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1 Úvod
Tato příručka vznikla v rámci projektu Informační místa pro podnikatele realizovaného
Hospodářskou komorou České republiky za finanční podpory Ministerstva průmyslu a obchodu
v rámci programu Podpora posílení konkurenceschopnosti průmyslu České republiky. Při jejím
zpracování byl sledován záměr poskytnout podnikatelům, především malým, drobným a
začínajícím, souhrnný přehled o nejdůleţitějších normách, které tvoří právní rámec podnikání a
usnadnit jim tak orientaci v prostředí, v němţ vykonávají svou podnikatelskou činnost.
„Příručka pro podnikání v roce 2009― navazuje věcným zaměřením i pojetím zpracování na
„Příručku pro podnikání v roce 2008― zveřejněnou v únoru 2008. Hlavním smyslem nové příručky
je postihnout změny, k nimţ v jednotlivých oblastech došlo v uplynulém období tak, aby
informace obsaţené v příručce zachycovaly stav právní úpravy a v praxi aplikovaných postupů
k 1. 1. 2009. Příslušné kapitoly obsahují i upozornění na pravděpodobné změny, které lze
s ohledem na legislativní proces očekávat v nejbliţších měsících.
Při zpracování příručky autoři, obdobně jako v loňském roce, usilovali o zprostředkování relativně
širokého okruhu konkrétních a aktuálních informací, vyuţitelných pro podnikatele při jejich
praktické činnosti. Tento přístup do značné míry předurčil obsah i míru podrobnosti jednotlivých
kapitol. Při zpracování poměrně široce koncipované příručky bylo nutno kombinovat přístup
kladoucí důraz na soustředění podstatných relevantních informací v jednom dokumentu, který byl
sledován především u nosných témat dotýkajících se činnosti nejširšího okruhu podnikatelů
(zejména témata, o nichţ pojednávají kapitoly 2-12 příručky), a přístup spočívající v poskytnutí
základního přehledu o dané problematice a v uvedení na něj navazujících odkazů na konkrétní
právní předpisy, popřípadě jiné dokumenty (zejména témata obsaţená v kapitolách 13-15
příručky). Další kapitoly příručky (kapitoly 16-19) obsahují informace uţitečné pro podnikatelskou
praxi a na ně případně navazující doporučení.
Všechny kapitoly obsaţené v příručce byly aktualizovány, jak po věcné stránce, tak i po stránce
formální. Věcná aktualizace postihuje zásadní i dílčí úpravy právních norem i úpravu, která nově
vstupuje v platnost k 1. 1. 2009 na základě dříve přijatých zákonů, například zákona č.
261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů. Výraznější úpravy a doplnění byly provedeny
v kapitolách věnovaných problematice podnikatelských rizik a problematice společenské
odpovědnosti firem. Zcela nově byly koncipovány kapitoly věnované problematice ochrany
ţivotního prostředí a uznávání výsledků dalšího vzdělávání v reţimu zákona č. 179/2006 Sb.
Příručka byla zpracována v období květen 2008 aţ únor 2009. Na jejím zpracování se podíleli
pracovníci Hospodářské komory České republiky Jiří Bábek, Michal Bakaj, Ivana Bérešová,
Zuzana Di Falco, Lenka Janáková, Kristýna Janouchová, Lucie Kalvasová, Petr Kohout, Lucie
Plachá, Jan Přib, Tereza Šamanová, Petr Valenta a Jiří Vondrák a dále externisté Lidmila Kleinová
a Martin Moravec. Jakékoliv připomínky a náměty, včetně upozornění na to, co v příručce chybí a
co se zdá naopak nadbytečné, popřípadě na to, co bylo dalším vývojem překonáno, jsou vítány a
budou vyuţity při její předpokládané aktualizaci. Obrátit se na nás můţete na adrese
info@komora.cz.
Autorský tým HK ČR
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2 Základní charakteristika podnikání
2.1 Vymezení podnikatelské činnosti
Hybnou silou ekonomického rozvoje je v trţním hospodářství podnikání. Podnikání je vymezeno
v obchodním zákoníku jako „soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním
jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosaţení zisku―.1
Podnikatelem můţe být fyzická nebo právnická osoba vymezená obchodním zákoníkem jako:
osoba zapsaná v obchodním rejstříku;
osoba, která podniká na základě ţivnostenského oprávnění;
osoba, která podniká na základě jiného neţ ţivnostenského oprávnění podle
zvláštních předpisů;
osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle
zvláštního předpisu.
Pro fyzické osoby je podnikání jednou z alternativních forem získávání finančních prostředků,
resp. příjmů, pouţitelných pro jejich osobní potřebu. Některé právní předpisy, především z oblasti
sociálního zabezpečení nebo z daňové oblasti, označují podnikající fyzické osoby za osoby
samostatně výdělečně činné (OSVČ). Druhou základní formou získávání příjmů ekonomicky
aktivního obyvatelstva je výkon zaměstnání na základě pracovně právních vztahů. Příslušné
fyzické osoby – zaměstnanci - jsou analogicky v některých právních normách povaţovány za
osoby vykonávající závislou činnost, resp. osoby s příjmy ze závislé činnosti. Fyzické osoby mají
tedy teoreticky moţnost volby formy získávání příjmů.
Rozhodnutí o zahájení podnikání fyzické osoby můţe být ovlivněno širokou škálou důvodů a
okolností. Motivace k podnikání můţe v extrémním případě vyplývat z její snahy o seberealizaci
v oboru, který je vyhraněným předmětem jejího zájmu, či dokonce jejím koníčkem. Opačným
extrémem je pak zahájení podnikání v případech, kdy fyzická osoba volí tuto formu zajištění
osobních příjmů jako vynucenou vzhledem k nemoţnosti dlouhodobě najít uplatnění
v zaměstnání.
Osoba, která hodlá zahájit podnikání, musí, kromě specifické motivace vyúsťující v zájem o
podnikání, mít i potřebnou kvalifikaci pro podnikání ve zvoleném oboru. Součástí této kvalifikace
musí být odborná způsobilost i schopnost orientovat se v podnikatelském prostředí, která je
rovněţ nezbytnou podmínkou pro dosaţení úspěchu v podnikání. Fyzická osoba rozhodující se o
vstupu do podnikání musí být schopna objektivně posoudit své šance v zamýšleném oboru
podnikání s přihlédnutím k charakteru relevantního trhu a být schopna orientovat se alespoň
v potřebném minimálním rozsahu v právních předpisech upravujících podmínky podnikání.

2.2 Podnikatelský záměr
Reálnou moţnost úspěchu v podnikání fyzické i právnické osoby by měl prokázat podnikatelský
záměr. Obsah a struktura podnikatelského záměru do značné míry závisí na charakteru
podnikatelské činnosti. Základním poţadavkem na zpracování podnikatelského záměru je jeho
reálnost a objektivita. Podnikatelský záměr není vţdy zpracováván pouze pro vlastní potřebu
§ 2, odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů – dále zpravidla jen
„Obchodní zákoník― a v odkazech téţ „OZ 513/1991―
1
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podnikatele, ale stává se běţně i jedním z podkladů pro podporu ţádosti o poskytnutí bankovního
úvěru či půjčky nebo ţádosti o poskytnutí podpory ve formě dotace, příspěvku, zvýhodněného
úvěru či zvýhodněné záruky v rámci programové podpory podnikání, především podpory malých a
středních podniků. Podnikatelský záměr a analýzy, které jsou jeho součástí, nejsou důleţité jen
v souvislosti se vstupem do podnikání, ale i v souvislosti s realizací rozvojových projektů
podnikatelských subjektů, kterým se jiţ podařilo prosadit se na konkrétním trhu.
Podnikatelský záměr představuje individuální koncepci podnikání vycházející z příslušných analýz
postavení konkrétního podnikatele v relevantním segmentu trhu. Strategickým cílem kaţdého
podnikatelského záměru je dosaţení zisku. Dosaţení tohoto strategického cíle nutně předpokládá
existenci příznivých podmínek pro realizaci podnikatelského záměru. Jejich součástí je i
schopnost naplnění dílčích, zpravidla hierarchicky uspořádaných, rozvojových cílů. Dosaţení zisku
je podmíněno rozdílem mezi výnosy (příjmy) a náklady. Kladný rozdíl těchto ukazatelů představuje
zisk z podnikatelské činnosti, záporný rozdíl by naopak znamenal ztrátu.
Příjmy z podnikatelské činnosti jsou určeny především obchodním obratem, kterým se v zásadě
rozumí příjmy z prodeje zboţí a sluţeb, resp. trţby za prodané zboţí a poskytnuté sluţby. Výše
obratu (trţeb) je podstatnou měrou ovlivněna postavením podnikatele na trhu. Tato trţní pozice je
odrazem konkurenční schopnosti podnikatele. Konkurenční schopnost podnikatele je
v neposlední míře ovlivněna úrovní prodávaného výrobku či poskytované sluţby. Nabízený produkt
musí nejen vyhovovat příslušným technickým normám a hygienickým, bezpečnostním a dalším
předpisům, jejichţ cílem je zajistit ochranu spotřebitele, ale musí být atraktivní, musí splňovat
poţadavky zákazníka na jeho technickou úroveň, kvalitu i na způsob a podmínky jeho prodeje.
Součástí podnikatelského záměru by proto měla být i marketingová studie a z ní vycházející
marketingová strategie.
Marketingová studie postihuje situaci na relevantním trhu, tedy trhu, který je cílovým trhem
konkrétního podnikatelského subjektu připravujícího svůj vstupní nebo rozvojový podnikatelský
záměr. K analýze cílového trţního segmentu je nutno přistupovat nejen z hlediska aktuální
situace, ale i z hlediska očekávaného (pravděpodobného) vývoje. Rozhodujícím kritériem pro
vyhodnocení poznatků o stavu a vývojových tendencích na konkrétním (cílovém) trhu musí být
snaha o objektivní posouzení konkurenceschopnosti podnikatele, který podnikatelský záměr
připravuje. Pokud jde o kritérium konkurenceschopnosti, je třeba je opět sledovat z hlediska
naplnění reálné předpovědi úspěchu podnikatele, resp. úspěšné realizace podnikatelského
záměru, v delším (minimálně střednědobém) časovém horizontu.
Druhým základním faktorem ovlivňujícím hospodářský výsledek z podnikání (výši zisku, event.
ztráty) jsou náklady. Celková výše nákladů podnikatele je ovlivněna zejména výší potřebného
základního kapitálu, jeho skladbou, pravidly odpisování a zaúčtování hmotného i nehmotného
majetku, úrovní nákladů na zajištění surovin, materiálů a potřebného know-how, výší mzdových
nákladů a nákladů na sociální zabezpečení (důchodové a zdravotní pojištění) a povinného plnění
vůči zaměstnancům (například vyplácení zákonných příplatků a výplata nemocenských dávek) a
úrovní dalších povinných plateb, včetně daní. Náklady podnikatele závisí tedy nejen na
pořizovacích cenách hmotného a nehmotného majetku – technologie, provozního vybavení,
potřebného know-how, surovin a materiálů ale i na úrovni mezd regulovaných stanovením
minimální výše mzdy a dalšími regulačními opatřeními v mzdové a sociální oblasti. V souvislosti
s výší nákladů musí být prvořadou starostí podnikatele dosaţení produktivity práce, která zajistí
jeho konkurenceschopnost.
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K vyhodnocení pravděpodobnosti úspěchu v podnikání se v rámci zpracování podnikatelského
záměru běţně vyuţívá tzv. SWOT analýza. Jedná se o metodu porovnání silných (anglicky
„Strong―) a slabých (anglicky „Weak―) stránek podnikatelského záměru a kvalifikace podnikatele
a porovnání nabízejících se příleţitostí (anglicky „Opportunities―) k podnikání v daném oboru
s ohledem na potenciální produkty podnikatele a rizik, resp. „hrozeb― (anglicky „Threats―)
spojených s podnikáním v daném oboru, resp. s realizací příslušného podnikatelského záměru. Po
formální stránce se při zpracování SWOT analýzy nejčastěji vyuţívá tabulková forma umoţňující
rekapitulaci a přehledné uspořádání jednotlivých segmentů analýzy, viz následující schematický
příklad.
PŘÍKLAD SWOT analýzy
Silné stránky:

Slabé stránky:
špatná kvalita výrobků
slabá reputace
vysoké náklady, nízká produktivita
špatné řízení vztahů se zákazníky
omezený přístup k distribučním kanálům

unikátní produkt
kvalitní obchodní značka, dobrá reputace
konkurenční výrobní proces
umístění podniku
finanční zdraví

Příleţitosti:

Rizika (hrozby):
zastarání produktu
konkurence na trhu
nedostatek kvalifikované pracovní síly na trhu
regulace trhu

vývoj nových produktů
vyuţití nových distribučních cest (internet)
outsourcing (externí dodávky) podnikových
procesů
vstup na nové trhy (zahraniční)

Základním poţadavkem na SWOT analýzu je obdobně jako u podnikatelského záměru jako celku
poţadavek na její reálnost, opírající se o objektivní hodnocení jednotlivých faktorů v rámci
analyzovaných segmentů. SWOT analýza má nutně plnit nejen poznávací funkci, ale současně
musí poskytovat i podklad pro racionální, zejména strategické, rozhodování podnikatele. SWOT
analýza se musí zaměřovat na všechny podstatné stránky ovlivňující konkurenceschopnost
podnikatele usilujícího o vstup na trh nebo o upevnění své pozice na trhu.
Jednou z dalších podstatných částí podnikatelského záměru je běţně i analýza a stanovení
reálného vývoje plateb a trţeb a jejich vzájemné relace, tzv. cash-flow. V rámci regulace cash-flow
se tedy v podstatě jedná o zajištění plynulého toku příjmů (inkas) jako předpokladu průběţné a
včasné úhrady běţných závazků, a to jak závazků z titulu nákupu zboţí a sluţeb a z titulu
mzdových nároků zaměstnanců a jiných provozních nákladů, tak i závazků specifických, například
splácení přijatých úvěrů.
Podnikatelský záměr je nástrojem realizace cílů, které podnikatel podnikáním sleduje. Má tedy
prioritní význam přímo pro konkrétního podnikatele. Jak jiţ bylo řečeno, je podnikatelský záměr
někdy podkladem pro poskytnutí úvěru či veřejné podpory, nejčastěji ve formě dotace. V těchto
případech mohou být na obsah podnikatelského záměru kladeny zvláštní poţadavky a
podnikatelský záměr musí být zpracován podle předepsané osnovy. Jako příklad lze uvést
poţadavky na podnikatelský záměr k projektu připravovanému v souvislosti s ţádostí o podporu
z programu ROZVOJ Operačního programu podnikání a inovace na období let 2007-2013.
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PŘÍKLAD
Osnova podnikatelského záměru k projektům zaměřeným na pořízení nových technologických zařízení
s vyššími technickými a uţitnými parametry a na realizaci projektů zvyšujících efektivnost procesů, které
mohou být podpořeny v rámci programu ROZVOJ Operačního programu podnikání a inovace na období
2007-2013, obsahuje tyto hlavní body:
Identifikační údaje ţadatele o podporu
Podrobný popis projektu
Charakteristika projektu a jeho soulad s podmínkami programu
Lidské zdroje pro zabezpečení realizace projektu
Vliv projektu na ţivotní prostředí
Technická specifikace projektu
SWOT analýza ţadatele
SWOT analýza projektu
Podrobná specifikace parametrů pořizované technologie, porovnání se stávajícím (výchozím)
stavem
Časový harmonogram projektu
Zahájení projektu
Ukončení projektu
Členění do etap
Udrţitelnost projektu po jeho dokončení
Marketingová analýza
Popis trhu
o Definice zákaznických segmentů
o Potenciál trhu, vývoj trhu
o Popis konkurence
o Odběratelé (zajištění odbytu)
o Dodavatelé
o Moţné substituty produktu
Marketingová strategie
o Popis produktu
o Cena
o Propagace
o Distribuce
Finanční analýza projektu
Základní ekonomické ukazatele
o Výkony
o Trţby za prodej vlastních výrobků a sluţeb
o Export
o Přepočtený počet pracovníků
o Provozní hospodářský výsledek
o Přidaná hodnota
o Spotřeba materiálu a energie a sluţby
Náklady a výnosy spojené s projektem
Zdroje financí
Závěr – shrnutí relevantních údajů z projektu

2.3 Realizace podnikatelské činnosti
Podnikatelé (podnikatelské subjekty) vstupují z titulu své podnikatelské činnosti do smluvních
závazkových vztahů s různými typy ekonomicky samostatných subjektů, a to jak společností
(právnických osob), tak fyzických osob. Vzájemné smluvní vztahy mezi podnikateli jsou
determinovány charakterem jejich činnosti, jejich specializací a způsobilostí samostatně efektivně
vykonávat různé činnosti, které jsou pro dosaţení cílů jejich podnikání nezbytné.
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Základní orientace ve smluvní úpravě vztahů podnikatele k jiným podnikatelům, finálním
spotřebitelům z řad fyzických osob a k vlastním zaměstnancům je pro podnikatele důleţitá
především z toho důvodu, ţe pro něj zakládá četné povinnosti. K obecným povinnostem
vyplývajícím ze závazkových vztahů přistupuje i řada dalších povinností upravených příslušnými
právními předpisy. Pro podnikatele jsou zvlášť významné povinnosti týkající se právní úpravy
ochrany práv spotřebitele a
ochrany zaměstnanců, včetně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Podnikatelská činnost je regulována širokým okruhem právních norem. Regulace podnikání
zahrnuje regulaci ekonomických aspektů podnikání a regulaci ostatních podmínek, za nichţ lze
určitou podnikatelskou činnost vykonávat. Ekonomický rámec pro podnikatelskou činnost je
vymezen především regulačním rámcem fiskálních předpisů, zejména z oblasti daňové, z oblasti
účetnictví a z oblasti sociálního pojištění. Dopad na výsledky hospodaření mají i četné další
předpisy regulující chování podnikatelů například v jiţ zmíněných oblastech pracovně právní a
ochrany spotřebitele, ale i v oblasti ochrany hospodářské soutěţe, regulace veřejných zakázek i
v dalších oblastech, například v oblasti ochrany ţivotního prostředí, protipoţární ochrany,
poţadavků na dodrţování hygienických norem apod.
Podnikatelské subjekty jsou nejen nositeli pokroku a hybnou silou ekonomického rozvoje, ale i
nositeli četných rizik. Jsou vystaveny jak obecným rizikům, například nepříznivým důsledkům
ţivelných událostí, tak - a to zejména - četným rizikům, která jsou vlastní právě podnikání. Jedná
se o širokou škálu rizik zahrnujících především nepříznivé důsledky neplnění nebo nenáleţitého
plnění smluvních závazků ze strany jejich partnerů, nedostatků podnikatelského prostředí, v jehoţ
rámci vykonávají svou činnost, a neočekávaného celkového ekonomického vývoje s nepříznivým
dopadem na jejich hospodaření, a to nejen v oblasti nákladů (inflace, růst cen vstupů – surovin i
energií), ale i výnosů (pokles poptávky, kurzová rizika apod.). Podnikatel musí cílevědomě usilovat
o minimalizaci rizik vyplývajících z podnikání, včetně těch rizik, která vědomě podstupuje.
Podnikatel musí průběţně sledovat moţnost svého dalšího rozvoje tak, aby byl schopen trvale
prokazovat svou konkurenceschopnost. Musí proto být schopen vyuţít i specifických příleţitostí,
které se mu naskytnou. Nové rozvojové příleţitosti pro podnikatele představuje například moţnost
prosazení se na evropském trhu sluţeb, a také programová podpora rozvojových projektů v rámci
operačních programů spolufinancovaných z rozvojových, především strukturálních, fondů EU.
K posílení postavení podnikatele na trhu můţe významným způsobem přispět jeho chování na
trhu, především jeho vztahy se spotřebiteli, odběrateli a dodavateli, jeho přístup k vytváření
pracovního prostředí, přístup k ochraně ţivotního prostředí a jeho působení v místě, kde vykonává
svou podnikatelskou činnost (spolupráce s místními organizacemi, sdruţeními a institucemi)
Dobrovolné respektování zájmů příslušných subjektů a odpovědný přístup k okolí, které podnik
obklopuje, přispívá k dobrému jménu podniku a tím i k posílení jeho konkurenceschopnosti.
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3 Podnikání fyzických osob
3.1 Přehled hlavních kategorií osob samostatně výdělečně činných
Osoba samostatně výdělečně činná (dále zpravidla jen „OSVČ―) je osoba vykonávající
samostatnou činnost nebo spolupracující při výkonu samostatné výdělečné činnosti, pokud podle
zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění, na ni lze rozdělovat příjmy a výdaje
spojené s výkonem této činnosti. V rámci zdaňování fyzických osob platí pro OSVČ některá
specifická pravidla. Podrobné vymezení OSVČ obsahuje zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém
pojištění, v platném znění, podle něhoţ se výkonem samostatné výdělečné činnosti rozumí:
provozování zemědělské výroby, hospodaření v lesích, na vodních plochách, pokud
je osoba provozující tuto činnost zapsána do evidence podle zvláštního zákona;
provozování ţivnosti na základě ţivnostenského nebo jiného oprávnění podle
ţivnostenského zákona;
výkon umělecké nebo jiné tvůrčí činnosti na základě autorskoprávních vztahů,
pokud se podle prohlášení osoby provozující tuto činnost jedná o soustavný výkon;
výkon činnosti na základě oprávnění podle zvláštních právních předpisů;
výkon činností vykonávaných vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za
účelem dosaţení příjmů, pokud se podle prohlášení osoby konající tuto činnost
jedná a soustavný výkon.
Z výše uvedeného vyplývá, ţe osobou samostatně výdělečně činnou můţe být nejen ţivnostník,
tedy fyzická osoba podnikající podle ţivnostenského zákona, ale i celá řada dalších podnikatelů,
resp. fyzických osob.
Osoby podnikající podle ţivnostenského zákona představují významnou, ne-li nejvýznamnější
skupinu osob samostatně výdělečně činných. Tato kapitola je zaměřena právě na tuto kategorii
podnikatelů.

3.2 Základní charakteristika živnostenského podnikání
Ţivnostenské podnikání je podnikání, které je provozováno za podmínek stanovených zákonem č.
455/1991 Sb., ţivnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Ţivnostenský zákon upravuje
podnikání v oblasti výroby, obchodu a poskytování sluţeb. Ţivnost, kterou se rozumí soustavná
činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosaţení
zisku, můţe provozovat fyzická nebo právnická osoba, splní-li podmínky stanovené ţivnostenským
zákonem. Ţivnost lze vykonávat (provozovat) v provozovně nebo více provozovnách. Provozovnou
se podle ţivnostenského zákona rozumí prostor, v něm je ţivnost provozována. Za provozovnu se
povaţuje i automat nebo mobilní provozovna. Mobilní provozovna je provozovna, která je
přemístitelná a není umístěna na jednom místě po dobu delší neţ tři měsíce. Provozovny musí být
trvale a zvenčí viditelně označeny obchodní firmou nebo názvem nebo jménem a příjmením
podnikatele, a bylo-li mu přiděleno identifikační číslo, pak i jím.
Zákon vymezuje ţivnost nepřímo negativním výčtem činností, které se za ţivnost nepovaţují. Za
ţivnostenské podnikání se nepovaţuje především samostatná výdělečná činnost fyzických osob
v různých oborech specializované odborné činnosti, která je upravena zvláštními předpisy.
Základní přehled fyzických osob působících ve vybraných oborech, k němuţ je nutná zvláštní
odborná kvalifikace podle zvláštních právních předpisů, je patrný z přehledu v TABULCE 1.
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TABULKA 1 - Odborné činnosti fyzických osob vyţadující kvalifikaci podle zvláštních předpisů
Odborná profese
Advokát
Notář
Patentový zástupce
Soudní exekutor
Znalec
Tlumočník
Auditor
Daňový poradce
Burzovní dohodce
Burzovní makléř

Zprostředkovatel
Rozhodce při řešení
kolektivních sporů
Rozhodce při
rozhodování
majetkových sporů
Úředně oprávněný
zeměměřický inţenýr
Autorizovaný
(svobodný) architekt
Autorizovaný
(svobodný) inţenýr
činný ve výstavbě
Autorizovaný inspektor
vykonávající svoji
činnost jako svobodné
povolání
Lékař
Lékárník
Stomatolog
Psychoterapeut
Přírodní léčitel
Klinický logoped
Klinický psycholog
Další zdravotničtí
pracovníci
Veterinární lékař
Další veterinární
pracovníci

Právní úprava výkonu podnikatelské činnosti
Zákon č. 85/ 1996 Sb., o advokacii ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti
Zákon č. 417/2004 Sb., o patentových zástupcích
Zákona č. 120/ 2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční
činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů
Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících
Zákon č. 254/2000 Sb., o auditorech a Komoře auditorů České
republiky
Zákon č. 523/1992Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových
poradců České republiky
Zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech ve znění pozdějších
předpisů
Zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách ve znění pozdějších
předpisů
Zákon č. 152/1996 Sb., o cenných papírech a burze cenných papírů
§ 11 a § 13, odst. 1 Zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním
vyjednávání, ve znění zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 118/1995
Sb. a zákona č. 155/1995 Sb.
Zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích
nálezů
Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění
některých zákonů souvisejících s jeho zavedením
§ 14, odst. 1 písm. A) zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných
inţenýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů
§ 144, odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon)
Zákon č. 20 /1966 Sb., o péči o zdraví lidu ve znění pozdějších
předpisů

Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně souvisejících
zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů

Z přehledu je patrné, ţe zvláštní právní úprava se vztahuje i na některé profese, s nimiţ se
podnikající fyzické osoby mohou ve své podnikatelské praxi setkat, resp. jejichţ sluţeb mohou
vyuţívat.
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Kromě výkonu činnosti v rámci výše uvedených odborných profesí se za ţivnostenskou činnost
nepovaţují například podnikání v oblasti bankovnictví a pojišťovnictví, hornická činnost, pořádání
loterií, zemědělství, školství, zřizování a provoz telekomunikací, provozování rozhlasového a
televizního vysílání, státní zkušebnictví. Podrobný výčet činností, které se nepovaţují za ţivnost, je
uveden v § 3 odst. 1 a v § 3 odst. 3 ţivnostenského zákona.
Subjekty oprávněné provozovat ţivnost
1) Ţivnost můţe provozovat fyzická nebo právnická osoba, splní-li podmínky stanovené
ţivnostenským zákonem.
2) Fyzická osoba s bydlištěm nebo právnická osoba se sídlem mimo území České republiky
můţe na území České republiky provozovat ţivnost za stejných podmínek a ve stejném
rozsahu jako česká osoba.
3) Fyzická osoba, jíţ byl udělen azyl nebo doplňková ochrana i její rodinní příslušníci mohou
dle poslední velké novely ţivnostenského zákona z r. 2008 provozovat ţivnost za stejných
podmínek jako česká osoba.

3.3 Kategorizace živností

Ţivnostenský zákon podle způsobu vzniku ţivnostenského oprávnění rozlišuje dvě základní
kategorie ţivností, a to ţivnosti ohlašovací a koncesované. Na rozdíl od ţivnosti koncesované je
na vznik ţivnosti ohlašovací právní nárok. Jsou-li tedy splněny podmínky stanovené zákonem,
ţivnostenský úřad je povinen vydat podnikateli ţivnostenské oprávnění. Na vznik koncesované
ţivnosti právní nárok není. Osobě, která hodlá podnikat podle ţivnostenského zákona, se koncese
uděluje na základě správního řízení. Oprávnění provozovat ţivnost vzniká u ohlašovacích ţivností
dnem ohlášení, u koncesovaných ţivností dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese.
Ţivnosti ohlašovací se pak podle podmínek, které musí ţadatel splňovat, člení na ţivnosti
řemeslné, vázané a ţivnost volnou.
Schéma kategorizace ţivností

Ţivnosti

ohlašovací

koncesované

řemeslné
vázané

volné
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K provozování řemeslných ţivností se vyţaduje prokázání odborné způsobilosti. Výčet řemeslných
ţivností obsahuje TABULKA 2.
TABULKA 2 - Ţivnosti ohlašovací – řemeslné (viz příloha č. 1 ţivnostenského zákona)
Řeznictví a uzenářství
Mlékárenství
Mlynářství
Pekařství, cukrářství
Pivovarnictví a sladovnictví
Zpracování kůţí a koţešin
Aplikace, výroba a opravy ortopedické obuvi
Broušení a leptání skla
Zpracování gumárenských směsí
Zpracování kamene
Slévárenství, modelářství
Kovářství, podkovářství
Galvanizérství, smaltéřství
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických
telekomunikačních zařízení
Hodinářství
Zlatnictví a klenotnictví
Truhlářství, podlahářství
Výroba a opravy hudebních nástrojů
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
Zednictví
Montáţ, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Montáţ, opravy a rekonstrukce chladicích zařízení a tepelných čerpadel
Vodoinstalatérství a topenářství
Montáţ, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny
Montáţ, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny
Montáţ, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení
Izolatérství
Malířství, lakýrnictví, natěračství
Pokrývačství, tesařství
Klempířství a oprava karoserií
Kamnářství
Opravy silničních vozidel
Holičství, kadeřnictví
Barvení a chemická úprava textilií
Čištění a praní textilu a oděvů
Kominictví
Hostinská činnost
Kosmetické sluţby
Pedikúra, manikúra

a

Odborná způsobilost pro řemeslné ţivnosti se obvykle prokazuje dokladem o řádném ukončení
středního vzdělání, a to výučním listem nebo maturitní zkouškou v příslušném oboru vzdělání.
Dalším dokladem můţe být řádné ukončení vyššího odborného vzdělání nebo vysokoškolského
vzdělání v příslušném oboru. V neposlední řadě se odborná způsobilost prokazuje dokladem o
uznání odborné kvalifikace a ověření nebo uznání dosaţené úplné kvalifikace pro příslušný obor.
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Za průkaz odborné způsobilosti lze uznat i doklad o ukončení středoškolského nebo
vysokoškolského odborného studia a vykonání předepsané praxe v oboru. Délka praxe je
stanovena pro ukončení středoškolského studia a vyššího odborného vzdělání v příbuzném oboru
jeden rok. Výše uvedené doklady lze nahradit ukončením vysokoškolského vzdělání v příbuzném
oboru, doklady o řádném ukončení rekvalifikace nebo dokladem o vykonání šestileté praxe
v oboru.
Pro ţivnosti ohlašovací vázané rovněţ platí podmínka splnění zvláštní odborné způsobilosti. Výčet
vázaných ţivností obsahuje TABULKA 3.
TABULKA 3 - Ţivnosti ohlašovací – vázané (viz příloha č. 2 ţivnostenského zákona)
Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin,
rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu
rostlin nebo biocidními přípravky
Geologické práce
Zpracování tabáku a výroba tabákových výrobků
Výroba a zpracování paliv a maziv
Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků a prodej
chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické
Výroba a opravy sériově zhotovovaných
protéz,
trupových ortéz,
končetinových ortéz,
měkkých bandáţí
Oční optika
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Projektová činnost ve výstavbě
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Nákup a prodej kulturních památek nebo předmětů kulturní hodnoty
Obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Provádění dobrovolných draţeb movitých věcí podle zákona o veřejných draţbách
Oceňování majetku pro
věci movité
věci nemovité
nehmotný majetek
finanční majetek
podnik
Výkon zeměměřických činností
Zpracování návrhu katalogizačních dat
Měření znečišťujících a pachových látek, ověřování mnoţství emisí skleníkových plynů a
zpracování rozptylových studií
Revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu
Restaurování děl z oboru výtvarných umění, která nejsou kulturními památkami nebo jejich
částmi, ale jsou uloţena ve sbírkách muzeí a galerií nebo se jedná o předměty kulturní
hodnoty
Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace
bez pouţití toxických nebo vysoce toxických chemických
látek a chemických přípravků s výjimkou speciální
- 16 -

Hospodářská komora České republiky

Příručka pro podnikání v roce 2009

ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace
v potravinářských a zemědělských provozech
v potravinářských nebo zemědělských provozech
toxickými nebo vysoce toxickými chemickými látkami
nebo chemickými přípravy, s výjimkou speciální
ochranné dezinsekce a deratizace v potravinářských
nebo zemědělských provozech
Průvodcovská činnost horská
Vodní záchranářská sluţba
Technicko - organizační činnost v oblasti poţární ochrany
Poskytování sluţeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Poskytování tělovýchovných a sportovních sluţeb v oblasti
Provozování autoškoly
Pořádání kurzů k získání znalostí k výkonu speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a
deratizace
Péče o dítě do tří let věku v denním reţimu
Psychologické poradenství a diagnostika
Drezúra zvířat
Činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůţe
Masérské, rekondiční a regenerační sluţby
Provozování solárií
Prokazování odborné způsobilosti k provozování vázaných ţivností často upravují zvláštní právní
předpisy. Příloha č. 2 k ţivnostenskému zákonu obsahuje kromě vymezení vázaných ţivností i
vymezení poţadované odborné způsobilosti pro tyto ţivnosti a odkazy na právní předpisy
(zpravidla zákony), které odbornou způsobilost vázaných ţivností upravují.
Předmětem ţivnosti volné je výroba, obchod a sluţby, které nejsou ţivnostmi řemeslnými,
vázanými nebo koncesovanými. Ţivnost volná aktuálně zahrnuje 80 oborů činností, uvedených
v příloze č. 4 k ţivnostenskému zákonu. Podnikání v rámci zmíněných 80 oborů činností je
povaţováno za provozování jediné ţivnosti volné, k jejímuţ provozování postačí jediné oprávnění,
v jehoţ rámci lze vykonávat ţivnost ve všech 80 oborech. Pro získání tohoto oprávnění postačí
podání jediného ohlášení ţivnosti, kde ţadatel uvede, které obory ţivnosti volné bude vykonávat.
Jakoukoliv změnu oborů činnosti v rámci ţivnosti volné pak stačí pouze ohlásit ţivnostenskému
úřadu. Pro ţivnost volnou ţivnostenský zákon nevyţaduje prokázání odborné ani jiné způsobilosti.
Postačí, kdyţ uchazeč o získání ţivnostenského oprávnění splňuje všeobecné podmínky
provozování ţivnosti.
Koncesované ţivnosti podléhají vydání státního povolení s jejich provozováním, které osvědčuje
výpis. Výpis se vydává na základě rozhodnutí o udělení koncese a zápis do ţivnostenského
rejstříku. Odborná způsobilost pro koncesované ţivnosti je upravena zvláštními předpisy. Výčet
koncesovaných ţivností obsahuje přehled v TABULCE 4.
TABULKA 4 - Ţivnosti koncesované viz příloha č. 3 ţivnostenského zákona
Výroba a úprava kvasného lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou piva,
ovocných vín ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů získaných pěstitelským
pálením)
Výroba a úprava lihu sulfitového nebo lihu syntetického
Výzkum, vývoj, výroba, ničení, zneškodňování, zpracování, nákup a prodej výbušnin
Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání,
znehodnocování a ničení zbraní a střeliva
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Nákup a prodej, půjčování, vývoj, výroba, opravy, úpravy, uschovávání, skladování,
přeprava, znehodnocování a ničení bezpečnostního materiálu
Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze
zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW
Silniční motorová doprava
nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla o největší
povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně,
nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší
povolené hmotnosti nad 3,5 tuny,
nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší
povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně,
nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší
povolené hmotnosti nad 3,5 tuny,
vnitrostátní příleţitostná osobní,
mezinárodní příleţitostná osobní,
vnitrostátní veřejná linková,
vnitrostátní zvláštní linková,
mezinárodní linková,
mezinárodní kyvadlová, taxisluţba
Vnitrostátní vodní doprava
Kontrolní testování mechanizačních prostředků na ochranu rostlin
Provádění pyrotechnického průzkumu
Provádění veřejných draţeb
dobrovolných
nedobrovolných
Provozování cestovní kanceláře
Ostraha majetku a osob a sluţby soukromých detektivů
Poskytování technických sluţeb k ochraně majetku a osob
Vedení spisovny
Provozování střelnic a výuka a výcvik ve střelbě ze zbraní
Provádění trhacích a ohňostrojných prací
Provozování pohřební sluţby
Provádění balzamace a konzervace
Provozování krematoria

V příloze č. 3 k ţivnostenskému zákonu jsou kromě vymezení předmětu podnikání koncesovaných
ţivností dále pro příslušné koncesované ţivnosti uvedeny:
poţadovaná odborná a jiná zvláštní způsobilost,
podmínky provozování ţivnosti, jejichţ splnění se vyţaduje na základě ţivnostenského
zákona anebo na základě zvláštních právních předpisů,
orgány státní správy, které se k ţádosti o koncesi vyjadřují,
odkazy na právní předpisy (zpravidla zákony), které podnikání v příslušném oboru,
k němuţ opravňuje koncesovaná ţivnost, upravují.
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3.4 Všeobecné podmínky provozování živností
Osoby provozující ţivnostenskou činnost musí splňovat všeobecné a zvláštní podmínky. Zvláštní
podmínky se liší podle kategorií ţivností a podle jejich specifik.
Podmínkou provozování ţivnosti je splnění dále uvedených všeobecných podmínek:
dosaţení věku 18 let;
způsobilost k právním úkonům;
bezúhonnost.
Za bezúhonného se pro účely ţivnostenského zákona nepovaţuje ten, kdo byl pravomocně
odsouzen
a) pro trestný čin spáchaný úmyslně, ať jiţ samostatně nebo v souběhu s jinými trestnými
činy, a byl mu uloţen nepodmíněný trest odnětí svobody v trvání nejméně jednoho roku,
nebo
b) pro trestný čin spáchaný úmyslně, jestliţe byl spáchán v souvislosti s podnikáním, pokud
se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen.
Novela ţivnostenského zákona tak dovoluje podnikat i podnikateli, který spáchal nedbalostní
trestný čin a nebo úmyslný trestný čin bez souvislosti s jeho podnikáním, za jehoţ spáchání mu
byl uloţen mírnější, neţ nepodmíněný trest odnětí svobody v trvání jednoho roku. Bezúhonnost se
prokazuje výpisem z rejstříku trestů.

3.5 Zvláštní podmínky provozování živnosti
Zvláštními podmínkami provozování ţivnosti se rozumí odborná způsobilost dokládaná u ţivností
řemeslných, vázaných a koncesovaných a jiná způsobilost, dokládaná u koncesí. Odborná
způsobilost se dokládá osvědčením o vzdělání, kvalifikaci a praxi. K jiné způsobilosti se vyjadřuje
orgán spravující oblast předmětu ţádané koncese. Ţivnostenskou činnost lze provozovat na
základě ţivnostenského oprávnění. Oprávnění k provozování ţivnosti se prokazuje výpisem
z ţivnostenského rejstříku.
Podnikatel můţe provozovat ţivnost prostřednictvím odpovědného zástupce, kterým je fyzická
osoba ustanovená podnikatelem splňující všeobecné i zvláštní podmínky provozování ţivnosti.

3.5.1 Oprávnění k provozování ohlašovací živnosti
Při vstupu fyzické osoby do podnikání nebo při rozšiřování činnosti fyzické osoby, která bude
provozovat nebo provozuje ohlašovací ţivnost, platí vůči ţivnostenskému úřadu ohlašovací
povinnost. Ohlášení se provádí prostřednictvím formuláře „Ohlášení ţivnosti pro fyzickou osobu―,
který je součástí jednotného registračního formuláře a ke kterému musí být doloţeny poţadované
přílohy.
Závazné náleţitosti ohlášení stanoví § 45 ţivnostenského zákona, závazné přílohy ohlášení
ţivnosti § 46. Závaznými přílohami ohlášení ţivnosti jsou:
výpis z rejstříku trestů (ne starší neţ 3 měsíce);
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výpis z rejstříku trestů odpovědného zástupce (je-li ustanoven);
doklad osvědčující právní důvod uţívání pro místo podnikání, liší-li se od bydliště;
doklady o odborné způsobilosti, popř. odborné způsobilosti odpovědného zástupce
poţadované u řemeslných a vázaných ţivností;
čestné prohlášení odpovědného zástupce;
doklad o zaplacení správního poplatku 1 000 Kč.
Podání vůči ţivnostenskému úřadu (včetně ohlášení ţivnosti nebo ţádosti o udělení koncese)
můţe podnikatel učinit na kterémkoliv ţivnostenském úřadě, jakoţ i na kterémkoli kontaktním
místě veřejné správy (kontaktní místo v rámci projektu CzechPOINT – viz níţe) na území České
republiky. Podnikatel se tedy nemusí řídit sídlem nebo místem podnikání či bydlištěm. Místní
příslušnost ţivnostenského úřadu však platí pro řízení o správních deliktech podle ţivnostenského
zákona.
Podnikatel prokazuje své ţivnostenské oprávnění výpisem ze ţivnostenského rejstříku. Dočasně
slouţí k prokázání ţivnostenského oprávnění k provozování ţivnosti ohlašovací stávající
ţivnostenské listy, které budou podnikatelům vyměněny za výpis při změně údajů, které jsou
stanoveny pro ohlášení ţivnosti. Do vydání výpisu lze ţivnostenské oprávnění prokázat téţ
stejnopisem ohlášení s prokázaným doručením ţivnostenskému úřadu.
Ţivnostenské oprávnění nemůţe být přeneseno na jinou osobu. Podnikatel je povinen
ţivnostenskému úřadu oznámit všechny změny a doplnění týkající se údajů a dokladů, které jsou
stanoveny pro ohlášení ţivnosti, a předloţit doklady o nich do 15 dnů od jejich vzniku. Na základě
tohoto oznámení provede ţivnostenský úřad zápis do ţivnostenského rejstříku a vydá výpis nebo
informuje podnikatele o provedeném zápisu. Ţivnostenský úřad zašle výpis, případně jiným
způsobem sdělí údaje o ţivnosti a o podnikateli místně příslušnému správci daně, Českému
statistickému úřadu, a příslušné správě sociálního zabezpečení místně příslušným podle bydliště
nebo sídla podnikatele. Ţivnostenský úřad těmto institucím oznamuje také veškeré změny týkající
se ţivnosti. Změny je podnikatel povinen nahlásit do 15 dnů ţivnostenskému úřadu, coţ neplatí
pro změny, které jsou jiţ zapsané v obchodním rejstříku.
V případě ohlašovacích ţivností lze při splnění všeobecných a zvláštních podmínek zahájit
podnikání jiţ v den, kdy byla tato činnost ohlášena na ţivnostenském úřadě nebo kontaktním
místě veřejné správy (http://www.czechpoint.cz) odevzdáním příslušného řádně vyplněného
formuláře s patřičnými přílohami. Výpis ze ţivnostenského rejstříku podléhá správnímu poplatku,
který musí být zaplacen před podáním ohlášení ţivnosti. V současné době při ohlášení ţivnosti při
vstupu do podnikání činí výše správního poplatku u ţivnostenského úřadu 1 000 Kč; u
kontaktních míst veřejné správy se za přijetí podání vybírá navíc poplatek ve výši 50 Kč. Za vydání
úplného nebo částečného výpisu z ţivnostenského rejstříku činí poplatek 20 Kč za kaţdou i
započatou stránku u ţivnostenského úřadu, kontaktní místa veřejné správy nabízejí výpisy
maximálně za 100 Kč za první a 50 Kč za kaţdou další započatou stránku.

3.5.2 Oprávnění k provozování živnosti koncesované
Fyzická osoba, popřípadě právnická osoba, která chce začít provozovat koncesovanou ţivnost, je
povinna poţádat ţivnostenský úřad o vydání koncese. V případě formálních nedostatků
ţivnostenský úřad vyzve podnikatele, aby do 15 dnů odstranil chyby. Na rozdíl od ohlašovacích
ţivností nerozhoduje o vydání koncesní listiny sám ţivnostenský úřad, ale ţádost předává k
posouzení věcně příslušnému státnímu orgánu (dle druhu ţivnosti). Vydání koncesní listiny
zpravidla trvá dva měsíce, přičemţ tato lhůta zahrnuje i lhůtu 30 dnů, v níţ je věcně příslušný
státní orgán povinen zaslat příslušnému ţivnostenskému úřadu své stanovisko k ţádosti.
Na rozdíl od ohlašovací ţivnosti je moţno koncesovanou ţivnost začít provozovat aţ dnem vydání
výpisu prokazujícího ţivnostenské oprávnění. Ţádost o vydání výpisu se zpravidla podává na
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formuláři, který lze získat na ţivnostenském úřadě; standardní verzi formuláře také nabízí ke
staţení na svém Formulářovém portálu (http://formulare.komora.cz) Hospodářská komora České
republiky. Vzhled formuláře není zcela ustálen a často se liší dle potřeb ţivnostenského úřadu.
Závazné náleţitosti ţádosti jsou vymezeny v § 50 ţivnostenského zákona.
Ţivnostenský zákon stanoví závazné přílohy k ţádosti o vydání koncesní listiny. Závazné přílohy
k ţádosti o vydání koncesní listiny jsou obdobné jako přílohy předkládané při ohlašování ţivnosti a
zahrnují:
výpis z rejstříku trestů;
výpis z rejstříku trestů odpovědného zástupce (je-li ustanoven);
doklad o zaplacení správního poplatku 1 000 Kč
doklady o odborné nebo zvláštní způsobilosti poţadované u koncesované ţivnosti,
čestné prohlášení odpovědného zástupce,
výpis z obchodního rejstříku, je-li v něm fyzická osoba zapsána.
Přijetí ţádosti o koncesi podléhá poplatku 1 000 Kč, pokud je ţádost o koncesi podávána při
vstupu do podnikání a 500 Kč při přijetí další ţádosti o koncesi.
Oprávnění k provozování koncesované ţivnosti se prokazuje výpisem ze ţivnostenského rejstříku.
Dočasně do doby vydání prvního výpisu podnikateli lze jiţ udělené oprávnění k provozování
ţivnosti koncesované prokazovat koncesní listinou nebo pravomocným rozhodnutím o udělení
koncese. Přijetí ţádosti o koncesi při vstupu do ţivnostenského podnikání podléhá správnímu
poplatku, který činí 1 000 Kč při podání ţádosti na ţivnostenském úřadě. Při vyuţití sluţeb
některého z kontaktních míst veřejné správy ţadatel navíc zaplatí poplatek za přijetí podání ve
výši 50 Kč.

3.6 Možnost využití asistence při zakládání živnosti
TIP
Podání vůči ţivnostenským úřadům lze učinit nejen přímo, ale i prostřednictvím kontaktního místa
veřejné správy – místa CzechPOINT (dále jen „CzP―). Na kontaktní místo veřejné správy se mohou
obrátit uchazeči o získání ţivnostenského oprávnění i podnikatelé, kteří jiţ toto oprávnění získali a
chtějí provést nějakou změnu. Podání učiní na CzP prostřednictvím jednotného registračního
formuláře, který vyplní buď v listinné podobě, nebo v elektronické podobě. Pro podání
v elektronické podobě lze s výhodou vyuţít formulářový portál Hospodářské komory České
republiky na adrese: http://formulare.komora.cz.
Kontaktní místo veřejné správy přijaté podání neprodleně doručí obecnímu ţivnostenskému
úřadu, který si podatel zvolí. Pokud si podatel obecní ţivnostenský úřad nezvolí, doručí se podání
nejbliţšímu obecnímu ţivnostenskému úřadu příslušnému podle místa podání. Pokud je pro
podání podateli stanovena lhůta, je zachována, je-li posledního dne lhůty učiněno podání u
kontaktního místa veřejné správy. Lhůta pro vyřízení podání ale začne běţet aţ v okamţiku jeho
doručení (včetně příloh) ţivnostenskému úřadu. Podání se doručuje v elektronické podobě
způsobem umoţňujícím dálkový přístup s vyuţitím komunikační infrastruktury ţivnostenského
rejstříku, pokud to dovoluje povaha podání. Je-li učiněno v elektronické podobě, kontaktní místo
veřejné správy zašle neprodleně příslušnému obecnímu ţivnostenskému úřadu i listinnou podobu
podání (s podpisem podatele). Za příjem podání inkasuje kontaktní místo veřejné správy poplatek
ve výši 50 Kč.
Kontaktním místem budou podávajícím osobám v rámci jednotlivých kroků poskytnuty tyto sluţby:
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CzP vytiskne listinnou podobu elektronicky vytvořeného podání a po odsouhlasení
podávajícím zajistí podepsání listinné podoby podání podávajícím nebo přímo převezme
podepsanou listinnou podobu podání od podatele;
CzP odešle elektronicky podání na příslušný ŢÚ, nechá si od ţivnostenského rejstříku
potvrdit přijetí (doručenkou) a předá doručenku podávajícímu;
CzP neprodleně odešle podepsanou listinnou podobu podání na příslušný ŢÚ (spolu s
případnými přílohami, kterým jejich povaha nedovolila elektronické odeslání), CzP
k podání připojí a odešle doručenku s razítkem kontaktního místa veřejné správy a
podpisem pracovníka CzP a kopii dokladu o zaplacení správního poplatku;
CzP garantuje, ţe data podání poslaná elektronicky do ţivnostenského rejstříku jsou
identická s údaji v listinné podobě podání podepsané podávajícím podnikatelem v CzP a
odeslané z CzP ţivnostenskému úřadu.
CzechPOINT
Kontaktní místa veřejné správy zřízená dle zákona č. 365/2000 Sb. o informačních systémech
veřejné správy a o změně některých dalších zákonů (dále jen „ISVS―), (obecní, městské a krajské
úřady, zastupitelské úřady v zahraničí, pracoviště České pošty, notáři a Hospodářská komora
České republiky), poskytují aktuálně ověřené výpisy z následujících registrů:
Obchodního rejstříku
Ţivnostenského rejstříku
Katastru nemovitostí
Rejstříku trestů
Registru řidičů - výpis bodového hodnocení osoby
Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Registru Ministerstva ţivotního prostředí - MA ISOH (správa a kontrola agendy)
a přijímají podání podle § 72 ţivnostenského zákona
Jak lze potřebný výpis získat?
Stačí navštívit kontaktní místo veřejné správy. Výpis ze všech výše zmíněných rejstříků Vám bude
v pracovní době kontaktního místa zpravidla vyhotoven na počkání.
K získání výpisu není nutné předkládat ţádné zvláštní doklady (mimo výpisu z rejstříku
trestů, z registru řidičů, z registru Ministerstva ţivotního prostředí a při podání podle § 72
ţivnostenského zákona, kde je nutné prokázat totoţnost oprávněné osoby občanským průkazem
nebo cestovním pasem), stačí pouze uvést jednoznačné identifikátory.
Pro získání výpisu z registrů ISVS jsou nutné identifikátory: IČ pro rejstříky a seznam
kvalifikovaných dodavatelů, katastrální území a číslo listu vlastnictví pro získání výpisu z katastru
nemovitostí, totoţnost u výpisu z rejstříku trestů a z registru řidičů, totoţnost a IČ u výpisu
z registru Ministerstva ţivotního prostředí a při podání podle § 72 ţivnostenského zákona.
Kontaktní místa hospodářské komory nad rámec zákonných povinností nabízejí v případě potřeby
i pomoc s vyhledáním příslušných identifikátorů.
Cena ověřených výstupů z ISVS se řídí dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích a
nesmí přesáhnout částku 100 Kč za první a 50 Kč za druhou a kaţdou další stranu. Některé
subjekty, provozující kontaktní místa veřejné správy, jako např. Hospodářská komora České
republiky, mají stanovenu niţší cenu za vydání ověřeného výpisu, neţ je její zákonem stanovená
maximální výše.
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Součástí celorepublikové sítě kontaktních míst veřejné správy jsou i kontaktní místa Hospodářské
komory České republiky v jednotlivých regionech. Jejich aktuální seznam a ceník za vydávání
ověřených výpisů a přijímání podání je k dispozici v sekci Sluţby na www.komora.cz.

3.7 Rekapitulace správních poplatků týkajících se živnostenského podnikání
Pro konkrétní podání a úkony související se ţivnostenským podnikáním platí správní poplatky
uvedené v následujícím přehledu.
Podání / Úkon související se ţivnostenským podnikáním
Ohlášení ţivnosti při vstupu do ţivnostenského podnikání
Další ohlášení ţivnosti
Přijetí ţádosti o koncesi při vstupu do ţivnostenského podnikání
Další přijetí ţádosti o koncesi
Změna rozhodnutí o udělení koncese
Vydání rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou
ţivnost
Vydání výpisu z ţivnostenského rejstříku po provedení oznámení změny
Vydání úplného nebo částečného výpisu z ţivnostenského rejstříku na ţádost
(poplatek u ţivnostenského úřadu za kaţdou i započatou stránku)
Vydání úplného nebo částečného výpisu z ţivnostenského rejstříku na ţádost
(maximální poplatek u kontaktního místa veřejné správy za první stránku)
Vydání úplného nebo částečného výpisu z ţivnostenského rejstříku na ţádost
(poplatek u kontaktního místa veřejné správy za kaţdou další i započatou
stránku)
Přijetí podání kontaktním místem veřejné správy

Výše
poplatku Kč
1 000 Kč
500 Kč
1 000 Kč
500 Kč
500 Kč
500 Kč
100 Kč
20 Kč
100 Kč,
50 Kč,
50 Kč

Předmětem poplatku není:
vydání prvního výpisu ze ţivnostenského rejstříku po provedení zápisu podnikatele do
ţivnostenského rejstříku
změna podmínek provozování podnikatelské činnosti provedená správním úřadem z
vlastního podnětu
schválení odpovědného zástupce, je-li provedeno současně s rozhodnutím o udělení
koncese
změna rozhodnutí o udělení koncese nebo vydání výpisu z ţivnostenského rejstříku po
provedení oznámené změny,
navazuje-li tato změna na změnu jiţ provedenou v obchodním rejstříku
změna oboru činnosti v rámci ţivnosti volné.

3.8 Povinnosti podnikatelů provozujících živnost
Podnikatel je povinen při provozování ţivnosti dodrţovat povinnosti vyplývající ze ţivnostenského
zákona a zvláštních právních předpisů. Kromě této obecné povinnosti ţivnostenský zákon ukládá
podnikatelům, kteří provozují ţivnostenskou činnost, řadu konkrétních povinností, jejichţ neplnění
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často podléhá sankcím. Jedná se o obecné povinnosti uloţené podnikatelům ţivnostenským
zákonem, povinnosti podnikatelů ve vztahu k zákazníkům a oznamovací povinnosti vůči
ţivnostenským úřadům.
Vymezení obecných povinností podnikatelů podnikajících podle ţivnostenského zákona a horní
hranici případné pokuty za jejich porušení uvádí následující přehled.
Vymezení povinnosti podnikatele:
Obecné povinnosti
Podnikatel je povinen zajistit výkon činností, které jsou
obsahem
ţivností
uvedených
v příloze
č.
5
k ţivnostenskému zákonu pouze fyzickými osobami
splňujícími stanovené poţadavky odborné způsobilosti. Je
povinen vést o osobách splňujících podmínky odborné
způsobilosti evidenci a uchovat kopie dokladů
prokazujících tuto způsobilost minimálně 3 roky ode dne
ukončení výkonu činností těmito osobami.
Podnikatel prodávající zboţí nebo poskytující sluţby pomocí
automatů obsluhovaných spotřebitelem aby určité druhy
zboţí, nebo přístup k určitým sluţbám nemohly získat
osoby chráněné zvláštními právními předpis, například na
základě zákona č. 79/2005 Sb., o opatřeních k ochraně
před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem
a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících
zákonů.
Podnikatel je povinen, jde-li o nákup pouţitého zboţí bez
dokladu nabytí, přijímání tohoto zboţí do zástavy nebo
zprostředkování jeho nákupu či přijetí do zástavy, před
uzavřením smluvního vztahu identifikovat jeho účastníky a
předmět smluvního vztahu, vést evidenci o těchto
skutečnostech, a to včetně data uzavření tohoto smluvního
vztahu. Tato evidence musí být přístupná v provozovně,
v níţ dochází k identifikaci účastníků smluvního vztahu, a
kde se toto zboţí nachází. Jestliţe se účastník smluvního
vztahu odmítne podrobit identifikaci nebo není li moţné
identifikovat předmět smluvního vztahu, nesmí podnikatel
zboţí koupit, přijmout do zástavy nebo zprostředkovat jeho
prodej.
Podnikatel a fyzické osoby provozující činnost, která je
předmětem ţivnosti, osoby jednající jejich jménem a
odpovědný
zástupce
jsou
povinni
pracovníkům
ţivnostenského úřadu prokázat totoţnost.
Podnikatel je povinen zajistit, aby na provozovně, ve které
je prodáváno zboţí nebo poskytována sluţba, a nemá-li
provozovnu v místě podnikání, sídle nebo v místě
organizační sloţky podniku zahraniční osoby, byly
kontrolnímu orgánu na jeho ţádost a ve lhůtě jím
stanovené k dispozici doklady prokazující způsob nabytí
prodávaného zboţí nebo materiálu pouţívaného
k poskytování sluţeb.
Podnikatel je povinen uchovávat identifikační údaje
související s nákupem pouţitého zboţí nebo zboţí bez
dokladu nabytí po dobu 5 let ode dne uzavření smlouvy.
Podnikatel je povinen nejpozději do 15 dnů ustanovit
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Odkaz na
ustanovení
zákona
§ 7 odst. 6

Sankce za
porušení
povinnosti
Pokuta
maximálně
100 000 Kč

§17 odst.
10

Pokuta
maximálně
1 000 000 Kč

§ 31 odst.
4
§ 31 odst.
8

Pokuta
maximálně
1 000 000 Kč

§ 31 odst.
11

Pokuta
maximálně
100 000 Kč

§ 31 odst.
3

není stanovena

§ 31 odst.
7

Pokuta
maximálně
1 000 000 Kč
Pokuta

§ 11 odst.
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nového odpovědného zástupce přestane-li dříve
ustanovený odpovědný zástupce vykonávat funkci, nebo
nesplňuje-li zákonem poţadované podmínky.
Podnikatel, který provozuje ţivnost prostřednictvím
odpovědného zástupce, je povinen zajistit jeho účast na
provozování ţivnosti v potřebném rozsahu.
Podnikatel odpovídá za to, ţe jeho zaměstnanci prokázali
splnění podmínky bezúhonnosti, pokud ţivnostenský zákon
nebo
zvláštní
předpis
podmínku
bezúhonnosti
zaměstnanců vyţaduje.
Podnikatel odpovídá za to, ţe jeho zaměstnanci splňují
způsobilost pro výkon povolání stanovenou zvláštními
právními předpisy, znalost bezpečnostních předpisů a
předpisů upravujících ochranu veřejného zdraví. Odpovídá i
za to, ţe se zaměstnanci opakovaně účastní prohlídek
podle zvláštních předpisů, vyţaduje-li to povaha práce
nebo jiné činnosti.
Podnikatel, který připravuje mládeţ na povolání, je povinen
se řídit zvláštními právními předpisy.

8

maximálně
100 000 Kč

§ 31 odst.
1

Pokuta
maximálně
100 000 Kč
Pokuta
maximálně
100 000 Kč

§ 31 odst.
10
§ 31 odst.
17

Pokuta
maximálně
1 000 000 Kč

§ 31 odst.
18

Pokuta
maximálně
1 000 000 Kč

Dále uvedený přehled postihuje povinnosti podnikatelů s přímým nebo nepřímým dopadem na
jejich zákazníky a rovněţ i maximální výši sankcí za jejich porušení.
Vymezení povinnosti podnikatele:
Povinnosti ve vztahu k zákazníkům
Podnikatel je povinen viditelně označit obchodní firmou,
popřípadě názvem nebo jménem a příjmením a
identifikačním číslem objekt, v němţ má místo podnikání,
liší-li se místo podnikání od bydliště.
Podnikatel je povinen zajistit, aby provozovna byla
způsobilá pro provozování ţivnosti podle zvláštních
předpisů, byla řádně označena a aby pro kaţdou
provozovnu ustanovena osoba odpovědná za provoz
provozovny.
Podnikatel je povinen provozovnu trvale a zvěnčí viditelně
označit obchodní firmou nebo názvem nebo jménem a
příjmením podnikatele a jeho identifikačním číslem, bylo-li
přiděleno.
Provozovna určená pro prodej zboţí nebo poskytování
sluţeb spotřebitelům musí být trvale a zvenčí viditelně
označena také jménem a příjmením osoby odpovědné za
činnost provozovny (nejedná-li se o automaty), prodejní
nebo provozní dobou určenou pro styk se spotřebiteli,
nejedná-li se o mobilní provozovnu nebo automat, kategorií
a třídou ubytovacího zařízení poskytujícího přechodné
ubytování.
Podnikatel je povinen, nebrání-li tomu závaţné důvody,
předem na vhodném a zvenčí viditelném místě označit
počátek a konec uzavření provozovny, nejedná-li se o
mobilní provozovnu nebo automat.
Podnikatel je povinen zajistit, aby v provozovně určené pro
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Odkaz na
ustanovení
zákona
§ 31 odst.
2

Sankce za
porušení
povinnosti
Pokuta
maximálně
100 000 Kč

§ 17 odst.
4

Pokuta
maximálně
100 000 Kč

§ 17 odst.
7

Pokuta
maximálně
100 000 Kč

§ 17 odst.
8

Pokuta
maximálně
100 000 Kč

§17 odst.
9

Pokuta
maximálně
100 000 Kč

§ 31 odst.

Pokuta
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prodej zboţí nebo poskytování sluţeb byla v prodejní nebo
provozní době určené pro styk se spotřebiteli přítomna
osoba splňující podmínku znalosti českého nebo
slovenského jazyka.
Podnikatel je povinen vydat na ţádost zákazníka doklady o
prodeji a o poskytnutí sluţby. Na dokladu musí být uvedeno
označení podnikatele obchodní firmou, popřípadě názvem
nebo jménem a příjmením a identifikačním číslem, datum
prodeje zboţí nebo poskytnutí sluţby, druh zboţí nebo
sluţby a cena, pokud zvláštní právní předpis nestanoví
jinak.

9

maximálně
100 000 Kč

§ 31 odst.
15

Pokuta
maximálně
1 000 000 Kč

Hlavní oznamovací povinnosti podnikatelů ve vztahu k ţivnostenským úřadům a maximální výše
v úvahu připadajících sankcí za jejich porušení jsou patrny z následujícího přehledu.
Vymezení povinností podnikatele:
Oznamovací povinnosti vůči ţivnostenskému úřadu
Podnikatel je povinen ţivnostenskému úřadu oznámit
všechny změny a doplnění týkající se údajů a dokladů,
které jsou stanoveny pro ohlášení ţivnosti, a údajů
vymezujících ţivnosti a předloţit doklady o nich do 15 dnů
od jejich vzniku, pokud se nejedná o změny a doplnění jiţ
zapsané v obchodním rejstříku. Jedná-li se o změnu
odpovědného zástupce, je podnikatel povinen doloţit
k oznámení příslušné doklady poţadované ţivnostenským
zákonem (viz § 46 ţivnostenského zákona).
Podnikatel je povinen oznámit ţivnostenskému úřadu
všechny změny a doplnění týkající se údajů a dokladů,
které jsou stanoveny jako náleţitosti ţádosti o koncesi, a
předloţit o nich doklady do 15 dnů ode dne jejich vzniku,
pokud se nejedná o změny a doplnění jiţ zapsané
v obchodním rejstříku.
Podnikatel je povinen předem oznámit ţivnostenskému
úřadu zahájení a ukončení činnosti v provozovně.

