 TZ (tj. „trestný čin 
spáchaný mladistvým“), u Kamily je to trestný čin 
dle § 283/1 TZ.

Pepa (20 let) řídil své auto pod vlivem alkoholu. Při 
policejní kontrole nadýchal 0,5 promile alkoholu 
v krvi.

Přestupek podle § 125c odst. 1 písm. b) zákona 
o provozu na pozemních komunikacích. Od 1 ‰ 
by se jednalo o trestný čin ohrožení pod vlivem 
návykové látky podle § 274/1 TZ.

Renata (21 let) jela na kole po chodníku. Přestupek podle zákona o provozu na pozemních 
komunikacích.

Otec strádající rodiny ze zoufalství odcizil 
v obchodním domě jídlo a teplé oblečení pro sebe 
a své nezletilé děti v celkové hodnotě 7 000 Kč.

Trestný čin krádeže podle § 205 odst. 1 písm. a) 
TZ. Vzhledem k nízké škodě je potřeba přihlédnout 
k zásadě subsidiarity trestní represe podle § 12 odst. 
2 TZ, tzn. zda je jednání jako celek natolik závažné, 
aby bylo postiženo trestním právem.

Tomáš (32 let) si po nocích přivydělává prostitucí. 
Prostituci provozuje v bytě svého kamaráda Miloše 
(40 let), kterému platí nájem, přičemž Miloš ví, za 
jakým účelem si Tomáš byt pronajímá. 

Tomáš je beztrestný, Miloš páchá trestný čin 
kuplířství podle § 189/1 TZ.

Pavel (18 let) se rozhodl prodat svoji ledvinu, aby si 
mohl koupit nový smartphone.

Trestný čin odběr tkáně, orgánu a provedení 
transplantace za úplatu podle § 166 odst. 2 TZ. 

Lucie (17 let) na protest proti současným politikům 
nasprejovala na budovu Parlamentu ČR růžovou 
barvou nápis „Styďte se“.

Trestný čin poškození cizí věci dle § 228 odst. 2 TZ. 
Podle okolností je potřeba přihlédnout k zásadě 
subsidiarity trestní represe podle § 12 odst. 2 TZ, 
tzn. zda je jednání jako celek natolik závažné, aby 
bylo postiženo trestním právem.

Soňa (21 let) se na sociálních sítích otevřeně 
hlásí k pravicovému extremismu. Na svém profilu 
sdílela článek o násilné neonacistické demonstraci, 
k němuž napsala: „Jen je pořádně prožeňte! Je 
potřeba, aby tu někdo udělal pořádek!“

Trestný čin podněcování k nenávisti vůči skupině 
osob nebo k omezování jejich práv a svobod podle 
§ 356 odst. 1 TZ.

Protiprávní?
A proč?  
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Otec nechal syna v autě a šel nakupovat. 
Pomohli až strážníci, kteří rozbili okno

Střelba v Plzni. Lupič zemřel 
při přepadení obchodu

15. 7. 2016 / redakce

Mladý muž nechal na parkovišti v Karviné svého 
čtyřletého syna zamčeného v autě na přímém 
slunci a odešel nakupovat. Chlapce z auta 
vyprostili až strážníci, kteří pomocí obušků 
rozbili boční okno. Mluvčí strážníků pro televizi 
uvedl, že případ postoupili policii pro podezření 
ze spáchání trestného činu.

K uvězněnému dítěti strážníky přivolal náhodný 
kolemjdoucí. Všiml si dítěte v rozpáleném autě 
a zavolal na tísňovou linku. Teplota ve stínu byla 
v té době až 30 stupňů Celsia a v uzavřeném autě 
mohla být i výrazně vyšší.
„Vozidlo stálo na přímém slunci, chlapec v něm 
nereagoval ani na bouchání obušku do skla 
a ztěžka oddychoval,“ popsal situaci mluvčí 

7. 10. 2017 / redakce

Běžný den v centru Plzni skončil přestřelkou. 
Postarší muž se pokusil vyloupit obchod se 
zbraněmi a na prodavačku zaútočil mačetou. 
Ta na útok odpověděla střelbou. Lupič utrpěným 
zraněním později v nemocnici podlehl, 
prodavačka vyvázla s lehkým zraněním.

Chodce v jedné z nejrušnějších plzeňských ulic 
ve středu v poledne vyděsila hlasitá střelba. 
Lupič přepadl obchod se zbraněmi v Sedláčkově 
ulici. Na přepadení se vyzbrojil mačetou, kterou 
zaútočil na prodavačku. Ta se ho však nezalekla 
a bránila se střelbou ze své legálně držené zbraně.
Jeden z kolemjdoucích ohlásil celý incident na 

strážníků. Strážníkům v dané situaci nezbylo 
nic jiného než rozbít okénko u řidiče a následně 
vůz otevřít. Přivolaná záchranná služba následně 
chlapce ošetřila. Jeho otec dorazil k autu zároveň 
s lékaři.
Otec strážníkům nejdříve tvrdil, že si od auta 
pouze na pět minut odběhl. Jenže od přivolání 
strážníků k jejich příjezdu uběhlo přibližně dvacet 
minut. To následně potvrdil i sám otec.
Po ošetření a kontrole jeho zdravotního stavu 
záchranáři chalpce předali zpět otci. Strážníci celý 
případ postoupili policii, která nyní prošetřuje, 
zda se otec dopustil trestného činu.
Tak jako každý rok strážníci varují rodiče, aby 
své děti v létě nenechávali zavřené v autě, a to 
ani na krátkou dobu. Při teplém počasí teplota 
v zavřeném autě dramaticky roste a především 
malým dětem a zvířatům hrozí přehřátí.  

tísňovou linku a během několika minut byli na 
místě policisté. S ohledem na vážnost situace 
Sedláčkovu ulici i část okolních ulic uzavřeli. 
Mluvčí záchranné služby potvrdila, že zdravotníci 
na místo přijeli pár minut po policii. Našli 
postřeleného lupiče a prodavačku s lehkými 
řeznými zraněními. Oba byli převezeni do 
nemocnice.
Lupič na rozdíl od prodavačky utrpěl vážná 
zranění. Ztratil velké množství krve a záchranáři 
ho museli opakovaně oživovat. Nakonec zraněním 
v nemocnici podlehl. Prodavačka byla po ošetření 
propuštěna do domácí péče.
Vyšetřování incidentu je na samém počátku, 
policie proto odmítla poskytnout jakékoliv další 
informace.  



55Trestné činy a přestupky

Soud ve třech
Do domu, kde žije osamocená žena, se v noci vloupá zloděj. Potichu se prochází po obývacím pokoji 
v přízemí a hledá cennosti. V tu chvíli z horního patra sejde majitelka. Když vidí zloděje, jak si dává do 
tašky její notebook, postřelí ho legálně drženou zbraní do ramene.

Úkoly:
 A Státní zástupce – Najít co nejvíce argumentů pro odsouzení majitelky domu za trestný čin 

a prezentovat je před soudem.
 B Obhájce – Najít co nejvíce argumentů pro zproštění majitelky domu viny a prezentovat je před soudem.
 C Soudce – Vyslechnout obě strany, na základě argumentů rozhodnout a své rozhodnutí odůvodnit.
Postup:
 1. Rozdělte se do trojic či čtveřic.
 2. Učitel každému ve skupince přidělí písmeno: A = státní zástupce, B = obhájce, C = soudce (i dva).
 3. Připravte si argumenty pro svá tvrzení podle toho, jakou roli zastáváte. Za tím účelem se můžete 

přeskupit podle písmen – všichni A k sobě, všichni B k sobě, všichni C k sobě. Soudci (C) mohou společně 
vymýšlet argumenty pro obě strany, případně si přečíst v trestním zákoníku, jaké jsou podmínky nutné 
obrany, jaké jsou znaky trestného činu vraždy, zabití aj.

 4. Vraťte se do původních trojic (čtveřic) a sehrajte soud následujícím způsobem.
 5. Začíná státní zástupce, který prezentuje své argumenty (2 minuty). Následuje obhájce se svými 

argumenty (2 minuty). Poté reaguje státní zástupce (1 minuta) a po něm reaguje obhájce (1 minuta). 
 6. Soudce rozhodne a své rozhodnutí krátce zdůvodní. Měl by se rozhodovat pouze na základě 

argumentů, které slyšel od státního zástupce a obhájce.
 7. Argumenty pro a proti můžete nakonec probrat v rámci diskuse s celou třídou. 

Soud ve třech
Do domu, kde žije osamocená žena, se v noci vloupá zloděj. Potichu se prochází po obývacím pokoji 
v přízemí a hledá cennosti. V tu chvíli z horního patra sejde majitelka. Když vidí zloděje, jak si dává do 
tašky její notebook, postřelí ho legálně drženou zbraní do ramene.

Úkoly:
 A Státní zástupce – Najít co nejvíce argumentů pro odsouzení majitelky domu za trestný čin 

a prezentovat je před soudem.
 B Obhájce – Najít co nejvíce argumentů pro zproštění majitelky domu viny a prezentovat je před soudem.
 C Soudce – Vyslechnout obě strany, na základě argumentů rozhodnout a své rozhodnutí odůvodnit.
Postup:
 1. Rozdělte se do trojic či čtveřic.
 2. Učitel každému ve skupince přidělí písmeno: A = státní zástupce, B = obhájce, C = soudce (i dva).
 3. Připravte si argumenty pro svá tvrzení podle toho, jakou roli zastáváte. Za tím účelem se můžete 

přeskupit podle písmen – všichni A k sobě, všichni B k sobě, všichni C k sobě. Soudci (C) mohou společně 
vymýšlet argumenty pro obě strany, případně si přečíst v trestním zákoníku, jaké jsou podmínky nutné 
obrany, jaké jsou znaky trestného činu vraždy, zabití aj.

 4. Vraťte se do původních trojic (čtveřic) a sehrajte soud následujícím způsobem.
 5. Začíná státní zástupce, který prezentuje své argumenty (2 minuty). Následuje obhájce se svými 

argumenty (2 minuty). Poté reaguje státní zástupce (1 minuta) a po něm reaguje obhájce (1 minuta). 
 6. Soudce rozhodne a své rozhodnutí krátce zdůvodní. Měl by se rozhodovat pouze na základě 

argumentů, které slyšel od státního zástupce a obhájce.
 7. Argumenty pro a proti můžete nakonec probrat v rámci diskuse s celou třídou. 



Vybraná ustanovení zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

§ 45 Napomenutí
Při ukládání napomenutí správní orgán upozorní 
pachatele na důsledky protiprávního jednání, jež 
mu podle zákona hrozí, pokud by se i v budoucnu 
dopouštěl podobného jednání.

§ 46 Pokuta
(1) Pokutu lze uložit ve výši stanovené zákonem. 
Není-li výše pokuty zákonem stanovena, pokutu lze 
uložit ve výši nepřesahující částku 1000 Kč.
(2) Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne, kdy roz-
hodnutí o přestupku nabylo právní moci, pokud 
správní orgán nestanoví lhůtu jinou.

§ 47 Zákaz činnosti
(1) Zakázat lze činnost, ke které je třeba veřejno- 
právního oprávnění nebo kterou pachatel vyko-
nává v pracovním nebo jiném obdobném poměru, 
došlo-li k přestupku při výkonu této činnosti nebo 
v přímé souvislosti s ní.
(2) Zákaz činnosti lze uložit jen tehdy, je-li to sta-
noveno zákonem, a nejvýše na dobu tam stanove-
nou. Není-li doba zákazu činnosti stanovena, lze 
zákaz činnosti uložit nejdéle na 3 roky.
(3) Do doby zákazu činnosti se započítává doba, 
po kterou pachatel na základě úředního opatření 
učiněného v souvislosti s projednávaným přestup-
kem již nesměl tuto činnost vykonávat.
(4) Po uplynutí poloviny doby, na niž byl uložen 
zákaz činnosti, může správní orgán, který zákaz 
činnosti uložil, od výkonu zbytku tohoto správního 
trestu upustit, jestliže pachatel prokáže způsobem 
svého života nebo provedením účinných opatření, 
že jeho další výkon není potřebný.
(5) Byla-li spolu se zákazem činnosti uložena též 
pokuta, která nebyla dosud uhrazena, popřípadě 
byla uhrazena pouze zčásti, nelze od výkonu zbytku 
zákazu činnosti upustit, dokud pachatel neproká-
že, že pokutu nebo její zbylou část uhradil, anebo 
dokud nebylo rozhodnuto o rozložení úhrady po-
kuty na splátky nebo o odložení splatnosti pokuty.
(6) Zakázat nelze takovou činnost, jejíž výkon zá-
kon ukládá.

§ 48 Propadnutí věci
(1) Propadnutí věci lze uložit jen, jde-li o věc,
a) která byla ke spáchání přestupku užita nebo 

určena,

b) kterou pachatel získal přestupkem nebo jako 
odměnu za něj, nebo

c) kterou pachatel, byť i jen zčásti, nabyl za věc 
uvedenou pod písmenem b), pokud hodnota 
věci uvedené pod písmenem b) není ve vztahu 
k hodnotě nabyté věci zanedbatelná.

(2) Propadnutí věci lze uložit pouze tehdy, jde-li 
o věc náležející pachateli.
(3) Propadnutí věci nelze uložit, je-li hodnota věci 
v nápadném nepoměru k povaze přestupku. Vy-
žaduje-li to bezpečnost osob nebo majetku nebo 
jiný obdobný obecný zájem, k  hodnotě věci se 
nepřihlíží.
(4) Vlastníkem propadlé věci se stává stát.

§ 49 Propadnutí náhradní hodnoty
(1) Jestliže pachatel věc, která by mohla být prohlá-
šena za propadlou, před uložením propadnutí věci 
zničí, poškodí, zcizí, zatají, učiní neupotřebitelnou 
nebo zužitkuje, nebo jestliže jinak propadnutí ta-
kové věci zmaří, může mu být uloženo propadnutí 
náhradní hodnoty až do výše, která odpovídá hod-
notě takové věci.
(2) Vlastníkem propadlé náhradní hodnoty se stává 
stát.

§ 50 Zveřejnění rozhodnutí o přestupku
(1) Zveřejnění rozhodnutí o přestupku lze uložit 
právnické nebo podnikající fyzické osobě, stanoví-li 
tak zákon. Při ukládání tohoto správního trestu dbá 
správní orgán na to, aby zásah do soukromí pacha-
tele byl přiměřený povaze a závažnosti přestupku.
(2) Rozhodnutí o přestupku lze zveřejnit až po 
nabytí právní moci. Zveřejňuje se výroková část 
rozhodnutí o přestupku. Výroková část rozhod-
nutí, kterým se ukládá tento správní trest, obsahu-
je lhůtu, během níž se rozhodnutí zveřejní. Tato 
lhůta nesmí být kratší než 2 měsíce a delší než 
6 měsíců a počíná běžet dnem nabytí právní moci 
rozhodnutí.
(3) Zveřejnění rozhodnutí o přestupku se provádí 
zveřejněním ve veřejném sdělovacím prostředku 
a vyvěšením na úřední desce správního orgánu.
(4) Zveřejnění rozhodnutí o přestupku vyvěšením 
na úřední desce správního orgánu provede na vlast-
ní náklady správní orgán, který rozhodnutí vydal 
v prvním stupni, a to nejméně po dobu 15 dnů a nej-
déle po dobu 2 měsíců.
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(5) Zveřejnění rozhodnutí o přestupku ve veřejném 
sdělovacím prostředku, který určí správní orgán, 
zajistí správní orgán na náklady pachatele.
(6) Je-li pravomocné rozhodnutí, jímž byl ulo-
žen správní trest zveřejnění rozhodnutí o pře-
stupku (dále jen „původní rozhodnutí“), zrušeno 
v přezkumném nebo novém řízení o přestupku 
anebo v soudním řízení správním, správní orgán 
nebo soud, který původní rozhodnutí zrušil, in-
formuje do 30 dnů ode dne nabytí právní moci 

rozhodnutí, kterým se původní rozhodnutí ruší, 
o takovém rozhodnutí správní orgán, který původní 
rozhodnutí vydal; správní orgán, který původní 
rozhodnutí vydal, zveřejní každé pravomocné roz-
hodnutí, kterým se původní rozhodnutí ruší, a to 
na vlastní náklady a obdobným způsobem, jakým 
bylo zveřejněno původní rozhodnutí.
(7) Obsahem zveřejněného rozhodnutí o přestup-
ku nesmějí být údaje umožňující identifikaci jiné 
osoby než pachatele.

Vybraná ustanovení zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku

§ 55 Odnětí svobody
(1) Nepodmíněný trest odnětí svobody se ukládá 
nejvýše na dvacet let, jestliže nejde o mimořádné 
zvýšení trestu odnětí svobody (§ 59), ukládání tres-
tu odnětí svobody pachateli trestného činu spácha-
ného ve prospěch organizované zločinecké skupiny 
(§ 108) nebo o výjimečný trest (§ 54).
(2) Za trestné činy, u nichž horní hranice trestní 
sazby odnětí svobody nepřevyšuje pět let, lze ulo-
žit nepodmíněný trest odnětí svobody jen za pod-
mínky, že by vzhledem k osobě pachatele uložení 
jiného trestu zjevně nevedlo k tomu, aby pachatel 
vedl řádný život. Za trestný čin zanedbání povinné 
výživy podle § 196 odst. 1 nebo 2 lze uložit nepod-
míněný trest odnětí svobody jen za podmínky, že 
uložení takového trestu vyžaduje účinná ochrana 
společnosti nebo není naděje, že by pachatele bylo 
možno napravit jiným trestem.
(3) Nepodmíněný trest odnětí svobody se vykonává 
podle jiného právního předpisu ve věznicích.

§ 56 Výkon trestu odnětí svobody
(1) Nepodmíněný trest odnětí svobody se vykonává 
diferencovaně ve věznici
a) s ostrahou, nebo
b) se zvýšenou ostrahou.
(2) Soud zpravidla zařadí do věznice
a) s ostrahou pachatele, u kterého nejsou splněny 

podmínky pro zařazení do věznice se zvýšenou 
ostrahou,

b) se zvýšenou ostrahou pachatele, kterému byl 
uložen výjimečný trest (§ 54), kterému byl ulo-
žen trest odnětí svobody za trestný čin spáchaný 

 ve prospěch organizované zločinecké skupiny 
(§ 108), kterému byl za zvlášť závažný zločin 
(§ 14 odst. 3) uložen trest odnětí svobody ve vý-
měře nejméně osm let, nebo který byl odsouzen 
za úmyslný trestný čin a v posledních pěti le-
tech uprchl nebo se pokusil uprchnout z vazby, 
z výkonu trestu nebo z výkonu zabezpečovací 
detence.

(3) Soud může zařadit pachatele do věznice jiného 
typu, než do které má být podle odstavce 2 zařa-
zen, má-li se zřetelem na závažnost trestného činu 
a na stupeň a povahu narušení pachatele za to, že 
bude působení na něj, aby vedl řádný život, v jiném 
typu věznice lépe zaručeno; do věznice se zvýšenou 
ostrahou zařadí však vždy pachatele, jemuž byl 
uložen trest odnětí svobody na doživotí.
(4) Způsob výkonu trestu v jednotlivých typech 
věznic upravuje jiný právní předpis.

§ 60 Domácí vězení
(1) Soud může uložit trest domácího vězení až na 
dvě léta, odsuzuje-li pachatele přečinu, jestliže
a) vzhledem k povaze a závažnosti spáchaného 

přečinu a osobě a poměrům pachatele, lze mít 
důvodně za to, že postačí uložení tohoto trestu, 
a to popřípadě i vedle jiného trestu, a

b) pachatel dá písemný slib, že se ve stanovené 
době bude zdržovat v obydlí na určené adrese 
a při výkonu kontroly poskytne veškerou po-
třebnou součinnost.

(2) Jako samostatný trest může být trest domá-
cího vězení uložen, jestliže vzhledem k povaze 
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a závažnosti spáchaného přečinu a osobě a pomě-
rům pachatele uložení jiného trestu není třeba.
(3) Trest domácího vězení spočívá v povinnosti 
odsouzeného zdržovat se po dobu výkonu tohoto 
trestu v určeném obydlí nebo jeho části v soudem 
stanoveném časovém období, nebrání-li mu v tom 
důležité důvody, zejména výkon zaměstnání nebo 
povolání nebo poskytnutí zdravotních služeb u po-
skytovatele zdravotních služeb v důsledku jeho 
onemocnění nebo úrazu; poskytovatel zdravotních 
služeb je povinen na vyžádání orgánu činného 
v trestním řízení mu tuto skutečnost sdělit.
(4) Soud stanoví časové období, ve kterém je od-
souzený povinen se zdržovat v určeném obydlí 
nebo jeho části, v pracovních dnech, ve dnech pra-
covního klidu a pracovního volna s přihlédnutím 
zejména k jeho pracovní době a k času potřebné-
mu k cestě do zaměstnání, k péči o nezletilé děti 
a k vyřizování nutných osobních a rodinných zále-
žitostí, aby při zajištění všech nezbytných potřeb 
odsouzeného a jeho rodiny ho přiměřeně postihl 
na svobodě. Soud může odsouzenému povolit na-
vštěvování pravidelných bohoslužeb nebo nábo-
ženských shromáždění i ve dnech pracovního klidu 
a pracovního volna.
(5) Soud může uložit pachateli na dobu výkonu 
tohoto trestu přiměřená omezení nebo přiměřené 
povinnosti uvedené v § 48 odst. 4 směřující k tomu, 
aby vedl řádný život; zpravidla mu též uloží, aby 
podle svých sil nahradil škodu nebo odčinil nema-
jetkovou újmu, kterou trestným činem způsobil, 
nebo aby vydal bezdůvodné obohacení získané 
trestným činem.
(6) Jde-li o pachatele ve věku blízkém věku mla-
distvých, může soud v zájmu využití výchovného 
působení rodiny, školy a dalších subjektů uložit, 
a to samostatně nebo vedle přiměřených omezení 
a přiměřených povinností uvedených v § 48 odst. 
4, též některá z výchovných opatření uvedených 
v zákoně o soudnictví ve věcech mládeže za obdob-
ného užití podmínek stanovených pro mladistvé.

§ 61 Přeměna trestu domácího vězení
Jestliže se pachatel v době od odsouzení do skonče-
ní výkonu trestu domácího vězení vyhýbá nástupu 
výkonu trestu, bez závažného důvodu poruší sjed-
nané podmínky výkonu trestu domácího vězení, 
jinak maří výkon tohoto trestu nebo zaviněně ne-
vykonává ve stanovené době uložený trest, může 
soud přeměnit, a to i během doby stanovené pro 

jeho výkon, trest domácího vězení nebo jeho zby-
tek v trest odnětí svobody a rozhodnout zároveň 
o způsobu jeho výkonu; přitom každý i jen započatý 
jeden den nevykonaného trestu domácího vězení 
se počítá za jeden den odnětí svobody.

§ 62 Obecně prospěšné práce
(1) Soud může uložit trest obecně prospěšných pra-
cí, odsuzuje-li pachatele za přečin; jako samostat-
ný trest může být trest obecně prospěšných prací 
uložen, jestliže vzhledem k povaze a závažnosti 
spáchaného přečinu a osobě a poměrům pachatele 
uložení jiného trestu není třeba.
(2) Soud trest obecně prospěšných prací zpravidla 
neuloží, jde-li o pachatele, kterému byl trest obecně 
prospěšných prací v době tří let předcházejících 
uložení tohoto druhu trestu přeměněn na trest od-
nětí svobody podle § 65 odst. 2.
(3) Trest obecně prospěšných prací spočívá v povin-
nosti odsouzeného provést ve stanoveném rozsa-
hu práce k obecně prospěšným účelům spočívající 
v údržbě veřejných prostranství, úklidu a údržbě ve-
řejných budov a komunikací nebo jiných činnostech 
ve prospěch obcí, nebo ve prospěch státních nebo 
jiných obecně prospěšných institucí, které se zabý-
vají vzděláním a vědou, kulturou, školstvím, ochra-
nou zdraví, požární ochranou, ochranou životního 
prostředí, podporou a ochranou mládeže, ochranou 
zvířat, humanitární, sociální, charitativní, nábo-
ženskou, tělovýchovnou a sportovní činností. Práce 
nesmí sloužit výdělečným účelům odsouzeného.

§ 63 Výměra trestu obecně prospěšných prací
(1) Trest obecně prospěšných prací může soud ulo-
žit ve výměře od 50 do 300 hodin.
(2) Soud může uložit pachateli na dobu trestu i při-
měřená omezení a přiměřené povinnosti uvedené 
v § 48 odst. 4 směřující k tomu, aby vedl řádný 
život; zpravidla mu též uloží, aby podle svých sil 
nahradil škodu nebo odčinil nemajetkovou újmu, 
kterou přečinem způsobil, nebo aby vydal bezdů-
vodné obohacení získané přečinem.
(3) Jde-li o pachatele ve věku blízkém věku mla-
distvých, může soud v zájmu využití výchovného 
působení rodiny, školy a dalších subjektů uložit, 
a to samostatně nebo vedle přiměřených omezení 
a přiměřených povinností uvedených v § 48 odst. 
4, též některá z výchovných opatření uvedených 
v zákoně o soudnictví ve věcech mládeže za obdob-
ného užití podmínek stanovených pro mladistvé.
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§ 64 Stanovisko pachatele 
a jeho zdravotní způsobilost

Při ukládání trestu obecně prospěšných prací 
přihlédne soud ke stanovisku pachatele, k jeho 
zdravotnímu stavu a k možnosti uložení tohoto 
trestu. Trest obecně prospěšných prací neuloží, je-li 
pachatel zdravotně nezpůsobilý k soustavnému 
výkonu práce.

§ 65 Výkon trestu obecně prospěšných prací
(1) Obecně prospěšné práce je odsouzený povinen 
vykonat osobně a bezplatně ve svém volném čase 
nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy soud na-
řídil výkon tohoto trestu. Do této doby se nezapo-
čítává doba, po kterou odsouzený
a) nemohl obecně prospěšné práce vykonávat pro 
zdravotní nebo zákonné překážky, nebo
b) byl ve vazbě nebo vykonával trest odnětí svobody.
(2) Jestliže pachatel v době od odsouzení do skon-
čení výkonu trestu obecně prospěšných prací neve-
de řádný život, vyhýbá se nástupu výkonu trestu, 
bez závažného důvodu poruší sjednané podmínky 
výkonu trestu obecně prospěšných prací, jinak maří 
výkon tohoto trestu nebo zaviněně tento trest ve 
stanovené době nevykonává, může soud přeměnit, 
a to i během doby stanovené pro jeho výkon, trest 
obecně prospěšných prací nebo jeho zbytek
a) za podmínek § 60 odst. 1 v trest domácího vě-

zení, přitom každá i jen započatá jedna hodina 
nevykonaného trestu obecně prospěšných prací 
se počítá za jeden den domácího vězení,

b) v peněžitý trest a pro případ, že by ve stano-
vené lhůtě nebyl tento trest vykonán, stanovit 
náhradní trest odnětí svobody, který nesmí být 
přísnější nežli trest, který by pachateli hrozil 
v případě přeměny trestu obecně prospěšných 
prací v trest odnětí svobody, nebo

c) v trest odnětí svobody a rozhodnout zároveň 
o způsobu jeho výkonu; přitom každá i jen zapo-
čatá jedna hodina nevykonaného trestu obecně 
prospěšných prací se počítá za jeden den odnětí 
svobody.

(3) Výjimečně může soud vzhledem k okolnostem 
případu a osobě odsouzeného ponechat trest obec-
ně prospěšných prací v platnosti nebo prodloužit 
dobu výkonu tohoto trestu až o šest měsíců, i když 
odsouzený zavdal příčinu k přeměně trestu podle 
odstavce 2, a
a) stanovit nad odsouzeným na dobu výkonu trestu 

nebo jeho zbytku dohled,

b) stanovit odsouzenému na dobu výkonu trestu 
nebo jeho zbytku dosud neuložená přiměřená 
omezení nebo přiměřené povinnosti uvedené 
v § 48 odst. 4, nebo

c) stanovit odsouzenému na dobu výkonu trestu 
nebo jeho zbytku některé z výchovných opatření 
podle § 63 odst. 3, je-li ve věku blízkém věku 
mladistvých.

Na výkon dohledu se užije obdobně § 49 až 51.
(4) Na pachatele, kterému byl uložen trest obecně 
prospěšných prací, se hledí, jako by nebyl odsou-
zen, jakmile byl trest vykonán nebo bylo od výkonu 
trestu nebo jeho zbytku pravomocně upuštěno.

§ 67 Peněžitý trest
(1) Peněžitý trest může soud uložit, jestliže pa-
chatel pro sebe nebo pro jiného úmyslným trest-
ným činem získal nebo se snažil získat majetkový 
prospěch.
(2) Bez podmínek odstavce 1 může soud uložit 
peněžitý trest pouze v případě, že
a) trestní zákon uložení tohoto trestu za spáchaný 

trestný čin dovoluje, nebo
b) ho ukládá za přečin a vzhledem k povaze a závaž-

nosti spáchaného přečinu a osobě a poměrům 
pachatele nepodmíněný trest odnětí svobody 
současně neukládá.

(3) Jako samostatný trest může být peněžitý trest 
uložen, jestliže vzhledem k povaze a závažnosti 
spáchaného trestného činu a osobě a poměrům 
pachatele uložení jiného trestu není třeba.

§ 68 Výměra peněžitého trestu
(1) Peněžitý trest se ukládá v denních sazbách a činí 
nejméně 20 a nejvíce 730 celých denních sazeb.
(2) Denní sazba činí nejméně 100 Kč a nejvíce 
50000 Kč.
(3) Počet denních sazeb soud určí s přihlédnutím 
k povaze a závažnosti spáchaného trestného činu. 
Výši jedné denní sazby peněžitého trestu stanoví 
soud se zřetelem k osobním a majetkovým pomě-
rům pachatele. Přitom vychází zpravidla z čistého 
příjmu, který pachatel má nebo by mohl mít prů-
měrně za jeden den.
(4) Příjmy pachatele, jeho majetek a výnosy z něj, 
jakož i jiné podklady pro určení výše denní sazby 
mohou být stanoveny odhadem soudu.
(5) Soud v rozhodnutí uvede počet a výši denních 
sazeb. Nelze-li od pachatele podle jeho osobních 
a majetkových poměrů očekávat, že peněžitý trest 
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ihned zaplatí, může stanovit, že peněžitý trest bude 
zaplacen v přiměřených měsíčních splátkách; při-
tom může určit, že výhoda splátek peněžitého tres-
tu odpadá, jestliže pachatel nezaplatí dílčí splátku 
včas.
(6) Peněžitý trest soud neuloží, je-li zřejmé, že by 
byl nedobytný.
(7) Zaplacené částky peněžitého trestu připadají 
státu.

§ 69 Náhradní trest odnětí svobody
(1) Ukládá-li soud peněžitý trest, stanoví pro pří-
pad, že by ve stanovené lhůtě nebyl vykonán, ná-
hradní trest odnětí svobody až na čtyři léta. Náhrad-
ní trest nesmí však ani spolu s uloženým trestem 
odnětí svobody přesahovat horní hranici trestní 
sazby.
(2) Jestliže pachatel ve stanovené lhůtě nevykoná 
peněžitý trest, může jej soud přeměnit
a) za podmínek § 60 odst. 1 v trest domácího vě-

zení, nebo
b) v trest obecně prospěšných prací.
(3) Jestliže pachatel v době od přeměny peněžité-
ho trestu v trest domácího vězení nebo trest obec-
ně prospěšných prací do skončení výkonu tohoto 
trestu nevede řádný život, vyhýbá se nástupu jeho 
výkonu, bez závažného důvodu poruší sjednané 
podmínky jeho výkonu, jinak maří jeho výkon nebo 
zaviněně tento trest ve stanovené době nevykonává, 
soud jej přemění v náhradní trest odnětí svobody 
uložený podle odstavce 1.
(4) Na pachatele, kterému byl uložen peněžitý trest 
za přečin spáchaný z nedbalosti, se hledí, jako by 
nebyl odsouzen, jakmile byl trest vykonán nebo 
bylo od výkonu trestu nebo jeho zbytku pravomoc-
ně upuštěno.