Odkaz na
ustanovení
zákona
§ 49 odst.
1
§ 49 odst.
3

Sankce za
porušení
povinnosti
Pokuta
maximálně
20 000 Kč

§ 56 odst.
1

Pokuta
maximálně
20 000 Kč

§17 odst.
3

Pokuta
maximálně
100 000 Kč
Pokuta
maximálně
100 000 Kč
Pokuta
maximálně
100 000 Kč
Pokuta
maximálně
50 000 Kč

Podnikatel je povinen na ţádost ţivnostenského úřadu
prokázat vlastnické, uţívací či jiné právo k objektům nebo
místnostem provozovny.
Podnikatel je povinen na ţádost ţivnostenského úřadu
prokázat oprávněnost umístění mobilní provozovny.

§ 17 odst.
3

Podnikatel je povinen předem oznámit zahájení a ukončení
provozování ţivnosti v provozovně, nejedná-li se o případy,
kdy z ohlášení či ze ţádosti o udělení koncese vyplývá, ţe
ţivnost bude v provozovně uvedené v podání provozována
bezprostředně po získání příslušného oprávnění
k provozování ţivnosti, nebo nejedná-li se o mobilní
prodejny či automaty.
Podnikatel je povinen předem písemně oznámit
ţivnostenskému úřadu přerušení provozování ţivnosti na
dobu delší neţ 6 měsíců.
Podnikatel je povinen ţivnostenskému úřadu předem
písemně oznámit pokračování ţivnosti před uplynutím

§ 17 odst.
3
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§ 17 odst.
3

§ 31 odst.
12
§ 31 odst.
13

Pokuta
maximálně
100 000 Kč
Pokuta
maximálně
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doby, na kterou bylo provozování ţivnosti přerušeno.
Podnikatel je povinen na ţádost ţivnostenského úřadu
sdělit, zda ţivnost provozuje a doloţit doklady prokazující
provozování ţivnosti.
Podnikatel je povinen ustanovit odpovědného zástupce,
pokud sám jako fyzická osoba nesplňuje zvláštní podmínky
provozování ţivnosti. Odpovědný zástupce musí splňovat
všeobecné i zvláštní podmínky provozování ţivnosti.
Podnikatel
je
povinen
oznámit
příslušnému
ţivnostenskému úřadu ustanovení odpovědného zástupce
pro ţivnost ohlašovací i ukončení výkonu jeho funkce.
Ustanovení
odpovědného
zástupce
pro
ţivnost
koncesovanou předkládá podnikatel ke schválení
ţivnostenskému úřadu.

§ 31 odst.
16
§ 11 odst.
4
§ 11 odst.
2
§ 11 odst.
5
§ 11 odst.
7

10 000 Kč
Pokuta
maximálně
100 000 Kč
Pokuta
maximálně
100 000 Kč

3.9 Zrušení živnostenského oprávnění
Podmínky, které musí být splněny, a postup při ukončení podnikání a likvidaci společnosti jsou
stanoveny zejména v zákoně č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění a v zákoně č.
455/1991 Sb., ţivnostenský zákon, v platném znění. Mimo to je nutné dodrţet příslušná
ustanovení daňových a účetních předpisů a předpisů o zdravotním a sociálním pojištění.
Pokud se podnikatel rozhodne ukončit podnikání z vlastní iniciativy, musí nejprve podat ţádost o
zrušení ţivnostenského oprávnění na ţivnostenský úřad. Při ukončení podnikání má také
povinnost podat správci daně (příslušnému finančnímu úřadu) daňové přiznání podle zákonných
lhůt do konce března nebo června, v případě, ţe daňové přiznání zpracovává daňový poradce.
Vede-li podnikatel účetnictví, je povinen ho vést aţ do dne ukončení své podnikatelské činnosti.
Ke dni ukončení je nezbytné, aby byla provedena v souladu s platnými účetními předpisy účetní
závěrka zahrnující např. inventuru dlouhodobého a oběţného majetku nebo zjištění stavu
pohledávek a závazků.
Další povinnosti při ukončení podnikatelské činnosti plynou podnikateli vůči zdravotní pojišťovně
a České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ), kde je třeba tuto skutečnost také nahlásit a podat
přehledy o příjmech a výdajích za zdaňovací období. ČSSZ musí relevantní skutečnosti nahlásit
do osmi dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém došlo k ukončení činnosti. Má-li
podnikatel zaměstnance a ukončí s některými z nich pracovní poměr z důvodu zrušení
zaměstnavatele, výpovědní lhůta činí dva měsíce a základní zákonné odstupné je ve výši
trojnásobku průměrného platu. Pokud však podnikatel propustí alespoň dvacet zaměstnanců,
jednalo by se o hromadné propouštění, takţe by musel informovat úřad práce, odbory nebo radu
zaměstnanců (viz zákoník práce § 62 a následující).
Ţivnostenský úřad můţe ţivnostenské oprávnění zrušit nebo provozování ţivnosti v odpovídajícím
rozsahu pozastavit, jestliţe:
podnikatel závaţným způsobem porušil nebo porušuje podmínky stanovené ţivnostenským
zákonem,
zápis do ţivnostenského rejstříku na základě ohlášení ţivnosti byl proveden v rozporu se
zákonem,
na návrh správy sociálního zabezpečení, jestliţe podnikatel neplní závazky vůči státu,
případně z dalších důvodů (viz § 58 ţivnostenského zákona).
Ţivnostenský úřad zruší ţivnostenské oprávnění, jestliţe:
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podnikatel jiţ nesplňuje podmínku bezúhonnosti nebo
nastanou-li překáţky provozování ţivnosti.
Překáţkou provozování ţivnosti je skutečnost, ţe:
na majetek fyzické nebo právnické osoby byl prohlášen konkurz,
bylo soudem rozhodnuto, ţe provozování podniku musí být ukončeno,
byl soudem nebo správním orgánem uloţen zákaz činnosti týkající se provozování ţivnosti
v oboru nebo příbuzném oboru, pokud zákaz trvá.
podnikat chce fyzická nebo právnická osoba v období do 3 let od právní moci rozhodnutí o
zamítnutí insolvenčního návrhu proto, ţe majetek dluţníka nebude postačovat k úhradě
nákladů insolvenčního řízení.
ţivnost má zájem provozovat fyzická nebo právnická osoba v období do 3 let od právní
moci rozhodnutí o zrušení konkursu proto, ţe majetek dluţníka je zcela nepostačující pro
uspokojení věřitelů. Ţivnostenský úřad můţe však prominout překáţku uvedenou v tomto
bodě, jestliţe dluţník prokáţe, ţe u něho jsou splněny předpoklady pro řádné plnění
povinností při podnikání a pro řádné plnění finančních závazků.
Podnikání fyzické osoby také končí smrtí podnikatele. Dle § 13 ţivnostenského zákona však
mohou v ţivnosti pokračovat aţ do skončení řízení o projednání dědictví:
správce dědictví,
dědicové ze zákona,
dědicové ze závěti,
pozůstalý manţel nebo partner i kdyţ není dědicem, je-li spoluvlastníkem majetku
pouţívaného k provozování ţivnosti, pokud v ţivnosti nepokračují dědicové,
do skončení insolvenčního řízení téţ insolvenční správce ustanovený soudem
Skutečnost, ţe hodlají pokračovat v podnikání, jsou uvedené osoby povinny oznámit
ţivnostenskému úřadu ve lhůtě tří měsíců, v případě správce dědictví a insolvenčního správce ve
lhůtě jednoho měsíce. Nesplňuje-li správce dědictví nebo insolvenční správce poţadované
zvláštní podmínky provozování ţivnosti, musí pro provozování ţivnosti neprodleně ustanovit
odpovědného zástupce dle § 11 ţivnostenského zákona. Po skončení dědického řízení mohou
pokračovat v ţivnosti dědicové, event. i insolvenční správce, pokud nabyli majetkového práva
vztahujícího se k provozování ţivnosti. Tuto skutečnost musí do 1 měsíce od skončení dědického
řízení oznámit ţivnostenskému úřadu.
POZOR
Od 1. ledna 2008 platí zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční
zákon). Tento zákon upravuje postupy při řešení předluţení dluţníků a přináší tři způsoby řešení
této situace: konkurz, reorganizaci a oddluţení. Reorganizace je určená především velkým
podnikům s obratem nad 100 milionů Kč nebo zaměstnávajícím více neţ 100 zaměstnanců. Toto
pravidlo se nepouţije, pokud dluţník předloţí v dané lhůtě soudu věřiteli schválený reorganizační
plán. Oddluţení mohou vyuţít pouze fyzické osoby nepodnikatelé. U drobných podnikatelů tedy
v případě jejich úpadku připadá v úvahu konkurz, případně výše uvedená reorganizace se
schváleným reorganizačním plánem. Podá-li na sebe soudu podnikatel insolvenční návrh spojený
s návrhem na oddluţení, soud oddluţení podnikateli automaticky zamítne a vyhlásí na něj
konkurz. Za podnikatele se pro účely tohoto zákona povaţují všichni aktivní podnikatelé, a také
osoby, které jiţ nepodnikají, ale mají z minulosti dluhy, které souvisejí s podnikáním. Více
informací o insolvenci naleznete v kapitole 4.8.
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Živnostenský rejstřík

Ţivnostenský rejstřík je informačním systémem veřejné správy, jehoţ správcem je Ţivnostenský
úřad České republiky a provozovateli jsou obecní ţivnostenské úřady. Ţivnostenský úřad České
republiky do tohoto informačního systému zapisuje další údaje statistického a evidenčního
charakteru související s provozováním ţivností. Za tím účelem mohou být sdruţovány informace a
údaje z jiných informačních systémů a registrů.
Zápis do ţivnostenského rejstříku má být proveden do 5 pracovních dnů ode dne vydání průkazu
ţivnostenského oprávnění nebo ode dne jeho změny. O zápis se neţádá, je proveden
automaticky.
TABULKA 5 - Souhrnný přehled o skutečnostech zapisovaných do ţivnostenského rejstříku
Skutečnosti týkající se podnikatelského subjektu
nezávisle na tom, jedná-li se fyzickou nebo právnickou osobu
identifikační číslo;
předmět podnikání;
druh ţivnosti;
provozovna nebo provozovny, v nichţ je ţivnost provozována včetně údajů o zahájení a
ukončení provozování ţivnosti v nich;
doba platnosti ţivnostenského oprávnění;
datum vzniku ţivnostenského oprávnění;
datum zahájení provozování ţivnosti;
pozastavení nebo přerušení provozování ţivnosti;
datum zániku ţivnostenského oprávnění;
datum doručení výpisu;
vstup právnické osoby do likvidace;
překáţky provozování ţivnosti;
přehled o uloţených pokutách včetně sankčních opatření uloţených jinými správními
orgány v souvislosti s podnikáním, s výjimkou blokových pokut;
další doplňující údaje vztahující se k rozsahu ţivnostenského oprávnění.
Další skutečnosti týkající se fyzických osob
Další skutečnosti týkající se právnických osob
jméno a příjmení;
obchodní firma nebo název;
obchodní firma (jde-li o fyzickou osobu
sídlo;
zapsanou do obchodního rejstříku);
vstup právnické osoby do likvidace.
státní občanství;
bydliště, u zahraniční fyzické osoby téţ
místo pobytu v České republice, pokud
byl povolen;
rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum
narození;
místo podnikání.
Skutečnosti týkající se odpovědných zástupců
Skutečnosti týkající se zahraničních osob
podnikatele a fyzických osob, které jsou
statutárním orgánem nebo jeho členy
jméno a příjmení;
adresa organizační sloţky podniku
umístěné v České republice;
státní občanství;
u vedoucího organizační sloţky podniku
bydliště, u zahraniční fyzické osoby téţ
umístěné v České republice jméno,
místo pobytu v České republice, pokud
příjmení, státní občanství, bydliště nebo
byl povolen;
pobyt na území České republiky, rodné
rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum
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narození.

číslo, bylo-li
narození.

přiděleno,

jinak

datum

Z přehledu skutečností zapisovaných do ţivnostenského rejstříku (viz TABULKA 5) je zřejmé, ţe se
jedná o údaje, které jsou mimořádně důleţité i z hlediska navazování obchodních styků.
Skutečnosti zapisované do ţivnostenského rejstříku (rejstříku ţivnostenského podnikání) jsou
v jistém rozsahu povaţovány za součást veřejného seznamu. Informace veřejného charakteru
obsaţené v ţivnostenském rejstříku jsou dostupné na www.rzp.cz.
Do rejstříku v části, v níţ je veřejným seznamem, má právo nahlíţet kaţdý a pořizovat si z něj
výpisy či opisy.

4 Podnikání právnických osob
Vedle podnikání fyzických osob (OSVČ) se nejčastěji v praxi setkáváme s podnikáním osob
právnických ve formě obchodních společností. Problematiku vzniku, působení a zániku
obchodních společností upravuje především zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění
pozdějších předpisů (dále zpravidla jen „obchodní zákoník―).
Mezi typické obchodní společnosti patří:
veřejná obchodní společnost;
komanditní společnost;
společnost s ručením omezeným;
akciová společnost;
druţstvo.
Na rozdíl od fyzické osoby, právnická osoba vzniká aţ dnem zápisu do obchodního rejstříku.
K zaloţení společnosti stačí uzavření společenské smlouvy (schválení stanov) v předepsané
formě. Návrh na zápis do obchodního rejstříku se podává u příslušného rejstříkového soudu do
90 dnů od zaloţení společnosti, nebo od doručení průkazu k ţivnostenskému nebo jinému
podnikání, nestanoví-li zákon jinak.

Do obchodního rejstříku se zapisují
obchodní společnosti a druţstva;
zahraniční osoby;
fyzické osoby, které jsou podnikateli a jsou občany České republiky nebo některého
z členských států Evropské unie nebo jiného státu tvořícího Evropský hospodářský
prostor, pokud o zápis poţádají;
další osoby, stanoví-li povinnost jejich zápisu zvláštní právní předpis;
fyzická osoba, která je podnikatelem, se zapíše do obchodního rejstříku vţdy, jestliţe
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výše jejích výnosů nebo příjmů sníţených o daň z přidané hodnoty, je-li součástí
výnosů nebo příjmů, dosáhla nebo přesáhla za dvě po sobě bezprostředně následující
období v průměru částku 120 mil. Kč.

Fyzická osoba je v uvedených případech povinna podat bez zbytečného odkladu návrh na zápis
do obchodního rejstříku. Pokud fyzická osoba přestane splňovat podmínky pro povinný zápis do
obchodního rejstříku, můţe podat návrh na výmaz z obchodního rejstříku.

Obchodní rejstřík vede krajský soud, v jehoţ obvodě má podnikatel sídlo (tzv. rejstříkový soud).
Jestliţe nemá podnikatel sídlo, je příslušný soud podle místa podnikání, nemá-li ani místo
podnikání, je příslušný soud podle místa bydliště podnikatele. Zápis do obchodního rejstříku lze
provádět vedle českého jazyka i v jakémkoliv jiném cizím jazyce.
Pokud soud neshledá důvody, aby byl návrh odmítnut, provede zápis do obchodního rejstříku,
jestliţe:
údaje o skutečnostech, které se zapisují do rejstříku, byly doloţeny listinami, které
vyţaduje zvláštní právní předpis,
firma není zaměnitelná a
bylo doloţeno oprávnění k výkonu zapisovaného předmětu podnikání.
Soud provede zápis do rejstříku, aniţ o tom vydá rozhodnutí také, jde-li o skutečnosti, které se do
rejstříku zapisují podle zvláštního předpisu na základě rozhodnutí soudu nebo podle správního
řádu. V ostatních případech soud o zápisu rozhoduje usnesením. Zápis pak soud provede ke dni
uvedenému v návrhu, nejdříve však ke dni jeho provedení, v případě usnesení je proveden zápis
do rejstříku po právní moci usnesení. Soud je povinen provést zápis do rejstříku anebo
rozhodnout o návrhu usnesením ve lhůtě stanovené zvláštním právním předpisem, jinak
nejpozději do pěti pracovních dnů. Uvedená lhůta běţí od data podání návrhu. Pouze v případě, ţe
byl soudní poplatek z návrhu zaplacen aţ v průběhu řízení, nebo došlo ke změně návrhu, běţí
lhůta aţ ode dne zaplacení soudního poplatku nebo doručení změněného návrhu.
Neprovede-li soud zápis do rejstříku a ani o návrhu nerozhodne v uvedené lhůtě, povaţuje
se navrhovaný zápis za provedený dnem následujícím po uplynutí zákonem stanovené lhůty
(to neplatí, byl-li před uplynutím této lhůty návrh vzat účinně zpět).
TIP
Novela obchodního zákoníku, která nabyla účinnosti v březnu 2008, přinesla i povinnost uvádět
informace vymezené § 13a (údaj o firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání a
identifikačním čísle, údaj o zápisu do obchodního rejstříku, včetně spisové značky, nebo údaj o
zápisu do jiné evidence) kromě obchodních listin (objednávkách, obchodních dopisech a
fakturách) i ve smlouvách a na internetových stránkách.

4.1 Veřejná obchodní společnost
Veřejnou obchodní společností se rozumí společnost, ve které alespoň dvě osoby podnikají pod
společnou firmou a ručí za závazky společnosti společně a nerozdílně celým svým majetkem.
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Firma musí obsahovat označení "veřejná obchodní společnost", jeţ můţe být nahrazeno zkratkou
"veř. obch. spol." nebo "v. o. s.". Obsahuje-li firma jméno alespoň jednoho ze společníků, postačí
dodatek "a spol.".
Zakladateli mohou být jak fyzické osoby, tak právnické osoby, vţdy to však musí být nejméně dva
subjekty. Fyzická osoba musí splňovat všeobecné podmínky provozování ţivnosti a nesmí u ní
existovat překáţka provozování ţivnosti stanovená ţivnostenským zákonem, a to bez ohledu na
předmět podnikání. Je-li společníkem právnická osoba, vykonává práva a povinnosti spojená
s účastí ve společnosti její statutární orgán, popřípadě pověřený zástupce.
K obchodnímu vedení společnosti je oprávněn kaţdý ze společníků dle zásad mezi nimi
dohodnutými.
Statutárním orgánem jsou všichni společníci, společenská smlouva však můţe upravit
zastupování společnosti tak, ţe statutárním orgánem jsou pouze někteří společníci či jeden
společník. Je-li statutárním orgánem více společníků, je oprávněn jednat jménem společnosti
kaţdý z nich samostatně, nestanoví-li společenská smlouva jinak. Omezit jednatelské oprávnění
statutárního orgánu můţe jen společenská smlouva. Takové omezení je však vůči třetím osobám
neúčinné.
Více viz §§ 76 – 92e zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.

4.2 Komanditní společnost
Komanditní společnost je společnost, v níţ jeden nebo více společníků ručí za závazky společnosti
do výše svého nesplaceného vkladu zapsaného v obchodním rejstříku (komanditisté) a jeden
nebo více společníků ručí za závazky společnosti celým svým majetkem (komplementáři).
Firma společnosti musí obsahovat označení "komanditní společnost", postačí však zkratka "kom.
spol." nebo "k. s.".
Komanditní společnost musí mít oba dva typy společníků (tj. nejméně jednoho komanditistu
a jednoho komplementáře) a tento stav musí být zachován po celou dobu existence společnosti.
Společníky mohou být jak fyzické, tak i právnické osoby. Komplementář komanditní společnosti
nesmí být komplementářem v jiné komanditní společnosti ani společníkem ve veřejné obchodní
společnosti. Zákaz konkurence v oboru platí pouze pro komplementáře.
Pro komplementáře, který je fyzickou osobou platí, ţe musí splňovat všeobecné podmínky
provozování ţivnosti podle ţivnostenského zákona a nesmí se u něho vyskytovat překáţka
provozování ţivnosti stanovená ţivnostenským zákonem bez ohledu na předmět podnikání
společnosti. Je-li komplementářem právnická osoba, vykonává práva a povinnosti spojené
s účastí v komanditní společnosti její statutární orgán, popřípadě jím pověřený zástupce.
Komanditní společnost je vhodná zejména tam, kde dochází ke spojení podnikatelských
schopností komplementářů a kapitálu komanditistů.
Statutárním orgánem společnosti jsou komplementáři. Pokud ze společenské smlouvy nevyplývá
něco jiného, je kaţdý komplementář oprávněn jednat jménem společnosti samostatně.
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Komanditista ručí za závazky ze smluv, které jménem společnosti uzavřel bez zmocnění, ve
stejném rozsahu jako komplementář. Obsahuje-li firma společnosti jméno komanditisty, ručí tento
komanditista za závazky společnosti jako komplementář.
Právní „poměry― komanditní společnosti jsou velmi podobné veřejné obchodní společnosti, proto
obchodní zákoník výslovně upravuje jen ty poměry komanditní společnosti, které nejsou stejné
jako u veřejné obchodní společnosti. Ve všech ostatních případech se pouţívají přiměřeně
ustanovení obchodního zákoníku o veřejné obchodní společnosti, a v případě ustanovení
týkajících se komanditistů příslušná ustanovení o společnosti s ručením omezeným.
Více viz §§ 93 – 104e zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.

4.3 Společnost s ručením omezeným
Společností s ručením omezeným je společnost, jejíţ základní kapitál je tvořen vklady společníků
a jejíţ společníci ručí za závazky společnosti, dokud nebylo zapsáno splacení vkladů do
obchodního rejstříku; poté ručí společnost za své závazky do výše zapsaného základního jmění
(aktuálně je to minimálně 200 000 Kč).
Firma společnosti musí obsahovat označení "společnost s ručením omezeným", postačí však
zkratka "spol. s r. o." nebo "s. r. o.".
Zaloţení společnosti s ručením omezeným předpokládá provedení konkrétních úkonů, zejména:
a opatření dokumentů: :
první krok: notářský zápis o zaloţení společnosti
V notářském zápise musí být uvedeno:
o obchodní název firmy;
o sídlo firmy;
o předmět podnikání;
o údaje o zakladateli-společníku (jméno, příjmení, datum narození, st. příslušnost, bydliště);
o sloţení základního kapitálu na účet firmy u kterékoliv banky se sídlem na území ČR
(výše základního kapitálu minimálně 200 000,- Kč)
o výše vkladu společníka a způsob splacení vkladu;
o údaj o jednateli;
o určení správce vkladu;
o další údaje, které vyţaduje obchodní zákoník.
V případě právního zastoupení musí být plná moc s úředně ověřeným podpisem zakladatele.
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Běţná doba pro získání notářského zápisu je cca 1 týden, záleţí na pracovní vytíţenosti notáře.
druhý krok: uzavření nájemní či jiné smlouvy ohledně sídla společnosti
Sídlo můţe mít společnost v místě, kde lze listinami doloţit buď vlastnický, nebo nájemní/
podnájemní vztah.
třetí krok: podání ţádosti u ţivnostenského úřadu o vydání ţivnostenského listu
Pro získání ţivnostenského listu je nezbytné úřadu předloţit:
o vyplněnou ţádost;
o notářský zápis o zaloţení společnosti (stačí kopie, originál pouze k nahlédnutí);
o čestné prohlášení odpovědného zástupce – podpis musí být úředně ověřen;
o trestní rejstřík odpovědného zástupce ne starší 3 měsíců;
o doklad o sídle společnosti (viz druhý krok);
o doklad o bezdluţnosti odpovědného zástupce (ne starší 3 měsíců). Odpovědným
zástupcem musí být občan ČR znalý českého jazyka.
Vydání ţivnostenského listu trvá cca 14 dní od podání ţádosti o vydání ţivnostenského listu.

čtvrtý krok: podání návrhu na zapsání společnosti s ručením omezeným do obchodního
rejstříku
K návrhu na zápis je potřeba přiloţit:
o notářský zápis o zaloţení společnosti (2x);
o procesní plná moc od jednatele;
o trestní rejstřík jednatele z ČR (za předpokladu ţe je občanem ČR);
o podpisový vzor jednatele (2x s ověřeným podpisem);
o čestné prohlášení od jednatele (ověřený podpis);
o potvrzení o daňové bezdluţnosti jednatele (ţádá se u FÚ příslušného dle bydliště
jednatele a vydání trvá cca 30 dní, záleţí na přístupnosti toho kterého FÚ);
o ţivnostenský list/ţivnostenské listy;
o prohlášení správce vkladu;
o potvrzení banky o splacení základního kapitálu;
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o doklad o sídle společnosti;
o písemné prohlášení společníka a jednatele, ţe souhlasí s návrhem na zápis společnosti
do obchodního rejstříku a se zápisem své osoby do obchodního rejstříku (ověřené
podpisy).
V případě zastupování advokátem pro zaloţení společnosti musí být vystavena:
procesní plná moc od společnosti s ručením omezeným pro obchodní rejstřík (ověřené
podpisy společníků);
plná moc od společnosti s ručením omezeným pro ţivnostenský úřad (ověřené podpisy
společníků).
Všechny výše uvedené doklady musí být vyhotoveny v českém jazyce a podepsány
zakladatelem/resp. společníkem/společníky jednatelem/jednateli, v případech, kde to zákon
vyţaduje s jejich úředně ověřenými podpisy, a předloţeny buď v originálu, nebo v notářsky
ověřené kopii. Statutárním orgánem společnosti je jeden nebo více jednatelů. Jednatele jmenuje
valná hromada z řad společníků nebo jiných fyzických osob. Je-li jednatelů více, je oprávněn
jednat jménem společnosti kaţdý z nich samostatně, nestanoví-li společenská smlouva nebo
stanovy jinak. Omezit jednatelská oprávnění můţe pouze společenská smlouva, stanovy nebo
valná hromada. Takové omezení je však vůči třetím osobám neúčinné.
Jednateli především zajišťuje obchodní vedení společnosti. K rozhodnutí o obchodním vedení
společnosti, má-li společnost více jednatelů, se vyţaduje souhlas většiny jednatelů, nestanoví-li
společenská smlouva jinak.
Více viz §§ 105 – 153e zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.
TIP
Otázkou je, zda podnikání prostřednictvím s. r. o. je v konkrétním podnikatelově případě
z hlediska administrativy a daňového zatíţení optimální. Konkrétní daňové zatíţení ať uţ OSVČ
nebo s. r. o. ovlivňuje řada faktorů: výše zisku před zdaněním, moţnost uplatnění odčitatelných
poloţek, slevy na daních apod. Určitým vodítkem při rozhodování, zda podnikat či nepodnikat jako
s. r. o., je určitě pravděpodobná výše dosahovaného zisku a kapitálové moţnosti podnikatele.
Vzhledem k tomu, ţe od 1. 1. 2008 byla zavedena rovná patnácti procentní sazba daně z příjmů
fyzických osob, lze jako daňově optimálnější spatřovat podnikání prostřednictvím OSVČ, protoţe
v případě s. r. o. dochází ke zdaňování ve dvou rovinách. Na úrovni s. r. o., pro rok 2009 20 % a
na úrovni společníků, kde je sazba sráţkové daně z podílu na zisku je 15 %. Musíme mít totiţ na
paměti, ţe kdyţ je zdaněn zisk na úrovni s. r. o., nelze tento zdaněný zisk okamţitě převést
společníkům, protoţe zdaněný zisk náleţí s. r. o. Pokud se valná hromada rozhodne, ţe bude
vyplácet podíly na zisku z jiţ zdaněného zisku s. r. o., musí společníci počítat s uvedenou patnácti
procentní sráţkovou daní. Z těchto důvodů, se proto jeví podnikání prostřednictvím OSVČ jako
výhodnější, avšak na druhou stranu budoucí podnikatel musí počítat, ţe v případě podnikání jako
OSVČ ručí celým svým majetkem neomezeně, tudíţ i soukromým majetkem, coţ v případě s. r. o.
nehrozí – společník ručí pouze do výše nezaplaceného vkladu - to je podstatná výhoda s. r. o.

- 35 -

Hospodářská komora České republiky

Příručka pro podnikání v roce 2009

4.4 Akciová společnost
Akciovou společností je společnost, jejíţ základní kapitál je rozvrţen na určitý počet akcií
o určité jmenovité hodnotě. Společnost odpovídá za porušení svých závazků celým svým
majetkem. Akcionář neručí za závazky společnosti.
Firma společnosti musí obsahovat označení "akciová společnost" nebo zkratku "akc. spol." nebo
zkratku "a. s.".
Akcie je cenný papír, s nímţ jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se na jejím
řízení, na zisku a na likvidačním zůstatku při zániku společnosti. Akcie jsou vydávány v listinné
podobě, které musí mít číselné označení, nebo jako zaknihované akcie (jde o akcie, které se
zapisují do evidence, z hlediska formy se tedy neprokazují jednotlivou listinou). Podle českého
právního řádu mohou být vydány pouze akcie tzv. kmenové (znějící na majitele či na jméno a
k nimţ se váţe právo hlasovat) a prioritní (s přednostním právem na výplatu dividendy či na
privilegovaný podíl na likvidačním zůstatku (případně oboje), s omezeným právem hlasovat).
Jestliţe společnost vydá akcie na jméno, musí vést seznam akcionářů, ve kterém musí uvést druh
a formu akcie, její jmenovitou hodnotu, firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a
bydliště fyzické osoby.
Statutárním orgánem akciové společnosti je představenstvo, které řídí činnost společnosti a
jedná jejím jménem. Představenstvo má nejméně tři členy; to neplatí, jde-li o společnost s jediným
akcionářem. Představenstvo rozhoduje o všech záleţitostech společnosti, pokud nejsou tímto
zákonem nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. Nevyplývá-li
ze stanov něco jiného, za představenstvo jedná navenek jménem společnosti kaţdý člen
představenstva. Členové představenstva, kteří zavazují společnost, a způsob, kterým tak činí, se
zapisují do obchodního rejstříku. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada. Stanovy
mohou určit, ţe členy představenstva volí a odvolává dozorčí rada způsobem v nich uvedeným.
Stanovy, rozhodnutí valné hromady nebo dozorčí rady mohou omezit právo představenstva jednat
jménem společnosti, avšak tato omezení nejsou účinná vůči třetím osobám.
Představenstvo zabezpečuje obchodní vedení a předkládá valné hromadě ke schválení řádnou,
mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku
nebo úhradu ztráty v souladu se stanovami společnosti
Představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s
právními předpisy a stanovami. Jejich porušení nemá vliv na účinky jednání členů představenstva
vůči třetím osobám.
Více viz §§ 154 – 220zb zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.

4.5 Družstvo
Druţstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob zaloţeným za účelem podnikání nebo
zajišťování hospodářských, sociálních anebo jiných potřeb svých členů. Firma druţstva musí
obsahovat označení „druţstvo―. Druţstvo musí mít nejméně 5 členů, coţ neplatí, jsou-li jeho členy
alespoň 2 právnické osoby. Na trvání druţstva nemá vliv přistoupení dalších členů nebo zánik
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členství dosavadních členů, pokud je splněna podmínka minimálního počtu členů druţstva.
Druţstvo je právnickou osobou, za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem.
Členové druţstva neručí za jeho závazky. Stanovy mohou určit, ţe členové druţstva nebo někteří
z nich mají na základě rozhodnutí členské schůze vůči druţstvu do určité výše uhrazovací
povinnosti přesahující členský vklad na krytí ztrát druţstva. Uhrazovací povinnost člena nesmí
přesáhnout výši trojnásobku členského vkladu. Základní kapitál druţstva tvoří souhrn členských
vkladů, k jejichţ splacení se zavázali členové druţstva.
Stanovy určují výši základního kapitálu druţstva, který se zapisuje do obchodního rejstříku
(zapisovaný základní kapitál). Zapisovaný základní kapitál musí činit nejméně 50 000 Kč.
Podmínkou vzniku členství je splacení členského vkladu určeného stanovami (základní členský
vklad) anebo ve stanovách určené části základního členského vkladu (vstupní vklad).
Členové druţstva se mohou zavázat, pokud to stanovy připouštějí, k dalšímu členskému vkladu a
k další majetkové účasti na podnikání druţstva za podmínek určených stanovami. Nepeněţité
vklady se ocení způsobem určeným stanovami nebo způsobem dohodnutým při zaloţení druţstva
všemi členy.
Člen druţstva je povinen splatit členský vklad přesahující vstupní vklad do tří let, neurčí-li stanovy
lhůtu kratší. Stanovy mohou určit, ţe členové jsou povinni, vyţaduje-li to ztráta druţstva, splatit na
základě rozhodnutí členské schůze nesplacenou část členského vkladu ještě před dobou její
splatnosti.
Statutárním orgánem druţstva je představenstvo, jeţ řídí činnost druţstva a rozhoduje o všech
záleţitostech druţstva, které nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny jinému orgánu.
Nevyplývá-li ze stanov něco jiného, za představenstvo jedná navenek předseda nebo
místopředseda. Je-li však pro právní úkon, který činí představenstvo, předepsána písemná forma,
je třeba podpisu alespoň dvou členů představenstva.
Předseda druţstva organizuje a řídí jednání představenstva. Určují-li tak stanovy, organizuje a řídí
i běţnou činnost druţstva. Stanovy mohou určit, ţe běţnou činnost druţstva organizuje a řídí
ředitel jmenovaný a odvolávaný představenstvem.
Více viz §§ 221 – 260 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.

4.6 Srovnání základních charakteristik společností
4.6.1 Základní charakteristiky jednotlivých typů obchodních společností a družstva
Viz TABULKA 6.
TABULKA 6 – Základní charakteristiky jednotlivých typů společností

účel
Min./max.

Veřejná
obchodní
společnost

Komanditní
společnost

Společnost s
ručením
omezeným

Akciová
společnost

Druţstvo

podnikání

podnikání

podnikání i jiné

podnikání i jiné

podnikání i jiné

minimálně 2

minimálně

maximálně 50

pokud fyzická

nejméně 5
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počet
společníků

1 komanditista a
1 komplementář

ručení
společníků
za závazky
společnosti

komanditista jen
do splacení,
komplementář
plně

kaţdý plně

osoba, tak
alespoň 2

členů, coţ
neplatí, jsou-li
členy alespoň 2
právnické
osoby

jen do zápisu
splacení vkladů

ne

ne

ano, minimálně
50.000 Kč

základní
kapitál

ne

ano

ano, minimálně
200.000 Kč

ano, minimálně
20.000.000 Kč
s veřejnou
nabídkou,
2.000.000 Kč
bez veřejné
nabídky

minimální
vklad

ne

komanditista
5.000 Kč

20.000 Kč

ano

ano

statutární
orgán

společníci

komplementáři

jednatelé

představenstvo

představenstvo

ne

valná hromada
a event. dozorčí
rada

valná hromada
a dozorčí rada

členská
schůze,
kontrolní
komise, další
dle stanov

další orgány

povinný
audit

ne

Ano, pokud za poslední dvě účetní období splnila alespoň 2 ze 3 kritérií:
1) úhrn rozvahy nad 40.000.000 Kč
2) čistý obrat nad 80.000.000 Kč
3) průměrný stav zaměstnanců nad 50

povinný
rezervní fond

ne

moţnost
převodu
účasti v
zásadě

ne

ne

ano

komanditista ano
podmíněně ano
komplementář ne

ano

nedělitelný
fond

ano

ano

Poznámka: Zpracováno s vyuţitím přehledu uvedeného na
http://www.businessinfo.cz/cz/rubrika/obchodni-spolecnosti/1000831/

4.6.2 Výhody a nevýhody jednotlivých společností
Vhodnost zvoleného typu společnosti závisí na charakteru podnikatelského záměru, postavení a
představ potenciálních společníků, finanční náročnosti záměru, event. i jiných faktorech.
Z vhodnosti volby konkrétního typu společnosti pro podnikatelský záměr jsou dovozovány výhody
a nevýhody jednotlivých typů společností. V praxi se vyskytuje i opačný přístup, kdy
z hypotetického porovnání výhod a nevýhod je usuzováno na vhodnost adekvátní volby formy
obchodní společnosti. Jednotlivým právním formám obchodních společností jsou nejčastěji
přisuzovány výhody a nevýhody uvedené v TABULCE 7.
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TABULKA 7 – Výhody a nevýhody jednotlivých typů obchodních společností
Právní forma

Veřejná
obchodní
společnost

Komanditní
společnost

Společnost
s ručením
omezeným

Výhody

Nevýhody

statutárním orgánem jsou všichni
společníci. Společenská smlouva můţe
stanovit, ţe statutárním orgánem jsou
pouze někteří společníci nebo jeden
společník;
jednoduché vystoupení společníka ze
společnosti;
neskládá se základní kapitál;
dobrý přístup k cizímu kapitálu;
společenská smlouva nemusí být
sepsána notářským zápisem;
zisk se nejdříve rozdělí mezi společníky a
teprve potom se zdaňuje sazbami
určenými pro daň z příjmu fyzických
osob.

musí se vést účetnictví;
musí být minimálně dva společníci, pro
společníky platí zákaz konkurence;
lze zaloţit společnost pouze pro účely
podnikání;
je nutný zápis do obchodního rejstříku;
kaţdý společník ručí za podnikání
společnosti celým svým majetkem;
společník můţe být pouze osoba
splňující poţadavky ţivnostenského
zákona;
problémy při zániku předposledního
společníka.

není nutný velký počáteční kapitál;
komanditista musí vloţit minimálně
5.000 Kč;
zisk se dělí podle podmínek společenské
smlouvy;
zisk komplementářů podléhá dani
z příjmů fyzických osob a pojistnému
sociálního pojištění;
za určitých podmínek se společnost
můţe změnit bez likvidace na v.o.s.

musí se vést účetnictví;
nelze zaloţit jednou fyzickou
osobou;neomezené ručení
komplementářů;
podíl u komanditistů je zdaněn
sráţkovou daní;
moţné rozpory mezi prioritami
komanditistů a komplementářů;
ke změnám ve společenské smlouvě
nutný souhlas komanditistů i
komplementářů.

omezené ručení společníků;
zákaz konkurence jen pro jednatele, lze
rozšířit společenskou smlouvou i na
společníky;
za závazky společnosti ručí společníci
pouze do výše všech nesplacených
vkladů;
můţe ji zaloţit pouze 1 osoba;
na činnosti společnosti se nemusí
osobně podílet všichni společníci, záleţí
na dohodě;
minimální vklad jednoho společníka je
20.000 Kč;
minimální základní kapitál společnosti je
200.000 Kč;
do společnosti je moţné vloţit i
nepeněţitý vklad;
jednodušší převod účasti na společnosti
na jiného společníka;
lze ustanovit kontrolní orgán – dozorčí
radu;
polovina sraţené daně z vyplacených
podílů na zisku lze uplatnit jako slevu na
dani společnosti;
vyplácené podíly na zisku společníkům –
fyzickým osobám – nepodléhají
sociálnímu pojištění.

vede se účetnictví;
musí skládat základní kapitál;
společenská smlouva musí být sepsána
nákladnějším notářským zápisem;
zisk se zdaňuje sazbou pro právnické
osoby;
statutárními orgány jsou pouze zvolení
společníci v postavení jednatelů;
administrativní náročnost při zakládání a
řízení společnosti – ustavující valná
hromada, její svolávání, zápisy z valných
hromad, nutný notářský zápis,
ustanovení jednatele;
vyplácené podíly na zisku zdaněny
sráţkovou daní.
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akcionáři neručí za závazky společnosti;
obchodními partnery vnímána jako
solidní a stabilní právní forma
společnosti;
dobrý přístup ke kapitálu;
polovina sraţené daně z vyplacených
dividend lze uplatnit jako slevu na dani
společnosti;
vyplacené dividendy nepodléhají
sociálnímu pojištění.

nutný vysoký základní kapitál;
komplikovaná a omezující právní úprava;
náročná administrativa při zaloţení a
řízení podniku;
vede se účetnictví;
nelze zaloţit jednou fyzickou osobou;
zákaz konkurence pro členy
představenstva;
povinnost zveřejňovat údaje z účetní
závěrky;
povinnost sestavovat výroční zprávy
společnosti;
zisk společnosti je zdaněn daní z příjmů
právnických osob;
komplikovaná daňová úprava příjmů
z převádění akcií;
vyplácené dividendy ze zisku se zdaňují
sráţkovou daní.

členové druţstva neručí za jeho závazky;
jednoduché přijetí nového člena druţstva
– nemění se stanovy, stačí jen přihláška;
jednoduché vystoupení členů z druţstva;
nízký základní kapitál;
rovné postavení členů;
z vyplacených podílů se neplatí pojistné
na sociální pojištění.

vytváření nedělitelného fondu;
vede se účetnictví;
zákaz konkurence pro členy
představenstva a kontrolní komise;
zisk je zdaněn daní z příjmů právnických
osob;
podíly na zisku jsou zdaňovány
sráţkovou daní.

4.7 Zánik společnosti
Zrušení a zánik obchodních společností upravuje § 68 a následující obchodního zákoníku. Je
proto nutné postupovat podle zákonných ustanovení.
Podle obchodního zákoníku dochází nejprve ke zrušení společnosti a poté k jejímu zániku.
Obecně platí, ţe společnost zaniká ke dni výmazu z odchodního rejstříku. Jde o rozhodnutí
rejstříkového soudu o zrušení společnosti (na návrh státního orgánu nebo osoby, která osvědčí
právní zájem).
Podle § 68, odst. 3 obchodního zákoníku se společnost zrušuje:
uplynutím doby, na kterou byla zaloţena;
dosaţením účelu, pro který byla zaloţena;
dnem uvedeným v rozhodnutí společníků nebo orgánu společnosti o zrušení
společnosti, jinak dnem, kdy toto rozhodnutí bylo přijato, dochází-li ke zrušení
společnosti s likvidací;
dnem uvedeným v rozhodnutí soudu o zrušení společnosti, jinak dnem, kdy toto
rozhodnutí nabude právní moci;
dnem uvedeným v rozhodnutí společníků nebo orgánu společnosti, pokud dochází
k zániku společnosti v důsledku fúze, převodu jmění na společníka nebo v
důsledku rozdělení, jinak dnem, kdy bylo toto rozhodnutí přijato;
zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu z
důvodu, ţe majetek dluţníka je zcela nepostačující.
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Zániku společnosti předchází její zrušení s likvidací nebo bez likvidace. Bez likvidace společnost
zaniká, přechází-li její jmění na právního nástupce.
Další moţnost, jak lze společnost zrušit, je rozhodnutím soudu o zrušení společnosti a o její
likvidaci, na návrh státního orgánu, či osoby která projeví právní zájem. Důvody pro takovéto
zrušení jsou dány § 68, odst. 6 obchodního zákoníku.
TIP
Existuje také moţnost zrušit společnost bez nutnosti likvidace, a to přechodem jejího jmění na
jiného právního nástupce. Společnosti se sídlem v České republice mohou být přeměněny fúzí,
převodem jmění na společníka, rozdělením, nebo změnou právní formy společnosti. Přeměny
společností jsou v současnosti velmi diskutovaným tématem a ve většině případů se týkají
velkých nadnárodních společností, ale není výjimkou, ţe pro fúzi či akvizici se rozhodnou i malé a
střední podniky, které mají existenční problémy, avšak stále mají ve svém portfoliu co nabídnout.
Fúze se můţe uskutečnit formou sloučení nebo splynutí. Sloučením přechází jmění zanikající
společnosti a také práva a povinnosti vyplývající z pracovně právních vztahů na jinou, jiţ existující
společnost. Splynutím dochází k zániku dvou nebo více společností, kdy jmění zanikajících
společností přechází na nově zakládanou nástupnickou společnost. Rozdělení se můţe uskutečnit
formou rozdělení se zaloţením nových společností, nebo rozdělení sloučením. Za přeměnu se
povaţuje také změna právní formy společnosti. Na Úřad pro ochranu hospodářské soutěţe jsou
povinni obrátit se soutěţitelé, mezi nimiţ dochází ke spojení, v případě, ţe splňují kritéria pro
povinné oznámení stanovená zákonem č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěţe.
Více informací viz Úřad pro ochranu hospodářské soutěţe, www.compet.cz.
Je-li společnost zrušena s likvidací, postupuje se podle § 70 obchodního zákoníku. Společnost
vstupuje do likvidace ke dni, k němuţ je zrušena. Vstup společnosti do likvidace se zapisuje do
obchodního rejstříku. Po dobu likvidace se uţívá firma společnosti s dovětkem
"v likvidaci".

4.8 Insolvenční řízení
Od 1. ledna 2008 je účinný zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení
(insolvenční zákon), který nahrazuje stávající zákon č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání.
Nový insolvenční zákon přináší řadu změn, které mají zrychlit a zefektivnit probíhající insolvenční
řízení.
Veškeré úpadky firem i jednotlivců, jejichţ podání byla k soudu doručena po 1. lednu 2008,
budou jiţ řešeny podle tohoto zákona. Probíhající konkurzní řízení, jejichţ podání byla učiněna do
tohoto data, budou ještě dořešena podle staré právní úpravy.
Podle nového zákona je dluţník v úpadku a lze zahájit insolvenční řízení, pokud splňuje
následující znaky:
má více věřitelů;
má peněţité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti;
tyto závazky není schopen plnit.
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Má se za to, ţe dluţník není schopen plnit své peněţité závazky, pokud zastavil platby podstatné
části svých peněţitých závazků, nebo je neplní po dobu delší neţ 3 měsíce po lhůtě splatnosti,
nebo není-li moţné dosáhnout uspokojení jeho věřitelů exekucí.
Nejsou-li splněny všechny zákonem stanovené předpoklady pro vydání rozhodnutí o úpadku, soud
insolvenční návrh ve lhůtě 7 dnů odmítne, aniţ by navrhovatele vyzýval k odstranění vad návrhu
nebo jeho doplnění.
Insolvenční návrh podává sám dluţník či jeho věřitelé. Dluţník je povinen podat insolvenční návrh
i sám na sebe, naplňuje-li znaky toho, ţe je v úpadku, jinak mu hrozí sankce náhrady škody,
kterou způsobil nepodáním tohoto insolvenčního návrhu. Podává-li insolvenční návrh věřitel, musí
k insolvenčnímu návrhu automaticky připojit i přihlášku své pohledávky (svých pohledávek).
Insolvenční návrh musí být opatřen úředně ověřeným podpisem osoby, která jej podala, nebo
jejím zaručeným elektronickým podpisem; jinak se k němu nepřihlíţí.
Zahájení insolvenčního řízení oznámí soud vyhláškou, kterou zveřejní nejpozději do dvou hodin
poté, co mu insolvenční návrh došel.
Insolvenční zákon oproti předešlému konkursnímu zákonu rozšiřuje moţnosti řešení úpadku
dluţníka. I nadále je podle jedním z moţných řešení úpadku konkurs, nově mohou dluţnícipodnikatelé v úpadku, příp. jejich věřitelé vyuţít reorganizaci a dluţníci-nepodnikatelé oddluţení.
Reorganizace je přípustná, jestliţe celkový obrat dluţníka podle zákona o účetnictví za poslední
účetní období předcházející insolvenčnímu návrhu dosáhl alespoň částku 100.000.000 Kč, nebo
zaměstnává-li dluţník nejméně 100 zaměstnanců v pracovním poměru.
Insolvenční zákon rovněţ umoţňuje, aby i drobní ţivnostníci stejně jako malé a střední podniky
řešili svou úpadkovou situaci pomocí reorganizace. Takové osoby však musí společně s
insolvenčním návrhem nebo nejpozději do 15 dnů po rozhodnutí o úpadku předloţit
insolvenčnímu soudu reorganizační plán schválený alespoň polovinou všech zajištěných věřitelů
(věřitelé, jejichţ pohledávky jsou zajištěny majetkem dluţníka a budou přednostně uspokojeny
zpeněţením tohoto majetku) počítanou podle výše jejich pohledávek a alespoň polovinou všech
nezajištěných věřitelů (ostatní věřitelé) počítanou podle výše pohledávek. Soud v takovémto
případě rozhodne o způsobu řešení úpadku dluţníka reorganizací.
Jinými slovy, pokud drobnému ţivnostníkovi bezprostředně hrozí úpadek, nebo se v úpadku jiţ
nachází, můţe se zachránit před konkursem, sestaví-li reorganizační plán a nechá jej schválit
alespoň polovinou všech zajištěných a nezajištěných věřitelů. A to ještě před podáním návrhu na
zahájení insolvenčního řízení nebo velmi rychle poté.
Institut oddluţení je určen k řešení úpadku u fyzických osob – nepodnikatelů, se zaměřením na
jejich ekonomické problémy zpravidla způsobené neschopností splácet závazky z půjček, úvěrů a
leasingů. Podnikatelům ani osobám, jejichţ dluhy pocházejí z podnikání, soud tedy oddluţení
nepovolí a rozhodne o způsobu řešení úpadku tohoto dluţníka konkursem.
Pohledávky do insolvenčního řízení se přihlašují ve lhůtě, kterou soud stanoví v rozhodnutí o
úpadku. Tato lhůta je propadná, to znamená, ţe k později podaným přihláškám se jiţ
v insolvenčním řízení nepřihlíţí a nelze pohledávku vůči dluţníkovi v řízení uplatnit.
Věřitelé přihlašují své pohledávky na předepsaném formuláři u příslušného insolvenčního soudu
(krajského soudu či Městského soudu v Praze). Pohledávky za majetkovou podstatou a jím na
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roveň postavené (tj. pohledávky vyjmenované v § 168 a 169 insolvenčního zákona) se uplatňují
přímo u insolvenčního správce. Nemá-li přihláška pohledávky všechny stanovené náleţitosti,
vyzve soud k jejich odstranění. Pokud nejsou všechny náleţitosti přihlášky ve lhůtě 15 dnů
podavatelem odstraněny nebo doplněny, soud k takovéto přihlášce nepřihlíţí.
Více informací o insolvenčním řízení naleznete na internetových stránkách věnovaných
insolvenčnímu právu: http://www.insolvencnizakon.cz/.

4.9 Doporučení pro zakladatele a majitele obchodních společností
Na závěr této kapitoly je třeba podotknout, ţe celý postup zaloţení a vzniku společnosti v České
republice je dle současné právní úpravy dané obchodním zákoníkem, ale i dalšími zákony,
poměrně sloţitý a pro začínající podnikatele se vyplatí na zaloţení společnosti, a pro komunikaci
s rejstříkovými soudy vyuţít sluţeb zkušeného právníka, advokáta, nebo notáře. Seznam advokátů
či notářů lze nalézt na internetové adrese www.cak.cz, www.seznamadvokatu.cz nebo
www.nkcr.cz. Obdobný postup je vhodné volit i v případě zániku společnosti.

5 Smluvní vztahy mezi podnikateli
V souvislosti se svou podnikatelskou činností vstupují podnikatelé do vzájemných obchodních
závazkových vztahů upravených různými typy smluv. Tato kapitola obsahuje základní
charakteristiku smluv uzavíraných mezi podnikateli na základě zákona č. 513/1991 Sb.,
obchodní zákoník (dále téţ jen „obchodní zákoník― nebo „OZ 513/1991―) a upozorňuje na hlavní
povinnosti smluvních stran. Z hlediska účelu uzavíraných smluv se prakticky jedná o následující
typy smluv:
smlouvy zakládající změnu vlastnických vztahů,
smlouvy směřující k zajištění určité činnosti nebo určitého úkonu,
smlouvy směřující k poskytnutí specifických sluţeb,
smlouvy směřující k zajištění platebního styku,
jiné smlouvy upravující specifické vztahy mezi podnikateli.

5.1 Smlouvy zakládající změnu vlastnických vztahů
5.1.1 Kupní smlouva
Kupní smlouvou uzavřenou podle obchodního zákoníku se zavazuje prodávající určitou movitou
věc prodat kupujícímu a převést na něj vlastnické právo k věci a kupující se zavazuje zaplatit za
věc kupní cenu.
Podstatnými náleţitostmi kupní smlouvy jsou:
určení smluvních stran (kdo je kupující a kdo prodávající),
určení předmětu (zboţí),
závazek prodávajícího dodat kupujícímu v určité době zboţí,
povinnost prodávajícího převést na kupujícího v určitém okamţiku vlastnické právo,
sjednání kupní ceny (konkrétní výše nebo způsobu jejího stanovení),
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závazek kupujícího zaplatit kupní cenu.
Předmětem koupě můţe být na základě kupní smlouvy uzavřené podle OZ 513/1991 jen věc
movitá. Má-li být předmětem koupě věc nemovitá, musí být kupní smlouva uzavřena podle
občanského zákoníku, a to i v případě, kdy by byli smluvními stranami podnikatelé.
Kupní cena můţe být dohodnuta pevnou částkou, nebo musí být alespoň dohodnut způsob jejího
určení. Za dodané zboţí kupujícímu se povaţuje zboţí, se kterým můţe kupující volně zacházet.
Vlastnické právo ke zboţí kupující nabývá, jakmile je mu zboţí dodáno.
Ve smlouvě si smluvní strany mohou ustanovit dobu plnění a místo a způsob dodání zboţí. Jestliţe
ve smlouvě není upravena jakost, platí, ţe zboţí má být pouţitelné pro účely vyplývající ze
smlouvy, který je stranám znám. Jestliţe prodávající poruší povinnosti ohledně jakosti (více § 420
obchodního zákoníku), má zboţí vady. Vady mohou být buď faktické, nebo právní. Faktické vady
jsou takové, kdy zboţí neodpovídá jakostí či mnoţstvím, podmínkám, které byly sjednány ve
smlouvě. Právní vada se týká zboţí, které je zatíţeno právem třetí osoby. Prodávající odpovídá za
vadu, kterou má zboţí v okamţiku, kdy přechází nebezpečí škody na zboţí na kupujícího, i kdyţ se
vada stane zjevnou aţ po této době. Písemným závazkem přejímá prodávající záruku za jakost
zboţí.
Nároky kupujícího plynoucí z odpovědnosti za vady se posuzují podle toho, jedná-li se o podstatné
nebo nepodstatné porušení smlouvy. U podstatného porušení smlouvy má kupující právo uplatnit
některý z dále uvedených poţadavků:
dodání náhradního zboţí za vadné,
dodání chybějícího zboţí,
opravu zboţí,
přiměřenou slevu,
odstoupení od smlouvy.
Důleţité je, aby kupující volbu provedl ihned a sdělil jí prodávajícímu. Odstoupit od smlouvy
kupující můţe, jen kdyţ můţe vrátit zboţí ve stavu, ve kterém je převzal. U nepodstatného
porušení smlouvy má kupující právo na odstranění vad opravou nebo přiměřenou slevu.
Kupní smlouva uzavřená podle OZ 513/1991 nevyţaduje, aby byla sepsána v písemné formě.
Povinnosti
prodávajícího
 dodat zboţí kupujícímu
 předat kupujícímu příslušné doklady a umoţnit tak přechod vlastnického práva ke zboţí na
kupujícího
Povinnosti
kupujícího
 převzít zboţí způsobem sjednaným ve smlouvě
 zaplatit kupní cenu.
Podrobnosti o tomto typu smlouvy obsahují §§ 409-475 OZ 513/1991.

5.1.2 Smlouva o dílo
Smlouvou o dílo se zavazuje zhotovitel k provedení určitého díla a objednatel se zavazuje k
zaplacení ceny za jeho provedení.
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Dílem se rozumí zhotovení určité věci, pokud nespadá pod kupní smlouvu, montáţ určité věci,
provedení dohodnuté opravy určité věci nebo hmotně zachycený výsledek jiné činnosti. Dílem se
rozumí vţdy zhotovení, montáţ, údrţba, oprava nebo úprava stavby nebo její části.
Podstatnými náleţitostmi smlouvy o dílo jsou:
určení smluvních stran,
závazek zhotovitele provést dílo,
předmět plnění,
sjednaná cena nebo způsob jejího určení,
závazek objednatele k zaplacení určité částky.
Smlouvou o dílo můţe být dále upravena doba, na kterou se smlouva uzavírá a cena nebo způsob
jejího určení.
Místo plnění smlouvy o dílo, popřípadě způsob jeho předání jsou často stanoveny ve smlouvě.
Neobsahuje-li smlouva zvláštní ustanovení o místě a způsobu předání díla, uskutečňuje se
předání díla v místě, kde má zhotovitel sídlo nebo místo podnikání.
Jestliţe provedené dílo nesplňuje poţadavky, které plynou ze smlouvy, pak má dílo vady.
Povinnosti zhotovitele

Odpovědnost zhotovitele

 provést dílo na svůj náklad a na
své nebezpečí ve sjednané době,
jinak v době přiměřené s
přihlédnutím k povaze díla
 pozvat objednatele ke kontrole
na určitém stupni provádění díla
 upozornit bez zbytečného
odkladu objednatele na
nevhodnost věcí daných mu
objednatelem k provedení díla a
na nevhodnost pokynů daných
mu objednatelem v souvislosti
s provedením díla, jestliţe mohl
tuto nevhodnost zjistit při
vynaloţení odborné péče
Práva zhotovitele
 provést dílo ještě před sjednanou
dobou, nevyplývá-li ze smlouvy
nebo z povahy díla něco jiného,
 postupovat prostřednictvím
pověřené osoby.

 Zhotovitel odpovídá za vady,
jeţ má dílo v době jeho
předání. Jestliţe však
nebezpečí škody na
zhotovené věci přechází na
objednatele později, je
rozhodující doba přechodu
nebezpečí škody na
zhotovitele.
 Za vady díla, na něţ se
vztahuje záruka za jakost,
odpovídá zhotovitel v rozsahu
této záruky.
 Zhotovitel neodpovídá za
vady díla, jestliţe tyto vady
byly způsobeny pouţitím věcí
předaných mu k zpracování
objednatelem v případě, ţe
zhotovitel ani při vynaloţení
odborné péče nevhodnost
těchto věcí nemohl zjistit
nebo na ně objednatele
upozornil a objednatel na
jejich pouţití trval.

Podrobnosti o tomto typu smlouvy obsahují §§ 536-565 OZ 513/1991.
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5.1.3 Smlouva o koupi najaté věci
Smlouvou o koupi najaté věci si strany ujednají v nájemní smlouvě nebo po jejím uzavření, ţe
nájemce je oprávněn koupit najatou věc nebo najatý soubor věcí během platnosti nájemní
smlouvy nebo po jejím zániku.
Oznámí-li písemně oprávněná strana v souladu se smlouvou o koupi najaté věci druhé straně, ţe
uplatňuje právo na koupi věci, jeţ je nebo byla předmětem nájemní smlouvy, vzniká ohledně této
věci doručení tohoto oznámení kupní smlouva. Oprávněná strana má postavení kupujícího a
druhá strana postavení prodávajícího.
Podrobnosti o tomto typu smlouvy obsahují § 489-496 OZ 513/1991.

5.1.4 Smlouva o prodeji podniku
Smlouvou o prodeji podniku se prodávající zavazuje odevzdat kupujícímu celý podnik a přenést
na něj vlastnické právo k podniku a kupující se zavazuje převzít závazky prodávajícího související
s podnikem a zaplatit kupní cenu. Na kupujícího přecházejí všechna práva a závazky, na které se
prodej vztahuje. K přechodu závazku se nevyţaduje souhlas věřitele, prodávající však ručí za
splnění převedených závazků kupujícím. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu oznámit
věřitelům převzetí závazků a prodávající dluţníkům přechod pohledávek na kupujícího. Na
kupujícího dále přecházejí
všechna práva vyplývající z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, jeţ se týkají
podnikatelské činnosti prodávaného podniku s výjimkou případů, kdy by to odporovalo
smlouvě o poskytnutí výkonu práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví nebo
povaze těchto práv,
práva a povinnosti vyplývající z pracovněprávních vztahů se zaměstnanci podniku.
Podrobnosti o tomto typu smlouvy obsahují §§ 476-488a OZ 513/1991.

5.2 Smlouvy směřující k zajištění činnosti nebo úkonu

5.2.1 Mandátní smlouva
Mandátní smlouvou se mandatář zavazuje, ţe pro mandanta a na účet mandanta zařídí za úplatu
konkrétní obchodní záleţitost uskutečněním právních úkonů jménem mandanta nebo
uskutečněním jiné činnosti a mandant se zavazuje uhradit mandatáři odměnu. Mandátní smlouva
tedy zakládá zastoupení mandanta mandatářem. Mandátní smlouva se podpůrně uţije pro vztahy
mezi obchodní společností a členy jejích orgánů.
Podstatnými náleţitostmi mandátní smlouvy jsou:
označení stran,
obchodní záleţitost, která má být zařízena,
vyjádření principu úplatnosti.
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Povinnosti a odpovědnost
mandatáře
 postupovat při zařizování záleţitosti s odbornou péčí podle pokynů mandanta a podle jeho
zájmů
 informovat mandanta o všech skutečnostech, které mohou mít vliv na změnu pokynů
mandanta.
 předat mandantovi všechny věci, které získal od mandanta nebo od třetích osob
Mandatář neodpovídá za porušení závazku třetí osoby, se kterou uzavřel smlouvu při zařizování
záleţitosti.
Povinnosti
mandanta
 předat včas mandatáři věci a informace, jeţ jsou nutné k zařízení záleţitosti
 včas vystavit mandatáři písemnou plnou moc, vyţaduje-li to provedení poţadovaného
právního úkonu
 uhradit mandatáři úplatu a náklady, které mandatář nutně nebo účelně vynaloţil při plnění
svého závazku, pokud z jejich povahy nevyplývá, ţe jsou jiţ zahrnuty v úplatě
Mandátní smlouva zaniká dohodou, výpovědí nebo smrtí či zánikem mandatáře. Podrobnosti o
tomto typu smlouvy obsahují §§ 566-576 OZ 513/1991.

5.2.2 Komisionářská smlouva
Komisionářskou smlouvou se komisionář zavazuje zařídit vlastním jménem pro komitenta na účet
komitenta konkrétní obchodní záleţitost a komitent se zavazuje zaplatit komisionáři úplatu.
Komisionářská smlouva tak zakládá nepřímé zastoupení komitenta komisionářem.
Podstatnými náleţitostmi komisionářské smlouvy jsou:
označení smluvních stran,
obchodní záleţitost, která má být zařízena,
závazek komisionáře jednat vlastním jménem na účet komitenta,
vyjádření principu úplatnosti.
Povinnosti
komisionáře
 postupovat samostatně s odbornou péčí a podle pokynů komitenta
 oznámit komitentovi informace, které mohou mít vliv na změnu pokynů komitenta
 předat komitentovi zprávu a vyúčtování a převést na něj bez zbytečného odkladu práva
získaná při zařizování záleţitosti a vydat mu vše, co při tom získal
Povinnosti
komitenta
 zaplatit komisionáři po splnění jeho povinností sjednanou nebo obvyklou úplatu
 uhradit zároveň s úplatou komisionáři náklady, které nutně nebo uţitečně vynaloţil při plnění
svého závazku
Z jednání komisionáře nevznikají komitentovi vůči třetím osobám ţádná práva a povinnosti.
Komisionářská smlouva zaniká dohodou, výpovědí nebo smrtí či zánikem komisionáře.
Podrobnosti o tomto typu smlouvy obsahují §§ 577-590 OZ 513/1991.
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5.2.3 Smlouva o zprostředkování
Smlouvou o zprostředkování se zprostředkovatel zavazuje, ţe bude vyvíjet činnost směřující
k tomu, aby zájemce měl příleţitost uzavřít určitou smlouvu s třetí osobou, a zájemce se zavazuje
zaplatit zprostředkovateli úplatu (provizi).
Povinnosti
zprostředkovatele
 sdělovat zájemci bez zbytečného odkladu okolnosti důleţité pro jeho rozhodování o uzavření
zprostředkovávané smlouvy
 obstarat pro zájemce příleţitost uzavřít s třetí osobou smlouvu s určitým obsahem
 uschovat pro potřebu zájemce doklady, jeţ nabyl v souvislosti se zprostředkovatelskou
činností a to po dobu, po kterou mohou být tyto doklady významné pro ochranu zájmů
zájemce
 sdělit zájemci údaje potřebné k posouzení důvěryhodnosti osoby, s kterou zprostředkovatel
navrhuje uzavření smlouvy
Povinnosti
zájemce
 zaplatit zprostředkovateli sjednanou nebo obvyklou provizi za zprostředkování smluv
 uhradit kromě provize zprostředkovateli náklady spojené se zprostředkováním, avšak pouze
v případech, kdy to bylo výslovně sjednáno
Podrobnosti o tomto typu smlouvy obsahují §§ 642-651 OZ 513/1991.

5.2.4 Smlouva o obchodním zastoupení
Smlouvou o obchodním zastoupení se obchodní zástupce jako nezávislý podnikatel zavazuje
dlouhodobě pro zastoupeného vyvíjet činnost směřující k uzavírání určitého druhu smluv nebo
sjednávat a uzavírat obchody jménem zastoupeného a na jeho účet.
Povinnosti obchodního
zástupce
 vyvíjet ve stanovené územní oblasti s odbornou péčí činnost, jeţ je předmětem jeho závazku
 dbát zájmů zastoupeného, jednat v souladu s pověřením a rozumnými pokyny zastoupeného
a sdělovat zastoupenému nutné informace, které má k dispozici
 jednat poctivě a v dobré víře
 spolupůsobit v rámci svého závazku při uskutečňování uzavřených obchodů podle pokynů
zastoupeného a v zájmu zastoupeného
Povinnosti
zastoupeného
 poskytnout zástupci nezbytnou dokumentaci, která se vztahuje k předmětu obchodů
 obstarat zástupci informace nezbytné k plnění závazků ze smlouvy o obchodním zastoupení
 informovat obchodního zástupce v přiměřené lhůtě o tom, ţe přijal, odmítl nebo nesplnil
úkon obstaraný zástupcem
 uhradit zástupci provizi ze sjednaných obchodů
Podrobnosti o tomto typu smlouvy obsahují §§ 652-672a OZ 513/1991.

- 48 -

Hospodářská komora České republiky

Příručka pro podnikání v roce 2009

5.3 Smlouvy směřující k zajištění specifických služeb

5.3.1 Smlouva zasilatelská
Smlouvou zasílatelskou se zavazuje zasílatel příkazci, ţe mu vlastní jménem na jeho účet obstará
přepravu věcí z určitého místa do určitého jiného místa, a příkazce se zavazuje zaplatit zasílateli
úplatu.
Smluvním stranám vyplývají ze smlouvy zejména následující povinnosti.
Povinnosti
zasílatele
 plnit pokyny příkazce
 upozornit příkazce na zjevnou nesprávnost jeho pokynů
 s vynaloţením odborné péče sjednat způsob a podmínky přepravy odpovídající co nejlépe
zájmům příkazce
 pojistit zásilku, je-li to stanoveno ve smlouvě
 podat příkazci zprávu o škodě, která zásilce hrozí nebo která na ní vznikla
Povinnosti
příkazce
 poskytnout zasílateli správné údaje o obsahu zásilky
 poskytnout zasílateli přiměřenou zálohu na náklady spojené s plněním závazku
 zaplatit úplatu a vzniklé náklady bez zbytečného odkladu
Podrobnosti o tomto typu smlouvy obsahují §§ 601-609 OZ 513/1991.

5.3.2 Smlouva o přepravě věci
Smlouvou o přepravě věci se dopravce zavazuje odesilateli, ţe přepraví věc (zásilku) z určitého
místa (místo odeslání) do určitého jiného místa (místo určení), a odesilatel se zavazuje zaplatit
mu úplatu (přepravné).
Smluvním stranám vyplývají ze smlouvy zejména následující povinnosti.
Povinnosti
dopravce
 vydat odesilateli při převzetí zásilky k přepravě náloţný list, stanoví-li tak smlouva
 provést přepravu do místa určení s odbornou péčí ve smluvené lhůtě, jinak bez zbytečného
odkladu
 doručit zásilku příjemci zásilky nebo má-li příjemce zásilky v místě určení vyzvednout,
oznámit mu ukončení přepravy
 urychleně podat odesilateli zprávu o škodě na zásilce vzniklé do jejího předání příjemci
 při ztrátě nebo zničení zásilky nahradit cenu, kterou zásilka měla v době, kdy mu byla
předána
 při poškození nebo znehodnocení zásilky nahradit rozdíl mezi cenou, kterou měla zásilka
v době jejího převzetí dopravcem, a cenou, kterou v této době měla zásilka poškozená nebo
znehodnocená
Povinnosti
odesilatele
 vyţaduje-li to provedení přepravy, předat dopravci zvláštní listiny, a to nejpozději při předání
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zásilky k přepravě
 poskytnout dopravci správné údaje o obsahu zásilky a jeho povaze
 nestanoví-li smlouva jinak, uhradit dopravci smluvenou úplatu (přepravné) nebo úplatu
obvyklou v době uzavření smlouvy, nebyla-li úplata smluvena, a to po provedení přepravy do
místa určení,
Podrobnosti o tomto typu smlouvy obsahují §§ 610-629 OZ 513/1991.

5.3.3 Smlouva o skladování
Smlouvou o skladování se zavazuje skladovatel převzít věc, aby ji uloţil a opatroval, a ukladatel se
zavazuje zaplatit mu za to úplatu.
Smluvním stranám vyplývají ze smlouvy zejména následující povinnosti.
Povinnosti
skladovatele
 převzít věc a převzetí zboţí písemně potvrdit
 uloţit věc odděleně od ostatních skladovaných věcí s označením, ţe jde o věci ukladatele
Povinnosti
ukladatele
 zaplatit skladné ode dne převzetí věci do výše a způsobem dohodnutým ve smlouvě
Skladovatel odpovídá za škodu na skladované věci, jeţ vznikla po převzetí věci, a to aţ do jejího
vydání, ledaţe tuto škodu nemohl odvrátit ani při vynaloţení odborné péče.
Podrobnosti o tomto typu smlouvy obsahují §§ 527-535 OZ 513/1991.

5.3.4 Smlouva o uložení věci
Smlouvou o uloţení se zavazuje opatrovatel, ţe bude pro uloţitele dočasně bezplatně opatrovat
věc, kterou má u sebe v souvislosti s obchodním stykem s uloţitelem.
Smluvním stranám vyplývají ze smlouvy zejména následující povinnosti.
Povinnosti
opatrovatele
 opatrovat pečlivě věc a dbát s přihlédnutím k její povaze a svým moţnostem, aby na ní
nevznikla škoda
 vyţaduje-li to opatrování věci a tato povinnost je stanovena ve smlouvě, učinit zvláštní
opatření
 je-li to stanoveno ve smlouvě, dát věc pojistit proti škodám
 zajistit, aby věc bez souhlasu sloţitele neuţívala třetí osoba
 vyţádat si souhlas sloţitele v případě vzniku mimořádných nákladů
 vydat uloţiteli uloţenou věc v místě, kde věc měla být podle smlouvy uloţena
 vydat uloţenou věc bez zbytečného odkladu poté, kdy byl o to sloţitelem poţádán
Povinnosti
sloţitele
 nahradit opatrovateli škodu způsobenou mu uloţenou věcí
 uhradit náklady, které opatrovatel nutně nebo účelně vynaloţil při plnění svých povinností
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Podrobnosti o tomto typu smlouvy obsahují §§ 516-526 OZ 513/1991.

5.3.5 Smlouva o kontrolní činnosti
Smlouvou o kontrolní činnosti se zavazuje vykonavatel kontroly provést nestranně zjištění stavu
určité věci nebo ověření výsledku určité činnosti a vydat o tom kontrolní osvědčení a objednavatel
kontroly se zavazuje zaplatit mu za to úplatu.
Smluvním stranám vyplývají ze smlouvy zejména následující povinnosti.
Povinnosti vykonavatele
kontroly
 provést kontrolu nestranným způsobem a zjištěný stav popsat v kontrolním osvědčení
 provádět kontrolu s vynaloţením odborné péče
 provést kontrolu v rozsahu a způsobem stanoveným ve smlouvě
 nahradit škodu způsobenou poručením povinnosti provést řádně kontrolu
Povinnosti objednavatele
kontroly
 oznámit včas vykonavateli kontroly dobu a místo, kde se má kontrola uskutečnit
 zaplatit úplatu vykonavateli
 uhradit vykonavateli kontroly i nutné a účelně vynaloţené náklady vzniklé při provedení
kontroly
 poskytnout součinnost nutnou k provedení kontroly
Podrobnosti o tomto typu smlouvy obsahují §§ 591-600 OZ 513/1991.

5.3.6 Smlouva o nájmu dopravního prostředku
Smlouvou o nájmu dopravního prostředku se pronajímatel zavazuje přenechat nájemci dopravní
prostředek k dočasnému uţívání a nájemce se zavazuje zaplatit úplatu.
Smluvním stranám vyplývají ze smlouvy zejména následující povinnosti.
Povinnosti
pronajímatele
 předat nájemci dopravní prostředek spolu s potřebnými doklady v době určené ve smlouvě
 zajistit, aby dopravní prostředek byl způsobilý k provozu a k uţívání určeném ve smlouvě
Povinnosti
nájemce
 pečovat o to, aby na dopravním prostředku nevznikla škoda
 pokud to stanoví smlouva, dát dopravní prostředek pojistit
 udrţovat dopravní prostředek na účet pronajímatele ve stavu, v jakém dopravní prostředek
převzal s přihlédnutím k obvyklému opotřebení
 oznámit bez zbytečného odkladu pronajímateli provedení nezbytných oprav
 platit nájemné ve smluvené výši (není však povinen platit nájemné za dobu, po kterou
nemohl dopravní prostředek uţívat
 vrátit dopravní prostředek do místa, kde jej převzal.
Podrobnosti o tomto typu smlouvy obsahují §§ 630-637 OZ 513/1991.
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5.3.7 Smlouva o provozu dopravního prostředku
Smlouvou o provozu dopravního prostředku se zavazuje poskytovatel provozu dopravního
prostředku (provozce) přepravit náklad určený objednatelem provozu dopravního prostředku a
k tomu účelu s dopravním prostředkem buď vykonat jednu nebo více předem určených cest, nebo
během smluvené doby vykonat cesty podle určení objednatele a objednatel se zavazuje zaplatit
úplatu.
Povinnosti
provozce
 přepravit náklad určený objednatelem provozu dopravního prostředku a k tomu účelu s
dopravním prostředkem buď vykonat jednu nebo více předem určených cest nebo během
smluvené doby vykonat cesty podle určení objednatele
 zabezpečit, aby dopravní prostředek byl způsobilý k cestám, které jsou předmětem smlouvy,
a pouţitelný pro přepravu stanovenou ve smlouvě
 opatřit dopravní prostředek způsobilou posádkou a pohonnými hmotami a dalšími věcmi
potřebnými pro smluvené cesty
Povinnosti
objednatele
 zaplatit úplatu
Jestliţe podle smlouvy přejímá náklad k přepravě provozce lodi, pouţije se pro určení práv a
povinností stran přiměřeně ustanovení upravující smlouvu o přepravě, pokud to povaha smlouvy o
provozu dopravního prostředku připouští.
Podrobnosti o tomto typu smlouvy obsahují §§ 638-641 OZ 513/1991.

5.4 Smlouvy související se zajištěním platebního styku

5.4.1 Smlouva o běžném účtu
Smlouvou o běţném účtu vzniká smluvní vztah mezi bankou a majitelem účtu. Běţný účet slouţí
k zúčtování pohledávek a závazků.
Běţný účet, je účet, na který banka přijímá peněţité vklady a platby od jiných osob a ze kterého
banka provádí peněţité výplaty a platby pro jiné osoby. Smyslem této smlouvy je zajištění
bezhotovostního platebního styku. Smlouva se uzavírá v písemné formě.
Podstatnými náleţitostmi smlouvy jsou:
závazek banky zřídit běţný účet,
určení doby, od které bude běţný účet zřízen,
určení měny, ve které bude běţný účet zřízen, resp. veden.
Povinnosti banky
 zřídit od určité doby v určité měně účet pro jeho majitele přijímat peněţní prostředky na
běţný účet majitele
 opravit chybné účtování
 oznamovat majiteli údaje o přijatých a provedených platbách a o zůstatku běţného účtu
- 52 -

Hospodářská komora České republiky

Příručka pro podnikání v roce 2009

 platit úroky ze zůstatku běţného účtu
 přijímat na účet v měně, na kterou zní, vklady nebo platby uskutečněné ve prospěch
majitele účtu
 z peněţních prostředků na účtu uskutečnit podle příkazu majitele účtu nebo osob
oprávněných výplaty nebo platby majiteli účtu nebo jím určeným osobám
 provést platby řádně a včas, pokud majitel účtu splnil poţadavky stanovené zákonem a
smlouvou o běţném účtu
 oznámit majiteli účtu po skončení kalendářního měsíce kaţdý přijatý vklad a platbu a
kaţdou provedenou výplatu a platbu v tomto kalendářním měsíci a po skončení
kalendářního roku je povinna informovat majitele účtu o zůstatku peněţních prostředků na
účtu, a to výpisem z účtu
 připsat peněţní prostředky ve prospěch účtu nejpozději ve stanovených lhůtách
Povinnosti
majitele účtu
 platit úhradu za vedení účtu a smluvně stanovené poplatky
Smlouvou o běţném účtu se uzavírá na dobu neurčitou, proto závazek zaniká výpovědí. Majitel
účtu i banka mohou podat písemnou výpověď kdykoliv.
Podrobnosti o tomto typu smlouvy obsahují §§ 708-715a OZ 513/1991.

5.4.2 Smlouva o úvěru
Smlouvou o úvěru se zavazuje věřitel, ţe na poţádání dluţníka poskytne v jeho prospěch peněţní
prostředky do určité částky a dluţník se zavazuje poskytnuté peněţní prostředky vrátit a zaplatit
úroky.
Smluvním stranám vyplývají ze smlouvy zejména následující povinnosti.
Povinnosti
věřitele
 poskytnou peněţní prostředky, jestliţe byl o to dluţníkem v souladu se smlouvou poţádán, a
to v době stanovené v poţadavku
Povinnosti
dluţníka
 vrátit peněţní prostředky v měně, v níţ mu byly poskytnuty
 platit úrok
 není-li úrok stanoven ve smlouvě, platit úroky obvyklé
 vrátit poskytnuté peněţní prostředky ve sjednané lhůtě
 zanikne-li nebo zhorší-li se za trvání smlouvy zajištění závazku, musí dluţník doplnit zajištění
na původní rozsah
Podrobnosti o tomto typu smlouvy obsahují §§ 497-507 OZ 513/1991.

5.4.3 Smlouva o otevření akreditivu
Smlouvou o otevření akreditivu se zavazuje banka příkazci, ţe na základě jeho ţádosti poskytne
určité osobě (oprávněnému) na účet příkazce určité plnění, jestliţe oprávněný splní do určité doby
stanovené podmínky, a příkazce se zavazuje zaplatit bance úplatu. Smlouva vyţaduje písemnou
formu.
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Banka v souladu se smlouvou písemně sdělí oprávněnému, ţe v jeho prospěch otvírá akreditiv a
oznámí mu jeho obsah. V akreditivní listině musí být určeno plnění, ke kterému se banka
zavazuje, doba platnosti akreditivu a akreditivní podmínky, jeţ má oprávněný v této době splnit
k tomu, aby mohl domáhat plnění vůči bance. Závazek příkazce vůči bance vzniká otevřením
akreditivu.
Nestanoví-li akreditivní listina, ţe akreditiv je odvolatelný, můţe banka akreditiv změnit nebo
zrušit pouze se souhlasem oprávněného a příkazce.
Je-li akreditiv odvolatelný, můţe jej banka ve vztahu k oprávněnému změnit nebo zrušit do doby,
neţ oprávněný splní podmínky stanovené v akreditivní listině.
Povinnosti
banky
 na základě ţádosti příkazce poskytne určité osobě (oprávněnému) na účet příkazce určité
plnění, jestliţe oprávněný splní do určité doby stanovené podmínky
 v souladu se smlouvou písemně sdělí oprávněnému, ţe v jeho prospěch otvírá akreditiv, a
oznámí mu jeho obsah
 při dokumentárním akreditivu je banka povinna poskytnout oprávněnému plnění, jestliţe
bance jsou řádně předloţeny během platnosti akreditivu dokumenty určené v akreditivní
listině
 odpovídá za škodu způsobenou příkazci ztrátou, zničením nebo poškozením dokumentů
převzatých od oprávněného, ledaţe tuto škodu nemohla odvrátit ani při vynaloţení odborné
péče
Povinnosti
příkazce
 zaplatit bance úplatu
Podrobnosti o tomto typu smlouvy obsahují §§ 682-691 OZ 513/1991.

5.4.4 Smlouva o inkasu
Smlouvou o inkasu se zavazuje banka obstarat pro příkazce přijetí plnění určité peněţní
pohledávky od určitého dluţníka nebo obstarat jiný inkasní úkon. Dokumenty uvedené ve smlouvě
je banka povinna převzít a opatrovat s odbornou péčí. Práva a povinnosti stran se řídí podpůrně
ustanoveními o smlouvě mandátní.
Povinnosti
banky
 obstarat pro příkazce přijetí plnění určité peněţní pohledávky od určitého dluţníka nebo
obstarat jiný inkasní úkon
 postupovat s odbornou péčí podle pokynu příkazce, avšak neodpovídá za to, ţe inkaso se
neuskuteční
 přijatou peněţní částku nebo cenné papíry musí předat bez zbytečného odkladu příkazci
 odpovídá za škodu způsobenou ztrátou, zničením nebo poškozením těchto dokumentů,
ledaţe jim nemohla zabránit při vynaloţení odborné péče
Povinnosti
příkazce
 zaplatit bance úplatu stanovenou ve smlouvě, popřípadě úplatu obvyklou v době uzavření
smlouvy
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V obchodní praxi má značný význam dokumentární inkaso. Smlouvou o bankovním
dokumentárním inkasu se zavazuje banka vydat třetí osobě dokumenty opravňující nakládat se
zboţím nebo jiné doklady, bude li při jejich vydání zaplacena určitá peněţní částka nebo proveden
jiný inkasní úkon.
Podrobnosti o tomto typu smlouvy obsahují §§ 692-699 OZ 513/1991.

5.5 Další důležité typy smluv

5.5.1 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy
Smlouvou o uzavření budoucí smlouvy se zavazuje jedna nebo obě smluvní strany uzavřít ve
stanovené době budoucí smlouvu s předmětem plnění, jenţ je určen alespoň obecným
způsobem. Smlouva vyţaduje písemnou formu.
Závazná strana je povinna uzavřít smlouvu bez zbytečného odkladu poté, kdy k tomu byla vyzvána
oprávněnou stranou v souladu se smlouvou o uzavření smlouvy. Nesplní-li závazná strana tento
závazek, můţe oprávněná strana poţadovat, aby obsah smlouvy určil soud nebo osoba určená ve
smlouvě anebo můţe poţadovat náhradu škody způsobené jí porušením závazku uzavřít smlouvu.
Nárok na náhradu škody vedle určení obsahu smlouvy můţe oprávněná strana poţadovat pouze v
případě, kdy zavázaná strana neoprávněně odmítla jednat o uzavření smlouvy.
Povinnosti věřitele (oprávněné strany)
nebo jinak označené smluvní strany
dle obsahu smlouvy
 uzavřít ve stanovené době budoucí smlouvu s předmětem plnění, jenţ je určen alespoň
obecným způsobem
 vyzvat zavázanou stranu ke splnění tohoto závazku v době určené ve smlouvě o uzavření
budoucí smlouvy
Povinnosti dluţníka (zavázané strany) nebo
jinak označené smluvní strany dle obsahu
smlouvy – nemusí být obsaţeny, pokud jde
o jednostranný závazek
 uzavřít ve stanovené době budoucí smlouvu s předmětem plnění, jenţ je určen alespoň
obecným způsobem
Závazek uzavřít budoucí smlouvu nebo doplnit chybějící obsah smlouvy téţ zaniká, jestliţe
okolnosti, z nichţ strany zřejmě vycházely při vzniku tohoto závazku, se do té míry změnily, ţe
nelze na zavázané straně rozumně poţadovat, aby smlouvu uzavřela. K zániku však dochází, jen
kdyţ zavázaná strana tuto změnu okolností oznámila bez zbytečného odkladu oprávněné straně
Podrobnosti o tomto typu smlouvy obsahují §§ 289-292 OZ 513/1991.

5.5.2 Smlouva o tichém společenství
Smlouvou o tichém společenství se zavazuje tichý společník poskytnout podnikateli určitý vklad a
podílet se jím na jeho podnikání a podnikatel se zavazuje k placení části čistého zisku po
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odečtení povinného přídělu do rezervního fondu. Předmětem vkladu můţe být určitá peněţní
částka, určitá věc, právo nebo jiná majetková hodnota vyuţitelná pro podnikání. Pro určení podílu
tichého společníka na výsledku podnikání je rozhodná účetní závěrka.
Práva a povinnosti vůči třetím osobám z podnikání vznikají pouze podnikateli. Tichý společník
však ručí za závazky podnikatele, jestliţe jeho jméno je obsaţeno ve firmě podnikatele nebo
prohlásí osobě, s níţ jedná podnikatel o uzavření smlouvy, ţe oba podnikají společně.
Ve smlouvě o tichém společenství musí být dohodnutý rozsah účasti tichého společníka na zisku
a ztrátě stejný. Tichý společník není povinen při podílu na ztrátě z podnikání svůj vklad doplňovat
a na ztrátě se účastní jen do výše svého vkladu. Tichý společník však ručí za závazky podnikatele,
jestliţe je jeho jméno obsaţeno ve firmě podnikatele, nebo prohlásí osobě, s níţ jedná podnikatel
o uzavření smlouvy, ţe oba podnikají společně. Vůči třetím osobám vznikají práva a povinnosti
jenom podnikateli.
Smlouva o tichém společenství vyţaduje písemnou formu. Nestanoví-li smlouva jinou výpovědní
lhůtu, lze ji vypovědět nejpozději šest měsíců před koncem kalendářního roku.
Povinnosti tichého
společníka
 poskytnout podnikateli určitý vklad a podílet se jím na jeho podnikání
 předmět vkladu předat podnikateli nebo umoţnit mu jeho vyuţití při podnikání v době
smluvené, jinak bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy
 ručí za závazky podnikatele, jestliţe je jeho jméno obsaţeno ve firmě podnikatele, nebo
prohlásí osobě, s níţ jedná podnikatel o uzavření smlouvy, ţe oba podnikají společně
Povinnosti
podnikatele
 platit část čistého zisku po odečtení povinného přídělu do rezervního fondu, je-li podnikatel
povinen tento fond vytvářet, vyplývající z podílu tichého společníka na výsledku podnikání
 poskytnout na ţádost tichému společníkovi stejnopis účetní závěrky
 vrátit tichému společníkovi vklad zvýšený nebo sníţený o jeho podíl na výsledku podnikání.
 vznik práv a povinností vůči třetím osobám z podnikání
Podrobnosti o tomto typu smlouvy obsahují §§ 673-681 OZ 513/1991.

5.5.3 Smlouva o nájmu podniku
Smlouvou o nájmu podniku se pronajímatel zavazuje přenechat svůj podnik nájemci, aby jej
samostatně provozoval a řídil na vlastní náklad a nebezpečí a aby z něj pobíral uţitky. Nájemce se
zavazuje zaplatit pronajímateli nájemné.
Ve smlouvě musí být dohodnuta výše nájemného nebo způsob jeho určení. Najatý podnik nelze
přenechat do podnájmu.
Nájemcem můţe být jen podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku, který má příslušné
podnikatelské oprávnění, jinak je smlouva neplatná. Nájemce je povinen provozovat podnik s
odbornou péčí a bez souhlasu pronajímatele není oprávněn měnit předmět podnikání
provozovaný v pronajatém podniku.
Na základě smlouvy o nájmu podniku vzniká nájemci oprávnění uţívat označení, know-how a
předměty průmyslového vlastnictví náleţející pronajímateli a související s pronajatým podnikem v
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rozsahu, v jakém je toho třeba pro řádné provozování podniku, a to po dobu trvání nájmu. Úhrada
za uţívání je součástí nájemného.
Podrobnosti o tomto typu smlouvy obsahují §§ 488b-488i OZ 513/1991.

5.5.4 Licenční smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví
Licenční smlouvou k předmětům průmyslového vlastnictví opravňuje poskytovatel nabyvatele ve
sjednaném rozsahu a na sjednaném území k výkonu práv z průmyslového vlastnictví a nabyvatel
se zavazuje k poskytování určité úplaty, nebo jiné majetkové hodnoty.
Smluvním stranám vyplývají ze smlouvy zejména následující povinnosti.
Povinnosti
poskytovatele
 po dobu trvání smlouvy udrţovat právo, pokud to povaha práva vyţaduje
 poskytnout nabyvateli po uzavření smlouvy veškeré podklady a informace, jeţ jsou potřebné
k výkonu práva
 učinit potřebná právní opatření k ochraně výkonu práva nabyvatelem
Povinnosti
nabyvatele
 utajovat poskytnuté podklady a informace před třetími osobami
 poskytnuté podklady vrátit a dále utajovat poskytnuté informace do doby, neţ se stanou
obecně známými
 je-li omezován ve výkonu práva jinými osobami, musí o tom bez zbytečného odkladu podat
zprávu poskytovateli
Podrobnosti o tomto typu smlouvy obsahují §§ 508-515 OZ 513/1991.

5.5.5 Smlouvy uzavřené na základě vyhlášených veřejných soutěží
Veřejný návrh na uzavření smlouvy
Veřejný návrh na uzavření smlouvy je projev vůle, kterým se navrhovatel obrací na neurčitý okruh
osoby za účelem uzavření smlouvy. Veřejný návrh musí obsahovat podstatné části navrhované
smlouvy a u nepojmenované smlouvy dostatečné určení závazků budoucích smluvních stran.
K uzavření smlouvy na základě veřejného návrhu dochází přijetím návrhu, který musí být
v souladu s obsahem veřejného návrhu a ve lhůtě v něm stanovené, jinak ve lhůtě přiměřené,
nejdříve navrhovateli oznámí, ţe návrh přijímá, a navrhovatel jí uzavření smlouvy potvrdí. Přijme-li
veřejný návrh současně několik osob, můţe navrhovatel zvolit, kterému příjemci uzavření smlouvy
potvrdí. Navrhovatel je povinen potvrdit příjemci bez zbytečného odkladu uzavření smlouvy.
Jestliţe k potvrzení dojde později, k uzavření smlouvy dojde pouze za podmínky, ţe příjemce
uzavření smlouvy neodmítl.
Povinnosti
navrhovatele
 potvrdit příjemci bez zbytečného odkladu uzavření smlouvy
Povinnosti
příjemce
- 57 -

Hospodářská komora České republiky

Příručka pro podnikání v roce 2009

 splnit podmínky veřejného návrhu
 oznámit navrhovateli, ţe návrh přijímá

Podrobnosti o tomto typu smlouvy obsahují §§ 276-280 OZ 513/1991.
Obchodní veřejná soutěţ
Obchodní veřejná soutěţ je výzva neurčitým osobám k podávání návrhů na uzavření smlouvy, s
níţ jsou spojeny stanovené právní důsledky; účelem je zajistit výběr nejvhodnějšího návrhu.
Veřejná obchodní soutěţ je téţ regulovaná zákonem č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách.
K vyhlášení veřejné soutěţe se vyţaduje písemné stanovení podmínek, tedy:
předmět poţadovaného závazku,
zásady ostatního obsahu zamýšlené smlouvy,
určení způsobu podávání návrhů,
stanovení lhůty do kdy lze návrhy podat,
stanovení lhůty pro oznámení vybraného návrhu.
Tyto podmínky musí být vhodným způsobem uveřejněny, přičemţ způsob uveřejnění je v dispozici
vyhlašovatele. Podmínky vyhlášení soutěţe jsou závazné pro vyhlašovatele i pro účastníky.
Podmínky soutěţe nemůţe vyhlašovatel měnit nebo soutěţ zrušit, jestliţe si toto právo nevyhradil.
Návrh musí odpovídat a být předloţen ve lhůtě stanovené podmínkami. Vyhlašovatel vybere
z předloţených návrhů ten nejvhodnější a také je povinen oznámit přijetí vybraného návrhu. Dále
je povinen bez zbytečného odkladu po ukončení soutěţe vyrozumět účastníky soutěţe, kteří
neuspěli. Vyhlašovatel můţe také odmítnout všechny předloţené návrhy, jestliţe si toto právo
vyhradil v podmínkách soutěţe.
Povinnosti
vyhlašovatele
 učinit výzvu neurčitým osobám k podávání návrhů na uzavření smlouvy (návrh)
 písemně obecným způsobem vymezit předmět poţadovaného závazku a zásady ostatního
obsahu zamýšlené smlouvy, na němţ navrhovatel trvá, určit způsob podávání návrhů,
stanovit lhůtu, do které lze návrhy podávat, a lhůtu pro oznámení vybraného návrhu
(podmínky soutěţe)
 vhodným způsobem uveřejnit obsah podmínek soutěţe
 neměnit uveřejněné podmínky soutěţe nebo soutěţ nezrušit, ledaţe si toto právo v
uveřejněných podmínkách soutěţe vyhradil a změnu nebo zrušení uveřejnil způsobem,
kterým vyhlásil podmínky soutěţe
 vybrat nejvhodnější z předloţených návrhů a oznámit jeho přijetí způsobem a ve lhůtě, jeţ
stanoví podmínky soutěţe
 bez zbytečného odkladu po ukončení soutěţe vyrozumět účastníky soutěţe, kteří v soutěţi
neuspěli, ţe jejich návrhy byly odmítnuty
Povinnosti
navrhovatele
 dodrţet podmínky obchodní veřejné soutěţe
 předloţený návrh nelze odvolat po uplynutí lhůty stanovené v podmínkách soutěţe pro
předkládání návrhů, ledaţe podmínky soutěţe přiznávají navrhovatelům právo návrh odvolat
i po uplynutí této lhůty. Podmínky soutěţe mohou stanovit, ţe návrh nelze odvolat jiţ po jeho
předloţení.
Podrobnosti o tomto typu smlouvy obsahují §§ 281-288 OZ 513/1991.
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5.5.6 Smlouva o vkladovém účtu
Smlouvou o vkladovém účtu se banka zavazuje zřídit a vést pro majitele vkladový účet v určité
měně a platit mu z peněz sloţených na účtu úroky a majitel se zavazuje sloţit na účet peníze ve
výši stanovené smlouvou a přenechat je bance k vyuţití na dobu určitou nebo na dobu neurčitou
s předem stanovenou výpovědní lhůtou. Forma, ve které se smlouva uzavírá, je písemná.
Vkladový účet volí majitel pro větší bezpečnost jeho peněţ a pro získání vyššího úrokového
výnosu.
Povinnosti
banky
 zřídit od určité doby v určité měně účet pro jeho majitele
 platit z peněţních prostředků na účtu úroky
 uvolněné peněţní prostředky podle příkazu majitele účtu vyplatit nebo převést majiteli účtu
nebo jím určeným osobám
Povinnosti
majitele účtu
 vloţit na účet peněţní prostředky, přenechat jejich vyuţití bance na dobu určitou nebo na
dobu neurčitou s předem stanovenou výpovědní lhůtou
Na smlouvu o vkladovém účtu se pouţijí přiměřeně ustanovení o smlouvě o běţném účtu.
Podrobnosti o tomto typu smlouvy obsahují §§ 716-719b OZ 513/1991.

5.5.7 Smlouva o bankovním uložení věci
Smlouvou o bankovním uloţení věci se zavazuje banka převzít určité věci mimo cenných papírů,
aby je uloţila a spravovala, a uloţitel se zavazuje platit za to úhradu.
Banka je povinna předmět uloţení převzít a s vynaloţením odborné péče jej chránit před ztrátou,
zničením, poškozením nebo znehodnocením. Odpovídá za škodu způsobenou uloţiteli ztrátou,
zničením nebo poškozením předmětu uloţení, ledaţe je nemohla odvrátit při vynaloţení odborné
péče. Uloţitel je oprávněn kdykoli poţádat o vydání uloţeného předmětu nebo jeho části a uloţit
jej zpět, jestliţe smlouva mezitím nezanikla. Banka má k zajištění svých práv ze smlouvy o uloţení
cenných papírů nebo jiných hodnot zástavní právo k předmětu uloţení, dokud se u ní nachází.
Povinnosti
banky
 převzít určité věci mimo cenných papírů (předmět uloţení)
 uloţit a spravovat tyto věci
 předmět uloţení převzít a s vynaloţením odborné péče jej chránit před ztrátou, zničením,
poškozením nebo znehodnocením
 s odbornou péčí učinit veškeré úkony, které jsou nutné k výkonu a zachování práv, jeţ
uloţiteli vyplývají z předmětu uloţení, a předat mu bez zbytečného odkladu, co přijala z
uplatnění těchto práv
 po zániku smlouvy vydat uloţiteli předmět uloţení
Povinnosti
uloţitele
 zaplatit sjednanou úplatu
 bance vystavit plnou moc a uhradit výlohy, které bance vznikly při plnění jejich povinností
 po zániku smlouvy bez zbytečného odkladu převzít a vyrovnat dluţnou úplatu za dobu uloţení
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Smlouvu mohou kdykoli s okamţitou platností vypovědět obě smluvní strany. Smlouva rovněţ
zaniká, jestliţe si uloţitel vyzvedl všechny věci, jeţ jsou předmětem uloţení, a neprojevil vůli, aby
smlouva dále trvala.
Podrobnosti o tomto typu smlouvy obsahují §§ 700-707 OZ 513/1991.

5.5.8 Slib odškodnění
Slibem odškodnění se zavazuje slibující, ţe nahradí příjemci slibu škodu, jeţ mu vznikne
z určitého jeho jednání, k němuţ není příjemce slibu povinen. Závazek slibujícího vzniká
doručením písemného prohlášení slibujícího příjemci slibu. Příjemce slibu je povinen uskutečnit
jednání, o nějţ ho slibující ţádá, jen kdyţ se k tomu zavázal

Povinnosti
slibujícího
 písemně se zavázat se, ţe nahradí příjemci slibu škodu, jeţ mu vznikne z určitého jeho
jednání, o něţ ho slibující ţádá, a k němuţ není příjemce slibu jinak povinen
Povinnosti
příjemce
 převzetí písemnosti obsahující slib odškodnění
 povinnost uskutečnit jednání, o nějţ ho slibující ţádá, pokud se k tomu zavázal
 povinnost na účet slibujícího učinit včas opatření potřebná k odvrácení škody nebo jejího
omezení na nejnutnější míru
Podrobnosti o tomto typu závazkového vztahu obsahují §§ 725-728 OZ 513/1991.

5.6 Specifika smluvních vztahů se zahraničními smluvními partery

5.6.1 Obecná specifika právních vztahů s mezinárodním prvkem
Specifika právních vztahů s mezinárodním prvkem spočívají zejména v tom, ţe ne vţdy lze
jednoznačně určit, podle jakého právního řádu se bude postupovat, protoţe se jich dotýká více
právních řádů, mezinárodních smluv či nařízení. Mezinárodním prvkem se přitom rozumí např.
situace, kdy jeden z účastníků smluvního vztahu je příslušníkem jiného státu nebo má sídlo na
území jiného státu neţ druhá smluvní strana.
Lze doporučit, aby obchodní smluvní vztah s mezinárodním prvkem obsahoval ustanovení o volbě
rozhodného práva (§ 9 zákona o mezinárodním právu soukromém a procesním). Účastníci
smlouvy si mohou zvolit právo, jímţ se mají řídit jejich vzájemné majetkové vztahy; mohou tak
učinit i mlčky, není-li vzhledem k okolnostem o projevené vůli pochybnost. Volbou práva si smluvní
strany výslovně zvolí právní řád, podle kterého se budou jejich právní poměry řídit a nebude tak
docházet k nejistým výkladům jejich práv a povinností. Je proto vhodné zvolit si právní řád, který
obě strany znají.
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Jestliţe si smluvní strany zvolí právo české, bude se postupovat podle § 729 obchodního
zákoníku, kde jsou upravena zvláštní ustanovení pro závazkové vztahy v mezinárodním obchodu.
Pro vztahy v zahraničním obchodě mají klíčový význam mezinárodní závazky a dokumenty, k nimţ
patří především
Vídeňská úmluva o smlouvách o mezinárodní koupi zboţí,
Mezinárodní pravidla pro výklad dodacích doloţek INCOTERMS.
Vídeňská úmluva o smlouvách o mezinárodní koupi zboţí se týká práv a povinností mezi
prodávajícím a kupujícím. Vídeňská úmluva se pouţije, jestliţe obě smluvní strany mají místo
podnikání ve smluvních státech úmluvy.
Mezinárodní pravidla pro výklad dodacích doloţek INCOTERMS (International Commercial Terms)
obsahují podrobná pravidla, která stanoví povinnosti smluvních stran při dodávce zboţí, tedy
povinnosti prodávajícího a kupujícího a dále i okamţik přechodu rizika z prodávajícího na
kupujícího v závislosti na pouţité dodací doloţce. Chtějí-li smluvní strany předejít riziku nejasného
výkladu jejich povinností a závazků s pouţitím pravidel INCOTERMS, musí se na tato pravidla ve
smlouvě odvolat.
Z hlediska prevence nejasností výkladu závazků smluvních stran má obdobný význam jako
ujednání o volbě rozhodného práva i ustanovení (doloţka) o způsobu řešení případných sporů a o
příslušnosti rozhodčího soudu, dohodnou-li se smluvní strany na tomto způsobu řešení
případných sporů. Je uţitečné dojednat příslušnost rozhodčího soudu přímo ve smlouvě. Pro
české podnikatele je z praktických důvodů (například jazykových) výhodné, aby případné spory
rozhodoval Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České
republiky. V tomto případě se doporučuje rozhodčí doloţka tohoto znění:
„Všechny spory, které by mohly vzniknout z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou
s vyloučením pravomoci obecných soudů rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu
při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu
(jedním rozhodcem ustanoveným) třemi rozhodci ustanovenými podle tohoto Řádu. Strany se
zavazují splnit všechny povinnosti uloţené jim v rozhodčím nálezu ve lhůtách v něm uvedených.―
Na internetových stránkách Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR (www.arbcourt.cz) lze nalézt i
cizojazyčné verze doporučené rozhodčí doloţky.

5.6.2 Některé specifické smlouvy uzavírané se zahraničními partnery
Ujednání o omezení prodeje
Ujednáním o omezení prodeje se prodávající zavazuje, ţe nebude určité zboţí prodávat určitému
okruhu zákazníků nebo do určitého státu, nebo ţe toto zboţí bude prodávat jen v omezené míře
nebo za podmínek stanovených v ujednání. Ujednání vyţaduje písemnou formu a jeho platnost je
závislá na platnosti kupní smlouvy, jejíţ je součástí, nebo v souvislosti s níţ bylo smluveno.
Podrobnosti o tomto typu smlouvy obsahují §§ 742 a 743 OZ 513/1991.
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Smlouva o výhradním prodeji
Smlouvou o výhradním prodeji se zavazuje dodavatel, ţe zboţí určené ve smlouvě nebude v určité
oblasti dodávat jiné osobě neţ odběrateli. Smlouva musí mít písemnou formu a není platná, neníli v ní určena oblast nebo druhy zboţí, na něţ se smlouva vztahuje.
Dodavatel nesmí po dobu platnosti smlouvy dodávat stanovené zboţí přímo ani nepřímo nikomu
jinému ve vyhrazené oblasti, neţ odběrateli, popřípadě osobám, kterým to smlouva dovoluje.
Nedodrţí-li odběratel časové rozvrţení odběru zboţí předpokládané ve smlouvě, nebo odebírá-li
zboţí, jeţ je předmětem smlouvy o výhradním prodeji od jiného dodavatele, ačkoliv mu toto právo
nebylo ve smlouvě přiznáno, můţe dodavatel od smlouvy odstoupit, nemá však nárok na náhradu
škody.
Podrobnosti o tomto typu smlouvy obsahují §§ 745-749 OZ 513/1991.
Smlouvy o vázaných obchodech
Smlouvy o vázaných obchodech mohou být uzavírány mezi dvěma nebo více partnery. Jedná se o
méně frekventované smluvní úpravy, které upravují §750 (smlouvy závislé) a §§ 751-755
(vícestranné výměnné obchody) OZ 513/1991.

6 Spotřebitelské smlouvy a ochrana spotřebitele
Podnikatelé vstupují při podnikání nejen do vzájemných obchodních smluvních vztahů, ale i do
smluvních vztahů s fyzickými osobami (event. i právnickými osobami) v postavení spotřebitelů.
Smluvní vztah mezi podnikatelem v postavení dodavatele (prodávajícího) a spotřebitelem má
charakter spotřebitelské smlouvy.
Smluvní stranami spotřebitelských smluv jsou:
dodavatel (prodávající), jímţ se rozumí podnikatel, který spotřebiteli prodává výrobky
nebo poskytuje sluţby v rámci své podnikatelské činnosti,
spotřebitel, jímţ se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky,
nebo uţívá sluţby za jiným účelem, neţ pro podnikání s těmito výrobky nebo sluţbami.
Jak zjistíte, ţe jste smlouvu uzavřel jako spotřebitel? Doklady jste si nezahrnul do účetnictví a
nebo daňové evidence v rámci podnikání, protoţe se jednalo o pořízení zboţí nebo sluţeb, které
nesouvisejí s Vaším podnikáním.
Vztahy mezi dodavatelem (prodávajícím) a spotřebitelem jsou upraveny především příslušnými
ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění a zákonem č.
634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Výše uvedené zákony jsou
podstatné pro vztahy mezi prodávajícím a spotřebitelem a zejména stanoví povinnosti
prodávajícího v různých oblastech.
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Spotřebitelskými smlouvami jsou smlouvy kupní, smlouvy o dílo a jiné smlouvy, jejichţ smluvními
stranami jsou spotřebitel a dodavatel. Pro spotřebitelské smlouvy není povinně stanovena
písemná forma.

6.1

Základní charakteristika spotřebitelských smluv

Smluvní ujednání spotřebitelských smluv se nesmějí odchýlit od zákona v neprospěch
spotřebitele. Spotřebitelské smlouvy nesmějí obsahovat ujednání, která v rozporu s poţadavkem
dobré víry znamenají k újmě spotřebitele značnou nerovnováhu v právech a povinnostech
smluvních stran. Nepřípustné je zejména:
vyloučit nebo omezit odpovědnost dodavatele za jednání nebo opomenutí, kterým
byla spotřebiteli způsobena smrt či újma na zdraví;
vyloučit nebo omezit práva spotřebitele při uplatnění odpovědnosti za vady či
odpovědnosti za škodu;
stanovit, ţe smlouva je pro spotřebitele závazná, zatímco plnění dodavatele je
vázáno na splnění podmínky, jejíţ uskutečnění je závislé výlučně na vůli
dodavatele;
dovolit dodavateli, aby spotřebiteli nevydal jím poskytnuté plnění i v případě, ţe
spotřebitel neuzavře smlouvu s dodavatelem nebo od ní odstoupí;
jednostranně oprávnit dodavatele k odstoupení od smlouvy bez smluvního či
zákonného důvodu;
zavázat spotřebitele k plnění podmínek, s nimiţ se neměl moţnost seznámit před
uzavřením smlouvy;
dovolit dodavateli jednostranně změnit smluvní podmínky bez důvodu sjednaného
ve smlouvě;
stanovit, ţe cena zboţí či sluţeb bude určena v době jejich splnění, nebo
dodavatele oprávnit ke zvýšení ceny zboţí či sluţeb, aniţ by spotřebitel byl
oprávněn od smlouvy odstoupit, je-li cena sjednaná v době uzavření smlouvy při
splnění podstatně překročena;
přikázat spotřebiteli, aby splnil všechny závazky i v případě, ţe dodavatel nesplnil
závazky, které mu vznikly.

6.2 Prodej výrobků na základě kupní smlouvy a poskytování služeb – obecné
povinnosti prodávajícího
Z kupní smlouvy vznikne prodávajícímu povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat a
kupujícímu povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou cenu.
Kupující, který nakupuje výrobky, nebo uţivatel, který uţívá sluţby za jiným účelem neţ pro
podnikání s těmito výrobky nebo sluţbami, je (ve smyslu zákona ochraně spotřebitele) povaţován
za spotřebitele. Zákon o ochraně spotřebitele ukládá prodávajícímu, který spotřebiteli prodává
výrobky nebo poskytuje sluţby, řadu obecných i specifických povinností.
Prodávající je povinen respektovat následující povinnosti, a to jak v zájmu svých zákazníků, tak i
ve svém vlastním zájmu, neboť jinak mu hrozí postih ze strany dozorových orgánů:
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prodávat výrobky ve správné hmotnosti, míře nebo mnoţství a umoţnit spotřebiteli
překontrolovat si správnost těchto údajů;
prodávat výrobky a poskytovat sluţby v předepsané nebo schválené jakosti, pokud
je závazně stanovena nebo pokud to vyplývá ze zvláštních předpisů anebo v
jakosti jím uváděné; není-li jakost předepsána, schválena nebo uváděna, v jakosti
obvyklé;
prodávat výrobky a poskytovat sluţby za ceny sjednané v souladu s cenovými
předpisy a ceny při prodeji výrobků nebo poskytování sluţeb správně účtovat; při
konečném účtování prodávaných výrobků a poskytovaných sluţeb v hotovosti se
celková částka zaokrouhluje vţdy k nejbliţší platné nominální hodnotě zákonných
peněz v oběhu.
Prodávající nesmí vyrábět, dováţet, vyváţet, nabízet, prodávat a darovat výrobky nebezpečné svou
zaměnitelností s potravinami.
Kromě výše uvedených obecných povinností musí prodávající zajistit plnění některých dalších
specifických povinností, zejména povinností týkajících se:
označování prodávaných výrobků,
poskytování informace o ceně zboţí,
dodrţování zákazu klamání spotřebitele,
odpovědnosti za vady výrobků a sluţeb,
vystavování dokladů souvisejících s prodejem nebo poskytnutím sluţby,
dalších podmínek prodeje.

6.2.1 Povinné označování prodávaných výrobků
Prodávající je povinen řádně informovat spotřebitele o vlastnostech prodávaných výrobků nebo
charakteru poskytovaných sluţeb, o způsobu pouţití a údrţby výrobku a o nebezpečí, které
vyplývá z jeho nesprávného pouţití nebo údrţby, jakoţ i o riziku souvisejícím s poskytovanou
sluţbou. Jestliţe je to potřebné s ohledem na povahu výrobku, způsob a dobu jeho uţívání, je
prodávající povinen zajistit, aby tyto informace byly obsaţeny v přiloţeném písemném návodu a
aby byly srozumitelné.
Prodávající musí zajistit, aby jím prodávané výrobky byly přímo viditelně a srozumitelně označeny
údaji o:
názvu výrobku, označení výrobce nebo dovozce, popřípadě dodavatele;
hmotnosti nebo mnoţství nebo velikosti, popřípadě rozměru;
dalšími údaji potřebnými dle povahy výrobku k jeho identifikaci, popřípadě uţití;
sloţení materiálu, jde-li o textilní výrobky, s výjimkou těch výrobků, které podle
zvláštního předpisu povinnosti označování nepodléhají;
datu minimální trvanlivosti, jde-li o potravinářské výrobky, popřípadě údajem o
datu pouţitelnosti, jde-li o potravinářské výrobky podléhající rychlé zkáze;
materiálech pouţitých v jejích hlavních částech, jde-li o obuv, s výjimkou těch
výrobků, které podle prováděcího právního předpisu (např. Vyhláška č. 265/2000
Sb., kterou se stanoví podrobnosti o způsobu označování obuvi údaji o
materiálech pouţitých v jejích hlavních částech) označování nepodléhají.
Prodávající nesmí odstraňovat ani měnit označení výrobků ani jiné údaje uvedené výrobcem,
dovozcem nebo dodavatelem.
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Při prodeji pouţitých nebo upravovaných výrobků, výrobků s vadou nebo výrobků, jejichţ uţitné
vlastnosti jsou jinak omezeny, musí prodávající na tyto skutečnosti spotřebitele předem zřetelně
upozornit. Takové výrobky musí být prodávány odděleně od ostatních výrobků. V provozovně, v
místě vyhrazeném k prodeji takových výrobků, nesmí být uloţeny předměty, které neslouţí k
prodeji.
Pokud jsou výše uvedené informace poskytovány písemně, musí být uvedeny v českém jazyce.

6.2.2 Informace o ceně zboží
Prodávající je povinen informovat v souladu s cenovými předpisy spotřebitele o ceně prodávaných
výrobků nebo poskytovaných sluţeb zřetelným označením výrobku cenou nebo informaci o ceně
výrobku či sluţeb jinak vhodně zpřístupnit. Způsob informování o ceně nesmí vzbuzovat zdání, ţe:
cena je niţší, neţ jaká je ve skutečnosti – musí být zřejmá konečná poţadovaná
cena za výrobek nebo sluţbu;
cena závisí na okolnosti, na níţ ve skutečnosti nezávisí;
v deklarované celkové ceně jsou zahrnuty dodávky výrobků, výkonů, prací nebo
sluţeb, které spotřebitel ve skutečnosti hradí zvlášť;
vztah ceny a uţitečnosti nabízeného výrobku nebo sluţby a ceny a uţitečnosti
srovnatelného výrobku nebo sluţby je takový, jaký ve skutečnosti není;
cena byla nebo bude zvýšena, sníţena či nezměněna, i kdyţ tomu tak ve
skutečnosti není.

6.2.3 Dodržování zákazu klamání spotřebitele
Nikdo nesmí klamat spotřebitele, zejména uvádět nepravdivé, nedoloţené, neúplné, nepřesné,
nejasné, dvojsmyslné nebo přehnané údaje anebo zamlčet údaje o skutečných vlastnostech
výrobků nebo sluţeb či úrovni nákupních podmínek.
Za klamání spotřebitele se povaţuje také nabídka nebo prodej výrobků nebo zboţí porušujících
některá práva duševního vlastnictví, jakoţ i skladování těchto výrobků nebo zboţí za účelem
nabídky nebo prodeje.
Odpovědnosti za klamání spotřebitele se nelze zprostit poukazem na skutečnost, ţe potřebné
nebo správné údaje neposkytl výrobce, dovozce nebo dodavatel.
Pojmy "záruka", "zaručený", jakoţ i všechny další pojmy obdobného obsahu, mohou být pouţívány
jen v případech, kdy je současně konkretizován obsah a podmínky záruky.

6.2.4 Nekalé obchodní praktiky
Zákon o ochraně spotřebitele s účinností od 12. 2. 2008 zakazuje podnikatelům při nabízení
nebo prodeji výrobků a při nabízení nebo prodeji sluţeb či práv uţívání tzv. nekalých obchodních
praktik. Obchodní praktika podnikatele je nekalá, je-li jeho jednání vůči spotřebiteli v rozporu
s odbornou péčí, kterou by měl zákazníkovi věnovat a toto jednání je způsobilé ovlivnit
rozhodování zákazníka tak, ţe můţe učinit obchodní rozhodnutí, které by jinak neučinil. Nekalé
jsou zejména klamavé a agresivní obchodní praktiky.
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Obchodní praktika je klamavá, pokud:
je při ní uţit nepravdivý údaj,
je důleţitý údaj sám o sobě pravdivý, ale můţe uvést spotřebitele v omyl vzhledem k
okolnostem a souvislostem, za nichţ byl uţit,
je podnikatelem opomenuto uvedení důleţitého údaje, jenţ s přihlédnutím ke všem
okolnostem lze po podnikateli spravedlivě poţadovat; za opomenutí se povaţuje téţ
uvedení důleţitého údaje nesrozumitelným nebo nejednoznačným způsobem,
vede způsob prezentace výrobku či sluţby, včetně srovnávací reklamy, nebo jejich uvádění
na trh k záměně s jinými výrobky či sluţbami, nebo rozlišovacími znaky jiného podnikatele.
Obchodní praktika je agresivní, pokud s přihlédnutím ke všem okolnostem svým obtěţováním,
donucováním, včetně pouţití síly nebo nepatřičným ovlivňováním výrazně zhoršuje moţnost
svobodného rozhodnutí spotřebitele.
Seznam obchodních praktik, které jsou povaţovány vţdy za klamavé a seznam obchodních
praktik, které jsou povaţovány vţdy za agresivní, je uveden v příloze 1 a v příloze 2 k zákonu o
ochraně spotřebitele.

6.2.5 Záruční doba
Záruční doba se liší podle charakteru prodávaného zboţí. Tuto záruční dobu nelze zkrátit ani
písemným ujednání ve smlouvě. Platí, ţe záruční doba je u:
spotřebního zboţí 24 měsíců,
potravinářského zboţí 8 dní,
krmiv 3 týdny,
zvířat 6 týdnů.
Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se
zvláštními právními předpisy lhůta k pouţití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty.
Například tedy u potravin je datum spotřeby, nebo datum minimální trvanlivosti, zároveň datem,
do kterého platí záruční doba.
Záruční doby začínají běţet od převzetí věci kupujícím. Má-li koupenou věc uvést do provozu
někdo jiný neţ prodávající, začne záruční doba běţet aţ ode dne uvedení věci do provozu, pokud
spotřebitel objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas
poskytl k provedení sluţby potřebnou součinnost. Takţe například je-li nutná montáţ nábytku
nebo zapojení elektrospotřebiče, pak začíná záruční doba běţet dnem této montáţe.

6.2.6 Odpovědnost za vady výrobků a služeb
Prodávající je povinen spotřebitele řádně informovat o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění
odpovědnosti za vady výrobků a sluţeb, včetně podmínek uplatnění rozporu s kupní smlouvou
(dále jen „reklamace―). Dále je povinen informovat spotřebitele o tom, kde lze reklamaci uplatnit
a o provádění záručních oprav. Provozovna musí být označena způsobem stanoveným
v ţivnostenském zákoně. Při prodeji nebo poskytování sluţeb mimo ohlášenou provozovnu je
prodávající povinen písemnou formou poskytnout informaci obsahující zejména název nebo
jméno a adresu prodávajícího, kde můţe spotřebitel uplatnit reklamaci.
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V souvislosti s moţnými reklamacemi je prodávající zejména povinen:
řádně vyplnit záruční list a umoţňuje-li to povaha výrobku, na ţádost spotřebitele
výrobek spotřebiteli předvést;
přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níţ je přijetí reklamace moţné s
ohledem na sortiment prodávaného zboţí nebo poskytovaných sluţeb, případně i v
sídle nebo místě podnikání s výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena
jiná osoba;
vydat spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je
obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel poţaduje a dále
potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení
opravy a době jejího trvání;
zajistit, aby v provozovně byl po celou provozní dobu přítomen pracovník pověřený
vyřizovat reklamace;
rozhodnout (osobně nebo prostřednictvím pověřeného pracovníka) o reklamaci
ihned, ve sloţitých případech do tří pracovních dnů;
provést případné zamítnutí reklamace (včetně jeho odůvodnění) písemně;
zajistit, aby reklamace včetně odstranění vady byla vyřízena bez zbytečného
odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne jejího uplatnění, pokud se prodávající se
spotřebitelem nedohodne na lhůtě delší.
Záruka se nevztahuje na opotřebení věci, způsobené jejím obvyklým pouţíváním. U věcí
prodaných za niţší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla cena sníţena. Tedy pro tyto
vady není moţné věc reklamovat.
Další důleţitý zákon týkající se odpovědnosti je zákon č. 59/1998Sb., o odpovědnosti za škodu
způsobenou vadou výrobku. Podle tohoto zákona výrobce výrobku odpovídá poškozenému za:
vzniklou škodu
škodu na zdraví
ke kterým došlo v důsledku vady výrobku. Zákon dále také stanoví zproštění odpovědnosti
výrobce, spolupůsobení třetí osoby, promlčení či zánik práva na náhradu škody.

6.2.7 Vystavování dokladů souvisejících s prodejem nebo poskytnutím služby
Není-li sluţba provedena na počkání, je prodávající povinen vydat spotřebiteli písemné potvrzení o
převzetí objednávky. Potvrzení musí obsahovat označení předmětu sluţby, její rozsah, jakost,
cenu za provedení sluţby a termín jejího plnění.
Na ţádost spotřebitele je prodávající povinen:
vydat doklad o zakoupení výrobku nebo o poskytnutí sluţby s uvedením data prodeje
výrobku nebo poskytnutí sluţby,
uvést o jaký výrobek nebo o jakou sluţbu se jedná,
za jakou cenu byl výrobek prodán nebo sluţba poskytnuta,
uvést identifikační údaje prodávajícího obsahující:
o

jméno a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, případně název
prodávajícího,

o

jeho identifikační číslo,
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sídlo (jde-li o právnickou osobu) nebo místo podnikání (jde-li o fyzickou osobu),
pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak.

při prodeji výrobků s následnou dodávkou musí doklad obsahovat místo určení a datum
dodávky.
při prodeji pouţitých nebo upravovaných výrobků, jejichţ uţitné vlastnosti jsou jinak
omezeny, musí být tyto skutečnosti na dokladu zřetelně vyznačeny.

6.2.8 Další podmínky prodeje
Vyţaduje-li to povaha výrobků, zejména s ohledem na hygienické podmínky prodeje a charakter
pouţití, je prodávající povinen výrobky prodávat v hygienicky nezávadných obalech nebo je do
takových obalů při prodeji zabalit, při samoobsluţném prodeji je povinen spotřebiteli poskytnout
vhodný obalový materiál.
Prodávající je povinen informovat spotřebitele o peněţní částce za výkup vratných zálohovaných
obalů a tuto informaci na viditelném místě zpřístupnit.
Dle zákona o ochraně spotřebitele také nikdo nesmí neoprávněně pouţívat ekoznačku (tj. značku,
která označuje výrobky splňující vysoké standardy kvality a šetrnosti vůči ţivotnímu prostředí)..

6.3 Smlouvy uzavřené mimo provozovnu
Byla-li spotřebitelská smlouva uzavřena mimo prostory obvyklé k podnikání, nebo nemá-li
prodávající ţádné stálé místo k podnikání, můţe spotřebitel od smlouvy písemně odstoupit do 14
dnů od jejího uzavření. Nedošlo-li dosud ke splnění dodávky zboţí či sluţeb prodávajícím, můţe od
smlouvy odstoupit bez uvedení důvodů a bez jakékoliv sankce do 1 měsíce. Podobné situace se
týkají podomního prodeje nebo prodeje v rámci marketingových aktivit. Netýkají se ale smluv, u
nichţ si spotřebitel výslovně sjednal návštěvu prodávajícího za účelem objednávky. Prodávající je
zároveň povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky do 30 dnů od odstoupení od
smlouvy, a to v plné výši.
Prodávající musí spotřebitele písemně upozornit na právo odstoupit od smlouvy nejpozději při
uzavření smlouvy; písemné upozornění musí obsahovat i označení osoby, u níţ je třeba toto právo
uplatnit, včetně bydliště či sídla takové osoby. V případě, ţe tak neučiní, můţe spotřebitel
odstoupit od smlouvy do 1 roku od jejího uzavření.

6.4

Specifika uzavírání spotřebitelských smluv prostředky komunikace na dálku

Pro uzavření smlouvy mohou být pouţity prostředky komunikace na dálku(prostředky komunikace
na dálku se rozumí zejména telefon, elektronická pošta, faxový přístroj, televize, internet), které
umoţňují uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran. Mohou však být
pouţity jen tehdy, jestliţe spotřebitel jejich pouţití neodmítl.
Při jednání prostřednictvím některého prostředku komunikace na dálku musí být spotřebiteli s
dostatečným předstihem před uzavřením smlouvy poskytnuty zejména informace o:
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obchodní firmě nebo jméno a příjmení;
identifikačním čísle dodavatele;
sídlu právnické osoby a bydlišti v případě fyzické osoby;
zahraniční osobě rovněţ adresa podniku nebo organizační sloţky na území České
republiky, byly-li zřízeny;
o zápisu v obchodním rejstříku nebo jiné obdobné evidenci, včetně spisové značky, pokud
je přidělena;
kontaktním údaji, zejména poštovní adresa pro doručování, telefonní číslo, případně
adresa pro doručování elektronické pošty;
příslušném kontrolním orgánu, podléhá-li činnost dodavatele reţimu povolování,
názvu a hlavní charakteristice zboţí nebo sluţeb;
ceně zboţí nebo sluţeb, z níţ jednoznačně vyplývá, zda je uvedena včetně všech daní a
poplatků, mají-li k ní být připočítávány;
nákladech na dodání;
způsobu platby, dodání nebo plnění;
poučení o právu na odstoupení od smlouvy do 14 dnů od převzetí plnění bez uvedení
důvodu a bez jakékoliv sankce, s výjimkou zvláštních případů;
nákladech na pouţití komunikačních prostředků na dálku;
době, po kterou zůstává nabídka nebo cena v platnosti.
Po uzavření smlouvy při pouţití prostředků komunikace na dálku, nejpozději však před plněním,
musí být spotřebiteli písemně poskytnuty tyto informace:
obchodní jméno a identifikační číslo dodavatele, sídlo právnické osoby a bydliště
v případě fyzické osoby;
informace o podmínkách a postupech pro uplatnění práva odstoupit od smlouvy;
informace o sluţbách po prodeji a o zárukách;
podmínky pro zrušení smlouvy, pokud není určena doba platnosti nebo je platnost delší
neţ 1 rok.

6.5 Kontrola dodržování povinností prodávajícího
Orgány veřejné správy musí v mezích své působnosti provádět veškerá opatření k tomu, aby
zamezily dovozu, vývozu a uvádění výrobků nebezpečných svou zaměnitelností s potravinami do
oběhu nebo zamezily jejich další oběh.
Nad ochranou spotřebitele v různých oborech dozírají a dodrţování povinností prodávajícího
kontrolují tyto instituce:
Česká obchodní inspekce;
Česká zemědělská a potravinářská inspekce;
orgány ochrany veřejného zdraví (hygienické stanice);
veterinární správa;
ţivnostenské úřady;
celní úřady;
Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva.
Tyto instituce jsou oprávněny vydávat závazné pokyny k odstranění zjištěných nedostatků. V
případě bezprostředního ohroţení ţivota, zdraví nebo majetku jsou oprávněny pozastavit prodej
výrobků nebo poskytování sluţeb anebo uzavřít provozovnu. Vyţaduje-li to naléhavost situace, lze
toto rozhodnutí oznámit ústně a neprodleně doručit písemné vyhotovení rozhodnutí. Proti takto
vydanému rozhodnutí orgánu dozoru je moţno podat odvolání do tří dnů ode dne doručení
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písemného vyhotovení rozhodnutí. Odvolání nemá odkladný účinek a odvolací orgán o něm
rozhodne neodkladně.