§ 73 Zákaz činnosti
(1) Soud může uložit trest zákazu činnosti na jeden 
rok až deset let, dopustil-li se pachatel trestného 
činu v souvislosti s touto činností.
(2) Trest zákazu činnosti jako trest samostatný 
může soud uložit pouze v případě, že trestní zá-
kon uložení tohoto trestu za spáchaný trestný čin 
dovoluje a jestliže vzhledem k povaze a závažnosti 
spáchaného trestného činu a osobě a poměrům 
pachatele uložení jiného trestu není třeba.
(3) Trest zákazu činnosti spočívá v tom, že se od-
souzenému po dobu výkonu tohoto trestu zakazuje 
výkon určitého zaměstnání, povolání nebo funkce 

nebo takové činnosti, ke které je třeba zvláštního 
povolení, nebo jejíž výkon upravuje jiný právní 
předpis.

§ 74 Výkon trestu zákazu činnosti
(1) Do doby výkonu trestu zákazu činnosti se ne-
započítává doba výkonu trestu odnětí svobody; 
započítává se však doba, po kterou bylo pachateli 
před právní mocí rozsudku oprávnění k činnosti, 
která je předmětem zákazu, v souvislosti s trestným 
činem odňato podle jiného právního předpisu nebo 
na základě opatření orgánu veřejné moci nesměl 
již tuto činnost vykonávat.
(2) Byl-li trest zákazu činnosti vykonán, hledí se 
na pachatele, jako by nebyl odsouzen.

§ 75 Zákaz pobytu
(1) Soud může uložit trest zákazu pobytu na jeden 
rok až deset let za úmyslný trestný čin, vyžaduje-li 
to se zřetelem na dosavadní způsob života pachate-
le a místo spáchání činu ochrana veřejného pořád-
ku, rodiny, zdraví, mravnosti nebo majetku; trest 
zákazu pobytu se nesmí vztahovat na místo nebo 
obvod, v němž má pachatel trvalý pobyt.
(2) Trest zákazu pobytu může být uložen jako sa-
mostatný trest za trestný čin, na který trestní zákon 
stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice 
trestní sazby nepřevyšuje tři léta, jestliže vzhledem 
k povaze a závažnosti spáchaného trestného činu 
a osobě a poměrům pachatele uložení jiného trestu 
není třeba.
(3) Soud může uložit pachateli na dobu výkonu to-
hoto trestu přiměřená omezení a přiměřené povin- 
nosti uvedené v § 48 odst. 4 směřující k tomu, aby 
vedl řádný život; zpravidla mu též uloží, aby podle 
svých sil nahradil škodu nebo odčinil nemajetko-
vou újmu, kterou trestným činem způsobil, nebo 
aby vydal bezdůvodné obohacení získané trestným 
činem.
(4) Jde-li o pachatele ve věku blízkém věku mla-
distvých, může soud v zájmu využití výchovného 
působení rodiny, školy a dalších subjektů uložit, 
a to samostatně nebo vedle přiměřených omezení 
a přiměřených povinností uvedených v § 48 odst. 
4, též některá z výchovných opatření uvedených 
v zákoně o soudnictví ve věcech mládeže za obdob-
ného užití podmínek stanovených pro mladistvé.
(5) Do doby výkonu trestu zákazu pobytu se 
doba výkonu trestu odnětí svobody nezapočítává; 
rozhodnutí podle odstavců 3 a 4 činí soud až po 
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výkonu trestu odnětí svobody nebo po podmíně-
ném propuštění.
(6) Trest zákazu pobytu spočívá v tom, že se od-
souzený nesmí po dobu výkonu tohoto trestu zdr-
žovat na určitém místě nebo v určitém obvodu; 
k přechodnému pobytu na takovém místě nebo 
v takovém obvodu v nutné osobní záležitosti je 
třeba povolení.

§ 76 Zákaz vstupu na sportovní, kulturní 
a jiné společenské akce

(1) Soud může uložit trest zákazu vstupu na spor-
tovní, kulturní a jiné společenské akce až na deset 
let, dopustil-li se pachatel úmyslného trestného 
činu v souvislosti s návštěvou takové akce.
(2) Jako samostatný trest může být trest zákazu 
vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské 
akce uložen, jestliže vzhledem k povaze a závaž-
nosti spáchaného přečinu a osobě a poměrům pa-
chatele uložení jiného trestu není třeba.
(3) Trest zákazu vstupu na sportovní, kulturní 
a jiné společenské akce spočívá v tom, že se od-
souzenému po dobu výkonu tohoto trestu zakazuje 
účast na stanovených sportovních, kulturních a ji-
ných společenských akcích.

§ 77 Výkon trestu zákazu vstupu na sportovní, 
kulturní a jiné společenské akce

(1) Odsouzený je při výkonu trestu zákazu vstu-
pu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce 
povinen spolupracovat s probačním úředníkem 
způsobem, který mu stanoví, zejména postupovat 
podle stanoveného probačního plánu, vykonávat 
stanovené programy sociálního výcviku a převýcho-
vy, programy psychologického poradenství, a po-
važuje-li to probační úředník za potřebné, dostavo-
vat se podle jeho pokynů v období bezprostředně 
souvisejícím s konáním zakázané akce k určenému 
útvaru Policie České republiky.
(2) Do doby výkonu trestu zákazu vstupu na spor-
tovní, kulturní a jiné společenské akce se doba vý-
konu trestu odnětí svobody nezapočítává.

§ 80 Vyhoštění
(1) Soud může uložit pachateli, který není obča-
nem České republiky, trest vyhoštění z území České 
republiky, a to jako trest samostatný nebo i vedle 
jiného trestu, vyžaduje-li to bezpečnost lidí nebo 
majetku, anebo jiný obecný zájem; jako samostat-
ný trest může být trest vyhoštění uložen, jestliže 

vzhledem k povaze a závažnosti spáchaného trest-
ného činu a osobě a poměrům pachatele uložení 
jiného trestu není třeba.
(2) S přihlédnutím k povaze a závažnosti spáchané-
ho trestného činu, možnostem nápravy a poměrům 
pachatele a ke stupni ohrožení bezpečnosti lidí, 
majetku nebo jiného obecného zájmu může soud 
uložit trest vyhoštění ve výměře od jednoho roku 
do deseti let, anebo na dobu neurčitou.
(3) Soud trest vyhoštění neuloží, jestliže
a) se nepodařilo zjistit státní příslušnost pachatele,
b) pachateli byl udělen azyl nebo doplňková ochra-

na podle jiného právního předpisu,
c) pachatel má na území České republiky povolen 

trvalý pobyt, má zde pracovní a sociální zázemí 
a uložení trestu vyhoštění by bylo v rozporu se 
zájmem na spojování rodin,

d) hrozí nebezpečí, že pachatel bude ve státě, do 
kterého by měl být vyhoštěn, pronásledován 
pro svoji rasu, příslušnost k etnické skupině, 
národnost, příslušnost k určité sociální skupi-
ně, politické nebo náboženské smýšlení, nebo 
jestliže by vyhoštění vystavilo pachatele mučení 
či jinému nelidskému nebo ponižujícímu zachá-
zení anebo trestu,

e) pachatel je občanem Evropské unie nebo jeho 
rodinným příslušníkem bez ohledu na státní 
příslušnost a má na území České republiky po-
volen trvalý pobyt anebo je cizincem s přizna-
ným právním postavením dlouhodobě pobýva-
jícího rezidenta na území České republiky podle 
jiného právního předpisu, neshledá-li vážné 
důvody ohrožení bezpečnosti státu nebo veřej-
ného pořádku,

f) pachatel je občanem Evropské unie a v posled-
ních 10 letech nepřetržitě pobývá na území 
České republiky, neshledá-li vážné důvody ohro-
žení bezpečnosti státu, nebo

g) pachatelem je dítě, které je občanem Evropské 
unie, ledaže by vyhoštění bylo v jeho nejlepším 
zájmu.
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07. Tresty  
v trestním právu

Obsah  · Kartičky „Druhy trestů v trestním právu a jejich 
charakteristiky“

 · Pracovní list „Funkce trestu v trestním právu“
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odnětí svobody

§ 55–59 TZ

 · lze jej uložit nejvýše na dvacet let, mimořádně i více
 · vykonává se ve věznici s ostrahou, nebo se zvýšenou 

ostrahou

domácí vězení

§ 60 a 61 TZ

 · lze jej uložit pachateli přečinu až na dvě léta, 
jestliže 1) lze mít důvodně za to, že postačí uložení 
tohoto trestu a 2) pachatel dá písemný slib, že se ve 
stanovené době bude zdržovat v obydlí na určené 
adrese

 · při porušení podmínek se trest mění na trest odnětí 
svobody

obecně prospěšné práce

§ 62–65 TZ

 · lze je uložit za přečin, jestliže vzhledem k povaze 
a závažnosti spáchaného přečinu a osobě a poměrům 
pachatele uložení jiného trestu není třeba

 · trest může být uložen ve výměře od 50 do 300 hodin

propadnutí majetku

§ 66 TZ

 · lze jej uložit zejména společně s odsouzením 
k výjimečnému trestu anebo za zvlášť závažný zločin, 
kterým pachatel získal nebo se snažil získat majetkový 
prospěch

 · zaniká společné jmění manželů a majetek 
odsouzeného připadá státu

peněžitý trest

§ 67–69 TZ

 · lze jej uložit zejména společně s odsouzením za 
úmyslný trestný čin, kterým pachatel získal nebo se 
snažil získat majetkový prospěch, přičemž zaplacené 
částky trestu připadají státu

 · při nevykonání trestu může být trest přeměněn na 
trest domácího vězení, trest obecně prospěšných 
prací, nebo trest odnětí svobody

propadnutí věci

§ 70–72 TZ

 · spočívá v propadnutí zejména toho, co pachatel získal 
trestným činem nebo jako odměnu za něj, nebo co 
bylo určeno či užito ke spáchání trestného činu

 · taková věc nebo její náhradní hodnota připadá státu
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zákaz činnosti

§ 73 a 74 TZ

 · lze uložit na jeden rok až deset let, dopustil-li se 
pachatel trestného činu v souvislosti s tímto jednáním

 · odsouzenému se na uvedenou dobu zakazuje výkon 
zejména určitého zaměstnání, povolání nebo funkce

zákaz pobytu

§ 75 TZ

 · lze uložit na jeden rok až deset let za úmyslný trestný 
čin, vyžaduje-li to ochrana veřejného pořádku, rodiny, 
zdraví, mravnosti nebo majetku

 · nesmí se vztahovat na místo nebo obvod, v němž má 
pachatel trvalý pobyt

zákaz vstupu na sportovní, 

kulturní a jiné společenské akce

§ 76 a 77 TZ

 · ukládá se za spáchání úmyslného trestného činu 
v souvislosti s návštěvou takové akce

 · odsouzený je při výkonu trestu povinen mimo jiné 
vykonávat stanovené programy sociálního výcviku 
a převýchovy, případně se též dostavovat v období 
konání zakázané akce k určenému útvaru Policie ČR

ztráta čestných titulů 

nebo vyznamenání

§ 78 TZ

 · odsouzený ztrácí vyznamenání, čestná uznání a jiné 
čestné tituly

 · současně je odsouzen k nepodmíněnému trestu 
odnětí svobody nejméně na dvě léta

ztráta vojenské hodnosti

§ 79 TZ

 · odsouzenému se snižuje hodnost v ozbrojených silách 
na hodnost vojína

 · současně je odsouzen k nepodmíněnému trestu 
odnětí svobody nejméně na dvě léta

vyhoštění

§ 80 TZ

 · může být uloženo samostatně nebo i vedle jiného 
trestu, vyžaduje-li to bezpečnost lidí nebo majetku, 
anebo jiný obecný zájem

 · nemůže být uloženo zejména státnímu občanu České 
republiky
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 A  Diskutujte ve skupině, které druhy trestů plní danou funkci nejlépe a proč. Následně si výsledky 
diskuse zapište. Časový limit je 10 minut. Mluvčí vaší skupiny následně sdělí odpovědi ostatním.  

 
 a.  preventivní funkce (společenská prevence trestné činnosti)

druhy trestů:    

 

zdůvodnění:    

 

 

 b.  ochranná funkce (ochrana společnosti před případnou další trestnou činností pachatele)

druhy trestů:    

 

zdůvodnění:    

 

 

 c.  represivní funkce (potrestání pachatele)

druhy trestů:    

 

zdůvodnění:    

 

 

 d.  výchovná funkce (náprava pachatele)

druhy trestů:    

 

zdůvodnění:    

 

 

Funkce trestu
v trestním právu  
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08. Společné jmění 
manželů

Obsah  · Pracovní list „Společné jmění manželů“
 · Řešení pracovního listu „Společné jmění manželů“
 · Pracovní list „Advokátní kancelář“
 · Řešení pracovního listu „Advokátní kancelář“
 · Vybraná ustanovení občanského zákoníku
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 A  Odpovězte na otázky a doplňte příslušné paragrafy občanského zákoníku. 

 1. Co je součástí SJM?   

 2.  Jakým režimům SJM podléhá?   

 3.  Co není součástí SJM?   

 

 

 

 4.  Co je součástí SJM ve smluveném režimu?   

 5.  Jsou součástí SJM dluhy jednoho z manželů?   

 6.  Může jeden z manželů jednat v záležitostech týkajících se SJM, které nelze považovat za běžné 
(např. prodej domu, ve kterém bydlí), bez souhlasu druhého z manželů? Liší se nějak situace 
v zákonném, resp. smluveném režimu?

 

 7. Jakou formu musí mít smluvený režim?   

 8.  Může být SJM zrušeno nebo zúženo? Pokud ano, za jakých podmínek a kým?   

 

 9.  Co znamená pojem „režim oddělených jmění“?   

 

 10.  Jakou formu musí mít dohoda o vypořádání majetku manželů, která byla uzavřena během manželství?

  

 11.  Jak si rozdělí manželé majetek, pokud nedojde k vypořádání do tří let od zániku společného jmění?

 

 

 

 12.  Stane-li se jeden z manželů obětí domácího násilí ve společném domě/bytě, může tuto situaci řešit 
soud? Pokud ano, jak?

 

 13.  Jakým způsobem se mění nájemní právo a závazky obou manželů po uzavření manželství, nastěhuje-li se 
jeden z manželů do bytu pronajatého tím druhým ještě před manželstvím?

 

 14.  Může manžel bez souhlasu druhého z manželů zrušit nájemní smlouvu?   

Společné jmění
manželů  
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 A  Odpovězte na otázky a doplňte příslušné paragrafy občanského zákoníku. 

 1. Co je součástí SJM?  SJM je jakýkoli majetek, který náleží manželům a není vyloučen z právních poměrů. § 708 (1)

 2.  Jakým režimům SJM podléhá?  Zákonnému, smluvenému a režimu založenému rozhodnutím soudu. § 708 (2)

 3.  Co není součástí SJM?  Součástí není to, co: je běžným vybavení společné domácnosti (§ 698, § 699); slouží osobní potřebě  

jednoho z manželů (např. piano z videoukázky, žehlička na vlasy); nabyl jen jeden z manželů darem, děděním nebo odkazem  

(např. chalupa po babičce), jako náhradu nemajetkové újmy na svých přirozených právech, právním jednáním vztahujícím se k jeho 

výlučnému vlastnictví (např. zisk z prodeje chalupy po babičce), či náhradou za poškození, zničení nebo ztrátu svého výhradního  

majetku. § 709

 4.  Co je součástí SJM ve smluveném režimu? Vše, na čem se manželé dohodnou, pokud to zákon nezakazuje.  § 718

 5.  Jsou součástí SJM dluhy jednoho z manželů?  Ano (s určitými výjimkami – viz § 710).   § 710

 6.  Může jeden z manželů jednat v záležitostech týkajících se SJM, které nelze považovat za běžné 
(např. prodej domu, ve kterém bydlí), bez souhlasu druhého z manželů? Liší se nějak situace 
v zákonném, resp.  smluveném režimu? Nemůže. Neliší. § 714, § 723

 7.  Jakou formu musí mít smluvený režim?  Musí mít formu veřejné listiny neboli notářského zápisu. § 716 (2)

 8.  Může být SJM zrušeno nebo zúženo? Pokud ano, za jakých podmínek a kým?  Může být zúženo nebo zrušeno  

soudem na návrh manžela ze závažných důvodů. Závažným důvodem je např. marnotratnost jednoho z manželů (např. dluží  

věřiteli částku, která přesahuje hodnotu toho, co náleží výhradně dlužícímu manželovi). § 724

 9.  Co znamená pojem „režim oddělených jmění“?  Režim oddělených jmění je situace, kdy každý z manželů spravuje svůj 

osobní majetek. V tomto režimu může každý nakládat se svým majetkem bez souhlasu druhého manžela. § 729

 10.  Jakou formu musí mít dohoda o vypořádání majetku manželů, která byla uzavřena během manželství?
Musí mít písemnou formu. § 739 (1)

 11.  Jak si rozdělí manželé majetek, pokud nedojde k vypořádání do tří let od zániku společného jmění?
Nedojde-li do tří let od zúžení, zrušení nebo zániku SJM k vypořádání toho, co bylo dříve součástí SJM, ani dohodou, ani nebyl podán 

návrh na vypořádání rozhodnutím soudu, platí, že se manželé nebo bývalí manželé vypořádali tak, že: a) hmotné věci movité jsou ve 

vlastnictví toho z nich, který je pro potřebu svou, své rodiny nebo rodinné domácnosti výlučně jako vlastník užívá; b) ostatní hmotné 

věci movité a věci nemovité jsou v podílovém spoluvlastnictví obou; jejich podíly jsou stejné; c) ostatní majetková práva, pohledávky 

a dluhy náleží společně oběma; jejich podíly jsou stejné. § 741

 12.  Stane-li se jeden z manželů obětí domácího násilí ve společném domě/bytě, může tuto situaci řešit 
soud? Pokud ano, jak?
Ano, soud může omezit, popřípadě vyloučit na určenou dobu právo násilného manžela v domě nebo bytě bydlet a to nejdéle na šest 

měsíců. § 751–753

 13.  Jakým způsobem se mění nájemní právo a závazky obou manželů po uzavření manželství, nastěhuje-li se 
jeden z manželů do bytu pronajatého tím druhým ještě před manželstvím?
Vzniká společné nájemní právo. § 745

 14.  Může manžel bez souhlasu druhého z manželů zrušit nájemní smlouvu?  Nemůže. § 748

Společné jmění
manželů  
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Advokátní kancelář  
 A  Odpovězte na základě znalostí získaných v předchozí části lekce a pomocí vybraných ustanovení 

občanského zákoníku.  

 1.  S manželem jsme si pořídili pozemek, abychom si na něm postavili dům. Manžel si však přestal být jistý 
tím, že chce bydlet v domě, a chce pozemek prodat. Já s prodejem nesouhlasím. Může manžel prodat 
náš pozemek bez mého souhlasu?

 

 

 2.  S manželkou řešíme dlouhodobé neshody a směřujeme k rozvodu. Přijdu automaticky při rozdělování 
majetku o chalupu, kterou jsem během manželství zdědil po babičce?

 

 

 3.  S manželem jsme svoji pět let a donedávna bylo vše v pořádku. Před třemi měsíci však manžel přišel 
o práci a těžce to nese. Bohužel se s nastalou situací vyrovnává tak, že se téměř každý večer schází se 
svými přáteli v hospodě a nejméně jednou týdně si zajde i zahrát automaty. Domů se zpravidla vrací po 
půlnoci a opilý. Před týdnem jsem zjistila, že si na hraní automatů a na útratu půjčil od kamaráda (zatím 
snad jen od jednoho), protože dříve našetřené peníze už nemá, ale omezit se také nechce. Zajímá mě, 
zda jsou součástí společného jmění manželů i dluhy? Pokud ano, mám nějakou možnost, jak předejít 
tomu, aby se celá naše domácnost v důsledku manželova problému dostala do ještě větší finanční 
tísně? Rozvádět se nechci a můj příjem je dostatečný na to, abych domácnost „uživila“, pokud však 
nebudeme muset můj příjem dělit ještě mezi ty, u kterých se můj manžel zadlužil, případně ještě zadluží.

 

 

 

 

 

 4.  Svoji ženu jsem si vzal před sedmi lety a věřím, že stále tvoříme rovnocenný a fungující pár. Manželka 
je však podle mého názoru příliš marnotratná, ráda utrácí za věci, které nepotřebujeme, chce jezdit na 
drahé dovolené, na které sice našetříme, ale pokaždé jsou znatelným zásahem do našeho rozpočtu. 
Vyděláváme oba průměrně, mně se však v práci rýsuje kariérní postup a s ním i vyšší plat. Nechci ale, 
aby všechny mnou vydělané peníze žena rozházela. Navíc bych si část chtěl uspořit a chtěl bych, aby 
na tuto část mých peněz neměla manželka bez mého výslovného souhlasu nárok. Dá nějak zajistit, aby 
manželka mohla utrácet jen určitou část společných peněz? Ideálně bych si to představoval tak, že do 
společného hospodaření půjde část jejích i mých výdělků. S tím, co by každému z nás zbylo, bychom 
hospodařili odděleně. Je v našem právním systému možné takovéto uspořádání výdělků mezi manžely? 
Pokud ano, můžete mi poradit, pod jakým právním pojmem bych to mohl najít?
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Advokátní kancelář  
 A  Odpovězte na základě znalostí získaných v předchozí části lekce a pomocí vybraných ustanovení 

občanského zákoníku.  

 1.  S manželem jsme si pořídili pozemek, abychom si na něm postavili dům. Manžel si však přestal být jistý 
tím, že chce bydlet v domě, a chce pozemek prodat. Já s prodejem nesouhlasím. Může manžel prodat 
náš pozemek bez mého souhlasu?

Pokud je pozemek psaný na oba manžele, nemůže váš společný majetek prodat bez vašeho souhlasu. 

 

 2.  S manželkou řešíme dlouhodobé neshody a směřujeme k rozvodu. Přijdu automaticky při rozdělování 
majetku o chalupu, kterou jsem během manželství zdědil po babičce?

Ne, dědictví jednoho z manželů není součástí SJM, tudíž chalupa náleží pouze vám.  

 

 3.  S manželem jsme svoji pět let a donedávna bylo vše v pořádku. Před třemi měsíci však manžel přišel 
o práci a těžce to nese. Bohužel se s nastalou situací vyrovnává tak, že se téměř každý večer schází se 
svými přáteli v hospodě a nejméně jednou týdně si zajde i zahrát automaty. Domů se zpravidla vrací po 
půlnoci a opilý. Před týdnem jsem zjistila, že si na hraní automatů a na útratu půjčil od kamaráda (zatím 
snad jen od jednoho), protože dříve našetřené peníze už nemá, ale omezit se také nechce. Zajímá mě, 
zda jsou součástí společného jmění manželů i dluhy? Pokud ano, mám nějakou možnost, jak předejít 
tomu, aby se celá naše domácnost v důsledku manželova problému dostala do ještě větší finanční 
tísně? Rozvádět se nechci a můj příjem je dostatečný na to, abych domácnost „uživila“, pokud však 
nebudeme muset můj příjem dělit ještě mezi ty, u kterých se můj manžel zadlužil, případně ještě zadluží.

Ano, součástí společného jmění manželů jsou i dluhy. Chránit se před budoucími dluhy nicméně lze, a to změnou režimu SJM, tedy  

režimem oddělených jmění (každý z manželů může nakládat se svým budoucím majetkem libovolně) čí zúžením společného jmění.  

Pokud jde o zúžení či zrušení SJM, máte dvě možnosti: 1. Uzavřete s manželem smlouvu, v níž definujete, co SJM zahrnuje a co už ne. 

2. Vydáte se soudní cestou – soud může na váš návrh SJM zúžit či zrušit. Dle zákona je pádným důvodem pro takovouto úpravu SJM 

právě marnotratnost manžela. Dluhy, které manžel nastřádal do podpisu smlouvy o změně majetkových poměrů manželů, naleží ale 

stále oběma manželům. 

 4.  Svoji ženu jsem si vzal před sedmi lety a věřím, že stále tvoříme rovnocenný a fungující pár. Manželka 
je však podle mého názoru příliš marnotratná, ráda utrácí za věci, které nepotřebujeme, chce jezdit na 
drahé dovolené, na které sice našetříme, ale pokaždé jsou znatelným zásahem do našeho rozpočtu. 
Vyděláváme oba průměrně, mně se však v práci rýsuje kariérní postup a s ním i vyšší plat. Nechci ale, 
aby všechny mnou vydělané peníze žena rozházela. Navíc bych si část chtěl uspořit a chtěl bych, aby 
na tuto část mých peněz neměla manželka bez mého výslovného souhlasu nárok. Dá nějak zajistit, aby 
manželka mohla utrácet jen určitou část společných peněz? Ideálně bych si to představoval tak, že do 
společného hospodaření půjde část jejích i mých výdělků. S tím, co by každému z nás zbylo, bychom 
hospodařili odděleně. Je v našem právním systému možné takovéto uspořádání výdělků mezi manžely? 
Pokud ano, můžete mi poradit, pod jakým právním pojmem bych to mohl najít?

Ano, lze smlouvou stanovit režim oddělených jmění a tím společné jmění manželů zanikne. Nebo můžete SJM smluvně zúžit a tím  

určit, co bude spadat do SJM a bude tedy obou manželů, a co bude patřit pouze jednomu z vás. 

 



Vybraná ustanovení občanského zákoníku

§ 708
(1) To, co manželům náleží, má majetkovou hodno-
tu a není vyloučeno z právních poměrů, je součás-
tí společného jmění manželů (dále jen „společné 
jmění“). To neplatí, zanikne-li společné jmění za 
trvání manželství na základě zákona.
(2) Společné jmění podléhá zákonnému režimu, 
nebo smluvenému režimu, anebo režimu založe-
nému rozhodnutím soudu.

Zákonný režim
§ 709

(1) Součástí společného jmění je to, čeho nabyl 
jeden z manželů nebo čeho nabyli oba manželé 
společně za trvání manželství, s výjimkou toho, co
a) slouží osobní potřebě jednoho z manželů,
b) nabyl darem, děděním nebo odkazem jen je-

den z manželů, ledaže dárce při darování nebo 
zůstavitel v pořízení pro případ smrti projevil 
jiný úmysl,

c) nabyl jeden z manželů jako náhradu nemajetko-
vé újmy na svých přirozených právech,

d) nabyl jeden z manželů právním jednáním vzta-
hujícím se k jeho výlučnému vlastnictví,

e) nabyl jeden z manželů náhradou za poškození, 
zničení nebo ztrátu svého výhradního majetku.

(2) Součástí společného jmění je zisk z toho, co 
náleží výhradně jednomu z manželů.
(3) Součástí společného jmění je také podíl man-
žela v obchodní společnosti nebo družstvu, stal-li 
se manžel v době trvání manželství společníkem 
obchodní společnosti nebo členem družstva. To 
neplatí, pokud jeden z manželů nabyl podíl způ-
sobem zakládajícím podle odstavce 1 jeho výlučné 
vlastnictví. Nabytí podílu nezakládá účast druhého 
manžela na této společnosti nebo družstvu, s vý-
jimkou bytových družstev.

§ 710
Součástí společného jmění jsou dluhy převzaté za 
trvání manželství, ledaže
a) se týkají majetku, který náleží výhradně jednomu 

z manželů, a to v rozsahu, který přesahuje zisk 
z tohoto majetku, nebo

b) je převzal jen jeden z manželů bez souhlasu 
druhého, aniž se přitom jednalo o obstarávání 
každodenních nebo běžných potřeb rodiny.

§ 711
(1) O nabytí a pozbytí jednotlivých součástí společ-
ného jmění platí obecná ustanovení tohoto zákona.
(2) Částky výdělku, platu, mzdy, zisku a jiných hod-
not z pracovní a jiné výdělečné činnosti se stávají 
součástí společného jmění v okamžiku, kdy man-
žel, který se o jejich získání přičinil, nabyl možnost 
s nimi nakládat.
(3) Pohledávky z výhradního majetku jen jednoho 
z manželů, které se mají stát součástí společného 
jmění, se součástí stávají dnem splatnosti.

§ 712
Není-li v této části zákona stanoveno jinak, po-
užijí se pro společné jmění obdobně ustanovení 
tohoto zákona o společnosti, popřípadě ustanovení 
o spoluvlastnictví.

Správa v zákonném režimu
§ 713

(1) Součásti společného jmění užívají, berou z nich 
plody a užitky, udržují je, nakládají s nimi, hospo-
daří s nimi a spravují je oba manželé nebo jeden 
z nich podle dohody.
(2) Povinnosti a práva spojená se společným jmě-
ním nebo jeho součástmi náleží oběma manželům 
společně a nerozdílně.
(3) Z právních jednání týkajících se společného 
jmění nebo jeho součástí jsou manželé zavázáni 
a oprávněni společně a nerozdílně.

§ 714
(1) V záležitostech týkajících se společného jmění 
a jeho součástí, které nelze považovat za běžné, 
právně jednají manželé společně, nebo jedná jeden 
manžel se souhlasem druhého. Odmítá-li manžel 
dát souhlas bez vážného důvodu a v rozporu se zá-
jmem manželů, rodiny nebo rodinné domácnosti, 
či není-li schopen vůli projevit, může druhý manžel 
navrhnout, aby souhlas manžela nahradil soud.
(2) Jedná-li právně manžel bez souhlasu druhého 
manžela v případě, kdy souhlasu bylo zapotřebí, 
může se druhý manžel dovolat neplatnosti tako-
vého jednání.

§ 715
(1) Má-li být součást společného jmění použita 
k  podnikání jednoho z  manželů a  přesahuje-li 
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majetková hodnota toho, co má být použito, míru 
přiměřenou majetkovým poměrům manželů, vyža-
duje se při prvním takovém použití souhlas druhé-
ho manžela. Byl-li druhý manžel opomenut, může 
se dovolat neplatnosti takového jednání.
(2) Má-li být součást společného jmění použita 
k nabytí podílu v obchodní společnosti nebo druž-
stvu, nebo je-li důsledkem nabytí podílu ručení za 
dluhy společnosti nebo družstva v rozsahu přesa-
hujícím míru přiměřenou majetkovým poměrům 
manželů, platí odstavec 1 obdobně.

Smluvený režim
§ 716

(1) Snoubenci a manželé si mohou ujednat manžel-
ský majetkový režim odlišný od zákonného režimu. 
Ujednají-li si smluvený režim manželé, upraví zpra-
vidla své povinnosti a práva týkající se již existují-
cího společného jmění. Ujedná-li se pro smluvený 
režim zpětný účinek, nepřihlíží se k tomu.
(2) Smlouva o manželském majetkovém režimu 
vyžaduje formu veřejné listiny.

§ 717
(1) Smluvený režim může spočívat v režimu oddě-
lených jmění, v režimu vyhrazujícím vznik společ-
ného jmění ke dni zániku manželství, jakož i v re-
žimu rozšíření nebo zúžení rozsahu společného 
jmění v zákonném režimu. Ustanovení o režimu 
oddělených jmění se použijí obdobně v režimu vy-
hrazujícím vznik společného jmění ke dni zániku 
manželství.
(2) Smluvený režim lze změnit dohodou manželů 
nebo rozhodnutím soudu; taková změna vyžaduje 
dohodu manželů nebo rozhodnutí soudu o sou-
částech společného jmění v dosavadním režimu.

§ 718
(1) Smlouva může obsahovat jakékoli ujednání a tý-
kat se jakékoli věci, ledaže to zákon zakazuje; může 
se týkat zejména rozsahu, obsahu, doby vzniku zá-
konného nebo jiného režimu společného jmění, jed-
notlivých věcí i jejich souborů. Smlouvou lze změnit 
zařazení již existujících i upravit zařazení budoucích 
součástí jmění rozdílně od zákonného režimu.
(2) Smlouvou lze rovněž uspořádat majetkové 
poměry pro případ zániku manželství; jedná-li se 
o uspořádání pro případ zániku manželství smrtí, 
považuje se v této části smlouva za smlouvu dědic-
kou, má-li její náležitosti.