6.6 Sankce za porušení ustanovení na ochranu spotřebitele
Za porušení ustanovení na ochranu spotřebitele hrozí vysoké pokuty. Například za porušení
povinnosti prodávat výrobky a poskytovat sluţby v předepsané nebo schválené jakosti (pokud je
závazně stanovena nebo pokud to vyplývá ze zvláštních předpisů (např. Vyhláška č. 77/2003 Sb.,
ze dne 6. března 2003, kterou se stanoví poţadavky pro mléko a mléčné výrobky, mraţené krémy
a jedlé tuky a oleje) anebo v jakosti jím uváděné; není-li jakost předepsána, schválena nebo
výrobek nelze uţívat v souladu s účelem jeho uţití. uváděna v jakosti obvyklé) hrozí pokuta aţ do
výše 50 mil. Kč. Při stanovení výše pokuty se přihlíţí k povaze protiprávního jednání a k rozsahu
jeho následků.
Pokutu lze uloţit do tří let, nebo do deseti let (podle druhu povinnosti, která je porušena) ode dne,
kdy k porušení povinnosti došlo. Pokutu do výše 5 000 Kč lze uloţit v blokovém řízení, je-li
porušení povinnosti spolehlivě zjištěno a osoba, která povinnost porušila, je ochotna blokovou
pokutu zaplatit.
Orgány provádějící dozor mohou také v odůvodněných případech pozastavit prodej výrobků nebo
poskytování sluţeb. Obnovit prodej výrobků nebo poskytování sluţeb anebo otevřít provozovnu lze
aţ po jejich uvedení do nezávadného stavu a jen s písemným souhlasem orgánu, který o
pozastavení prodeje výrobků nebo poskytování sluţeb anebo uzavření provozovny rozhodl.
Dodrţování předpisů na ochranu spotřebitele je pro kaţdého podnikatele naprostou nezbytností.
V dnešní době velké konkurence a vyspělých informačních technologií se negativní informace o
podnikatelích rozšíří velmi rychle a je poměrně lehké přijít o zákazníky. Navíc pokuty za nesplnění
povinností mohou být značně vysoké a pro začínajícího nebo malého podnikatele tedy i likvidační.
Zejména je třeba dbát na řádné uvedení údajů na výrobcích a respektovat striktní zákaz klamání
spotřebitele. Výrobci a prodejci potravinářských výrobků se musí seznámit se všemi hygienickými
normami. Pro případ uvalení pokuty je třeba mít na zřeteli krátkou lhůtu pro odvolání.

6.7 Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
TIP
Dne 1. 4. 2008 byla spuštěna pilotní fáze projektu Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
(Alternative Dispute Resolution = ADR). Realizátorem Projektu je Ministerstvo průmyslu a
obchodu ČR ve spolupráci s Hospodářskou komorou České republiky, Rozhodčím soudem při HK
ČR a AK ČR, zástupci spotřebitelských organizací (Sdruţení obrany spotřebitelů, o.s. a Sdruţením
českých spotřebitelů, o.s. , Asociací mediátorů ČR, o.s., Ministerstvem financí ČR a Ministerstvem
spravedlnosti ČR. Řídicím orgánem tohoto projektu je Platforma pro mimosoudní řešení
spotřebitelských sporů při MPO, která vydává realizační dokumenty potřebné k fungování
projektu.
Mimosoudní řešení sporů umoţňuje úspěšně řešit spory mezi spotřebiteli a podnikateli mimo
klasickou soudní cestu, která je obvykle dlouhá a nákladná. Celosvětově je povaţováno za rychlý,
levný a vhodný způsob vyřešení nároku spotřebitele. Řešení sporů touto cestou je zaloţeno na
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dobrovolné účasti obou stran, objektivitě a nestrannosti řízení. Spory se vedou za účasti neutrální
třetí strany, a to v rámci mediace nebo rozhodčího řízení. Řízení nemůţe být zahájeno, pokud:
jiţ byl podán podnět, soudní ţaloba, nebo jiný zákonný prostředek k uplatnění práv v téţe
věci, nebo
podnět zjevně není oprávněný, nebo
strana podávající podnět svá práva před podáním podnětu neuplatnila u protistrany.
Na kontaktním místě (v Brně, Hodoníně, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Jihlavě, Karlových
Varech, Liberci, Olomouci, Ostravě, Pardubicích, Plzni, Praze, Ústí nad Labem a Zlíně, seznam viz
(http://adr.komora.cz/Stranky/kontakt.aspx) získá poškozený potřebné informace o
alternativních moţnostech, kterými můţe spor řešit, tedy o tzv. mediaci nebo o rozhodčím řízení.
Spotřebitel (případně podnikatel) se můţe obrátit na kontaktní místo osobně, poštou nebo
elektronicky prostřednictvím formuláře (který je k nalezení jako záloţka s názvem „Stíţnost― na
adr.komora.cz), v němţ popíše svoji stíţnost spolu s informací, zda preferuje mediaci nebo
arbitráţ. Pracovník kontaktního místa poté doručí stíţnost druhé straně, která má 15 dnů na
vyjádření. Ani jedna ze stran sporu v této fázi neplatí ţádné poplatky.
Mediace
Ve chvíli, kdy se obě strany shodnou na řešení sporu prostřednictvím mediace, která je bezplatná,
určí si nezávislého mediátora, který se obě strany snaţí dovést k dohodě. Tato dohoda musí být
jasně formulovaná, srozumitelná a prakticky uskutečnitelná. Dohoda má písemnou podobu a
stvrzuje se podpisy stran i mediátora.
Arbitráţ
V případě neúspěšné mediace můţe kterákoliv ze stran poţádat o rozhodčí řízení, které se
následně koná u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře
ČR.
O rozhodčí řízení nakonec jedna nebo druhá strana můţe poţádat jiţ ve chvíli podání stíţnosti, k
jeho zahájení je pak potřeba souhlasu obou zúčastněných stran vyjádřeného dohodou o
příslušnosti rozhodčího soudu a nebo rozhodčí doloţkou ve smlouvě. Výsledkem řízení je nález
rozhodce, který je po uplynutí lhůty k plnění soudně vykonatelný – je tedy zajištěna rychlá
vymahatelnost práva. V této fázi zaplatí navrhovatel rozhodčímu soudu poplatek (3 % z hodnoty
předmětu sporu, nejméně 800,- Kč).
Více informací o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů je k nalezení na adrese
http://adr.komora.cz
Po uplynutí první fáze fungování projektu byl projekt vyhodnocen jako úspěšný. Kontaktní místa
po celé České republice řešila v období mezi 1. dubnem a 31. prosincem 2008 celkem 1108
takových případů, 937 z nich jiţ bylo dokončeno. Tím spotřebitelé i podnikatelská veřejnost
vyjadřuje zájem o mimosoudní řešení.
Nejčastějším předmětem sporů jsou neuznané reklamace a neakceptování práva na odstoupení
od smlouvy. Vzhledem k úspěchu tohoto projektu jsou podnikány kroky k jeho rozšíření a
zefektivnění řešení sporů.
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7 Pracovněprávní vztahy
Podnikatelé často vstupují při podnikání do smluvních vztahů s fyzickými osobami, které pro ně
vykonávají pracovní činnost v závislém postavení. Závislá práce je vymezena jako činnost
zaměstnance, která je vykonávaná ve vztahu podřízenosti k zaměstnavateli, výlučně osobně, dle
jeho pokynů, jeho jménem, za stanovenou mzdu, plat nebo odměnu, na náklady a odpovědnost
zaměstnavatele. Za závislou práci nutno povaţovat téţ výkon práce v rámci tzv. agenturního
zaměstnávání. Platnou právní úpravou je zřetelně vymezen rozdíl mezi obchodněprávním
vztahem, kdy podnikatel platí svému obchodnímu partnerovi za poskytnuté sluţby a
pracovněprávním vztahem, kdy platí svému zaměstnanci za vykonanou práci. V tomto kontextu je
třeba také chápat tzv. „schwarz systém―, který je povaţován za obcházení reţimu
pracovněprávních vztahů formou obchodněprávních kontraktů a je předmětem kontroly inspekce
práce. Vztahy mezi podnikatelem a fyzickou osobou vykonávající pro něj závislou práci (pracovně
právní vztahy) mohou být upraveny:
pracovní smlouvou zakládající pracovní poměr mezi podnikatelem jako
zaměstnavatelem a fyzickou osobou jako zaměstnancem;
dohodou o provedení práce;
dohodou o pracovní činnosti.
Vztah podnikatele (zaměstnavatele) a fyzické osoby vykonávající pro něj závislou práci
(zaměstnance) se řídí pracovně právními předpisy, především zákoníkem práce (zákon č.
262/2006 Sb. ze dne 21. dubna 2006). Zákoník práce (dále téţ jen ZP) vychází v ust. § 2 odst. 1
aţ 3 z liberálního principu, podle něhoţ práva a povinnosti v pracovněprávních vztazích mohou být
účastníky upraveny odchylně od zákoníku práce, pokud to tento výslovně nezakazuje nebo jestliţe
nejde o ustanovení, z jehoţ povahy vyplývá, ţe se od něj nelze odchýlit. Zákoník práce obsahuje
výčet ustanovení (§363 ZP), od kterých se odchýlit nelze, jde-li o ustanovení, jimiţ se
zapracovávají předpisy Evropských společenství, je moţné se smluvně odchýlit od vyjmenovaných
ustanovení jen a pouze ve prospěch zaměstnance. Zásadně při tvorbě takového smluvního
ustanovení musí dbát, aby z něj nevyplývalo vzdání se určitého práva zaměstnance či zhoršení
jeho postavení.

Na úseku zaměstnanosti figurují dva typy kontrolních úřadů: úřady práce a inspekce práce.
Úřady práce jsou správní úřady. V čele úřadu práce je ředitel; jeho jmenování a odvolání se řídí
zvláštním právním předpisem. Správní obvody úřadů práce jsou shodné s územními obvody
okresů. Místní příslušnost úřadu práce se řídí místem, ve kterém je nebo má být zaměstnání
vykonáváno, pokud tento zákon nestanoví jinak. K zabezpečení spolupráce na trhu práce vytvářejí
úřady práce poradní sbory sloţené zejména ze zástupců odborových organizací, organizací
zaměstnavatelů, druţstevních orgánů, organizací zdravotně postiţených a územních
samosprávných celků. Účelem poradních sborů je koordinace při realizaci státní politiky
zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů v příslušném správním obvodu. Poradní sbory se vyjadřují
zejména k poskytování příspěvků zaměstnavatelům v rámci aktivní politiky zaměstnanosti,
programům rekvalifikace, organizaci poradenské činnosti, opatřením na podporu rovného
zacházení se všemi fyzickými osobami uplatňujícími právo na zaměstnání a k hromadnému
propouštění.

- 72 -

Hospodářská komora České republiky

Příručka pro podnikání v roce 2009

Jako další kontrolní úřady se zřizují Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce,
které jsou správními úřady. Sídlem úřadu je Opava. V čele úřadu je generální inspektor. V čele
inspektorátu je vedoucí inspektor. Jmenování a odvolání generálního inspektora a vedoucího
inspektora se řídí sluţebním zákonem.

Úřad práce

Inspektorát

Rozvázání pracovního poměru se zaměstnancem, který je osobou
se zdravotním postiţením, je zaměstnavatel povinen písemně
oznámit příslušnému úřadu práce.
Zaměstnavatel je současně povinen písemně informovat
příslušný úřad práce o opatřeních vyplývajících z hromadného
propouštění.
Zaměstnavatel, u kterého nepůsobí odborová organizace, má
v některých případech právo podat návrh, aby úřad práce rozhodl
na základě podkladů zaměstnavatele o tom, zda jsou dány
důvody pro poskytování náhrady mzdy v niţší částce. Jestliţe
úřad práce o existenci důvodů částečné nezaměstnanosti
rozhodne, přísluší zaměstnanci náhrada mzdy ve výši 60 %
průměrného výdělku po dobu, kterou úřad práce v rozhodnutí
určí, nejdéle však po dobu 1 roku.
Do osobního spisu mohou nahlíţet vedoucí zaměstnanci, kteří
jsou zaměstnanci nadřízeni. Právo nahlíţet do osobního spisu má
orgán inspekce práce, úřad práce, soud, státní zástupce,
příslušný orgán Policie České republiky, Národní bezpečnostní
úřad a zpravodajské sluţby.

vykonává kontrolu plnění povinností
ukládá opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole,
určuje přiměřené lhůty k jejich odstranění a vyţaduje podání
písemné zprávy o přijatých opatřeních
kontroluje plnění opatření k odstranění zjištěných nedostatků
neprodleně kontroluje závady, o nichţ byl vyrozuměn odborovou
organizací podle § 322 odst. 3 zákoníku práce
je oprávněn kontrolovat příčiny a okolnosti pracovních úrazů,
popřípadě se zúčastňovat šetření na místě úrazového děje
poskytuje úřadu údaje o pracovních úrazech rizicích při výkonu
práce zjištěných kontrolou
předkládá úřadu podněty ke zlepšení právní úpravy týkající se
právních předpisů uvedených v § 3 odst. 1
poskytuje informace a zpracovává zprávy o plnění svých úkolů,
které předkládá úřadu
vyjadřuje se k vybraným projektovým dokumentacím staveb
určených pro uţívání ve veřejném zájmu nebo jako pracoviště
fyzických osob, zda splňují poţadavky právních předpisů k
zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení
uplatňuje při povolování staveb určených pro uţívání ve veřejném
zájmu nebo jako pracoviště fyzických osob poţadavky právních
předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení
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k) poskytuje zaměstnavatelům a zaměstnancům bezúplatně
základní informace a poradenství týkající se ochrany pracovních
vztahů a pracovních podmínek

7.1

Pracovní smlouva

Pracovní smlouva (viz příloha č. 1 a 2) mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem je obvyklou
formou uzavření pracovního poměru. Pracovní smlouva můţe být sjednána na dobu určitou nebo
neurčitou. Není-li v pracovní smlouvě uvedena doba jejího trvání, povaţuje se pracovní smlouva
za smlouvu zakládající pracovní poměr na dobu neurčitou.
Pracovní smlouva musí být vţdy uzavírána v písemné formě a musí obsahovat povinné náleţitosti:
druh práce, který má zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat;
místo nebo místa výkonu práce, ve kterých má být práce vykonávána;
den nástupu do práce.
Před vznikem pracovního poměru lze písemně sjednat zkušební dobu, a to maximálně v rozsahu
tří měsíců. V této souvislosti je nutno mít na paměti, ţe doba překáţek v práci (vymezení pojmu viz
kapitola …), pro které zaměstnanec nekoná práci v průběhu zkušební doby, se do této doby
nezapočítává. Zkušební doba se tak o celou dobu překáţek v práci prodluţuje.
Povinnou formální náleţitostí pracovní smlouvy není mzda, pro jejíţ sjednání a vyplácení platí
samostatná úprava.

7.1.1 Povinnosti zaměstnavatele související s uzavřením pracovní smlouvy
V souvislosti s uzavřením pracovní smlouvy vznikají zaměstnavateli některé specifické povinnosti.
K nejdůleţitějším z nich patří povinnosti uvedené v přehledu v TABULCE 8.
TABULKA 8 – Povinnosti zaměstnavatele související s uzavřením pracovní smlouvy
Povinnost uloţená podnikateli zákoníkem práce
seznámit před uzavřením pracovní smlouvy
fyzickou osobu s právy a povinnostmi, které
by pro ni z pracovní smlouvy, vyplynuly,
s pracovními podmínkami a podmínkami
odměňování, za nichţ má práci konat, a s
povinnostmi, které vyplývají ze zvláštních
právních předpisů vztahujících se k práci,
která má být předmětem pracovního
poměru

Ustanovení ZP

§ 31

Sankce
Fyzická osoba se dopustí
přestupku na úseku
pracovního poměru nebo
dohod o pracích konaných
mimo pracovní poměr tím, ţe
poruší stanovené povinnosti
při vzniku, změnách, skončení
pracovního poměru, dohody o
provedení práce nebo dohody
o pracovní činnosti.
Za přestupek lze uloţit pokutu
aţ do výše 300 000 Kč.

zajistit, aby se fyzická osoba před uzavřením
pracovní smlouvy ve stanovených případech
podrobila vstupní lékařské prohlídce
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při vzniku, změnách, skončení
pracovního poměru, dohody o
provedení práce nebo dohody
o pracovní činnosti.
Za přestupek lze uloţit pokutu
aţ do výše 300 000 Kč.
vydat zaměstnanci v den nástupu do práce
písemný mzdový výměr, který obsahuje
údaje o způsobu odměňování, o termínu a
způsobu odměňování, o termínu a místě
výplaty mzdy, jestliţe tyto údaje neobsahuje
pracovní smlouva nebo vnitřní předpis
informovat písemně zaměstnance o právech
a povinnostech vyplývajících z pracovního
poměru nejpozději do 1 měsíce ode dne
vzniku pracovního poměru, pokud je
neobsahuje pracovní smlouva, a o jejich
případných změnách

§ 37 odst.1

§ 37 odst. 1

Přestupky na úseku
odměňování zaměstnanců lze
sankcionovat aţ ve výši
2 000 000 Kč a to např.
neposkytne-li zaměstnavatel
ve stanoveném termínu mzdu
nebo její část.
Viz bod 1, za přestupek lze
uloţit pokutu aţ do výše 300
000 Kč.

7.1.2 Všeobecné povinnosti zaměstnavatelů v době trvání pracovního poměru
Zaměstnavatel je povinen plnit v průběhu zaměstnávání zaměstnance řadu povinností týkajících
se podmínek, za nichţ zaměstnanec práci vykonává. Jedná se o obecné povinnosti i o některé
specifické povinnosti týkající se stanovení a výplaty mzdy, podmínek, za nichţ zaměstnanec práci
vykonává a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – viz TABULKA 9.
TABULKA 9 – Všeobecné povinnosti zaměstnavatelů v době trvání pracovního poměru
Povinnost uloţená podnikateli zákoníkem práce
nepřenášet riziko z výkonu náplně práce na zaměstnance
zajistit rovné zacházení se zaměstnanci a dodrţovat zákaz jakékoli
diskriminace zaměstnanců, jakoţ i fyzických osob ucházejících se o zaměstnání
dodrţovat zásadu poskytování stejné mzdy nebo platu a jiných peněţitých
plnění a plnění peněţité hodnoty, popřípadě odměny za stejnou práci a za práci
stejné hodnoty
poskytovat zaměstnanci informace v pracovněprávních vztazích a zajišťovat
jejich projednání s ním
seznamovat zaměstnance s kolektivní smlouvou a s vnitřními předpisy
neukládat zaměstnanci za porušení povinností vyplývajících mu
z pracovněprávního vztahu peněţité postihy, ani je od něho poţadovat; to se
nevztahuje na škodu, za kterou zaměstnanec odpovídá
nepoţadovat ani nesjednat zajištění závazku v pracovněprávním vztahu,
s výjimkou konkurenční doloţky a sráţek z příjmu z pracovněprávního vztahu
nepostihovat nebo neznevýhodňovat zaměstnance jakýmkoliv způsobem za to,
ţe se zákonným způsobem domáhá svých práv vyplývajících z pracovně
právních vztahů
projednat se zaměstnancem nebo na jeho ţádost s odborovou organizací nebo
radou zaměstnanců anebo zástupcem pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci stíţnost zaměstnance na výkon práv a povinností vyplývajících
z pracovněprávních vztahů; tím není dotčeno právo zaměstnance domáhat se
svých práv u soudu
zajišťovat rovné zacházení se všemi zaměstnanci, pokud jde o jejich pracovní
podmínky, odměňování za práci a o poskytování jiných peněţitých plnění a
plnění peněţité hodnoty, o odbornou přípravu a o příleţitost dosáhnout
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funkčního nebo jiného postupu v zaměstnání
nahradit zaměstnanci škodu vzniklou následkem neplatného právního úkonu,
pokud neplatnost nezpůsobil zaměstnanec výlučně sám
je-li zaměstnanec vysílán k výkonu práce na území jiného státu, informovat
předem zaměstnance o předpokládané době trvání vyslání a o měně, ve které
mu bude vyplácena mzda nebo plat,
seznámit zaměstnance s obsahem kolektivní smlouvy nejpozději do 15 dnů od
jejího uzavření (povinnost platí analogicky i pro jiného účastníka kolektivní
smlouvy)
přidělovat zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy, platit mu za vykonanou
práci mzdu nebo plat, vytvářet podmínky pro plnění jeho pracovních úkolů a
dodrţovat ostatní pracovní podmínky stanovené právními předpisy, smlouvou
nebo stanovené vnitřním předpisem
vytvářet zaměstnancům pracovní podmínky, které umoţňují bezpečný výkon
práce, zejména zajišťovat zřízení, údrţbu a zlepšení zařízení pro zaměstnance a
závodní preventivní péči
zajistit bezpečnou úschovu svršků a osobních předmětů, které zaměstnanci
obvykle nosí do zaměstnání
nahradit zaměstnanci škodu v penězích, pokud ji neodčiní uvedením v předešlý
stav
uhradit zaměstnanci škodu aţ do výše 10 000 Kč za věci, které zaměstnanec
obvykle do práce nenosí a které zaměstnavatel nepřevzal do zvláštní úschovy
uhradit zaměstnanci v plné výši škodu za věci, které zaměstnanec obvykle do
práce nenosí a které zaměstnavatel převzal do zvláštní úschovy nebo jestliţe
se zjistí, ţe škodu na těchto věcech způsobil jiný zaměstnanec
doručit zaměstnanci písemnosti týkající se vzniku, změn a skončení pracovního
poměru do vlastních rukou, na pracovišti, v jeho bytě nebo kdekoliv bude
zastiţen nebo prostřednictvím sítě nebo sluţby elektronických komunikací, a
není-li to moţné, prostřednictvím provozovatele poštovních sluţeb

7.2

§ 19 odst. 2
§ 37 odst. 2
§ 29

§ 38 odst. 1

§ 224 odst. 1
§ 226
§ 269

§ 268 odst. 2

§ 334 odst. 1
§ 334 odst. 2

Podmínky výkonu práce v rámci pracovního poměru

K významným oblastem, v nichţ jsou podmínky výkonu zaměstnání (závislé práce) specificky
upraveny, patří zejména úprava pracovní doby, mzdové nároky zaměstnance, nároky na náhradu
výdajů v souvislosti s pracovními cestami a ustanovení týkající se dovolené.

7.2.1 Pracovní doba
Zákoník práce stanoví (v § 79) základní délku pracovní doby, která činí 40 hodin týdně. Stanoví
rovněţ povinné zkrácení pracovní doby pro zaměstnance pracující v podzemí při těţbě (na 37,5
hod.), zaměstnance pracující v třísměnném a nepřetrţitém pracovním reţimu (na 37,5 hod.),
v dvousměnném pracovním reţimu (na 38,75 hod.).
Zaměstnavatel se můţe rozhodnout pracovní dobu upravit jako:
pevnou
flexibilní neboli pruţnou (s moţností pevně určené základní části a volitelné části) anebo ji
stanovit formou tzv. konta pracovní doby jako jiného způsobu nerovnoměrného rozvrţení
pracovní doby, který umoţňuje zaměstnavatelům reagovat na měnící se potřebu práce
v návaznosti na zakázky, odbyt zboţí apod.. Zavedení kont pracovní doby by mělo
zaměstnavateli umoţnit, aby přiděloval zaměstnanci ve vyrovnávacím období práci
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v takovém rozsahu, v jakém to odpovídá jeho potřebám. Konkrétní podmínky, jak bude
konto pracovní doby nastaveno, můţe obsahovat jen kolektivní smlouva, popřípadě vnitřní
předpis.
Pravidla pro stanovení a rozvrţení pracovní doby obsaţená v zákoníku práce ukládají
zaměstnavatelům zejména následující povinnosti – viz TABULKA 10.

TABULKA 10 – Pravidla pro stanovení a rozvrţení pracovní doby
Povinnost uloţená podnikateli zákoníkem práce
rozvrhnout pracovní dobu a určit začátek a konec směn
vypracovat při nerovnoměrném rozvrţení pracovní doby písemný rozvrh týdenní
pracovní doby a seznámit s ním zaměstnance nejpozději 2 týdny a v případě
konta pracovní doby 1 týden před začátkem období, na něţ je pracovní doba
nerovnoměrně rozvrţena, pokud se nedohodne se zaměstnancem na jiné době
seznámení
u pruţné pracovní doby určit začátek a konec základní pracovní doby a
volitelnou pracovní dobu na začátek a konec pracovní doby tak, ţe celková
délka směny nepřesáhne 12 hodin
vést při uplatnění konta pracovní doby účet pracovní doby zaměstnance a účet
mzdy zaměstnance
vykazovat kaţdý týden rozdíl mezi stanovenou týdenní pracovní dobou a
odpracovanou pracovní dobou
poskytnout zaměstnanci nejdéle po 6 hodinách a mladistvému zaměstnanci
nejpozději po 4,5 hodinách nepřetrţité práce přestávku v práci na jídlo a
oddech v trvání nejméně 30 minut
zajistit přiměřenou dobu na oddech a jídlo zaměstnanci vykonávajícím práce,
které nemohou být přerušeny i bez přerušení provozu a započítat ji do pracovní
doby
při rozdělení přestávky na jídlo a oddech zajistit, aby alespoň jedna její část
činila nejméně 15 minut
započítat do pracovní doby bezpečnostní přestávku, na kterou má
zaměstnanec při výkonu práce právo podle zvláštních právních předpisů
započítat přestávku v práci na oddech a jídlo do pracovní doby, připadne-li na
stejnou dobu bezpečnostní přestávka
rozvrhnout pracovní dobu tak, aby zaměstnanec měl mezi koncem jedné směny
a začátkem následující směny nepřetrţitý odpočinek po dobu alespoň 12 hodin
během 24 hodin po sobě jdoucích
rozvrhnout pracovní dobu tak, aby zaměstnanec měl nepřetrţitý odpočinek
v týdnu během kaţdého období 7 po sobě jdoucích kalendářních dnů v trvání
alespoň 35 hodin, u mladistvého zaměstnance nejméně 48 hodin
nepřekročit rozsah nařízené práce přesčas 8 hodin v jednotlivých týdnech, resp.
150 hodin v kalendářním roce
zajistit, aby délka směny zaměstnance pracujícího v noci nepřekročila 8 hodin
v rámci 24 hodin po sobě jdoucích nebo, není-li to z provozních důvodů moţné,
rozvrhnout stanovenou týdenní pracovní dobu tak, aby průměrná délka směny
nepřekročila 8 hodin v období nejdéle 26 týdnů po sobě jdoucích, přičemţ při
výpočtu průměrné délky směny zaměstnance pracujícího v noci se vychází
z pětidenního pracovního týdne
zajišťovat pro zaměstnance pracující v noci přiměřené sociální zajištění,
zejména moţnost občerstvení
nepoţadovat na zaměstnanci pracovní pohotovost, pokud se o tom se
zaměstnancem nedohodne
poskytnout zaměstnanci odměnu za dobu pracovní pohotovosti (podrobnosti §
140 ZP)
vést u jednotlivých zaměstnanců evidenci odpracované pracovní doby, práce
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§ 94 odst. 3
§ 95 odst. 1
§ 96 odst. 1

Hospodářská komora České republiky

Příručka pro podnikání v roce 2009

přesčas, noční práce, doby v době pracovní pohotovosti a pracovní pohotovosti,
kterou zaměstnanec drţel
umoţnit na základě ţádosti zaměstnance nahlédnout zaměstnanci do jeho
účtu pracovní doby a do jeho účtu mzdy a pořizovat si z nich výpisy popřípadě
stejnopisy na náklady zaměstnavatele

§ 96 odst. 2

Zaměstnavatel by měl ve vlastním zájmu věnovat náleţitou pozornost úpravě pracovní doby.
Za pracovní dobu se kromě doby, v níţ je povinen zaměstnanec vykonávat pro zaměstnavatele
práci, povaţuje i doba, v níţ je zaměstnanec na pracovišti připraven k výkonu práce podle pokynů
zaměstnavatele a pracovní pohotovostí je tedy pouze pohotovost na jiném, se zaměstnancem
dohodnutém místě, neţ je pracoviště (např. bydliště zaměstnance).
Zvláštní úprava pracovní doby pracovníků ve zdravotnictví byla do zákoníku práce včleněna na
základě novely č. 294/2008 Sb. a týká se další dohodnuté práce přesčas ve zdravotnictví. Bliţší
podrobnosti stanovuje § 93a ZP, z nějţ zejm. vyplývá, ţe pracovníci ve zdravotnictví nesmí být
k uzavření dohody o dalšípráci přesčas nuceni.

7.2.2 Nároky zaměstnance v oblasti mezd
Za vykonanou práci přísluší zaměstnanci mzda. Mzda přiznaná zaměstnanci za vykonanou práci
nesmí být niţší neţ minimální mzda stanovená právním předpisem (aktuální sazba minimální
mzdy činí dle nařízení vlády č. 567/2006 Sb., s účinností od ledna 2007 nejméně 8 000 Kč za
měsíc nebo 48,10 Kč za hodinu)
Zaručenou mzdou je mzda, na kterou zaměstnanci vzniklo právo podle tohoto zákona, smlouvy,
vnitřního předpisu, mzdového výměru.
Zákoník práce vychází z moţnosti mzdu buď sjednat (v kolektivní, pracovní či jiné smlouvě), nebo
stanovit. Stanovení mzdy zaměstnavatelem můţe být provedeno vnitřním předpisem nebo
mzdovým výměrem.
Kromě mzdy musí zaměstnavatel vyplácet v zákonem stanovených případech i příplatky ke mzdě
(ty se nezapočítávají do minimální mzdy, pokud zaměstnanec pobírá minimální mzdu).
U vedoucích zaměstnanců můţe být nově mzda sjednána jiţ s přihlédnutím k případné práci
přesčas za předpokladu, ţe je současně stanoven rozsah přesčasové práce, k níţ bylo takto
přihlédnuto (§114 odst. 3 ZP).
Příplatek za práci v sobotu a v neděli (stejně jako i příplatek za přesčas) je nárokový samozřejmě i
v podnikatelské sféře. Výše příplatků je stanovena v procentech průměrného výdělku
zaměstnance. Zaměstnavatel má moţnost v kolektivní smlouvě ujednat jinou výši příplatků, neţ
stanoví zákoník práce, Zákoník práce stanoví za práci přesčas příplatek ve výši nejméně 25 %
z průměrného výdělku a za dobu noční práce, za dobu práce ve ztíţeném pracovním prostředí a
za dobu práce v sobotu a neděli příplatek nejméně 10 % z průměrného výdělku.
Některé další povinnosti zaměstnavatele ve mzdové oblasti obsahuje přehled v TABULCE 11.
TABULKA 11 – Povinnosti zaměstnavatele ve mzdové oblasti
Povinnost uloţená podnikateli zákoníkem práce
vydat zaměstnanci v den nástupu do práce písemný mzdový výměr, který
obsahuje údaje o způsobu odměňování, o termínu a způsobu odměňování, o
termínu a místě výplaty mzdy, jestliţe tyto údaje neobsahuje pracovní smlouva
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nebo vnitřní předpis
oznámit písemně zaměstnanci změnu skutečností uvedených ve mzdovém
výměru, a to nejpozději v den, kdy změna nabývá účinnosti
určit pravidelný termín výplaty mzdy (nejpozději v kalendářním měsíci
následujícím po měsíci, ve kterém vzniklo zaměstnanci právo na mzdu nebo
některou sloţku) nebyl-li pravidelný termín výplaty sjednán v kolektivní smlouvě
vydat zaměstnanci při měsíčním vyúčtování mzdy písemný doklad o
jednotlivých sloţkách mzdy nebo platu
poskytnout zaměstnanci doplatek nedosáhne-li mzda nebo odměna z dohody
minimální mzdy
poskytnout zaměstnanci doplatek nedosáhne-li mzda bez mzdy nebo za práci
přesčas, příplatku za práci ve svátek, za noční práci, za práci ve ztíţeném
pracovním prostředí a za práci v sobotu a v neděli příslušné nejniţší úrovně
zaručené mzdy
vyplatit zaměstnanci mzdu v penězích nejméně ve výši příslušné sazby
minimální mzdy nebo příslušné sazby nejniţší úrovně dosaţené mzdy
poskytovat zaměstnanci naturální mzdu jen se souhlasem zaměstnance a za
podmínek s ním dohodnutých, a to v rozsahu přiměřeném jeho potřebám
vyplatit zaměstnanci před nastoupením dovolené mzdu splatnou během
dovolené, připadne-li termín výplaty na období dovolené, pokud se nedohodne
se zaměstnancem jinak
vyplatit při skončení pracovního poměru zaměstnanci na jeho ţádost mzdu za
měsíční období, na které mu vzniklo právo v den skončení pracovního poměru,
umoţní-li mu to technika výpočtu mezd nebo platů

§ 141 odst. 3
(§ 141 odst.
1)
§ 142 odst. 4
§ 111 odst. 3
§ 112 odst. 3

§ 119 odst. 1

§ 141 odst. 4
§ 141 odst. 5

Při uplatnění konta pracovní doby bude zaměstnavatel poskytovat zaměstnanci ve vyrovnávacím
období za jednotlivé kalendářní měsíce mzdu ve stálé měsíční výši (tzv. stálou mzdu), sjednanou v
kolektivní smlouvě, popřípadě stanovenou vnitřním předpisem. Stálá mzda zaměstnance nesmí
být niţší neţ 80 % průměrného výdělku zaměstnance, přičemţ rozhodným obdobím je pro tyto
účely předchozích 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích. Zaměstnavatel bude povinen vést v
takovém případě účet mzdy zaměstnance a na něm pro pozdější vyrovnání vykazovat jednak
stálou mzdu zaměstnance, jednak jeho dosaţenou mzdu za kalendářní měsíc, na kterou mu
vzniklo právo podle tohoto zákona a podle sjednaných podmínek. (§ 120, 121, 354 odst. 4
zákoníku práce). Na první pohled jde sice o sloţitý mechanismus, avšak v konečném důsledku
představuje legální úsporu mzdových nákladů a zvýšení efektivity vyuţívání pracovní doby.

7.2.3 Vysílání zaměstnanců na služební cesty
Pracovní cestou se rozumí časově omezené vyslání zaměstnance zaměstnavatelem k výkonu
práce mimo místo výkonu práce sjednané v pracovní smlouvě. Zaměstnavatel můţe vyslat
zaměstnance na pracovní cestu jen na základě dohody s ním (§ 42 odst. 1 ZP), viz. příloha č. 3.
V případě vyslání zaměstnance na pracovní cestu přísluší zaměstnanci:
náhrada jízdních výdajů;
náhrada jízdních výdajů k návštěvě člena rodiny;
náhrada výdajů za ubytování;
stravné a při zahraniční pracovní cestě stravné v cizí měně;
náhrada nutných vedlejších výdajů.
Podrobnosti o nárocích na výše uvedené náhrady upravují zejména § 156 aţ 172 ZP.
Výše uvedené náhrady přísluší zaměstnanci i při jeho přeloţení do jiného místa výkonu práce, neţ
bylo sjednáno v pracovní smlouvě, které je současně odlišné od jeho bydliště. Pokud není v
- 79 -

Hospodářská komora České republiky

Příručka pro podnikání v roce 2009

pracovní smlouvě sjednáno pravidelné pracoviště pro účely cestovních náhrad, je pravidelným
pracovištěm místo výkonu práce sjednané v pracovní smlouvě. Jestliţe je však místo výkonu
práce sjednáno šíře neţ jedna obec, povaţuje se za pravidelné pracoviště obec, ve které
nejčastěji začínají pracovní cesty zaměstnance.

7.2.4 Dovolená
Zaměstnanci, který vykonává zaměstnání v pracovním poměru, vzniká za podmínek stanovených
v §211 aţ 223 ZP právo na dovolenou za kalendářní rok nebo na její poměrnou část, dovolenou
za odpracované dny, popřípadě dodatkovou dovolenou. Dovolená je zákonem stanovena na
minimálně 4 týdny (je potřeba připomenout, ţe „dovolené se nelze vzdát―). Dovolenou
zaměstnavatel „uděluje― a zaměstnanec „čerpá―, není tedy moţné, aby si dovolenou
zaměstnanec svévolně „vzal―. Pro účely výpočtu dovolené za odpracované dny, dodatkové
dovolené a krácení dovolené se sniţuje od roku 2007 poţadovaný počet dnů z 22 na 21 (§ 214,
215 odst. 1, § 223 odst. 1 zákoníku práce). Jestliţe poměrná část dovolené činí necelý den,
zaokrouhlí se na půlden. Stejné pravidlo platí i pro výpočet dvanáctin dovolené za odpracované
dny a pro výpočet dvanáctin dovolené pro účely jejího krácení (§ 216 odst. 5 zákoníku práce).
Pro podnikatele vyplývají zejména následující povinnosti při poskytování dovolené zaměstnancům
– viz TABULKA 12.
TABULKA 12 – Povinnosti při poskytování dovolené
Povinnost uloţená podnikateli zákoníkem práce
určit dobu čerpání dovolené podle rozvrhu čerpání dovolené vydaného
s předchozím souhlasem odborové organizace tak, aby si zaměstnanec mohl
vyčerpat dovolenou zpravidla vcelku a do konce kalendářního roku
poskytnout, v případě poskytování dovolené zaměstnanci v několika částech,
alespoň jednu část dovolené v délce nejméně 2 týdnů vcelku
oznámit písemně zaměstnanci určenou dobu čerpání dovolené alespoň 14 dnů
předem
nahradit zaměstnanci náklady, které mu bez jeho zavinění vznikly proto, ţe
zaměstnavatel změnil jemu určenou dobu čerpání dovolené nebo ţe ho odvolal
z dovolené
určit čerpání dovolené na dobu, kdy zaměstnanec nevykonává vojenské cvičení
nebo výjimečné vojenské cvičení (ustanovení je skutečně dosud platnou
součástí ZP) a není uznán dočasně práce neschopným
poskytnout zaměstnankyni a zaměstnanci na jejich ţádost dovolenou tak, aby
bezprostředně navazovala na skončení mateřské dovolené nebo rodičovské
dovolené
určit zaměstnanci čerpání alespoň 4 týdnů dovolené v kalendářním roce, ve
kterém mu právo na dovolenou vzniklo nebo, znemoţní-li to překáţky v práci na
straně zaměstnance nebo naléhavé provozní důvody, tak, aby skončila
nejpozději do konce příštího kalendářního roku, případně do skončení
rodičovské dovolené
určit zaměstnanci náhradní volno za práci přesčas nebo za práci ve svátek tak,
aby nepřipadalo do doby dovolené
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Povinnosti zaměstnavatele vůči zaměstnancům ve specifických oblastech

7.3.1 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Zákoník práce stanoví základní poţadavky pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen
BOZP) v části páté (§§ 101 – 108) a další poţadavky a povinnosti zaměstnavatele v mnoha
dalších částech a paragrafech citovaného zákona (např. §§ 41, 89, 94, 224, 248 - odst. 1, 265,
266, 273, 274, 277, 305, 309, 316, 321, 322, 364, 366 – 369, 375, 380, 384, 387, 393).
Úprava je tedy značně roztříštěná; i přes ztíţenou orientaci v zákoně je však třeba, aby si
zaměstnavatelé byli svých povinností vědomi. Zákoník práce nezapomněl ani na zaměstnance,
jejichţ práva a povinnosti jsou definovány v §§ 106, 249, 250 – 263 (náhrady za škodu), 278,
301, 316. Povinnosti vedoucích zaměstnanců jsou uvedeny v § 302.
Kromě zákoníku práce byl v roce 2006 přijat nový zákon č.309/2006 Sb. (o zajištění dalších
podmínek BOZP = zkrácený název), který kromě několika paragrafů převzatých ze starého
zákoníku práce (§§ 2 – 8) stanovuje:
poţadavky na odbornou způsobilost osob k zajišťování úkolů v prevenci rizik (§§ 9 a 10),
poţadavky na zvláštní odbornou způsobilost (§ 11),
poţadavky na zajišťování BOZP nebo poskytování sluţeb BOZP (§ 12);
úkoly zadavatele stavby, zhotovitele stavby a koordinátora BOZP na staveništi (§§ 14- 18).
Dalším velmi důleţitým zákonem je zákon č. 251/2005 Sb. o inspekci práce v platném znění,
který upravuje zřízení a postavení orgánů inspekce práce jako kontrolních orgánů ochrany
pracovních vztahů a pracovních podmínek, působnost a příslušnost orgánů inspekce práce, tzn.
Státního úřadu pro inspekci práce (SÚIP) a oblastních inspektorátů práce (OIP). Dále definuje
povinnosti a práva zaměstnavatele spojené s výkonem kontroly OIP na jeho pracovištích a
stanovuje sankce za porušování stanovených povinností (tzn. přestupky fyzických osob a správní
delikty právnických osob).
Kromě jiţ zmíněných zákonů bylo přijato v roce 2008 několik nových nařízení vlády (např. NV č.
1/2008 Sb. o ochraně před neionizujícím zářením, NV č. 142/2008 Sb., o technických
poţadavcích na výtahy, NV č. 176/2008 Sb. o technických poţadavcích na strojní zařízení
(účinnost od 29.12.2009).
V roce 2008 vyšlo i několik nových vyhlášek (např. vyhláška č. 23/2008 Sb. o technických
podmínkách poţární ochrany staveb, vyhláška č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové
dokumentace dopravních staveb, vyhláška č. 341/2008 Sb. o nakládání s biologickými odpady a
o podrobnostech nakládání s odpady).
Základní povinnosti zaměstnavatele v oblasti BOZP stanovené zákoníkem práce jsou uvedeny
v TABULCE 13 a povinnosti spojené s pracovními úrazy a nemocemi z povolání v TABULCE 14.

TABULKA 13 – Povinnosti zaměstnavatele v oblasti BOZP
Povinnosti zaměstnavatele stanovené zákoníkem práce
Převést zaměstnance na jinou práci v důsledku jeho zdravotního stavu
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Zajistit, aby zaměstnanec pracující v noci byl vyšetřen lékařem závodní
preventivní péče, zajistit moţnost občerstvení a vybavit pracoviště,
prostředky pro poskytnutí první pomoci, včetně prostředků umoţňujících
přivolat rychlou lékařskou pomoc
Zajistit BOZP svých zaměstnanců s ohledem na rizika moţného ohroţení
jejich ţivota a zdraví, která se týkají výkonu práce (dále jen „rizika―)
Péče o BOZP uloţená zaměstnavateli je nedílnou a rovnocennou
součástí pracovních povinností vedoucích zaměstnanců na všech
stupních řízení v rozsahu svých pracovních míst
Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více
zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně
informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich
působením a spolupracovat při zajišťování BOZP pro všechny
zaměstnance na pracovišti. Na základě písemné dohody zúčastněných
zaměstnavatelů touto dohodou pověřený zaměstnavatel koordinuje
provádění opatření k BOZP zaměstnanců a postupy k jejich zajištění
Vytvářet bezpečné a zdraví neohroţující pracovní prostředí a pracovní
podmínky vhodnou organizací BOZP a přijímáním opatření k předcházení
rizikům.
Vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění a
pravidelně kontrolovat úroveň BOZP na všech svých pracovištích.
Není-li moţné rizika odstranit, je zaměstnavatel povinen je
minimalizovat. O vyhledávání a vyhodnocování rizik a o přijatých
opatřeních vede zaměstnavatel dokumentaci
Přijmout opatření pro případ zdolávání mimořádných událostí (havárie,
poţáry, povodně, apod.) a evakuace zaměstnanců, včetně pokynů
k zastavení práce a k okamţitému opuštění pracoviště a zajistit podle
druhu činnosti a velikosti pracoviště potřebný počet zaměstnanců, kteří
organizují poskytnutí první pomoci
Přizpůsobovat opatření měnícím se skutečnostem, kontrolovat jejich
účinnost a dodrţování a zajišťovat zlepšování stavu pracovního prostředí
a pracovních podmínek
Nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával práce neodpovídající jeho
schopnostem a zdravotní způsobilosti; informovat zaměstnance o tom,
do jaké kategorie byla jím vykonávaná práce zařazena; sdělit
zaměstnancům, které zdravotnické zařízení jim poskytuje závodní
preventivní péči; nahradit zaměstnanci, který se podrobí preventivní
prohlídce, vyšetření nebo očkování případnou ztrátu na výdělku, a to ve
výši průměrného výdělku; poskytnout zaměstnancům přiměřené
informace a pokyny o BOZP a vést o nich dokumentaci; zajistit
zaměstnancům poskytnutí první pomoci; zajistit dodrţování zákazu
kouření na pracovištích
Zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech
k zajištění BOZP při nástupu zaměstnance do práce, změně pracovního
zařazení nebo druhu práce, při zavedení nové technologie nebo změny
výrobních a pracovních prostředků nebo změny technologických anebo
pracovních postupů a v případech, které mají nebo mohou mít podstatný
vliv na BOZP
Určit obsah a četnost školení, způsob ověřování znalostí zaměstnanců,
vést dokumentaci o provedeném školení
Není-li moţné rizika odstranit nebo dostatečně omezit prostředky
kolektivní ochrany nebo opatřeními v oblasti organizace práce
poskytnout zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky,
pracovní oděvy a obuv, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky a ochranné
nápoje, udrţovat je v pouţivatelném stavu a kontrolovat jejich pouţívání
Zaměstnanci mají právo se účastnit na řešení otázek souvisejících s
bezpečností a ochranou zdraví při práci prostřednictvím odborové
organizace nebo zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci.
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Umoţnit odborové organizaci nebo zástupci pro oblast BOZP anebo
přímo zaměstnancům účast při jednáních týkajících se BOZP,
vyslechnout jejich informace, připomínky a návrhy na přijetí opatření
týkajících se BOZP, projednat podstatná opatření týkající se BOZP,
vyhodnocení rizik, přijetí a provádění opatření ke sníţení jejich působení,
organizaci školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP,
určit odborně způsobilou osobu k prevenci rizik.Další poţadavky BOZP v
pracovněprávních vztazích, jakoţ i zajištění BOZP při činnosti nebo
poskytování sluţeb mimo pracovněprávní vztahy stanoví zvláštní zákon
= výše citovaný zákon č. 309/2006 Sb. v platném znění
Informovat o zaměstnancích určených k organizování poskytnutí první
pomoci, výběru a zajišťování závodní preventivní péče, kaţdé další
záleţitosti, která můţe podstatně ovlivnit BOZP.Zaměstnanci mají právo
se účastnit na řešení otázek souvisejících s bezpečností a ochranou
zdraví při práci prostřednictvím odborové organizace nebo zástupce pro
oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Odborová organizace nebo zástupce pro oblast BOZP anebo
zaměstnanci jsou naopak povinni spolupracovat se zaměstnavatelem a
s odborně způsobilými osobami k prevenci rizik tak, aby zaměstnavatel
mohl zajistit BOZP a plnit veškeré povinnosti. Umoţnit odborové
organizaci nebo zástupci pro oblast BOZP anebo přímo zaměstnancům
účast při jednáních týkajících se BOZP, vyslechnout jejich informace,
připomínky a návrhy na přijetí opatření týkajících se BOZP, projednat
podstatná opatření týkající se BOZP, vyhodnocení rizik, přijetí a
provádění opatření ke sníţení jejich působení, organizaci školení o
právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP, určit odborně
způsobilou osobu k prevenci rizik.
Organizovat nejméně jednou v roce prověrky BOZP na všech svých
pracovištích a zařízeních v dohodě s odborovou organizací nebo
zástupcem zaměstnanců pro oblast BOZP a zjištěné nedostatky
odstraňovatInformovat o zaměstnancích určených k organizování
poskytnutí první pomoci, výběru a zajišťování závodní preventivní péče,
kaţdé další záleţitosti, která můţe podstatně ovlivnit BOZP.
Zajistit odborové organizaci nebo zástupci zaměstnanců pro BOZP
školení umoţňující jim řádný výkon jejich funkce a zpřístupnit jim právní
a ostatní předpisy k zajištění BOZP.Odborová organizace nebo zástupce
pro oblast BOZP anebo zaměstnanci jsou naopak povinni spolupracovat
se zaměstnavatelem a s odborně způsobilými osobami k prevenci rizik
tak, aby zaměstnavatel mohl zajistit BOZP a plnit veškeré povinnosti.
Umoţnit odborové organizaci a zástupci pro oblast BOZP přednést své
připomínky při kontrolách inspekce práce.Organizovat nejméně jednou
v roce prověrky BOZP na všech svých pracovištích a zařízeních v dohodě
s odborovou organizací nebo zástupcem zaměstnanců pro oblast BOZP
a zjištěné nedostatky odstraňovat
Zajistit odborové organizaci nebo zástupci zaměstnanců pro BOZP
školení umoţňující jim řádný výkon jejich funkce a zpřístupnit jim právní
a ostatní předpisy k zajištění BOZP.
Umoţnit odborové organizaci a zástupci pro oblast BOZP přednést své
připomínky při kontrolách inspekce práce.

§ 108, odst. 2§ 107

§ 108, odst. 3§ 108,
odst. 1

§ 108, odst. 4§ 108,
odst. 2

§ 108, odst. 5§ 108,
odst. 3

§ 108, odst. 6§ 108,
odst. 4

§ 108, odst. 7§ 108,
odst. 5

§ 108, odst. 6
§ 108, odst. 7

TABULKA 14 – Povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech a nemocech z povolání
Povinnosti zaměstnavatele stanovené zákoníkem práce
Zaměstnavatel, u něhoţ k pracovnímu úrazu došlo (dále jen PÚ), je povinen
objasnit příčiny a okolnosti vzniku tohoto úrazu za účasti zaměstnance, pokud
to jeho zdravotní stav dovoluje, svědků, popř. za účasti odborové organizace
nebo zástupce pro oblast BOZP
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bez váţných důvodů neměnit stav na místě PÚ do doby objasnění příčin a
okolností jeho vzniku;
u PÚ zaměstnance jiného zaměstnavatele zaměstnavatel, u něhoţ k PÚ došlo,
má povinnost uvědomit bez zbytečného odkladu zaměstnavatele úrazem
postiţeného zaměstnance,
umoţnit mu účast na objasnění příčin a okolností vzniku pracovního úrazu
seznámit ho s výsledky tohoto objasnění.
Vést v knize úrazů evidenci o všech úrazech, i kdyţ jimi nebyla způsobena
pracovní neschopnost nebo byla způsobena pracovní neschopnost
nepřesahující 3 kalendářní dny
Vyhotovovat záznamy a vést dokumentaci o všech PÚ, jejichţ následkem došlo
ke zranění zaměstnance s pracovní neschopností delší neţ 3 kalendářní dny
nebo k úmrtí zaměstnance
předat jedno vyhotovení záznamu o PÚ postiţenému zaměstnanci; v případě
smrtelného PÚ jeho rodinným příslušníkům
Ohlásit PÚ a zaslat záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím
Přijímat opatření proti opakování PÚ
Vést evidenci zaměstnanců, u nichţ byla uznána nemoc z povolání, která
vznikla na jeho pracovištích
uplatnit opatření k odstranění nebo minimalizaci rizikových faktorů, které
mohou vyvolat nemoc z povolání
Povinnost pojistit se na škodu při PÚ nebo nemoci z povolání pokud
zaměstnává alespoň jednoho zaměstnance

§ 105, odst. 2

§ 105, odst. 3
§ 105, odst. 4
§ 103, odst. 5
§ 103, odst. 6
§ 364, § 365

7.3.2 Péče o zaměstnance
Zákoník práce stanoví zaměstnavatelům některé povinnosti ve specifických oblastech péče o
zaměstnance, konkrétně o zajištění jejich vzdělávání a stravování. Povinnosti uloţené
zaměstnavatelům zákoníkem práce v těchto oblastech shrnuje přehled v TABULCE 15.
TABULKA 15 – Povinnosti zaměstnavatele ve specifických oblastech péče o zaměstnance
Povinnost uloţená podnikateli zákoníkem práce
pečovat o odborný rozvoj zaměstnanců, zejména formou
o zaškolení a zaučení
o odborné praxe absolventů škol
o prohlubování kvalifikace
o zvyšování kvalifikace
zaškolit nebo zaučit zaměstnance, který vstupuje do zaměstnání bez
kvalifikace
zaškolit nebo zaučit zaměstnance, který přechází z důvodů na straně
zaměstnavatele na nové pracoviště nebo na nový druh práce, pokud je to
nezbytné
zabezpečovat absolventům středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol
a vysokých škol přiměřenou odbornou praxi k získání praktických zkušeností a
dovedností potřebných pro výkon práce, za který přísluší zaměstnanci mzda
nebo plat
umoţnit zaměstnancům ve všech směnách stravování

Ustanovení ZP
§ 227

§228 odst. 1
§228 odst. 2

§229 odst. 1
§ 236 odst. 1

7.3.3 Ochrana soukromí a osobnosti, zamezení diskriminace
Zákoník práce stanoví podnikatelům i některé povinnosti týkající se ochrany soukromí a osobních
údajů zaměstnanců, které obsahuje přehled v TABULCE 16.
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TABULKA 16 – Povinnosti zaměstnavatele týkající se ochrany soukromí a osobních údajů
zaměstnanců
Povinnost uloţená podnikateli zákoníkem práce
nenarušovat bez závaţného důvodu spočívajícího ve zvláštní povaze činnosti
zaměstnavatele soukromí zaměstnance na pracovištích a ve společných
prostorách zaměstnavatele tím, ţe podrobuje zaměstnance otevřenému nebo
skrytému sledování, odposlechu a záznamu jeho telefonických hovorů, kontrole
elektronické pošty nebo kontrole listovních zásilek adresovaných zaměstnanci
informovat zaměstnance přímo o rozsahu kontroly a o způsobu jejího
provádění, jestliţe je u zaměstnavatele dán závaţný důvod spočívajícího ve
zvláštní povaze činnosti zaměstnavatele, který odůvodňuje zavedení
kontrolních mechanismů
nevyţadovat od zaměstnance informace, které bezprostředně nesouvisí
s výkonem práce a pracovněprávním vztahem zejména informace o
o těhotenství
o rodinných a majetkových poměrech
o sexuální orientaci
o původu
o členství v odborové organizaci
o členství v politických stranách nebo hnutích
o příslušnosti k církvi nebo náboţenské společnosti
o trestněprávní bezúhonnosti

7.4

Ustanovení ZP
§ 316 odst. 1

§316 odst. 3

§ 316 odst. 4

Rozvázání pracovního poměru

Pracovní poměr u smluv uzavřených na dobu určitou končí vypršením doby, na kterou byla
smlouva uzavřena. Před vypršením této lhůty a v případě, ţe je pracovní smlouva sjednána na
dobu neurčitou, můţe být pracovní poměr rozvázán jen:
dohodou (viz příloha č. 4);
výpovědí (viz příloha č. 5, 6, 7);
okamţitým zrušením (viz příloha č. 8, 9);
zrušením ve zkušební lhůtě (viz příloha č. 10, 11).
Pracovní poměr cizince skončí i uplynutím doby, na kterou mu bylo vydáno úřadem práce povolení
k zaměstnání (§ 48 odst. 3 zákoníku práce).
Při skončení pracovního poměru dohodou dle ustanovení § 49 zákoníku práce je pod sankcí
neplatnosti stanovena povinná písemná forma . Situaci tak můţe někdy značně zkomplikovat
skončení pracovního poměru, kdy zaměstnanec pouze ústně zaměstnavateli oznámí, ţe jiţ
nepřijde do práce.
Zákoník práce obsahuje (v §52) výčet důvodů, z nichţ můţe dát výpověď zaměstnavatel. Jiné, neţ
zákonné důvody výpovědi zaměstnavatele přitom nejsou přípustné a důvod výpovědi musí být ve
výpovědi samotné vţdy uveden; zaměstnanec naopak můţe dát výpověď z jakéhokoli důvodu
nebo i bez jeho uvedení. Dojde-li k rozvázání pracovního poměru z důvodů na straně
zaměstnavatele dle ust. 52 písm. a) aţ c), tj. z tzv. organizačních důvodů, přísluší zaměstnanci
odstupné nejméně ve výši trojnásobku průměrného výdělku. V případě rozvázání pracovního
poměru výpovědí ze strany zaměstnavatele nebo dohodou z důvodu nemoţnosti konat dále
dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nebo ohroţení nemocí z povolání, náleţí
zaměstnanci dle ustanovení § 67 odst. 1 zákoníku práce odstupné ve výši nejméně
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dvanáctinásobku průměrného výdělku. Nově se však zaměstnavatel můţe zprostit své
odpovědnosti za zákonem daných podmínek (§ 367, odst. 1), a toto odstupné zaměstnanci
v těchto případech nenáleţí.
Výpovědní doba je zákoníkem práce stanovena jednotně jako dvouměsíční s tím, ţe je dána
v rámci pracovní smlouvy či kolektivní smlouvy moţnost dohodnout výpovědní dobu delší. Přitom
platí, ţe výpovědní doba musí být stejná pro zaměstnance i zaměstnavatele.
Pokud jde o okamţité zrušení pracovního poměru, je pro zaměstnavatele i zaměstnance moţné
tuto formu skončení pracovního poměru vyuţít pouze z důvodů stanovených zákonem (§55-56
zákoníku práce).

Zaměstnavatel můţe výjimečně pracovní poměr okamţitě zrušit jen tehdy, byl-li
zaměstnanec pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí
svobody na dobu delší neţ 1 rok, nebo byl-li pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin
spáchaný při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním k nepodmíněnému trestu
odnětí svobody na dobu nejméně 6 měsíců, nebo zrušit téţ proto, porušil-li zaměstnanec
povinnost vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým
způsobem. Zaměstnavatel nesmí okamţitě zrušit pracovní poměr s těhotnou zaměstnankyní,
zaměstnankyní na mateřské dovolené, zaměstnancem nebo zaměstnankyní, kteří čerpají
rodičovskou dovolenou.
Zaměstnavatel i zaměstnanec mohou zrušit pracovní poměr ve zkušební době z
jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Zaměstnavatel však nemůţe ve zkušební době
zrušit pracovní poměr v době prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti
(karantény) zaměstnance.
Některé další povinnosti vyplývající pro podnikatele v souvislosti s ukončením pracovního poměru
se zaměstnancem uvádí přehled v TABULCE 17.
TABULKA 17 – Některé povinnosti zaměstnavatele v souvislosti s ukončením pracovního poměru
se zaměstnancem
Povinnost uloţená podnikateli zákoníkem práce
uvést v písemné dohodě o rozvázání pracovního poměru důvody rozvázání
pracovního poměru, poţaduje-li to zaměstnanec
vydat zaměstnanci jedno vyhotovení dohody o rozvázání pracovního poměru
Dá-li zaměstnavatel zaměstnanci výpověď (§ 52), musí důvod ve výpovědi
skutkově vymezit tak, aby jej nebylo moţno zaměnit s jiným důvodem, jinak je
výpověď neplatná. Důvod výpovědi nesmí být dodatečně měněn.
neměnit dodatečně důvod výpovědi dané zaměstnanci
nedat zaměstnanci výpověď v ochranné době, to je
o v době, kdy je zaměstnanec uznán dočasně práce neschopným
z důvodů, které sám nezavinil
o při výkonu vojenského cvičení nebo výjimečného vojenského cvičení
o v době, kdy je zaměstnanec dlouhodobě plně uvolněn pro výkon
veřejné funkce
o v době, kdy je zaměstnankyně těhotná nebo kdy zaměstnankyně čerpá
mateřskou dovolenou nebo kdy zaměstnankyně nebo zaměstnanec
čerpají rodičovskou dovolenou
o v době, kdy je zaměstnanec, který pracuje v noci, uznán na základě
lékařského posudku vydaného zařízením závodní preventivní péče
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dočasně nezpůsobilým pro noční práci
nezrušit okamţitě pracovní poměr s těhotnou zaměstnankyní nebo
zaměstnankyní na mateřské dovolené, zaměstnancem nebo zaměstnankyní,
kteří čerpají rodičovskou dovolenou
poskytnout zaměstnanci odstupné v případech, kdy zaměstnanec můţe
okamţitě zrušit pracovní poměr
Zaměstnanci, u něhoţ dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou
zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 52 písm. a) aţ c) nebo dohodou z
týchţ důvodů, a zaměstnanci, který okamţitě zrušil pracovní poměr podle § 56,
přísluší při skončení pracovního poměru odstupné ve výši nejméně trojnásobku
průměrného výdělku. Zaměstnanci, u něhoţ dochází k rozvázání pracovního
poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 52 písm. d)
nebo dohodou z týchţ důvodů, přísluší při skončení pracovního poměru
odstupné ve výši nejméně dvanáctinásobku průměrného výdělku
vydat při skončení pracovního poměru nebo dohody o skončení pracovní
činnosti zaměstnanci potvrzení o zaměstnání a uvést v něm:
o údaje o zaměstnání (zda se jednalo o pracovní poměr nebo dohodu o
pracovní činnosti a o době jejich trvání)
o druh konaných prací
o dosaţenou kvalifikaci
o odpracovanou dobu a další skutečnosti rozhodné pro dosaţení nejvýše
přípustné expoziční doby
o zda ze zaměstnancovy mzdy jsou prováděny sráţky, v čí prospěch, jak
vysoká je pohledávka, pro kterou mají být sráţky dále prováděny, jaká
je výše dosud provedených sráţek a jaké je pořadí pohledávky
o údaje o započitatelné době zaměstnání v I. a II. pracovní kategorii za
dobu před 1. lednem 1993 pro účely důchodového pojištění
vydat na ţádost zaměstnance oddělené potvrzení uvádějící údaje o výši
průměrného výdělku a o dalších skutečnostech rozhodných pro posouzení
nároku na podporu v nezaměstnanosti
vydat zaměstnanci na jeho ţádost do 15 dnů (ne však v období dříve, neţ 2
měsíce před skončením zaměstnání) pracovní posudek
sdělit zaměstnanci den doručení písemné zprávy zaměstnavatele úřadu práce,
který je rozhodný pro ukončení pracovního poměru hromadně propouštěného
zaměstnance výpovědí (nejdříve po uplynutí doby 30 dnů po sobě jdoucích od
doručení písemné zprávy zaměstnavatele příslušnému úřadu práce)
upozornit včas, zpravidla alespoň tři dny předem, zaměstnance na
předpokládané skončení prací, na které je vázána doba pracovního poměru
nezrušit ve zkušební lhůtě pracovní poměr zaměstnance v době prvních 14
kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti (karantény)
zaměstnance
doručit, zpravidla nejpozději 3 dny přede dnem, kdy má pracovní poměr
skončit, písemné oznámení o zrušení pracovního poměru ve zkušební době
vyplatit zaměstnanci po skončení pracovního poměru v nejbliţším výplatním
termínu určeném u zaměstnavatele pro výplatu mzdy odstupné, které
zaměstnanci ze zákona nebo na základě dohody se zaměstnavatelem náleţí,
pokud se nedohodne se zaměstnancem o vyplacení odstupného v den
skončení pracovního poměru nebo na pozdějším termínu výplaty
pokud dal zaměstnanci neplatnou výpověď nebo zrušil-li s ním neplatně
pracovní poměr okamţitě nebo ve zkušební lhůtě, poskytnout zaměstnanci
náhradu mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku ode dne, kdy mu
zaměstnanec oznámil, ţe trvá na dalším zaměstnávání aţ do doby, kdy
zaměstnavatel umoţní zaměstnanci pokračovat v práci nebo kdy dojde
k platnému skončení pracovního poměru
poskytnout zaměstnanci přiměřené peněţité vyrovnání, nejméně však ve výši
průměrného měsíčního výdělku, za kaţdý měsíc plnění závazku, kterým je, ţe
se zaměstnanec po určitou dobu po skončení zaměstnání, nejdéle však po
dobu 1 roku, zdrţí výkonu výdělečné činnosti, která by byla shodná
s předmětem činnosti zaměstnavatele nebo která by vůči němu měla soutěţní
povahu.
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neodstoupit od sjednané dohody, kterou se zaměstnanec zavazuje, ţe se po
určitou dobu po skončení zaměstnání, nejdéle však po dobu 1 roku, zdrţí
výkonu výdělečné činnosti, která by byla shodná s předmětem činnosti
zaměstnavatele nebo která by vůči němu měla soutěţní povahu i po skončení
pracovního poměru zaměstnance
informovat před přechodem práv a povinností z pracovněprávních vztahů
k jinému zaměstnavateli o této skutečnosti odborovou organizaci nebo radu
zaměstnanců, resp. zaměstnance, kteří budou převodem dotčeni (nepůsobí-li u
zaměstnavatele odborová organizace ani rada zaměstnanců), a projednat
s nimi
o stanovené nebo navrhované datum převodu
o důvody převodu
o právní, ekonomické a sociální důsledky převodu pro zaměstnance
o připravovaná opatření ve vztahu k zaměstnancům

7.5

§310 odst. 4

§ 339 odst. 2

Specifika některých aspektů pracovního poměru

Zaměstnavatel je v pracovněprávních vztazích vázán zněním kolektivních smluv (tedy smluv
uzavřených mezi odborovou organizací a zaměstnavatelem), které se na něj případně vztahují.
Jde o podnikové kolektivní smlouvy anebo kolektivní smlouvy vyššího stupně. Není-li
zaměstnavatel vázán takovou smlouvou, můţe tam, kde je to zákonem vymezeno, stanovit pro
všechny zaměstnance upřesnění práv a povinností zaměstnanců ve vnitřním předpise. Můţe také
s kaţdým jednotlivým zaměstnancem sjednat jeho práva a povinnosti ve smyslu zásady „co není
zákonem zakázáno, je dovoleno― v pracovní smlouvě; tento princip byl významně posílen na
základě nálezu Ústavního soudu Pl. ÚS 83/06 – viz TABULKA 18.
Hospodářská komora České republiky byla přitom iniciátorem těchto změn a samotný nález
Ústavního soudu pokládá za úspěch demokratizace českého pracovního práva, přičemţ nejde
jenom o zásah do práv odborových organizací tam, kde jejich kompetence byla přeţitkem z dob
minulých, ale ve smyslu poţadavku na právní jistotu i o zlepšení postavení obou stran, jak
zaměstnavatelů, tak i zaměstnanců. Další změnou v souvislosti s rozhodovací činností Ústavního
soudu je nová úprava úhrady nemocenské.
Je třeba mít na paměti, ţe jestliţe zaměstnanci vzniklo na základě vnitřního předpisu právo z
pracovněprávního vztahu, zejména mzdové, platové nebo ostatní právo v pracovněprávních
vztazích, nemá případné zrušení vnitřního předpisu vliv na trvání a uspokojení tohoto práva (§
305 odst. 5 zákoníku práce). Jinými slovy, vnitřní předpis můţe zaměstnanci práva pouze udělit,
nemůţe jim je ale odebrat. Také je potřeba si uvědomit, ţe vnitřní předpis nesmí stanovovat pro
zaměstnance ţádné povinnosti nad rámec zákona ani modifikovat závazná ustanovení obsaţená
v kolektivní smlouvě.
Významná je pro zaměstnavatele úprava sráţek z příjmů, která umoţňuje sráţet z příjmů
zaměstnance ve třech případech, a to:
pokud to stanoví zákoník práce nebo zvláštní zákon,
na základě dohody o sráţkách ze mzdy k uspokojení plnění zaměstnavatele nebo
k uspokojení závazků zaměstnance a k úhradě členských příspěvků odborové organizaci.

- 88 -

Hospodářská komora České republiky

Příručka pro podnikání v roce 2009

Provádění sráţek ze mzdy na základě dohod o sráţkách ze mzdy podle ustanovení § 551
občanského zákoníku je moţné jen k uspokojení pohledávek výţivného a jiných pohledávek,
o nichţ to stanoví zákon.
Pro podnikatele je dobré vědět, ţe v případě dočasných problémů s odbytem nebo jiných
problémů zaměstnavatele dočasného charakteru zákoník práce od roku 2007 povaţuje tuto
situaci za tzv. jinou překáţku na straně zaměstnavatele. Zaměstnavatel má v tomto případě
moţnost jednat s odborovou organizací, popřípadě poţádat pracovní úřad o souhlas sníţit
náhradu mzdy z důvodu překáţky v práci na straně zaměstnavatele, a to aţ na 60 % průměrného
výdělku. Pokud však u zaměstnavatele odborová organizace nepůsobí a zaměstnavatel si zvláštní
podmínky nevyjedná ani s úřadem práce, platí, ţe mzdová náhrada v těchto případech činí 100%
průměrného platu.
Dosavadní dohodu o hmotné odpovědnosti nahrazuje nový zákoník práce dohodou o
odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování (jde o vyúčtování peněz,
cenin a jiných počitatelných zaměnitelných hodnot). Tato dohoda musí být písemná. Zároveň se v
souladu s ustálenou rozhodovací činností soudů upřesňuje, ţe jde o hodnoty, s nimiţ má
zaměstnanec moţnost osobně disponovat po celou dobu, po kterou mu byly svěřeny, a ţe
zproštěn odpovědnosti bude zaměstnanec zejména tehdy, pokud mu bylo zanedbáním povinnosti
zaměstnavatele znemoţněno se svěřenými hodnotami nakládat (§ 252 zákoníku práce). Nadále
se počítá s odpovědností zaměstnance za ztrátu předmětů, které mu zaměstnavatel svěřil na
písemného potvrzení. Pokud ovšem cena těchto předmětů převýší 50 000 Kč, mohou být
zaměstnanci svěřeny jen na základě písemné dohody o odpovědnosti za ztrátu svěřených
předmětů (§ 255 zákoníku práce). U obou dohod je pro zaměstnavatele výhodné je v daných
situacích uzavřít, poskytují mu totiţ vyšší ochranu, neţ je ochrana v případě obecné odpovědnosti
zaměstnance za škodu definovaná v zákoníku práce.
TABULKA 18 – Ústavním soudem zrušená ustanovení zákoníku práce
Důsledek zrušení
občanský zákoník doplňuje úpravu zákoníku práce, tam, kde
zákoník práce konkrétní úpravu neobsahuje (opuštění tzv.
principu delegace a přiklonění se k tzv. principu subsidiarity
občanského zákoníku)
právní úkon směřující ke vzniku pracovního poměru nebo
směřující k uzavření dohody o práci konané mimo pracovní
poměr je platný do doby, dokud se ten, kdo je takovým
úkonem dotčen, neplatnosti nedovolá. Zmírnila se tím
neodůvodněná absolutní ochrana vzniku pracovněprávního
vztahu, pokud na ní nikdo ze stran nemá zájem a nedomáhá
se jí.
zaměstnavatel jiţ nemusí zjišťovat, která odborová organizace
u něj působící má nejvyšší počet členů, jedná ohledně uzavření
kolektivní smlouvy se všemi odborovými organizacemi u něj
působícími společně s účinky případně takto dojednané
kolektivní smlouvy pro všechny jeho zaměstnance,
nedohodnou-li se jinak
zrovnoprávnění zaměstnanců u zaměstnavatele, kde působí
odborová organizace a těch, kteří pracují u zaměstnavatele,
kde nepůsobí odborová organizace, a to ohledně práva zvolit si
radu zaměstnanců a zástupce pro oblast bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci
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§ 2, odst. 1, věta
druhá, třetí a pátá;
§ 4;
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vnitřní předpis můţe být vydán i zaměstnavatelem, u kterého
působí odborová organizace, a to i bez ohledu na případné
zmocnění v kolektivní smlouvě. Je tím posílen liberální princip
zákoníku práce a odstraněny neodůvodněné kompetence
odborových organizací zasahovat do vnitřních záleţitostí
zaměstnavatele
Bylo zrušeno právo odborových organizací vykonávat u
zaměstnavatelů kontrolu nad dodrţováním právních předpisů
BOZP, ostatních právních předpisů, vnitřních předpisů a
závazků vyplývajících z kolektivních smluv. Zaměstnavatel není
povinen odborové organizaci umoţnit výkon kontroly a za tím
účelem jí zajistit: vstup na svá pracoviště; předání potřebných
informací a podkladů příslušnými vedoucími zaměstnanci a
potřebnou součinnost k výkonu kontroly; podání zprávy o tom,
jaká opatření byla přijata k odstranění závad zjištěných
kontrolou nebo k provedení návrhů opatření, které podaly
odborové organizace vykonávající kontrolu.
Bylo zrušeno právo odborových organizací poţadovat
závazným pokynem na zaměstnavateli odstranění závad v
provozu na strojích a zařízeních, při pracovních postupech a v
případě bezprostředního ohroţení ţivota nebo zdraví
zaměstnanců zakázat další práci,

c) a odst. 2, slova „aţ
do doby uzavření
podnikové kolektivní
smlouvy―
§ 305, odst. 1, část
věty prvé, slova: „u
kterého nepůsobí
odborová organizace―;
§ 305, odst. 1, věta
druhá

§ 321, odst. 2,3 a 4

§ 322, odst. 2 a 3

Bylo zrušeno právo odborových organizací zakázat práci
přesčas a práci v noci, která by ohroţovala bezpečnost a
ochranu zdraví zaměstnanců.

Oproti zaměstnancům, kterým vznikl pracovní poměr, není zaměstnancům pracujícím na základě
některé z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr povinen zaměstnavatel rozvrhnout
pracovní dobu. Tato skutečnost je důvodem malé moţnosti kontrolovat dodrţování omezeného
časového rozsahu dohod (§ 74 odst. 2 zákoníku práce). Aţ na výjimky vyjmenované v § 77 odst. 1
zákoníku práce nebo případy, kdy tento právní předpis stanoví jinak, se dohody o pracích
konaných mimo pracovní poměr řídí ustanoveními pro výkon práce v pracovním poměru.

7.5.1 Dohoda o provedení práce
Povinnými náleţitosti dohody o provedení práce (viz příloha č. 12) jsou:
vymezení sjednané práce;
časový rozsah práce, který nesmí překročit 150 hodin v kalendářním roce; do
rozsahu práce se započítává také doba práce konaná zaměstnancem pro
zaměstnavatele v témţe kalendářním roce na základě jiné dohody o provedení
práce.
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7.5.2 Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o pracovní činnosti (viz příloha č. 13) musí být uzavřena v písemné formě a
zaměstnavatel musí vydat zaměstnanci jedno vyhotovení této dohody. Povinnými náleţitostmi
dohody o pracovní činnosti jsou:
vymezení sjednané práce;
sjednaný rozsah pracovní doby nesmí překročit v průměru polovinu stanovené
týdenní pracovní doby, coţ se posuzuje za celou dobu, na kterou byla dohoda o
pracovní činnosti uzavřena, nejdéle však za období 52 týdnů.
Není-li sjednán způsob zrušení dohody o pracovní činnosti, je moţné ji zrušit dohodou účastníků
ke sjednanému dni; jednostranně můţe být zrušena z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení
důvodu s patnáctidenní výpovědní lhůtou, která začíná dnem, v němţ byla výpověď doručena
druhému účastníku.
U obou dohod však lze zaměstnavateli doporučit smluvně sjednat podmínky jejich ukončení.
Právo zaměstnance činného na základě dohody o pracovní činnosti na jiné důleţité osobní
překáţky v práci a na dovolenou je moţné sjednat, popřípadě stanovit vnitřním předpisem, za
podmínek stanovených zákonem (§ 199, § 206 a ustanovení v části deváté).

8 Systém sociálního pojištění
8.1 Základní charakteristika pojistného systému
Systém placení pojistného na sociální pojištění se skládá ze čtyř subsystémů, které slouţí
k různým účelům. Konkrétně se jedná o:
veřejné zdravotní pojištění (Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné
zdravotní pojištění);
důchodové pojištění (Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení
a příspěvku na státní politiku);
nemocenské pojištění (Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění);
státní politiku zaměstnanosti (Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální
zabezpečení a příspěvku na státní politiku).
Účel a zaměření jednotlivých subsystémů pojistného systému jsou patrny z přehledu v TABULCE
19.
TABULKA 19 – Účel a zaměření jednotlivých subsystémů pojistného systému
Subsystém pojištění

Účel pojištění

Veřejné zdravotní
pojištění

krytí výdajů spojených
s financováním nutné
zdravotní péče

Důchodové pojištění

krytí výdajů spojených s trvalou
neschopností pracovat
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Nemocenské pojištění

náhrada příjmu z důvodu
pracovní neschopnosti

Státní politika
zaměstnanosti

podpora osob vedených
v evidenci úřadu práce
vyplácená dle zákonných
pravidel

nemocenská vyplácená zaměstnanci nebo
OSVČ, podpora při ošetřování člena rodiny,
peněţitá pomoc v mateřství apod.
peněţitá podpora v nezaměstnanosti,
aktivní politika zaměstnanosti – podpora
tvorby nových pracovních míst v daném
regionu apod.

Důchodové pojištění, nemocenské pojištění a státní politika zaměstnanosti jsou součástmi
sociálního zabezpečení.
Systém sociálního pojištění

Pojistné placené
zaměstnavatelem

Pojistné placené
zaměstnancem
pojištění
Důchodové
pojištění

Nemocenské
pojištění

Státní politika
zaměstnanosti

Zdroj: Daňový systém 2006, Alena Vančurová

Pojistné na veřejné zdravotní pojištění je příjmem zdravotních pojišťoven. Pojistné na důchodové
pojištění, pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti jsou
příjmem státního rozpočtu.
Systém sociálního pojištění je zaloţen na solidárním principu: část obyvatel do systému přispívá
více, neţ z tohoto systému reálně čerpá a naopak druhá část obyvatel ze systému pojištění čerpá
více, neţ do něj přispívá.

8.2 Všeobecné zdravotní pojištění
Účastníky pojistného systému oprávněnými k vyuţívání zdravotní péče jsou:
zaměstnanci, tedy osoby vykonávající závislou činnost v rámci pracovním poměru
nebo na základě dohody o pracovní činnosti (dále téţ jen „DPČ―); na placení
pojistného za zaměstnance se větší částí podílí zaměstnavatelé, menší částí sami
zaměstnanci;
osoby samostatně výdělečně činné (dále téţ jen „OSVČ―) – jde o okruh účastníků,
kteří jsou sami sobě „zaměstnavateli a zaměstnanci― a mají povinnost platit a
odvádět pojistné při pouţití sazby, odpovídající součtu sazeb hrazených za
zaměstnance zaměstnavatelem a zaměstnancem;
osoby bez zdanitelných příjmů, které nemají ţádné příjmy ze zaměstnání, ani ze
samostatně výdělečné činnosti a nejsou státními pojištěnci; tyto osoby jsou
povinny odvádět pojistné ve výši 13,5 % z platné výše minimální mzdy;
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státní pojištěnci 2 – jedná se o největší skupinu účastníků pojistného, za které
platí pojistné stát; tito účastníci, nemají-li příjmy ze zaměstnání nebo ze
samostatně výdělečné činnosti, nejsou povinni platit pojistné, tzn., nejsou
součastně plátci pojistného jako je tomu v předchozích případech, pouze ze
systému čerpají zákonem garantovaná plnění.

8.2.1 Zdravotní pojištění zaměstnanců
Za zaměstnance se povaţují osoby, které jsou činné v takovém pracovněprávním či jiném vztahu,
který zakládá účast na nemocenském pojištění, jak lze vyvodit ze zákona o sociálním
zabezpečení. Za zaměstnání zakládající účast na nemocenském pojištění zaměstnanců se
povaţuje:
pracovní nebo sluţební poměr;
dohoda o pracovní činnosti;
činnost společníka společnosti s ručením omezením, komanditisty komanditní
společnosti nebo člena druţstva, za kterou mu náleţí odměna za práci;
činnost zakládající funkční poţitky poslanců, senátorů, uvolněných členů
zastupitelstev apod.
Za zaměstnance se nepovaţují osoby vykonávající činnost na základě dohody o provedení práce,
avšak výkon člena statutárního a jiného orgánů právnické osoby se za zaměstnance z hlediska
veřejného zdravotního pojištění povaţuje.

Sazby pojistného
Pojistné v rámci všeobecného zdravotního pojištění zaměstnance činí 13,5 % z vyměřovacího
základu. Z hlediska participace zaměstnance a zaměstnavatele na zdravotním pojištění platí
sazba 4,5 % pro platbu zaměstnance a 9 % pro platbu prováděnou zaměstnavatelem, jak
znázorňuje diagram.

2

Pod pojmem státní pojištěnec rozumíme:
Nezaopatřené děti;
Osoby obírajíc důchod z důchodového pojištění (starobní, invalidní důchodce atd.);
Osoby přihlášené na úřadu práce;
Osoby, které splňují věkový limit pro přiznání starobního důchodu, ale nemají na důchod nárok –
neodpracovali potřebné roky;
Osoby, které se osobně a celodenně starají o jedno dítě ve věku do sedmi let nebo dvě děti ve věku
do patnácti let;
Osoby, které pobírají nemocenské dávky (nemocenská, OČR, mateřská)
Osoby, které jsou vojáky základní sluţby a nemají ţádný příjem;
Osoby, které vykonávají civilní sluţbu a nemají ţádný příjem;
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Veřejné zdravotní pojištění

Základní sazba pro
VZP 13,5%

Pojistné placené zaměstnancem

Pojistné placené zaměstnavatelem

1/3 (4,5 %)

2/3 (9 %)

Zdroj: Daňový systém 2006, Alena Vančurová

Vyměřovací základ pojistného
Pro výpočet pojistného hrazeného za zaměstnance zaměstnavatelem a pojistného hrazeného
zaměstnancem platí stejný vyměřovací základ. Je jím součet příjmů, které zúčtuje zaměstnavatel
zaměstnanci v souvislosti s výkonem zaměstnání. (Stejný vyměřovací základ platí i pro sociální
zabezpečení.) Typické příjmy, které jsou součástí vyměřovacího základu a příjmy, které naopak
nejsou součástí vyměřovacího základu, obsahuje přehled v TABULCE 20.

TABULKA 20 – Vyměřovací základ pojistného
Příjmy,
které jsou součástí vyměřovacího základu

Příjmy,
které se nezahrnují do vyměřovacího základu

všechny příjmy související
s výkonem zaměstnání;
náhrady mzdy;
odměny za pracovní pohotovost a
další odměny;
plnění k ţivotnímu jubileu;
příjmy věrnostní a stabilizační
povahy apod.

náhrady cestovních výdajů;
náhrady výdajů za opotřebení
vlastních pracovních pomůcek;
náhrady obecně;
rekreace do určité výše hodnoty
(poukaz na rekreaci do 20 000
Kč);
hodnota pracovních stejnokrojů;
hodnota nealkoholických nápojů
poskytovaných na pracovišti apod.

U všeobecného zdravotního pojištění je stanoven minimální vyměřovací základ pro výpočet
zdravotního pojištění, kterým je aktuální výše vyhlášené minimální mzdy. Minimální vyměřovací
základ se nevztahuje na:
státní pojištěnce;
osoby, které nemají (mimo dosaţení věku rozhodného pro přiznání starobního
důchodu) splněny ostatní podmínky pro přiznání důchodu a mají příjmy ze
zaměstnání;
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osoby s těţkým zdravotním postiţením;
osoby pobírající nemocenskou;
osoby celodenně, řádně a osobě pečující o jedno dítě do 7 let nebo dvě děti do 15
let.
Povinnosti zaměstnavatele ve vztahu k zdravotním pojišťovnám
Zaměstnavatel je povinen se registrovat u kaţdé pojišťovny, u které jsou pojištěni jeho
zaměstnanci. Kaţdý zaměstnanec má právo si vybrat svou pojišťovnu a zaměstnavatel musí tuto
skutečnost respektovat. Kaţdý zaměstnavatel je povinen se zaregistrovat do 8 dnů od nástupu
nového zaměstnance pojištěného u pojišťovny, u níţ není dosud zaregistrován.
Zaměstnavatel je povinen odvést příslušné zdravotní pojišťovně i částku pojistného hrazeného
zaměstnancem, kterou strhne z hrubé mzdy zaměstnance.
Administrativní postup při registraci zaměstnavatele a zaměstnance
Kaţdá pojišťovna má vlastní formuláře pro registraci i pro veškeré další skutečnosti podléhající
oznamovací povinnosti.
V registrační přihlášce uvádí zaměstnavatel zejména následující údaje:
název a sídlo zaměstnavatele;
IČO zaměstnavatele;
kontaktní údaje spojení zaměstnavatele;
výplatní termín mezd;
bankovní spojení (účet, ze kterého se platí pojistné).
K registračnímu formuláři se přikládá pouze identifikační doklad podnikatele, tedy výpis z
obchodního rejstříku nebo ţivnostenský list. Většina zdravotních pojišťoven poţaduje originál
nebo ověřenou kopii tohoto dokladu.
K přihlašování zaměstnanců u zdravotní pojišťovny slouţí formulář, „Hromadné oznámení
zaměstnavatele―. Jiţ z jeho názvu vyplývá, ţe prostřednictvím jednoho formuláře lze přihlásit
zaměstnanců více. Prostřednictvím tohoto tiskopisu oznamuje zaměstnavatel i veškeré změny
dříve registrovaných údajů (např. i odhlášení zaměstnance od zdravotního pojištění). Bohuţel,
stejně jako v případě všech ostatních formulářů i v tomto případě pouţívá kaţdá pojišťovna svůj
vlastní tiskopis.

8.2.2 Veřejné zdravotní pojištění OSVČ
Sazby a vyměřovací základ veřejného zdravotního pojištění OSVČ
Počínaje rokem 2006 je obecně vyměřovacím základem pro výpočet všeobecného zdravotního
pojištění 50 % z rozdílu mezi příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti a výdaji
vynaloţenými na jejich dosaţení, zajištění a udrţení. Sazba je stanovena ve výši 13,5 %
z vyměřovacího základu.
Vyměřovací základ se stanoví za tzv. rozhodné období, kterým je v případě OSVČ kalendářní rok,
za který se pojistné platí. OSVČ má však povinnost platit měsíčně zálohy na pojistné i v případě,
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ţe je součastně zaměstnancem. Do osmi dnů po podání daňového přiznání je pak splatný
doplatek pojistného.
Osoba samostatně výdělečně činná je povinna odvést pojistné z vyměřovacího základu, který však
nesmí být niţší neţ minimální vyměřovací základ3 a vyšší neţ maximální vyměřovací základ. Je-li
vyměřovací základ niţší neţ minimální vyměřovací základ, je osoba samostatně výdělečně činná
povinna odvést pojistné z minimálního vyměřovacího základu, nejde-li o specifické případy
souběhu příjmů z výkonu samostatné výdělečné činnosti a jiných příjmů.
Maximální roční vyměřovací základ, ze kterého můţe OSVČ odvést pojistné, je od roku 2009
1 130 640 Kč. Vyjde-li jí skutečný vyměřovací základ vyšší neţ maximální, odvede OSVČ pojistné
pouze z maximálního vyměřovacího základu – viz TABULKA 21.
TABULKA 21 – Přehled minimálních a maximálních plateb
Minimální
Pro podání
přehledu za
rok 2008

Vyměřovací základ v
Kč

129 360

Maximální

Pro podání
přehledu za
rok 2009

Pro podání
přehledu za
rok 2008

Pro podání
přehledu za
rok 2009

141 330

50 %
z rozdílu mezi
příjmy a výdaji
za uplynulý
kalendářní
rok

1034 880

1 130 640

19 080

13,5 %
ze
skutečného
vyměřovacího
základu

139 709

152 640

1 590

1/12
ročního
pojistného

11 643

12 720

roční
Veřejné
zdravotní
pojištění
OSVČ

17 464
v Kč

měsíční
1 456
v Kč

3

Skutečné

Ustanovení o minimálním vyměřovacím základu se nepouţije u osob, které v uvedeném období byly:
po celý měsíc statním pojištěncem tzn. nezaopatřené dítě, důchodce, osoba na mateřské dovolené,
příjemce peněţité pomoci v mateřství a příjemce rodičovského příspěvku, osoba pobírající dávky
sociální péče z důvodů sociální potřebnosti, pokud tyto skutečnosti trvají po celé rozhodné období
(= po celý kalendářní rok); vyměřovacím základem u těchto osob je jejich skutečný příjem po
odpočtu výdajů vynaloţených na dosaţení, zajištění a udrţení příjmu;
osobou nemající (mimo dosaţení věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu) splněny
ostatní podmínky pro přiznání důchodu a mající příjmy ze samostatné výdělečné činnosti;
osobou s těţkým zdravotním postiţením;
osobou pobírající nemocenskou po celý měsíc;
osobou celodenně, řádně a osobně pečující o jedno dítě do 7 let věku nebo dvě děti do 15 let;
osobou, která současně vedle samostatné výdělečné činnosti je zaměstnancem a odvádí pojistné z
tohoto zaměstnání vypočtené alespoň z minimálního vyměřovacího základu stanoveného pro
zaměstnance;
osobou, která měla po celý měsíc přerušenu činnost.
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8.2.3 Povinnosti OSVČ vůči zdravotní pojišťovně
POZOR
Pokud pojištěnec vykonává samostatnou výdělečnou činnost, tzn. je podle výše uvedeného
osobou samostatně výdělečně činnou, má vůči své zdravotní pojišťovně podle zákona řadu
povinností.
Lhůta

Druh povinnosti

Do 8 dnů od zahájení nebo OSVČ je povinna ohlásit u příslušné zdravotní pojišťovny zahájení,
případně ukončení výdělečné činnosti. Za zahájení výdělečné
ukončení.
činnosti se pro účely zdravotního pojištění povaţuje okamţik, kdy
osoba začne provozovat činnost s cílem "mít příjem" (objednávky,
fakturace, uzavření smlouvy o dílo, pohyby na účtu atd.). Za
zahájení výdělečné činnosti se naopak nepovaţuje pouhé získání
ţivnostenského listu, nebo jiného oprávnění k provozování
samostatné výdělečné činnosti.
Nejpozději do 8. dne OSVČ je povinna odvádět na účet zdravotní pojišťovny pravidelně
měsíce následujícího po zálohy na pojistné, pokud není od placení těchto záloh zákonem
měsíci, za který je záloha osvobozena.
placena.
Do 8 dnů po podání OSVČ je povinna předloţit kaţdé zdravotní pojišťovně, u které
daňového
přiznání
za byla ve zdaňovaném období pojištěna, vyplněný formulář
uplynulé zdaňovací období. Přehled o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti
a úhrn záloh na pojistné (dále zpravidla jen „přehled―). Současně
s přehledem je povinna předloţit i doklad o dni podání daňového
přiznání a doplatit ve stejné lhůtě případný nedoplatek
pojistného.
Do
8.
dubna
roku Pojištěnec, který je OSVČ, ale podle zvláštního předpisu není
následujícího po roce, za povinen podávat daňové přiznání, je povinen podat přehled.
Jedná-li se o pojištěnce (OSVČ), který účtuje v hospodářském
který se přehled podává.
roce, je povinen vţdy do 31. března kalendářního roku oznámit
své zdravotní pojišťovně, ke kterému datu bude daňové přiznání
podávat, pokud je podává po 31. březnu.
Do 8 dnů od zjištění
skutečností, které vedly
k opravě
daňového
přiznání.

V případě opravy v daňovém přiznání je OSVČ povinna, předloţit
všem zdravotním pojišťovnám, u kterých byla ve zdaňovaném
období pojištěna, opravný přehled a do 30 dnů doplatit dluţné
pojistné.

Individuální lhůta.

Na vyţádání zdravotní pojišťovny je OSVČ povinna předloţit účetní
doklady, které jsou potřebné k provedení kontroly odvodu
pojistného.

Do 8 dnů
skutečnosti.

od

vzniku Pokud OSVČ změní zdravotní pojišťovnu, je povinna předloţit
nově zvolené zdravotní pojišťovně doklad o výši záloh na pojistné
vypočtených z vyměřovacího základu. Připadne-li poslední den
lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty
nejblíţe následující pracovní den.

- 97 -

Hospodářská komora České republiky

Příručka pro podnikání v roce 2009

8.3 Sociální zabezpečení
Sociální zabezpečení zaměstnance zahrnuje:
důchodové pojištění;
nemocenské pojištění;
příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.

8.3.1 Pojistné na sociální zabezpečení zaměstnance
Účast na sociálním zabezpečení zaměstnanců
Účast na sociálním pojištění zaměstnanců zakládá činnost, která se vzhledem ke svému
charakteru povaţuje za zaměstnání. Za zaměstnání se povaţují:
pracovní nebo sluţební poměr;
pracovní činnost dle dohody o pracovní činnosti (DPČ);
pracovní činnost společníka společnosti s ručením omezením, komanditisty
komanditní společnosti nebo člena druţstva, za niţ mu náleţí odměna;
činnost zakládající funkční poţitky poslanců, senátorů, uvolněných členů
zastupitelstev apod.
Za zaměstnance se povaţují osoby, které mají příjmy z výše uvedených činností. Za zaměstnance
se tedy nepovaţují osoby vykonávající činnost na základě dohody o provedení práce (DPP).
Zaměstnáním není ani výkon funkce člena statutárního a jiného orgánu právnické osoby. Z příjmů
osob, které se nepovaţují za zaměstnance, se neplatí pojistné na veřejné zdravotní pojištění ani
pojistné na sociální zabezpečení podle pravidel platných pro placení pojistného za zaměstnance.
Vyměřovací základ pro sociální zabezpečení zaměstnance
Vyměřovacím základem zaměstnanců je součet příjmů, které jim zúčtuje jejich zaměstnavatel
v souvislosti s výkonem zaměstnání nebo se zaměstnáním, které zakládá účast na nemocenském
pojištění zaměstnanců. Pro stanovení vyměřovacího základu sociálního zabezpečení platí stejná
pravidla jako pro stanovení vyměřovacího základu zdravotního pojištění. Stejným způsobem jsou
tedy stanoveny i poloţky, které se do vyměřovacího základu zahrnují a poloţky, které se do něj
naopak nezahrnují – přehled viz TABULKA 20.
V případě sociálního zabezpečení se pro zaměstnance nestanoví minimální vyměřovací základ.
Základem pro výpočet pojistného je tak vţdy skutečný vyměřovací základ stanovený podle výše
uvedených pravidel.

Sazby pojistného na sociální zabezpečení zaměstnance
Na úhradách plateb na sociální zabezpečení participuje, obdobně jako na zdravotním pojištění,
nejen zaměstnanec sám, ale i jeho zaměstnavatel. Platí přitom úhrnná sazba pro výpočet
pojistného hrazeného zaměstnancem ve výši 6,5 %, která se skládá z dílčích sazeb4 pro jednotlivé
4

Od 1. 1. 2009 mají subsystémy nemocenského pojištění a státní politiky zaměstnanosti v případě zaměstnance
0 % sazbu
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subsystémy sociálního zabezpečení a úhrnná sazba pro stanovení výše pojistného hrazeného
zaměstnavatelem ve výši 25 %, obdobně členěná dle jednotlivých subsystémů.
Sazba pojistného na sociální zabezpečení je 6,5 % a 25 %. Šesti a půl procenty z vyměřovacího
základu jsou povinni se podílet zaměstnanci a 25 % zaměstnavatelé. Zaměstnavatel má
povinnost vypočíst pojistné a v příslušné výši ho odvést místně příslušné okresní správě
sociálního zaměření (dále téţ jen „OSSZ―).
Souhrnný přehled o sazbách, které platí pro výpočet pojistného hrazeného zaměstnancem a
zaměstnavatelem poskytuje TABULKA 22.
TABULKA 22 - Sazby pojistného na sociální zabezpečení zaměstnanců v členění dle plátců
pojistného
Plátce pojistného
za zaměstnance
Zaměstnanec
Zaměstnavatel
CELKEM

Sazby pojistného na sociální zabezpečení zaměstnanců
Důchodové
Nemocenské
Státní politika
CELKEM
pojištění
pojištění
zaměstnanosti
6,5 %
21,5%
28,0 %

0%
2,3 %
2,3 %

0%
1,2 %
1,2 %

6,5 %
25 %
31,5 %

Podobně jako v případě zdravotního pojištění zajišťuje provedení příslušných úhrad
zaměstnavatel s tím, ţe částku, kterou uhradí za zaměstnance, mu strhne z jeho hrubé mzdy
(platu).
Povinnosti zaměstnavatele ve vztahu k ČSSZ
Povinnost registrace u České správy sociálního zabezpečení (zpravidla téţ jen „ČSSZ―) vzniká
zaměstnavateli uzavřením pracovní smlouvy s prvním zaměstnancem. Zaměstnavatel je povinen
do 8 dnů od přijetí zaměstnance do pracovního poměru provést registraci.
Malé organizace s počtem do 25 zaměstnanců provádějí registraci prostřednictvím „karty malé
organizace― u místně příslušné správy sociálního zabezpečení, kterou je Okresní správa
sociálního zabezpečení, případně Praţská správa sociálního zabezpečení, a současně zpravidla
provádějí i registraci prvních zaměstnanců. Karta malé organizace je přihlašovací formulář,
kterým se registruje podnik ke správě sociálního zabezpečení. Vzhled tohoto formuláře je
standardizován pro celou Českou republiku a nemění se příliš často. Kartu malé organizace lze
získat na kterékoliv OSSZ. Karta je shodná pro fyzické i právnické osoby.
Zaměstnavatel dokládá jako přílohy k formuláři pro registraci u správy sociálního zabezpečení
základní identifikační doklad. Pro fyzické osoby jím je ţivnostenský list, pro právnické osoby výpis
z obchodního rejstříku. V případě, kdy je registrace prováděna poštou, je nutné, aby byly tyto
doklady úředně ověřeny. Při osobní registraci je třeba mít s sebou originál poţadovaného
identifikačního dokladu k nahlédnutí.
Kaţdá malá organizace (do 25 zaměstnanců) je povinna přihlásit svého nového zaměstnance k
sociálnímu pojištění u příslušné správy sociálního zabezpečení s tím, ţe registrace se musí
provést do 8 dnů ode dne vstupu zaměstnance do zaměstnání. Přihlášku zaměstnance
k pojištění, jejíţ obsah je stejný pro celou Českou republiku, lze získat na jakékoliv správě
sociálního zabezpečení. V přihlášce se uvádí pouze základní informace o zaměstnanci. Přihlášku
podepisuje zaměstnavatel i zaměstnanec.
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K přihlášce zaměstnance k pojištění na sociální zabezpečení zaměstnavatel přikládá:
kopii zápočtového listu od předchozího zaměstnavatele; vstupuje-li zaměstnanec
do svého prvního zaměstnání, zápočtový list se nedokládá, v tomto případě
zpravidla správa sociálního zabezpečení poţaduje kopii vysvědčení o dosaţeném
vzdělání; v případě, ţe ještě není k dispozici zápočtový list předchozího
zaměstnavatele, provádí se přesto registrace nového zaměstnance do 8 dnů a
zápočtový list, resp. jeho kopie, se správě sociálního zabezpečení doloţí později;
kopii pracovní smlouvy nebo dohody o pracovní činnosti: správa sociálního
zabezpečení v tomto případě kontroluje náplň práce zaměstnance s
ţivnostenskými oprávněními zaměstnavatele.

8.3.2 Pojistné na sociální zabezpečení OSVČ
Za osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) se povaţují osoby, které:
vykonávají samostatnou výdělečnou činnost5, nebo
spolupracují při výkonu samostatné výdělečné činnosti, tj. osoby, na které lze
podle zákona o daních z příjmů rozdělit příjmy a výdaje.
Osoby, které k podnikání nepotřebují ţádné povolení ani nemusejí být evidovány (např.
profesionální sportovci), se za OSVČ povaţují pouze v případě, ţe prohlásí na České správě
sociálního zabezpečení (dále jen ČSSZ), ţe tuto činnost vykonávají soustavně. Pokud toto
neprohlásí a jejich výdělečná činnost nevykazuje prvky soustavnosti, nepodávají přehled o
příjmech a výdajích souvisejících s příslušnou činností a odměny za tuto činnost nezahrnují do
základu pro odvod pojistného na sociální zabezpečení. Na rozdíl od pojistného na všeobecné
zdravotní pojištění, které musí být placeno vţdy, pojistné na sociálním zabezpečení v tomto
případě odvedeno být nemusí. Nově od 1. 1. 2009 platí, ţe výkon umělecké nebo jiné tvůrčí
činnosti na základě autorskoprávního vztahu bude vţdy podléhat pojistnému, aniţ by byla
prokázána soustavnost. Tato podmínka však neplatí v případě honorářů do 7 000 Kč získaných
z přípěvků do rozhlasu, televize, časopisů a novin, které podléhají sráţkové dani.
Na rozdíl od zaměstnanců nemusí být OSVČ povinně účastny nemocenského pojištění. Povinné
jsou pro ně pouze důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.

5

Výkonem samostatné výdělečné činnosti se rozumí:
podnikání v zemědělství, je-li fyzická osoba provozující zemědělskou výrobu evidována
podle zvláštního zákona;
provozování ţivnosti na základě oprávnění provozovat ţivnost podle zvláštního zákona;
činnost společníka veřejné obchodní společnosti nebo komplementáře komanditní
společnosti vykonávaná pro tuto společnost;
výkon umělecké nebo jiné tvůrčí činnosti na základě autorskoprávních vztahů, pokud se
podle prohlášení osoby konající tuto činnost jedná o soustavný výkon;
výkon jiné činnosti konané výdělečně na základě oprávnění podle zvláštních předpisů,
která není výše uvedena a výkon činnosti mandatáře konané na základě mandátní
smlouvy uzavřené podle obchodního zákoníku; podmínkou zde je, ţe jsou tyto činnosti
konány mimo vztah zakládající účast na nemocenském pojištění (nemocenské péči), a jdeli o činnost mandatáře, téţ to, ţe mandátní smlouva nebyla uzavřena v rámci jiné
samostatné výdělečné činnosti;
výkon jiných činností, vykonávaných vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem
dosaţení přijmu, pokud se podle prohlášení osoby konající tuto činnost jedná o soustavný
výkon (za výkon těchto činností se nepovaţuje pronájem nemovitostí (jejich částí) a
movitých věcí).
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Sazby a vyměřovací základ pojistného na sociální zabezpečení OSVČ
Od roku 2006 je vyměřovacím základem pro účely důchodového pojištění a státní politiky
zaměstnanosti u OSVČ 50 % z rozdílu mezi příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné
činnosti a výdaji vynaloţenými na dosaţení, zajištění a udrţení příjmu.
Osoba samostatně výdělečně činná je povinna odvést pojistné z vyměřovacího základu, nejvýše
však z maximálního vyměřovacího základu, který činí od roku 2009 1 130 640 Kč. Je-li skutečný
vyměřovací základ niţší neţ minimální vyměřovací základ, je osoba samostatně výdělečně činná
v zásadě povinna odvést pojistné z minimálního vyměřovacího základu – viz TABULKA 23.
TABULKA 23 – Přehled minimálních a maximálních plateb na SP, ZP a NP
Minimální
Pro podání přehledu za
rok 2008

NEPOVINNÉ pojištění

POVINNÉ pojištění

Vyměřovací
základ v Kč
Důchodo
vé
pojištění
(28 %)
a
státní
politika
zaměstn
anosti
(1,2 %)
Nemoce
nské
pojištění
(1,4 %)

měsíční
v Kč

roční
v Kč

měsíční
v Kč

Skutečné

70 668

50 %
z rozdílu mezi
příjmy a výdaji
za uplynulý
kalendářní rok

1 034 880

1 130 640

19 146

20 635

29,2 %
ze skutečného
vyměřovacího
základu

306 325

306 325

1 596
(vedlejší
SVČ: 639

1 720
(vedlejší
SVČ: 688)

1/12
ročního
pojistného

25 527

27 513

2 856

990

1,4 %
ze skutečného
vyměřovacího
základu

45 535

15 829

238
(vedlejší
SVČ: 95)

83
(vedlejší
SVČ: 33)

1/12
ročního
pojistného

3 795

1 320

64 680

roční
v Kč

Pro podání
přehledu za
rok 2009

Maximální
Pro podání Pro podání
přehledu
přehledu
za rok
za rok
2008
2009

Nemocenské pojištění OSVČ
Účast na nemocenském pojištění OSVČ je dobrovolná. Výše nemocenského pojištění se zjišťuje
z vyměřovacího základu a činí 1,4 % z tohoto základu. K nemocenskému pojištění se můţe
přihlásit jen osoba samostatně výdělečně činná, která vykonává svou činnost na území České
republiky. OSVČ však můţe být účastna nemocenského pojištění jen v těch kalendářních
měsících, za které je povinna platit zálohy na pojistné na důchodové pojištění nebo je od placení
záloh osvobozena z důvodu, ţe po celý kalendářní měsíc měla nárok na nemocenské z
nemocenského pojištění OSVČ, vykonávala sluţbu v ozbrojených silách (civilní sluţbu) nebo
pobírala peněţitou pomoc v mateřství z nemocenského pojištění OSVČ. OSVČ je účastna
nemocenského pojištění jen jednou, i kdyţ vykonává několik samostatných výdělečných činností,
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popřípadě spolupracuje při výkonu několika těchto činností nebo současně vykonává
samostatnou výdělečnou činnost a spolupracuje při výkonu samostatné výdělečné činnosti.
Účast na nemocenském pojištění vzniká dnem, od kterého se OSVČ přihlásila k nemocenskému
pojištění, nejdříve však dnem, ve kterém se přihlásila. Zpětně můţe účast na pojištění vzniknout
pouze v případě, ţe se OSVČ přihlásila k účasti nejpozději do 8 dnů od zahájení výkonu
samostatné výdělečné činnosti a v té samé lhůtě se přihlásila i k účasti na důchodovém pojištění.
Z nemocenského pojištění OSVČ jsou poskytovány:
nemocenské;
peněţitá pomoc v mateřství.
Pokud jde o podmínky nároku OSVČ na nemocenské, jsou obdobné, jako je tomu u zaměstnanců.
Navíc platí, ţe OSVČ náleţí nemocenské dávky pokud:
nevykonává osobně po dobu pracovní neschopnosti (karantény) samostatnou
výdělečnou činnost;
bylo zaplaceno pojistné na nemocenské pojištění za dobu účasti na
nemocenském pojištění a to včetně kalendářního měsíce bezprostředně
předcházejícího kalendářnímu měsíci, v němţ vznikla pracovní neschopnost nebo
byla nařízena karanténa;
účast na nemocenském pojištění OSVČ trvala aspoň po dobu tří měsíců
bezprostředně předcházejících dni vzniku pracovní neschopnosti (karantény);
splnění této tříměsíční čekací doby se nevyţaduje v případě, ţe účast na
nemocenském pojištění vznikla od zahájení nebo znovuzahájení činnosti.
Obecné podmínky nároku na peněţitou pomoc v mateřství platné pro zaměstnance platí i pro
OSVČ. Navíc platí, ţe:
OSVČ nesmí v době pobírání peněţité pomoci v mateřství vykonávat osobně
samostatnou výdělečnou činnost;
OSVČ musí mít zaplaceno pojistné na nemocenské pojištění;
účast na nemocenském pojištění OSVČ musí trvat aspoň po dobu 180 dnů v
období jednoho roku před porodem.

Zvláštnosti stanovení pojistného z hlavní a vedlejší samostatné výdělečné činnosti
Rozlišování hlavní a vedlejší činnosti u OSVČ má význam v případech, kdy OSVČ má ještě mimo
své podnikatelské činnosti pracovně právní vztah (je zaměstnána). Od 1. 1. 2009 jiţ neplatí pro
zjištění hlavní výdělečné činnosti podmínka příjmu dvanáctinásobku minimální mzdy, ale pouze
stačí potvrzení od zaměstnavatele o existenci pracovně právního vztahu.6 Má-li OSVČ příjmy
6

Samostatná výdělečná činnost se povaţuje za vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, pokud osoba
samostatně výdělečně činná v kalendářním roce:
vykonávala zaměstnání na základě pracovně právního vztahu;
měla nárok na výplatu starobního nebo plného invalidního důchodu;
měla nárok na výplatu příspěvku při péči o blízkou nebo jinou osobu;
vykonávala vojenskou sluţbu v ozbrojených silách České republiky, pokud nejde o vojáky
z povolání, nebo civilní sluţbu;
byla nezaopatřeným dítětem;
byla ve vazbě nebo výkonu trestu odnětí svobody déle neţ tři kalendářní měsíce po sobě jdoucí;
měla v kalendářním roce nárok na výplatu částečného invalidního důchodu;
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pouze z podnikání nebo samostatné výdělečné činnosti, je jeho činnost povaţována automaticky
za hlavní. Rozlišení hlavní a vedlejší samostatné výdělečné činnosti má význam i z hlediska
stanovení vyměřovací základu.
Samostatná výdělečná činnost se povaţuje za vedlejší samostatnou výdělečnou činnost v těch
kalendářních měsících, v nichţ po celý měsíc, nebo po část měsíce, byla vykonávána samostatná
výdělečná činnost, a současně trvala některá z výše uvedených skutečností. Výše dosaţeného
příjmu ze zaměstnání v kalendářním roce není přitom rozhodná pro posouzení, zda se
samostatná výdělečná povaţuje za vedlejší samostatnou výdělečnou činnost.
OSVČ je v kalendářním roce povinně účastna pojištění po dobu, po kterou vykonávala vedlejší
samostatnou výdělečnou činnost, pokud její příjem z vedlejší samostatné výdělečné činnosti po
odpočtu výdajů vynaloţených na jeho dosaţení, zajištění a udrţení dosáhl v kalendářním roce
alespoň rozhodné částky. Rozhodná částka pro rok 2009 činí 56 532 Kč.
Jestliţe OSVČ v kalendářním roce vykonávala hlavní samostatnou výdělečnou činnost i vedlejší
samostatnou výdělečnou činnost, stanoví se příjem z vedlejší samostatné výdělečné činnosti tak,
ţe se příjem ze samostatné výdělečné činnosti dosaţený v kalendářním roce po odpočtu výdajů
vynaloţených na jeho dosaţení, zajištění a udrţení vydělí počtem kalendářních měsíců, v nichţ
byla alespoň po část měsíce vykonávána samostatná výdělečná činnost, a výsledná částka se
vynásobí počtem kalendářních měsíců, v nichţ byla alespoň po část měsíce vykonávána vedlejší
samostatná výdělečná činnost.
Na všechny poplatníky přihlášené k důchodovému pojištění osob samostatně výdělečně činných
se vztahuje ustanovení o minimálním vyměřovacím základu, ať uţ se jedná o hlavní nebo vedlejší
činnost, coţ je podstatný rozdíl od veřejného zdravotního pojištění.
Povinnosti OSVČ vůči správám sociálního zabezpečení
POZOR
Nejvýznamnější povinnosti OSVČ vůči okresním správám sociálního zabezpečení lze shrnout do
následujících bodů.
Zákonem č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších
předpisů stanoví OSVČ oznamovací povinnost vůči příslušné OSSZ. OSVČ je OSSZ povinna OSSZ
oznámit zejména:
Lhůta

Druh povinnosti

OSVČ povinna splnit nejpozději
do osmého dne kalendářního
měsíce následujícího po měsíci, v
němţ nastala skutečnost, která
zakládá tuto povinnost.

Den zahájení (znovuzahájení) samostatné výdělečné
činnosti nebo spolupráce při výkonu samostatné výdělečné
činnosti s uvedením dne, od kterého je oprávněna tuto
činnost vykonávat; spolupracující osoba je současně
povinna oznámit téţ jméno, příjmení, trvalý pobyt a rodné
číslo OSVČ, s níţ spolupracuje;

měla v kalendářním roce nárok na rodičovský příspěvek.
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Den ukončení samostatné výdělečné činnosti;

Den zániku oprávnění vykonávat samostatnou výdělečnou
činnost;
Den, od kterého jí byl pozastaven výkon samostatné
výdělečné činnosti;
Den, od kterého nemá nárok na výplatu starobního, plného
invalidního nebo částečného invalidního důchodu,
rodičovského příspěvku nebo příspěvku při péči o blízkou
nebo jinou osobu, přestala vykonávat vojenskou (civilní)
sluţbu, přestala být nezaopatřeným dítětem7, nebo byla
propuštěna z vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody
trvající déle neţ tři kalendářní měsíce, pokud ohlásila a
doloţila vznik těchto skutečností pro účely výkonu vedlejší
samostatné výdělečné činnosti.
Nejpozději do jednoho měsíce
ode dne, ve kterém měla podat
daňové přiznání.

Osoba, která alespoň po část kalendářního roku
vykonávala samostatnou výdělečnou činnost, je povinna
podat příslušné okresní správě sociálního zabezpečení.

Za kalendářní měsíc, ve kterém
vykonává hlavní samostatnou
výdělečnou činnost.
Za kalendářní měsíc, ve kterém
byl nebo měl být podán přehled o
příjmech a výdajích za příslušný
kalendářní rok, ve kterém
dosáhla příjmů ze samostatné
výdělečné činnosti.

OSVČ je povinna platit zálohy na pojistné.
OSVČ je povinna platit zálohy na pojistné.

8.3.3 Nemocenské pojištění v roce 2009
Od 1. ledna 2009 je nemocenské pojištění upraveno novým zákonem, a to zákonem
č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. Zákonem č. 187/2006 Sb. se ruší zákon
č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců a dalších 50 předpisů z oblasti
nemocenského pojištění.
Za nezaopatřené dítě se povaţuje dítě do skončení povinné školní docházky, nejdéle však do 26. Roku
věku (§11 zákona č. 117/1995 Sb.), jestliţe:
7

se soustavně připravuje na své budoucí povolání nebo se nemůţe soustavně připravovat na
budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz;
z důvodu dlouhodobě nepříznivého stavu je neschopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost.
Po skončení povinné školní docházky se do 18. roku věku povaţuje za nezaopatřené dítě také dítě, které je
vedeno v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání a nemá nárok na hmotné zabezpečení (např.
nesplňuje podmínku, ţe v posledních 3 letech odpracovalo alespoň 12 měsíců).
Dítě, které je poţivatelem plného invalidního důchodu, nelze povaţovat za nezaopatřené dítě.
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Účastníci nemocenského pojištění:
zaměstnanci (i nadále povinně);
osoby samostatně výdělečné činné (i nadále dobrovolně).
Povinná účast na nemocenském pojištění vzniká u zaměstnance při splnění níţe uvedených
podmínek:
výkon práce na území České republiky na základě pracovně právního nebo
obdobného pracovního vztahu, který zakládá účast na nemocenském pojištění;
zaměstnání trvalo nebo mělo trvat aspoň 15 kalendářních dnů;
minimální výše sjednaného příjmu 2 000 Kč (částka bude kaţdoročně navyšována).
U OSVČ není účast na nemocenském pojištění podmíněna její účastí na důchodovém pojištění.
OSVČ můţe být nově účastna nemocenského pojištění bez ohledu na placení záloh na důchodové
pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.
Účastníky nemocenského pojištění od 1. 1. 2009 nejsou:
společníci a jednatelé společnosti s ručením omezeným a komanditisté komanditní
společnosti;
členové druţstev, v nichţ podmínkou členství není pracovní vztah k druţstvu;
studenti a ţáci.
Vyplácené dávky z nemocenského pojištění
Nemocenské
Nemocenské se vyplácí vţdy aţ od 15. kalendářního dne trvání dočasné pracovní
neschopnosti, a to za kalendářní dny. Nemocenské náleţí rovněţ ve stanovených
případech, jestliţe ke vzniku dočasné pracovní neschopnosti došlo po skončení
zaměstnání pojištěného v tzv. ochranné lhůtě. Účelem ochranné lhůty je zajistit bývalého
zaměstnance po stanovenou dobu po skončení pojištění pro případ vzniku sociální
události (pracovní neschopnosti) dříve, neţ opět nastoupí další zaměstnání. Ochranná
lhůta v případě uplatňování nároku na nemocenské činí 7 kalendářních dnů ode dne
skončení zaměstnání, které zakládalo účast na nemocenském pojištění. U zaměstnání
kratších neţ 7 kalendářních dnů činí ochranná lhůta pouze tolik dnů, kolik činilo toto
poslední zaměstnání.
Výše nemocenského:
nemocenské se nevyplácí za období od 1. do 14. kalendářního dne trvání
dočasné pracovní neschopnosti,
činí 60 % denního vyměřovacího základu od 15. do 30. kalendářního dne
trvání dočasné pracovní neschopnosti;
činí 66 % od 31. do 60. kalendářního dne trvání dočasné pracovní
neschopnosti;
činí 72 % od 61. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti.
I.

Peněţitá pomoc v mateřství
Základní podmínky nároku na tuto dávku zůstaly zachovány. V den, od něhoţ má být
přiznána, musí trvat účast na nemocenském pojištění nebo ochranná lhůta a v posledních
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dvou letech před tímto dnem musí trvat účast na nemocenském pojištění po dobu
alespoň 270 dnů. Výše peněţité pomoci v mateřství činí 70 % denního vyměřovacího
základu.
II.

Ošetřovné
Na ošetřovné má nárok zaměstnanec, který musí:
ošetřovat nemocného člena domácnosti, nebo
pečovat o zdravé dítě mladší 10 let, protoţe školské nebo dětské zařízení bylo
uzavřeno (z důvodu havárie, epidemie, jiné nepředvídané události), dítěti byla
nařízena karanténa, nebo osoba, která jinak o dítě pečuje, sama onemocněla.
Výše ošetřovného činí 60 % denního vyměřovacího základu.

III.

Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a v mateřství
Tato dávka náleţí pojištěnce, která byla z důvodu těhotenství, mateřství nebo kojení
povinně převedena na jinou práci a z tohoto důvodu dosahuje niţšího příjmu neţ před
převedením.

Náhrada mzdy po dobu pracovní neschopnosti
Po dobu prvních 14 kalendářních dnů je zaměstnanci vyplácena zaměstnavatelem náhrada mzdy.
Za první tři dny pracovní neschopnosti nenáleţí zaměstnanci ţádná náhrada, naopak v případě
karantény má zaměstnanec právo na náhradu mzdy ve výši 25% upraveného průměrného
výdělku. Od 4. do 14. dne pracovní neschopnosti a karantény náleţí zaměstnanci náhrada mzdy
ve výši 60% upraveného průměrného výdělku. Průměrný výdělek se upraví stejným způsobem,
jakým se upravuje denní vyměřovací základ pro výpočet nemocenského z nemocenského
pojištění.
V případě, ţe zaměstnanec poruší v období prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní
neschopnosti reţim práce neschopného, můţe mu zaměstnavatel se zřetelem na závaţnost
porušení těchto povinností náhradu mzdy sníţit nebo neposkytnout. V této souvislosti je
zaměstnavatel oprávněn kontrolovat, zda zaměstnanec se zdrţuje v místě pobytu a dodrţuje dobu
a rozsah povolených vycházek. Naopak ošetřující lékař je povinen sdělit zaměstnavateli dočasně
práce neschopného pojištěnce (zaměstnance) na jeho ţádost informace o místě pobytu
zaměstnance v době dočasné pracovní neschopnosti a o rozsahu a době povolených vycházek.
Zjistí-li zaměstnavatel porušení povinnosti reţimu práce neschopného, je povinen vyhotovit o
kontrole písemný záznam s uvedením skutečností, které znamenají porušení tohoto reţimu.
Stejnopis tohoto záznamu je zaměstnavatel povinen doručit zaměstnanci, který tento reţim
porušil, okresní správě sociálního zabezpečení příslušné podle místa pobytu zaměstnance v době
dočasné pracovní neschopnosti a ošetřujícímu lékaři dočasně práce neschopného zaměstnance.
Naopak zaměstnanec je povinen umoţnit zaměstnavateli kontrolu dodrţování reţimu práce
neschopného. Porušení reţimu práce neschopného nemůţe být důvodem ke skončení pracovního
poměru ze strany zaměstnavatele (§ 57 zákoníku práce).
Administrace
Na rozdíl od právní úpravy účinné do 31. 12. 2008 jiţ nemocenské pojištění svých zaměstnanců
nebudou provádět tzv. velké organizace, ale příslušná okresní správa sociálního zabezpečení (a
příslušné sluţební útvary).
Okresní správa sociálního zabezpečení nárok na dávku posoudí a v případě splnění všech
podmínek dávku přizná a následně vyplatí; v opačném případě vydá rozhodnutí o zamítnutí dávky
z důvodu nesplnění podmínek.
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Sazba nemocenského pojištění
V souvislosti s novým zákonem o nemocenském pojištění byla zaměstnavatelům uloţena
povinnost vyplácet zaměstnancům po dobu prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní
neschopnosti náhradu mzdy. Tato povinnost je zaměstnavatelům kompenzována sníţením jejich
sazby pojistného na nemocenské pojištění. Namísto dosavadních 3,3 % bude platit na
nemocenské pojištění 2,3 % v roce 2009 a 1,4 % od roku 2010 ze svého vyměřovacího základu.
Zaměstnavatelům se v roce 2009 bude refundovat formou odpočtu od odváděného pojistného
polovina z náhrady mzdy, kterou zaměstnancům vyplatili za prvních 14 dnů trvání pracovní
neschopnosti. Od roku 2010 se budou moci zaměstnavatelé, kteří nezaměstnávají více neţ 50
zaměstnanců, přihlásit do systému, zaloţeném na refundaci poloviny náhrady mzdy a vyšší sazbě
(3,3 %) pro odvod pojistného na nemocenské pojištění, neţ 1,4 % - viz TABULKA 24.
TABULKA 24 – Sazby nemocenského pojištění

Plátce pojistného za zaměstnance

Nemocenské pojištění 2010

Nemocenské pojištění
2009

Zaměstnanec
Zaměstnavatel
Osoba samostatně výdělečně
činná

0%
2,3 %
1,4 %

Sazba I. (systém refundace)
0%
3,3 %
1,4 %

Sazba II.
0%
1,4 %
1,4 %

Sazba pojistného na nemocenské pojištění u zaměstnance se od 1. 1. 2009 sniţuje o 1,1
procentního bodu, celková výše sazby zaměstnance pro odvod pojistného je tudíţ 6,5 %.

8.4 Souhrnný přehled systému pojistného na sociální pojištění
8.4.1 Účastníci systému pojistného
Diagram poskytuje souhrnný přehled o účastnících systému pojistného na sociální pojištění
v České republice.
Účastníci
systému pojištění

Musí být pláci
pojistného

Zaměstnanci
+
Zaměstnavatelé

OSVČ

Nemusí být plátci
pojistného

Osoby bez
zdanitelných příjmů

Zdroj: Daňový systém 2006, Alena Vančurová
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8.5 Sazby pojistného na sociální pojištění a obvyklý vyměřovací základ
Celkový přehled o sazbách pojistného podle jednotlivých subsystémů a účastníků pojistného
poskytuje TABULKA 25.
TABULKA 25 – Přehled sazeb pojistného
Účastník/sazba pojistného

Veřejné
zdravotní
pojištění

Zaměstnanec

4,5 %

Zaměstnavatel

9%

OSVČ

13,5 %

Osoba bez zdanitelných
příjmů
Státní pojištěnec

Důchodové
pojištění
6,5 %
21,5 %
28 %

Sociální zabezpečení
Nemocenské
Státní politika
pojištění
zaměstnanosti
0%
0%
6,5 %
2,3 %
1,2 %
25 %
1,4 %
1,2 %
30,6 %

13,5 %

-

-

-

13,5 %

-

-

-

Stanovené sazby jsou aplikovány na vyměřovací základy jednotlivých účastníků pojistného
systému. Vyměřovací základ u kaţdého z účastníků pojistného, ze kterého se obvykle vypočítává
povinné pojistné, je zpravidla různý:
v případě zaměstnance jím je hrubá mzda;
v případě plateb zaměstnavatele za zaměstnance jím je hrubá mzda;
v případě OSVČ je jím 50 % z rozdílu mezi příjmy a výdaji;
v případě osob bez zdanitelných příjmů minimální mzda v ekonomice;
v případě státních pojištěnců je stanoven vládou a je ročně valorizován.
Rozhodné období pro stanovení povinného odvodu pojistného je kalendářní měsíc. Výjimkou jsou
OSVČ, kde rozhodným obdobím je kalendářní rok. OSVČ mají povinnost podat přehledy o příjmech
a výdajích pro potřeby stanovení záloh na sociální zabezpečení a veřejné zdravotní pojištění.

9 Nepřímé daně
9.1 Daň z přidané hodnoty
Daň z přidané hodnoty upravuje zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále zpravidla
jen „DPH―), který je v souladu se „šestou směrnicí EU o harmonizaci nepřímých daní―. Smyslem
DPH je vybírání daně na kaţdém stupni zpracování, avšak nikoli z celého obratu, jako tomu je u
obratových daní, ale pouze z toho, co bylo k hodnotě statku či sluţby na daném stupni přidáno.
Zdanění podléhá pouze přidaná hodnota, kterou daňový subjekt vytvořil svojí ekonomickou
činností. Kaţdý daňový subjekt je povinen zdanit veškerou produkci, zároveň je mu umoţněno,
aby si sníţil daňovou povinnost o výši daně, kterou sám zaplatil v cenách nákupu pro zamýšlenou
produkci.
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9.1.1 Komunitární plnění
Komunitárním plněním máme na mysli uskutečněná zdanitelná plnění v tuzemsku (uvnitř ČR).
Základní terminologie
Daň na vstupu je daň, která je obsaţena v částce za přijaté plnění, daň při dovozu zboţí, daň při
pořízení zboţí, daň při poskytnutí sluţby osobou registrovanou k dani v jiném členském státě nebo
daň při poskytnutí sluţby zahraniční osobou. Z účetního hlediska se jedná o částku daně, která je
zaúčtována zpravidla na účtu 343 – DPH na straně „má dáti― (MD).
Daň na výstupu je daň, kterou je plátce povinen přiznat ze základu daně za uskutečněné
zdanitelné plnění nebo z přijaté platby, daň při dovozu zboţí, daň při pořízení zboţí, daň při
poskytnutí sluţby osobou registrovanou k dani v jiném členském státě, daň při poskytnutí sluţby
zahraniční osobou. Z účetního hlediska se jedná o částku daně, která je zaúčtována zpravidla na
účtu 343 – DPH na straně „dal― (D).
Nárok na odpočet daně vzniká plátci DPH za předpokladu, ţe přijatá (zdanitelná plnění) pouţije
pro své ekonomické činnosti. Nárok na uplatnění odpočtu daně vzniká plátci dnem uskutečnění
zdanitelného plnění nebo dnem přijetí platby, a to tím dnem, který nastane dříve.
Daňová povinnost vzniká jako rozdíl mezi daní na vstupu (přijaté zdanitelné plnění) a daní na
výstupu (uskutečněné zdanitelné plnění). Tento rozdíl můţe být zpravidla kladný, v tom případě
vzniká vlastí daňová povinnost nebo můţe být záporný, v tom případě vzniká nárok na nadměrný
odpočet.