(3) Smlouvou nelze vyloučit ani změnit ustanovení 
o obvyklém vybavení rodinné domácnosti, ledaže 
jeden z manželů opustil trvale domácnost a odmítá 
se vrátit.

§ 719
(1) Smlouva o manželském majetkovém režimu 
nesmí svými důsledky vyloučit schopnost manžela 
zabezpečovat rodinu.
(2) Smlouva o manželském majetkovém režimu se 
nesmí svým obsahem nebo účelem dotknout práv 
třetí osoby, ledaže by se smlouvou souhlasila; tato 
smlouva uzavřená bez souhlasu třetí osoby nemá 
vůči ní právní účinky.

§ 720
(1) Smlouva snoubenců o manželském majetkovém 
režimu nabývá účinnosti uzavřením manželství. 
Týká-li se smlouva již existující věci zapsané do 
veřejného seznamu, lze provést do tohoto seznamu 
zápis změny až po uzavření manželství.
(2) Týká-li se smlouva manželů o manželském ma-
jetkovém režimu již existující věci zapsané do veřej-
ného seznamu, nabývá smlouva v této části účinky 
vůči třetím osobám zápisem do tohoto seznamu, 
ledaže tento zákon stanoví jinak.

§ 721
(1) Smlouva o manželském majetkovém režimu se 
zapíše do veřejného seznamu, je-li to v ní ujedná-
no; jinak na žádost obou manželů. Do seznamu 
se zapíše vše, co mění zákonný majetkový režim 
manželů.
(2) Zápis provede bez zbytečného odkladu ten, 
kdo smlouvu sepsal, a není-li to možné, ten, kdo 
seznam vede.

Správa ve smluveném režimu
§ 722

(1) Snoubenci i manželé mohou uzavřít smlouvu 
o správě toho, co je součástí společného jmění, 
která se odchyluje od ustanovení § 713 a 714; usta-
novení § 719 a 720 platí i pro tuto smlouvu.
(2) Smlouva podle odstavce 1 obsahuje ujednání 
o tom, který manžel bude spravovat společné jmění 
nebo jeho součást a jakým způsobem.

§ 723
(1) Manžel, který spravuje společné jmění, práv-
ně jedná v záležitostech týkajících se společného 
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jmění samostatně, a to i v soudním nebo jiném 
řízení, ledaže je dále stanoveno jinak.
(2) Manžel, který spravuje všechno společné jmě-
ní, může právně jednat jen se souhlasem druhého 
manžela
a) při nakládání se společným jměním jako celkem,
b) při nakládání s obydlím, v němž je rodinná do-

mácnost manželů, je-li toto obydlí součástí spo-
lečného jmění, nebo které je obydlím jednoho 
z nich, anebo obydlím nezletilého dítěte, které 
nenabylo plné svéprávnosti a o něž manželé 
pečují, jakož i při ujednání trvalého zatížení ne-
movité věci, která je součástí společného jmění.

(3) Ustanovení § 714 odst. 2 platí obdobně.

Režim založený rozhodnutím soudu
§ 724

(1) Je-li pro to závažný důvod, soud na návrh man-
žela společné jmění zruší nebo zúží jeho stávající 
rozsah.
(2) Závažným důvodem je vždy skutečnost, že 
manželův věřitel požaduje zajištění své pohledávky 
v rozsahu přesahujícím hodnotu toho, co náleží vý-
hradně tomuto manželu, že manžela lze považovat 
za marnotratného, jakož i to, že manžel soustavně 
nebo opakovaně podstupuje nepřiměřená rizika. 
Jako závažný důvod může být shledáno také to, že 
manžel začal podnikat nebo že se stal neomezeně 
ručícím společníkem právnické osoby.

§ 725
Režim založený rozhodnutím soudu lze změnit 
smlouvou manželů nebo rozhodnutím soudu.

§ 726
(1) Soud může společné jmění poté, co je zrušil, 
obnovit; soud tak rozhodne zejména, když pomi-
nou důvody zrušení společného jmění. To platí 
i v případě, že manžel navrhne, aby společné jmění, 
jehož rozsah byl zúžen, bylo rozšířeno do zákon-
ného rozsahu.
(2) Zaniklo-li společné jmění na základě zákona, 
soud jej na návrh manžela obnoví, pokud je to v zá-
jmu obou manželů.

§ 727
(1) Rozhodnutím soudu nelze vyloučit ani změnit 
ustanovení upravující obvyklé vybavení rodinné 
domácnosti.
(2) Rozhodnutí soudu o  změně, zrušení nebo 

obnovení společného jmění nesmí svými důsledky 
vyloučit schopnost manžela zabezpečovat rodinu 
a nesmí se obsahem nebo účelem dotknout práv 
třetí osoby, ledaže by s rozhodnutím souhlasila.

Správa v režimu založeném 
rozhodnutím soudu

§ 728
Jedná-li manžel při správě společného jmění způ-
sobem, který je ve zřejmém rozporu se zájmem 
druhého manžela, rodiny nebo rodinné domácnos-
ti, a snoubenci nebo manželé neuzavřeli smlouvu 
o správě toho, co je součástí společného jmění, 
může soud na návrh druhého manžela rozhodnout, 
jakým způsobem bude společné jmění spravováno.

Režim oddělených jmění
§ 729

V režimu oddělených jmění smí manžel nakládat 
se svým majetkem bez souhlasu druhého manžela.

§ 730
Podnikají-li v režimu oddělených jmění manželé 
společně nebo jeden z manželů podniká s pomocí 
druhého manžela, rozdělí si příjmy z podnikání, 
jak si v písemné formě ujednali; jinak se příjmy 
rozdělí rovným dílem.

Ochrana třetích osob
§ 731

Vznikl-li dluh jen jednoho z manželů za trvání spo-
lečného jmění, může se věřitel při výkonu rozhod-
nutí uspokojit i z toho, co je ve společném jmění.

§ 732
Vznikl-li dluh jen jednoho z manželů proti vůli 
druhého manžela, který nesouhlas projevil vůči 
věřiteli bez zbytečného odkladu poté, co se o dluhu 
dozvěděl, může být společné jmění postiženo jen 
do výše, již by představoval podíl dlužníka, kdyby 
bylo společné jmění zrušeno a vypořádáno podle 
§ 742. To platí i v případě povinnosti manžela plnit 
výživné nebo jde-li o dluh z protiprávního činu jen 
jednoho z manželů nebo v případě, že dluh jen 
jednoho z manželů vznikl ještě před uzavřením 
manželství.

§ 733
Zavázal-li se jeden z manželů v době, od které do 
změny nebo vyloučení zákonného majetkového 
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režimu, ať smlouvou manželů nebo rozhodnutím 
soudu, uplynulo méně než šest měsíců, může být 
pohledávka jeho věřitele uspokojena ze všeho, co 
by bylo součástí společného jmění, kdyby ke smlou-
vě manželů nebo k rozhodnutí soudu nedošlo.

§ 734
Je-li smlouvou manželů nebo rozhodnutím sou-
du, kterými byl zákonný majetkový režim změněn 
nebo vyloučen, dotčeno právo třetí osoby, zejména 
věřitele, může tato osoba své právo uplatnit u pří-
ležitosti vypořádání toho, co bylo dříve součástí 
společného jmění, stejně, jako by ke smlouvě man-
želů nebo k rozhodnutí soudu nedošlo; přitom se 
použije § 742.

Zvláštní ustanovení
§ 735

Neuzavřou-li spolu manželé, kteří mají v úmyslu 
dosáhnout rozvodu manželství způsobem uvede-
ným v § 757, dohodu o uspořádání majetkových 
povinností a práv pro případ rozvodu, v níž pod 
podmínkou, že manželství bude rozvedeno, rov-
něž ujednají, jak budou v době odděleného hos-
podaření nabývat práva a zavazovat se, platí pro 
dobu odděleného hospodaření manželů ustanovení 
o společném jmění přiměřeně, ledaže tento zákon 
stanoví jinak.

Vypořádání společného jmění
§ 736

Je-li společné jmění zrušeno nebo zanikne-li, ane-
bo je-li zúžen jeho stávající rozsah, provede se likvi- 
dace dosud společných povinností a práv jejich 
vypořádáním. Dokud zúžené, zrušené nebo zaniklé 
společné jmění není vypořádáno, použijí se pro ně 
ustanovení o společném jmění přiměřeně.

§ 737
(1) Vypořádáním jmění nesmí být dotčeno právo 
třetí osoby. Bylo-li její právo vypořádáním dotčeno, 
může se třetí osoba domáhat, aby soud určil, že je 
vypořádání vůči ní neúčinné.
(2) Vypořádání dluhů má účinky jen mezi manžely.

§ 738
(1) Dohoda o vypořádání má vždy účinky ke dni, 
kdy společné jmění bylo zúženo, zrušeno nebo 
zaniklo, bez ohledu na to, zda dohoda byla uza-
vřena před anebo po zúžení, zrušení nebo zániku 

společného jmění. Je-li však předmětem vypořá-
dání věc, která se zapisuje do veřejného seznamu, 
nabývá dohoda právních účinků v části týkající se 
této věci zápisem do veřejného seznamu.
(2) Platnosti dohody o vypořádání nebrání, týká-li 
se jen části společných majetkových povinností 
a práv.

§ 739
(1) Dohoda o vypořádání vyžaduje písemnou for-
mu, pokud byla uzavřena za trvání manželství nebo 
pokud je předmětem vypořádání věc, u které vyža-
duje písemnou formu i smlouva o převodu vlast-
nického práva.
(2) Nevyžaduje-li dohoda o vypořádání písemnou 
formu a požádá-li o to jeden z manželů, doručí mu 
druhý manžel potvrzení, jak se vypořádali.

§ 740
Nedohodnou-li se manželé o vypořádání, může 
každý z nich navrhnout, aby rozhodl soud. O vy-
pořádání rozhoduje soud podle stavu, kdy nastaly 
účinky zúžení, zrušení nebo zániku společného 
jmění.

§ 741
Nedojde-li do tří let od zúžení, zrušení nebo zániku 
společného jmění k vypořádání toho, co bylo dříve 
součástí společného jmění, ani dohodou, ani nebyl 
podán návrh na vypořádání rozhodnutím soudu, 
platí, že se manželé nebo bývalí manželé vypořá-
dali tak, že
a) hmotné věci movité jsou ve vlastnictví toho z nich, 

který je pro potřebu svou, své rodiny nebo rodin-
né domácnosti výlučně jako vlastník užívá,

b) ostatní hmotné věci movité a věci nemovité jsou 
v podílovém spoluvlastnictví obou; jejich podíly 
jsou stejné,

c) ostatní majetková práva, pohledávky a dluhy 
náleží společně oběma; jejich podíly jsou stejné.

§ 742
(1) Nedohodnou-li se manželé nebo bývalí manželé 
jinak nebo neuplatní-li se ustanovení § 741, použijí 
se pro vypořádání tato pravidla:
a) podíly obou manželů na vypořádávaném jmění 

jsou stejné,
b) každý z manželů nahradí to, co ze společné-

ho majetku bylo vynaloženo na jeho výhradní 
majetek,
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c) každý z manželů má právo žádat, aby mu bylo 
nahrazeno, co ze svého výhradního majetku 
vynaložil na společný majetek,

d) přihlédne se k potřebám nezaopatřených dětí,
e) přihlédne se k tomu, jak se každý z manželů sta-

ral o rodinu, zejména jak pečoval o děti a o ro-
dinnou domácnost,

f) přihlédne se k tomu, jak se každý z manželů za-
sloužil o nabytí a udržení majetkových hodnot 
náležejících do společného jmění.

(2) Hodnota toho, co ze společného majetku bylo 
vynaloženo na výhradní majetek manžela, stej-
ně jako hodnota toho, co z výhradního majetku 
manžela bylo vynaloženo na společný majetek, 
se při vypořádání společného jmění započítává 
zvýšená nebo snížená podle toho, jak se ode dne 
vynaložení majetku do dne, kdy společné jmění 
bylo zúženo, zrušeno nebo zaniklo, zvýšila nebo 
snížila hodnota té součásti majetku, na niž byl 
náklad vynaložen.

Některá ustanovení o bydlení manželů
§ 743

(1) Manželé mají obydlí tam, kde mají rodinnou 
domácnost.
(2) Žádá-li manžel z vážných důvodů o přeložení 
rodinné domácnosti, má mu druhý manžel vyhovět, 
ledaže důvody pro setrvání převažují nad důvody 
pro tuto změnu.
(3) Manželé se mohou dohodnout, že budou bydlet 
trvale odděleně. Dohoda manželů o odděleném 
bydlení má stejné právní účinky jako opuštění ro-
dinné domácnosti s úmyslem žít trvale jinde.

§ 744
Je-li obydlím manželů dům nebo byt, k němuž má 
jeden z manželů výhradní právo umožňující v domě 
nebo bytě bydlet, a je-li to jiné právo než závazkové, 
vznikne uzavřením manželství druhému manželu 
právo bydlení. Vznikne-li jednomu z manželů ta-
kové výhradní právo za trvání manželství, vznikne 
tím druhému z manželů právo bydlení.

§ 745
(1) Je-li obydlím manželů dům nebo byt, k němuž 
měl jeden z manželů ke dni uzavření manželství 
nájemní právo, vznikne uzavřením manželství 
k  domu nebo bytu oběma manželům společné 
nájemní právo; při pozdějším uzavření nájem-
ní smlouvy vzniká oběma manželům společné 

nájemní právo účinností smlouvy. To platí obdobně 
i v případě jiného obdobného závazkového práva.
(2) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije, ujednají-li 
si manželé něco jiného.

§ 746
(1) Mají-li manželé k domu nebo bytu společné 
nájemní právo, jsou zavázáni a oprávněni společně 
a nerozdílně.
(2) Manžel, který má právo bydlení, má postavení 
ručitele svého manžela.

§ 747
(1) Má-li alespoň jeden z manželů právo nakládat 
domem nebo bytem, ve kterém se nachází rodinná 
domácnost manželů nebo rodiny, a tohoto domu 
nebo bytu je k bydlení manželů nebo rodiny nezbyt-
ně třeba, musí se zdržet všeho a předejít všemu, 
co může bydlení znemožnit nebo ohrozit. Manžel 
zejména nesmí bez souhlasu druhého manžela ta-
kový dům nebo byt zcizit nebo k domu, jeho části 
nebo k celému bytu zřídit právo, jehož výkon je ne-
slučitelný s bydlením manželů nebo rodiny, ledaže 
zajistí manželovi nebo rodině po všech stránkách 
obdobné bydlení s bydlením dosavadním.
(2) Jedná-li manžel bez souhlasu druhého manžela 
v rozporu s odstavcem 1, může se tento manžel 
dovolat neplatnosti takového právního jednání.

§ 748
(1) Mají-li manželé společné nájemní právo k domu 
nebo bytu, ve kterém se nachází rodinná domác-
nost manželů nebo rodiny, platí §  747 odst. 1 
věta první obdobně. Manžel nesmí bez souhlasu 
druhého manžela nájem ukončit, nebo jej omezit 
právem, jehož výkon je neslučitelný s bydlením 
manželů nebo rodiny.
(2) Jedná-li manžel bez souhlasu druhého manžela 
v rozporu s odstavcem 1, může se tento manžel 
dovolat neplatnosti takového právního jednání.

§ 749
Souhlas manžela podle § 747 a 748 vyžaduje písem- 
nou formu.

§ 750
(1) Dohodnou-li se manželé, popřípadě snoubenci, 
odchylně od ustanovení § 747 a 748, nesmí dohoda 
zhoršit postavení jejich společného nezletilého 
dítěte, které nenabylo plné svéprávnosti, které žije 
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s nimi v rodinné domácnosti a vůči kterému mají 
vyživovací povinnost, popřípadě nezletilého dítěte, 
které nenabylo plné svéprávnosti a bylo svěřeno 
do společné péče manželů nebo jednoho z nich; 
dohoda se dále nesmí dotknout práv třetích osob, 
ledaže s takovou dohodou souhlasily.
(2) Dohoda i souhlas třetích osob podle odstavce 
1 vyžadují písemnou formu.

Zvláštní ustanovení proti domácímu násilí
§ 751

(1) Stane-li se další společné bydlení manželů 
v domě nebo bytě, v němž se nachází rodinná do-
mácnost manželů, pro jednoho z nich nesnesitel-
né z důvodu tělesného nebo duševního násilí vůči 
manželovi nebo jinému, kdo v rodinné domácnosti 
manželů žije, může soud na návrh dotčeného man-
žela omezit, popřípadě i vyloučit na určenou dobu 
právo druhého manžela v domě nebo bytě bydlet.
(2) Stejně jako v odstavci 1 lze postupovat v přípa-
dě, že se jedná o manžele rozvedené, jakož i v pří-
padě, kdy manželé nebo rozvedení manželé bydlí 
společně jinde než v rodinné domácnosti.

§ 752
Omezení, popřípadě vyloučení práva manžela 
v domě nebo bytě bydlet, určí soud nejdéle na dobu 
šesti měsíců. Soud na návrh rozhodne znovu, jsou-
-li pro to zvlášť závažné důvody.

§ 753
Právo domáhat se ochrany proti domácímu násilí 
má také každá jiná osoba, která žije spolu s manžely 
nebo rozvedenými manžely v rodinné domácnosti.
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Dědické právo
 A  Přečtěte si následující modelovou situaci a pomocí vybraných ustanovení občanského zákoníku 

odpovězte na otázky.

Zlatan Bohatý je úspěšný podnikatel. Je rozvedený. Z prvního manželství má dospělou dceru 
Drahoslavu, která však nežije podle jeho představ. Již několik let je závislá na drogách, na které 
si vydělává prostitucí a drobnými krádežemi. Zlatan již více než 8 let žije s přítelkyní, která má 
z předchozího vztahu 13letého syna Artura. Artur žije se svou matkou a se Zlatanem ve velké vile 
s bazénem. Se Zlatanem často hrají fotbal a rádi také společně navštěvují Zlatanovi rodiče, kteří mají 
Artura velmi rádi. Zlatan je ale bohužel nemocný a přemýšlí o rozdělení majetku po své smrti. 

Zlatan vlastní následující majetek: 
 · vila s bazénem a zahradou v hodnotě 20 milionů Kč
 · Ferrari za 3 miliony Kč
 · chata v Alpách v hodnotě 5 milionů Kč
 · osobní věci a hotovost v hodnotě 2 miliony Kč

 1. Kdo bude po Zlatanovi dědit ze zákona, tedy pokud Zlatan nesepíše závěť nebo nesepíše dědickou 
smlouvu? 

 

 

 

 2. Jak by mohl Zlatan zařídit, aby žádný jeho majetek nezdědila jeho dcera? 

 

 

 

 3. Kdo by dědil podle zákona, kdyby nedědila Zlatanova dcera, a jaké podíly na majetku by získali 
jednotliví dědicové?
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 1. Kdo bude po Zlatanovi dědit ze zákona, tedy pokud Zlatan nesepíše závěť nebo nesepíše dědickou 
smlouvu? 

dcera Drahoslava – § 1635 OZ 

 

 

 2. Jak by mohl Zlatan zařídit, aby žádný jeho majetek nezdědila jeho dcera? 

Mohl by sepsat prohlášení o vydědění s odůvodněním, že dcera vede trvale nezřízený život, a tak je  

naplněn zákonný důvod vydědění dle § 1646 odst. 1 písm. d OZ.  

 

 3. Kdo by dědil podle zákona, kdyby nedědila Zlatanova dcera, a jaké podíly na majetku by získali 
jednotliví dědicové?

Dědila by Zlatanova partnerka, Artur, Zlatanovi rodiče (každý ¼ – přesně vyčísleno jde o podíl na  

pozůstalosti v hodnotě 7 500 000 Kč) – § 1636 
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POZŮSTALOST majetek a dluhy zůstavitele

ZŮSTAVITEL fyzická osoba, jejíž majetek má být předmětem 
dědického řízení

DĚDIC fyzická nebo právnická osoba, na niž má 
po zůstavitelově smrti přejít pozůstalost

ZÁVĚŤ
odvolatelný projev vůle, kterým zůstavitel pro případ 

své smrti zůstavuje jedné či více osobám podíl na 
pozůstalosti

DĚDĚNÍ ZE ZÁKONA
zákonná dědická posloupnost – osoby rozděleny 

do  dědických tříd dle příbuzenského vztahu 
k zůstaviteli

PROHLÁŠENÍ O VYDĚDĚNÍ listina, pomocí níž lze vydědit nepominutelného dědice

NEPOMINUTELNÍ DĚDICI děti zůstavitele;
nedědí-li, jsou jimi jejich potomci

DĚDICKÁ SMLOUVA zůstavitel povolává druhou smluvní stranu za dědice 
a druhá strana to přijímá



Vybraná ustanovení občanského zákoníku

§ 1494
(1) Závěť je odvolatelný projev vůle, kterým zůsta-
vitel pro případ své smrti osobně zůstavuje jedné 
či více osobám alespoň podíl na pozůstalosti, pří-
padně i odkaz. Není-li zřejmé, který den, měsíc 
a rok byla závěť pořízena a pořídil-li zůstavitel více 
závětí, které si odporují nebo závisí-li jinak právní 
účinky závěti na určení doby jejího pořízení, je 
závěť neplatná.
(2) Závěť je třeba vyložit tak, aby bylo co nejvíce 
vyhověno vůli zůstavitele. Slova použitá v závěti se 
vykládají podle jejich obvyklého významu, ledaže 
se prokáže, že si zůstavitel navykl spojovat s urči-
tými výrazy zvláštní, sobě vlastní smysl.

§ 1635
První třída dědiců

(1) V první třídě dědiců dědí zůstavitelovy děti 
a jeho manžel, každý z nich stejným dílem.
(2) Nedědí-li některé dítě, nabývají jeho dědický 
podíl stejným dílem jeho děti; totéž platí o vzdále-
nějších potomcích téhož předka.

§ 1636
Druhá třída dědiců

(1) Nedědí-li zůstavitelovi potomci, dědí ve druhé 
třídě manžel, zůstavitelovi rodiče a dále ti, kteří 
žili se zůstavitelem nejméně po dobu jednoho roku 
před jeho smrtí ve společné domácnosti a kteří 
z tohoto důvodu pečovali o společnou domácnost 
nebo byli odkázáni výživou na zůstavitele.
(2) Dědici druhé třídy dědí stejným dílem, manžel 
však vždy nejméně polovinu pozůstalosti.

§ 1637
Třetí třída dědiců

(1) Nedědí-li manžel ani žádný z rodičů, dědí ve 
třetí třídě stejným dílem zůstavitelovi sourozenci 
a ti, kteří žili se zůstavitelem nejméně po dobu jed-
noho roku před jeho smrtí ve společné domácnosti 
a kteří z tohoto důvodu pečovali o společnou do-
mácnost nebo byli odkázáni výživou na zůstavitele.
(2) Nedědí-li některý ze sourozenců zůstavitele, na-
bývají jeho dědický podíl stejným dílem jeho děti.

(Čtvrtá – šestá třída dědiců)

§ 1642
Nepominutelnému dědici náleží z pozůstalosti 
povinný díl.

§ 1643
(1) Nepominutelnými dědici jsou děti zůstavitele 
a nedědí-li, pak jsou jimi jejich potomci.
(2) Je-li nepominutelný dědic nezletilý, musí se 
mu dostat alespoň tolik, kolik činí tři čtvrtiny jeho 
zákonného dědického podílu. Je-li nepominutelný 
dědic zletilý, musí se mu dostat alespoň tolik, kolik 
činí čtvrtina jeho zákonného dědického podílu.

§ 1646
(1) Ze zákonných důvodů lze nepominutelného 
dědice vyděděním z jeho práva na povinný díl vy-
loučit, anebo jej v jeho právu zkrátit. Zůstavitel 
může vydědit nepominutelného dědice, který
a) mu neposkytl potřebnou pomoc v nouzi,
b) o zůstavitele neprojevuje opravdový zájem, jaký 
by projevovat měl,
c) byl odsouzen pro trestný čin spáchaný za okol-
ností svědčících o jeho zvrhlé povaze nebo
d) vede trvale nezřízený život.

§ 1649
(1) Prohlášení o vydědění lze učinit nebo je lze změ-
nit či zrušit stejným způsobem, jakým se pořizuje 
nebo ruší závěť.
(2) Stejným způsobem může zůstavitel prohlásit 
o některém z dědiců nikoli nepominutelných, je-
muž svědčí zákonná dědická posloupnost, že po-
zůstalosti nenabude.

83Dědické právo
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Podnikání
 A  Odpovězte na otázky pomocí vybraných ustanovení živnostenského zákona.  

 1.  Který právní předpis upravuje živnost?

 

 2.  Co znamená živnostenské podnikání?

 

 

 

 

 3.  Jak lze získat živnostenské oprávnění?

 

 

 4.  Které druhy živností nalezneme v živnostenském zákoně?

 

 

 B  Určete, které z následujících povolání spadají pod živnosti a rozhodněte, o jaký druh živnosti se 
jedná (koncesovaná, ohlašovací – řemeslná, vázaná, volná).  

KADEŘNICE ÚČETNÍ TLUMOČNICE

ADVOKÁTKA LÉKAŘ OPTIK

TAXIKÁŘ DERATIZÉR HEREC

CUKRÁŘ MODELKA CHŮVA

ano, živnost řemeslná
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Podnikání
 A  Odpovězte na otázky pomocí vybraných ustanovení živnostenského zákona.  

 1.  Který právní předpis upravuje živnost?

Zákon o živnostenském podnikání („živnostenský zákon“) 

 2.  Co znamená živnostenské podnikání?

Soustavná činnost, provozovaná samostatně, na vlastní odpovědnost, za účelem dosahování zisku,  

kterou na základě živnostenského oprávnění provozuje fyzická nebo právnická osoba. Za živnost nejsou  

pokládány ty činnosti, které jsou upraveny jiným zákonem. Tyto činnosti nalezneme v živnostenském  

zákoně (viz § 3, např. povolání lékařů, advokátů, tlumočníků, lidí umělecky či vědecky činných). 

 3.  Jak lze získat živnostenské oprávnění?

Na živnostenském úřadě, popřípadě žádostí podanou online, je potřeba splnit všechny zákonem dané  

podmínky. 

 4.  Které druhy živností nalezneme v živnostenském zákoně?

Živnosti ohlašovací (řemeslné, vázané, volné) a živnosti koncesované. 

 B  Určete, které z následujících povolání spadají pod živnosti a rozhodněte, o jaký druh živnosti se 
jedná (koncesovaná, ohlašovací – řemeslná, vázaná, volná).  

KADEŘNICE ÚČETNÍ TLUMOČNICE

ADVOKÁTKA LÉKAŘ OPTIK

TAXIKÁŘ DERATIZÉR HEREC

CUKRÁŘ MODELKA CHŮVA

ano, živnost řemeslná ano, živnost vázaná ne

ano, živnost vázanánene

ano, živnost koncesovaná ano, živnost koncesovaná ne

ano, živnost volnáano, živnost volnáano, živnost řemeslná



Vybraná ustanovení zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

ČÁST PRVNÍ
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

HLAVA I
PŘEDMĚT ÚPRAVY

§ 1
Tento zákon upravuje podmínky živnostenského 
podnikání (dále jen „živnost“) a kontrolu nad jejich 
dodržováním.

Živnost
§ 2

Živností je soustavná činnost provozovaná samo-
statně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, 
za účelem dosažení zisku a za podmínek stanove-
ných tímto zákonem.

HLAVA II
PROVOZOVÁNÍ ŽIVNOSTI

§ 9 Rozdělení živností
Živnosti jsou:
a)ohlašovací, které při splnění stanovených podmí-

nek smějí být provozovány na základě ohlášení,
b) koncesované, které smějí být provozovány na 

základě koncese.

§ 10 Živnostenské oprávnění
(1) Oprávnění provozovat živnost (dále jen „živ-
nostenské oprávnění“) vzniká s výjimkou uvedenou 
v odstavci 5 právnickým osobám již zapsaným do 
obchodního nebo obdobného rejstříku, právnic-
kým osobám, které se do obchodního nebo ob-
dobného rejstříku nezapisují, a fyzickým osobám:
a) u ohlašovacích živností dnem ohlášení; to však 

neplatí v případech uvedených v § 47 odst. 5 
větě druhé, § 47 odst. 6 až 8,

b) u koncesovaných živností dnem nabytí právní 
moci rozhodnutí o udělení koncese; to neplatí 
v případě uvedeném v § 54 odst. 3.

(2) Právnickým osobám vzniklým podle zvláštního 
právního předpisu, které se zapisují do obchodního 
rejstříku až po jejich vzniku, vzniká živnostenské 
oprávnění podle odstavce 1 písmen a) a b).
(3) Podnikatel prokazuje své živnostenské 
oprávnění:
a) výpisem ze živnostenského rejstříku s údaji po- 

dle § 60 odst. 5 písm. a), b) nebo c) (dále jen 
„výpis“),

b) do vydání výpisu stejnopisem ohlášení s proká-
zaným doručením živnostenskému úřadu, a to 
i prostřednictvím kontaktního místa veřejné 
správy nebo pravomocným rozhodnutím o udě-
lení koncese.

(4) Živnostenský úřad potvrdí splnění podmínek 
pro provozování živnosti vydáním výpisu zahra-
ničním fyzickým osobám, které hodlají na území 
České republiky provozovat živnost prostřednic-
tvím svého odštěpného závodu, nebo zakladate-
lům, popřípadě orgánům nebo osobám, oprávně-
ným podat návrh na zápis české právnické osoby 
do obchodního nebo obdobného rejstříku, je-li 
prokázáno, že právnická osoba byla založena, nebo 
zahraničním právnickým osobám.
(5) Osobám uvedeným v odstavci 4 vzniká živnos-
tenské oprávnění dnem jejich zápisu do obchodní-
ho nebo obdobného rejstříku, pokud se na základě 
jiného zákona do takového rejstříku zapisují. Ne-
podají-li návrh na zápis ve lhůtě 90 dnů ode dne 
doručení výpisu nebo není-li návrhu vyhověno, 
rozhodne živnostenský úřad o tom, že ohlašovatel 
podmínky pro vznik živnostenského oprávnění ne-
splnil; v případě koncese tuto skutečnost pozname-
ná do spisu a zapíše do živnostenského rejstříku.
(6) Vzniká-li živnostenské oprávnění fyzické oso-
bě, které dosud nebylo přiděleno identifikační číslo 
osoby, přidělí jí živnostenský úřad identifikační 
číslo osoby poskytnuté správcem základního re-
gistru osob.
(7) Živnostenské oprávnění nemůže být přeneseno 
na jinou osobu. Jiná osoba je může vykonávat, jen 
stanoví-li to tento zákon.

ČÁST DRUHÁ
DRUHY ŽIVNOSTÍ

HLAVA I
ŽIVNOSTI OHLAŠOVACÍ

§ 19
Ohlašovacími živnostmi jsou:
a) živnosti řemeslné, je-li podmínkou provozování 

živnosti odborná způsobilost uvedená v § 21 a 22,
b) živnosti vázané, je-li podmínkou provozování živ-

nosti odborná způsobilost uvedená v příloze č. 2 
k tomuto zákonu, není-li dále stanoveno jinak,

c) živnost volná, u které není jako podmínka provo-
zování živnosti odborná způsobilost stanovena.

Podnikání88
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Rozhovor na úřadě
Na základě následujícího scénáře si ve dvojicích 
vyzkoušejte, jak může probíhat založení živnosti. 
Kurzívou je vyznačeno to, co říká žadatelka, 
nezvýrazněné části říká úředník/úřednice.

Dobrý den, posaďte se, prosím. Co pro Vás mohu 
udělat?
Chtěla bych začít podnikat.

Co byste chtěla dělat? V jakém oboru byste ráda 
podnikala?
Umím péct dorty, cukroví, chtěla bych mít svoji 
cukrárnu nebo kavárnu.

Jste vyučená v oboru pekař, cukrář? Nebo jste 
absolventkou střední hotelové školy nebo vysoké 
školy v oboru hotelnictví? Nebo již máte šestiletou 
praxi v oboru?
Jsem vyučená cukrářka a získala jsem taky úplnou 
profesní kvalifikaci v oboru kuchař.

Abyste mohla ohlásit řemeslnou živnost pekařství, 
cukrářství, musíte živnostenskému úřadu doložit 
výuční list v originále, živnostenský úřad si pro vlastní 
účely udělá elektronickou kopii a originály Vám hned 
vrátí.
Mám vše s sebou.

Bylo Vám již 18 let?
Ano, bylo.

A chcete živnost ohlásit dnes?
Ano.

Prosím tedy Váš občanský průkaz. První vydání výpisu 
ze živnostenského rejstříku stojí 1000 Kč. Můžete 
u nás platit hotově nebo kartou.
Mám hotovost.

V občanském průkazu máte uvedeno bydliště 
na adrese… Budete chtít umístit i své sídlo na 
tuto adresu? Pro podnikatele je to nejjednodušší, 
nemusíte dokládat živnostenskému úřadu žádný 
souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla na 
jinou adresu. Místo, kde budete mít svoji cukrárnu 
či kavárnu, se nazývá provozovna. Pokud to není 
ve Vašem vlastním domě, musíte mít k provozovně 

nájemní smlouvu s majitelem. Tu teď při ohlášení
nepotřebuji vidět, stačí, když mi nahlásíte adresu 
provozovny. Doklady o povolení ke zřízení 
provozovny musíte mít připravené jen pro případnou 
kontrolu.
Ano, adresu už znám. Už jsem se domluvila na 
pronájmu.

Dobře, děkuji. Formulář žádosti za Vás vyplním sama, 
Vy ho pouze zkontrolujete...
Chcete, abych Vám označila trvalou shodu adresy 
bydliště a sídla, abyste nám nemusela hlásit 
případnou změnu, kdybyste se přestěhovala? 
Když nám z občansko-správního odboru pošlou 
elektronicky informaci, že jste změnila adresu 
bydliště, můžeme Vám tuto změnu zapsat i na sídlo, 
a Vy k nám pak nemusíte chodit změnu hlásit.
To je praktické, díky, zaškrtněte tedy prosím tu 
trvalou shodu. 

Říkala jste, že máte i  profesní kvalifikaci „kuchař“. 
Můžete tedy současně ohlásit další řemeslnou 
živnost, hostinská činnost. Pro zřízení cukrárny 
s vlastní výrobou, a kavárny je správné mít obě 
„řemesla“...
Aha, tak prosím uveďte obě řemesla. 

A chcete si k řemeslným živnostem ohlásit i volnou 
živnost? Volná živnost má 80 oborů, mezi nimi 
je např. i obor provozování kulturních, kulturně-
vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání 
kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, 
přehlídek, prodejních a obdobných akcí, což může 
vhodně doplnit Vaší řemeslnou živnost. Můžete si 
přidat i obor zprostředkování obchodu a služeb, 
velkoobchod, maloobchod.
Ano, to je dobrý nápad. V budoucnu bych chtěla 
pořádat soutěže pro cukráře a chtěla bych 
i prodávat doplňkový sortiment.

S tím souvisí otázka, jestli budete prodávat i alkohol. 
Pokud byste podávala např. alžírskou kávu nebo jiné 
,nápoje s více než 15 objemovými procenty alkoholu, 
měla byste požádat o koncesi na prodej kvasného 
lihu, konzumního lihu a lihovin.
Ano, chci prodávat „irskou kávu“, takže bych 
koncesi asi měla mít... 
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Ano, to určitě. Za všechny ty čtyři živnosti pořád 
platíte stejný poplatek 1000 Kč za první vydání výpisu 
z živnostenského rejstříku. Ještě mi prosím řekněte 
tu adresu provozovny. A budete v ní provozovat 
všechny živnosti?
Ano, všechno to bude na jednom místě. Adresa je...

Chtěla byste prostřednictvím živnostenského 
úřadu oznámit finančnímu úřadu, správě sociálního 
zabezpečení a zdravotní pojišťovně, že začínáte 
podnikat?
Ano, ale až od následujícího měsíce. Je to možné?

Ano, živnostenské oprávnění vzniká dle 
živnostenského zákona dnem ohlášení, tedy dnes, 
ale zahájení činnosti ostatním úřadům můžete 
oznámit později. Na základě našeho oznámení 
Vám všechny úřady pošlou informaci, že Vás 
zaregistrovaly. Finanční úřad Vás zaregistruje 
k dani z příjmu fyzických osob, správa sociálního 
zabezpečení Vás zaregistruje k placení pojistného na 
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti. A zdravotní pojišťovna Vás přihlásí 
k placení zdravotního pojištění.
Ale já ještě studuji, jsem v posledním ročníku 
vysoké školy, v denním studiu.

To je dobře, že jste to připomněla. V tom případě 
přihlášení k dani a platbě pojistného předáme 
ostatním úřadům jako „vedlejší činnost“, tzn. do 
formuláře vyplníme Vaše datum narození, protože 
pro tyto úřady jste jako „nezaopatřené dítě“. 
Jen ještě musíte správě sociálního zabezpečení 
a zdravotní pojišťovně doložit potvrzení o studiu. 
Pak Vám nebudou ze strany těchto úřadů stanoveny 
měsíční zálohy.
Dobře, díky za informaci, zajdu si tedy na studijní 
pro aktuální potvrzení o studiu a odnesu je na 
sociálku a do pojišťovny.

Nyní Vám živnostenský úřad přidělí identifikační číslo. 
Již dnes nebo zítra ho podle svého jména, příjmení 
a data narození najdete na našem veřejném portálu 
www.rzp.cz. 
A Vy ode mne nepotřebujete výpis z rejstříku 
trestů?

Ne, my si o něj požádáme sami elektronickou cestou. 
Problém by nastal, kdybyste měla záznam o nějakém 
úmyslném trestném činu, který by souvisel s živností, 
kterou ohlašujete.
Tak to je dobré, to nemám.
 
Ještě Vám vypíši platební doklad, a až zaplatíte 
poplatek v pokladně, bude to pro dnešek všechno. 
Pro výpis z živnostenského rejstříku si přijdete 
osobně? Bude připraven za týden. 
Ano, přijdu. 

Tak příští týden na shledanou.

http://www.rzp.cz
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Rozhovor na úřadě — verze pro učitele
Na základě následujícího scénáře si ve dvojicích 
vyzkoušejte, jak může probíhat založení živnosti. 
Kurzívou je vyznačeno to, co říká žadatelka, 
nezvýrazněné části říká úředník/úřednice.

Dobrý den, posaďte se, prosím. Co pro Vás mohu 
udělat?
Chtěla bych začít podnikat.

Co byste chtěla dělat? V jakém oboru byste ráda 
podnikala?
Umím péct dorty, cukroví, chtěla bych mít svoji 
cukrárnu nebo kavárnu.

Jste vyučená v oboru pekař, cukrář? Nebo jste 
absolventkou střední hotelové školy nebo vysoké 
školy v oboru hotelnictví? Nebo již máte šestiletou 
praxi v oboru?
Jsem vyučená cukrářka a získala jsem taky úplnou 
profesní kvalifikaci v oboru kuchař.

Abyste mohla ohlásit řemeslnou živnost pekařství, 
cukrářství, musíte živnostenskému úřadu doložit 
výuční list v originále, živnostenský úřad si pro vlastní 
účely udělá elektronickou kopii a originály Vám hned 
vrátí.
Mám vše s sebou.

Pozn.:
Dle roku ukončení se jako doklad o ukončeném 
středním vzdělání s výučním listem dokládá:

 · Výuční list,
 · Vysvědčení o závěrečné zkoušce,
 · Od 1. 1. 2005 výuční list i vysvědčení – jeden 

doklad bez druhého je neplatný, je to na nich 
napsáno.

Bylo Vám již 18 let?
Ano, bylo.

A chcete živnost ohlásit dnes?
Ano.

Prosím tedy Váš občanský průkaz. První vydání výpisu 
ze živnostenského rejstříku stojí 1000 Kč. Můžete 
u nás platit hotově nebo kartou.
Mám hotovost.

V občanském průkazu máte uvedeno bydliště 
na adrese… Budete chtít umístit i své sídlo na 
tuto adresu? Pro podnikatele je to nejjednodušší, 
nemusíte dokládat živnostenskému úřadu žádný 
souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla na 
jinou adresu. Místo, kde budete mít svoji cukrárnu 
či kavárnu, se nazývá provozovna. Pokud to není 
ve Vašem vlastním domě, musíte mít k provozovně 
nájemní smlouvu s majitelem. Tu teď při ohlášení
nepotřebuji vidět, stačí, když mi nahlásíte adresu 
provozovny. Doklady o povolení ke zřízení 
provozovny musíte mít připravené jen pro případnou 
kontrolu.
Ano, adresu už znám. Už jsem se domluvila na 
pronájmu.

Dobře, děkuji. Formulář žádosti za Vás vyplním sama, 
Vy ho pouze zkontrolujete...
Chcete, abych Vám označila trvalou shodu adresy 
bydliště a sídla, abyste nám nemusela hlásit 
případnou změnu, kdybyste se přestěhovala? 
Když nám z občansko-správního odboru pošlou 
elektronicky informaci, že jste změnila adresu 
bydliště, můžeme Vám tuto změnu zapsat i na sídlo, 
a Vy k nám pak nemusíte chodit změnu hlásit.
To je praktické, díky, zaškrtněte tedy prosím tu 
trvalou shodu. 

Říkala jste, že máte i  profesní kvalifikaci „kuchař“. 
Můžete tedy současně ohlásit další řemeslnou 
živnost, hostinská činnost. Pro zřízení cukrárny 
s vlastní výrobou, a kavárny je správné mít obě 
„řemesla“...
Aha, tak prosím uveďte obě řemesla. 

A chcete si k řemeslným živnostem ohlásit i volnou 
živnost? Volná živnost má 80 oborů, mezi nimi 
je např. i obor provozování kulturních, kulturně-
vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání 
kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, 
přehlídek, prodejních a obdobných akcí, což může 
vhodně doplnit Vaší řemeslnou živnost. Můžete si 
přidat i obor zprostředkování obchodu a služeb, 
velkoobchod, maloobchod.
Ano, to je dobrý nápad. V budoucnu bych chtěla 
pořádat soutěže pro cukráře a chtěla bych 
i prodávat doplňkový sortiment.
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S tím souvisí otázka, jestli budete prodávat i alkohol. 
Pokud byste podávala např. alžírskou kávu nebo jiné 
nápoje s více než 15 objemovými procenty alkoholu, 
měla byste požádat o koncesi na prodej kvasného 
lihu, konzumního lihu a lihovin.
Ano, chci prodávat „irskou kávu“, takže bych 
koncesi asi měla mít... 

Ano, to určitě. Za všechny ty čtyři živnosti pořád 
platíte stejný poplatek 1000 Kč za první vydání výpisu 
z živnostenského rejstříku. Ještě mi prosím řekněte 
tu adresu provozovny. A budete v ní provozovat 
všechny živnosti?
Ano, všechno to bude na jednom místě. Adresa je...

Chtěla byste prostřednictvím živnostenského 
úřadu oznámit finančnímu úřadu, správě sociálního 
zabezpečení a zdravotní pojišťovně, že začínáte 
podnikat?
Ano, ale až od následujícího měsíce. Je to možné?

Ano, živnostenské oprávnění vzniká dle 
živnostenského zákona dnem ohlášení, tedy dnes, 
ale zahájení činnosti ostatním úřadům můžete 
oznámit později. Na základě našeho oznámení 
Vám všechny úřady pošlou informaci, že Vás 
zaregistrovaly. Finanční úřad Vás zaregistruje 
k dani z příjmu fyzických osob, správa sociálního 
zabezpečení Vás zaregistruje k placení pojistného na 
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti. A zdravotní pojišťovna Vás přihlásí 
k placení zdravotního pojištění.
Ale já ještě studuji, jsem v posledním ročníku 
vysoké školy, v denním studiu.

To je dobře, že jste to připomněla. V tom případě 
přihlášení k dani a platbě pojistného předáme 
ostatním úřadům jako „vedlejší činnost“, tzn. do 
formuláře vyplníme Vaše datum narození, protože 
pro tyto úřady jste jako „nezaopatřené dítě“. 
Jen ještě musíte správě sociálního zabezpečení 
a zdravotní pojišťovně doložit potvrzení o studiu. 
Pak Vám nebudou ze strany těchto úřadů stanoveny 
měsíční zálohy.
Dobře, díky za informaci, zajdu si tedy na studijní 
pro aktuální potvrzení o studiu a odnesu je na 
sociálku a do pojišťovny.

Nyní Vám živnostenský úřad přidělí identifikační číslo. 
Již dnes nebo zítra ho podle svého jména, příjmení 

a data narození najdete na našem veřejném portálu 
www.rzp.cz. 
A Vy ode mne nepotřebujete výpis z rejstříku 
trestů?

Ne, my si o něj požádáme sami elektronickou cestou. 
Problém by nastal, kdybyste měla záznam o nějakém 
úmyslném trestném činu, který by souvisel s živností, 
kterou ohlašujete.
Tak to je dobré, to nemám. 

Pozn.:
Občas lidé uvádí, že porušili zákon. Některé situace 
jsou a některé nejsou překážkou pro ohlášení 
a provozování živnosti. Například: „Já jsem se porval 
v hospodě a chytli mne, mám podmínku.“ To s živností 
nesouvisí a nevadí to. „Já jsem něco vypil a naboural.“ 
To také s podnikáním nesouvisí, stejně jako neplacení 
alimentů či drobné krádeže. Co s ním ale souvisí a je 
to pro živnost problém, jsou záznamy v trestním 
rejstříku kvůli drogám (dealování či výroba), finančním 
podvodům (falešné pojistky, podvody s DPH), 
padělkům (jejich výroba a prodej), poškození značky, 
obecnému ohrožení a internetovému hackerství.

Ještě Vám vypíši platební doklad, a až zaplatíte 
poplatek v pokladně, bude to pro dnešek všechno. 
Pro výpis z živnostenského rejstříku si přijdete 
osobně? Bude připraven za týden. 
Ano, přijdu. 

Tak příští týden na shledanou.

Pozn.:
Scénář je možné obměnit tak, že žadatel/žadatelka 
ohlásí jinou živnost. Např. studenti gymnázií 
a obchodních akademií již v době studia střední školy 
často ohlašují volnou živnost „Výroba, obchod, služby 
neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ 
a vybírají si následující obory, aby si mohli přivydělávat 
doučováním (72), jako hostesky (78), hlídáním dětí 
nebo výpomocí starým lidem v domácnosti (79), či jako 
finanční poradci (60 a 47).

72. Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, 
školení, včetně lektorské činnosti;
78. Poskytování služeb osobního charakteru a pro 
osobní hygienu;
79. Poskytování služeb pro rodinu a domácnost;

http://www.rzp.cz
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60. Poradenská a konzultační činnost, zpracování 
odborných studií a posudků
47. Zprostředkování obchodu a služeb

Poslední dva obory jsou velmi časté u lidí, kteří 
dělají finanční poradenství pod hlavičkou různých 
společností. Zde však úředníci upozorňují na 
„švarcsystém“. Mnozí žadatelé netuší, že něco 
takového existuje a do čeho vlastně vstupují. 
Profesionální finanční poradci říkají o těchto 
„podnikatelích-nepodnikatelích“, že jsou to jen 
„sběrači dat“.

Sportovci na střední škole již mohou mít mezinárodně 
uznané licence na různé druhy sportů nebo si mohou 
udělat osvědčení na výuku jógy, aerobiku, zumby, 
posilování, fitness, či masáže. Pak mohou ohlásit 
vázanou živnost „poskytování tělovýchovných 
a sportovních služeb v oblasti“ anebo „masérské, 
rekondiční, regenerační služby“.



Podnikání

Který právní předpis upravuje živnostenské podnikání?
Vysvětli vlastními slovy pojem živnost.

Vyjmenuj druhy živností, stručně je charakterizuj 
a porovnej.

Jaké podmínky je potřeba splnit k získání živnostenského 
oprávnění?

Uveď příklady oborů živnostenského podnikání.

Uveď výhody a nevýhody živnostenského oprávnění.
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Najdi někoho, kdo...

… někdy podepsal pracovní 
smlouvu.

… někdy podepsal dohodu 
o provedení práce.

… někdy podepsal dohodu 
o pracovní činnosti.

… někdy pracoval „načerno“. … někdy platil daně. … umí vysvětlit pojem 
„švarcsystém“.

… zná sazbu daně z příjmu 
fyzických osob.

… zná výši odvodů na zdravotní 
a sociální pojištění hrazených 
zaměstnancem.

… zná výši odvodů na zdravotní 
a sociální pojištění hrazených 
zaměstnavatelem.

Najdi někoho, kdo...

… někdy podepsal pracovní 
smlouvu.

… někdy podepsal dohodu 
o provedení práce.

… někdy podepsal dohodu 
o pracovní činnosti.

… někdy pracoval „načerno“. … někdy platil daně. … umí vysvětlit pojem 
„švarcsystém“.

… zná sazbu daně z příjmu 
fyzických osob.

… zná výši odvodů na zdravotní 
a sociální pojištění hrazených 
zaměstnancem.

… zná výši odvodů na zdravotní 
a sociální pojištění hrazených 
zaměstnavatelem.
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Najdi někoho, kdo...

… někdy podepsal pracovní 
smlouvu.

… někdy podepsal dohodu 
o provedení práce.

… někdy podepsal dohodu 
o pracovní činnosti.

… někdy pracoval „načerno“. … někdy platil daně. … umí vysvětlit pojem 
„švarcsystém“.

výkon závislé práce mimo 
pracovněprávní vztah

… zná sazbu daně z příjmu 
fyzických osob.

15 % z hrubé mzdy zaměstnance

… zná výši odvodů na zdravotní 
a sociální pojištění hrazených 
zaměstnancem.

11 % z hrubé mzdy zaměstnance

… zná výši odvodů na zdravotní 
a sociální pojištění hrazených 
zaměstnavatelem.

34 % z hrubé mzdy zaměstnance



Vybraná ustanovení zákoníku práce — zákon č. 262/2006 Sb.

ČÁST PRVNÍ
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

HLAVA I
PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ 
PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ

§ 1
Tento zákon:
a) upravuje právní vztahy vznikající při výkonu 

závislé práce mezi zaměstnanci a zaměstnava-
teli; tyto vztahy jsou vztahy pracovněprávními,

b) upravuje rovněž právní vztahy kolektivní povahy 
a podporu vzájemných jednání odborových orga-
nizací a organizací zaměstnavatelů. Právní vzta-
hy kolektivní povahy, které souvisejí s výkonem 
závislé práce, jsou vztahy pracovněprávními,

c) zapracovává příslušné předpisy Evropské unie,
d) upravuje též některé právní vztahy před vznikem 

pracovněprávních vztahů podle písmene a),
e) upravuje některá práva a povinnosti zaměstna-

vatelů a zaměstnanců při dodržování režimu 
dočasně práce neschopného pojištěnce podle 
zákona o  nemocenském pojištění a  některé 
sankce za jeho porušení.

§ 1a
(1) Smysl a účel ustanovení tohoto zákona vyjadřují 
i základní zásady pracovněprávních vztahů, jimiž 
jsou zejména
a) zvláštní zákonná ochrana postavení zaměstnance,
b) uspokojivé a bezpečné podmínky pro výkon 

práce,
c) spravedlivé odměňování zaměstnance,
d) řádný výkon práce zaměstnancem v souladu 

s oprávněnými zájmy zaměstnavatele,
e) rovné zacházení se zaměstnanci a zákaz jejich 

diskriminace.
(2) Zásady zvláštní zákonné ochrany postavení 
zaměstnance, uspokojivých a bezpečných pracov-
ních podmínek pro výkon práce, spravedlivého 
odměňování zaměstnance, rovného zacházení se 
zaměstnanci a zákazu jejich diskriminace vyjadřují 
hodnoty, které chrání veřejný pořádek.

§ 2
(1) Závislou prací je práce, která je vykonávána ve 
vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti 

zaměstnance, jménem zaměstnavatele, podle po-
kynů zaměstnavatele a zaměstnanec ji pro zaměst-
navatele vykonává osobně.
(2) Závislá práce musí být vykonávána za mzdu, 
plat nebo odměnu za práci, na náklady a odpověd-
nost zaměstnavatele, v pracovní době na pracovišti 
zaměstnavatele, popřípadě na jiném dohodnutém 
místě.

§ 3
Závislá práce může být vykonávána výlučně v zá-
kladním pracovněprávním vztahu, není-li upravena 
zvláštními právními předpisy. Základními pracovně- 
právními vztahy jsou pracovní poměr a právní vzta-
hy založené dohodami o pracích konaných mimo 
pracovní poměr.

§ 4
Pracovněprávní vztahy se řídí tímto zákonem; ne-
lze-li použít tento zákon, řídí se občanským záko-
níkem, a to vždy v souladu se základními zásadami 
pracovněprávních vztahů.

§ 4a
(1) Odchylná úprava práv či povinností v pracovně- 
právních vztazích nesmí být nižší nebo vyšší, než 
je právo nebo povinnost, které stanoví tento zá-
kon nebo kolektivní smlouva jako nejméně nebo 
nejvýše přípustné.
(2) Podle odstavce 1 může dojít k odchylné úpravě 
smlouvou, jakož i vnitřním předpisem; k úpravě 
povinností zaměstnance však smí dojít jen smlou-
vou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem.
(3) Od ustanovení uvedených v § 363 je možné se 
odchýlit jen ve prospěch zaměstnance.
(4) Vzdá-li se zaměstnanec práva, které mu tento 
zákon, kolektivní smlouva nebo vnitřní předpis 
poskytuje, nepřihlíží se k tomu.

§ 4b zrušeno

§ 5
(1) Na vztahy vyplývající z výkonu veřejné funkce 
se tento zákon vztahuje, pokud to výslovně stanoví 
nebo pokud to stanoví zvláštní právní předpisy.
(2) Jestliže je veřejná funkce vykonávána v pracov-
ním poměru, řídí se tento pracovní poměr tímto 
zákonem.
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HLAVA II
SMLUVNÍ STRANY ZÁKLADNÍCH 
PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ

Díl 1
Zaměstnanec

§ 6
Zaměstnancem je fyzická osoba, která se zaváza-
la k výkonu závislé práce v základním pracovně- 
právním vztahu.

Díl 2
Zaměstnavatel

§ 7
Zaměstnavatelem je osoba, pro kterou se fyzická 
osoba zavázala k výkonu závislé práce v základním 
pracovněprávním vztahu.

ČÁST TŘETÍ
DOHODY O PRACÍCH KONANÝCH MIMO 

PRACOVNÍ POMĚR

§ 74
Obecné ustanovení

(1) Zaměstnavatel má zajišťovat plnění svých úkolů 
především zaměstnanci v pracovním poměru.
(2) V dohodách o pracích konaných mimo pracovní 
poměr není zaměstnavatel povinen rozvrhnout 
zaměstnanci pracovní dobu.

§ 75
Dohoda o provedení práce

Rozsah práce, na který se dohoda o provedení práce 
uzavírá, nesmí být větší než 300 hodin v kalendář-
ním roce. Do rozsahu práce se započítává také doba 
práce konaná zaměstnancem pro zaměstnavatele 
v témže kalendářním roce na základě jiné dohody 
o provedení práce. V dohodě o provedení práce musí 
být uvedena doba, na kterou se tato dohoda uzavírá.

§ 76
Dohoda o pracovní činnosti

(1) Dohodu o pracovní činnosti může zaměstnava-
tel s fyzickou osobou uzavřít, i když rozsah práce 
nebude přesahovat v témže kalendářním roce 300 
hodin.
(2) Na základě dohody o pracovní činnosti není 
možné vykonávat práci v rozsahu překračujícím 
v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní 
doby.

(3) Dodržování sjednaného a nejvýše přípustného 
rozsahu poloviny stanovené týdenní pracovní doby 
se posuzuje za celou dobu, na kterou byla dohoda 
o pracovní činnosti uzavřena, nejdéle však za ob-
dobí 52 týdnů.
(4) V dohodě o pracovní činnosti musí být uvedeny 
sjednané práce, sjednaný rozsah pracovní doby 
a doba, na kterou se dohoda uzavírá.

§ 77
Společné ustanovení

(1) Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní 
činnosti musí být uzavřena písemně; jedno vyhoto-
vení této dohody zaměstnavatel vydá zaměstnanci.
(2) Není-li v tomto zákoně dále stanoveno jinak, 
vztahuje se na práci konanou na základě dohod 
o pracích konaných mimo pracovní poměr úprava 
pro výkon práce v pracovním poměru; to však ne-
platí, pokud jde o
a) převedení na jinou práci a přeložení,
b) dočasné přidělení,
c) odstupné,
d) pracovní dobu a dobu odpočinku; výkon práce 

však nesmí přesáhnout 12 hodin během 24 ho-
din po sobě jdoucích,

e) překážky v práci na straně zaměstnance,
f) dovolenou,
g) skončení pracovního poměru,
h) odměňování (dále jen „odměna z dohody“), s vý-

jimkou minimální mzdy, a
i) cestovní náhrady.
(3) Právo zaměstnance činného na základě dohody 
o pracovní činnosti na jiné důležité osobní pře-
kážky v práci a na dovolenou je možné sjednat, 
popřípadě stanovit vnitřním předpisem, a to za 
podmínek uvedených v § 199, 206 a v části deváté. 
U dohody o provedení práce a u dohody o pracovní 
činnosti musí však být vždy dodržena úprava podle 
§ 191 až 198 a § 206.
(4) Není-li sjednán způsob zrušení právního vzta-
hu založeného dohodou o provedení práce nebo 
dohodou o pracovní činnosti, je možné ho zrušit
a) dohodou smluvních stran ke sjednanému dni,
b) výpovědí danou z jakéhokoli důvodu nebo bez 

uvedení důvodu s patnáctidenní výpovědní do-
bou, která začíná dnem, v němž byla výpověď 
doručena druhé smluvní straně, nebo

c) okamžitým zrušením; okamžité zrušení práv-
ního vztahu založeného dohodou o provedení 
práce nebo dohodou o pracovní činnosti však 
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může být sjednáno jen pro případy, kdy je mož-
né okamžitě zrušit pracovní poměr.

Pro zrušení právního vztahu založeného dohodou 
o provedení práce nebo dohodou o pracovní čin-
nosti se vyžaduje písemná forma, jinak se k jeho 
výpovědi nebo okamžitému zrušení nepřihlíží.
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Dusno
na konzervatoři

 A  Přečtěte si článek a odpovězte na otázky.  

(Text vychází z článku „Dusno na konzervatoři vyšetřuje inspekce i finančák“, který je dostupný z: 
https://www.novinky.cz/domaci/492443-dusno-na-konzervatori-vysetruje-inspekce-i-financak.html)

 1. Pokud ředitel školy nutí pedagogy k uzavření „nových smluv“, jaké smlouvy zřejmě měli v předchozím 
období?

 

 2. O jaké povinné odvody uvedené v článku se jedná?

 

 

 

 

 3. Zřizovatel uvádí, že je motivován finanční úsporou. Může mít i jiný důvod?

 

 

 4. Může se jednat o švarcsystém?

 

 5. Jakým úřadům přísluší kontrola pracovně právních předpisů?

 

Jedna škola, tři různé druhy smluv
Nejmenovaná česká konzervatoř volí různé 
formy zaměstnávání svých učitelů. Nově 
jmenovaný ředitel školy nutí pedagogy 
k uzavření nových smluv, například tak, že 
původní smlouvu nahrazuje smlouva na půl 
úvazku na přímou vyučovací povinnost a další 
část úvazku je hrazena podle smluv o dílo, 
na základě kterých dostávají pedagogové 
honorář za uměleckou přípravu na vyučování. 

Ve škole se také využívají dohody o pracovní 
činnosti, na jejichž základě škola honoruje 
činnost pedagogů za vedení odpoledních 
kroužků. Zřizovatel školy díky tomuto 
zacházení se smlouvami předpokládá úsporu 
až ve výši 2,5 milionu korun. Úspora vznikne 
především tím, že zaměstnavatel ušetří na 
povinných odvodech.

https://www.novinky.cz/domaci/492443-dusno-na-konzervatori-vysetruje-inspekce-i-financak.html
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Dusno
na konzervatoři

 A  Přečtěte si článek a odpovězte na otázky.  

(Text vychází z článku „Dusno na konzervatoři vyšetřuje inspekce i finančák“, který je dostupný z: 
https://www.novinky.cz/domaci/492443-dusno-na-konzervatori-vysetruje-inspekce-i-financak.html)

 1. Pokud ředitel školy nutí pedagogy k uzavření „nových smluv“, jaké smlouvy zřejmě měli v předchozím 
období?

pracovní smlouvy 

 2. O jaké povinné odvody uvedené v článku se jedná?

Zdravotní a sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem za zaměstnance. Konkrétně na zdravotní  

pojištění zaplatí zaměstnavatel ZA SVÉ zaměstnance 9 % z jejich hrubé mzdy, na sociálním pojištění  

25 % z jejich hrubé mzdy. Celkově tedy má zaměstnavatel náklady na zaměstnance 34 % z hrubé mzdy  

každého jednoho zaměstnance. 

 3. Zřizovatel uvádí, že je motivován finanční úsporou. Může mít i jiný důvod?

Velkým motivem může být např. také snadné ukončení práce. Zaměstnanci, který pracuje na základě  

smlouvy o dílo, nepřísluší odstupné, nemá nárok na dvouměsíční výpovědní lhůtu apod. 

 4. Může se jednat o švarcsystém?

Ano. 

 5. Jakým úřadům přísluší kontrola pracovně právních předpisů?

Státní úřad inspekce práce. 

Jedna škola, tři různé druhy smluv
Nejmenovaná česká konzervatoř volí různé 
formy zaměstnávání svých učitelů. Nově 
jmenovaný ředitel školy nutí pedagogy 
k uzavření nových smluv, například tak, že 
původní smlouvu nahrazuje smlouva na půl 
úvazku na přímou vyučovací povinnost a další 
část úvazku je hrazena podle smluv o dílo, 
na základě kterých dostávají pedagogové 
honorář za uměleckou přípravu na vyučování. 

Ve škole se také využívají dohody o pracovní 
činnosti, na jejichž základě škola honoruje 
činnost pedagogů za vedení odpoledních 
kroužků. Zřizovatel školy díky tomuto 
zacházení se smlouvami předpokládá úsporu 
až ve výši 2,5 milionu korun. Úspora vznikne 
především tím, že zaměstnavatel ušetří na 
povinných odvodech.

https://www.novinky.cz/domaci/492443-dusno-na-konzervatori-vysetruje-inspekce-i-financak.html
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Myšlenková mapa
Doplňte do myšlenkové mapy tyto pojmy:

 · Rozsah pracovní doby max. 300 hod/rok 
u jednoho zaměstnavatele

 · Povinnost platit odvody
 · Pracovní doba 40 hod/týden
 · Nárok na dovolenou
 · Daň z příjmu 15 %
 · Výpovědní lhůta 2 měsíce
 · Rozsah pracovní doby max. ½ týdenní prac. doby

 · Povinnost platit odvody
 · Daň z příjmu 15 %
 · Sociální pojištění 6,5 % z hrubé mzdy
 · Daň z příjmu 15 %
 · Nárok na odstupné
 · Zdravotní pojištění 4,5 % z hrubé mzdy
 · Zdravotní pojištění 9 % 
 · Sociální pojištění 25 %

Myšlenková mapa
Doplňte do myšlenkové mapy tyto pojmy:

 · Rozsah pracovní doby max. 300 hod/rok 
u jednoho zaměstnavatele

 · Povinnost platit odvody
 · Pracovní doba 40 hod/týden
 · Nárok na dovolenou
 · Daň z příjmu 15 %
 · Výpovědní lhůta 2 měsíce
 · Rozsah pracovní doby max. ½ týdenní prac. doby

 · Povinnost platit odvody
 · Daň z příjmu 15 %
 · Sociální pojištění 6,5 % z hrubé mzdy
 · Daň z příjmu 15 %
 · Nárok na odstupné
 · Zdravotní pojištění 4,5 % z hrubé mzdy
 · Zdravotní pojištění 9 % 
 · Sociální pojištění 25 %

Myšlenková mapa
Doplňte do myšlenkové mapy tyto pojmy:

 · Rozsah pracovní doby max. 300 hod/rok 
u jednoho zaměstnavatele

 · Povinnost platit odvody
 · Pracovní doba 40 hod/týden
 · Nárok na dovolenou
 · Daň z příjmu 15 %
 · Výpovědní lhůta 2 měsíce
 · Rozsah pracovní doby max. ½ týdenní prac. doby

 · Povinnost platit odvody
 · Daň z příjmu 15 %
 · Sociální pojištění 6,5 % z hrubé mzdy
 · Daň z příjmu 15 %
 · Nárok na odstupné
 · Zdravotní pojištění 4,5 % z hrubé mzdy
 · Zdravotní pojištění 9 % 
 · Sociální pojištění 25 %
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Vybraná ustanovení zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

§ 2
Osobní rozsah zdravotního pojištění

(1) Podle tohoto zákona jsou zdravotně pojištěny:
a) osoby, které mají trvalý pobyt na území České 

republiky,
b) osoby, které na území České republiky nemají 

trvalý pobyt, pokud jsou zaměstnanci zaměst-
navatele, který má sídlo nebo trvalý pobyt na 
území České republiky, (dále jen "pojištěnci").