PŘÍKLAD
Nákup materiálu za celkovou cenu 1 190 Kč, smluvní cena 1 000 Kč, 19 % DPH 190 Kč.
Nakoupený materiál bude pouţit na výrobu zboţí, jehoţ prodejní cena bude 2 000 Kč + 19 % DPH
380 Kč.
Daň na vstupu (MD)

Daň na výstupu (D)

190 Kč

380 Kč
190 Kč – daňová povinnost

Rozdíl mezi daní na vstupu a daní na výstupu je kladný, vzniká tedy vlastní daňová povinnost ve
výši 190 Kč. Z tohoto příkladu je jasně vidět, ţe nedochází k zdanění celého obratu, ale pouze
přidané hodnoty (výrobní marţe).

Předmět daně z přidané hodnoty
Předměty úpravy daně z přidané hodnoty jsou zboţí, sluţby a nemovitosti, a to za podmínek
stanovených zákonem. Jedná se o daň nepřímou, kterou platí zejména koneční spotřebitelé či
podnikatelské subjekty nemající nárok na odpočet daně.
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Dodání zboţí 8 nebo převod nemovitosti anebo přechod nemovitosti v draţbě (dále
jen „převod nemovitosti―) za úplatu osobou povinnou k dani v rámci
uskutečňování ekonomické činnosti, s místem plnění v tuzemsku;
Poskytnutí sluţby za úplatu osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování
ekonomické činnosti, s místem plnění v tuzemsku;
Pořízení zboţí z jiného členského státu Evropské unie (dále jen „členský stát―) za
úplatu, uskutečněné v tuzemsku osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování
ekonomické činnosti nebo právnickou osobou, která nebyla zaloţena nebo zřízena
za účelem podnikání, a pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského
státu za úplatu osobou, která není osobou povinnou k dani;
Dovoz zboţí s místem plnění v tuzemsku (dovoz zboţí ze třetích zemí);

Osoby povinné k registraci k DPH
Povinnost k registraci za plátce DPH v ČR mají osoby povinné k dani9 (dle zákonných podmínek,
zpravidla překročení obratu) a osoby registrované k DPH v jiném členském státě EU.
Povinnost registrace k DPH vzniká ze zákona zejména v následujících případech:
osoba povinná k dani, která má sídlo, místo podnikání nebo provozovnu v tuzemsku,
pokud její obrat10 přesáhne za nejbliţších 12 předcházejících po sobě jdoucích
kalendářních měsíců částku 1 000 000 Kč; v opačném případě je od plátcovství daně
osvobozena
osoba povinná k dani se můţe zaregistrovat k platbě DPH dobrovolně i v případě, ţe
nepřekročí minimální výši obratu, avšak musí uskutečňovat plnění, která se zahrnují do
obratu
osoba povinná k dani, která má sídlo, místo podnikání nebo provozovnu mimo tuzemsko,
a to ve vymezených případech, kdy místo plnění je v ČR
osoba povinná k dani, která byla osvobozena od uplatňování DPH z hlediska obratu a
má místo výkonu ekonomické činnosti v ČR a pořizuje zboţí nebo sluţbu z jiného
členského státu EU a to v následujících případech:
o osoba povinná k dani, která přijímá zboţí z jiného členského státu EU nebo třetí
země, za předpokladu, ţe tato přijatá plnění v jednom roce překročí stanovenou
hranici 326 000 Kč, se musí registrovat a je povinna přiznat a odvést daň z těchto
plnění
Za zboţí zákon o DPH povaţuje teplo, chlad, elektrickou energii, vodu a plyn. Naopak zboţím nejsou cenné
papíry a peníze.
8

Osoba povinná k dani je fyzická nebo právnická osoba, která samostatně uskutečňuje ekonomické
činnosti. Osobou povinnou k dani je i právnická osoba, která nebyla zaloţena nebo zřízena za účelem
podnikání, pokud uskutečňuje ekonomické činnosti.
Veřejnoprávní subjekt se při výkonu působností v oblasti veřejné správy nepovaţuje za osobu povinnou k
dani, a to i v případě, kdy za to přijímá úhradu. Pokud však uskutečňováním některých z těchto výkonů
došlo podle rozhodnutí příslušného orgánu k výraznému narušení hospodářské soutěţe, povaţuje se, pokud
jde o tento výkon, za osobu povinnou k dani, a to ode dne nabytí právní moci vydaného rozhodnutí.
Veřejnoprávní subjekt se však vţdy povaţuje za osobu povinnou k dani, pokud uskutečňuje činnosti
uvedené v příloze č. 3. zákona o DPH.
10 viz. § 6, odst. 2, zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
9
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o osoba povinná k dani, která přijímá vybraný výrobek z jiného členského státu EU
o osoba povinná k dani, která přijímá zboţí s montáţí z jiného členského státu EU
nebo třetí země
o osoba povinná k dani, která přijímá sluţbu od osoby registrované k dani v jiném
členském státě EU nebo ze třetí země.
Místo uskutečnění plnění
Místem uskutečnění plnění můţe být tuzemsko (území ČR), území jiného členského státu EU nebo
území třetí země (zbytek světa, který nepatří do EU).
Místo uskutečnění plnění při dodání zboţí
U převodu nemovitostí je místem uskutečnění plnění vţdy umístnění nemovitosti.
U dodání zboţí mohou nastat tři základní situace, kdy je místo plnění různé:
místem plnění je zahájení přepravy nebo odeslání;
místem plnění je místo, kde je zboţí instalováno nebo smontováno. Př.: dodání
vodovodních trubek, které budou namontovány do rodinného domku v SRN,
místem plnění bude SRN;
místem plnění je místo, kde se zboţí nachází v době dodání;
Místo uskutečnění plnění při poskytování sluţeb
Místem uskutečněného plnění můţe být v návaznosti na další podmínky:
sídlo nebo místo podnikání poskytovatele – základní a obecné pravidlo, ke
kterému existuje několik výjimek:
sluţby vtahující se k nemovitostem => umístění nemovitosti (sluţby odhadců
nemovitostí, realitních makléřů apod.);
sluţby vztahující se k přepravě => místo, kde se přeprava uskutečňuje;
sluţby kulturní a sportovního charakteru => místo, kde se sluţba poskytuje;
sluţby vztahující se ke zpracování polotovarů, či opravy movitých věcí => místo,
kde se sluţba poskytuje;
Sazba daně
Viz TABULKA 26.
TABULKA 26 – Sazba daně
Základní sazba
19%
Sníţená sazba
9%

Této sazbě obecně podléhají veškerá plnění vztahující se ke sluţbám
nebo zboţí, která nejsou uvedena v příloze č. 1 a 2 zákona o DPH.
Zboţí uvedené v příloze č. 1 a 2 zákona o DPH:
dodání bytového domu*, rodinného domu** a bytu;
potraviny včetně nápojů;
dětské pleny;
knihy, broţury, noviny a časopisy;
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zdravotnické prostředky;
zboţí pro osobní pouţívání nemocnými ke zmírnění
následků nemocí, jeţ není zdravotnickým prostředkem;
ubytovací sluţby;
pozemní, letecká a vodní hromadná pravidelná doprava
cestujících a jejich zavazadel;
kulturní činnosti;
umělecké a ostatní zábavné sluţby;
pohřebnictví a související sluţby;
ostatní rekreační činnost;
obecně sluţby a zboţí sociální povahy.
*) Bytový dům je stavba pro bydlení, v níţ z úhrnu podlahových ploch všech jejich místností a prostoru
připadá víc neţ polovina na byty.
**) Rodinný dům je stavba pro bydlení, v níţ je více neţ polovina podlahové plochy místností a prostoru
určena pro bydlení. Rodinný dům můţe mít nejvýše tři samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní podlaţí a
jedno podzemní podlaţí a podkroví.

Závazné posouzení daně
Od 1. 1. 2008 byla zavedena moţnost podat ţádost na Ministerstvo financí o závazné posouzení,
zda je zdanitelné plnění zařazeno do základní nebo sníţené sazby daně. O toto posouzení můţe
poţádat jak poskytovatel plnění, tak jeho příjemce. Ţádost o závazné posouzení je zpoplatněna
správním poplatkem 10 000 Kč.
Základ daně
Základem daně je vše, co jako úplatu obdrţel nebo má obdrţet plátce za uskutečněné zdanitelné
plnění od osoby, pro kterou je zdanitelné plnění uskutečněno, nebo od třetí osoby, vyjma daně za
toto zdanitelné plnění. Základem daně v případě přijetí platby před uskutečněním zdanitelného
plnění je částka přijaté platby sníţená o daň.
Do základu daně se zahrnuje:
clo, dávky nebo poplatky podle § 38 odst. 1 písm. a);
spotřební daň, pokud není v § 4111 stanoveno jinak;
daň z elektřiny, daň ze zemního plynu atd. (ekologická daň);
dotace k ceně;
vedlejší výdaje, které jsou účtovány osobě, pro kterou je uskutečňováno
zdanitelné plnění, při jeho uskutečnění (za vedlejší výdaje se povaţují zejména
náklady na balení, přepravu, pojištění a provize);
při poskytnutí sluţby i materiál přímo související s poskytovanou sluţbou;
při dodání staveb i stavební a montáţní práce spojené s výstavbou, rekonstrukcí,
modernizací a opravami, konstrukce, materiál, stroje a zařízení, které se do stavby
jako jejich součást montáţními a stavebními pracemi zabudují nebo zamontují.

11

§ 41 upravuje stanovení základu daně v reţimu podmíněného osvobození.
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Základ daně se sníţí o slevu z ceny, pokud je poskytnuta k datu uskutečnění zdanitelného plnění.
Do základu daně se nezahrnuje rozdíl ze zaokrouhlení částky daně za zdanitelné plnění na
desetihaléře nebo na padesátihaléře.
Pokud je při oceňování majetku vyţadován posudek více znalců, pouţije se pro zjištění poměru
cen cena z posudku, v němţ je cena nejvyšší; ta se pak povaţuje za cenu obsahující daň.
Daňový doklad
Na doklad o prodeji zboţí nebo poskytnutí sluţby vystavený plátcem na ţádost osoby registrované
k dani jiného členského státu je plátce poskytující zdanitelné plnění povinen uvést:
obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a
příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání plátce, který uskutečňuje
zdanitelné plnění;
daňové identifikační číslo plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění;
obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název; sídlo nebo místo
podnikání, popřípadě místo trvalého pobytu nebo místo podnikání osoby, pro
kterou se uskutečňuje zdanitelné plnění;
rozsah a předmět zdanitelného plnění;
evidenční číslo daňového dokladu;
datum uskutečnění zdanitelného plnění;
sazbu daně a základ daně;
výši daně uvedenou v korunách a haléřích, popřípadě zaokrouhlenou na desítky
haléřů nebo na padesátihaléře;
výši ceny včetně daně celkem.
Období pro uplatnění vrácení daně musí zahrnovat nejméně tři po sobě jdoucí kalendářní měsíce
v kalendářním roce, ale ne více neţ jeden kalendářní rok. Období pro uplatnění vrácení daně
můţe být kratší neţ tři měsíce pouze v případě, ţe se jedná o zbývající období kalendářního roku.
Ţádost o vrácení daně za zbytkové období kalendářního roku můţe obsahovat také nákupy zboţí
nebo sluţeb, případně dovozy zboţí, které nebyly zahrnuty v předcházejících ţádostech, ale týkají
se příslušného kalendářního roku. Ţádost nesmí obsahovat vrácení daně, které se vztahuje k
předcházejícím kalendářním rokům. Ţádost o vrácení daně za příslušný kalendářní rok lze podat
nejpozději do 30. června následujícího kalendářního roku, jinak nárok zaniká.
Pokud je podaná ţádost neúplná nebo vzniknou pochybnosti o správnosti, pravdivosti nebo
průkaznosti podané ţádosti, daň se nevrátí, dokud nejsou odstraněny vady a pochybnosti.
Osobě registrované k dani v jiném členském státu, které vznikl nárok na vrácení daně, se daň
vrátí nejpozději do 6 měsíců ode dne následujícího po dni podání ţádosti nebo po dni odstranění
vad ţádosti. Daň se vrací v částce zaokrouhlené na celé koruny.
Plnění osvobozená
Plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně:
poštovní sluţby;
rozhlasové a televizní vysílání;
finanční činnosti;
pojišťovací činnosti;
převod a nájem pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor, nájem dalších
zařízení;
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výchova a vzdělávání;
zdravotnické sluţby a zboţí;
sociální pomoc;
provozování loterií a jiných podobných her;
ostatní plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně;
dodání zboţí, které bylo pouţito pro plnění osvobozená od daně bez nároku na
odpočet daně a zboţí, u něhoţ nemá plátce nárok na odpočet daně.
U plnění, která jsou osvobozena od daně bez nároku na odpočet daně, vzniká povinnost přiznat
toto plnění ke dni jeho uskutečnění nebo ke dni přijetí platby (podle toho, který den nastane
dříve). Plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně je plátce povinen uvést do
daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém vznikla povinnost přiznat toto plnění.
Od daně bez nároku na odpočet daně jsou osvobozena výše uvedená plnění, pokud jsou
přeúčtována plátcem jiné osobě a přeúčtovaná částka nepřevyšuje částku, za kterou plátce tato
plnění pořídil.
Plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně:
dodání zboţí do jiného členského státu;
pořízení zboţí z jiného členského státu;
vývoz zboţí;
poskytnutí sluţby do třetí země;
osvobození ve zvláštních případech;
přeprava a sluţby přímo vázané na dovoz a vývoz zboţí;
přeprava osob;
dovoz zboţí.
U plnění, která jsou osvobozena od daně s nárokem na odpočet daně, vzniká povinnost přiznat
uskutečnění tohoto plnění ke dni jeho uskutečnění nebo ke dni přijetí platby (podle toho, který
den nastane dříve). Plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně je plátce povinen
uvést do daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém vznikla povinnost přiznat toto plnění.

Skupinová registrace
Od 1. 1. 2008 je umoţněno společnostem, které jsou ekonomicky a finančně vzájemně spojeny,
aby pro účely DPH vystupovaly pod jedním DIČ, tzn., byly povaţovány za jednu osobu povinnou
k dani (viz § 5 zákona o dani z přidané hodnoty).

Skupina
Pod pojmem skupina se rozumí spojení osob se sídlem, místem podnikání nebo provozovnou
v České republice, která je registrována k dani jako plátce DPH. Členy skupiny mohou být tedy i
zahraniční subjekty, pokud mají v České republice provozovnu. Naopak členy nemohou být
zahraniční osoby nebo části tuzemských subjektů umístěných mimo Českou republiku. Vytvoření
skupiny je dobrovolné. Všichni členové odpovídají za povinnosti skupiny ve vztahu k daním
společně a nerozdílně. Určený zastupující člen skupiny podává přiznání za celou skupinu. Eviduje
tedy všechna přijatá a poskytnutá plnění všech členů skupiny. Podává se pouze jedno přiznání k
DPH za celou skupinu. Celkově tedy dochází k sníţení administrativní zátěţe.
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Registrace a zrušení
Skupina se stává plátcem od 1. ledna následujícího kalendářního roku, pokud je přihláška k
registraci skupiny podána nejpozději do 31. října běţného kalendářního roku. Zrušit registraci lze
pouze k 31. 12. příslušného kalendářního roku, za předpokladu, ţe ţádost je podaná do 31. 10.
tohoto roku.

9.1.2 Intrakomunitární plnění12
Intrakomunitárními plnění jsou plnění v rámci EU.
Dodání zboţí do jiného členského státu, vývoz zboţí
Viz TABULKA 27.
TABULKA 27 – Dodání zboţí do jiného členského státu, vývoz zboţí
Dodání zboţí osobě, která je registrovaná k DPH v jiném členském státě

ČR
(členský
stát EU)

Stát
pořizovatele
>>
-členský stát
EU

Při dodání zboţí do jiného členského státu osobě, která je
registrovaná k DPH v jiném členském státě, se jedná
o osvobozené plnění s nárokem na odpočet DPH (§ 64 nového
zákona o DPH).
Český plátce tak bude dodávat zboţí za ceny bez daně a tato
dodání deklaruje ve svém daňovém přiznání k DPH jako dodání
zboţí do jiného členského státu. O dodání zboţí do jiného
členského státu, které plátce osvobodil od DPH, rovněţ plátce
informuje ve svém souhrnném hlášení.

plátce
DPH

Osoba
registrovaná
k
Pořizovatel zboţí, který je osobou registrovanou k DPH v jiném
DPH
členském státě, je pak povinen toto zboţí řádně přiznat a zdanit
ve svém státu v rámci podávaného přiznání k DPH.

Dodání zboţí osobě, která není registrovaná k DPH v jiném členském státě
ČR
(členský
>> Stát
stát EU)
pořizovatele
-členský stát
EU

12

Při dodání zboţí osobě, která není registrované k DPH v jiném
členském státu nebo osobě, pro kterou není pořízení zboţí z
jiného členského státu předmětem daně, se nejedná o
osvobozené plnění. Zboţí je dodáváno za cenu včetně DPH dle
sazby v tuzemsku

Informace převzaty ze stránek České daňové správy http://cds.mfcr.cz
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Zvláštní postup je dále popsán v části zasílání zboţí.
Osoba
neregistrovaná
k
DPH

Dodání zboţí s montáţí osobě, která je registrovaná k DPH v jiném členském státě

ČR
(členský
stát EU)

Stát
pořizovatele
>>
-členský stát
EU

Při dodání zboţí s montáţí do jiného členského státu osobě,
která je registrovaná k DPH v jiném členském státě, se jedná
o osvobozené plnění s nárokem na odpočet DPH (§ 64 nového
zákona o DPH).
Český plátce tak bude dodávat zboţí za ceny bez daně a tato
dodání deklaruje ve svém daňovém přiznání k DPH jako dodání
zboţí do jiného členského státu. O dodání zboţí do jiného
členského státu, které plátce osvobodil od DPH, rovněţ plátce
informuje ve svém souhrnném hlášení.

plátce
DPH

Osoba
registrovaná
k
Pořizovatel zboţí s montáţí, který je osobou registrovanou k DPH
DPH
v jiném členském státě, je pak povinen toto zboţí řádně přiznat a
zdanit ve svém státu v rámci podávaného přiznání k DPH.

Dodání zboţí s montáţí osobě, která není registrovaná k DPH v jiném členském státě

ČR
Stát
(členský >> pořizovatele
stát EU)
-členský stát
EU

plátce
DPH

Při dodání zboţí s montáţí osobě, která není registrované k DPH v
jiném členském státu nebo osobě, pro kterou není pořízení zboţí
s montáţí z jiného členského státu předmětem daně, se také
jedná o osvobozené plnění, avšak dodavateli vzniká povinnost
odvést a zaplatit DPH dle pravidel a povinností státu, kde zboţí
bylo smontováno. Zboţí je dodáváno za cenu bez tuzemského
DPH.

Osoba
neregistrovaná
Zvláštní postup je dále popsán v části zasílání zboţí.
k
DPH

Vývoz zboţí do třetích zemí
ČR
(členský

Stát
Při dodání zboţí do třetí země, resp. do nečlenského státu EU, se
pořizovatele jedná o vývoz zboţí, který je povaţován za osvobozené plnění s
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nárokem na odpočet DPH, bez ohledu na to, zdali je pořizovatel
zboţí ve své zemi registrován k DPH či naopak. Transakce pak
podléhá zdanění v zemi pořizovatele zboţí.
Český plátce bude dodávat zboţí za ceny bez daně a transakce
deklaruje ve svém přiznání k DPH jako vývoz zboţí. Nárok na
osvobození bude dále prokazován na základě potvrzené celní
deklarace.
Pořizovatel zboţí sídlící v zemi mimo EU, plátce či neplátce DPH, je
pak toto zboţí povinen řádně zdanit ve své zemi při přechodu státní
hranice v závislosti na tamější právní úpravě.

Zasílání zboţí
Zasíláním zboţí se rozumí dodání zboţí osobám neregistrovaným k DPH v jiném členském státě,
jestliţe celková hodnota zboţí dodaného osobám neregistrovaným k DPH překročí v jednom
kalendářním roce částku stanovenou členským státem, do kterého je zboţí dodáváno. Přepravu či
odeslání zboţí přitom zajišťuje dodavatel - plátce DPH nebo jím zmocněná třetí osoba. Zatímco
v případě prodeje zboţí osobě neregistrované k DPH v jiném členském státu nevzniká nárok na
osvobození, tzn. plátce dodává zboţí za cenu včetně DPH a tyto transakce řádně přizná a zdaní
daní na výstupu ve své zemi, postup v případě zásilkového prodeje je odlišný. Pokud dodavatel plátce DPH přesáhne při dodání zboţí osobám neregistrovaným k DPH hranici stanovenou
státem, do kterého zboţí dodává, je povinen zaregistrovat se k dani z přidané hodnoty v tomto
členském státě. Zaregistrováním se z titulu zasílání zboţí se tato osoba nestává v dané zemi
plátcem, ale pouze je povinna v tomto členském státě řádně přiznat a zaplatit daň z následných
dodání formou zasílání zboţí. Výjimku z hlediska zasílání zboţí tvoří dodání nových dopravních
prostředků a dodání zboţí s montáţí nebo instalací. Kaţdý členský stát stanoví vlastní hranici, při
jejímţ dosaţení povaţuje dodání zboţí pro osoby neregistrované k dani na jeho území za zasílání
zboţí. V České republice je podle nového zákona o DPH hranicí pro zásilkový prodej celková
hodnota dodání zboţí do ČR vyšší neţ 35 000 €.
Dodání nových dopravních prostředků uvnitř území EU
Viz TABULKA 28.

TABULKA 28 – Dodání nových dopravních prostředků uvnitř území EU
Dodání nového dopravního prostředku plátcem DPH osobě, která je registrovaná k DPH v jiném
členském státě
ČR
(členský
stát EU)

>> Stát
Plátce, který dodává za úplatu nový dopravní prostředek do jiného
pořizovatele členského státu plátci DPH osobě registrované k DPH, uskutečňuje
plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně.
-členský
stát EU
Český plátce tak bude dodávat nový dopravní prostředek za cenu
bez daně a tuto transakci deklaruje ve svém přiznání k DPH jako
dodání nového dopravního prostředku do jiného členského státu (§
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64 odst. 2) osobě registrované k dani v členském státě EU. Dodání
Osoba
nových dopravních prostředků osobám registrovaným k dani v
registrovaná jiných členských státech zahrnuje do svého souhrnného hlášení.
k
Pořizovatel nového dopravního prostředku, který je plátcem DPH v
DPH
jiné členské zemi, je pak povinen toto pořízení nového dopravního
prostředku řádně přiznat a zdanit ve své zemi v rámci podávaného
přiznání k DPH.

Dodání nového dopravního prostředku plátcem DPH do jiného členského státu osobě, která není
registrovaná k DPH v jiném členském státě
Pokud bude plátce dodávat nový dopravní prostředek do jiného
Stát
členského státu osobě, která není registrovaná k dani v jiném
ČR
pořizovatele
členském státu, i v tomto případě bude uskutečňovat plnění
(členský >> -členský stát
osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně.
stát EU)
EU
Ve srovnání s běţným dodáním zboţí do jiného členského státu
nebude plátce toto dodání nového dopravního prostředku uvádět
do souhrnného hlášení.

plátce
DPH

Osoba
neregistrovaná
Pořizovatel nového dopravního prostředku, i kdyţ je osobou
k
neregistrovanou k dani, bude povinen toto pořízení řádně přiznat
DPH
a zdanit ve své zemi.

Sluţby

Základní pravidlo
Základní pravidlo říká, ţe:
 Místo plnění (tedy místo, kde se daň vybírá) = místo sídla, podnikání nebo
provozovny, ze které sluţbu poskytuje/místo pobytu nebo místo, kde se obvykle
zdrţuje osoba, která sluţbu poskytuje.
 Toto základní pravidlo se uplatní vţdy, pokud nebude v zákoně stanoveno pro
určitou sluţbu jiné specifické pravidlo.

Sluţby vztahující se k nemovitosti
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Místo plnění u sluţeb vztahujících se k nemovitosti je místo, kde se nemovitost nachází. Bude-li
se tedy nemovitost, ke které se vztahuje daná sluţba, nacházet na území České republiky, bude
se DPH vybírat v tuzemsku bez ohledu na to, kdo sluţbu poskytuje, tedy zda je to česká nebo
zahraniční osoba povinná k dani nebo osoba registrovaná k DPH v jiném členském státě.
Naopak, pokud bude český plátce DPH poskytovat sluţby na nemovitosti, která se nachází v jiném
státě, můţe mu v tomto státě vzniknout povinnost zaregistrovat se k DPH a odvést zde daň
(podmínky se mohou v jednotlivých státech lišit).

Přepravní sluţby
Obecně je místem plnění u přepravních sluţeb místo, kde se přeprava uskutečňuje. Z tohoto
pravidla se vyčleňuje přeprava zboţí mezi členskými státy. Tou se rozumí taková přeprava zboţí,
kdy se místo zahájení a ukončení přepravy nachází v různých členských státech. Pokud se tedy
bude jednat o přepravu zboţí mezi členskými státy, místem plnění je a daň se vybírá tam, kde je
přeprava zboţí zahájena. Pokud je ale tato přepravní sluţba poskytnuta pro osobu registrovanou
k DPH v jiném členském státě neţ ve státě zahájení přepravy, je místo plnění na území toho
členského státu, který vydal příjemci sluţby daňové identifikační číslo pro DPH, pod kterým byla
sluţba poskytnuta.
PŘÍKLAD
Pokud bude německý přepravce (registrovaný k DPH) přepravovat zboţí z Německa do České
republiky pro českého plátce DPH, místo plnění a daň se vybere v České republice. Pokud ale
stejná sluţba bude poskytnuta pro českou osobu, která není registrována k DPH, bude místo
plnění a výběru daně v Německu.

Sluţby kulturní, umělecké, sportovní apod.
Do této skupiny sluţeb patří sluţby kulturní, umělecké, sportovní, výchovné, zábavní. Patří sem
také sluţby spojené s uvedenými sluţbami a také jejich organizování. U této skupiny sluţeb se
místo plnění nachází tam, kde jsou tyto sluţby uskutečňovány. Pokud tedy vystoupí nějaký český
umělec nebo sportovec na akci, která se koná např. ve Francii, bude tato sluţba podléhat DPH ve
Francii.

Sluţby přímo související s přepravní sluţbou
Mezi tyto sluţby můţe patřit např. nakládka, překládka, balení apod. Tyto sluţby podléhají DPH
tam, kde jsou uskutečňovány. Bude-li však tato sluţba souviset s přepravou zboţí mezi členskými
státy (viz výše) a bude poskytnuta pro osobu registrovanou k DPH v jiném členském státě neţ
v tom, kde je sluţba uskutečňována, bude tato sluţba podléhat DPH v tom členském státě, kde je
příjemce sluţby registrován k DPH a pod jehoţ daňovým identifikačním číslem pro DPH byla
sluţba poskytnuta.
PŘÍKLAD
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Bude sjednána překládka zboţí, které je pro českého plátce DPH přepravováno z Velké Británie
do České republiky. K překládce dojde na území Francie. V takovém případě podléhá sluţba
překládky zboţí DPH v České republice (jako státu, kde je příjemce sluţby registrován k DPH).
Pokud však bude stejná sluţba poskytnuta pro českou osobu neregistrovanou k DPH, bude
sluţba podléhat DPH ve Francii (jako státu, kde byla sluţba uskutečněna).

Sluţby oceňování movité věci nebo práce na movité věci
Místo plnění u sluţeb oceňování movité věci nebo práce na movité věci se nachází tam, kde je
tato sluţba uskutečněna. Z tohoto pravidla existuje výjimka, a to za splnění dvou podmínek:
sluţba byla poskytnuta pro osobu registrovanou k DPH v jiném členském státě neţ
v tom, kde je sluţba uskutečněna;
movitá věc byla po poskytnutí sluţby přepravena z členského státu, kde byla tato
sluţba poskytnuta.
Za splnění těchto dvou podmínek se místo plnění nachází a daň se vybírá v tom členském státě,
který vydal příjemci sluţby daňové identifikační číslo pro DPH, pod kterým byla sluţba poskytnuta.
PŘÍKLAD
Německý výrobce keramiky (registrovaný k DPH v Německu) si nechá udělat malbu na své
keramice od českého plátce DPH v České republice. Keramika byla po provedení malby
přepravena zpět do Německa. V takovém případě sluţba malby keramiky podléhá DPH
v Německu. Pokud by keramika zůstala po provedení malby v České republice, podléhala by daná
sluţba DPH v České republice.

"Reverse - charge" sluţby
Do této skupiny sluţeb patří:
převod a postoupení autorského práva, patentu, licence, ochranné známky a
podobného práva;
reklamní sluţba;
poradenská, inţenýrská, konzultační, právní, účetní a jiná podobná sluţba,
zpracování dat a poskytnutí informací;
bankovní, finanční a pojišťovací sluţba, s výjimkou nájmu bezpečnostních
schránek;
poskytnutí pracovní síly;
nájem movité věci, s výjimkou všech druhů dopravních prostředků;
telekomunikační sluţby;
provozování rozhlasového a televizního vysílání;
elektronická sluţba;
přijetí závazku zdrţet se zcela nebo zčásti v pokračování nebo vykonávání
podnikatelské činnosti;
poskytnutí sluţby osobou, která jedná jménem a na účet jiné osoby
(zprostředkovatelská sluţba), která spočívá v obstarání sluţby z této skupiny.
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Pokud jsou výše uvedené sluţby poskytnuty pro zahraniční osobu nebo pro osobu registrovanou
k DPH v jiném členském státě, která nemá ve státě poskytovatele sluţby sídlo, místo podnikání
nebo provozovnu, je místo plnění tam, kde má příjemce sluţby sídlo, místo podnikání nebo
provozovnu, pro kterou je sluţba poskytována, popřípadě místo pobytu nebo místo, kde se
obvykle zdrţuje. Pokud budou uvedené sluţby poskytnuty jiné osobě, místo plnění se určí podle
základního pravidla (viz bod 1).
PŘÍKLAD
Česká poradenská společnost, plátce DPH, poskytne finanční poradenství slovenské firmě,
registrované k DPH na Slovensku, která nemá v tuzemsku sídlo ani provozovnu. Tato sluţba bude
podléhat dani na Slovensku. Kdyby tato sluţba byla poskytnuta pro soukromou slovenskou osobu,
místo plnění je v tuzemsku a tato sluţba podléhá české DPH.

Nájem dopravního prostředku
Obecně se u této sluţby uplatní základní pravidlo (viz bod 1.). Nicméně pokud je nájem
dopravního prostředku poskytnut zahraniční osobě a ke konečnému uţití po celou dobu nájmu
dochází ve třetí zemi, místo plnění se nachází ve třetí zemi. Naopak, pokud bude nájem
dopravního prostředku poskytnut zahraniční osobou povinnou k dani a ke skutečnému uţití, byť
i po část doby nájmu, dochází v tuzemsku, je místo plnění v tuzemsku.
PŘÍKLAD
Polská firma registrovaná k DPH v Polsku pronajme osobní automobil českému plátci DPH. Sluţba
podléhá polské DPH.
Chorvatská společnost si od české firmy, plátce DPH, pronajme na dobu jednoho roku nákladní
automobil, který bude po tuto dobu pouţívat pro své podnikatelské účely v Chorvatsku. V takovém
případě se bude místo plnění nacházet v Chorvatsku a nájem automobilu nebude podléhat české
DPH.

Zprostředkovatelská sluţba
Jedná se o sluţbu, kdy zprostředkovatel jedná jménem a na účet jiné osoby. Místo plnění
u zprostředkovatelské sluţby se řídí podle místa plnění sluţby, která je zprostředkována. Pokud je
ale zprostředkovatelská sluţba poskytnuta pro osobu registrovanou k DPH v jiném členském
státě neţ v tom, kde by se nacházelo takto určené místo plnění, je místo plnění v tom členském
státě, který vydal příjemci zprostředkovatelské daňové identifikační číslo pro DPH, pod kterým
byla sluţba poskytnuta.
PŘÍKLAD
Český plátce DPH si najme rakouskou firmu (plátce DPH v Rakousku), aby mu zprostředkovala
nájem nákladního automobilu (tedy "našla pronajímatele"). Pronajímatel bude rakouská firma.
Místo plnění u nájmu dopravního prostředku je sídlo pronajímatele, tedy Rakousko. Nicméně,
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zprostředkovatelská sluţba je poskytnuta pro českého plátce DPH a bude tak tato
zprostředkovatelská sluţba podléhat české DPH.
(V případě zprostředkovatelských sluţeb je nutné oddělit zdanění sluţby zprostředkovatele a
sluţby, která je tímto zprostředkovatelem zprostředkována).
TIP
Informace týkající se registrace v členských státech EU a moţnosti daňového zástupce lze získat
na webových stránkách Evropské komise - Generálního ředitelství pro daně a cla (DG TAXUD) na
adrese:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/traders/vat_community/index_en.htm

9.2 Spotřební daň
Spotřební daň upravuje zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních. Zákon zdaňuje vybrané
výrobky, obecně se jedná o výrobky, které poškozují zdraví člověka a negativně působí na ţivotní
prostředí.
Předmět spotřební daně:
minerální oleje (ropné produkty);
líh;
pivo;
víno a meziprodukty;
tabákové výrobky.
Plátce spotřební daně:
Obecně právnická nebo fyzická osoba, která je:
provozovatelem daňového skladu;
oprávněným příjemcem;
daňovým zástupcem;
výrobcem,
které vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit v souvislosti s uvedením vybraných výrobků do
volného daňového oběhu, nebo v souvislosti se ztrátou nebo zničením anebo jiným
znehodnocením vybraných výrobků dopravovaných v reţimu podmíněného osvobození od daně.
Osvobození od spotřební daně:
výrobky, jeţ jsou dovezeny a osvobozeny od cla;
dovezené výrobky z území členských států NATO pro potřeby ozbrojených sil NATO;
nakoupené výrobky bez daně ve válečném stavu, pokud tak nařídila vláda;
technické ztráty při přepravě nebo skladování vybraných výrobků (odůvodněné!);
vybrané výrobky určené k výrobě výrobků, které nejsou předmětem daně (do
určitého limitu);
další skutečnosti zakládající nárok na osvobození (viz § 49, 71 a 72, 86, 97, 105
zákona o spotřebních daních).
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Sazba spotřební daně:
Sazby vybraných výrobků jsou specifické (mnoţstevní) nebo hodnotové (procentní). Sazby daně u
cigaret jsou kombinací sazby specifické a hodnotové. Daň se vypočítá vynásobením základu daně
sazbou daně stanovenou pro příslušný vybraný výrobek – viz TABULKA 29.
TABULKA 29 – Sazba spotřební daně

Sazby daně z minerálních olejů § 48

Sazby daně z lihu § 70

Sazba daně z piva § 85

Sazba daně z vína a meziproduktů §
96

Motorové benziny, ostatní benziny a
letecké pohonné hmoty benzinového
typu podle § 45 odst. 1 písm. a) s
obsahem olova do 0,013 g/l včetně
Motorové benziny, ostatní benziny a
letecké pohonné hmoty benzinového
typu podle § 45 odst. 1 písm. a) s
obsahem olova nad 0,013 g/l
Střední oleje a těţké plynové oleje
podle § 45 odst. 1 písm. b)
Těţké topné oleje podle § 45 odst. 1
písm. c)
Odpadní oleje podle § 45 odst. 1
písm. d)
Zkapalněné ropné plyny podle § 45
odst. 1 písm. e)
Zkapalněné ropné plyny podle § 45
odst. 1 písm. f)
Zkapalněné ropné plyny podle § 45
odst. 1 písm. g)
líh obsaţený ve výrobcích uvedených
pod kódem nomenklatury 2207
líh obsaţený ve výrobcích uvedených
pod kódem nomenklatury 2208
s výjimkou destilátů z pěstitelského
pálení
líh obsaţený v destilátech ovocných z
pěstitelského pálení
líh obsaţený ve výrobcích uvedených
pod ostatními kódy nomenklatury
Základní sazba za kaţdé celé
procento extraktu původní mladiny
Sníţené sazba pro malé nezávislé
pivovary
Tichá vína podle § 93 odst. 3
Šumivá vína podle § 93 odst. 2
Meziprodukty podle § 93 odst. 4
Cigarety

Sazba daně z tabákových výrobků §
104

Doutníky, cigarillos
Tabák ke kouření
Ostatní tabák
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11 840 Kč/1 000 l

13 710 Kč/1000 l

9 950 Kč/1000 l
472 Kč/t
660 Kč/1 000 l
3 933 Kč/t
0 Kč/t
1 290 Kč/t
26 500 Kč/hl etanolu

26 500 Kč/hl etanolu

13 300 Kč/hl etanolu
26 500 Kč/hl etanolu
24 Kč/hl
12 Kč/hl – 21,60
Kč/hl
0 Kč/hl
2 340 Kč/hl
2 340 Kč/hl
28 % + 1,03 Kč/kus,
celkem nejméně však
1,92 Kč/kus
1,15 Kč/kus
1 280 Kč/kg
1 280 Kč/kg
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Administrativa spotřební daně:
Zdaňovacím obdobím pro vybrané výrobky s výjimkou dováţených vybraných výrobků je
kalendářní měsíc. Plátci, kterým vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit, jsou povinni předloţit
daňové přiznání samostatně za kaţdou daň celnímu úřadu, a to do 25. dne po skončení
zdaňovacího období, ve kterém tato povinnost vznikla.

9.3 Daň ekologická
Dle zákona č. 261/2007 Sb. o stabilizaci veřejných rozpočtů vstoupí k 1. 1. 2008 v účinnost
ekologická daň, kterou měla ČR povinnost implementovat na základě směrnice EU 2003/96/ES,
kterou se mění struktura předpisů společenství o zdanění energetických produktů a elektřiny.
Předmět daně ekologické:
elektřina;
zemní plyn a některé další plyny;
pevná paliva (černé uhlí, hnědé uhlí, koks).
Plátce daně ekologické:
dodavatel, který na daňovém území dodal předměty daně;
provozovatel distribuční soustavy nebo přepravní soustavy;
výrobce předmětu daně;
dále také osoby, které osvobozenou energii pouţijí k jiným neţ osvobozeným
účelům nebo osoby, které spotřebovaly nezdaněnou energii.
Osvobození od daně ekologické
Závisí na účelu pouţití energie. Osvobození se vztahuje zejména na elektrickou energii a pevná
paliva, která jsou pouţita na provoz veřejné přepravy osob či pro plavby po vodách na území ČR.
Toto se ovšem netýká pevných paliv pro soukromá rekreační plavidla. Dále je moţné uplatnit
osvobození u plynu pro výrobu tepla v domácnostech a v domovních kotelnách uvedených ve
speciálním předpisu. Přesné vymezení osvobození viz § 8, Daně ze zemního plynu, Daně
z elektřiny a Daně z pevných paliv.
Sazby daně ekologické
Viz TABULKA 30.
TABULKA 30 – Sazby daně ekologické
Sazba daně z elektrické energie

Sazba daně ze zemního plynu

Sazba daně z pevných paliv

28,30 Kč/ MWh
(§ 6, vybraná ustanovení zákona č. 261/2007 Sb., o
stabilizaci veřejných rozpočtů – Daň z elektrické energie)
0 Kč/MWh - 264,80 Kč/MWh
(diferenciace podle celní nomenklatury - § 6, vybraná
ustanovení zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných
rozpočtů – Daň ze zemního plynu)
8,50 Kč/GJ spalného tepla
(§ 6, vybraná ustanovení zákona č. 261/2007 Sb., o
stabilizaci veřejných rozpočtů – Daň z pevných paliv)
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Administrativa ekologické daně
Plátci daně, kterým vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit, jsou povinni předloţit daňové přiznání
a zaplatit daň do dvacátého pátého dne po skončení zdaňovacího období, ve kterém tato
povinnost vznikla. Zdaňovacím obdobím je kalendářní měsíc. Správcem daně je celní úřad.

10 Daň z příjmu fyzických osob
10.1 Základní charakteristika systému daně z příjmu fyzických osob
Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění
pozdějších předpisů (dále téţ jen „ZDP 586/1992―).

10.1.1 Poplatníci daně z příjmu fyzických osob
Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby. Z hlediska stanovení daňové
povinnosti a způsobu placení daně je významné rozlišení poplatníků daně z příjmu fyzických osob,
konkrétně daňových rezidentů (poplatníci s neomezenou daňovou povinností) a nerezidentů
(poplatníci s omezenou daňovou povinností).
Daňový rezident je osoba, která má na území České republiky bydliště nebo se zde obvykle
zdrţuje (pobývá zde alespoň 183 dnů v příslušném kalendářním roce). Jeho daňová povinnost se
vztahuje jak na příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky, tak i na příjmy plynoucí ze
zdrojů v zahraničí.
Daňový nerezident je osoba, kterou nelze povaţovat dle výše uvedených podmínek za rezidenta.
Má omezenou daňovou povinnost, coţ znamená, ţe dani z příjmu podléhají pouze příjmy ze zdrojů
na území ČR. Příjmy nerezidentů bývají ve většině případů zdaňovány přímo u zdroje sráţkovou
daní.
Vymezení daňového poplatníka v podrobnostech upravuje § 2 ZDP 586/1992.

10.1.2

Předmět daně z příjmu fyzických osob

Předmět daně je rozčleněn do následujících dílčích daňových základů, podle povahy příjmu:
příjmy ze závislé činnosti a funkční poţitky dle § 6 ZDP 586/1992;
příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti dle § 7 ZDP 586/1992;
příjmy z kapitálového majetku dle § 8 ZDP 586/1992;
příjmy z pronájmu dle § 9 ZDP 586/1992;
ostatní příjmy dle § 10 ZDP 586/1992.
Příjmem se rozumí příjem peněţní i nepeněţní dosaţený i směnou.

Předmětem daně z příjmu nejsou:
příjmy z dědictví (jedná se o předmět daně dědické);
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příjmy získané darováním (neplatí však pro dary, které daňový poplatník získal
v souvislosti s výkonem činnosti dle § 6 a § 7 ZDP 586/1992);
přijaté úvěry a půjčky s výjimkou:
příjmu, který věřitel nabyl z vrácené půjčky nebo úvěru úplatným
postoupením pohledávky vzniklé na základě této půjčky nebo úvěru, a to
ve výši rovnající se rozdílu mezi příjmem plynoucím z vrácení půjčky nebo
úvěru a cenou, za kterou byla pohledávka postoupena;
příjmu plynoucího poplatníkovi, který vede daňovou evidenci, z eskontního
úvěru ze směnky, kterou je hrazena pohledávka;
příjmy z rozšíření nebo zúţení společného jmění manţelů;
příjem plynoucí z titulu spravedlivého zadostiučinění přiznaného Evropským
soudem pro lidská práva ve výši, kterou je Česká republika povinna uhradit, nebo
z titulu smírného urovnání záleţitosti před Evropským soudem pro lidská práva ve
výši, kterou se Česká republika zavázala uhradit.

Příjmy osvobozené od daně z příjmu
Příjmy osvobozené od daně z příjmu vymezuje § 4 ZDP 586/1992. Od daně z příjmu jsou
osvobozeny:
sociální příjmy (starobní, invalidní důchod apod.);
náhrady škod (vyplacené pojistné v souvislosti se škodou na majetku, kromě
škody na obchodním majetku, apod.);
některé příjmy z podeje majetku, pokud je splněna minimální doba drţby majetku;
některé výhry (hrací automaty, sportovní sázky, kasina) – obecně je-li
provozovatelem výherní činnosti oprávněná osoba, která má povolení Ministerstva
financí ČR;
příjmy v souvislosti se státní politikou bydlení.

10.1.3

Samostatný základ daně

Do samostatného základu daně jsou zahrnuty příjmy, které se nezahrnují do dílčích daňových
základů z důvodů, ţe se tam nehodí, nebo je stát chce mít pod kontrolou. Na samostatný základ
daně je aplikována jednotná sazba 15 % a týká se těchto příjmů:
autorské honoráře za příspěvky do rozhlasu, televize a periodik do 7 000 za měsíc
u jednoho plátce;
příjmy od dalšího zaměstnavatele, pokud má poplatník více zaměstnaneckých
poměrů, a to do výše 5 000 Kč;
vypořádací podíly při zániku účasti na kapitálové společnosti nebo druţstvu;
likvidační podíl na kapitálové společnosti nebo druţstvu;
podíly na zisku kapitálových společností a druţstev;
vyplacené dividendy;
podíly na zisku tichého společníka;
úroky z vkladů na běţných účtech, které neslouţí k podnikání;
úroky plynoucí ze směnek vystavených bankou k zajištění vkladu;
úroky z vkladů na úsporných účtech a vkladních kníţkách;
přijaté úroky z obligací;
ceny z veřejných a sportovních soutěţí (nejsou-li osvobozeny od daně).
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Povinnost podat daňové přiznání

Podle § 38g odst. 1 ZDP 586/1992 platí, ţe daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob je
povinen podat kaţdý:

jehoţ roční příjmy, které jsou předmětem daně, přesáhly 15 000 Kč (jedná se o
hrubé příjmy a nikoliv zisk), pokud se nejedná o:
o příjmy od daně osvobozené (např. o příjmy z prodeje cenných papírů nebo
z prodeje nemovitosti, které jsou osvobozeny od daně podle § 4 ZDP
586/1992);
o příjmy, z nichţ je daň vybírána sráţkou podle zvláštní sazby daně (např.
přijaté dividendy, podíly na zisku s. r. o., úroky z vkladů na běţném účtu,
který není podle podmínek banky určen k podnikání apod.);
a dále i ten, jehoţ roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů, nepřesáhly
15 000 Kč, ale vykazuje daňovou ztrátu.

10.1.5

Splatnost daně

POZOR
Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok. Pokud daňový poplatník nevyuţívá sluţeb daňového
poradce, má povinnost podat daňové přiznání a zaplatit daňovou povinnost do 31. 3. po skončení
zdaňovacího období. Pakliţe vyuţije sluţeb daňového poradce, lhůta pro podání daňového
přiznání a zaplacení daně se prodluţuje do 30. 6. po skončení zdaňovacího období.

10.1.6

Nezdanitelné části, odčitatelné položky a slevy na dani

Nezdanitelné části základu daně
Od základu daně lze odečíst mimo jiné následující nezdanitelné části základu daně:
úroky z úvěru na bytové potřeby maximálně do výše 300 000 Kč za zdaňovací
období – stát tímto odpočtem podporuje bytovou výstavbu;
dary na veřejně prospěšné účely – minimální velikost souhrnu všech
započitatelných darů v průběhu zdaňovacího období musí dosáhnout více jak 2 %
základu daně anebo minimálně 1 000 Kč; maximální mez je stanovena ve výši
10 %;
příspěvky na penzijní připojištění – jako odpočet lze uplatnit částku převyšující
6 000 Kč za zdaňovací období, avšak maximální částka, o kterou lze sníţit základ
daně, je 12 000 Kč;
příspěvky na ţivotní pojištění – od základu daně můţe být odečtena jakákoli
částka, maximálně však do výše 12 000 Kč za zdaňovací období;
zaplacené členské příspěvky člena odborové organizace - lze odečíst částku do
výše 1,5 % zdanitelných příjmů maximálně však do výše 3 000 Kč za zdaňovací
období.
Odčitatelné poloţky
Od základu daně lze odečíst následující odčitatelné poloţky:
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daňová ztráta – lze ji uplatnit v maximálně pěti následujících zdaňovacích
obdobích po tom období, za které byla vyměřena. Daňový subjekt můţe ztrátu
uplatnit celou nebo postupně po částech podle svého daňového optimalizačního
plánu;
100 % výdajů na výzkum a vývoj – tento odpočet uplatní především firmy, které
mají vlastní výzkum, podmínkou je, aby provedené náklady v rámci vývoje a
výzkumu byly daňově uznatelné a na realizaci vývoje a výzkumu nebyla poskytnuta
dotace či jiná podpora z veřejných zdrojů;
výdaje na zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání do výše 10 000 Kč, výdaj
lze uplatnit za předpokladu, ţe nebyl uhrazen zaměstnavatelem nebo nebyl uţ
uplatněn v nákladech pro podnikání.

Slevy na dani
Na základ daně sníţený o odčitatelné poloţky se aplikuje lineární sazba daně. Zjištěnou daň lze
sníţit o následující slevy na dani:
základní sleva na poplatníka 24 840 Kč/rok;
základní sleva na poplatníka důchodce 24 840 Kč/rok;
sleva na druhého z manţelů 24 840 Kč/rok, pokud nemá vlastní příjem
přesahující za zdaňovací období 68 000 Kč;
sleva na vyţivované dítě 10 680 Kč/rok;
sleva na poplatníka pobírajícího částečný invalidní důchod 2 520 Kč/rok;
sleva na poplatníka pobírajícího plný invalidní důchod 5 040 Kč/rok;
sleva na poplatníka – drţitele průkazu ZTP/P 16 140 Kč/rok ;
sleva na poplatníka – studenta 4 020 Kč/rok.
Kromě základní slevy na poplatníka lze ostatní slevy na dani uplatnit jen ve výši jedné dvanáctiny
ročního limitu za kaţdý kalendářní měsíc, na jehoţ začátku jsou splněny podmínky pro její
uplatnění.

10.1.7

Sazba daně

Sazba daně z příjmu pro rok 2009 zůstává i nadále ve výši 15 % (změna oproti původně
schválenému sníţení daňové sazby na 12,5 %).
Lineární sazba daně ve výši 15 % se aplikuje na základ daně sníţený o nezdanitelné částky dle §
15 ZDP 586/1992 a o odčitatelné poloţky od základu daně dle § 34 ZDP 586/1992
zaokrouhleného na celá sta Kč dolů.

10.1.8

Jednotlivé dílčí daňové základy

Daňový poplatník má povinnost identifikovat jednotlivé druhy příjmů a rozčlenit je dle příslušných
dílčích daňových základů, tak jak mu ukládá zákon.

10.2
10.2.1

Příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků
Vymezení příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků

Příjmy ze závislé činnosti a funkčních poţitků (§ 6 ZDP 586/1992) zahrnují:
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příjmy ze současného nebo dřívějšího pracovněprávního, sluţebního nebo
členského poměru a obdobného poměru, v nichţ poplatník při výkonu práce pro
plátce příjmu je povinen dbát příkazů plátce; těmito příjmy se rozumějí i příjmy za
práci ţáků a studentů z praktického výcviku;
příjmy za práci členů druţstev, společníků a jednatelů společností s ručením
omezeným a komanditistů komanditních společností, a to i kdyţ nejsou povinni při
výkonu práce pro druţstvo nebo společnost dbát příkazů plátce;
odměny členů statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob;
příjmy plynoucí v souvislosti se současným, budoucím nebo dřívějším výkonem
závislé činnosti nebo funkce bez ohledu na to, zda plynou od plátce, u kterého
poplatník vykonává závislou činnost nebo funkci, nebo od plátce, u kterého
poplatník závislou činnost nebo funkci nevykonává;
funkční poţitky, kterými se rozumí odměny za výkon funkce členů vlád, poslanců,
starostů či předsedů zájmových sdruţení.
Pro příjmy ze závislé činnosti je typické, ţe je vyplácí zaměstnavatel a jejich příjemcem je
zaměstnanec.

10.2.2

Stanovení základu daně, superhrubá mzda a daňová povinnost

Od 1. 1. 2009 se zavádí nový výpočet super hrubé mzdy. Vzniká nová legislativní zkratka „povinné
pojistné― => pojistné na sociální zabezpečení (nemoc, důchod, nezaměstnanost) a na veřejné
zdravotní pojištění dle příslušných českých zákonů.
super hrubá mzda = hrubá mzda + 34 %
Zaměstnavatel má povinnost stanovovat zálohy na daň z příjmů a stanovit výši čisté mzdy
způsobem nastíněném v následujícím příkladu:
PŘÍKLAD
Hrubá mzda zaměstnance 20 000 Kč měsíčně, zaměstnanec vyţivuje jedno dítě:
Algoritmus

Ukazatel

+

Hrubá mzda

+
=
x
=

„Povinné pojistné―
Superhrubá mzda
Daň z příjmu
Sleva na dani pro
poplatníka
Sleva na dani na
vyţivované dítě
Daň po slevě

Charakteristika ukazatele
Zúčtovaný hrubý příjem za kalendářní měsíc včetně
nepeněţních příjmů sníţený o příjmy, které nejsou
předmětem daně nebo jsou osvobozeny od
uplatňování daně z příjmu
Podle § 6 odst. 13 ZDP 586/1992;
Hrubá mzda * 0,34
Základ daně podléhající zdanění ve výši 15 %
15% ze superhrubé mzdy
1/12 z roční slevy 24 840 Kč

Příklad
20 000 Kč

6 800 Kč
26 800 Kč
4 020 Kč
2 070 Kč

1/12 z roční slevy 10 680 Kč13

890 Kč

Splatná záloha na daň z příjmu

1 060 Kč

Sleva na vyţivované dítě (v případě, ţe vzniká při uplatnění záporná daňová povinnost, má poplatník
nárok na daňový bonus – správce daně zápornou částku vrátí, maximálně však 52 200 Kč/rok).
13
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Sociální pojištění hrazené zaměstnancem – 6,5 %
z hrubé mzdy
Zdravotní pojištění hrazené zaměstnancem – 4,5 %
z hrubé mzdy
Čistá mzda k výplatě (hrubá mzda – SP – ZP – Daň po
slevě)

1 300 Kč
900 Kč
16 200 Kč

Zúčtování zálohy za zdaňovací období

Zaměstnavatel je povinen v průběhu zdaňovacího období sráţet zaměstnanci zálohy na daň
z příjmu fyzických osob. Na konci zdaňovacího období musí být tyto zálohy zúčtované (je zjištěn
buď nedoplatek, nebo přeplatek na dani). Zálohy na daň se povaţují zpětně za sráţku daně, tzn.
splnění daňové povinnosti, pokud daňový poplatník splní následující podmínky:
získával v průběhu zdaňovacího období příjmy dle § 6 ZDP 586/1992;
příjmy dle § 6 ZDP 586/1992 netvořily samostatný základ daně;
měl u zaměstnavatele/ů v průběhu zdaňovacího období podepsané Prohlášení
k dani;
neměl v průběhu zdaňovacího období další příjmy dle § 7, § 8, § 9, § 10 ZDP
586/1992, které by překročily částku 6 000 Kč (kdyby měl v uvedených
paragrafech zmíněné příjmy, musel by sám podat daňové přiznání).
Jsou-li splněny uvedené podmínky, můţe zaměstnanec poţádat svého zaměstnavatele
(posledního zaměstnavatele) o zúčtování zálohy za zdaňovací období. Nejpozději však do 15.
února roku následujícího po roce, za nějţ se předkládá vyúčtování daně z příjmu. Nejsou-li však
podmínky splněny a zaměstnanec měl v průběhu zdaňovacího období i další příjmy, například
z podnikání nebo pronájmu nemovitosti apod. musí sám podat daňové přiznání, a to nejpozději do
31. března roku následujícím po skončení zdaňovacího období.
Zaměstnanec při zúčtování záloh můţe uplatnit následující odpočty, které nemohl uplatnit
v průběhu zdaňovacího období (kdyţ platil zálohy na daň), pakliţe mu vznikl zákonný nárok:
úroky z úvěru na bytové potřeby maximálně do výše 300 000 Kč za zdaňovací
období – stát tímto odpočtem podporuje bytovou výstavbu;
dary na veřejně prospěšné účely – minimální velikost souhrnu všech
započitatelných darů v průběhu zdaňovacího období musí dosáhnout více jak 2 %
základu daně anebo minimálně 1000 Kč; maximální mez je stanovena ve výši
10 %;
příspěvky na penzijní připojištění – jako odpočet lze uplatnit částku převyšující
6 000 za zdaňovací období, avšak maximální částka, o kterou lze sníţit základ
daně, je 12 000 Kč;
příspěvky na ţivotní pojištění – od základu daně můţe být odečtena jakákoli
částka, maximálně však do výše 12 000 za zdaňovací období;
zaplacené členské příspěvky člena odborové organizace - takto lze odečíst částku
do výše 1,5 % zdanitelných příjmů maximálně však do výše 3 000 Kč za zdaňovací
období.
výdaje na zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání do výše 10 000 Kč.
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Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti
Předmět daně

Předmětem daně z příjmu z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti jsou:
příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství;
příjmy ze ţivnosti, fyzické osoby, které podnikají dle ţivnostenského zákona;
příjmy z jiného podnikání podle zvláštních předpisů, tj. například příjmy lékařů,
advokátů, daňových poradců, auditorů apod.;
podíly společníků veřejné obchodní společnosti a komplementářů komanditní
společnosti na zisku;
příjmy z jiné samostatné výdělečné činnosti:
o příjmy z převodu a vyuţití průmyslového a jiného duševního vlastnictví a
autorských práv (autorské honoráře, příjmy z literárních a jiných
uměleckých děl, příjmy z licencí apod.);
o příjmy z výkonu nezávislého povolání (profesionální sportovci, tlumočníci,
soudní znalci apod.).

10.3.2

Stanovení základu daně a daňová povinnost

Podnikatel má povinnost v daňovém přiznání stanovit základ daně a daňovou povinnost dle
zákona. Základ daně se stanovuje z příjmů/výnosů a výdajů/nákladů zjištěných z daňové
evidence nebo účetnictví. Poplatník, který neeviduje a neuplatňuje skutečné výdaje/náklady
z administrativních důvodů, můţe při stanovení základu daně vyuţít daňový paušál. Dle § 7 odst.
9 a 10 a § 23 ZDP 586/1992. Uplatnit výdaje procentem z příjmů je nejjednodušší způsob, jak
stanovit daňovou povinnost. Podnikatel má povinnost v průběhu roku vést záznamy o příjmech a
evidenci pohledávek. Ze součtu přijatých zdanitelných příjmů se vypočítá dané procento výdajů (%
stanovené zákonem o daních z příjmů). Rozdíl příjmů a takto stanovených výdajů je dílčím
základem daně ze samostatné výdělečné činnosti.
Pro rok 2009 prozatím platí pro daňové paušály tato procenta:
80 % pro osoby podnikající v zemědělství;
80 % u osob s příjmy z řemeslných ţivností;
60 % u ostatních ţivnostníků;
60 % u ostatních osob s příjmy ze samostatné výdělečné činnosti (včetně např.
příjmů z autorské činnosti);
30 % u osob s příjmy z pronájmu.
Pokud uplatní podnikatel výdaje v procentní výši, vypočtená procentní částka zahrnuje veškeré
daňové výdaje a zaplacené pojistné se k ní v roce 2009 jiţ nepřičítává.

10.3.3

Daňová evidence

Daňová evidence slouţí ke stanovení základu daně z příjmu. Obsahuje údaje o příjmech a
výdajích a dále pak údaje o majetku a závazcích. Daňová evidence je v podstatě velmi
zjednodušenou a zredukovanou formou účetnictví. O účetnictví v pravém slova smyslu se ale
nejedná. Daňovou evidenci příjmů a výdajů upravuje § 7b ZDP 586/1992. Daňová evidence je
určena pro všechny podnikající fyzické osoby, které nepovedou účetnictví a své výdaje nebudou
prokazovat "paušálně" (procentem z příjmů).
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Daňovou evidenci nepovedou v ţádném případě ty osoby, které jsou takzvanou účetní jednotkou
(osobou vedoucí účetnictví). To se týká následujících osob:
právnické osoby, které mají sídlo na území České republiky;
fyzické osoby, které jsou jako podnikatelé zapsáni v obchodním rejstříku;
fyzické osoby, jejichţ obrat přesáhl v předchozím kalendářním roce částku 25 mil.
Kč;
fyzické osoby, které vedou (podvojné) účetnictví dobrovolně.
Daňovou evidenci tedy mohou bez problémů vést všichni drobní podnikatelé (fyzické osoby)
nezapsaní v obchodním rejstříku, s ročním obratem pod 25 mil. Kč. Ţádný paragraf zákona o
daních z příjmu nehovoří o tom, jak přesně má daňová evidence vypadat. § 7b zákona č.
586/1992 Sb. (zákona o daních z příjmu) dává potencionálnímu poplatníkovi pouze základní
informace o tom, co daňová evidence příjmů a výdajů zjišťuje, jakým způsobem je oceněn
majetek a závazky a dále je zde zmínka o povinnosti provádět inventarizaci a archivaci. Prakticky
tedy záleţí na podnikateli, jakou formu daňové evidence povede. V zákoně nejsou předepsány
knihy majetku, závazků, peněţní deník, pokladní kniha ani karty majetku. Celou daňovou evidenci
tedy můţe podnikatel bez problémů vést například v Excelu. Podnikatel však musí mít na paměti,
ţe na základě jeho daňové evidence bude finančnímu úřadu dokazovat, jak stanovil základ daně
z podnikání, tzn., jaké částky byly zahrnuty do zdanitelných příjmů a jaké částky si uplatnil do
daňově účinných výdajů.
Dále je třeba mít na paměti, ţe daňová evidence musí splňovat nezbytné podmínky (náleţitosti)
dané zákonem o dani z příjmu. Daňová evidence musí obsahovat základní informace o:
příjmech a výdajích v členění potřebném pro zjištění základu daně;
majetku a závazcích.
Evidence o příjmech a výdajích (peněţní evidence) musí být přitom od evidence majetku a
závazků oddělena. Příjmy daňové je třeba oddělovat od příjmů nedaňových a výdaje na zajištění a
udrţení příjmů ("daňové výdaje") je třeba oddělovat od výdajů neovlivňujících základ daně ("výdaje
nedaňové"). Hlavním cílem daňové evidence je tedy zjištění základu daně (pro vyplnění daňového
přiznání a odvedení daní finančnímu úřadu). Přehledně vedená daňová evidence má zároveň
poskytnout podnikateli přehled o stavu a pohybu majetku a dluhů (pohledávky a závazky).
POZOR
Od 1. ledna 2008 je sociální a zdravotní pojištění placené OSVČ daňově neuznatelným
výdajem/nákladem.

10.4
10.4.1

Daňová povinnost z ostatních příjmů fyzických osob
Příjmy z kapitálového majetku

Problematiku daňové povinnosti z příjmů z kapitálového majetku upravuje § 8 ZDP 586/1992.
Jedná se tedy o příjmy, které nespadají do dílčích daňových základů dle § 6, § 7, § 9, § 10 ZDP
586/1992 a netvoří samostatný základ daně. Konkrétně se jedná o:
úroky z vkladů na běţných účtech, které jsou podle podmínek banky určeny pro
podnikání;
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úroky a jiné výnosy z poskytnutých úvěrů a půjček, tzn., pokud poplatník poskytne
půjčku a přijme za tuto sluţbu úrok;
příjmy z převodu předkupního práva na cenné papíry.
Do dílčího daňového základu nebudou v ţádném případě zahrnuty následující příjmy, které tvoří
samostatný základ daně:
podíly na zisku kapitálových společností a druţstev;
vyplacené dividendy;
podíly na zisku tichého společníka;
úroky z vkladů na běţných účtech, které neslouţí k podnikání;
úroky plynoucí ze směnek vystavených bankou k zajištění vkladu;
úroky z vkladů na úsporných účtech a vkladních kníţkách;
přijaté úroky z obligací.
Příjmy, které tvoří samostatný základ daně, jsou zdaňovány 15 % sráţkovou daní.

10.4.2

Příjmy z pronájmu

Problematiku daňové povinnosti z příjmů z pronájmu upravuje § 9 ZDP 586/1992. Pokud nejde o
příjmy dle § 6, § 7, § 8 a § 10, zdaňují se v tomto dílčím základu daně následující příjmy:
příjmy z pronájmu nemovitostí (jejich částí) nebo bytů (jejich částí);
příjmy z pronájmu movitých věcí, kromě příleţitostného pronájmu podle § 10 odst.
1 písm. a) ZDP 586/1992.
Základ daně
Základ daně je tvořen výše uvedenými příjmy, sníţenými o výdaje na dosaţení, udrţení a zajištění
příjmů. Poplatník má moţnost uplatnit skutečné výdaje, které zjistí z účetnictví nebo evidence
příjmů a výdajů. Neuplatní-li poplatník výdaje ve skutečné výši, lze uplatnit výdaje k těmto
příjmům formou výdajového paušálu ve výši 30 % z příjmů.

10.4.3

Ostatní příjmy

Problematiku daňové povinnosti z ostatních příjmů upravuje § 10 ZDP 586/1992. Do tohoto
dílčího daňového základu patří ostatní příjmy, které nebyly zachyceny v předchozích dílčích
základech a netvoří samostatné základy daně. Jsou to především příleţitostné příjmy zahrnující:
příjmy z prodeje nemovitostí a movitých věcí (pokud nejsou od daně osvobozeny);
příjmy ze zemědělské výroby, pokud se nejedná o podnikání;
nahodilé příjmy, které nejsou povaţovány za podnikání.
V zásadě pokud tyto příleţitostné příjmy ve svém souhrnu za zdaňovací období nepřesáhnou
částku 20 000 Kč, jsou od daně osvobozeny.
Do dílčího základu daně se dále zahrnují:
příjmy z prodeje cenných papírů;
přijaté výţivné nebo důchod, pokud se nejedná o výţivné nebo důchod dle zákona.
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Tyto příjmy lze sníţit o prokázané výdaje nutné na dosaţení příjmů. Není moţné uplatnit paušál
(kromě příjmů ze zemědělské výroby, kdy lze uplatnit výdajový paušál ve výši 80 % z příjmů).

11

Daň z příjmu právnických osob

Daň z příjmu právnických osob je upravena zákonem č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, ve znění
pozdějších předpisů (dále téţ jen „ZDP 586/1992―), část druhá daň z příjmu právnických osob.
Zdanění podléhají všechny právnické osoby, tedy i neziskové společnosti.

11.1

Poplatníci daně z příjmu právnických osob

Poplatníky daně z příjmu právnických osob jsou:
osoby, které nejsou fyzickými osobami;
organizační sloţky státu podle zvláštního právního předpisu;
poplatníci, kteří mají na území České republiky své sídlo nebo místo svého vedení,
kterým se rozumí adresa místa, ze kterého je poplatník řízen, mají daňovou
povinnost, která se vztahuje jak na příjmy plynoucí ze zdroje na území České
republiky, tak i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí; poplatníci, kteří nemají na
území České republiky své sídlo, mají daňovou povinnost, která se vztahuje pouze
na příjmy ze zdrojů na území České republiky (viz § 17 ZDP 586/1992).
Při zdanění příjmů zahraničních právnických osob je třeba přihlíţet k mezinárodním smlouvám o
zamezení dvojího zdanění.14 Podle § 37 ZDP 586/1992 se ustanovení zákona pouţije, jen pokud
mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak.

11.2

Zdaňovací období

Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok nebo hospodářský rok, nebo období od rozhodného dne
fúze nebo převodu jmění na společníka anebo rozdělení obchodní společnosti nebo druţstva do
konce kalendářního roku nebo hospodářského roku, ve kterém byly fúze nebo převod jmění na
společníka anebo rozdělení zapsány v obchodním rejstříku, nebo účetní období, pokud je toto
účetní období delší neţ nepřetrţitě po sobě jdoucích dvanáct měsíců (§ 17a, ZDP 586/1992).

11.3

Předmět daně

Předmětem daně z příjmů právnických osob jsou příjmy (výnosy) z veškeré činnosti a z nakládání
s majetkem, není-li v zákoně stanoveno jinak.

11.3.1

Příjmy vyňaté z předmětu daně

Z předmětu daně jsou vyňaty:
Česká republika uzavřela s řadou států mezinárodní bilaterální smlouvy o zamezení dvojího zdanění.
Přehled mezinárodních bilaterálních smluv o zamezení dvojího zdanění najdete na internetu:
http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/pravni-prostredi/platne-smlouvy-o-zamezenidvojiho/1000487/6205/
14
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příjmy získané nabytím akcií dle zvláštního zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách
převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů;
příjmy získané zděděním nebo darováním nemovitosti, movité věci nebo
majetkového práva s výjimkou příjmů z nich plynoucích;
příjmy, které plynou z titulu spravedlivého zadostiučinění či smírného urovnání
záleţitosti přiznaného Evropským soudem pro lidská práva, a to ve výši, kterou je
Česká republika povinna uhradit.
U poplatníků, kteří nejsou zaloţeni nebo zřízeni za účelem podnikání (např. občanská sdruţení,
nadace, nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, příspěvkové organizace), nejsou
předmětem daně dále:
příjmy z činností vyplývající z jejich poslání za podmínky, ţe náklady (výdaje)
vynaloţené v souvislosti s prováděním těchto činností jsou vyšší;
příjmy z dotací a jiných forem státní podpory (jsou-li poskytnuty podle zákona č.
218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech);
příjmy z úroků z vkladů na běţném účtu.
Podrobnosti týkající se vymezení předmětu daně z příjmu právnických osob obsahuje § 18, ZDP
586/1992.

11.3.2

Příjmy osvobozené od daně

Od daně z příjmu právnických osob jsou osvobozeny zejména:
příjmy z provozování taxativně vyjmenovaných ekologických zařízení v roce uvedení
do provozu a v pěti následujících zdaňovacích obdobích;
úroky z přeplatku na dani zaviněného správcem daně a orgánem správy sociálního
zabezpečení a z penále od zdravotních pojišťoven;
úroky z hypotečních zástavních listů, pokud splňují zákonem stanovené
podmínky.15
Od daně z příjmu právnických osob, které nejsou zaloţeny nebo zřízeny za účelem podnikání
(např. občanská sdruţení, nadace, nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, příspěvkové
organizace), jsou dále osvobozeny mimo jiné:
členské příspěvky podle stanov, statutu, zřizovacích nebo zakladatelských listin,
přijaté zájmovými sdruţeními právnických osob, profesními komorami s
nepovinným členstvím, občanskými sdruţeními včetně odborových organizací,
politickými stranami;
příjmy plynoucí z pronájmu nemovitostí, které jsou součástí nadačního jmění a
jsou zapsány v nadačním rejstříku;
příjmy z pronájmu vlastních nemovitostí, příjmy plynoucí v souvislosti s výkonem
dobrovolnické sluţby apod.;
příjmy z dividend vyplácených mezi právnickými osobami – českou mateřskou
společností od dceřiných firem v zahraničí. Dosud se tato moţnost týkala jen
dceřiných společností se sídlem v EU. Od 1. 1. 2008 došlo k rozšíření také na
firmy, které mají sídlo v zemích, s nimiţ má Česká republika uzavřenou smlouvu o
zamezení dvojího zdanění.
15

U hypotečních zástavních listů emitovaných po 1. lednu 2008 se ruší osvobození úrokového výnosu.
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Výčet všech příjmů, které jsou osvobozeny od daně, obsahuje § 19, ZDP 586/1992.

11.3.3

Příjmy nezahrnované do základu daně

Do základu daně se nezahrnují:
částky, které uţ byly u téhoţ poplatníka zdaněny podle zákona o daních z příjmů,
jsou-li zahrnuty ve výnosech (příjmech);
příjmy tvořící samostatné základy, např. přijaté dividendy nebo podíly na zisku
společností s ručením omezeným či druţstev apod.

11.4

Stanovení základu daně a vlastní daňové povinnosti

Základ daně je odvozen od výsledku hospodaření za zdaňovací období. Je to rozdíl mezi
zdanitelnými příjmy a daňově uznatelnými výdaji (náklady) a to při respektování jejich věcné a
časové souvislosti v daném zdaňovacím období upravený podle dále uvedených postupů. Do
základu daně se nezapočítávají příjmy, které nejsou předmětem daně nebo jsou osvobozeny.
Zdaňovacím obdobím můţe být kalendářní rok nebo hospodářský rok (fiskální rok).

11.4.1

Úprava výsledku hospodaření na základ daně

Postup pro stanovení základu daně je patrný z přehledu v TABULCE 31.
TABULKA 31 – Postup pro stanovení základu daně
Výsledek hospodaření před zdaněním
(zjištěný z účetních výkazů účetní jednotky)
MINUS
příjmy vyňaté z předmětu daně
příjmy osvobozené od daně
příjmy nezahrnované do základu daně, tzn.
především příjmy tvořící samostatné základy
daně
mimo účetní náklady, které lze uznat pro
daňové účely (jedná se například o sociální a
zdravotní pojištění nebo nezaplacenou daň
z nemovitostí; poloţky se stávají daňově
účinné pouze tehdy, jsou-li zaplaceny)

PLUS
částky zkracující příjmy (nepeněţní a
mimoúčetní příjmy, které nebyly v rozporu
s účetními standardy zahrnuty do výnosů,
taková situace můţe nastat v případě, ţe
mateřská společnost své dceřiné společnosti
a naopak účtuje jiné, zpravidla zvýhodněné,
neţ zákonem povolené transferové/běţné
ceny)
účetní náklady, které nejsou daňově účinné
částky pojistného sociálního pojištění sraţené
zaměstnancům a neodvedené ve lhůtě
(sociální pojištění a zdravotní pojištění se
stává daňově účinným právě tehdy, kdyţ je
zaplacené, v opačném případě se jedná o
nedaňový náklad)

= Základ daně
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Úprava základu daně a stanovení daňové povinnosti

Základ daně je moţné po splnění zákonem stanovených pravidel sníţit o tzv. odčitatelné poloţky.
Na základ daně sníţený o odčitatelné poloţky se aplikuje platná sazba daně. Takto zjištěnou daň
je moţné opět, za předpokladu splnění zákonných podmínek, sníţit o tzv. slevy na dani.
Pro stanovení daňové povinnosti platí postup uvedený v TABULCE 32.
TABULKA 32 – Postup pro stanovení daňové povinnosti
ZÁKLAD DANĚ
daňová ztráta (max. 5 let)
100 % výdajů na vývoj a výzkum technologií (jen daňově uznatelné náklady)
UPRAVENÝ ZÁKLAD DANĚ PŘED APLIKACÍ DARU
dary na veřejně prospěšné účely (min. 2 000, max. 5 % ze základu před aplikací
DARU)
UPRAVENÝ ZÁKLAD DANĚ
sníţený o odpočty (zaokrouhlený na celé tisícikoruny dolů)
x SAZBA DANĚ
= DAŇ
slevy na zaměstnance se změněnou pracovní schopností
= DAŇ PO SLEVĚ – DAŇOVÁ POVINNOST

MINUS
MINUS
MINUS

MINUS

Odčitatelné poloţky tvoří:
daňová ztráta – lze ji uplatnit v maximálně pěti následujících zdaňovacích
obdobích a po tom období, za které byla vyměřena; daňový subjekt můţe ztrátu
uplatnit celou nebo postupně po částech podle svého daňového optimalizačního
plánu;
100 % výdajů na výzkum a vývoj – tento odpočet uplatní především firmy, které
mají vlastní výzkum, podmínkou je, aby provedené náklady v rámci vývoje a
výzkumu byly daňově uznatelné a na realizaci vývoje a výzkumu nebyla poskytnuta
dotace či jiná podpora z veřejných zdrojů;
dary: zde je stanovena minimální a maximální hranice daru, která je daňově
účinná; hodnota datu musí činit minimálně 2 000 Kč na obdarovaný subjekt,
maximální hodnota je stanovena ve výši 5 % z daňového základu sníţeného o výše
uvedené odpočty.

Sazba daně
Sazba daně z příjmů právnických osob se postupně sniţuje, jak ilustruje tabulka. Tato sazba daně
se vztahuje na základ daně sníţený o odčitatelné poloţky od základu daně a o poloţky sniţující
základ daně (dle § 21, odst. 1, ZDP 586/1992).
S účinností
od 1. 1. 2008
21 %

S účinností
od 1. 1. 2009
20 %

S účinností
od 1. 1. 2010
19 %

Zvláštní sazby daně z příjmů plynoucích ze zdrojů na území České republiky pro poplatníky, kteří
nemají na území České republiky své sídlo (nevztahuje se na ty, kteří mají na území České
republiky stálou provozovnu), jsou uvedeny v § 36, ZDP 586/1992.
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Sleva na dani
Podle § 35, ZDP 586/1992, je moţno odečíst od daně z příjmů následující slevy (nebo jejich
poměrnou část):
18 000 Kč za kaţdého zaměstnance se zdravotním postiţením (s výjimkou
zaměstnance s těţším zdravotním postiţením);
60 000 Kč za kaţdého zaměstnance s těţším zdravotním postiţením;
1/2 daně u právnických osob, které zaměstnávají nejméně 25 zaměstnanců, u
nichţ podíl zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postiţením, činí více
neţ 50 % průměrného ročního přepočteného počtu všech jejich zaměstnanců;

Výjimky, kdy se slevy na dani nemohou uplatnit, jsou uvedeny v § 35 a násl. ZDP 586/1992.

11.5

Daňové přiznání

POZOR
Daňovou povinnost a výpočet daně uvádí právnická osoba v daňovém přiznání. Daňové přiznání
musí být podáno nejpozději do 31. 3. po skončení zdaňovacího období. Právnické osoby, které
mají povinnost auditu, podávají daňové přiznání nejpozději do 30. 6. po skončení daňového
období. Poslední den lhůty pro podání daňového přiznání je současně i dnem splatnosti daně
z příjmů. Částka, kterou musí právnická osoba zaplatit, je sníţena o zaplacené zálohy, splatné
v příslušném zdaňovacím období.

11.6

Zálohy na daň

Zálohy na daň z příjmů se platí v průběhu zálohového období. Zálohové období je období od
prvního dne následujícího po uplynutí posledního dne lhůty pro podání daňového přiznání za
minulé zdaňovací období do posledního dne lhůty pro podání daňového přiznání v následujícím
zdaňovacím období. Při stanovení výše a periodicity záloh se vychází z poslední známé daňové
povinnosti. Zálohy neplatí poplatníci, jejichţ poslední známá daňová povinnost nepřesáhla
30 000 Kč, a dále obce a kraje (dle § 38a, odst. 1 a 2, ZDP 586/1992).

11.7

Hmotný a nehmotný majetek podnikatele

V zákoně č. 586/1992 Sb. o dani z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, (dále zpravidla jen „ZDP
586/1992―), je problematika hmotného a nehmotného majetku upravena v § 26 – § 33. ZDP
586/1992 vymezuje hmotný a nehmotný majetek a stanoví pravidla pro jejich odpisování a tím i
pro stanovení reálných výdajů.

11.7.1

Dlouhodobý hmotný majetek

Za hmotný majetek je povaţován majetek, jehoţ vstupní cena je vyšší neţ 40 000 Kč a doba
pouţitelnosti delší neţ 1 rok. Jedná se především o níţe uvedené druhy hmotného majetku:
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samostatné movité věci (vč. souborů) s pouţitelností delší neţ 1 rok a vstupní
cenou větší neţ 40 000 Kč;
budovy, domy, samostatně evidované byty a nebytové prostory, stavby
pěstitelské celky trvalých porostů (vinice, chmelnice aj.) – s plodností delší neţ 3
roky;
základní stádo, taţná zvířata;
jiný majetek – především se jedná o technické zhodnocení, pokud náklady/výdaje
na pořízení jsou větší neţ 40 000 Kč za zdaňovací období;
pozemky.

11.7.2

Dlouhodobý nehmotný majetek

Vstupní cena nehmotného majetku musí být vyšší neţ 60 000 Kč a doba pouţitelnosti delší neţ 1
rok. Jedná se především o níţe uvedené druhy nehmotného majetku, které splňují výše uvedenou
podmínku:
zřizovací výdaje;
nehmotné výsledky výzkumu a vývoje;
software;
ocenitelná práva, patenty, licence;
jiný majetek nehmotné povahy.

11.7.3

Odpisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku

Opotřebení dlouhodobého majetku
K hlavním charakteristikám dlouhodobého majetku (dále téţ jen „DM―) patří, ţe se postupně
opotřebovává a dochází u něho k postupnému přenášení jeho hodnoty do nákladů výroby nebo
jiných činností. Tím se opotřebení této sloţky majetku postupně stává součástí vlastních nákladů
výrobku nebo jiného výkonu. Opotřebení nastává nejen pouţíváním DM (fyzické opotřebení), ale i
v důsledku jeho morálního zastarávání (morální opotřebení). Opotřebení DM je vyjádřeno odpisy,
tj. peněţní částkou připadající na účetní období. Úhrn odpisů za dobu uţívání DM představují
oprávky k DM. Vytváření oprávek odpovídá poţadavku na pravdivost rozvahy, tj. poţadavku
uvádět hodnotu majetku a finanční situaci účetní jednotky podle skutečnosti. Odečteme-li oprávky
od ceny, v níţ je majetek oceněn v účetnictví, zjistíme zůstatkovou cenu, v níţ je dlouhodobý
majetek uveden v rozvaze:
Historická cena (cena pořízení v účetnictví)
– oprávky (úhrn odpisů za minulá účetní období)
= zůstatková cena
Způsoby výpočtu odpisů
Dlouhodobý nehmotný majetek (dále zpravidla jen „DNM―) a dlouhodobý hmotný majetek (dále
zpravidla jen „DHM―) se odpisuje na základě odpisového plánu účetní jednotky, který je účetním
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záznamem. V odpisovém plánu je stanoven způsob odpisování, doba upotřebitelnosti a odpisová
sazba pro jednotlivé odpisové skupiny, do nichţ jsou jednotlivé sloţky dlouhodobého majetku
zatřiďovány. Účetní odpisy by tak měly odpovídat konkrétní ekonomické realitě v dané účetní
jednotce. Odpisy vypočtené podle odpisového plánu se označují jako účetní odpisy a jsou
zaznamenány v účetnictví účetní jednotky. Sazby účetních odpisů si stanoví účetní jednotka
sama, např. podle doby upotřebitelnosti nebo ve vztahu k výkonům (u dopravních prostředků),
popř. podle doby, po kterou bude moci dlouhodobý majetek pouţívat (u patentů a licencí). Za
předpokládanou dobu odpisování by měla být odepsána do nákladů celá cena, v níţ je majetek
oceněn v účetnictví; proto základnou pro výpočet odpisů je tato cena dlouhodobého majetku.
Vypočtené odpisy se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.
Při zjišťování základu pro výpočet daňové povinnosti k dani z příjmů je moţno uplatnit v nákladech
účetní jednotky jen částku daňových odpisů, které se zjišťují mimo soustavu účetních zápisů. Tyto
daňové odpisy vycházejí z ustanovení zákona o daních z příjmů.
ZDP 586/1992 stanoví v § 26 – § 33:
zatřídění DM do 6 odpisových skupin;
způsoby odpisování DM (rovnoměrně neboli lineárně, zrychleně neboli
degresivně);
roční odpisové sazby pro rovnoměrné odpisování a koeficienty pro zrychlené
odpisování pro jednotlivé odpisové skupiny;
postup výpočtu rovnoměrných odpisů a odpisů zrychlených;
zvolený způsob odpisování se nesmí během odpisování měnit.
Rovnoměrný způsob odpisování – vychází z odpisových sazeb a v účetních obdobích předpokládá
odpisování stále stejné částky odpisů po celou dobu odpisování, pokud účetní jednotka nepouţívá
různé sazby pro jednotlivé časové úseky. Platí základní algoritmus:
ODPIS v Kč =

vstupní cena v Kč/100

x odpisová sazba v procentech

Zrychlený způsob odepisování – zpočátku se odpisuje vyšší částka, která postupně klesá.
Postupné sniţování částky odpisů je dáno vyšší hodnotou koeficientu pro zrychlené odpisování.
Základem pro výpočet odpisů je v 1. roce vstupní cena, v dalších letech zůstatková cena a
koeficient odpisování. Odpisy se liší v jednotlivých letech a platí pro ně vzorce (vztahy):
1. rok

odpis =

vstupní cena v Kč

Další roky

odpis =

2x zůstatková cena

/ koeficient odpisování pro jednotlivé
odpisové skupiny
/ koeficient odpisování MINUS počet let,
po které bylo odepisováno

Majetek vyloučený z odpisování
Z odpisování jsou vyloučeny:
umělecká díla (insignie) nejsou-li součástí stavby, výstavní soubory, knihovní
fondy;
movitá kulturní památka = nikoliv nemovitost;
inventarizační přebytky nalezené při inventarizaci;
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pozemky;
bezúplatně převedený majetek z finančního leasingu – náklady související
s pořízením nepřevýší 40 000 Kč;
meliorace;
povinně bezúplatně převzatý majetek;
majetek k zajištění závazku.
Zásady odpisování
Pro provádění odpisů platí následující zásady:
odpis ve výši ročního odpisu lze uplatnit ke konci příslušného zdaňovacího období;
odpisovat lze pouze majetek, který jednotka vlastní a má jej evidovaný v majetku
ke konci roku;
odpisovat lze i technické zhodnocení pronajatého hmotného majetku, je-li hrazeno
nájemcem, není-li o výdaje na technické zhodnocení zvýšena vstupní cena
majetku u vlastníka a dá-li k tomu pronajímatel písemný souhlas - § 28, odst. 3;
odpisy se zaokrouhlují vţdy na celé částky nahoru;
metodiku odpisování nelze měnit během odpisování;
majetek, který je pořízen v průběhu roku a k 31. 12. roku je vyřazen z evidence
majetku, nelze odpisovat vůbec;
odpisuje se vţdy ze vstupní ceny, ta je v zákoně o dani z příjmů definována v § 29;
v zásadě se dá říci, ţe se jedná o cenu, za kterou byl majetek pořízen, v případě
darovaného nebo zděděného majetku je to cena stanovená pro účely daně
dědické nebo darovací, podle znalce;
v prvním roce odpisování zatřídí poplatník hmotný majetek do odpisových skupin
uvedených v příloze č. 1 k zákonu o dani z příjmů; nelze-li majetek podle této
přílohy zařadit, potom automaticky patří do II. odpisové skupiny;
technické zhodnocení v 1. roce odpisování majetku se stává součástí vstupní
ceny, je tedy nutné ji o něj zvýšit; toto neplatí pro nemovité kulturní památky
(budovy), kde má technické zhodnocení vlastní reţim;
vstupní ceny se sniţují o všechny investiční dotace, pokud tyto nebyly účtovány do
příjmů; ZDP 586/1992 v § 29, odst. 1 uvádí výčet dotací, o které se jedná;
o dotace se sniţuje pouze cena hmotného majetku, nikdy ne nehmotného
majetku;
odpisuje se rovnoměrně (§ 31 ZDP 586/1992) nebo zrychleně (§ 32 ZDP
586/1992); způsob odpisování si volí kaţdý sám a tento způsob nelze měnit;
v případě, ţe byl majetek špatně zatříděn, je nutné ho přeřadit do jiné odpisové
skupiny a daňové odpisy přepočítat od počátku daňového odpisování; pokud se
změna týká více zdaňovacích období a změna zatřídění majetku znamená změnu
daňové povinnosti, je potřeba podat dodatečné daňové přiznání;
dočasné stavby se odpisují pouze po dobu, na jakou mají povoleno trvání;
zvláštní kapitolou je technické zhodnocení na nemovité kulturní památce; přesto,
ţe odpisování samotné nemovité kulturní památky je komplikované a za určitých
okolností se odpisuje 30 let, její technické zhodnocení se podle § 30, odst. 8 ZDP
586/1992 odpisuje pouze 15 let. Roční odpis se potom počítá s přesností na
měsíce, začátek daňového odpisování počíná měsícem následujícím po dni, kdy
byly splněny podmínky pro daňové odpisování majetku.
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Odpis ve výši jedné poloviny ročního odpisu
Pokud dojde k níţe uvedeným skutečnostem lze z hmotného majetku uplatnit alespoň poloviční
odpis v průběhu zdaňovacího období:
vyřazení majetku před koncem zdaňovacím období;
převedení majetku;
ukončení podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti;
ukončení nájemního vztahu.

Rozdílná daňová a účetní zůstatková cena
Je nutné vzít v úvahu, ţe liší-li se daňové a účetní odpisy, potom musí být při vyřazení majetku
(z jakéhokoliv důvodu), který není zcela odepsán i jiná zůstatková cena účetní a daňová. K tomuto
rozdílu je nutné přistoupit stejně jako k rozdílu mezi účetními a daňovými odpisy a zahrnout jej do
daňového přiznání buď v kladné (+) nebo záporné (-) výši. Při sestavování daňového přiznání musí
být tedy tento rozdíl vyčíslen jako částka zvyšující nebo sniţující hospodářský výsledek a
zapracován do daňového přiznání.

Odpisové skupiny pro dlouhodobý hmotný majetek
Viz TABULKA 33.
TABULKA 33 – Odpisové skupiny pro dlouhodobý hmotný majetek
Odpisová
skupina
1

Doba
odpisování
3 roky

2

5 let

3

10 let

4

20 let

5

30 let

6

50 let

Příklad DHM
Počítače a kancelářská technika, nástroje a nářadí
Většina pracovních strojů, nákladní automobily, traktory, autobusy,
osobní a dodávková vozidla16
Stroje oceláren, parní kotle, tramvaje, vozy metra
Věţe, stoţáry, budovy z lehkých hmot, plynovody, energetická výrobní
díla
Budovy a haly pro průmysl, zemědělství a stavebnictví, byty, nebytové
prostory, mosty, silice a dálnice, vodní díla
Administrativní budovy, obchodní domy, školy, hotely

Odpisové sazby pro dlouhodobý nehmotný majetek
Viz TABULKA 34.

Počínaje rokem 2008 byla zrušena odpisová skupina 1a (osobní a dodávková vozidla N1) a hmotný
majetek z této skupiny byl přesunut do 2. odpisové skupiny. Změna se týká i odpisů majetku pořízeného
před 1. 1. 2008.
16
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TABULKA 34 – Odpisové skupiny pro dlouhodobý nehmotný majetek
Druh nehmotného majetku
Audiovizuální dílo
Software
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
Zřizovací výdaje
Ostatní nehmotný majetek

11.7.4

Počet měsíců
odpisování
18
36
36
60
72

Minimální počet měsíců odpisování
pro technické zhodnocení
9
18
18
36

Metodika rovnoměrného odpisování

Roční odpisové sazby
Odpisová skupina
1
2
3
4
5
6

V prvním roce
odpisování
20
11
5,5
2,15
1,4
1,02

V dalších letech
odpisování
40
22,25
10,5
5,15
3,4
2,02

Pro zvýšenou vstupní
cenu
33,3
20
10
5,0
3,4
2,0

Zvýšený odpis v prvním roce odpisování
Zvýšení odpisu v prvním roce o 10, 15 nebo 20 % je moţné aţ od roku 2005, a to jen za přísně
vymezených podmínek § 31 a § 32 zákona o daních z příjmů. Dlouhodobý hmotný majetek, u
kterého byl uplatněn první zvýšený odpis, nesmí být po dobu 3 let prodán, navíc pořízený majetek
musí být nový.
Roční odpisová sazba při zvýšení odpisu v prvním roce odpisování o 20 %
Odpisová skupina
1
2
3

V prvním roce
odpisování
40
31
24,4

V dalších letech
odpisování
30
17,25
8,4

Pro zvýšenou vstupní
cenu
33,3
20
10

Roční odpisová sazba při zvýšení odpisu v prvním roce odpisování o 15 %
Odpisová skupina
1
2
3

V prvním roce
odpisování
35
26
19

V dalších letech
odpisování
32,5
18,5
9
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Roční odpisová sazba při zvýšení odpisu v prvním roce odpisování o 10 %
Odpisová skupina
1
2
3

11.7.5

V prvním roce
odpisování
30
21
15,4

V dalších letech
odpisování
35
19,75
9,4

Pro zvýšenou vstupní
cenu
33,3
20
10

Metodika zrychleného odpisování

Koeficienty pro zrychlené odpisování
Odpisová
skupina
1
2
3
4
5
6

V prvním roce
odpisování
3
5
10
20
30
50

V dalších letech odpisování

Pro zvýšenou vstupní cenu

4
6
11
21
31
51

3
5
10
20
30
50

O = VC / K – odpis v 1. roce odpisování

On = 2*ZC / (K - n) – opis v dalších letech odpisování

O = odpis v Kč
K = koeficient odpisování stanovený pro jednotlivé odpisové skupiny
n = počet let, po které bylo odpisováno
První vlastník můţe tento odpis zvýšit o:
20 % vstupní ceny stroje pro zemědělství a lesnictví;
15 % vstupní ceny zařízení pro čištění a úpravu;
10 % vstupní ceny hmotného majetku ve skupinách 1 - 3.

11.7.6

Vyřazení dlouhodobého majetku

Dlouhodobý majetek se vyřazuje:
likvidací;
prodejem;
bezúplatným převodem (darováním);
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v důsledku manka nebo škody;
přeřazením z podnikání do osobního uţívání;
vkladem dlouhodobého majetku do jiné obchodní společnosti nebo druţstva.
Účetním dokladem pro účtování vyřazení DM je zápis (protokol) o vyřazení, popřípadě další účetní
doklady podle způsobu vyřazení. K likvidaci DM dochází v důsledku jeho úplného opotřebení nebo
z přílišné technické zaostalosti. Jednoduché je účtování likvidace zcela odepsaného DM. V tom
případě dosáhly oprávky ceny, v níţ byl evidován na příslušném majetkovém účtu. Vyřazení se
provede jediným zápisem, jímţ se převedou oprávky ve prospěch majetkového účtu.

11.7.7

Inventarizace dlouhodobého majetku

Inventarizaci DM je nutno provést nejméně 1x za účetní období. Inventarizace začíná fyzickou
inventurou, na kterou navazuje porovnání skutečného stavu majetku se stavem účetním, zjištění
případných inventarizačních rozdílů a jejich vypořádání v účetním období, za něţ byla
inventarizace prováděna. Fyzickou inventuru DM, kterou nelze provést k okamţiku účetní závěrky,
lze provádět v průběhu posledních čtyř měsíců účetního období, popř. v prvním měsíci
následujícího účetního období. V tom případě se musí prokázat stav hmotného majetku
k okamţiku účetní závěrky fyzickou inventurou opravenou o přírůstky a úbytky majetku za dobu
od ukončení fyzické inventury do konce účetního období, popř. za dobu od začátku následujícího
účetního období do dne ukončení fyzické inventury.
Součástí inventarizace DM je téţ posouzení ocenění majetku, které je pouţito v účetnictví ve
vztahu k jeho moţné prodejní ceně. Je-li trţní hodnota majetku niţší neţ cena, za kterou je
majetek veden v účetnictví, a tento rozdíl je dočasný, je třeba respektovat zásadu opatrnosti a
vytvořit opravnou poloţku.

11.7.8

Opravné položky k dlouhodobému majetku

Uţitná hodnota DM se běţně sniţuje opotřebením prostřednictvím odpisů, které se kumulují za
jednotlivá účetní období v oprávkách. Opravné poloţky u DM se tvoří jen v těch případech, kdy je
jeho uţitná hodnota zjištěná při inventarizaci výrazně niţší neţ jeho zůstatková cena a toto sníţení
hodnoty nelze povaţovat za sníţení trvalého charakteru. Tvorba opravné poloţky se účtuje jako
nepřímé sníţení účetní hodnoty majetku pomocí opravného účtu a souvztaţně zvyšuje náklady
účetní jednotky. Sníţení nebo zrušení opravné poloţky v případě, kdy inventarizace v následujícím
účetním období neprokáţe opodstatněnost jejich výše, se zaúčtuje ve prospěch nákladů nebo na
vrub nákladů jako minusová poloţka. Bylo by v rozporu se zásadou opatrnosti vytvářet opravné
poloţky na dočasné zvýšení hodnoty majetku, tedy na zvýšení hodnoty majetku nelze tvořit
opravnou poloţku.

11.8

Průřez daňově uznatelnými náklady (výdaji)

Správné určení daňově uznatelného nákladu/výdaje je jednou z nejdůleţitějších činností účetní
jednotky. Účetní jednotka má povinnost při stanovení daňově uznatelných nákladů postupovat dle
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a dále dle § 24 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů
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ve znění pozdějších předpisů. V tomto paragrafu jsou uvedeny náklady/výdaje, které lze po
splnění uvedených podmínek povaţovat za daňově účinné.

11.8.1

Náklady/výdaje podnikatele

Náklady/výdaje se stávají daňově uznatelnými, pokud splňují níţe uvedené podmínky:
musí být vynaloţeny na dosaţení, zajištění a udrţení zdanitelných příjmů;
musí být prokázané dokladem, který musí být archivován dle § 31 - § 32, zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví;
náklad/výdaj musí souviset se zdanitelnými příjmy věcně a časově, tzn.
náklad/výdaj musí být uhrazen v roce, ve kterém je uplatněn;
pokud náklad/výdaj slouţí zároveň pro osobní spotřebu podnikatele nebo jeho
zaměstnanců (třeba u auta, počítače, papíry do tiskárny, telefonu), můţe být
uplatněn jen poměrnou částí připadající na podnikání;
náklad/výdaj musí být v souladu s ustanovením v § 24 a 25 zákona o daních
z příjmů;
hmotný majetek se vstupní cenou vyšší neţ 40 000 Kč a nehmotný majetek se
vstupní cenou vyšší neţ 60 000 Kč nemůţe být uplatněn jako náklad/výdaj
najednou, ale prostřednictvím daňových odpisů;
nelze uplatnit výdaj, který byl uplatněn jiţ v předešlých letech.
TIP
Od 1. 1. 2008 má poplatník moţnost poţádat o závazné posouzení k problematice:
rozlišení technického zhodnocení a oprav a udrţování majetku;
rozlišení výdajů u fyzických osob, které vyuţívají nemovitost k podnikání a zároveň
k soukromým účelům;
posouzení výdajů na výzkum a vývoj, které je moţné odečíst od základu daně;
způsob rozdělení nákladů, které nelze přiřadit pouze zdanitelným příjmům.
Podání uvedených ţádostí je zpoplatněno správním poplatkem ve výši 10 000Kč.
Více viz § 24 zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů.

11.8.2

Nízká kapitalizace

Nízkou kapitalizací je stanoven limit daňové uznatelnosti finančních nákladů a ostatních nákladů
souvisejících s úvěry a půjčkami, pokud přesáhnou 1 mil. Kč. Vztahuje se na půjčky a úvěry mezi
spojenými17 i nespojenými osobami.

Od 1. 1. 2004 se za spojené osoby povaţují kapitálově spojené osoby nebo jinak spojené osoby, viz § 23
odst. 7 zákona o daních z příjmů.
17

O kapitálově spojené osoby se jedná v těchto případech:
 Jestliţe se jedna osoba přímo podílí na kapitálu nebo hlasovacích právech druhé osoby, anebo se
jedna osoba přímo podílí na kapitálu nebo hlasovacích právech více osob; a přitom tento podíl
představuje alespoň 25 % základního kapitálu nebo 25 % hlasovacích práv těchto osob, jsou
všechny tyto osoby vzájemně osobami přímo kapitálově spojenými,
 Jestliţe se jedna osoba nepřímo podílí na kapitálu nebo hlasovacích právech druhé osoby, anebo
se jedna osoba přímo nebo nepřímo podílí na kapitálu nebo hlasovacích právech více osob; a
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Je aplikována na úvěry a půjčky uzavřené po 1. lednu 2008 a na všechny úvěrové smlouvy před
tímto datem, pokud k nim bude uzavřen dodatek upravující výši úvěru či výši úrokové sazby.
Od roku 2008 je plně aplikována na všechny smlouvy o úvěru či o půjčce (i sjednané před 1. 1.
2008).
Daňová uznatelnost finančních nákladů (úroků) je vázána následujícími podmínkami:
poměr mezi výší úvěrů, půjček a vlastním kapitálem mezi spřízněnými osobami
(zajištěných spřízněnou osobou u bank) nesmí být vyšší neţ 2:1 a u bankovních
subjektů 3:1 – není-li tato podmínka splněna, úroky jsou daňově neuznatelné;
daňově neuznatelnými náklady jsou úroky z úvěrů a půjček podřízené ostatním
závazkům poplatníka;
daňově neuznatelnými náklady jsou úroky z úvěrů a půjček, jejichţ výše či
splatnost jsou odvozovány od výsledku hospodaření daňového subjektu

11.8.3

Náležitosti účetního dokladu

Účetní doklady u podnikatelů, kteří vedou účetnictví, musí podle § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o
účetnictví, mít následující náleţitosti:
označení dokladu;
obsah účetního případu a jeho účastníky;
peněţní částku nebo informaci o ceně za měrnou jednotku a vyjádření mnoţství;
okamţik vyhotovení účetního dokladu;
okamţik uskutečnění účetního případu, není-li shodný s okamţikem vyhotovení;
podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ a podpisový záznam osoby
odpovědné za jeho zaúčtování.

přitom tento podíl představuje alespoň 25 % základního kapitálu nebo 25 % hlasovacích práv
těchto osob, jsou všechny tyto osoby vzájemně osobami kapitálově spojenými.
Podíl na základním kapitálu nebo podíl s hlasovacím právem ve zdaňovacím období nebo období, za něţ je
podáváno daňové přiznání, se stanoví jako aritmetický průměr měsíčních stavů.
Za jinak spojené osoby se od 1. 1. 2004 považují osoby:
 kdy se jedna osoba podílí na vedení nebo kontrole jiné osoby,
 kdy se shodné osoby nebo osoby blízké podílejí na vedení nebo kontrole jiných osob, tyto jiné osoby
jsou vzájemně osobami jinak spojenými,
 ovládající a ovládaná a také osoby ovládané stejnou ovládající osobou (viz § 66a obchodního
zákoníku),
 blízké (Osoby blízké),
 které vytvořily právní vztah převáţně za účelem sníţení základu daně nebo zvýšení daňové ztráty.
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Ostatní daně

12.1

Daň darovací

Předmět daně darovací:
bezúplatné nabytí majetku jinak neţ smrtí zůstavitele.
Poplatník daně darovací:
nabyvatel;
při darování do ciziny je poplatníkem dárce;
nejde-li o darování do ciziny či z ciziny, je dárce ručitelem.
Pro účely stanovení výše daně, popřípadě pro účely osvobození od daně darovací (a obdobně i
daně dědické) se rozlišují tři skupiny poplatníků.
Skupiny poplatníků
I. skupina:

II. skupina:

III. skupina:

příbuzní v řadě přímé a manţelé
příbuzní v řadě pobočné (tedy sourozenci, synovci, neteře, strýcové a tety) a
manţelé dětí (zeťové a snachy), děti manţela, rodiče manţela, manţelé rodičů
a osoby, které s nabyvatelem, dárcem nebo zůstavitelem ţily nejméně po dobu
jednoho roku před převodem nebo smrtí zůstavitele ve společné domácnosti a
které z tohoto důvodu pečovaly o společnou domácnost nebo byly odkázány
výţivou na nabyvatele, dárce nebo zůstavitele
ostatní fyzické osoby a právnické osoby

Základ daně darovací
Cena darovaného majetku sníţená o prokázané dluhy, o daně placené při dovozu při darování z
ciziny a o částky od daně osvobozené.

Sazba daně darovací
Sazba daně se pohybuje v závislosti na vztahu dárce a obdarovaného a činí:
od 7 % (do 1 mil. Kč) do 40 % (nad 50 mil. Kč) ve III. skupině (ostatní osoby).

Osvobození od daně darovací
Od daně darovací je osvobozeno nabytí majetku (movité věci osobní potřeby, peněţní prostředky a
cenné papíry) u osob v I. skupině a II. skupině. Osvobození do 20 tis. Kč se uplatní ve III. skupině.
Od daně darovací je osvobozena řada darování:
bezúplatné nabytí majetku státem či veřejnými vysokými školami;
darování majetku určeného pro financování v oblasti kultury, školství, vědy,
výzkumu, sportu, zdravotnictví apod.;
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dary přijaté církvemi, nadacemi a obecně prospěšnými fondy, převody bytů a
garáţí z majetku druţstva na členy druţstva apod.

Administrativa daně darovací
Poplatník je povinen podat daňové přiznání do 30 dnů od bezúplatného nabytí movitého majetku
nebo jiného majetkového prospěchu, při nabytí nemovitostí do 30 dnů od doručení smlouvy
opatřené doloţkou o povolení vkladu do katastru nemovitostí nebo u nemovitostí neevidovaných v
katastru nemovitostí do 30 dnů od účinnosti smlouvy.
Daň je splatná ve lhůtě 30 dnů od doručení platebního výměru.

12.2 Daň dědická
Předmět daně:
bezúplatné nabytí majetku děděním.
Poplatník:
dědic (nabyvatel).
Pro daň dědickou platí stejné skupiny (kategorie) poplatníků jako pro daň darovací.

Základ daně dědické:
Cena nabytého majetku sníţená o prokázané dluhy zůstavitele, které přešly na dědice, o
přiměřené náklady spojené s pohřbem zůstavitele a o náklady spojené s dědickým řízením.

Sazba daně:
Sazba daně se pohybuje v závislosti na vztahu dědice a zůstavitele a činí:
od 3,5 % (do 1 mil. Kč) do 20 % (nad 50 mil. Kč) ve III. skupině.

Osvobození od daně dědické
Dědictví v I. a II. skupině jsou od daně osvobozena. Dále jsou v závislosti na vztahu dědice a
zůstavitele od daně dědické osvobozena obdobná nabytí majetku jako je tomu u daně darovací, a
to do výše 20 tis. Kč ve III. skupině. Dále je od daně dědické osvobozena řada dědictví:
nabytí státem či veřejnými vysokými školami;
nabytí majetku určeného pro financování v oblasti kultury;
školství, vědy, výzkumu, sportu, zdravotnictví apod.;
dědictví nabytá církvemi, nadacemi a obecně prospěšnými fondy apod.
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Administrativa daně dědické
poplatník je povinen podat daňové přiznání do 30 dnů, v němţ nabylo právní moci
rozhodnutí o dědictví;
daň je splatná do 30 dnů od doručení platebního výměru.

12.3 Daň z převodu nemovitostí
Předmět daně:
úplatný převod či přechod vlastnictví k nemovitostem či bezúplatné zřízení
věcného břemene ve prospěch dárce při darování nemovitosti.
Poplatník daně:
převodce (prodávající);
nabyvatel (kupující) je ručitelem;
u výměny nemovitostí jsou poplatníky společně a nerozdílně převodce i nabyvatel.
Základ daně:
Cena sjednaná nebo cena nemovitosti zjištěná dle oceňovacích předpisů, a to vţdy vyšší z těchto
dvou hodnot. V dalších případech je to např. cena bezúplatně zřízeného věcného břemene, cena
dosaţená vydraţením při získání nemovitosti ve veřejné draţbě atd.
Sazba daně činí 3 %.
Osvobození od daně z převodu nemovitostí:
převody z a do majetku České republiky;
přeměny právnických osob;
převody nových staveb, které nebyly dosud uţívány.
Administrativa daně z převodu nemovitostí
poplatník je povinen podat daňové přiznání do tří měsíců od potvrzení nabytí
vlastnictví (nejčastěji zápis do katastru nemovitostí) nebo nabytí vlastnictví (u
nemovitostí neevidovaných v katastru nemovitostí);
ve lhůtě pro podání daňového přiznání je daň splatná.

12.4

Daň z nemovitostí

Daň z nemovitostí dle zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí se dělí na:
daň z pozemků;
daň ze staveb.
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Předmět daně z pozemků:
Jedná se o všechny pozemky na území České republiky vedené v katastru nemovitostí.
Zemědělská půda:
orná půda;
zahrady a ovocné sady;
louky a pastviny.
Nezemědělská půda:
lesní pozemky a vodní plochy;
zastavěné plochy a nádvoří;
ostatní plochy.

Poplatník daně z pozemků:
vlastník pozemku;
nájemce (ve specifických případech stanovených zákonem o dani z nemovitostí).
Základ daně a sazba daně u pozemků
Základem daně u zemědělské půdy je hodnota pozemku daná vyhláškou, případně přímo
zákonem v paušální výši 3,80 Kč na m2. U těchto pozemků je pak stanovena sazba daně ve výši
0,75 % (zemědělská půda) či 0,25 % (trvalé travní porosty, lesy a rybníky).18 U ostatních pozemků
je základem daně výměra pozemku v m2, sazba je pak stanovena ve výši 1 Kč na m2 u stavebních
pozemků a 0,1 Kč na m2 u ostatních pozemků.
Osvobození od daně z pozemků:
pozemky ve vlastnictví státu, nejsou-li vyuţívány k podnikatelské činnosti nebo
pronajímány;
pozemky pouţívané diplomatickými misemi;
pozemky tvořící veřejná prostranství;
předmětem daně pak nejsou zejména pozemky pod stavbou v rozsahu jejího
půdorysu.
Předmět daně u staveb
Předmětem daně ze staveb jsou dokončené stavby na území České republiky.
Poplatník daně ze staveb:
vlastník stavby.
Základ daně a sazba daně ze staveb

Od 1. 1. 2009 má však obec pravomoc rozhodnout o uplatnění osvobození zemědělských pozemků dle
obecně závazné vyhlášky
18
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Základem je výměra půdorysu stavby v m2. U bytů či samostatných nebytových prostor je
základem daně tato výměra zvýšená o 20 %. Sazba daně se pohybuje od 1 Kč za m2 (např. byty)
do 10 Kč za m2 (např. stavby pro některé druhy podnikatelských činností).
Osvobození od daně ze staveb
stavby ve vlastnictví státu, nejsou-li vyuţívány k podnikatelské činnosti nebo
pronajímány;
stavby pouţívané diplomatickými misemi;
veřejné stavby;
stavby ve vlastnictví postiţených osob;
obytné stavby po dobu prvních 15 let po kolaudaci, pokud v nich bydlí jejich
vlastník.
Výpočet daně z pozemků a staveb
Základní sazby daně u stavebních pozemků a u některých staveb, tzn.:
obytné domy;
stavby tvořící příslušenství k obytným domům;
byty evidované v katastru nemovitostí;
jsou vynásobeny koeficienty podle velikosti obce.
Koeficienty se pohybují od 0,3 v nejmenších obcích do 300 obyvatel aţ po 4,5 v Praze. Kaţdá
obec můţe pak svou vyhláškou stanovit pro jednotlivé části či pro celou obec koeficienty niţší či
vyšší. U ostatních druhů staveb obec můţe zvýšit základní sazbu daně stanovením koeficientu 1,5
v Praze na koeficient 5,0.
Administrativa daně z nemovitostí
zdaňovacím obdobím je kalendářní rok;
daň se platí podle stavu k 1. lednu běţného roku, k dalším změnám se nepřihlíţí;
poplatník je povinen podat daňové přiznání do 31. ledna běţného roku.

12.5

Daň silniční

Předmět daně silniční
Veškerá silniční vozidla registrovaná a provozovaná v České republice, pokud jsou
pouţívaná pro podnikatelské účely. Nákladní vozidla s hmotností alespoň 3,5 tuny jsou
předmětem daně bez ohledu na to, pro jaké účely jsou pouţívána.19
Co není předmětem silniční daně
Předmětem daně nejsou speciální pásové automobily, vozidla s méně neţ čtyřmi koly
zapsaná v technickém průkazu jako kategorie L1, vozidla diplomatických misí a
konzulárních úřadů, vozidla zabezpečující linkovou osobní vnitrostátní přepravu, vozidla
provozovaná ozbrojenými silami, vozidla na elektrický pohon a některá další. Od 1.1.
19

platí od 1. 1. 2009, sníţeno z původních 12 tun
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2009 se okruh osvobozených vozidel rozšiřuje na vozidla šetrnější k ţivotnímu prostředí
(např. vozidla s hybridním pohonem kombinující spalovací motor a elektromotor, vozidla
na LPG).
Poplatník daně silniční
provozovatel vozidla, který je zapsán v technickém průkazu;
daň platí také zaměstnavatelé, jejichţ zaměstnanci pouţívají vlastní osobní
automobil pro sluţební účely; pokud je to pro zaměstnavatele výhodnější, platí
sazbu ve výši 25 Kč za den, místo 1/12 roční sazby za kalendářní měsíc, v nichţ je
osobní automobil takto vyuţit.
Sazba daně silniční
u osobních automobilů podle zdvihového objemu motoru v cm3 a pohybuje se od
1200 Kč (do 800 cm3) do 4200 Kč (nad 3000 cm3);
u ostatních vozidel podle nejvyšší povolené hmotnosti (celkové hmotnosti) v
tunách a počtu náprav a pohybuje se od 1800 Kč (do 1 tuny a s 1 nápravou) do
50 400 Kč (3 nápravy, nad 36 tun).
Sazba daně je sníţena o 25 % u vozidel pro zemědělské práce (platí pouze pro poplatníky, kteří
vykonávají zemědělskou činnost).
Od července 2008 platí novelizace, podle které se sazby nesniţují podle emisních norem, ale
podle doby od data první registrace vozidla uvedeném v technickém průkazu. Po dobu 36
kalendářních měsíců od data první registrace se sazba sniţuje o 48 %, po dobu následujících 36
měsíců se sazba sniţuje o 40 % a po dobu dalších 36 měsíců se sazba sniţuje o 25 %. Po 108
kalendářních měsících od data první registrace vozidla končí moţnost sníţení sazby. Toto sníţení
je moţné pouţít i u osobních vozidel.
U vozidel registrovaných v České republice do 31. prosince 1989 se sazba daně zvyšuje o 15 %.
Od 1.1. 2009 se sazba u těchto vozidel zvýšila o 25 % a navíc uţ není nutná registrace v České
republice.
Sleva na dani
Slevu lze poskytnout na vozidla, které uskutečňují kombinovanou dopravu, tj. dopravují náklady,
které jsou po část trasy přepravovány po ţeleznici nebo po vodě.

Administrativa silniční daně
zdaňovacím obdobím je kalendářní rok;
poplatník je povinen podat daňové přiznání do 31. ledna roku následujícího;
poplatník platí čtyři zálohy za rok podle skutečného stavu vozidel splňujících
zákonné podmínky pro zdanění v kalendářním čtvrtletí, které bezprostředně
předchází kalendářnímu měsíci, ve kterém jsou splatné zálohy.
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13 Ochrana hospodářské soutěže
Jednou z oblastí, která je předmětem regulace podnikání, je ochrana hospodářské soutěţe.
Ochranu hospodářské soutěţe upravuje především zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
v platném znění (dále téţ jen „OZ―) a dále zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské
soutěţe v platném znění.
Začínající podnikatelé se obvykle domnívají, ţe pravidla hospodářské soutěţe, která jsou
upravena OZ 513/1991, se týkají jen velkých firem a na malé a drobné podnikatele se nevztahují.
Obecná ustanovení obchodního zákoníku však platí pro všechny podnikatele, a to bez ohledu na
délku či rozsah podnikání a bez ohledu na právní formu podnikatelského subjektu. Subjekty
hospodářské soutěţe jsou fyzické i právnické osoby, které se hospodářské soutěţe účastní, a to i
za předpokladu, ţe nejsou podnikateli.

13.1 Vymezení nekalé soutěže
Jednání mající charakter nekalé soutěţe je vymezeno obchodním zákoníkem. Aby došlo k jednání,
které je chápáno jako nekalá soutěţ, musí zároveň jít o jednání v hospodářské soutěţi, toto
jednání musí být v rozporu s dobrými mravy a musí být schopno přivodit jiným soutěţitelům nebo
spotřebitelům újmu (to znamená, ţe taková újma ani prospěch nemusí ve skutečnosti nastat,
postačí, ţe nastat mohou). Takové jednání je zakázáno. Je jím zejména:
klamavá reklama;
klamavé označování zboţí a sluţeb;
vyvolávání nebezpečí záměny;
parazitování na pověsti podniku, výrobků či sluţeb jiného soutěţitele;
podplácení;
zlehčování;
srovnávací reklama;
porušování obchodního tajemství;
ohroţování zdraví spotřebitelů a ţivotního prostředí.

13.2

Klamavá reklama

Klamavá reklama spočívá v šíření údajů (tj. sdělení mluveným nebo psaným slovem, tiskem,
vyobrazením, fotografií, rozhlasem, televizí či jiným sdělovacím prostředkem) o vlastním nebo
cizím podniku, jeho výrobcích či výkonech, které je způsobilé vyvolat klamnou představu a zjednat
tím vlastnímu nebo cizímu podniku v hospodářské soutěţi prospěch na úkor jiných soutěţitelů či
spotřebitelů. Za klamavý se povaţuje i údaj sám o sobě pravdivý, jestliţe vzhledem k okolnostem
a souvislostem, za nichţ byl učiněn, můţe uvést spotřebitele popřípadě jiné dotčené osoby v omyl.

13.2.1 Klamavé označování zboží a služeb
Klamavé označování zboţí a sluţeb je kaţdé označení, které můţe vyvolat v hospodářském styku
mylnou domněnku, ţe jím označené zboţí nebo sluţby pocházejí z určitého státu, oblasti, místa
nebo od určitého výrobce, anebo ţe vykazují zvláštní charakteristické znaky nebo zvláštní jakost.
Je lhostejné, zda označení bylo uvedeno bezprostředně na zboţí, obalech, obchodních
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písemnostech apod. Rovněţ není rozhodné, zda ke klamavému označení došlo přímo, či nepřímo
a jakým prostředkem se tak stalo.

13.2.2

Vyvolávání nebezpečí záměny

Vyvolání nebezpečí záměny je:
uţití firmy nebo názvu osoby nebo zvláštního označení podniku uţívaného jiţ po
právu jiným soutěţitelem;
uţití zvláštních označení podniku nebo zvláštních označení či úpravy výrobků,
výkonů anebo obchodních materiálů podniku, které v zákaznických kruzích platí
pro určitý podnik nebo závod za příznačný;
napodobení cizích výrobků, jejich obalů nebo výkonů, ledaţe by šlo o napodobení v
prvcích, které jsou jiţ z povahy výrobku funkčně, techniky nebo esteticky
předurčeny, a napodobitel učinil veškerá opatření, která od něj lze poţadovat, aby
nebezpečí záměny vyloučil nebo alespoň podstatně omezil;
pokud jsou tato jednání způsobilá vyvolat nebezpečí záměny nebo klamnou
představu o spojení s podnikem, firmou, zvláštním označením nebo výrobky anebo
výkony jiného soutěţitele.

13.2.3

Parazitování na pověsti podniku, výrobků či služeb jiného soutěžitele

Parazitování na pověsti podniku, výrobků či sluţeb jiného soutěţitele je jednání s cílem získat pro
výsledky vlastního nebo cizího podnikání prospěch, jehoţ by soutěţitel jinak nedosáhl.

13.2.4

Podplácení

Podplácení je jednání, jímţ soutěţitel osobě, která je členem statutárního nebo jiného orgánu
jiného soutěţitele nebo je v pracovním či jiném obdobném poměru k jinému soutěţiteli, přímo
nebo nepřímo nabídne, slíbí či poskytne jakýkoli prospěch. účelem tohoto jednání je, aby
podplácející jejím nekalým postupem docílil na úkor jiných soutěţitelů pro sebe nebo jiného
soutěţitele přednost nebo jinou neoprávněnou výhodu v soutěţi, nebo osoba uvedená výše, přímo
či nepřímo ţádá, dá si slíbit nebo přijme za stejným účelem jakýkoliv prospěch.

13.2.5

Zlehčování

Zlehčováním je jednání, jímţ soutěţitel uvede nebo rozšiřuje o poměrech, výrobcích nebo
výkonech jiného soutěţitele nepravdivé údaje způsobilé tomuto soutěţiteli přivodit újmu. Za
zlehčování zákon povaţuje také uvedení a rozšiřování pravdivých údajů o tomtéţ, jsou-li
způsobilé tomuto soutěţiteli přivodit újmu.

13.2.6

Srovnávací reklama

Srovnávací reklama je jakákoliv reklama, která výslovně nebo i nepřímo identifikuje jiného
soutěţitele anebo zboţí nebo sluţby nabízené jiným soutěţitelem.
Srovnávací reklama je přípustná jen pokud:
není klamavá;
srovnává jen zboţí nebo sluţby, které uspokojují stejné potřeby nebo jsou určené
ke stejnému účelu;
objektivně srovnává jen takové znaky daného zboţí nebo sluţeb, které jsou pro ně
podstatné, relevantní, ověřitelné a reprezentativní; zpravidla musí být srovnání ve
více znacích, mezi něţ můţe patřit i cena; jen výjimečně lze připustit srovnání v
jediném znaku, splňuje-li takové srovnání v plné míře všechny uvedené podmínky;
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nevede k vyvolání nebezpečí záměny na trhu mezi tím, jehoţ výrobky nebo sluţby
reklama podporuje, a soutěţitelem nebo mezi jejich podniky, zboţím nebo
sluţbami, ochrannými známkami, firmami nebo jinými zvláštními označeními,
která se pro jednoho nebo druhého z nich stala příznačnými;
nezlehčuje nepravdivými údaji podnik, zboţí nebo sluţby soutěţitele ani jeho
ochranné známky, firmu či jiná zvláštní označení, která se pro něj stala
příznačnými, ani jeho činnost, poměry, či jiné okolnosti, jeţ se jej týkají;
vztahuje se u výrobků, pro které má soutěţitel oprávnění uţívat chráněné označení
původu, vţdy jen na výrobky se stejným označením původu;
nevede k nepoctivému těţení z dobré pověsti spjaté s ochrannou známkou
soutěţitele, jeho firmou či jinými zvláštními označeními, která se pro něj stala
příznačnými, anebo z dobré pověsti spjaté s označením původu konkurenčního
zboţí;
nenabízí zboţí nebo sluţby jako napodobení nebo reprodukci zboţí nebo sluţeb
označovaných ochrannou známkou.
Jakékoliv srovnání odkazující na zvláštní nabídku musí jasně a jednoznačně uvést datum, ke
kterému tato nabídka končí, nebo musí uvést, ţe bude ukončena v závislosti na vyčerpání zásob
nabízeného zboţí nebo sluţeb; dále musí být uvedeno i datum počátku zvláštní nabídky, ceny,
podmínek, pokud nabídka ještě nezačala působit.

13.2.7

Porušování obchodního tajemství

Porušování obchodního tajemství je takové jednání, kdy jednající jiné osobě neoprávněně sdělí,
zpřístupní, pro sebe nebo pro jiného vyuţije obchodní tajemství, které můţe být vyuţito v soutěţi a
o němţ se dověděl:
tajemství bylo svěřeno nebo jinak se stalo přístupným (např. z technických
předloh, návodů, výkresů, modelů, vzorů) na základě jeho pracovního vztahu k
soutěţiteli nebo na základě jiného vztahu k němu, popř. v rámci výkonu funkce, k
níţ byl soudem nebo jiným orgánem povolán;
vlastním nebo cizím jednáním příčícím se zákonu.

13.2.8

Ohrožování zdraví spotřebitelů a životního prostředí

Ohroţování zdraví spotřebitelů a ţivotního prostředí je jednání, jímţ soutěţitel zkresluje podmínky
hospodářské soutěţe tím, ţe provozuje výrobu, uvádí na trh výrobky nebo provádí výkony
ohroţující zájmy ochrany zdraví anebo ţivotního prostředí chráněného zákonem, aby tak získal pro
sebe nebo pro jiného prospěch na úkor jiných soutěţitelů nebo spotřebitelů.

13.3

Ochrana proti nekalé soutěži

Ten, jehoţ práva byla nekalou soutěţí porušena nebo ohroţena, můţe proti rušiteli podat ţalobu,
ve které se můţe domáhat, aby se tohoto jednání zdrţel a odstranil závadný stav, ţádat
přiměřené zadostiučinění (to můţe být poskytnuto v penězích a je nárokem na plnění za újmu
nemateriální povahy - např. za obchodní ztráty, které poškozený utrpěl, a které nemohou být
vyčísleny), náhradu způsobené škody (tj. škoda, která můţe být vyčíslena) a vydání bezdůvodného
obohacení (tj. to, o co se porušitel ve svůj prospěch nekalou soutěţí obohatil).
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Osoba, jejíţ práva byla nekalou soutěţí porušena, nebo ohroţena můţe v ţalobě poţadovat, aby jí
soud v rozsudku přiznal právo uveřejnit rozsudek na náklady účastníka, který ve sporu neuspěl.
Vzhledem k tomu, ţe od podání ţaloby do vynesení pravomocného a tedy vykonatelného rozsudku
soudu ve věci obvykle uplyne delší doba, je moţné spolu s ţalobou podat i návrh na vydání
předběţného opatření. Předběţné opatření slouţí k úpravě poměrů do doby, kdy se stane
pravomocným rozsudek ve věci - tj. kupř. můţe porušiteli do doby pravomocného rozsudku uloţit,
nevyrábět a na trh nedodávat určitý výrobek, neposkytovat sluţbu apod.
Ten, kdo se dopustí nekalé soutěţe, můţe se také dopustit trestného činu proti předpisům o
nekalé soutěţi dle § 149 trestního zákona č. 140/1961 Sb., v platném znění.

13.4

Zákon o ochraně hospodářské soutěže

Dalším důleţitým právním předpisem z oblasti hospodářské soutěţe je zákon č. 143/2001 Sb. o
ochraně hospodářské soutěţe. Tento zákon upravuje ochranu hospodářské soutěţe na trhu
výrobků a sluţeb proti jejímu vyloučení, omezení, jinému narušení nebo ohroţení dohodami
soutěţitelů, zneuţitím dominantního postavení soutěţitelů, nebo spojením soutěţitelů. Na
dodrţování zákona o ochraně hospodářské soutěţe dohlíţí Úřad pro ochranu hospodářské
soutěţe (dále zpravidla jen „ÚOHS―). ÚOHS vytváří podmínky pro podporu a ochranu hospodářské
soutěţe a vykonává dozor nad tím, zda soutěţitelé náleţitě plní povinnosti vyplývající pro ně ze
zákona či z rozhodnutí samotného úřadu.