(2) Zaměstnavatelem se pro účely zdravotního po-
jištění rozumí právnická nebo fyzická osoba, která 
je plátcem příjmů ze závislé činnosti a funkčních 
požitků podle zvláštního právního předpisu, za-
městnává zaměstnance a má sídlo nebo trvalý po-
byt na území České republiky, jakož i organizační 
složka státu. 
(3) Zaměstnáním se pro účely zdravotního pojiš-
tění rozumí činnost zaměstnance [§ 5 písm. a)], 
ze které mu plynou od zaměstnavatele příjmy ze 
závislé činnosti a funkčních požitků zdaňované 
podle zvláštního právního předpisu.

§ 3
Vznik a zánik zdravotního pojištění

(1) Zdravotní pojištění vzniká dnem:
a) narození, jde-li o osobu s trvalým pobytem na 

území České republiky,
b) kdy se osoba bez trvalého pobytu na území České 

republiky stala zaměstnancem [§ 5 písm. a)],
c) získání trvalého pobytu na území České 

republiky.
(2) Zdravotní pojištění zaniká dnem:
a) smrti pojištěnce nebo jeho prohlášení za 

mrtvého,
b) kdy osoba bez trvalého pobytu na území České 

republiky přestala být zaměstnancem [§ 5 
písm. a)],

c) ukončení trvalého pobytu na území České 
republiky.

ČÁST DRUHÁ
POJISTNÉ

Plátci pojistného zdravotního pojištění
§ 4

Plátci pojistného zdravotního pojištění (dále jen 
"plátci pojistného") jsou:
a) pojištěnci uvedení v § 5,

b) zaměstnavatelé,
c) stát.

§ 5
Pojištěnec je plátcem pojistného, pokud

a) je zaměstnancem; za zaměstnance se pro účely 
zdravotního pojištění považuje fyzická osoba, 
které plynou nebo by měly plynout příjmy ze 
závislé činnosti podle zvláštního právního před-
pisu, s výjimkou:

1. osoby, která má pouze příjmy ze závislé činnos-
ti, které nejsou předmětem daně nebo jsou od 
daně osvobozeny,

2. žáka nebo studenta, který má pouze příjmy ze 
závislé činnosti za práci z praktického výcviku,

3. osoby činné na základě dohody o provedení 
práce, popřípadě více dohod o provedení práce 
u jednoho zaměstnavatele, pokud úhrn příjmů 
z takových dohod v kalendářním měsíci nedosá-
hl příjmu ve výši částky, jež je podmínkou pro 
účast takové osoby na nemocenském pojištění 
podle zákona upravujícího nemocenské pojiš-
tění (dále jen „započitatelný příjem“); započita-
telný příjem zúčtovaný zaměstnavatelem až po 
skončení dohody o provedení práce se považuje 
za příjem zúčtovaný do kalendářního měsíce, 
v němž tato dohoda skončila,

4. člena družstva, který není v pracovněprávním 
vztahu k družstvu, ale vykonává pro družstvo 
práci, za kterou je jím odměňován, a který v ka-
lendářním měsíci nedosáhl započitatelného 
příjmu,

5. osoby činné na základě dohody o pracovní čin-
nosti, popřípadě více dohod o pracovní činnosti 
u jednoho zaměstnavatele, pokud úhrn příjmů 
z takových dohod v kalendářním měsíci nedosá-
hl započitatelného příjmu; započitatelný příjem 
zúčtovaný zaměstnavatelem až po skončení do-
hody o pracovní činnosti se považuje za příjem 
zúčtovaný do kalendářního měsíce, v němž tato 
dohoda skončila,

6. dobrovolného pracovníka pečovatelské služby, 
který v kalendářním měsíci nedosáhl započita-
telného příjmu,

7. člena okrskové volební komise při volbách do 
Evropského parlamentu, Senátu a zastupitelstev 
územních samosprávných celků a člena okrsko-
vé volební komise a zvláštní okrskové volební 
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komise při volbách do Poslanecké sněmovny 
a při volbě prezidenta republiky.

§ 8
Povinnost platit pojistné

(1) Pojistné se platí zdravotní pojišťovně, u které je 
pojištěnec pojištěn, (dále jen "příslušná zdravotní 
pojišťovna"). Povinnost platit pojistné vzniká po-
jištěnci dnem:
a) nástupu zaměstnance do zaměstnání (§ 2 odst. 

3);
b) zahájení samostatné výdělečné činnosti [§ 5 

písm. b)];
c) kdy se stal pojištěncem podle § 5 písm. c);
d) ke kterému se po návratu do České republiky 

pojištěnec přihlásil podle odstavce 4 u příslušné 
zdravotní pojišťovny;

e) návratu do České republiky po nepřetržitém po-
bytu v cizině, který započal již před 1. lednem 
1993, pokud den návratu připadne na období 

po 30. dubnu 1995; uvedené skutečnosti je po-
jištěnec povinen příslušné zdravotní pojišťovně 
doložit;

f) návratu do České republiky po nepřetržitém 
pobytu v cizině, který započal mezi 1. lednem 
1993 a 1. červencem 1993, pokud den návratu 
připadne na období po 30. dubnu 1995, jestliže 
pojištěnec:

1. byl v cizině zdravotně pojištěn,
2. v uvedeném období mu nebyly poskytnuty hra-

zené služby,
3. požádal zpětně příslušnou zdravotní pojišťovnu 

o postup podle odstavce 4.
Tím není dotčena povinnost platit pojistné za dobu 
předcházející pobytu v cizině.
(2) Povinnost zaměstnavatele platit část pojistného 
za své zaměstnance vzniká dnem nástupu zaměst-
nance do zaměstnání (§ 2 odst. 3) a zaniká dnem 
skončení zaměstnání, s výjimkami stanovenými 
v § 6. 

Vybraná ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB
§ 2

Poplatníci daně z příjmů fyzických osob
(1) Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou 
fyzické osoby. Poplatníci jsou daňovými rezidenty 
České republiky, nebo daňovými nerezidenty.

§ 3
Předmět daně z příjmů fyzických osob

(1) Předmětem daně z příjmů fyzických osob jsou
a) příjmy ze závislé činnosti (§ 6),
b) příjmy ze samostatné činnosti (§ 7),
c) příjmy z kapitálového majetku (§ 8),
d) příjmy z nájmu (§ 9),
e) ostatní příjmy (§ 10).

§ 6
(12) Základem daně (dílčím základem daně) jsou 
příjmy ze závislé činnosti, s výjimkou uvedenou 
v odstavcích 4 a 5, zvýšené o částku odpovídající 
pojistnému na sociální zabezpečení a příspěvku 

na státní politiku zaměstnanosti a pojistnému na 
veřejné zdravotní pojištění, které je z těchto pří-
jmů podle zvláštních právních předpisů povinen 
platit zaměstnavatel (dále jen „povinné pojistné“); 
částka odpovídající povinnému pojistnému se při 
výpočtu základu daně připočte k příjmu ze závis-
lé činnosti i u zaměstnance, u kterého povinnost 
platit povinné pojistné zaměstnavatel nemá. Za-
městnancem, u kterého povinnost platit povinné 
pojistné zaměstnavatel nemá, se rozumí zaměst-
nanec, u něhož se odvod povinného pojistného 
neřídí právními předpisy České republiky, nebo 
zaměstnanec, na kterého se zcela nebo částečně 
vztahuje povinné zahraniční pojištění stejného 
druhu. Povinné pojistné se zaokrouhluje na celé 
koruny směrem nahoru. Při výpočtu základu daně 
podle věty první se při stanovení částky povinného 
pojistného nepřihlíží ke slevám nebo k mimořád-
ným slevám na pojistném u zaměstnavatele a ani 
k jiným částkám, o které si zaměstnavatel snižuje 
odvody povinného pojistného. 
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§ 35
Sleva na dani

(1) Poplatníkům uvedeným v § 2 a 17 se daň za 
zdaňovací období, kterým je kalendářní rok, nebo 
za zdaňovací období kratší než nepřetržitě po sobě 
jdoucích dvanáct měsíců spadajících do kalendář-
ního roku, anebo za část uvedených zdaňovacích 
období, za kterou se podává daňové přiznání, sni-
žuje o
a) částku 18 000 Kč za každého zaměstnance se 

zdravotním postižením, s výjimkou zaměstnan-
ce s těžším zdravotním postižením a poměrnou 
část z této částky, je-li výsledkem průměrného 
ročního přepočteného počtu těchto zaměstnan-
ců podle odstavce 2 desetinné číslo,

b) částku 60 000 Kč za každého zaměstnance s těž-
ším zdravotním postižením a poměrnou část 
z této částky, je-li výsledkem průměrného roč-
ního přepočteného počtu těchto zaměstnanců 
podle odstavce 2 desetinné číslo.

Přitom u poplatníků, kteří jsou společníky veřejné 
obchodní společnosti, u komplementářů komandit-
ní společnosti a u komanditní společnosti se daň 
sníží podle písmen a) a b) pouze o částku, která 
odpovídá poměru, jakým byl mezi ně rozdělen zá-
klad daně zjištěný za veřejnou obchodní společnost 
nebo za komanditní společnost.

§ 35ba
Slevy na dani pro poplatníky daně z příjmů 

fyzických osob
(1) Poplatníkům uvedeným v § 2 se daň vypočtená 
podle § 16, případně snížená podle § 35, 35a nebo 
§ 35b za zdaňovací období snižuje o:
a) základní slevu ve výši 24 840 Kč na poplatníka,
b) slevu na manžela ve výši 24 840 Kč na manžela 

žijící s poplatníkem ve společně hospodařící do-
mácnosti, pokud nemá vlastní příjem přesahu-
jící za zdaňovací období 68000 Kč; je-li manže-
lovi přiznán nárok na průkaz ZTP/P, zvyšuje se 
částka 24 840 Kč na dvojnásobek. Do vlastního 
příjmu manžela se nezahrnují dávky státní soci-
ální podpory, dávky pěstounské péče s výjimkou 
odměny pěstouna, dávky osobám se zdravotním 
postižením, dávky pomoci v hmotné nouzi, pří-
spěvek na péči, sociální služby, státní příspěvky 
na penzijní připojištění se státním příspěvkem, 
státní příspěvky na doplňkové penzijní spoře-
ní, státní příspěvky podle zákona o stavebním 
spoření a o státní podpoře stavebního spoření 

a stipendium poskytované studujícím soustavně 
se připravujícím na budoucí povolání a příjem 
plynoucí z důvodu péče o blízkou nebo jinou 
osobu, která má nárok na příspěvek na péči po- 
dle zákona o sociálních službách, který je od 
daně osvobozen podle § 4. U manželů, kteří 
mají majetek ve společném jmění manželů, se 
do vlastního příjmu manžela nezahrnuje pří-
jem, který plyne druhému z manželů nebo se 
pro účely daně z příjmů považuje za příjem dru-
hého z manželů,

c) základní slevu na invaliditu ve výši 2 520 Kč, je-li 
poplatníkovi přiznán invalidní důchod pro inva-
liditu prvního nebo druhého stupně z důchodo-
vého pojištění podle zákona o důchodovém po-
jištění nebo zanikl-li nárok na invalidní důchod 
pro invaliditu prvního nebo druhého stupně 
z důvodu souběhu nároku na výplatu tohoto 
invalidního důchodu a starobního důchodu,

d) rozšířenou slevu na invaliditu ve výši 5 040 Kč, 
je-li poplatníkovi přiznán invalidní důchod pro 
invaliditu třetího stupně nebo jiný důchod z dů-
chodového pojištění podle zákona o důchodo-
vém pojištění43), u něhož jednou z podmínek 
přiznání je, že je invalidní ve třetím stupni, za-
nikl-li nárok na invalidní důchod pro invaliditu 
třetího stupně z důvodu souběhu nároku na vý-
platu invalidního důchodu pro invaliditu třetího 
stupně a starobního důchodu nebo je poplatník 
podle zvláštních předpisů invalidní ve třetím 
stupni, avšak jeho žádost o invalidní důchod 
pro invaliditu třetího stupně byla zamítnuta 
z jiných důvodů než proto, že není invalidní ve 
třetím stupni,

e) slevu na držitele průkazu ZTP/P ve výši 16 140 
Kč, je-li poplatníkovi přiznán nárok na průkaz 
ZTP/P,

f) slevu na studenta ve výši 4 020 Kč u poplatníka 
po dobu, po kterou se soustavně připravuje na 
budoucí povolání studiem nebo předepsaným 
výcvikem, a to až do dovršení věku 26 let nebo 
po dobu prezenční formy studia v doktorském 
studijním programu, který poskytuje vysoko-
školské vzdělání až do dovršení věku 28 let. 
Dobou soustavné přípravy na budoucí povolání 
studiem nebo předepsaným výcvikem se rozumí 
doba uvedená podle zvláštních právních před-
pisů pro účely státní sociální podpory,

g) slevu za umístění dítěte,
h) slevu na evidenci tržeb.
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(3) Poplatník může uplatnit snížení daně podle 
odstavce 1 písm. b) až f) o částku ve výši jedné 
dvanáctiny za každý kalendářní měsíc, na jehož 
počátku byly podmínky pro uplatnění nároku na 
snížení daně splněny.
(4) V daňovém přiznání ke společným příjmům 
a výdajům ve společenství jmění poplatník může 
uplatnit slevu na dani za období trvání společenství 
jmění, s výjimkou společenství jmění dědiců, na 
kterou měl nárok a která nebyla uplatněna.

§ 35bb
Sleva za umístění dítěte

(1) Výše slevy za umístění dítěte odpovídá výši vý-
dajů prokazatelně poplatníkem vynaložených za 
umístění vyživovaného dítěte v předškolním zaří-
zení na dané zdaňovací období, pokud jím nebyly 
uplatněny jako výdaj podle § 24.
(2) Slevu na dani lze uplatnit pouze, žije-li vyživo-
vané dítě s poplatníkem ve společně hospodařící 
domácnosti.
(3) Slevu lze uplatnit za vyživované dítě poplatníka, 
pokud se nejedná o vlastního vnuka nebo vnuka 
druhého z manželů. Za vlastního vnuka nebo vnuka 
druhého z manželů lze slevu uplatnit pouze, pokud 
jsou v péči, která nahrazuje péči rodičů.
(4) Za každé vyživované dítě lze uplatnit slevu maxi- 
málně do výše minimální mzdy.
(5) Vyživuje-li dítě v jedné společně hospodařící 
domácnosti více poplatníků, může slevu za umís-
tění dítěte uplatnit ve zdaňovacím období jen jeden 
z nich.

§ 35c
Daňové zvýhodnění pro poplatníky daně 

z příjmů fyzických osob
(1) Poplatník uvedený v § 2 má nárok na daňové 
zvýhodnění na vyživované dítě žijící s ním ve spo-
lečně hospodařící domácnosti na území členského 
státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský 
hospodářský prostor (dále jen "daňové zvýhodně-
ní") ve výši 15204 Kč ročně na jedno dítě, 19404 Kč 
ročně na druhé dítě a 24204 Kč ročně na třetí a kaž-
dé další dítě, pokud neuplatňuje slevu na dani podle 
§ 35a nebo § 35b. Poplatník o daňové zvýhodnění 
sníží daň vypočtenou podle § 16, případně sníže-
nou podle § 35, § 35ba. Daňové zvýhodnění může 
poplatník uplatnit formou slevy na dani, daňového 
bonusu nebo slevy na dani a daňového bonusu. 
Je-li v jedné společně hospodařící domácnosti více 

vyživovaných dětí poplatníka, posuzují se pro účely 
tohoto ustanovení dohromady.
(2) Slevu na dani podle odstavce 1 může poplat-
ník uplatnit až do výše daňové povinnosti vypo-
čtené podle tohoto zákona za příslušné zdaňovací 
období.
(3) Je-li nárok poplatníka na daňové zvýhodnění 
podle odstavce 1 vyšší než daňová povinnost vypo-
čtená podle tohoto zákona za příslušné zdaňovací 
období, je vzniklý rozdíl daňovým bonusem. Po-
platník může daňový bonus uplatnit, pokud jeho 
výše činí alespoň 100 Kč, maximálně však do výše 
60 300 Kč ročně.
(4) Daňový bonus může uplatnit poplatník, který 
ve zdaňovacím období měl příjem podle § 6 nebo 
7 alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy. 
Do těchto příjmů se nezahrnují příjmy od daně 
osvobozené, příjmy, z nichž je daň vybírána sráž-
kou podle zvláštní sazby daně s výjimkou příjmů, 
u nichž se uplatní postup dle § 36 odst. 7 nebo 8 
a příjmy, které jsou podle § 38f vyjmuty ze zdanění.
(6) Za vyživované dítě poplatníka se pro účely to-
hoto zákona považuje dítě vlastní, osvojenec, dítě 
v péči, která nahrazuje péči rodičů, dítě, které pře-
stalo být u tohoto poplatníka z důvodu nabytí plné 
svéprávnosti nebo zletilosti v pěstounské péči, dítě 
druhého z manželů, vlastní vnuk nebo vnuk dru-
hého z manželů, pokud jeho rodiče nemají dosta-
tečné příjmy, z nichž by mohli daňové zvýhodnění 
uplatnit, pokud je:
a) nezletilým dítětem,
b) zletilým dítětem až do dovršení věku 26 let, 

jestliže mu není přiznán invalidní důchod pro 
invaliditu třetího stupně a:

1. soustavně se připravuje na budoucí povolání; 
příprava na budoucí povolání se posuzuje podle 
zákona o státní sociální podpoře, 

2. nemůže se soustavně připravovat na budoucí 
povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost 
pro nemoc nebo úraz, nebo

3. z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotní-
ho stavu je neschopno vykonávat soustavnou 
výdělečnou činnost.

(9) Vyživuje-li dítě v jedné společně hospodařící 
domácnosti více poplatníků, může daňové zvýhod-
nění uplatnit ve zdaňovacím období nebo v tomtéž 
kalendářním měsíci zdaňovacího období jen jeden 
z nich.
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Vybraná ustanovení zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení 
a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

§ 1
(1) Tento zákon upravuje pojistné na sociální za-
bezpečení, které zahrnuje pojistné na důchodové 
pojištění a pojistné na nemocenské pojištění, a pří-
spěvek na státní politiku zaměstnanosti (dále jen 
"pojistné").
(2) Tento zákon se použije na právní vztahy, které 
nejsou upraveny přímo použitelným předpisem 
Evropské unie v oblasti pojistného.

§ 2
Pojistné je příjmem státního rozpočtu. Příjmem 
státního rozpočtu jsou též penále (§ 20), přiráž-
ka k pojistnému na sociální zabezpečení (§ 21) 
a pokuty (§ 25c a 25d) ukládané podle tohoto zá-
kona. Pojistné na důchodové pojištění se vede na 
samostatném účtu státního rozpočtu a v zákonu 
o státním rozpočtu se uvádí jako samostatná po-
ložka příjmů státního rozpočtu.

§ 3
Poplatníci pojistného

(1) Pojistné jsou povinni v rozsahu a za podmínek 
stanovených v odstavcích 2 a 3 platit tito poplatníci:
a) zaměstnavatelé, jimiž se pro účely tohoto záko-

na rozumějí právnické nebo fyzické osoby, které 
zaměstnávají alespoň jednoho zaměstnance, 
organizační složky státu, v nichž jsou zařazeni 
zaměstnanci v pracovním poměru nebo činní 
na základě dohody o pracovní činnosti nebo 
dohody o provedení práce, a služební úřady, 
v nichž jsou státní zaměstnanci zařazeni k vý-
konu státní služby,

b) zaměstnanci, jimiž se pro účely tohoto zákona 
rozumějí:

1. zaměstnanci v pracovním poměru; za zaměst-
nance v pracovním poměru se pro účely tohoto 
zákona považuje též osoba činná v poměru, kte-
rý má obsah pracovního poměru, avšak pracovní 
poměr nevznikl, neboť nebyly splněny všechny 
podmínky stanovené pracovněprávními před-
pisy pro jeho vznik,

2. zaměstnanci činní na základě dohody o pra-
covní činnosti a zaměstnanci činní na základě 
dohody o provedení práce,

3. členové družstva, jestliže mimo pracovněprávní 
vztah vykonávají pro družstvo práci,

4. fyzické osoby, které jsou podle zvláštního záko-
na jmenovány nebo voleny do funkce vedoucího 
správního úřadu nebo do funkce statutárního 
orgánu právnické osoby zřízené zvláštním zá-
konem, popřípadě do funkce zástupce tohoto 
vedoucího nebo statutárního orgánu, pokud 
je tímto vedoucím nebo statutárním orgánem 
pouze jediná osoba, a jmenováním nebo volbou 
těmto osobám nevznikl pracovní nebo služební 
poměr, a fyzické osoby, které podle zvláštního 
zákona vykonávají veřejnou funkci mimo pra-
covní nebo služební poměr, pokud se na jejich 
pracovní vztah vztahuje ve stanoveném rozsahu 
zákoník práce a nejsou uvedeny v bodech 5 až 
8 a 18,

5. soudci,
6. poslanci Poslanecké sněmovny a senátoři Sená-

tu Parlamentu,
7.  členové zastupitelstev územních samospráv-

ných celků a zastupitelstev městských částí nebo 
městských obvodů územně členěných statutár-
ních měst a hlavního města Prahy zvolení do 
funkcí, jež zastupitelstvo určilo jako funkce, pro 
které budou členové zastupitelstva uvolněni,

8.  členové vlády, prezident, viceprezident a čle-
nové Nejvyššího kontrolního úřadu, členové 
Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, členové 
Rady Energetického regulačního úřadu, členové 
Rady Ústavu pro studium totalitních režimů, 
členové Rady Českého telekomunikačního úřa-
du, finanční arbitr, zástupce finančního arbitra, 
Veřejný ochránce práv a zástupce Veřejného 
ochránce práv,

9.  dobrovolní pracovníci pečovatelské služby,
10. osoby pečující o dítě a osoby, které jsou vedeny 

v evidenci osob, které mohou vykonávat pěs-
tounskou péči na přechodnou dobu, je-li těmto 
osobám vyplácena odměna pěstouna podle zá-
kona o sociálně-právní ochraně dětí1c),

11. osoby ve výkonu trestu odnětí svobody zařaze-
né do práce a osoby ve výkonu zabezpečovací 
detence zařazené do práce,

12. státní zaměstnanci podle zákona o státní službě,
13. pracovníci v pracovním vztahu uzavřeném pod-

le cizích právních předpisů,
14. společníci a  jednatelé společnosti s  ruče-

ním omezeným a  komanditisté komanditní 
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společnosti, jestliže mimo pracovněprávní 
vztah vykonávají pro ni práci, a ředitelé obecně 
prospěšné společnosti, jestliže mimo pracovně-
právní vztah vykonávají pro ni práci,

15. prokuristé,
16. členové kolektivních orgánů právnické osoby, 

kteří nejsou uvedeni v bodech 1 až 3, 5 až 8, 13, 
18 a 19,

17. likvidátoři,
18. vedoucí organizačních složek právnické osoby 

uvedených v § 23b odst. 2 větě druhé, jejichž 
místo výkonu práce je trvale v České republice,

19. osoby pověřené obchodním vedením na základě 
smluvního zastoupení,

20. fyzické osoby neuvedené v bodech 1 až 19, 
s výjimkou členů zastupitelstev územních sa-
mosprávných celků a zastupitelstev městských 
částí nebo městských obvodů územně členěných 
statutárních měst a hlavního města Prahy zvole-
ných do funkcí, jež zastupitelstvo neurčilo jako 
funkce, pro které budou členové zastupitelstva 
uvolněni,

v době zaměstnání podle zákona upravujícího ne-
mocenské pojištění, pokud jim v souvislosti se za-
městnáním plynou nebo by mohly plynout příjmy 
ze závislé činnosti, které jsou nebo by byly, pokud 
by podléhaly zdanění v České republice, předmě-
tem daně z příjmu podle zákona upravujícího daně 
z příjmů a nejsou od této daně osvobozeny.
(2) Zaměstnavatelé jsou poplatníky pojistného na 
nemocenské pojištění, pojistného na důchodové 
pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstna-
nosti, pokud zaměstnávají zaměstnance uvedené 
v odstavci 3.
(3) Zaměstnanci jsou poplatníky pojistného na 
důchodové pojištění, jde-li o zaměstnance, kteří 
jsou účastni důchodového pojištění podle předpi-
sů o důchodovém pojištění a zároveň jsou účast-
ni nemocenského pojištění podle předpisů o ne-
mocenském pojištění; za tohoto zaměstnance se 
považuje též fyzická osoba, které po skončení 
zaměstnání zakládajícího účast na důchodovém 
a nemocenském pojištění byly zúčtovány příjmy 
z tohoto zaměstnání, které jsou započitatelné do 
vyměřovacího základu.
(4) Osoby samostatně výdělečně činné jsou povinny 
platit pojistné na důchodové pojištění a příspěvek 
na státní politiku zaměstnanosti, pokud jsou účast-
ny důchodového pojištění podle předpisů o dů-
chodovém pojištění, a za podmínek stanovených 

tímto zákonem též zálohy na pojistné na důchodo-
vé pojištění a příspěvek na státní politiku zaměst-
nanosti; osoby samostatně výdělečně činné jsou 
povinny platit pojistné na nemocenské pojištění, 
pokud jsou účastny nemocenského pojištění podle 
předpisů o nemocenském pojištění. Kdo se pova-
žuje za osobu samostatně výdělečně činnou a kdy 
se samostatná výdělečná činnost považuje za hlav-
ní samostatnou výdělečnou činnost a za vedlejší 
samostatnou výdělečnou činnost, stanoví zákon 
o důchodovém pojištění. 
(5) Osoby dobrovolně účastné důchodového pojiš-
tění jsou za dobu dobrovolné účasti na důchodo-
vém pojištění povinny platit pojistné na důchodové 
pojištění.
(6) Zahraniční zaměstnanci jsou za dobu dobrovol-
né účasti na nemocenském pojištění povinni platit 
pojistné na nemocenské pojištění. Zahraničním 
zaměstnancem se pro účely tohoto zákona rozu-
mí zaměstnanec zaměstnavatele, jehož sídlo je na 
území státu, s nímž Česká republika neuzavřela 
mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení, 
je-li činný v České republice ve prospěch tohoto 
zaměstnavatele.

§ 4
Pojistné

Výše pojistného se stanoví procentní sazbou 
z vyměřovacího základu zjištěného za rozhodné 
období.
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Vybraná ustanovení zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění

ČÁST PRVNÍ
POJISTNÉ

§ 2
Výše pojistného

(1) Výše pojistného činí 13,5 % z vyměřovacího 
základu za rozhodné období.
(2) Výši pojistného je jeho plátce povinen si sám 
vypočítat. Pojistné se zaokrouhluje na celé koruny 
směrem nahoru.

Vyměřovací základ
§ 3

(1) Vyměřovacím základem zaměstnance je úhrn 
příjmů ze závislé činnosti, s výjimkou náhrad vý-
dajů poskytovaných procentem z platové základny 
představitelům státní moci a některých státních 
orgánů a soudcům, které jsou nebo by byly, pokud 
by podléhaly zdanění v České republice, předmě-
tem daně z příjmů fyzických osob podle zákona 
o daních z příjmů a nejsou od této daně osvobozeny 
a které mu zaměstnavatel zúčtoval v souvislosti se 
zaměstnáním. Zúčtovaným příjmem se pro účely 
věty první rozumí plnění, které bylo v peněžní nebo 
nepeněžní formě nebo formou výhody poskytnuto 
zaměstnavatelem zaměstnanci nebo předáno v jeho 
prospěch, popřípadě připsáno k jeho dobru anebo 
spočívá v jiné formě plnění prováděné zaměstna-
vatelem za zaměstnance.
(2) Vyměřovací základ zaměstnance podle odstavce 
1 se snižuje o:
a) náhradu škody podle zákoníku práce a právních 

předpisů upravujících služební poměry,
b) odstupné a další odstupné, odchodné a odbytné, 

na která vznikl nárok podle zvláštních právních 
předpisů, a odměna při skončení funkčního ob-
dobí, na kterou vznikl nárok podle zvláštních 
právních předpisů,

c) věrnostní přídavek horníků,
d) plnění, které bylo poskytnuto poživateli starob-

ního důchodu nebo invalidního důchodu pro 
invaliditu třetího stupně po uplynutí jednoho 
roku ode dne skončení zaměstnání,

e) jednorázovou sociální výpomoc poskytnutou 
zaměstnanci k překlenutí jeho mimořádně ob-
tížných poměrů vzniklých v důsledku živelní 
pohromy, požáru, ekologické nebo průmyslové 
havárie nebo jiné mimořádně závažné události.

(3) Pro stanovení vyměřovacího základu zaměst-
nance, kterému byly zúčtovány příjmy po skončení 
zaměstnání, se použijí odstavce 1 a 2 obdobně.
(4) Pojistné za zaměstnance se stanoví z vyměřova-
cího základu podle odstavců 1 až 3, nejméně však 
z minimálního vyměřovacího základu, není-li dále 
stanoveno jinak.
(5) Je-li zaměstnanci vyplácen příjem v cizí měně, 
přepočte se na českou měnu způsobem stanoveným 
zákonem upravujícím daně z příjmů. Zaměstnava-
tel je povinen vést ve svých záznamech pro stano-
vení a odvod pojistného kurz, který použil.
(6) Minimálním vyměřovacím základem je mini-
mální mzda.
(8) Minimální vyměřovací základ neplatí pro osobu:
a) s těžkým tělesným, smyslovým nebo mentál-

ním postižením, která je držitelem průkazu 
ZTP nebo ZTP/P podle zvláštního právního 
předpisu;

b) která dosáhla věku potřebného pro nárok na sta-
robní důchod, avšak nesplňuje další podmínky 
pro jeho přiznání;

c) která celodenně osobně a řádně pečuje alespoň 
o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně 
o dvě děti do 15 let věku. Podmínka celodenní 
péče se považuje za splněnou, je-li dítě před-
školního věku umístěno v jeslích (mateřské ško-
le), popřípadě v obdobném zařízení na dobu, 
která nepřevyšuje čtyři hodiny denně, a jde-li 
o dítě plnící povinnou školní docházku, po dobu 
návštěvy školy, s výjimkou umístění v zařízení 
s týdenním či celoročním pobytem. Za takovou 
osobu se považuje vždy pouze jedna osoba, a to 
buď otec nebo matka dítěte, nebo osoba, která 
převzala dítě do trvalé péče nahrazující péči 
rodičů; 

d) která současně vedle zaměstnání vykonává sa-
mostatnou výdělečnou činnost a odvádí zálohy 
na pojistné vypočtené alespoň z minimálního 
vyměřovacího základu stanoveného pro osoby 
samostatně výdělečně činné,

e) za kterou je plátcem pojistného stát (§ 3c),
pokud tyto skutečnosti trvají po celé rozhodné ob-
dobí. Vyměřovacím základem u těchto zaměstnan-
ců je jejich skutečný příjem.
(9) Minimální vyměřovací základ zaměstnance se 
snižuje na poměrnou část odpovídající počtu ka-
lendářních dnů, pokud:
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a) zaměstnání netrvalo po celé rozhodné období,
b) zaměstnanci bylo poskytnuto pracovní volno 

pro důležité osobní překážky v práci, 
c) zaměstnanec se stal v průběhu rozhodného ob-

dobí osobou, za kterou platí pojistné i stát, nebo 
osobou uvedenou v odstavci 8 písm. a) až c).

(10) Pokud je vyměřovací základ zaměstnance nižší 
než minimální vyměřovací základ, je zaměstnanec 
povinen doplatit zdravotní pojišťovně prostřednic-
tvím svého zaměstnavatele pojistné ve výši 13,5 % 
z rozdílu těchto základů. Má-li zaměstnanec více 
zaměstnavatelů, je povinen doplatit pojistné podle 
předchozí věty prostřednictvím toho zaměstnavate-
le, kterého si zvolí, a to vždy současně s odvodem 
pojistného v následujícím kalendářním měsíci. 
Pokud je vyměřovací základ nižší z důvodů překá-
žek na straně organizace, je tento rozdíl povinen 
doplatit zaměstnavatel.
Vyměřovacím základem u osoby, která po celý ka-
lendářní měsíc nemá příjmy ze zaměstnání, ze sa-
mostatné výdělečné činnosti a není za ni plátcem 
pojistného stát (§ 3c) (dále jen "osoba bez zdani-
telných příjmů") je minimální mzda.

§ 3c
(1) Vyměřovací základ pro pojistné hrazené státem 
za osobu, za kterou je podle zvláštního právního 
předpisu37) plátcem pojistného stát, se stanoví ve 
výši 7540 Kč na kalendářní měsíc.
(2) Částku vyměřovacího základu uvedenou v od-
stavci 1 může vláda vždy do 30. června změnit 
svým nařízením, a to s účinností k 1. lednu roku 
následujícího; přihlíží přitom k vývoji průměrné 
mzdy zveřejňované Českým statistickým úřadem, 
k možnostem státního rozpočtu a k vývoji finanční 
bilance veřejného zdravotního pojištění.

§ 4
Rozhodné období

(1) Rozhodné období, z něhož se zjišťuje vyměřova-
cí základ, je kalendářní měsíc, za který se pojistné 
platí, pokud se dále nestanoví jinak.
(2) U osoby samostatně výdělečně činné je rozhod-
ným obdobím kalendářní rok, za který se pojistné 
platí.
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Spor s neprávem vyhozeným 
úředníkem

Spor s neprávem vyhozeným 
úředníkem

Český stát po dvou letech ukončil pracovněprávní 
spor s Jeanem Gasparem Páleníčkem, někdejším 
ředitelem Českého centra v Paříži. Stát uznal své 
pochybení a vyrovnal se s ním mimosoudně.
Páleníček po vyhraném konkurzu v roce 2016 
dostal na jaře 2017 výpověď pro „nadbytečnost“. 
Účelové propuštění nepohodlného úředníka 
vyvolalo nečekané reakce. Výrazně se ozvala 
akademická obec ve Francii. Zaslala udivený 
dopis velvyslanci v Paříži i tehdejšímu ministru 
zahraničních věcí Lubomíru Zaorálkovi. List 
podepsalo 230 osobností francouzské kultury 
a někteří se rozhodli veřejně bojkotovat činnost 
Českého centra pod novým vedením.
Páleníček se obrátil na soud, který řešil neplatnost 

Český stát po dvou letech ukončil pracovněprávní 
spor s Jeanem Gasparem Páleníčkem, někdejším 
ředitelem Českého centra v Paříži. Stát uznal své 
pochybení a vyrovnal se s ním mimosoudně.
Páleníček po vyhraném konkurzu v roce 2016 
dostal na jaře 2017 výpověď pro „nadbytečnost“. 
Účelové propuštění nepohodlného úředníka 
vyvolalo nečekané reakce. Výrazně se ozvala 
akademická obec ve Francii. Zaslala udivený 
dopis velvyslanci v Paříži i tehdejšímu ministru 
zahraničních věcí Lubomíru Zaorálkovi. List 
podepsalo 230 osobností francouzské kultury 
a někteří se rozhodli veřejně bojkotovat činnost 
Českého centra pod novým vedením.
Páleníček se obrátil na soud, který řešil neplatnost 

výpovědi a dal úředníkovi za pravdu. Důvodem 
výpovědi se soud nezabýval. Nevíme, zda mohlo 
být důvodem Páleníčkova vyhazovu uvolnit místo 
pro straníka z ČSSD.  Současný ministr zahraničí 
Petříček uzavřel případ slovy: „Úkolem diplomacie 
je mimo jiné uhlazovat spory.“ Páleníček na to 
reagoval: „Když někdo projeví vůli napravit svou 
chybu, sluší se odpustit.“ 
Páleníček dostal odškodné ve výši 295 tisíc korun, 
což mu pokrylo zhruba dvě třetiny výdajů na 
právní služby a část rodinných výdajů na stěhování 
z Paříže do Prahy. Místo ředitele Českého centra 
v Paříži se mezitím řádně obsadilo. Páleníček se 
do výběrového řízení na stejný post může znovu 
přihlásit až za tři roky.

výpovědi a dal úředníkovi za pravdu. Důvodem 
výpovědi se soud nezabýval. Nevíme, zda mohlo 
být důvodem Páleníčkova vyhazovu uvolnit místo 
pro straníka z ČSSD.  Současný ministr zahraničí 
Petříček uzavřel případ slovy: „Úkolem diplomacie 
je mimo jiné uhlazovat spory.“ Páleníček na to 
reagoval: „Když někdo projeví vůli napravit svou 
chybu, sluší se odpustit.“ 
Páleníček dostal odškodné ve výši 295 tisíc korun, 
což mu pokrylo zhruba dvě třetiny výdajů na 
právní služby a část rodinných výdajů na stěhování 
z Paříže do Prahy. Místo ředitele Českého centra 
v Paříži se mezitím řádně obsadilo. Páleníček se 
do výběrového řízení na stejný post může znovu 
přihlásit až za tři roky.

(Text vychází z článku „Nepotřebný a nadbytečný. Nebo vlastně ne“, který vyšel v časopisu Respekt 2/2019.) 

(Text vychází z článku „Nepotřebný a nadbytečný. Nebo vlastně ne“, který vyšel v časopisu Respekt 2/2019.) 



Vybraná ustanovení zákoníku práce — zákona č. 262/2006 Sb.

§ 48
Obecné ustanovení o rozvázání a skončení pracov-
ního poměru
(1) Pracovní poměr může být rozvázán jen:
a) dohodou,
b) výpovědí,
c) okamžitým zrušením,
d) zrušením ve zkušební době.
(2) Pracovní poměr na dobu určitou končí také 
uplynutím sjednané doby.
(3) Pracovní poměr cizince nebo fyzické osoby bez 
státní příslušnosti, pokud k jeho skončení nedošlo 
již jiným způsobem, končí:
a) dnem, kterým má skončit jejich pobyt na území 

České republiky podle vykonatelného rozhod-
nutí o zrušení povolení k pobytu,

b) dnem, kterým nabyl právní moci rozsudek uklá-
dající těmto osobám trest vyhoštění z území 
České republiky,

c) uplynutím doby, na kterou bylo vydáno povo-
lení k zaměstnání), zaměstnanecká karta nebo 
povolení k dlouhodobému pobytu za účelem 
výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou 
kvalifikaci.

(4) Pracovní poměr zaniká smrtí zaměstnance. 
Zánik pracovního poměru v případě smrti zaměst-
navatele, který je fyzickou osobou, upravuje § 342 
odst. 1.

§ 49
Dohoda

 (1) Dohodnou-li se zaměstnavatel a zaměstnanec 
na rozvázání pracovního poměru, končí pracovní 
poměr sjednaným dnem.
(2) Dohoda o rozvázání pracovního poměru musí 
být písemná.
(3) Každá smluvní strana musí obdržet jedno vy-
hotovení dohody o rozvázání pracovního poměru.

§ 50
Výpověď

 (1) Výpověď z pracovního poměru musí být písem-
ná, jinak se k ní nepřihlíží.
(2) Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď 
jen z důvodu výslovně stanoveného v § 52.
(3) Zaměstnanec může dát zaměstnavateli výpověď 
z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu.
(4) Dá-li zaměstnavatel zaměstnanci výpověď 

(§ 52), musí důvod ve výpovědi skutkově vymezit 
tak, aby jej nebylo možno zaměnit s jiným důvo-
dem. Důvod výpovědi nesmí být dodatečně měněn.
(5) Výpověď může být odvolána pouze se souhla-
sem druhé smluvní strany; odvolání výpovědi i sou-
hlas s jejím odvoláním musí být písemné.

§ 51
(1) Byla-li dána výpověď, skončí pracovní poměr 
uplynutím výpovědní doby. Výpovědní doba musí 
být stejná pro zaměstnavatele i zaměstnance a činí 
nejméně 2 měsíce, s výjimkou vyplývající z § 51a. 
Výpovědní doba smí být prodloužena jen smlou-
vou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem; tato 
smlouva musí být písemná.
(2) Výpovědní doba začíná prvním dnem kalendář-
ního měsíce následujícího po doručení výpovědi 
a končí uplynutím posledního dne příslušného 
kalendářního měsíce, s výjimkami vyplývajícími 
z § 51a, § 53 odst. 2, § 54 písm. c) a § 63.

§ 52
Výpověď daná zaměstnavatelem

Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď jen 
z těchto důvodů:
a) ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část,
b) přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část,
c) stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem 

k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného 
orgánu o změně jeho úkolů, technického vyba-
vení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem 
zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných orga-
nizačních změnách,

d) nesmí-li zaměstnanec podle lékařského posudku 
vydaného poskytovatelem pracovnělékařských 
služeb nebo rozhodnutí příslušného správního 
orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, 
dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, 
onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrože-
ní touto nemocí, anebo dosáhl-li na pracovišti ur-
čeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany 
veřejného zdraví nejvyšší přípustné expozice,

e) pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému 
zdravotnímu stavu podle lékařského posudku 
vydaného poskytovatelem pracovnělékařských 
služeb nebo rozhodnutí příslušného správního 
orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, 
dlouhodobě zdravotní způsobilost,
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f) nesplňuje-li zaměstnanec předpoklady stano-
vené právními předpisy pro výkon sjednané 
práce nebo nesplňuje-li bez zavinění zaměst-
navatele požadavky pro řádný výkon této práce; 
spočívá-li nesplňování těchto požadavků v ne-
uspokojivých pracovních výsledcích, je možné 
zaměstnanci z tohoto důvodu dát výpověď, jen 
jestliže byl zaměstnavatelem v době posledních 
12 měsíců písemně vyzván k jejich odstranění 
a zaměstnanec je v přiměřené době neodstranil,

g) jsou-li u zaměstnance dány důvody, pro které 
by s ním zaměstnavatel mohl okamžitě zrušit 
pracovní poměr, nebo pro závažné porušení po-
vinnosti vyplývající z právních předpisů vztahu-
jících se k zaměstnancem vykonávané práci; pro 
soustavné méně závažné porušování povinnosti 
vyplývající z právních předpisů vztahujících se 
k vykonávané práci je možné dát zaměstnanci 
výpověď, jestliže byl v době posledních 6 měsíců 
v souvislosti s porušením povinnosti vyplývají-
cí z právních předpisů vztahujících se k vyko-
návané práci písemně upozorněn na možnost 
výpovědi,

h) poruší-li zaměstnanec zvlášť hrubým způso-
bem jinou povinnost zaměstnance stanovenou 
v § 301a.

§ 53
Zákaz výpovědi dané zaměstnavatelem

 (1) Zakazuje se dát zaměstnanci výpověď v ochran-
né době, to je:
a) v době, kdy je zaměstnanec uznán dočasně prá-

ce neschopným, pokud si tuto neschopnost 
úmyslně nepřivodil nebo nevznikla-li tato ne-
schopnost jako bezprostřední následek opilosti 
zaměstnance nebo zneužití návykových látek, 
a v době od podání návrhu na ústavní ošetřování 
nebo od nástupu lázeňského léčení až do dne 
jejich ukončení; při onemocnění tuberkulózou 
se tato ochranná doba prodlužuje o 6 měsíců po 
propuštění z ústavního ošetřování,

b) při výkonu vojenského cvičení nebo služby 
v operačním nasazení ode dne, kdy byl zaměst-
nanci doručen povolávací rozkaz, po dobu vý-
konu těchto druhů vojenské činné služby, až do 
uplynutí 2 týdnů po jeho propuštění z těchto 
druhů vojenské činné služby,

c) v době, kdy je zaměstnanec dlouhodobě plně 
uvolněn pro výkon veřejné funkce,

d) v době, kdy je zaměstnankyně těhotná nebo kdy 

zaměstnankyně čerpá mateřskou dovolenou 
nebo kdy zaměstnankyně nebo zaměstnanec 
čerpají rodičovskou dovolenou,

e) v době, kdy je zaměstnanec, který pracuje v noci, 
uznán na základě lékařského posudku vydané-
ho poskytovatelem pracovnělékařských služeb 
dočasně nezpůsobilým pro noční práci.

§ 55
Okamžité zrušení pracovního poměru

zaměstnavatelem
(1) Zaměstnavatel může výjimečně pracovní poměr 
okamžitě zrušit jen tehdy,
a) byl-li zaměstnanec pravomocně odsouzen pro 

úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu 
odnětí svobody na dobu delší než 1 rok, nebo 
byl-li pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný 
čin spáchaný při plnění pracovních úkolů nebo 
v přímé souvislosti s ním k nepodmíněnému tres-
tu odnětí svobody na dobu nejméně 6 měsíců,

b) porušil-li zaměstnanec povinnost vyplývající 
z právních předpisů vztahujících se k jím vyko-
návané práci zvlášť hrubým způsobem.

(2) Zaměstnavatel nesmí okamžitě zrušit pracovní 
poměr s těhotnou zaměstnankyní, zaměstnankyní 
na mateřské dovolené, zaměstnancem nebo za-
městnankyní, kteří čerpají rodičovskou dovolenou.

§ 56
Okamžité zrušení pracovního poměru 

zaměstnancem
(1) Zaměstnanec může pracovní poměr okamžitě 
zrušit jen, jestliže,
a) podle lékařského posudku vydaného poskyto-

vatelem pracovnělékařských služeb nebo roz-
hodnutí příslušného správního orgánu, který 
lékařský posudek přezkoumává, nemůže dále 
konat práci bez vážného ohrožení svého zdraví 
a zaměstnavatel mu neumožnil v době 15 dnů 
ode dne předložení tohoto posudku výkon jiné 
pro něho vhodné práce, nebo

b) zaměstnavatel mu nevyplatil mzdu nebo plat 
nebo náhradu mzdy nebo platu anebo jakoukoli 
jejich část do 15 dnů po uplynutí období splat-
nosti (§ 141 odst. 1).

(2) Zaměstnanci, který okamžitě zrušil pracovní 
poměr, přísluší od zaměstnavatele náhrada mzdy 
nebo platu ve výši průměrného výdělku za dobu, 
která odpovídá délce výpovědní doby. Pro účely 
náhrady mzdy nebo platu se použije § 67 odst. 3.
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§ 65
Skončení pracovního poměru

na dobu určitou
(1) Pracovní poměr na dobu určitou může skončit 
také ostatními způsoby uvedenými v § 48 odst. 1, 
3 a 4. Byla-li doba trvání tohoto pracovního po-
měru omezena na dobu konání určitých prací, je 
zaměstnavatel povinen upozornit zaměstnance na 
skončení těchto prací včas, zpravidla alespoň 3 dny 
předem.
(2) Pokračuje-li zaměstnanec po uplynutí sjednané 
doby (§ 48 odst. 2) s vědomím zaměstnavatele dále 
v konání prací, platí, že se jedná o pracovní poměr 
na dobu neurčitou.

§ 66
Zrušení pracovního poměru

ve zkušební době
(1) Zaměstnavatel i zaměstnanec mohou zrušit 
pracovní poměr ve zkušební době z jakéhokoliv 
důvodu nebo bez uvedení důvodu. Zaměstnava-
tel nesmí ve zkušební době zrušit pracovní poměr 
v době prvních 14 kalendářních dnů a v období od 
1. ledna 2012 do 31. prosince 2013 v době prvních 
21 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní ne-
schopnosti (karantény) zaměstnance.
(2) Pro zrušení pracovního poměru ve zkušební 
době se vyžaduje písemná forma, jinak se k němu 
nepřihlíží. Pracovní poměr skončí dnem doručení 
zrušení, není-li v něm uveden den pozdější.

§ 69
Neplatné rozvázání pracovního poměru

 (1) Dal-li zaměstnavatel zaměstnanci neplatnou 
výpověď nebo zrušil-li s ním zaměstnavatel ne-
platně pracovní poměr okamžitě nebo ve zkušeb-
ní době, a oznámil-li zaměstnanec zaměstnavateli 
bez zbytečného odkladu písemně, že trvá na tom, 
aby ho dále zaměstnával, jeho pracovní poměr trvá 
i nadále a zaměstnavatel je povinen poskytnout 
mu náhradu mzdy nebo platu. Náhrada podle věty 
první přísluší zaměstnanci ve výši průměrného 
výdělku ode dne, kdy oznámil zaměstnavateli, že 
trvá na dalším zaměstnávání, až do doby, kdy mu 
zaměstnavatel umožní pokračovat v práci nebo kdy 
dojde k platnému skončení pracovního poměru.
(2) Přesahuje-li celková doba, za kterou by měla 
zaměstnanci příslušet náhrada mzdy nebo platu, 
6 měsíců, může soud na návrh zaměstnavatele 
jeho povinnost k náhradě mzdy nebo platu za další 

dobu přiměřeně snížit; soud při svém rozhodování 
přihlédne zejména k tomu, zda byl zaměstnanec 
mezitím jinde zaměstnán, jakou práci tam konal 
a jakého výdělku dosáhl nebo z jakého důvodu se 
do práce nezapojil.
(3) Rozvázal-li zaměstnavatel pracovní poměr ne-
platně, avšak zaměstnanec neoznámí, že trvá na 
tom, aby ho zaměstnavatel dále zaměstnával, platí, 
pokud se se zaměstnavatelem nedohodne písemně 
na jiném dnu skončení, že jeho pracovní poměr 
skončil dohodou,
a) byla-li dána neplatná výpověď, uplynutím výpo-

vědní doby,
b) byl-li pracovní poměr neplatně zrušen okamžitě 

nebo ve zkušební době, dnem, kdy měl pracovní 
poměr tímto zrušením skončit; v těchto přípa-
dech má zaměstnanec právo na náhradu mzdy 
nebo platu ve výši průměrného výdělku za dobu 
výpovědní doby.

§ 70
(1) Dal-li zaměstnanec zaměstnavateli neplatnou 
výpověď nebo zrušil-li neplatně zaměstnanec pra-
covní poměr okamžitě nebo ve zkušební době a za-
městnavatel oznámil zaměstnanci bez zbytečného 
odkladu písemně, že trvá na tom, aby dále konal 
svou práci, pracovní poměr trvá i nadále. Nevyhoví-
-li zaměstnanec výzvě zaměstnavatele, má zaměst-
navatel právo na něm požadovat náhradu škody, 
která mu tím vznikla, ode dne, kdy mu oznámil, 
že trvá na dalším konání práce.
(2) Rozvázal-li zaměstnanec pracovní poměr ne-
platně, avšak zaměstnavatel netrvá na tom, aby 
zaměstnanec u něho dále pracoval, platí, pokud 
se se zaměstnancem nedohodne písemně na ji-
ném dnu skončení, že jeho pracovní poměr skončil 
dohodou,
a) byla-li dána neplatná výpověď, uplynutím výpo-

vědní doby,
b) byl-li pracovní poměr neplatně zrušen okamžitě 

nebo ve zkušební době, dnem, kdy měl pracovní 
poměr tímto zrušením skončit.

(3) V případech uvedených v odstavci 2 nemůže 
zaměstnavatel vůči zaměstnanci uplatňovat ná-
hradu škody.

§ 342
(1) Smrtí fyzické osoby, která je zaměstnavate-
lem, základní pracovněprávní vztah zaniká (§ 48 
odst. 4); to neplatí při pokračování v živnosti. 
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Nehodlá-li oprávněná osoba v živnosti podle § 13 
odst. 1 písm. b), c) a e) živnostenského zákona 
nebo pokračování v  poskytování zdravotních 
služeb podle zákona o zdravotních službách po-
kračovat, zaniká základní pracovněprávní vztah 
marným uplynutím lhůty 3 měsíců ode dne smrti 
zaměstnavatele.
(2) Krajská pobočka Úřadu práce příslušná podle 
místa činnosti zaměstnavatele podle odstavce 1 
vystaví zaměstnanci, jehož pracovní poměr nebo 
dohoda o pracovní činnosti zanikly, na jeho žádost 
potvrzení o zaměstnání, a to na základě dokladů 
předložených tímto zaměstnancem.
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Metoda INSERT
 A  Seznamte se s metodou INSERT.  

INSERT je zkratka anglického označení „Interactive Noting System for Effective Reading and Thinking“. 
Je to jedna ze základních metod kritického myšlení, kterou lze použít v průběhu studia – při četbě 
naučného textu. Systémem několika značek vyjádříte svůj vztah k informacím v článku a pomocí 
znamének jej zviditelníte. Značky udržují pozornost a pomáhají s porozuměním. Ve finální fázi vám 
značky pomohou k rychlé orientaci v textu a k zápisu nejpodstatnějších poznatků, ať již jsou pro vás 
známé nebo nové, ať s nimi souhlasíte, nesouhlasíte nebo si nad nimi kladete otázku. 

 B  Přečtete si a opoznámkujte vybraný text (vybraná ustanovení zákoníku práce). 
Při čtení si na okraji článku dělejte poznámky metodou INSERT. Nemusíte označit každou informaci, 
kterou text obsahuje. Můžete skončit s jednou nebo dvěma značkami na odstavec, někde více, jinde 
méně. Označujte informace v textu hned při prvním čtení! Nepostupujte tak, že si text nejdřív přečtete 
a pak se k němu vrátíte. 

Udělej „fajfku“ na okraji textu, jestliže určitá informace v textu potvrzuje, co jsi věděl/a nebo 
sis myslel/a, že víš.

Udělej plus, jestliže informace, kterou se dovídáš, je pro tebe nová a zároveň důvěryhodná.

Udělej minus, jestliže to, co čteš, je v rozporu s tím, co víš.

Udělej otazník, jestliže se objeví informace, které nerozumíš, která tě mate nebo o které by 
ses chtěl/a dozvědět více.

 C  Vyplňte tabulku. Do každého sloupce tabulky vyberte z textu tři informace, které jsou pro vás 
důležité, a zapište si je. 

To jsem věděl/a To je pro mne nová 
informace

To je v rozporu s tím, 
co jsem věděl/a

O tom bych 
chtěl/a vědět víc
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Autorské právo A
 A  Ve skupině si rozdělte následující role a zapište si, kdo kterou zastává.

 a. čtenář (čte zadání, tiší skupinu):      
 b. předseda (hlídá, aby všichni ve skupině pracovali, hlídá čas, dbá o setrvání skupiny u úkolu, 

řídí, kdo a kdy mluví):       
 c. mluvčí (mluví za skupinu, shrnuje myšlenky a odpovědi skupiny):       
 d. zapisovatel (zapisuje myšlenky, nápady, otázky, náměty, odpovědi):       

 B  Přečtěte si zadání vašeho případu, odpovězte na otázky a své odpovědi zdůvodněte.

Představte si, že máte na příští hodině ZSV odevzdat písemný referát na téma „Základní rysy dělby 
státní moci a její význam“. Text má mít rozsah tři normostrany a nesmíte při jeho přípravě používat 
učebnice.

 1. Týká se zadání nějaké hmotné či nehmotné věci? Svou odpověď zdůvodněte.  

 

 

 

 

 

 

 

 2. Mohlo by při přípravě referátu dojít k porušení práv někoho jiného? 

 

 

 3. Pokud jste v bodě 2. odpověděli „ano“, vytvořte písemný návod, jak v daném případě postupovat, aby 
právo někoho jiného nebylo porušeno.
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Autorské právo B
 A  Ve skupině si rozdělte následující role a zapište si, kdo kterou zastává.

 a. čtenář (čte zadání, tiší skupinu):      
 b. předseda (hlídá, aby všichni ve skupině pracovali, hlídá čas, dbá o setrvání skupiny u úkolu, 

řídí, kdo a kdy mluví):       
 c. mluvčí (mluví za skupinu, shrnuje myšlenky a odpovědi skupiny):       
 d. zapisovatel (zapisuje myšlenky, nápady, otázky, náměty, odpovědi):       

 B  Přečtěte si zadání vašeho případu, odpovězte na otázky a své odpovědi zdůvodněte.

Koná se rodinná oslava, na které chtějí všichni poslouchat muziku. Vy jste nabídli, že si každý může 
vybrat pět písniček, které pak pustíte z notebooku nebo hifi věže.

 1. Týká se zadání nějaké hmotné či nehmotné věci? Svou odpověď zdůvodněte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. Mohlo by při při pouštění hudby na oslavě dojít k porušení práv někoho jiného? 

 

 

 3. Pokud jste v bodě 2. odpověděli „ano“, vytvořte písemný návod, jak v daném případě postupovat, aby 
právo někoho jiného nebylo porušeno.
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Autorské právo C
 A  Ve skupině si rozdělte následující role a zapište si, kdo kterou zastává.

 a. čtenář (čte zadání, tiší skupinu):      
 b. předseda (hlídá, aby všichni ve skupině pracovali, hlídá čas, dbá o setrvání skupiny u úkolu, 

řídí, kdo a kdy mluví):       
 c. mluvčí (mluví za skupinu, shrnuje myšlenky a odpovědi skupiny):       
 d. zapisovatel (zapisuje myšlenky, nápady, otázky, náměty, odpovědi):       

 B  Přečtěte si zadání vašeho případu, odpovězte na otázky a své odpovědi zdůvodněte.

Připravujete svůj maturitní či absolventský ples. Pozvali jste kapelu, která bude hrát oblíbené hity, 
případně DJ, který bude pouštět reprodukovanou hudbu.

 1. Týká se zadání nějaké hmotné či nehmotné věci? Svou odpověď zdůvodněte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. Mohlo by při hudební produkci na plese dojít k porušení práv někoho jiného? 

 

 

 3. Pokud jste v bodě 2. odpověděli „ano“, vytvořte písemný návod, jak v daném případě postupovat, aby 
právo někoho jiného nebylo porušeno.
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Autorské právo D
 A  Ve skupině si rozdělte následující role a zapište si, kdo kterou zastává.

 a. čtenář (čte zadání, tiší skupinu):      
 b. předseda (hlídá, aby všichni ve skupině pracovali, hlídá čas, dbá o setrvání skupiny u úkolu, 

řídí, kdo a kdy mluví):       
 c. mluvčí (mluví za skupinu, shrnuje myšlenky a odpovědi skupiny):       
 d. zapisovatel (zapisuje myšlenky, nápady, otázky, náměty, odpovědi):       

 B  Přečtěte si zadání vašeho případu, odpovězte na otázky a své odpovědi zdůvodněte.

Ve škole chcete uspořádat filmovou noc – ve třídách se budou promítat vybrané filmy, které pořádající 
studenti přinesou na DVD. Akce bude přístupná pro všechny studenty a budete na ni vybírat vstupné.

 1. Týká se zadání nějaké hmotné či nehmotné věci? Svou odpověď zdůvodněte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. Mohlo by při promítání dojít k porušení práv někoho jiného? 

 

 

 3. Pokud jste v bodě 2. odpověděli „ano“, vytvořte písemný návod, jak v daném případě postupovat, aby 
právo někoho jiného nebylo porušeno.
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Autorské právo A2
 A  Ve skupině si rozdělte následující role a zapište si, kdo kterou zastává.

 a. čtenář (čte zadání, tiší skupinu):      
 b. předseda (hlídá, aby všichni ve skupině pracovali, hlídá čas, dbá o setrvání skupiny u úkolu, 

řídí, kdo a kdy mluví):       
 c. mluvčí (mluví za skupinu, shrnuje myšlenky a odpovědi skupiny):       
 d. zapisovatel (zapisuje myšlenky, nápady, otázky, náměty, odpovědi):       

 B  Přečtěte si zadání na pracovním listu A, zhodnoťte závěry předchozí skupiny a odpovězte na 
otázky. Vyjádřete souhlas či nesouhlas s řešením předchozí skupiny a pro svá tvrzení najděte 
důkazy v přiložených vybraných ustanoveních autorského zákona (citujte).

 1. Dotýká se tématu práce autorské právo? Svou odpověď zdůvodněte.  

 

 

 

 

 

 

 2. Je navrhovaným postupem předchozí skupiny ošetřeno nebo porušováno autorské právo?  

 

 

 

 

 

 

 3. Navrhněte vlastní postup, jak zaručit, aby při přípravě referátu nebylo porušeno právo někoho jiného, 
a zdůvodněte jej na základě přiložených paragrafů.

 

 

 

 

 

 

 
  



Vybraná ustanovení autorského zákona

§ 2
Autorské dílo

(1) Předmětem práva autorského je dílo literární 
a jiné dílo umělecké a dílo vědecké, které je je-
dinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je 
vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě 
včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, 
bez ohledu na jeho rozsah, účel nebo význam (dále 
jen „dílo“). Dílem je zejména dílo slovesné vyjádře-
né řečí nebo písmem, dílo hudební, dílo dramatické 
a dílo hudebně dramatické, dílo choreografické 
a dílo pantomimické, dílo fotografické a dílo vyjá-
dřené postupem podobným fotografii, dílo audio- 
vizuální, jako je dílo kinematografické, dílo výtvar-
né, jako je dílo malířské, grafické a sochařské, dílo 
architektonické včetně díla urbanistického, dílo 
užitého umění a dílo kartografické.
(2) Za dílo se považuje též počítačový program, 
fotografie a výtvor vyjádřený postupem podobným 
fotografii, které jsou původní v tom smyslu, že jsou 
autorovým vlastním duševním výtvorem. Databá-
ze, která je způsobem výběru nebo uspořádáním 
obsahu autorovým vlastním duševním výtvorem 
a jejíž součásti jsou systematicky nebo metodicky 
uspořádány a jednotlivě zpřístupněny elektronic-
ky či jiným způsobem, je dílem souborným. Jiná 
kritéria pro stanovení způsobilosti počítačového 
programu a databáze k ochraně se neuplatňují.
(3) Právo autorské se vztahuje na dílo dokončené, 
jeho jednotlivé vývojové fáze a části, včetně názvu 
a jmen postav, pokud splňují podmínky podle od-
stavce 1 nebo podle odstavce 2, jde-li o předměty 
práva autorského v něm uvedené.
(4) Předmětem práva autorského je také dílo vznik-
lé tvůrčím zpracováním díla jiného, včetně překla-
du díla do jiného jazyka. Tím není dotčeno právo 
autora zpracovaného nebo přeloženého díla.
(5) Sborník, jako je časopis, encyklopedie, antolo-
gie, pásmo, výstava nebo jiný soubor nezávislých 
děl nebo jiných prvků, který způsobem výběru nebo 
uspořádáním obsahu splňuje podmínky podle od-
stavce 1, je dílem souborným.
 (6) Dílem podle tohoto zákona není zejména ná-
mět díla sám o sobě, denní zpráva nebo jiný údaj 
sám o sobě, myšlenka, postup, princip, metoda, 
objev, vědecká teorie, matematický a obdobný vzo-
rec, statistický graf a podobný předmět sám o sobě.

§ 3
Výjimky z ochrany podle práva autorského

ve veřejném zájmu
Ochrana podle práva autorského se nevztahuje na
(…)
b) výtvory tradiční lidové kultury, není-li pravé 

jméno autora obecně známo a nejde-li o dílo 
anonymní nebo o dílo pseudonymní (§ 7); užít 
takové dílo lze jen způsobem nesnižujícím jeho 
hodnotu.

§ 5
Autor

(1) Autorem je fyzická osoba, která dílo vytvořila.
(2) Autorem díla souborného je fyzická osoba, kte-
rá je tvůrčím způsobem vybrala nebo uspořádala; 
tím nejsou dotčena práva autorů děl do souboru 
zařazených.

§ 31
Citace

(1) Do práva autorského nezasahuje ten, kdo:
a) užije v odůvodněné míře výňatky ze zveřejně-

ných děl jiných autorů ve svém díle,
b) užije výňatky z díla nebo drobná celá díla pro 

účely kritiky nebo recenze vztahující se k tako-
vému dílu, vědecké či odborné tvorby a takové 
užití bude v souladu s poctivými zvyklostmi 
a v rozsahu vyžadovaném konkrétním účelem,

c) užije dílo při vyučování pro ilustrační účel nebo 
při vědeckém výzkumu, jejichž účelem není do-
sažení přímého nebo nepřímého hospodářské-
ho nebo obchodního prospěchu, a nepřesáhne 
rozsah odpovídající sledovanému účelu; vždy je 
však nutno uvést, je-li to možné, jméno autora, 
nejde-li o dílo anonymní, nebo jméno osoby, 
pod jejímž jménem se dílo uvádí na veřejnost, 
a dále název díla a pramen.

(2) Do práva autorského nezasahuje ani ten, kdo 
výňatky z díla nebo drobná celá díla citovaná podle 
odstavce 1 písm. a) nebo b) dále užije; ustanovení 
odstavce 1 části věty za středníkem platí obdobně.
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Autorské právo B2
 A  Ve skupině si rozdělte následující role a zapište si, kdo kterou zastává.

 a. čtenář (čte zadání, tiší skupinu):      
 b. předseda (hlídá, aby všichni ve skupině pracovali, hlídá čas, dbá o setrvání skupiny u úkolu, 

řídí, kdo a kdy mluví):       
 c. mluvčí (mluví za skupinu, shrnuje myšlenky a odpovědi skupiny):       
 d. zapisovatel (zapisuje myšlenky, nápady, otázky, náměty, odpovědi):       

 B  Přečtěte si zadání na pracovním listu B, zhodnoťte závěry předchozí skupiny a odpovězte na 
otázky. Vyjádřete souhlas či nesouhlas s řešením předchozí skupiny a pro svá tvrzení najděte 
důkazy v přiložených vybraných ustanoveních autorského zákona (citujte).

 1. Dotýká se tématu práce autorské právo? Svou odpověď zdůvodněte.  

 

 

 

 

 

 

 2. Je navrhovaným postupem předchozí skupiny ošetřeno nebo porušováno autorské právo?  

 

 

 

 

 

 

 3. Navrhněte vlastní postup, jak zaručit, aby při přípravě referátu nebylo porušeno právo někoho jiného, 
a zdůvodněte jej na základě přiložených paragrafů.

 

 

 

 

 

 

 
  



Vybraná ustanovení autorského zákona

§ 2
Autorské dílo

(1) Předmětem práva autorského je dílo literární 
a jiné dílo umělecké a dílo vědecké, které je je-
dinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je 
vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě 
včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, 
bez ohledu na jeho rozsah, účel nebo význam (dále 
jen „dílo“). Dílem je zejména dílo slovesné vyjádře-
né řečí nebo písmem, dílo hudební, dílo dramatické 
a dílo hudebně dramatické, dílo choreografické 
a dílo pantomimické, dílo fotografické a dílo vyjá-
dřené postupem podobným fotografii, dílo audiovi-
zuální, jako je dílo kinematografické, dílo výtvarné, 
jako je dílo malířské, grafické a sochařské, dílo 
architektonické včetně díla urbanistického, dílo 
užitého umění a dílo kartografické.
(2) Za dílo se považuje též počítačový program, foto- 
grafie a výtvor vyjádřený postupem podobným foto- 
grafii, které jsou původní v tom smyslu, že jsou 
autorovým vlastním duševním výtvorem. Databá-
ze, která je způsobem výběru nebo uspořádáním 
obsahu autorovým vlastním duševním výtvorem 
a jejíž součásti jsou systematicky nebo metodicky 
uspořádány a jednotlivě zpřístupněny elektronic-
ky či jiným způsobem, je dílem souborným. Jiná 
kritéria pro stanovení způsobilosti počítačového 
programu a databáze k ochraně se neuplatňují.
(3) Právo autorské se vztahuje na dílo dokončené, 
jeho jednotlivé vývojové fáze a části, včetně názvu 
a jmen postav, pokud splňují podmínky podle od-
stavce 1 nebo podle odstavce 2, jde-li o předměty 
práva autorského v něm uvedené.

§ 3
Výjimky z ochrany podle práva autorského

ve veřejném zájmu
Ochrana podle práva autorského se nevztahuje na:
(...)
b) výtvory tradiční lidové kultury, není-li pravé 

jméno autora obecně známo a nejde-li o dílo 
anonymní nebo o dílo pseudonymní (§ 7); užít 
takové dílo lze jen způsobem nesnižujícím jeho 
hodnotu.

§ 18
Obecná ustanovení

(1) Sdělováním díla veřejnosti se rozumí zpřístup-
ňování díla v nehmotné podobě, živě nebo ze zá-
znamu, po drátě nebo bezdrátově.

(2) Sdělováním díla veřejnosti podle odstavce 1 je 
také zpřístupňování díla veřejnosti způsobem, že 
kdokoli může mít k němu přístup na místě a v čase 
podle své vlastní volby zejména počítačovou nebo 
obdobnou sítí.

§ 30
Volná užití

(1) Za užití díla podle tohoto zákona se nepova-
žuje užití pro osobní potřebu fyzické osoby, jehož 
účelem není dosažení přímého nebo nepřímého 
hospodářského nebo obchodního prospěchu, ne-
stanoví-li tento zákon jinak.
(2) Do práva autorského tak nezasahuje ten, kdo 
pro svou osobní potřebu zhotoví záznam, rozmno-
ženinu nebo napodobeninu díla.
(4) Rozmnoženina nebo napodobenina díla vý-
tvarného zhotovená pro osobní potřebu fyzické 
osoby podle odstavce 1 musí být jako taková vždy 
zřetelně označena.
(5) Rozmnoženina nebo napodobenina díla zho-
tovená pro osobní potřebu fyzické osoby podle 
odstavce 1 nesmí být použita k jinému než tam 
uvedenému účelu.

Co je volné užití pro osobní potřebu?
Za volné užití se dle § 30 autorského zákona považu-
je užití rozmnoženiny díla pro osobní potřebu fyzic-
ké osoby, tedy v rámci jejího osobního soukromí, za 
které se považuje rodina či osoby blízké. (...) Musí se 
jednat o dílo zveřejněné, nesmí být dotčeny technic-
ké prostředky ochrany práv — tedy např. prolomena 
ochrana proti kopírování, kopii si musí zhotovit ten, 
jehož osobní potřebě má sloužit a účel užití musí být 
skutečně jen pro osobní potřebu zhotovitele. Jakékoliv 
další užití rozmnoženiny pořízené původně v rámci in-
stitutu volného užití, např. veřejná projekce, pronájem, 
půjčování, ale i darování takové rozmnoženiny by již 
bylo protiprávní.

Podmínky volného užití:
· jedná se o zveřejněné dílo;
· nejsou dotčeny technické prostředky ochrany práv;
· kopii si zhotovuje ten, jehož vlastní osobní potřebě 

má sloužit;
· účel a užití výhradně k osobní potřebě.

Zdroj: F. A. Q. – nejčastěji kladené otázky: Co je volné 
užití pro osobní potřebu? Česká protipirátská unie.
Dostupné z: https://www.cpufilm.cz/faq.html#
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Autorské právo C2
 A  Ve skupině si rozdělte následující role a zapište si, kdo kterou zastává.

 a. čtenář (čte zadání, tiší skupinu):      
 b. předseda (hlídá, aby všichni ve skupině pracovali, hlídá čas, dbá o setrvání skupiny u úkolu, 

řídí, kdo a kdy mluví):       
 c. mluvčí (mluví za skupinu, shrnuje myšlenky a odpovědi skupiny):       
 d. zapisovatel (zapisuje myšlenky, nápady, otázky, náměty, odpovědi):       

 B  Přečtěte si zadání na pracovním listu C, zhodnoťte závěry předchozí skupiny a odpovězte na 
otázky. Vyjádřete souhlas či nesouhlas s řešením předchozí skupiny a pro svá tvrzení najděte 
důkazy v přiložených vybraných ustanoveních autorského zákona (citujte).

 1. Dotýká se tématu práce autorské právo? Svou odpověď zdůvodněte.  

 

 

 

 

 

 

 2. Je navrhovaným postupem předchozí skupiny ošetřeno nebo porušováno autorské právo?  

 

 

 

 

 

 

 3. Navrhněte vlastní postup, jak zaručit, aby při přípravě referátu nebylo porušeno právo někoho jiného, 
a zdůvodněte jej na základě přiložených paragrafů.

 

 

 

 

 

 

 
  



Vybraná ustanovení autorského zákona

§ 2
Autorské dílo

(1) Předmětem práva autorského je dílo literární a jiné 
dílo umělecké a dílo vědecké, které je jedinečným vý-
sledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli 
objektivně vnímatelné podobě včetně podoby elektro-
nické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na jeho rozsah, 
účel nebo význam (dále jen „dílo“). Dílem je zejména 
dílo slovesné vyjádřené řečí nebo písmem, dílo hudeb-
ní, dílo dramatické a dílo hudebně dramatické, dílo 
choreografické a dílo pantomimické, dílo fotografické 
a dílo vyjádřené postupem podobným fotografii, dílo 
audiovizuální, jako je dílo kinematografické, dílo vý-
tvarné, jako je dílo malířské, grafické a sochařské, 
dílo architektonické včetně díla urbanistického, dílo 
užitého umění a dílo kartografické.
(2) Za dílo se považuje též počítačový program, fo-
tografie a  výtvor vyjádřený postupem podobným 
fotografii, které jsou původní v tom smyslu, že jsou 
autorovým vlastním duševním výtvorem. Databáze, 
která je způsobem výběru nebo uspořádáním obsahu 
autorovým vlastním duševním výtvorem a jejíž sou-
části jsou systematicky nebo metodicky uspořádány 
a jednotlivě zpřístupněny elektronicky či jiným způ-
sobem, je dílem souborným. Jiná kritéria pro stano-
vení způsobilosti počítačového programu a databáze 
k ochraně se neuplatňují.
(3) Právo autorské se vztahuje na dílo dokončené, jeho 
jednotlivé vývojové fáze a části, včetně názvu a jmen 
postav, pokud splňují podmínky podle odstavce 1 nebo 
podle odstavce 2, jde-li o předměty práva autorského 
v něm uvedené.

Výjimky z ochrany podle práva autorského
ve veřejném zájmu

Ochrana podle práva autorského se nevztahuje na:
(...)
b) výtvory tradiční lidové kultury, není-li pravé jméno 

autora obecně známo a nejde-li o dílo anonymní 
nebo o dílo pseudonymní (§ 7); užít takové dílo lze 
jen způsobem nesnižujícím jeho hodnotu.

§ 5
Autor

(1) Autorem je fyzická osoba, která dílo vytvořila.
(2) Autorem díla souborného je fyzická osoba, která 
je tvůrčím způsobem vybrala nebo uspořádala; tím ne-
jsou dotčena práva autorů děl do souboru zařazených.

§ 18
Obecná ustanovení

(1) Sdělováním díla veřejnosti se rozumí zpřístup- 

ňování díla v nehmotné podobě, živě nebo ze zázna-
mu, po drátě nebo bezdrátově.
(2) Sdělováním díla veřejnosti podle odstavce 1 je také 
zpřístupňování díla veřejnosti způsobem, že kdokoli 
může mít k němu přístup na místě a v čase podle své 
vlastní volby zejména počítačovou nebo obdobnou sítí.

§ 19
Živé provozování a jeho přenos

(1) Živým provozováním díla se rozumí zpřístupňo-
vání díla živě prováděného výkonným umělcem, ze-
jména živě přednášeného literárního díla, živě pro-
váděného hudebního díla s textem nebo bez textu, 
anebo živě scénicky předváděného díla dramatického 
nebo hudebně dramatického, choreografického nebo 
pantomimického.
(2) Přenosem živého provozování díla se rozumí sou-
časné zpřístupňování živě provozovaného díla pomocí 
reproduktoru, obrazovky nebo podobného přístroje 
umístěného mimo prostor živého provozování s vý-
jimkou užití díla způsoby podle § 21 až 23.

§ 20
Provozování ze záznamu a jeho přenos

(1) Provozováním díla ze záznamu se rozumí zpřístup-
ňování díla ze zvukového nebo zvukově obrazového 
záznamu pomocí přístroje, s výjimkou užití díla způ-
soby podle § 21 až 23.
(2) Přenosem provozování díla ze záznamu se rozu-
mí současné zpřístupňování díla ze záznamu pomocí 
reproduktoru, obrazovky nebo podobného přístroje 
umístěného mimo prostor provozování ze záznamu.

Hudba k tanci a poslechu (plesy a jiné zábavy)
Pokud budete pořádat ples, taneční zábavu atd., jste povi-
nni poskytnout příslušnému kolektivnímu správci program 
produkce (jména autorů a názvy skladeb) akce nejpozději 
10 dnů před konáním, pokud se organizátor a kolektivní 
správce nedohodnou jinak. Příslušnou žádost naleznete 
na stránkách osa.cz v sekci Licence k užití. Po jejím obdr-
žení OSA vystaví licenční smlouvu, v rámci které budete 
moci užívat jakoukoli hudbu více jak jednoho milionu 
zastupovaných autorů z celého světa bez omezení co do 
množství a kdykoli s jistotou, že se jedná o legální užití.

Zdroj: Licence k užití: Hudba k tanci/poslechu. OSA – 
Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním. 
Dostupné z: www.osa.cz/hlavn%C3%AD-menu/
licence-k-u%C5%BEit%C3%AD/z%C3%A1bavn%C3%A9-
produkce/hudba-k-tanci--poslechu-(plesy-a-jin%C3%A9-
z%C3%A1bavy).aspx

133Autorské právo

www.osa.cz/hlavn%C3%AD-menu/licence-k-u%C5%BEit%C3%AD/z%C3%A1bavn%C3%A9-produkce/hudba-k-tanci--poslechu-(plesy-a-jin%C3%A9-z%C3%A1bavy).aspx


Autorské právo D2
 A  Ve skupině si rozdělte následující role a zapište si, kdo kterou zastává.

 a. čtenář (čte zadání, tiší skupinu):      
 b. předseda (hlídá, aby všichni ve skupině pracovali, hlídá čas, dbá o setrvání skupiny u úkolu, 

řídí, kdo a kdy mluví):       
 c. mluvčí (mluví za skupinu, shrnuje myšlenky a odpovědi skupiny):       
 d. zapisovatel (zapisuje myšlenky, nápady, otázky, náměty, odpovědi):       

 B  Přečtěte si zadání na pracovním listu D, zhodnoťte závěry předchozí skupiny a odpovězte na 
otázky. Vyjádřete souhlas či nesouhlas s řešením předchozí skupiny a pro svá tvrzení najděte 
důkazy v přiložených vybraných ustanoveních autorského zákona (citujte).

 1. Dotýká se tématu práce autorské právo? Svou odpověď zdůvodněte.  

 

 

 

 

 

 

 2. Je navrhovaným postupem předchozí skupiny ošetřeno nebo porušováno autorské právo?  

 

 

 

 

 

 

 3. Navrhněte vlastní postup, jak zaručit, aby při přípravě referátu nebylo porušeno právo někoho jiného, 
a zdůvodněte jej na základě přiložených paragrafů.
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Vybraná ustanovení autorského zákona

§ 2
Autorské dílo

(1) Předmětem práva autorského je dílo literární a jiné 
dílo umělecké a dílo vědecké, které je jedinečným vý-
sledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli 
objektivně vnímatelné podobě včetně podoby elektro-
nické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na jeho rozsah, 
účel nebo význam (dále jen „dílo“). Dílem je zejména 
dílo slovesné vyjádřené řečí nebo písmem, dílo hudeb-
ní, dílo dramatické a dílo hudebně dramatické, dílo 
choreografické a dílo pantomimické, dílo fotografic-
ké a dílo vyjádřené postupem podobným fotografii, 
dílo audiovizuální, jako je dílo kinematografické, dílo 
výtvarné, jako je dílo malířské, grafické a sochařské, 
dílo architektonické včetně díla urbanistického, dílo 
užitého umění a dílo kartografické.

§ 12
Právo dílo užít

(1) Autor má právo své dílo užít v původní nebo ji-
ným zpracované či jinak změněné podobě, samostatně 
nebo v souboru anebo ve spojení s jiným dílem či prv-
ky a udělit jiné osobě smlouvou oprávnění k výkonu 
tohoto práva; jiná osoba může dílo užít bez udělení 
takového oprávnění pouze v případech stanovených 
tímto zákonem.
(4) Právem dílo užít je zejména
a) právo na rozmnožování díla (§ 13),
b) právo na rozšiřování originálu nebo rozmnoženiny 

díla (§ 14),
c) právo na pronájem originálu nebo rozmnoženiny 

díla (§ 15),
d) právo na půjčování originálu nebo rozmnoženiny 

díla (§ 16),
e) právo na vystavování originálu nebo rozmnoženiny 

díla (§ 17),
f) právo na sdělování díla veřejnosti (§ 18), zejména:
1.  právo na provozování díla živě nebo ze záznamu 

a právo na přenos provozování díla (§ 19 a 20),
2.  právo na vysílání díla rozhlasem či televizí (§ 21),
3.  právo na přenos rozhlasového či televizního vysí-

lání díla (§ 22),
4.  právo na provozování rozhlasového či televizního 

vysílání díla (§ 23).

§ 18
Obecná ustanovení

(1) Sdělováním díla veřejnosti se rozumí zpřístupňo-
vání díla v nehmotné podobě, živě nebo ze záznamu, 
po drátě nebo bezdrátově.
(2) Sdělováním díla veřejnosti podle odstavce 1 je také 
zpřístupňování díla veřejnosti způsobem, že kdokoli 

může mít k němu přístup na místě a v čase podle své 
vlastní volby zejména počítačovou nebo obdobnou sítí.

§ 20
Provozování ze záznamu a jeho přenos

(1) Provozováním díla ze záznamu se rozumí zpřístup-
ňování díla ze zvukového nebo zvukově obrazového 
záznamu pomocí přístroje, s výjimkou užití díla způ-
soby podle § 21 až 23.
(2) Přenosem provozování díla ze záznamu se rozu-
mí současné zpřístupňování díla ze záznamu pomocí 
reproduktoru, obrazovky nebo podobného přístroje 
umístěného mimo prostor provozování ze záznamu.

§ 30
Volná užití

(1) Za užití díla podle tohoto zákona se nepovažuje 
užití pro osobní potřebu fyzické osoby, jehož účelem 
není dosažení přímého nebo nepřímého hospodář-
ského nebo obchodního prospěchu, nestanoví-li tento 
zákon jinak.
(5) Rozmnoženina nebo napodobenina díla zhotove-
ná pro osobní potřebu fyzické osoby podle odstavce 1 
nesmí být použita k jinému než tam uvedenému účelu.

Povinnosti provozovatele veřejné projekce
z komerčních nosičů
Veřejné projekce z komerčních nosičů, tedy především DVD, 
BD, CD či videokazet, jsou pokryty právy označovanými jako 
non-theatrical (ne-divadelní) nebo také public video. Těmito 
právy disponuje nejčastěji videodistributor daného filmu 
v ČR (…) . Tento je taky jako jediný oprávněn prostřednictvím 
licenční smlouvy udělit souhlas k užití díla tímto způso-
bem. Subjekt, který veřejnou projekci z komerčních nosičů 
pořádá, musí především respektovat autorská a související 
práva. Veřejná projekce záznamů děl je užitím díla provo-
zováním ze záznamu je možná pouze za podmínky výslov-
ného svolení držitele autorských práv k takovému dílu pro 
tuto formu šíření díla na našem území. Svolení k užití díla 
uděluje autor resp. licencor (tedy ten, kdo od autora získal 
licenci na výkon práv autora pro tento způsob užití díla na 
území České republiky, tzv. distributor) zpravidla písemnou 
smlouvou. V praxi to tedy znamená následující: U každého 
konkrétního titulu je třeba zjistit jeho nositele práva v ČR 
(na obalu DVD, na internetu (…)), kterým je obvykle místní 
distributor, obrátit se na něj s dotazem, zda vlastní k uvede-
nému titulu non-theatrical práva a uzavřít s ním příslušnou 
licenční smlouvu, jejíž součástí je specifikace a omezení 
poskytnutého svolení k užití, resp. způsob jejich určení.

Zdroj: Česká protipirátská unie. Dostupné z: https://www.
cpufilm.cz/new/www/txt/verejna_projekce.pdf
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Reflexe hodiny
 A  Práce ve skupinách

 1. Jak se vám spolupracovalo s ostatními?

 

 

 2. Co vám činilo potíže a co naopak pomáhalo?

 

 

 3. Jak by mohla být práce ve skupině úspěšnější?

 

 

 B  Téma autorského práva

 1. Překvapila vás nějaká oblast, (netušili jste), že je právně vymezena?

 

 

 2. Ve dvou větách vysvětlete, jak jste pochopili smysl autorského práva.

 

 

 3. Proč je nutné ctít zásady autorského práva?

 

 

 C   Průběh hodiny

 1. Co vás v dnešní hodině nejvíce zaujalo?

 

 

 2. Jaká aktivita vás nejvíce bavila?

 

 

 D   Doplňte další komentář k hodině.
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Jak bránit
svá práva

 A  Zhlédněte videoukázku ze seriálu Na lavici obžalovaných justice (13. díl „Může být soudce 
šťastný?“) a odpovězte na otázky.  

 1.  Jaký závazek vznikl mezi Ladislavem Bízkem na straně jedné a Andrášem Čermákem a Ludvíkem 
Janouškem na straně druhé?

 

 

 2.  Na základě jakého právního titulu daný závazek vznikl?

 

 

 3.  Jak se nazývají subjekty tohoto závazku?

 

 

 4.  Popište zobrazovanou situaci z právního hlediska. Došlo k protiprávnímu jednání? Kdo jednal 
protiprávně?
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Jak bránit
svá práva

 A  Zhlédněte videoukázku ze seriálu Na lavici obžalovaných justice (13. díl „Může být soudce 
šťastný?“) a odpovězte na otázky.  

 1.  Jaký závazek vznikl mezi Ladislavem Bízkem na straně jedné a Andrášem Čermákem a Ludvíkem 
Janouškem na straně druhé?

nájem 

 

 2.  Na základě jakého právního titulu daný závazek vznikl?

na základě smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání 

 

 3.  Jak se nazývají subjekty tohoto závazku?

pronajímatel × nájemce 

 

 4.  Popište zobrazovanou situaci z právního hlediska. Došlo k protiprávnímu jednání? Kdo jednal 
protiprávně?

Pronajímatelé jednali protiprávně – použili násilí, aby jim nájemce vydal peníze a hodinky jako splátku  

dlužného nájemného. Nájemce také jednal protiprávně, když porušil povinnost vyplývající ze smlouvy –  

nehradil nájemné. 

 

 

 



SMLOUVA O NÁJMU PROSTORU SLOUŽÍCÍHO K PODNIKÁNÍ 
podle § 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi 
 
1. Pronajímatelem 
Andráš Čermák, nar. 7.5.1977, bydliště Sladkovského 775, Kutná Hora 
Ludvík Janoušek, nar. 3.12.1976, bydliště U nemocnice 1351, Kutná Hora 
(dále jen „Pronajímatel“) na straně jedné 
 
a 
 
2. Nájemcem 
Ladislav Bízek, nar. 8.1.1968, bydliště Koněvova 1751/3, Praha 3 
(dále jen jako „Nájemce“) na straně druhé 
 
 

I. Předmět smlouvy 
(1) Pronajímatel prohlašuje, že je výlučným vlastníkem pozemku č. parc. 1742/3 (zastavěná 
plocha s nádvořím) jehož součástí je stavba ev. č./č.p 752/6 (dále jen „Stavba“), katastrální 
území Žižkov, zapsaného v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní 
město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví č 751. 
(2) Ve Stavbě se nachází nebytové prostory o podlahové ploše 200 m2. Přesný popis těchto 
prostor, které jsou předmětem nájmu (dále jen „Předmět nájmu“) je obsažen v příloze č. 1 
této smlouvy. 
(3) Pronajímatel se zavazuje, že Nájemci přenechá k užívání Předmět nájmu na dobu 
stanovenou v čl. II odst. 2 této smlouvy. 
(4) Nájemce se seznámil se stavem Předmětu nájmu, přičemž obě smluvní strany konstatují, 
že nevykazuje nedostatky bránící řádnému užívání v souladu se způsobem nájmu podle čl. 
III této smlouvy. 
(5) V podrobnostech týkajících se stavu Předmětu nájmu odkazují strany na předávací 
protokol, který bude vyhotoven při předání Předmětu nájmu Pronajímatelem Nájemci a 
podepsán oběma stranami této smlouvy. Obsahem tohoto protokolu bude zejména podrobný 
popis Předmětu nájmu (jednotlivé místnosti a jejich výměra) a jeho stavu, jakož i soupis 
všech významných součástí a veškerého příslušenství nacházejícího se v Předmětu nájmu a 
předaného v souvislosti s touto smlouvou, dále stavy měřidel energií a výčet klíčů předaných 
Pronajímatelem Nájemci souvisejících s užíváním Předmětu nájmu. 
 

II. Doba nájmu 
(1) Pronajímatel předá Nájemci Předmět nájmu nejpozději do pěti dnů od podpisu této 
smlouvy. O předání Předmětu nájmu bude sepsán předávací protokol v souladu s čl. I odst. 
5 této smlouvy. 
(2) Nájem je sjednán na dobu neurčitou, a to od 1.1.2017. 
 

III. Způsob užití Předmětu nájmu Nájemcem 
(1) Nájemce bude Předmět nájmu užívat řádně. 
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IV. Nájemné 
(1) Nájemné se sjednává ve výši 60 000- Kč měsíčně.  
(2) Nájemné je splatné k pátému dni měsíce nájmu, a to hotově k rukám pronajímatele. 
 

V. Ukončení nájmu 
(1) Nájem lze dále kdykoliv ukončit dohodou stran nebo výpovědí. 
(2) Pronajímatel i Nájemce mohou nájem vypovědět pouze ze zákonem uvedených důvodů. 
 

VI. Vrácení Předmětu nájmu při skončení nájmu 
(1) Při skončení nájmu uvede Nájemce Předmět nájmu do původního stavu, odstraní v něm 
veškeré změny provedené se souhlasem či bez souhlasu Pronajímatele, ledaže se strany o 
určité změně zvlášť dohodnou, že ji Nájemce odstranit nemusí a Předmětu nájmu vyklidí. 
(2) Nájemce předá Předmět nájmu Pronajímateli nejpozději v den následující po skončení 
nájmu. 
(3) O předání bytu Nájemcem Pronajímateli bude vyhotoven při předání Předmětu nájmu 
Nájemcem Pronajímateli předávací protokol, který bude podepsán oběma stranami této 
smlouvy. Obsahem tohoto protokolu bude zejména podrobný popis Předmětu nájmu a 
odchylek jeho stavu oproti stavu, v jakém byl Předmět nájmu předán Pronajímatelem 
Nájemci, dále stavy měřidel energií a výčet klíčů předaných Nájemcem Pronajímateli 
souvisejících s užíváním Předmětu nájmu. 
 

VII. Závěrečná ustanovení 
(1) Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky na základě souhlasu obou 
stran. 
(2) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze 
stran obdrží po jednom. 
(3) Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
(4) Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, že s jejím obsahem 
bezvýhradně souhlasí a na důkaz této své svobodné vůle připojují své podpisy. 
 
 
V Praze dne 17. 12. 2016 
 
 
 
 

………………………………    ……………………………… 
Pronajímatel      Nájemce 
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Žaloba na zaplacení dlužného nájemného

     
 

          

            

          

Žaloba na zaplacení  Kč
 
I.

Jsme výlučnými vlastníky pozemku č. parc. 1742/3 (zastavěná plocha s nádvořím), jehož součástí je stavba 
ev. č./č.p. 752/6, katastrální území Žižkov, zapsaného v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro 
hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví č. 751 na adrese V Zahrádkách 751, Praha 3.  
Vlastnické právo k pozemku jsme nabyli na základě kupní smlouvy ze dne 30. 6. 2015.
 
Důkaz:  kupní smlouva ze dne 30. června 2015 

II.
Dle nájemní smlouvy ze dne  je žalovaný nájemcem prostoru sloužícího k podnikání o výměře 
200 m2, který se nachází v přízemí domu, který je součástí pozemku specifikovaného v čl. 1 této žaloby. Žalovaný 
je povinen platit nájemné ve výši  Kč měsíčně, a to k pátému dni měsíce předcházejícího hotově 
k rukám pronajímatelů. 

Důkaz:   nájemní smlouva ze dne  
 

III.
Žalovanými do dnešního dne nezaplatil nájemné za tři měsíce, konkrétně za listopad 2017, prosinec 2017 a leden 
2018. Zaslal jsme mu písemnou upomínku dne 2. března 2018, na kterou nijak nereagoval. Žalovaný nám tedy 
dluží celkem  Kč.

Důkaz:   písemná upomínka ze dne 2. března 2018 s doručenkou

IV.
S ohledem na výše uvedené navrhujeme, aby soud vydal tento

r o z s u d e k

 I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobcům  Kč se zákonným úrokem z prodlení do tří dnů 
 od právní moci rozsudku

II. Žalovaný je povinen nahradit žalobcům náklady řízení do tří dnů od právní moci rozsudku.
 
 

V Praze dne 27. 3. 2018 Andráš Čermák
Ludvík Janoušek
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Žaloba na zaplacení dlužného nájemného

Obvodní soud pro Prahu 3
 
Žalobci:  Andráš Čermák, nar. 7. 5. 1977, bydliště Sladkovského 775, Kutná Hora
   Ludvík Janoušek, nar. 3. 12. 1976, bydliště U nemocnice 1351, Kutná Hora
        
Žalovaný: Ladislav Bízek, nar. 8.1.1968, bydliště Koněvova 1751/3, Praha 3

Žaloba na zaplacení 180 000 Kč
 
I.

Jsme výlučnými vlastníky pozemku č. parc. 1742/3 (zastavěná plocha s nádvořím), jehož součástí je stavba 
ev. č./č.p. 752/6, katastrální území Žižkov, zapsaného v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro 
hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví č. 751 na adrese V Zahrádkách 751, Praha 3.  
Vlastnické právo k pozemku jsme nabyli na základě kupní smlouvy ze dne 30. 6. 2015.
 
Důkaz:  kupní smlouva ze dne 30. června 2015

II.
Dle nájemní smlouvy ze dne 17. 12. 2016 je žalovaný nájemcem prostoru sloužícího k podnikání o výměře 200 
m2, který se nachází v přízemí domu, který je součástí pozemku specifikovaného v čl. 1 této žaloby. Žalovaný je 
povinen platit nájemné ve výši 60 000,-Kč měsíčně, a to k pátému dni měsíce předcházejícího hotově k rukám 
pronajímatelů. 

Důkaz:   nájemní smlouva ze dne 17. 12. 2016
 

III.
Žalovanými do dnešního dne nezaplatil nájemné za tři měsíce, konkrétně za listopad 2017, prosinec 2017 a leden 
2018. Zaslal jsme mu písemnou upomínku dne 2. března 2018, na kterou nijak nereagoval. Žalovaný nám tedy 
dluží celkem 180 000,- Kč.

Důkaz:   písemná upomínka ze dne 2. března 2018 s doručenkou

IV.
S ohledem na výše uvedené navrhujeme, aby soud vydal tento

r o z s u d e k

 I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobcům 180 000,- Kč se zákonným úrokem z prodlení do tří dnů 
 od právní moci rozsudku

II. Žalovaný je povinen nahradit žalobcům náklady řízení do tří dnů od právní moci rozsudku.
 
 

V Praze dne 27. 3. 2018 Andráš Čermák
Ludvík Janoušek
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Exekuce
 A  Tři z následujících výroků jsou nepravdivé. Zakroužkujte, které to jsou.

 a. Každou hodinu je zahájeno 75 exekucí.
 b. 42 % penzistů bez partnera je pod hranicí chudoby. 
 c. Každý Čech dluží v průměru zhruba 135 tisíc korun.
 d. Při dlužné částce 800 Kč za jízdu načerno může dlužník na poplatcích soudu, exekutorovi a advokátům 

připlatit až 30 tisíc Kč. 
 e. Na exekucích se v České republice vymáhá 330 miliard korun.
 f. 950 tisíc lidí je v České republice pod hranicí chudoby.
 g. 31 % matek samoživitelek v ČR je pod hranicí chudoby.
 h. Každý Čech dluží v průměru na spotřebitelské půjčce 41 tisíc Kč. 
 i. V České republice je zhruba 215 tisíc domácností, které nezvládají platit bydlení a musí jim 

pomáhat stát.

 B  Doplňte text.

 1.  Exekuce je:

 

 

 2.  Dluh, který může vyústit v exekuci, vzniká např. na základě:

 

 

 

 

 

 C  Jaké jsou fáze vzniku a průběhu exekuce?

 

 

 

 

 

 

 

 D  Jakým způsobem může exekutor vymáhat dluh?
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 E  Podtrhněte, které věci může exekutor zabavit.

postel, rádio, lednička, televize, sporák, pračka, počítač, oblečení, boty, nástěnný krucifix a bible, 
rodinný pes, smartphone, snubní prsten, album s rodinnými fotkami, kolečkové křeslo nemocné 
babičky, iPad, auto, peřina, židle od jídelního stolu, hrnce, talíře a příbory, prasátko s mincemi, 
učebnice do školy

 F  Jak lze předcházet exekuci a kde případně hledat pomoc? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 G  V čem a proč udělaly postavy v příběhu chybu?

Petr začal mít několik let po krásné svatbě s Marií problémy s alkoholem. Vyhodili ho z práce a on 
začal krýt rodinné výdaje z půjček, Marii nic neřekl. Pravidelně si půjčoval od svého dobrého kamaráda 
Adama. Za necelého půl roku si u něj nadělal dluh ve výši 200 tisíc korun. Adam Petrovi věřil, a tak 
mu půjčoval na ústní dohodu s tím, že Petr slíbil, že peníze vrátí v květnu. V srpnu toho měl Adam už 
dost, a tak vyrazil za exekutorem. Exekutor si vyslechl Adamův příběh a slíbil mu, že peníze vymůže. 
Petrovi začaly do schránky chodit nějaké výzvy k placení. Ty se zděšením schoval, napadlo ho, že kdyby 
někdo po něm peníze chtěl, tak řekne, že mu nic nedošlo, že o ničem nevěděl. Jednoho dne přišel domů 
a zjistil, že je celý byt oblepený žlutými nálepkami exekutora. Zabavili jejich televizi, ledničku, rádio, 
pračku, auto, dokonce i počítač, který potřebuje jejich syn Marek do školy a obraz, který Marie zdědila 
po mamince. 
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Exekuce
 A  Tři z následujících výroků jsou nepravdivé. Zakroužkujte, které to jsou.

 a. Každou hodinu je zahájeno 75 exekucí.
 b. 42 % penzistů bez partnera je pod hranicí chudoby.    ve skutečnosti 28 %
 c. Každý Čech dluží v průměru zhruba 135 tisíc korun.
 d. Při dlužné částce 800 Kč za jízdu načerno může dlužník na poplatcích soudu, exekutorovi a advokátům 

připlatit až 30 tisíc Kč.   ve skutečnosti to může být 18 –20 tisíc Kč
 e. Na exekucích se v České republice vymáhá 330 miliard korun.
 f. 950 tisíc lidí je v České republice pod hranicí chudoby.
 g. 31 % matek samoživitelek v ČR je pod hranicí chudoby.
 h. Každý Čech dluží v průměru na spotřebitelské půjčce 41 tisíc Kč.   dluh na osobu činí 21 tisíc Kč
 i. V České republice je zhruba 215 tisíc domácností, které nezvládají platit bydlení a musí jim 

pomáhat stát.

 B  Doplňte text.

 1.  Exekuce je:

státem povolené a řízené vymáhání dluhů prostřednictvím exekutora či prostřednictvím soudu. 

 

 2.  Dluh, který může vyústit v exekuci, vzniká např. na základě:

půjčky – úvěru (například spotřebitelská půjčka na vánoční dárky); neplacení nájemného, výživného;  

neplacení záloh za elektřinu, plyn, internet; společného jmění manželů – manžel/ka se zadluží;  

dědictví – když přijmeme dědictví, tak ho dostaneme i s veškerými dluhy; nezaplacení pokuty  

např. za jízdu na černo. 

 C  Jaké jsou fáze vzniku a průběhu exekuce?

Fáze předsoudní                              1) uzavření smlouvy 

                                                          2) nesplnění peněžitého plnění, vznik dluhu 

Fáze soudní (nalézací řízení)          3) žaloba na zaplacení konkrétní částky 

                                                          4) vydání soudního rozhodnutí 

Fáze exekuční                                   5) návrh na zahájení exekuce 

                                                          6) vydání exekučního příkazu exekutorem 

                                                          7) provedení exekuce 

                                                          8) vymožení peněžitého plnění 

 D  Jakým způsobem může exekutor vymáhat dluh?

srážky ze mzdy; přikázání pohledávky = zabavení finančních prostředků z bankovního účtu; 

prodej movitých věcí; prodej nemovitých věcí 
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 E  Podtrhněte, které věci může exekutor zabavit.

postel, rádio, lednička, televize, sporák, pračka, počítač, oblečení, boty, nástěnný krucifix a bible, 
rodinný pes, smartphone, snubní prsten, album s rodinnými fotkami, kolečkové křeslo nemocné 
babičky, iPad, auto, peřina, židle od jídelního stolu, hrnce, talíře a příbory, prasátko s mincemi, 
učebnice do školy
(viz § 322 odst. 2 občanského soudního řádu)

 F  Jak lze předcházet exekuci a kde případně hledat pomoc? 

nemít dluh – zbytečně si nepůjčovat, pokud vím, že částku nemohu včas vrátit; platit včas pokuty; 

vybírat poštu – věc je potřeba řešit už v nalézacím řízení, tzn. před zahájením soudu; když dojde  

k nařízení exekuce, je už téměř nemožné se proti nároku bránit; řada exekucí vzniká právě tímto  

způsobem; pokud se dlužník brání včas, mnohdy k exekuci vůbec nemusí dojít; uvádět správnou trvalou  

 adresu – tedy místo, na kterém skutečně bydlím nebo kde si pravidelně vybírám poštu, předejdu tak tomu 

že se vůbec nedozvím o soudním řízení nebo o nařízení exekuce; být aktivní – jednat s věřitelem,  

se soudem či exekutorem; vzít si na pomoc advokáta; využít bezplatnou právní poradnu. 

 

 

 G  V čem a proč udělaly postavy v příběhu chybu?

Petr začal mít několik let po krásné svatbě s Marií problémy s alkoholem. Vyhodili ho z práce a on 
začal krýt rodinné výdaje z půjček, Marii nic neřekl. Pravidelně si půjčoval od svého dobrého kamaráda 
Adama. Za necelého půl roku si u něj nadělal dluh ve výši 200 tisíc korun. Adam Petrovi věřil, a tak mu 
půjčoval na ústní dohodu s tím, že Petr slíbil, že peníze vrátí v květnu. V srpnu toho měl Adam už dost, 
a tak vyrazil za exekutorem. Exekutor si vyslechl Adamův příběh a slíbil mu, že peníze vymůže. Petrovi 
začaly do schránky chodit nějaké výzvy k placení. Ty se zděšením schoval, napadlo ho, že kdyby někdo 
po něm peníze chtěl, tak řekne, že mu nic nedošlo, že o ničem nevěděl. Jednoho dne přišel domů a zjistil, 
že je celý byt oblepený žlutými nálepkami exekutora. Zabavili jejich televizi, ledničku, rádio, pračku, 
auto, dokonce i počítač, který potřebuje jejich syn Marek do školy a obraz, který Marie zdědila po 
mamince. 

při půjčování vyšších částek je vhodné mít písemnou dohodu – je vhodnější pro dokazování; 

exekutor může dlužnou částku vymáhat až po zmocnění soudem – soud nejdříve musí v nalézacím  

řízení potvrdit existenci dluhu; 

platí tzv. fikce doručení – po uplynutí 10 dní se předpokládá, že písemnost byla doručena – s exekucí  

se proto může započít, aniž by to dlužník věděl; 

exekutor nemůže dle § 322 občanského zákoníku zabavit ledničku, pračku, synův školní počítač,  

ani zděděný obraz (ten nespadá do společného jmění manželů – není zatížen dluhy manžela); 

obecně nelze zabavit věci nezbytné k fungování domácnosti, k uspokojování hmotných potřeb rodiny  

nebo k plnění pracovních úkolů. 
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uzavření smlouvy

Franta půjčil Karlovi 50 000 Kč s tím, že mu je musí do 
dvou měsíců vrátit.

nesplnění peněžitého 
plnění, vznik dluhu

Karel peníze Frantovi do určeného termínu nevrátil.

žaloba na zaplacení 
konkrétní částky

Franta podal na Karla žalobu o zaplacení dlužné 
částky.

vydání soudního 
rozhodnutí

Soud na základě důkazů rozhodl o tom, že Karel 
Frantovi dluží 50 000 Kč a má povinnost mu je zaplatit 

do 3 dnů od právní moci rozsudku.

návrh na
zahájení exekuce

Karel ani po měsíci od právní moci rozsudku dlužnou 
částku nezaplatil. Franta podal soudu návrh na 

zahájení exekuce.

vydání exekučního 
příkazu exekutorem

Exekutor vydal exekuční příkaz, ve kterém zvolil jako 
způsob vymožení dlužné částky srážky ze mzdy.

provedení exekuce

Karlovi jsou pravidelně prováděny srážky ze mzdy.

vymožení peněžitého 
plnění

Postupnými srážkami ze mzdy došlo ke splacení 
Karlova dluhu včetně úroků z prodlení, nákladů řízení 

před soudem a nákladů exekuce.
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16. Osobní bankrot 
– oddlužení

Obsah  · Pracovní list „Osobní bankrot – oddlužení“
 · Řešení pracovního listu „Osobní bankrot – oddlužení“
 · Vybraná ustanovení insolvenčního zákona
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Osobní bankrot
– oddlužení

 A  Doplňte následující věty. Můžete využít vybraná ustanovení insolvenčního zákona.  

Řešením úpadku nebo hrozícího úpadku  dojde k uspořádání majetkových vztahů 
k osobám dotčeným jeho úpadkem a k uspokojení (někdy aspoň částečnému) jeho  
. Tito mají v řízení  možnosti. O takovém řešení rozhoduje  . 
Řízení zde vedené se nazývá  .
Osoba je v úpadku, jestliže:
a) má 
b) peněžité závazky po dobu delší  po lhůtě splatnosti a
c) tyto závazky není schopna plnit
V případě řešení u fyzických osob se nejčastěji jedná o   .
Způsoby  upravené zákonem jsou dva, a to  majetkové 
podstaty nebo plněním  . V prvním případě se aktem rozumí 

 . Ve druhém případě je  povinen po dobu 
 měsíčně splácet určitou částku. Tu rozvrhne prostřednictvím 

 mezi nezajištěné  podle poměru jejich pohledávek. 

 B  Doplňte schéma procesu insolvence. Do jednotlivých fází procesu patří následující výrazy 
(můžete opět využít textu zákona).  

 · hrozící úpadek
 · insolvenční návrh (+ návrh na povolení 

oddlužení)
 · konkurz
 · neschopnost plnit své závazky
 · oddlužení
 · oddlužení

 · reorganizace
 · rozhodnutí o úpadku (+ schválení oddlužení)
 · splátkový kalendář
 · úpadek
 · zpeněžení
 · způsob řešení úpadku
 · zvláštní způsob 
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 C  Rozhodněte, zda následující situace splňují podmínky pro vyhlášení insolvenčního řízení. Své 
rozhodnutí doložte zněním zákona. 

 1.  Michal (45) z Pelhřimovska velmi často hrál hazardní hry. Peníze z výdělku většinou prohrál. Půjčil si 
od banky, dál od několika kamarádů. Od nebankovní instituce si vzal před půl rokem další půjčku na 
splacení předchozích dluhů. Po několika nepovedených pokusech o konec hraní se rozhodl podstoupit 
léčbu. Nyní je po jejím ukončení. Má splácet půjčku nebankovní instituci, dále bance. Ještě má dluh 
u jednoho kamaráda. Absolvoval pracovní pohovor, od 1. následujícího měsíce nastoupí do práce, má 
podepsanou pracovní smlouvu. 

 

 

 2.  Marie (75) z Ostravy neměla na nákup vánočních dárků pro svá vnoučata. Domluvila se s dcerou, která 
má pravidelný měsíční příjem, a dcera jí půjčila 5 000 Kč. Domluva zněla, že matka bude dceři splácet 
500 Kč měsíčně. Marii však od ledna zvýšili nájem a ona nemá oněch 500 Kč měsíčně nazbyt. Potřebuje 
tedy měsíční splátku snížit na 300 Kč. Dcera s takovou úpravou splátky souhlasí. Marie někde slyšela, že 
by mohla vyhlásit osobní bankrot. Uvažuje o této možnosti.

 

 

 3.  Pavel (36) z Plzeňska měl stabilní zaměstnání jako stavební dělník, měsíčně vydělával 25 000 Kč 
hrubého. Život se mu však otočil naruby: rozvod, výživné na dceru, hypotéka na byt, kolotoč půjček. 
A tak se dostal do úpadku. Po rozvodu platil na dceru výživné ve výši 3 500 Kč, zůstal v bytě, který 
si koupil na hypotéku s manželkou, tu však musel po rozvodu vyplatit, a nadále splácet hypotéku. 
Část peněz na vyplacení manželky měl, zbylou částku řešil půjčkou od kamaráda ve výši 100 000 Kč, 
spotřebitelským úvěrem ve výši 120 000 Kč u banky, a poté, co se na stavbě zranil a byl v dlouhodobé 
pracovní neschopnosti, se zadlužil ještě u nebankovní instituce, a to půjčkami v celkové hodnotě 
90 000 Kč. Celkem má 5 nesplacených závazků v celkové výši 650 000 Kč. Nyní již opět pracuje, ale 
svým závazkům není schopen dostát.

 

 

 4.  Klára (23) z Luhačovic se před rokem, po návratu z Anglie, kde se živila různými brigádami, přestěhovala 
do Brna. Spolu s kamarádkou si pronajala byt, obě si našly práci, Klára jako servírka. Po čase se 
kamarádka odstěhovala a Klára zůstala v bytě sama, tedy i náklady zůstaly jen jí. Jen náklady na 
bydlení dosahovaly 75 % jejího příjmu, a to nebyla schopna pokrýt. Vzala si proto půjčku u nebankovní 
společnosti ve výši 100 000 Kč a současně hledala levnější bydlení. Do toho se vynořily nedoplatky na 
zdravotním pojištění, které Klára během svého pobytu v zahraničí nehradila, tato částka činí 47 000 Kč. 
Navíc má dluhy i na dvou kreditních kartách v celkové výši 35 000 Kč. Aby situaci vyřešila, dala v práci 
výpověď, chce opět odjet do Anglie, kde doufá v lepší výdělek, ze kterého by dluhy mohla uhradit. Než 
odjede, chce si podat žádost o osobní bankrot.
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 A  Doplňte následující věty. Můžete využít vybraná ustanovení insolvenčního zákona.  

Řešením úpadku nebo hrozícího úpadku dlužníka dojde k uspořádání majetkových vztahů 
k osobám dotčeným jeho úpadkem a k uspokojení (někdy aspoň částečnému) jeho věřitelů. Tito 
mají v řízení rovné možnosti. O takovém řešení rozhoduje (insolvenční) soud. Řízení zde vedené se 
nazývá insolvenční řízení.
Osoba je v úpadku, jestliže:
a) má více věřitelů
b) peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a
c) tyto závazky není schopna plnit
V případě řešení u fyzických osob se nejčastěji jedná o oddlužení.
Způsoby oddlužení upravené zákonem jsou dva, a to zpeněžením majetkové podstaty nebo plněním 
splátkového kalendáře. V prvním případě se aktem rozumí převedení veškerého majetku na peníze 
za účelem uspokojení věřitelů. Ve druhém případě je dlužník povinen po dobu 5 let měsíčně splácet 
určitou částku. Tu rozvrhne dlužník prostřednictvím insolvenčního správce mezi nezajištěné věřitele 
podle poměru jejich pohledávek. 

 B  Doplňte schéma procesu insolvence. Do jednotlivých fází procesu patří následující výrazy 
(můžete opět využít textu zákona).  

NESCHOPNOST PLNIT SVÉ ZÁVAZKY
ÚPADEK HROZÍCÍ ÚPADEK

INSOLVENČNÍ NÁVRH (+ NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ)

ROZHODNUTÍ O ÚPADKU (+ SCHVÁLENÍ ODDLUŽENÍ)

ZPŮSOB ŘEŠENÍ ÚPADKU
KONKURZ REORGANIZACE ODDLUŽENÍ

ODDLUŽENÍ

ZVLÁŠTNÍ ZPŮSOB

ZPENĚŽENÍ SPLÁTKOVÝ KALENDÁŘ

 · hrozící úpadek
 · insolvenční návrh (+ návrh na povolení 

oddlužení)
 · konkurz
 · neschopnost plnit své závazky
 · oddlužení
 · oddlužení

 · reorganizace
 · rozhodnutí o úpadku (+ schválení oddlužení)
 · splátkový kalendář
 · úpadek
 · zpeněžení
 · způsob řešení úpadku
 · zvláštní způsob 

Osobní bankrot
– oddlužení
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 C  Rozhodněte, zda následující situace splňují podmínky pro vyhlášení insolvenčního řízení. Své 
rozhodnutí doložte zněním zákona. 

 1.  Michal (45) z Pelhřimovska velmi často hrál hazardní hry. Peníze z výdělku většinou prohrál. Půjčil si 
od banky, dál od několika kamarádů. Od nebankovní instituce si vzal před půl rokem další půjčku na 
splacení předchozích dluhů. Po několika nepovedených pokusech o konec hraní se rozhodl podstoupit 
léčbu. Nyní je po jejím ukončení. Má splácet půjčku nebankovní instituci, dále bance. Ještě má dluh 
u jednoho kamaráda. Absolvoval pracovní pohovor, od 1. následujícího měsíce nastoupí do práce, má 
podepsanou pracovní smlouvu. 

ANO – více věřitelů, má práci 

 

 2.  Marie (75) z Ostravy neměla na nákup vánočních dárků pro svá vnoučata. Domluvila se s dcerou, která 
má pravidelný měsíční příjem, a dcera jí půjčila 5 000 Kč. Domluva zněla, že matka bude dceři splácet 
500 Kč měsíčně. Marii však od ledna zvýšili nájem a ona nemá oněch 500 Kč měsíčně nazbyt. Potřebuje 
tedy měsíční splátku snížit na 300 Kč. Dcera s takovou úpravou splátky souhlasí. Marie někde slyšela, že 
by mohla vyhlásit osobní bankrot. Uvažuje o této možnosti.

NE – je schopna něco splácet, jeden věřitel – není důvod pro osobní bankrot, věřitel souhlasí   

se změnou platby 

 3.  Pavel (36) z Plzeňska měl stabilní zaměstnání jako stavební dělník, měsíčně vydělával 25 000 Kč 
hrubého. Život se mu však otočil naruby: rozvod, výživné na dceru, hypotéka na byt, kolotoč půjček. 
A tak se dostal do úpadku. Po rozvodu platil na dceru výživné ve výši 3 500 Kč, zůstal v bytě, který 
si koupil na hypotéku s manželkou, tu však musel po rozvodu vyplatit, a nadále splácet hypotéku. 
Část peněz na vyplacení manželky měl, zbylou částku řešil půjčkou od kamaráda ve výši 100 000 Kč, 
spotřebitelským úvěrem ve výši 120 000 Kč u banky, a poté, co se na stavbě zranil a byl v dlouhodobé 
pracovní neschopnosti, se zadlužil ještě u nebankovní instituce, a to půjčkami v celkové hodnotě 90 
000 Kč. Celkem má 5 nesplacených závazků v celkové výši 650 000 Kč. Nyní již opět pracuje, ale svým 
závazkům není schopen dostát.

ANO, více věřitelů, stabilní příjem, a bude schopen během 5 let uhradit minimálně 30 % pohledávek 

 

 4.  Klára (23) z Luhačovic se před rokem, po návratu z Anglie, kde se živila různými brigádami, přestěhovala 
do Brna. Spolu s kamarádkou si pronajala byt, obě si našly práci, Klára jako servírka. Po čase se 
kamarádka odstěhovala a Klára zůstala v bytě sama, tedy i náklady zůstaly jen jí. Jen náklady na 
bydlení dosahovaly 75 % jejího příjmu, a to nebyla schopna pokrýt. Vzala si proto půjčku u nebankovní 
společnosti ve výši 100 000 Kč a současně hledala levnější bydlení. Do toho se vynořily nedoplatky na 
zdravotním pojištění, které Klára během svého pobytu v zahraničí nehradila, tato částka činí 47 000 Kč. 
Navíc má dluhy i na dvou kreditních kartách v celkové výši 35 000 Kč. Aby situaci vyřešila, dala v práci 
výpověď, chce opět odjet do Anglie, kde doufá v lepší výdělek, ze kterého by dluhy mohla uhradit. Než 
odjede, chce si podat žádost o osobní bankrot.

NE, sice více věřitelů, ale nemá stabilní příjem 

 



Vybraná ustanovení insolvenčního zákona — zákon č. 182/2006 Sb.,
o úpadku a způsobech jeho řešení

HLAVA I
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

§ 1
Předmět úpravy

Tento zákon upravuje:
a) řešení úpadku a hrozícího úpadku dlužníka 

soudním řízením některým ze stanovených způ-
sobů tak, aby došlo k uspořádání majetkových 
vztahů k osobám dotčeným dlužníkovým úpad-
kem nebo hrozícím úpadkem a k co nejvyššímu 
a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových 
věřitelů,

b) oddlužení dlužníka.

§ 2
Vymezení některých základních pojmů

Pro účely tohoto zákona se rozumí:
a) insolvenčním řízením soudní řízení, jehož před-

mětem je dlužníkův úpadek nebo hrozící úpa-
dek a způsob jeho řešení,

b) insolvenčním soudem soud, před nímž probíhá 
insolvenční řízení, jakož i soud, který rozhoduje 
o opravném prostředku v insolvenčním řízení,

c) insolvenčním návrhem u insolvenčního soudu 
podaný návrh na zahájení insolvenčního řízení, 
…

e) majetkovou podstatou majetek určený k uspo-
kojení dlužníkových věřitelů, …

§ 3
Úpadek

(1) Dlužník je v úpadku, jestliže má:
a) více věřitelů a
b) peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě 

splatnosti a
c) tyto závazky není schopen plnit
(dále jen „platební neschopnost“).
(2) Má se za to, že dlužník není schopen plnit své 
peněžité závazky, jestliže
a) zastavil platby podstatné části svých peněžitých 

závazků, nebo
b) je neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splat-

nosti, nebo
c) není možné dosáhnout uspokojení některé ze 

splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníku 
výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo

d) nesplnil povinnost předložit seznamy uvedené 
v § 104 odst. 1, kterou mu uložil insolvenční 
soud.

(…)

§ 4
Způsob řešení úpadku

(1) Způsobem řešení úpadku nebo hrozícího úpad-
ku dlužníka v insolvenčním řízení (dále jen „způ-
sob řešení úpadku“) se rozumí:
a) konkurs,
b) reorganizace,
c) oddlužení a
d) zvláštní způsoby řešení úpadku, které tento zá-

kon stanoví pro určité subjekty nebo pro určité 
druhy případů.

(2) Rozhodnutím insolvenčního soudu o způsobu 
řešení úpadku se rozumí:
a) jde-li o konkurs nebo o některý ze zvláštních 

způsobů řešení úpadku, rozhodnutí o prohlá-
šení konkursu na majetek dlužníka (dále jen 
„rozhodnutí o prohlášení konkursu“),

b) jde-li o reorganizaci, rozhodnutí o povolení re-
organizace a

c) jde-li o  oddlužení, rozhodnutí o  povolení 
oddlužení.

§ 5
Zásady insolvenčního řízení

Insolvenční řízení spočívá zejména na těchto 
zásadách:
a) insolvenční řízení musí být vedeno tak, aby žád-

ný z účastníků nebyl nespravedlivě poškozen 
nebo nedovoleně zvýhodněn a aby se dosáhlo 
rychlého, hospodárného a co nejvyššího uspo-
kojení věřitelů;

b) věřitelé, kteří mají podle tohoto zákona zásadně 
stejné nebo obdobné postavení, mají v insol-
venčním řízení rovné možnosti;

c) nestanoví-li tento zákon jinak, nelze práva vě-
řitele nabytá v dobré víře před zahájením in-
solvenčního řízení omezit rozhodnutím insol-
venčního soudu ani postupem insolvenčního 
správce;

d) věřitelé jsou povinni zdržet se jednání, smě-
řujícího k uspokojení jejich pohledávek mimo 
insolvenční řízení, ledaže to dovoluje zákon.
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HLAVA II
PROCESNÍ SUBJEKTY

Díl 1
Procesní subjekty

§ 9
Procesními subjekty podle tohoto zákona jsou:
a) insolvenční soud,
b) dlužník,
c) věřitelé, kteří uplatňují svá práva vůči dlužníku,
d) insolvenční správce, popřípadě další správce,
e) státní zastupitelství, které vstoupilo do insol-

venčního řízení nebo do incidenčního sporu, a
f) likvidátor dlužníka.

Díl 2
Účastníci řízení

§ 14
(1) Účastníky insolvenčního řízení jsou dlužník 
a věřitelé, kteří uplatňují své právo vůči dlužníku.
(2) Vedlejší účastenství není v insolvenčním ří-
zení přípustné; ustanovení § 16 odst. 2 tím není 
dotčeno.

§ 15
Nejde-li o přihlášené věřitele, jsou jiné osoby uplat-
ňující své právo v insolvenčním řízení účastníky 
tohoto řízení jen po dobu, po kterou insolvenční 
soud o tomto právu jedná a rozhoduje. (...)

Zpeněžení majetkové podstaty
§ 283

(1) Zpeněžením majetkové podstaty se rozumí 
převedení veškerého majetku, který do ní nále-
ží, na peníze za účelem uspokojení věřitelů. Za 
zpeněžení se k tomuto účelu považuje i využití 
bankovních kont dlužníka a jeho peněžní hoto-
vosti. Zpeněžením majetkové podstaty se rozumí 
i úplatné postoupení dlužníkových pohledávek; 
ujednáními, která tomu brání, není insolvenční 
správce omezen. (...)

HLAVA V
ODDLUŽENÍ

§ 389
(1) Dlužník může insolvenčnímu soudu navrhnout, 
aby jeho úpadek nebo jeho hrozící úpadek řešil 
oddlužením, jde-li o:

a) právnickou osobu, která podle zákona není po-
važována za podnikatele a současně nemá dluhy 
z podnikání, nebo

b) fyzickou osobu, která nemá dluhy z podnikání. 
(…)

(3) Jiná osoba než dlužník není oprávněna návrh 
na povolení oddlužení podat. (…)

§ 392
(1) K návrhu na povolení oddlužení musí dlužník 
připojit
a) seznam majetku a seznam závazků, popřípadě 

prohlášení o změnách, ke kterým v mezidobí 
došlo v porovnání se seznamy, které v insol-
venčním řízení již dříve předložil,

b) listiny dokládající údaje o příjmech dlužníka za 
poslední 3 roky,

c) písemný souhlas nezajištěného věřitele, který se 
na tom s dlužníkem dohodl, s tím, že hodnota 
plnění, které při oddlužení obdrží, bude nižší 
než 30 % jeho pohledávky. (…)

§ 398
(1) Oddlužení lze provést zpeněžením majetko-
vé podstaty nebo plněním splátkového kalendáře. 
Na základě výslovného prohlášení dlužníka lze 
k návrhu insolvenčního správce provést oddlužení 
plněním splátkového kalendáře se zpeněžením 
majetkové podstaty nebo její části.
(2) Při oddlužení zpeněžením majetkové podstaty 
se postupuje obdobně podle ustanovení o zpeně-
žení majetkové podstaty v konkursu a zpeněžení 
majetkové podstaty při oddlužení má tytéž účinky 
jako zpeněžení majetkové podstaty v konkursu. 
Není-li dále stanoveno jinak, při tomto způsobu 
oddlužení do majetkové podstaty nenáleží majetek, 
který dlužník nabyl v průběhu insolvenčního řízení 
poté, co nastaly účinky schválení oddlužení.
(…)

§ 412
(1) Po dobu trvání účinků schválení oddlužení pl-
něním splátkového kalendáře je dlužník povinen
a) vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost 

a v případě, že je nezaměstnaný, o získání pří-
jmu usilovat; nesmí rovněž odmítat splnitelnou 
možnost si příjem obstarat,

b) hodnoty získané dědictvím, darem a z neúčin-
ného právního úkonu, jakož i majetek, který 
dlužník neuvedl v seznamu majetku, ač tuto 
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povinnost měl, vydat insolvenčnímu správci ke 
zpeněžení a výtěžek, stejně jako jiné své mimo-
řádné příjmy, použít k mimořádným splátkám 
nad rámec splátkového kalendáře,

c) bez zbytečného odkladu oznámit insolvenčnímu 
soudu, insolvenčnímu správci a věřitelskému 
výboru každou změnu svého bydliště nebo sídla 
a zaměstnání,

d) vždy k 15. březnu a k 15. září kalendářního roku 
předložit insolvenčnímu soudu, insolvenčnímu 
správci a věřitelskému výboru přehled svých 
příjmů za uplynulých 6 kalendářních měsíců, 
neurčí-li insolvenční soud v usnesení o schvá-
lení oddlužení jinou dobu předkládání,

e) nezatajovat žádný ze svých příjmů a na žádost 
insolvenčního soudu, insolvenčního správce 
nebo věřitelského výboru předložit k nahlédnutí 
svá daňová přiznání za období trvání účinků 
schválení oddlužení,

f) neposkytovat nikomu z věřitelů žádné zvláštní 
výhody,

g) nepřijímat na sebe nové závazky, které by ne-
mohl v době jejich splatnosti splnit.

(...)
(3) Při oddlužení plněním splátkového kalendáře 
je dlužník povinen po dobu 5 let měsíčně splácet 
nezajištěným věřitelům ze svých příjmů částku ve 
stejném rozsahu, v jakém z nich mohou být při 
výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny 
přednostní pohledávky. Tuto částku rozvrhne dluž-
ník prostřednictvím insolvenčního správce mezi 
nezajištěné věřitele podle poměru jejich pohledá-
vek způsobem určeným v rozhodnutí insolvenční-
ho soudu o schválení oddlužení. Zajištění věřitelé 
se uspokojí jen z výtěžku zpeněžení zajištění; při 
tomto zpeněžení se postupuje obdobně podle usta-
novení o zpeněžení zajištění v konkursu. (…)

§ 407
(1) Účinky schválení oddlužení nastávají okamži-
kem zveřejnění rozhodnutí o schválení oddlužení 
v insolvenčním rejstříku.
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