13.4.1

Zákaz uzavírání dohod narušujících hospodářskou soutěž

Zákonem o hospodářské soutěţi (konkrétně § 3) jsou zakázány zejména dohody, které vedou
nebo mohou vést k narušení hospodářské soutěţe proto, ţe obsahují ujednání:
o přímém nebo nepřímém určení cen, popřípadě o jiných obchodních podmínkách;
o omezení nebo kontrole výroby, odbytu, výzkumu a vývoje nebo investic;
o rozdělení trhu nebo nákupních zdrojů;
o tom, ţe uzavření smlouvy bude vázáno na přijetí dalšího plnění, které věcně ani
podle obchodních zvyklostí a zásad poctivého obchodního styku s předmětem
smlouvy nesouvisí;
o uplatnění rozdílných podmínek vůči jednotlivým soutěţitelům při shodném nebo
srovnatelném plnění, jimiţ jsou někteří soutěţitelé v hospodářské soutěţi
znevýhodněni;
o tom, ţe účastníci dohody nebudou obchodovat či jinak hospodářsky
spolupracovat se soutěţiteli, kteří nejsou účastníky dohody, anebo jim budou jinak
působit újmu (skupinový bojkot).

13.4.2

Zákaz zneužívání dominantního postavení

Zákon o hospodářské soutěţi zakazuje zneuţívání dominantního postavení, které je definováno v
§ 11. Jedná se zejména o:
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přímé nebo nepřímé vynucování nepřiměřených podmínek ve smlouvách s jinými
účastníky trhu, zvláště vynucování plnění, jeţ je v době uzavření smlouvy v
nápadném nepoměru k poskytovanému protiplnění;
vázání souhlasu s uzavřením smlouvy na podmínku, ţe druhá smluvní strana
odebere i další plnění, které s poţadovaným předmětem smlouvy věcně ani podle
obchodních zvyklostí nesouvisí;
uplatňování rozdílných podmínek při shodném nebo srovnatelném plnění vůči
jednotlivým účastníkům trhu, jimiţ jsou tito účastníci v hospodářské soutěţi
znevýhodňováni;
zastavení nebo omezení výroby, odbytu nebo výzkumu a vývoje na úkor
spotřebitelů;
dlouhodobé nabízení a prodej zboţí za nepřiměřeně nízké ceny, které má nebo
můţe mít za následek narušení hospodářské soutěţe;
odmítnutí poskytnout jiným soutěţitelům za přiměřenou úhradu přístup k vlastním
přenosovým sítím nebo obdobným rozvodným a jiným infrastrukturním zařízením,
které soutěţitel v dominantním postavení vlastní nebo vyuţívá na základě jiného
právního důvodu, pokud jiní soutěţitelé z právních nebo jiných důvodů nemohou
bez spoluuţívání takového zařízení působit na stejném trhu jako dominantní
soutěţitelé- Tito přitom neprokáţí, ţe takové spoluuţívání není z provozních nebo
jiných důvodů moţné anebo je od nich nelze spravedlivě poţadovat. Totéţ
přiměřeně platí pro odmítnutí přístupu jiným soutěţitelům za přiměřenou úhradu k
vyuţití duševního vlastnictví nebo přístupu k sítím, které soutěţitel v dominantním
postavení vlastní nebo vyuţívá na základě jiného právního důvodu, pokud je
takové vyuţití nezbytné pro účast v hospodářské soutěţi na stejném trhu nebo na
jiném trhu.

13.4.3

Spojení soutěžitelů a jeho regulace

Ke spojení soutěţitelů dochází fúzí dvou nebo více na trhu dříve samostatně působících
soutěţitelů. Za spojení soutěţitelů podle zákona se povaţuje i nabytí podniku jiného soutěţitele
nebo jeho části smlouvou, na základě draţby nebo jiným způsobem. Za spojení soutěţitelů se
rovněţ povaţuje, jestliţe jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují jiţ alespoň
jednoho soutěţitele, anebo jestliţe jeden nebo více podnikatelů získá moţnost přímo nebo
nepřímo kontrolovat jiného soutěţitele. Kontrolou se rozumí zejména nabytí účastnických cenných
papírů, obchodních nebo členských podílů, nebo smlouva nebo jinými způsoby, které jim umoţňují
jiného soutěţitele kontrolovat.
Za určitých podmínek stanovených zákonem podléhá spojení soutěţitelů svolení Úřadu pro
ochranu hospodářské soutěţe.

13.5

Veřejné zakázky

Zvláštní formu hospodářské soutěţe představuje systém veřejných zakázek. Zadávání veřejných
zakázek upravuje poměrně rozsáhlý a nedávno přijatý zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách (díle téţ jen „ZVZ 137/2006―). Tento zákon zavádí do českého práva evropské
směrnice týkající se této oblasti. Cílem dohledu nad zadáváním veřejných zakázek je hospodárné
vyuţívání veřejných prostředků při respektování pravidel soutěţe.
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Zadávání veřejných zakázek je v České republice, obdobně jako v ostatních zemích, velice
sledovanou oblastí, neboť jejich prostřednictvím prochází značná část veřejných prostředků a
veřejnost má pochopitelně zájem na tom, aby prostředky byly vynakládány účelně a hospodárně.
Nad veřejnými zakázkami dozírá Úřad pro ochranu hospodářské soutěţe.
Veřejnou zakázkou je zakázka realizovaná na základě smlouvy mezi zadavatelem a jedním či více
dodavateli, jejímţ předmětem je úplatné poskytnutí dodávek či sluţeb nebo úplatné provedení
stavebních prací. Uzavření smlouvy, která má charakter veřejné zakázky, předchází výběrové
řízení, které je zpravidla zahájeno zadávacím řízením. Zadavatel zveřejní takzvané zadávací
podmínky, postihující veškeré poţadavky zadavatele v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího
řízení, zadávací dokumentaci či v jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu veřejné
zakázky. Veřejná zakázka, kterou je zadavatel povinen zadat podle tohoto zákona, musí být
realizována na základě písemné smlouvy. Zadavatelem veřejné zakázky je stát, státní příspěvková
organizace, uzemní samosprávný celek, právnická osoba zaloţená či financovaná státem a další
subjekty vymezené zákonem, za podmínek daných zákonem.
Základním principem soutěţe o zakázku, který je povinen zadavatel zajistit, je zákaz diskriminace,
zásada rovného zacházení a transparentnost výběrového řízení. Pokud ÚOHS zjistí porušení
zákona, můţe zvolit takzvaná nápravná opatření, tedy například vrátit některého z neoprávněně
zadavatelem vyloučených uchazečů zpět do soutěţe, nebo například zrušit celé zadání veřejné
zakázky. Pokud je v době, kdy ÚOHS získá indicie o porušení zákona, zakázka jiţ realizována,
nemůţe jiţ ukládat opatření k nápravě, ale pouze pokuty.
Veřejné zakázky se podle předmětu dělí na veřejné zakázky na dodávky, veřejné zakázky na
sluţby a veřejné zakázky na stavební práce. Podle výše jejich předpokládané hodnoty se veřejné
zakázky dělí na nadlimitní veřejné zakázky, podlimitní veřejné zakázky a veřejné zakázky malého
rozsahu. Finanční limity pro jednotlivé druhy veřejných zakázek určuje nově nařízení vlády č.
77/2008 Sb.
Uchazečem o veřejnou zakázku je dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení. Zpracování
nabídky je nutno ze strany uchazečů o veřejnou zakázku věnovat veškerou péči, zejména je nutné
dbát o to, aby nabídka beze zbytku vyhověla poţadavkům zadání a splňovala veškeré podmínky a
obsahovala všechny náleţitosti poţadované zadávacími podmínkami i příslušným ustanovením
ZVZ 137/2006. Nabídky se podávají písemně a ve stanovené lhůtě pro podávání nabídek.
Problematika veřejných zakázek je velmi komplikovaná a platí pro ni řada specifik, jejichţ
podrobný výklad překračuje rámec této příručky.

POZOR
Všechny veřejné zakázky, u kterých to zákon vyţaduje, musí být podle § 146 ZVZ 137/2006
řádně uveřejněny v informačním systému. Informační systém podle § 157 zabezpečuje
uveřejňování informací o veřejných zakázkách, vedení seznamu kvalifikovaných dodavatelů,
vedení seznamu systémů certifikovaných dodavatelů, statistické výstupy o veřejných zakázkách a
jeho fungování je popsáno na stránce: http://www.isvz.cz. Samotné veřejné zakázky je pak
moţné vyhledat v uveřejňovacím subsystému, který provozuje Česká pošta, s.p., a je k dispozici
na stránce: http://www.isvzus.cz.
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14 Ochrana práv duševního vlastnictví
Zajištění konkurenceschopnosti podnikatelského subjektu vyţaduje nejen účinné vyuţití
prostředků hmotného charakteru, ale i vyuţití tzv, nehmotného majetku. Nehmotná sloţka
podnikání zahrnuje především výsledky zvláštních schopností člověka myslet, tvořit, organizovat a
podnikat. Nehmotný majetek firmy, který tvoří zejména znalosti a zkušenosti, včetně těch
tradičních předávaných z generace na generaci, receptury, technická a výrobní dokumentace,
pracovní postupy, výrobní technologie, speciální počítačové programy, technická řešení ve formě
unikátních výrobních prostředků nebo výrobků určených pro trh, originální vzhled výrobků a spolu
s tím i vhodně zvolený název či logo je třeba z hlediska významu pro dosaţení
konkurenceschopnosti firmy povaţovat za přinejmenším stejně významný jako hmotný majetek
reprezentovaný především stroji, přístroji a zařízením.
Zatímco stroje, přístroje a zařízení pro výrobu a poskytování sluţeb jsou do značné míry obecně
dostupné, nehmotný majetek firmy je jedinečný a často můţe být rozhodujícím faktorem pro
zajištění konkurenceschopnosti firmy.
Právo duševního vlastnictví rozdělujeme na dvě základní oblasti, a to na autorské právo a
průmyslová práva.
Autorské právo se dělí na:
právo autora k jeho autorskému dílu
práva související s právem autorským (práva výkonných umělců, práva výrobců zvukových
a zvukově obrazových záznamů, práva rozhlasových a televizních vysílatelů a práva
nakladatelů)
práva pořizovatele k jím pořízené databázi
Mezi předměty průmyslových práv se řadí:
vynálezy
uţitné vzory
biotechnologické vynálezy
průmyslové vzory
odrůdy rostlin
topografie polovodičových výrobků
ochranné známky, označení původu a zeměpisná označení

Systém právní ochrany duševního vlastnictví v České republice je plně v souladu s principy trţního
hospodářství a je harmonizován s právem EU.
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Ochranu autorských děl a dalších předmětů upravuje zákon č. 121/2000 Sb., v platném znění
(autorský zákon) a má ji v gesci Ministerstvo kultury České republiky a jím delegovaní kolektivní
správci, např. Ochranný svaz autorský (OSA), Divadelní a literární agentura (Dilia) a další.
Autorská díla musí být podle tohoto zákona výsledkem vlastní tvůrčí činnosti autora. Pro vznik
práva na jeho ochranu však nemusí být dílo zveřejněno ani dokončeno a kvalita díla není
podmínkou jeho ochrany. Na rozdíl od průmyslových práv není ke vzniku autorských práv nutné
přihlášení k jejich ochraně a neplatí se za jejich udrţování poplatky.
Ochranu předmětů spadajících pod průmyslová práva zajišťuje především Úřad průmyslového
vlastnictví (dále téţ jen „ÚPV―, popřípadě „Úřad―), který plní zejména funkci patentového a
známkového úřadu a provádí podle příslušných právních norem řízení o vynálezech, uţitných
vzorech, topografiích polovodičových výrobků, průmyslových vzorech, ochranných známkách,
označeních původu a zeměpisných označeních. Dalšími orgány a organizacemi, které se zabývají
prosazováním a ochranou duševního vlastnictví jsou Česká obchodní inspekce, Policie ČR, soudy
a státní zastupitelství, celní úřady, Státní zemědělská a potravinářská inspekce a další subjekty.
Do systému ochrany průmyslového vlastnictví patří rovněţ profesní komory, konkrétně Komora
patentových zástupců (www.patzastupci.cz) a Česká advokátní komora (www.advokatnikomora.cz), jejichţ členové jsou připraveni kaţdému původci či přihlašovateli pomoci v
záleţitostech ochrany průmyslového vlastnictví a zastupovat je v řízení jak v České republice, tak
v zahraničí.

14.1 Právní úprava průmyslových práv
Duševní vlastnictví jako takové není upraveno v jediné právní normě. Z hlediska podnikání je jeho
velmi důleţitou součástí právě oblast průmyslových práv, které je věnována i podstatná část této
kapitoly.
V současnosti upravují v České republice oblast průmyslových práv zákony a vyhlášky shrnuté
v TABULCE 35.
TABULKA 35 – Zákony a vyhlášky upravující oblast průmyslových práv
zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, v platném znění
zákon č. 478/1992 Sb., o uţitných vzorech, v platném znění
V oblasti
technických
řešení a
průmyslových
vzorů:

zákon č. 206/2000 Sb., o ochraně biotechnologických vynálezů
vyhláška č. 550/1990 Sb., o řízení ve věcech vynálezů a průmyslových vzorů, v
platném znění
zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů, v platném znění

V oblasti práv
k označení:

vyhláška č. 97/2004 Sb., k provedení zákona o ochranných známkách
zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení, v
platném znění
zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví

Další zákony:

zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin, v platném znění
zákon č. 529/1991 Sb., o ochraně topografií polovodičových výrobků, v platném znění
zákon č. 14/1993 Sb., o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví,
v platném znění
zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, v platném znění

- 161 -

Hospodářská komora České republiky

Příručka pro podnikání v roce 2009

zákon č. 417/2004 Sb., o patentových zástupcích, v platném znění
zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění
zákon č. 173/2002 Sb., o poplatcích za udrţování patentů a dodatkových ochranných
osvědčení, v platném znění
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

Česká republika je členskou zemí všech významných mezinárodních dohod v oblasti ochrany
průmyslového vlastnictví. Je členem a spolupracuje zejména se Světovou organizací duševního
vlastnictví (World Intellectual Property Organization; dále WIPO), Evropskou patentovou organizací
(European Patent Organization; dále EPO) a Úřadem pro harmonizaci ve vnitřním trhu (Office for
Harmonization in the Internal Market; dále OHIM). Pro podnikatele toto členství přináší výhody
především v tom, ţe si mohou zajistit ochranu svého řešení nebo označení ve více zemích, ve
kterých chtějí prosazovat své obchodní a jiné zájmy, zjednodušeným způsobem, prostřednictvím
jediné přihlášky podané v České republice. Kromě toho mezinárodní spolupráce přináší i
sjednocování postupů v řízení o přihláškách a další výhody.
Snad nejdůleţitější normou, která upravuje ochranu práv k duševnímu vlastnictví ve vztahu k
mezinárodnímu obchodu, je Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví —
TRIPS, administrativně spravovaná WTO. Text tohoto dokumentu a další informace lze nalézt na
webových stránkách MPO: http://www.mpo.cz/dokument20974.html.

14.2

Institucionální zajištění

Ochranu předmětů spadajících pod průmyslová práva zajišťuje na národní úrovni především Úřad
průmyslového vlastnictví (ÚPV), který plní zejména funkci patentového a známkového úřadu a
provádí podle příslušných právních norem řízení o vynálezech, uţitných vzorech, topografiích
polovodičových výrobků, průmyslových vzorech, ochranných známkách, označeních původu a
zeměpisných označeních.

14.3

Základní principy ochrany průmyslových práv

14.3.1 Teritoriální princip ochrany průmyslových práv
Práva z průmyslového vlastnictví mají teritoriální charakter, platí pouze na území, pro které má
příslušnou udělovací pravomoc autorita (úřad), která práva přiznala. Prvotně jsou těmito
autoritami národní patentové a známkové úřady, existuje několik tzv. regionálních autorit, na
základě mezinárodních smluv. Věcné a formální náleţitosti přihlášky, procedura řízení o přihlášce
se zahraničním úřadem, včetně jednacího jazyka, poplatků, lhůt řízení apod. jsou dány právními
předpisy toho kterého státu a mohou se, zejména pokud jde o formální stránku přihlášky a řízení
o přihlášce, stát od státu lišit. V naprosté většině států si však přihlašovatel, který má sídlo z jejich
pohledu v zahraničí, musí povinně zvolit pro komunikaci s tamním úřadem kvalifikovaného, tj. v
daném státě pro takovou sluţbu oprávněného, zástupce. Ten potom přihlašovateli poskytne
veškeré informace týkající se přihlášení do zahraničí. Pro přihlašování průmyslových práv do
zahraničí je důleţitým pojmem tzv. „unijní priorita―. Tento institut umoţňuje zachovat právo
přednosti z první podané přihlášky i pro přihlášky se shodným předmětem podané v dalších
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státech. Podmínkou je, ţe přihláška uplatňující unijní prioritu musí být podána od data podání
přihlášky první („prioritní―), která zaloţila „unijní prioritu―:
do 12 měsíců v případě patentových přihlášek a přihlášek uţitných vzorů;
do 6 měsíců v případě přihlášek průmyslových vzorů.

14.3.2

Právo přednosti

Podáním přihlášky u Úřadu vzniká přihlašovateli právo přednosti (priorita) před kaţdým, kdo podá
shodnou přihlášku později. To především znamená, ţe v případě udělení ochrany na přihlášený
předmět či jeho zveřejnění v průběhu řízení o přihlášce vynálezu nemůţe být jinému přihlašovateli
účinně přiznána ochrana na stejný předmět přihlášený později.

14.3.3

Prozatímní ochrana

Prozatímní ochrana vzniká při řízení o udělení patentu, v okamţiku zveřejnění přihlášky.
Zveřejněním patentové přihlášky jsou veřejnosti poskytnuty informace o podstatě vynálezu,
přičemţ v té době většinou ještě není udělen patent, který by majiteli poskytoval výhradní práva.
Zákon pro takový případ poskytuje přihlašovateli moţnost domáhat se přiměřené náhrady od
toho, kdo po zveřejnění patentové přihlášky její předmět vyuţíval. Právo na přiměřenou náhradu
však můţe účinně uplatnit aţ ode dne, kdy nastávají účinky patentu.

14.4 Hlavní instituty průmyslových práv
14.4.1

Patenty

Patent je forma právní ochrany vynálezu splňujícího zákonná kritéria na tuto ochranu. Patenty
jsou udělovány na vynálezy, které jsou nové, jsou výsledkem vynálezecké činnosti a jsou
průmyslově vyuţitelné.
Některá řešení, ač povaţována za řešení z oblasti techniky, jsou zákonem z patentování
vyloučena. Patent tak nemůţe být udělen na odrůdy rostlin a plemena zvířat a biologické způsoby
pěstování rostlin a chovu zvířat (ty poţívají zvláštní specifické ochrany), na způsoby chirurgického
nebo terapeutického ošetřování a na diagnostické metody pouţívané na lidském nebo zvířecím
těle a dále na vynálezy, jejichţ vyuţití by se příčilo veřejnému pořádku nebo dobrým mravům.
Patent platí 20 let od podání přihlášky, ovšem za předpokladu placení kaţdoročních udrţovacích
poplatků.
Z hlediska podnikatele je důleţité vědět, kde získat potřebnou asistenci a zastoupení
v patentových věcech. Role patentových zástupců spočívá v poskytování odborné pomoci ve
věcech průmyslového vlastnictví a zejména v zastupování strany v řízeních před státními úřady.
Právě patentoví zástupci jsou ti, co kvalifikovaně posuzují a radí, který druh ochrany je pro
technické řešení nejúčinnější, a podle právních předpisů a zavedené praxe koncipují nároky na
ochranu a zpracovávají poţadované podklady. Patentový zástupce je technicky i právně vzdělaný
odborník s nejméně pětiletou praxí v oboru průmyslového vlastnictví, který sloţil odbornou
zkoušku u ÚPV. Je zapsán v rejstříku patentových zástupců, který vede Komora patentových
zástupců, a má od této komory osvědčení pro výkon činnosti. Patentoví zástupci jsou, podobně
jako advokáti, povinně pojištěni na odpovědnost za škodu způsobenou jinému v souvislosti s
poskytováním sluţeb patentového zástupce.
Na základě Dohody o udělování evropských patentů existuje v rámci Evropy tzv. evropský patent.
Ten není patentem Společenství (tzv. komunitárním patentem), který dosud ustanoven nebyl.
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Evropský patent je udělován v jednom řízení Evropským patentovým úřadem (EPÚ) pro všechny
smluvní země Evropské patentové organizace (EPO), po svém udělení však jiţ má povahu patentů
národních – národní úřady dále rozhodují na příklad o jeho zrušení (pouze na svém území). Česká
republika přistoupila k EPO ke dni 1. 7. 2002. Od tohoto data mohou přihlašovatelé z celého
světa usilovat o získání evropského patentu s moţností jeho platnosti i na území České republiky.

14.4.2

Užitné vzory

Uţitným vzorem lze chránit technické řešení, které je nové, přesahuje rámec pouhé odborné
dovednosti a je průmyslově vyuţitelné.
Zapsaný uţitný vzor platí 4 roky ode dne podání přihlášky. Dobu platnosti zápisu uţitného vzoru
prodlouţí ÚPV na (zpoplatněnou) ţádost majitele uţitného vzoru aţ dvakrát, pokaţdé o tři roky.
Maximální doba platnosti zapsaného uţitného vzoru je tedy 10 let.
Úřad zapíše uţitný vzor do rejstříku, aniţ by zkoumal, zda předmět přihlášky vyhovuje kritériím
novosti a tvůrčí úrovně, tj. zda je způsobilý k ochraně. Uţitným vzorem tak lze získat ochranu
řešení mnohem rychleji neţ patentem, majitel by se však měl ověřením stavu techniky sám
přesvědčit (nejlépe prostřednictvím patentového zástupce; seznam na: www.patzastupci.cz), zda
mu tato ochrana a její míra v konkrétním případě vyhovuje.

14.4.3

Průmyslové vzory

Průmyslovým vzorem se rozumí vzhled výrobku nebo jeho části, spočívající zejména ve znacích
linií, obrysů, barev, tvaru, struktury nebo materiálů výrobku samotného, nebo jeho zdobení. Jde o
vizuálně vnímatelnou vlastnost či sloţku výrobku, nejde o technickou, konstrukční, funkční,
materiálovou nebo jinou podstatu výrobku, byť by tato byla z reálného výrobku nebo jeho
vyobrazení srozumitelná.
Zapsat nelze průmyslový vzor, je-li v rozporu s veřejným pořádkem nebo dobrými mravy, nebo
pokud existuje překáţka tzv. staršího práva, tzn., pokud jiţ byl u ÚPV shodný průmyslový vzor
přihlášen dříve. Ochrana zapsaného průmyslového vzoru trvá 5 let od data podání přihlášky
průmyslového vzoru. Vlastník průmyslového vzoru můţe tuto dobu ochrany opakovaně obnovit, a
to vţdy o 5 let, aţ na celkovou dobu 25 let od data podání přihlášky průmyslového vzoru.
Přihlašovatel se sídlem v České republice můţe přihlásit průmyslový vzor a získat ochranu i pro
určité nadnárodní celky, například Benelux. Pro celek území všech tří států Beneluxu lze získat
ochranu průmyslového vzoru podáním přihlášky v Beneluxském úřadu pro design (podrobné
informace viz http://www.bbtm-bbdm.org/). Moţností, kterou má přihlašovatel se sídlem v České
republice pro ochranu svého průmyslového vzoru v podstatné části Evropy, je získání ochrany
„zapsaným průmyslovým vzorem Společenství―, jehoţ ochrana se vztahuje na celek území
Evropské unie. Podacím místem pro přímé podání přihlášky pro zapsaný průmyslový vzor
Společenství je OHIM ve španělském Alicante. Nepřímé podání této přihlášky za poplatek je
moţné přes národní úřady průmyslového vlastnictví členských států Evropské unie. Veškeré
informace o průmyslovém vzoru Společenství jsou dostupné na adrese http://oami.europa.eu.

14.4.4

Ochranné známky

Jedním z nejdůleţitějších institutů práv na označení je ochranná známka, upravená v zákoně o
ochranných známkách. Jde o označení, které umoţňuje rozlišit shodné výrobky, pocházející od
různých výrobců, kteří tyto výrobky vyrábějí, nebo s nimi obchodují, a shodné sluţby, které jsou
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poskytovány odlišnými subjekty v oblasti terciární sféry. Podnikatel má tak určitou záruku toho, ţe
jeho výrobky a sluţby vstoupily do povědomí spotřebitele, který se bude lépe orientovat v široké
nabídce zboţí a sluţeb. Působení ochranné známky a její vliv na zákazníka zajišťuje současně i
odbyt produktů a sluţeb na trhu, spolu s vyuţitím dobré pověsti, popř. všeobecné známosti
takového označení.
Ochranná známka nemůţe existovat sama o sobě, bez spojení s konkrétním zboţím, které
označuje, nebo se sluţbami, které jsou pod touto známkou poskytovány.
Za zákonem stanovených podmínek můţe být ochrannou známkou:
slovní označení v běţném typu písma, nebo ve specifickém grafickém provedení;
označení, ztvárněné určitou kresbou, jako obrazové vyobrazení, rovněţ jako
kombinace slova a kresby, tzv. logo;
prostorové (trojrozměrné) označení, které je tvořeno tvarem výrobku nebo jeho
obalu či kombinací takových tvarů se slovy nebo kresbou;
označení tvořené barvou nebo kombinací barev.

Vlastník ochranné známky má výlučné právo uţívat v obchodním styku ochrannou známku ve
spojení s výrobky nebo sluţbami, pro něţ je chráněna. V případě neoprávněného zásahu do práv z
ochranné známky má její vlastník právo domáhat se u příslušného soudu toho, aby porušení nebo
ohroţení jeho práva bylo zakázáno, včetně odstranění následků takového porušení.
Podle teritoriálního principu je ochranná známka, která je zapsána do rejstříku vedeného ÚPV,
platná pouze na území České republiky. V průběhu řízení o přihlášce nebo kdykoliv v době
platnosti zapsané ochranné známky můţe přihlašovatel (vlastník) poţádat Úřad o mezinárodní
zápis ochranné známky u Mezinárodního úřadu WIPO se sídlem v Ţenevě, nebo si podat přihlášku
ochranné známky přímo u zápisného úřadu v té které zemi, o kterou má zájem.
Mezinárodní zápis ochranné známky umoţňuje přihlásit ochrannou známku do států, které jsou
smluvními stranami Madridské dohody o mezinárodním zápisu ochranných známek nebo
Protokolu k Madridské dohodě, a to na základě jediné ţádosti podané u ÚPV. Přihlašovatel můţe
v této ţádosti rovněţ uplatnit právo přednosti z přihlášky ochranné známky v České republice,
přičemţ mezinárodní přihláška musí být identická s národní (českou) přihláškou, nebo s jiţ
zapsanou známkou v České republice, pro stejný či uţší rozsah seznamu výrobků a sluţeb.
Seznam musí přihlašovatel předloţit ve francouzském jazyce. Pokud přihlašovatel ţádá o ochranu
alespoň v jednom státě, který je členem pouze Protokolu k Madridské dohodě, můţe být seznam
ve francouzském nebo anglickém jazyce podle výběru přihlašovatele. Mezinárodní zápis ochranné
známky je po dobu 5 let závislý na existenci zápisu téţe ochranné známky v České republice.
Dojde-li k zániku této ochranné známky ve lhůtě pěti let od data mezinárodního zápisu, bude i její
mezinárodní zápis zrušen v mezinárodním rejstříku. Doba platnosti mezinárodní ochranné známky
je deset let od data podání přihlášky a následně je moţné ji obnovovat pokaţdé na dalších deset
let. Od 1. 10. 2004 je smluvní stranou Protokolu k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu
ochranných známek rovněţ Evropské společenství.

14.4.5

Označení původu a zeměpisná označení

Označení původu a zeměpisné označení se týká ochrany zboţí, které má určitou kvalitu, vlastnosti
nebo jeho kvalita a výlučnost pramení z lidského faktoru nebo pověsti, a to vše v návaznosti na
vymezenou zeměpisnou oblast. Za zboţí se přitom povaţují i sluţby.
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Zatímco ochranná známka je předmětem vlastnictví, označení původu a zeměpisná označení
představují právo na uţívání takového označení kaţdému, kdo dané výrobky ve vymezené oblasti
produkuje a je zárukou pro spotřebitele o vlastnostech a zeměpisném původu takto označeného
zboţí.

14.5 Využívání průmyslových práv k duševnímu vlastnictví
Legální vyuţívání práv k duševnímu vlastnictví umoţňuje licence. Licence představuje výjimečné
povolení nebo oprávnění k nějaké činnosti nebo výkonu. V oblasti průmyslových práv povaţujeme
za licenci povolení k vyuţívání chráněného, utajovaného, či nezveřejněného technického řešení
nebo práva na označení (ochranné známky), které majitel za úhradu poskytuje.
Licenční smlouva je svolením majitele průmyslového práva k vyuţití nehmotného statku třetí
osobou, např. vynálezu chráněného patentem nebo ochranné známky. Podle okolností můţe být
licence výlučná, samostatná nebo nevýlučná. Výlučnou je licence poskytnutá jedinému nabyvateli
práva. Nevýlučná licence je udělena více nabyvatelům. Licenční smlouva by měla vymezovat
předmět a rozsah licence, práva a povinnosti obou stran, způsob řešení sporů, placení licenčních
poplatků atd.
Pokud je ochranná známka v rejstříku zapsaná pro více výrobků či sluţeb, je majitel oprávněn
poskytnout i několik výlučných licencí, kaţdou z nich pro jiné výrobky či sluţby.
Další formou licence je poskytnutí nechráněných, ale utajených výrobních a jiných poznatků
(know-how). Vedle klasických typů licence existuje speciální typ smíšené licence – franchising.
Licenční smlouvou lze právo na pouţívání pouze pronajmout, nelze je prodat. Předpokladem
účinnosti licence u průmyslových práv vůči třetím osobám je zápis licence do příslušného rejstříku
vedeného ÚPV.
Vypracování licenční smlouvy by mělo být v zájmu vlastníka těchto práv svěřeno specializovanému
právníkovi.

14.6 Ochrana proti porušování práv průmyslového vlastnictví
Majiteli patentu, uţitného vzoru, vlastníku ochranné známky nebo jiného předmětu průmyslového
vlastnictví přísluší určitá práva a k jejich porušení dojde zpravidla tehdy, kdyţ je začne vyuţívat
osoba, které jejich majitel právo k uţívání neposkytl. K porušování průmyslových práv dochází v
praxi zejména napodobováním v nejširším slova smyslu. Napodobováním je např. kopírování
designu (tj. porušování průmyslového vzoru) či neoprávněné vyuţívání technického řešení ve
výrobcích nebo nelegální označování výrobků a sluţeb. Smyslem tohoto napodobování je v zásadě
dosáhnout finančního prospěchu na úkor ostatních výrobců a prodejců anebo spotřebitelů.
Těţiště právní ochrany proti porušování práv z průmyslového vlastnictví spočívá v prostředcích
občanského soudního procesu. Majitel patentu nebo vlastník ochranné známky či jiného
předmětu průmyslového vlastnictví se tedy proti porušování svého práva můţe bránit především u
soudu. Hmotně právní úprava soudních prostředků, které má k dispozici, je obsaţena v zákonu č.
221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví. Porušování práv z průmyslového
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vlastnictví můţe být současně také nekalosoutěţním jednáním ve smyslu obchodního zákoníku,
proti kterému se můţe majitel práva soudně bránit.

15

Ochrana životního prostředí

Ţivotní prostředí v České republice, respektive v celé Evropské unii, je samozřejmě nedílnou
součástí podnikatelského prostoru. Ochrana ţivotního prostředí by měla být v kaţdém případě
kompromisem mezi ekologickými, ekonomickými a sociálními aspekty. Tato kapitola poskytuje
základní přehled právních předpisů – zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, které se dotýkají
podnikatelů v souvislosti s problematikou ochrany ţivotního prostředí. Součástí platných i
vznikajících právních předpisů v oblasti ţivotního prostředí jsou základní principy legislativy ES pro
ţivotní prostředí:
Princip prevence – provozovatel má povinnost provádět nezbytná preventivní opatření a
nést náklady vynaloţené na tato opatření
Princip „znečišťovatel platí― – provozovatel, při jehoţ činnosti vzniká ekologická újma nebo
bezprostřední hrozba takové újmy, má nést finanční odpovědnost
Princip naturální restituce – při nápravě závadného stavu se upřednostňují nápravná
opatření před peněţní náhradou a klade se důraz na efektivní dekontaminaci a obnovení
nebo nahrazení poškozeného přírodního zdroje jeho uvedením nebo navrácením do
původního stavu anebo směrem k tomuto stavu
Princip předběţné opatrnosti – hrozí-li nebezpečí nevratného či silného znečištění, nesmí
být pochybnost o něm důvodem k odkladu nápravy
Princip objektivní odpovědnosti – provozovatel je odpovědný za výsledek
Princip trvale udrţitelného rozvoje – podporovat takový rozvoj, který uspokojuje potřeby
současné generace, aniţ by omezoval moţnosti generací budoucích
Princip „od kolébky ke hrobu― – provádět analýzu ţivotního cyklu staveb nebo činností
Princip sanace – navazuje na předchozí principy

15.1 Životní prostředí – všeobecně
Zákon č. 17/1992 Sb., o ţivotním prostředí vymezuje základní pojmy a stanoví základní zásady
ochrany ţivotního prostředí a povinnosti právnických a fyzických osob při ochraně a zlepšování
stavu ţivotního prostředí a při vyuţívání přírodních zdrojů.
Tento zákon se vztahuje na fyzické osoby i na všechny právnické osoby. Určuje povinnost kaţdého
předcházet znečišťování nebo poškozování ţivotního prostředí a minimalizovat nepříznivé
důsledky své činnosti na ţivotní prostředí. Kaţdý, kdo svou činností znečišťuje nebo poškozuje
ţivotní prostředí, je povinen na vlastní náklady zajišťovat sledování tohoto působení a znát jeho
důsledky.
Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o ţivotním prostředí, ve znění pozdějších předpisů,
upravuje v souladu s právem Evropského společenství zabezpečení práva na přístup k včasným a
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úplným informacím o ţivotním prostředí. Zákon podporuje aktivní zpřístupňování informací o
ţivotním prostředí ze strany povinných subjektů, kterými jsou:
•
•
•

správní úřady a jiné organizační sloţky státu a orgány územních samosprávných celků
právnické nebo fyzické osoby, které na základě zvláštních právních předpisů vykonávají
v oblasti veřejné správy působnost vztahující se k ţivotnímu prostředí
právnické osoby zaloţené, zřízené, řízené nebo pověřené výše uvedenými subjekty, stejně
tak fyzické osoby pověřené těmito subjekty

15.2 Ochrana ovzduší
Ochranu ovzduší upravuje zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně ovzduší). Tento zákon upravuje
práva a povinnosti osob a působnost správních úřadů při ochraně vnějšího ovzduší před
vnášením znečišťujících látek lidskou činností. Součástí zákona je také ochrana ozonové vrstvy a
klimatu, dále ustanovení týkající se biopaliv a emisních limitů.
Podle zákona o ochraně ovzduší je kaţdý povinen omezovat a předcházet znečišťování ovzduší a
sniţovat mnoţství jím vypouštěných znečišťujících látek.
Zdroje znečišťování ovzduší jsou dle tohoto zákona mobilní a stacionární. Mobilní zdroje jsou
zejména dopravní prostředky, nesilniční mobilní stroje a přenosná nářadí vybavená spalovacím
motorem. Stacionárními zdroji jsou zařízení spalovacího procesu, šachty, lomy a jiné plochy
s moţností zapaření, hoření a úletu znečišťujících látek, dále skládky paliv, surovin, produktů a
odpadů. Všechny stacionární zdroje znečišťování ovzduší jsou rozděleny do 4 kategorií zdrojů a to
na zvláště velké, velké, střední a malé zdroje. Na výstavbu a provoz všech kategorií zdrojů,
s výjimkou malých zdrojů, je zapotřebí povolení příslušného orgánu ochrany ovzduší, kterým je
místně příslušný krajský úřad.
Důleţitá ustanovení zákona o ochraně ovzduší související s podnikatelskou činností jsou:
1. Při výstavbě a změně stávajících zvláště velkých stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší
nebo při jejich modernizaci je povinností volit nejlepší dostupné technologie.
2. Provozovatelé zdrojů znečišťování ovzduší jsou povinni na poţádání orgánu ochrany
ovzduší poskytovat informace o těchto zdrojích, jejich technickém stavu a vypouštěných
emisích.
3. Provozovatel je povinen zařadit stacionární zdroj do příslušné kategorie.
4. Provozovatelé zdrojů uvedených kategorií, s výjimkou malých zdrojů, jsou povinni uvádět
do provozu a provozovat své zdroje v souladu s podmínkami ochrany ovzduší, plnit
stanovené emisní limity, měřit mnoţství vypouštěných znečišťujících látek ze zdroje, vést
provozní evidenci o stacionárních zdrojích, plnit oznamovací povinnost, platit poplatky za
znečišťování a plnit další povinnosti uvedené v zákoně.
5. Provozovatel malého zdroje znečišťování je povinen uvádět do provozu zdroje jen
v souladu s podmínkami pro provoz těchto zdrojů, oznámit stacionární zdroj obecnímu
úřadu, vést evidenci těkavých látek, zajišťovat prostřednictvím oprávněné osoby měření
účinnosti spalování, mnoţství vypouštěných látek a kontrolu spalinových cest, a to
nejméně jedenkrát za 2 roky.
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6. Provozovatelé stacionárních zdrojů platí poplatky za znečišťování ovzduší. O výši poplatků
rozhoduje krajský úřad (zvláště velké a velké zdroje), obecní úřad s rozšířenou působností
(střední zdroje) nebo obecní úřad (malé zdroje). Poplatkovým obdobím je kalendářní rok,
termín pro odevzdání podkladů pro výpočet poplatku je 31. březen.
7. Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání, které provádějí servisní práce,
údrţby a likvidace chladících, klimatizačních zařízení, zařízení s tepelnými čerpadly,
zařízení obsahujícími rozpouštědla nebo systémů poţární ochrany, jsou povinny při
provádění těchto činností znovu získávat regulované látky a následně tyto látky
zneškodnit, regenerovat nebo recyklovat. Zákon o ochraně ovzduší dále vymezuje
povinnosti označování obalů a výrobků s regulovanými látkami, evidenci, vykazování a
registr regulovaných látek a poplatky za výrobu a dovoz regulovaných látek a výrobků.
K zákonu o ochraně ovzduší byly vydány následující prováděcí právní předpisy související
s podnikatelskou činností ve formě nařízení vlády (NV) a vyhlášek:
vyhláška č. 355/2002 Sb., kterou se stanoví emisní limity a další podmínky provozování
ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících těkavé organické látky
z procesů aplikujících organická rozpouštědla a ze skladování a distribuce benzinu, ve
znění pozdějších předpisů
vyhláška 356/2002 Sb., kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní
limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťování mnoţství vypouštěných
znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěţování zápachem a intenzity
pachů, podmínky autorizace osob, poţadavky na vedení provozní evidence zdrojů
znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatnění, ve znění pozdějších předpisů
vyhláška 357/2002 Sb., kterou se stanoví poţadavky na kvalitu paliv z hlediska ochrany
ovzduší
vyhláška 362/2006 Sb., o způsobu stanovení koncentrace pachových látek, přípustné
míry obtěţování zápachem a způsobu jejího zjišťování
vyhláška č. 455/2006 Sb., o stanovení poţadavků na kvalitu paliv pouţívaných pro
vnitrozemská a námořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší
vyhláška 553/2002 Sb., kterou se stanoví hodnoty zvláštních imisních limitů
znečišťujících látek, ústřední regulační řád a způsob jeho provozování včetně seznamu
stacionárních zdrojů podléhajících regulaci, zásady pro vypracování a provozování
krajských a místních regulačních řádů a způsob a rozsah zpřístupňování informací o
úrovni znečištění ovzduší veřejnosti
NV č. 351/2002 Sb., kterým se stanoví závazné emisní stropy pro některé látky
znečišťující ovzduší a způsob přípravy a provádění emisních inventur a emisních projekcí,
ve znění NV č. 417/2003 Sb.
NV 354/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky pro spalování
odpadu, ve znění NV č. 206/2006 Sb.
NV 112/2004 Sb., o Národním programu sniţování emisí tuhých znečišťujících látek,
oxidu siřičitého a oxidů dusíku ze stávajících zvláště velkých spalovacích stacionárních
zdrojů znečišťování ovzduší
NV č. 117/2005 Sb., o některých opatřeních zabezpečujících ochranu ozonové vrstvy
NV č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší
NV č. 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování
ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší
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NV č. 146/2007 Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách provozování spalovacích
stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší
V připomínkovém řízení je v posledním čtvrtletí roku 2009 Návrh zákona o ochraně ovzduší.
Předkládaný Návrh zákona představuje komplexní revizi právní úpravy obsažené v platném
zákoně č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. Cílem návrhu je
zajištění takové kvality ovzduší, která nepředstavuje zdravotní rizika a rizika pro ekosystémy,
zavedení individuálního přístupu ke zdrojům znečišťování a snížení nadbytečné administrativní
zátěže a zákonných povinností pro jednotlivé subjekty. Jedním ze základních důvodů k přijetí nové
úpravy je i nutná transpozice aktuálních předpisů Evropských společenství.
Z Návrhu zákona o ochraně ovzduší je oproti stávající právní úpravě vyňata problematika
regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů, která bude upravována zvláštním
zákonem. Tento zákon je připravován souběžně s Návrhem zákona o ochraně ovzduší.
Účinnost obou nových zákonů by měla být od června 2010.

15.3 Ochrana klimatu
Zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanoví práva a povinnosti
provozovatelů zařízení a dalších osob při obchodování s povolenkami na emise skleníkových
plynů, postup při vydávání povolení k emisím skleníkových plynů, podmínky hospodaření
s jednotkami přiděleného mnoţství a postup při vydávání a přidělování povolenek na emise
skleníkových plynů.
Základem pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů je Národní alokační plán,
který určí celkové mnoţství povolenek, které bude pro příslušné časové období vydáno
jednotlivým provozovatelům zařízení.
Důleţitá ustanovení související s podnikatelskou činností jsou:
1. Provozovatel zařízení, které vypouští skleníkové plyny do ovzduší, jej můţe provozovat jen
na základě povolení vydaného Ministerstvem ţivotního prostředí. Ministerstvo povolení
vydá jen v případě, ţe provozovatel prokáţe dostatečné materiální, technické a
organizační vybavení ke zjišťování a vykazování emisí skleníkových plynů.
2. Provozovatel je povinen ohlašovat změny týkající se podmínek provozu, uţívání nebo
kapacitě provozu.
3. Provozovatel zařízení zjišťuje a vykazuje mnoţství emisí skleníkových plynů stanoveným
způsobem, dle níţe uvedených vyhlášek
4. Provozovatel má moţnost zaslat vyjádření k národnímu alokačnímu plánu.
5. Provozovatel je povinen poskytnout správci rejstříku pro účely zřízení vkladního účtu
v rejstříku poţadované informace. Provozovatel je také povinen oznámit do 10 dnů
správci rejstříku změnu údajů.
6. Povolenky, které provozovateli zařízení byly přiděleny nebo které nabyl jiným způsobem,
můţe provozovatel zařízení převést na jinou osobu. K převodu povolenky dochází
okamţikem připsání povolenky na účet nabyvatele v rejstříku.
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7. Kaţdý provozovatel zařízení je povinen do 30. dubna vyřadit z obchodování mnoţství
povolenek odpovídající mnoţství emisí v předchozím kalendářním roce, vykázaným v
souladu s tímto zákonem a podmínkami. Okamţikem vyřazení přestávají být povolenky
obchodovatelné.
K tomuto zákonu se váţí následující vyhlášky:
vyhláška č. 150/2005 Sb., kterou se stanoví formulář ţádosti o vydání povolení k emisím
skleníkových plynů
vyhláška č. 696/2004 Sb., kterou se stanoví postup zjišťování, vykazování a ověřování
mnoţství emisí skleníkových plynů
NV č. 80/2008 Sb., o Národním alokačním plánu pro obchodovací období roků 2008 –
2012

15.4 Integrovaná prevence znečišťování
Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru
znečišťování a o změně některých zákonů (dále jen zákon o integrované prevenci), ve znění
pozdějších předpisů, stanoví povinnosti provozovatelů zařízení, upravuje postup při vydávání
integrovaného povolení a upravuje systém výměny informací o nejlepších dostupných technikách.
Nejlepší dostupné techniky jsou nejúčinnější a nejpokročilejší stádia vývoje technologií, činností a
způsobu jejich provozování, které jsou navrţeny k předcházení, a pokud to není moţné, tak
k omezování emisí a jejich dopadů na ţivotní prostředí. Systém výměny informací o nejlepších
dostupných technikách zahrnuje sledování vývoje nejlepších dostupných technik v ČR a EU,
zajišťování autorizovaných překladů a hodnocení aplikace nejlepších dostupných technik. Systém
výměny informací zabezpečuje Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s ostatními orgány
státní správy. Integrované povolení je rozhodnutí, kterým se stanoví podmínky k provozu zařízení,
včetně provozu činností přímo spojených s provozem zařízení. Integrované povolení se vydává
namísto rozhodnutí, stanovisek a souhlasů vydávaných podle jiných zvláštních právních předpisů.
O integrované povolení ţádají provozovatelé zařízení v průmyslových činnostech vyjmenovaných
v příloze č. 1 k zákonu o integrované prevenci:
energetika
výroba a zpracování kovů
zpracování nerostů
chemický průmysl
nakládání s odpady
ostatní průmyslové činnosti
Důleţitá ustanovení, která souvisejí s podnikatelskou činností, jsou:
1. Provozovatel zařízení podává ţádost o vydání integrovaného povolení k dotčenému úřadu
– krajský úřad nebo Ministerstvo ţivotního prostředí. Zákon dále stanovuje náleţitosti
ţádosti o vydání integrovaného povolení
2. Provozovatel zařízení je povinen provozovat zařízení v souladu s integrovaným povolením,
ohlásit změny v provozu zařízení, spolupracovat s příslušnými správními úřady při
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kontrolách, neprodleně hlásit všechny mimořádné situace a vést evidenci údajů o plnění
závazných podmínek provozu integrovaného povolení.
K zákonu o integrované prevenci byly vydány tyto platné prováděcí právní předpisy:
vyhláška č. 554/2002 Sb., kterou se stanoví vzor ţádosti o vydání integrovaného
povolení, rozsah a způsob jejího vyplnění
NV č. 63/2003 Sb., o způsobu a rozsahu zabezpečení systému výměny informací o
nejlepších dostupných technikách
Samostatný zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování ţivotního prostředí a
integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti ţivotního prostředí platí od roku
2008 a navazuje na zákon o integrované prevenci.
Integrovaný registr znečišťování je veřejně přístupný informační systém veřejné správy, který vede
Ministerstvo ţivotního prostředí.
Provozovatel je povinen dle tohoto zákona:
1. Ohlásit úniky a přenosy znečišťujících látek, úniky znečišťujících látek při překročení jejich
prahových hodnot a přenosy znečišťujících látek, při překročení jejich prahových hodnot,
v odpadech mimo provozovnu.
2. Provozovatel vede evidenci údajů pro ohlašování.
3. Provozovatel ohlašuje poţadované údaje vţdy do 31. března běţného roku za předchozí
kalendářní rok.
K zákonu o integrovaném registru znečišťování se váţe tento právní předpis:
NV č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a
údaje poţadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování ţivotního
prostředí

15.5 Ochrana vod
Účelem zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů, je zejména chránit povrchové a podzemní vody, stanovit podmínky pro
hospodárné vyuţívání vodních zdrojů a pro zachování i zlepšení jakosti povrchových a podzemních
vod, včetně vytvoření podmínek pro sniţování nepříznivých účinků povodní a sucha a zajištění
bezpečnosti vodních děl. Vodní zákon upravuje právní vztahy k povrchovým a podzemním vodám,
vztahy fyzických a právnických osob k vyuţívání povrchových a podzemních vod.
K nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami je vyţadováno povolení vodoprávního
úřadu, pokud jde o:
povrchové vody – k jejich odběru, vzdouvání, akumulaci, k vyuţívání jejich energetického
potenciálu, k uţívání těchto vod pro chov ryb nebo vodní drůbeţe nebo k jinému nakládání
s nimi
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podzemní vody – k jejich odběru, akumulaci, čerpání za účelem sniţování jejich hladiny,
k umělému obohacování podzemních zdrojů vod povrchovou vodou nebo k jinému
nakládání s nimi
vypuštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních
čerpání povrchových nebo podzemních vod a jejich následného vypouštění do těchto vod
za účelem získání tepelné energie
čerpání znečištěných podzemních vod za účelem sníţení jejich znečištění a k jejich
následnému vypouštění do těchto vod,
Povolení k nakládání s vodami se vydává fyzickým nebo právnickým osobám k jejich ţádosti a na
časově omezenou dobu. V povolení k nakládání s vodami se stanoví účel, rozsah, povinnosti a
podmínky, za kterých se povolení vydává.
Důleţitá ustanovení související s podnikatelskou činností jsou:
1. Kaţdý, kdo nakládá s povrchovými nebo podzemními vodami, je povinen dbát o jejich
ochranu a zabezpečovat jejich hospodárné a účelné uţívání.
2. Oprávněný, který má povolení k nakládání s vodami, je povinen měřit mnoţství a jakost
vody, se kterým nakládá a předávat výsledky tohoto měření příslušnému správci povodí.
3. K některým činnostem je třeba povolení – k výsadbě stromků v záplavovém území, k
těţbě písku, štěrku a bahna, ke geologickým pracím na pozemcích v záplavových územích
a k vrácení vodního toku do původního koryta.
4. K provedení vodních děl, k jejich změnám a změnám jejich uţívání, jakoţ i k jejich
odstranění je třeba povolení vodoprávního úřadu. Vodoprávní úřad vydá stavební povolení
k vodním dílům.
5. K vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace je
třeba povolení.
6. K ochraně vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti zdrojů podzemních a povrchových
vod vyuţívaných nebo vyuţitelných pro zásobování pitnou vodou jsou vodoprávním
úřadem určena ochranná pásma I. a II. stupně. V ochranných pásmech je stanoveno,
které činnosti poškozují nebo ohroţují vydatnost a nelze je tudíţ v pásmech provádět.
7. Pro vypouštění odpadních vod do povrchových nebo podzemních je povinnost zajistit jejich
zneškodňování v souladu s podmínkami stanovenými v povolení k jejich vypouštění. Ten,
kdo odpadní vody vypouští, je povinen měřit objem vypouštěných vod a míru jejich
znečištění a výsledky měření předávat vodoprávnímu úřadu.
8. Původce havárie je povinen činit bezprostřední opatření k odstraňování příčin a následků
havárie. Přitom je nutné se řídit havarijním plánem, popř. pokyny vodoprávního úřadu a
české inspekce ţivotního prostředí.
9. Vlastníci pozemků, na nichţ se nacházejí koryta vodních toků, jsou povinni strpět na
pozemku břehové porosty, udrţovat břehy koryta vodního toku, strpět na svém pozemku
vodní díla umístěná v korytě toku, ohlašovat zjevné závady v korytě a strpět na svém
pozemku bez náhrady umístění zařízení ke sledování stavu povrchových a podzemních
vod a ekologických funkcí vodního toku.
10. Vlastníci staveb a zařízení v korytech vodních toků jsou povinni odstraňovat předměty
zachycené na těchto stavbách a zařízeních.
11. Vlastník vodního díla je povinen dodrţovat podmínky a povinnosti, za kterých bylo vodní
dílo povoleno, udrţovat vodní dílo v řádném stavu, provádět technicko-bezpečnostní
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dohled na vlastní náklady, dbát pokynů správce vodního toku a dalších povinností
vyplývajících ze zákona o vodách.
12. Drţitel povolení k odběru podzemní vody je povinen platit za skutečné mnoţství odebrané
podzemní vody podle účelu odběru vody. Poplatek se platí za kalendářní rok. Pro
stanovení výše záloh poplatku pro následující kalendářní rok je odběratel povinen
zpracovat poplatkové hlášení. Odběratel je povinen do 15. února předloţit dle vodního
zákona České inspekci ţivotního prostředí poplatkové přiznání za uplynulý kalendářní rok.
13. Právnické a fyzické osoby, které vypouští odpadní vody do vod povrchových, jsou povinni
platit poplatek za znečištění vypouštěných odpadních vod a poplatek z objemu
vypouštěných odpadních vod. Pro účel stanovení poplatků je znečišťovatel povinen u
kaţdého zdroje a výpustě sledovat koncentraci znečištění ve vypouštěných odpadních
vodách, jejich objem a vést o tomto sledování a měření evidenci.
14. Také za povolené vypouštění odpadních vod do vod podzemních platí oprávněný
poplatek.
K zákonu o vodách byly vydány následující prováděcí předpisy související s podnikatelskou
činností:
vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech ţádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o
náleţitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších
předpisů
vyhláška č. 195/2003 Sb., o náleţitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních
děl
vyhláška č. 20/2002 Sb., o způsobu a četnosti měření mnoţství a jakosti vody
vyhláška č. 293/2002 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových
vyhláška č. 7/2003 Sb., o vodoprávní evidenci, ve znění pozdějších předpisů
vyhláška č. 125/2004 Sb., kterou se stanoví vzor poplatkového přiznání pro účely výpočtu
poplatku za odebrané mnoţství podzemní vody
vyhláška č. 450/2005 Sb., o náleţitostech nakládání se závadnými látkami a
náleţitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování
a odstraňování jejich škodlivých následků, ve znění pozdějších předpisů
NV č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a
odpadních vod, náleţitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a
do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění pozdějších předpisů

15.6 Ochrana půdního fondu
Účelem zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších
předpisů, je ochrana zemědělského půdního fondu. Zemědělský půdní fond (ZPF) tvoří pozemky
zemědělsky obhospodařované, to je orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, trvalé
travní porosty a půda dočasně neobdělávaná. Do ZPF náleţejí také rybníky s chovem ryb nebo
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vodní drůbeţe a nezemědělská půda potřebná k zajišťování zemědělské výroby (polní cesty,
pozemky se závlahami, odvodňovací příkopy, atd.).
Při nakládání s půdou pro nezemědělské účely je nutné dodrţovat zásady ochrany ZPF. V případě
odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu je třeba souhlasu orgánu ochrany ZPF. Půdu lze
odejmout ze ZPF trvale nebo dočasně. Za odnětí půdy ze ZPF se platí odvody, o jejich výši
rozhoduje orgán ochrany zemědělského půdního fondu.
K zákonu o ochraně zemědělského půdního fondu byla vydána prováděcí vyhláška č. 13/1994
Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu, ve znění
pozdějších předpisů

15.7 Ochrana přírody a krajiny
Zákon č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, stanoví jak
přispět k udrţení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem ţivota,
přírodních hodnot a krás, k šetrnému hospodaření s přírodními zdroji a vytvořit v souladu
s právem ES v ČR soustavu NATURA 2000. Ochrana přírody a krajiny je veřejným zájmem. Kaţdý
je povinen při vyuţívání krajiny strpět omezení vyplývající z tohoto zákona. Důleţitá ustanovení
související s podnikatelskou činností jsou:
1. Fyzické a právnické osoby jsou povinni při provádění zemědělských, lesnických a
stavebních prací, při vodohospodářských úpravách, v dopravě a energetice postupovat
tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu ţivočichů
nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými
prostředky.
2. Péče o dřeviny, zejména jejich ošetřování a udrţování je povinností vlastníků. Ke kácení
dřevin je nezbytné povolení. V rozhodnutí o kácení dřevin můţe být uloţena ţadateli
přiměřená náhradní výsadba ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením.
3. Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého
místa či oblasti, je chráněn před činností sniţující jeho estetickou a přírodní hodnotu.
K umisťování a povolování staveb, i jiným činnostem, které by mohly sníţit nebo změnit
krajinný ráz, je nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody.
4. Národní parky, chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace, národní přírodní
památky, přírodní rezervace a přírodní památky mají v tomto zákoně stanoveny své
ochranné podmínky pro kaţdou kategorii chráněného území zvlášť.
5. Kaţdý kdo drţí, chová, pěstuje, dopravuje, prodává, vyměňuje, nabízí za účelem prodeje
nebo výměny nebo zpracovává zvláště chráněnou rostlinu, zvláště chráněného ţivočicha
nebo rostlinu a ţivočicha chráněné dle mezinárodních úmluv nebo předpisu o dovozu a
vývozu ohroţených druhů, je povinen prokázat jejich zákonný původ.
6. Pokud vlastníku zemědělské půdy nebo lesního pozemku či rybníka s chovem ryb a vodní
drůbeţe, nebo nájemci, který tyto pozemky oprávněně uţívá, vznikne či trvá v důsledku
omezení újma, má nárok na její finanční náhradu.
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7. Ten, kdo v rámci výstavby nebo jiného uţívání krajiny zamýšlí uskutečnit závaţné zásahy
do krajiny, je povinen předem a na vlastní náklady zajistit provedení přírodovědného
průzkumu dotčených pozemků a písemné hodnocení vlivu zamýšleného zásahu na
rostliny a ţivočichy, tzv. biologické hodnocení, pokud o jeho nezbytnosti rozhodne orgán
ochrany přírody. Pokud vyplyne z biologického hodnocení potřeba zajištění přiměřených
náhradních opatření, je investor povinen tato opatření realizovat na svůj náklad.
8. Kdo poškodí, zničí nebo nedovoleně změní části přírody a krajiny, je povinen navrátit ji do
původního stavu, pokud je to moţné a účelné. Pokud uvedení do původního stavu není
moţné a účelné, můţe být rozhodnuto, aby povinný povedl přiměřená náhradní opatření
k nápravě.
K zákonu o ochraně přírody a krajiny byly vydány tyto prováděcí vyhlášky:
vyhláška č. 166/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny, v souvislosti s vytvářením soustavy NATURA 2000
vyhláška č. 360/2000 Sb., o stanovení způsobu výpočtu výše náhrady škody způsobené
vybranými zvláště chráněnými ţivočichy
vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992
Sb.

Zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými
ţivočichy, ve znění pozdějších předpisů, upravuje poskytování náhrad škod, které jsou způsobeny
některými druhy zvláště chráněnými ţivočichy. Náhrady škod poskytuje stát za podmínek, které
vymezuje právě tento zákon. Mezi tyto vybrané ţivočichy patří bobr evropský, vydra říční,
kormorán velký, los evropský, medvěd hnědý, rys ostrovid a vlk.

15.8 Odpady
Tuto oblast upravuje zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, upravuje zásady pro předcházení vzniku odpadů, nakládání s nimi a
práva a povinnosti osob v odpadovém hospodářství.
Z uvedeného vyplývá celá řada povinností původcům odpadů, mimo jiné předcházet vzniku
odpadů, zařazovat odpady podle druhu a Katalogu odpadů, vést evidenci odpadů, přednostně
vyuţívat odpady, opatřit si příslušné souhlasy k nakládání s odpady od orgánů veřejné správy
apod. Důleţitou povinností je také zpracování plánu odpadového hospodářství původcem odpadu.
Zákon o odpadech zavedl poplatky za uloţení odpadů na skládky a také povinnost vytvářet
finanční rezervu na rekultivaci a asanaci skládek ze strany jejich provozovatelů.
Důleţitá ustanovení související s podnikatelskou činností jsou:
1. Původce odpadu a oprávněná osoba jsou povinni odpad zařadit podle katalogu odpadů,
který je stanoven vyhláškou.
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2. Původce odpadu a oprávněná osoba jsou povinni pro účely nakládání s odpadem zařadit
odpad do kategorie nebezpečný nebo ostatní.
3. Kaţdý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost předcházet vzniku
odpadů, omezovat jejich mnoţství a nebezpečné vlastnosti. Odpady, jejichţ vzniku nelze
zabránit, musí být vyuţity nebo odstraněny způsobem, který neohroţuje lidské zdraví a
ţivotní prostředí.
4. Právnická osoba a fyzická osoba oprávněná k podnikání, která uvádí na trh výrobky, je
povinna v průvodní dokumentaci, na obalu, v návodu na pouţití, či jinou vhodnou formou
informace o způsobu vyuţití nebo odstranění nespotřebovaných částí výrobku.
5. Kaţdý má při své činnosti povinnost zajistit přednostně vyuţití odpadů před jejich
odstraněním. Materiálové vyuţití odpadů má přednost před jiným vyuţitím odpadů.
6. K převzetí odpadu do svého vlastnictví je oprávněna pouze osoba, která je
provozovatelem zařízení k vyuţití nebo odstranění nebo ke sběru a výkupu určeného
druhu odpadu.
7. Původce odpadů je dále povinen:
a. ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů,
b. třídit odpady,
c. vést průběţnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi,
d. ohlašovat odpady,
e. zpracovat plán odpadového hospodářství,
f. ustanovit odpadového hospodáře a
g. platit poplatky za ukládání odpadů na skládky.
8. Právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání zúčastněné na přepravě odpadů jsou
povinny:
a. zabezpečit přepravu odpadů v souladu s předpisy,
b. předloţit na vyzvání doklady související s dopravou,
c. označit přepravní prostředek stanoveným způsobem a
d. při přepravě nebezpečných odpadů informovat řidiče vozidla o této skutečnosti.
9. Dále zákon stanovuje povinnosti při nakládání s odpady perzistentních organických
znečišťujících látek a PCB, odpadními oleji, bateriemi a akumulátory, s kaly z čistíren
odpadních vod, odpady z výroby oxidu titaničitého, odpady azbestu, autovlaky a
elektrickými a elektronickými zařízeními.
10. Povinnost zpětného odběru se vztahuje na oleje jiné neţ surové minerální oleje a surové
oleje z ţivičných nerostů, elektrické akumulátory, galvanické články a baterie, výbojky a
zářivky, pneumatiky a elektrozařízení.
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11. Původci odpadů a oprávněné osoby vedou průběţnou evidenci o odpadech a způsobech
nakládání s odpady za kaţdou samostatnou provozovnu a za kaţdý druh odpadu zvlášť.
V případě, ţe produkují nebo nakládají s více neţ 50 kg nebezpečných odpadů za
kalendářní rok nebo s více neţ 50 tunami ostatních odpadů za kalendářní rok, jsou
povinni zasílat kaţdoročně do 15. února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o
druzích, mnoţství a způsobech nakládání s odpady.
12. Plán odpadového hospodářství původce odpadů zpracovávají původci odpadů, kteří
produkují ročně více neţ 10 tun nebezpečného odpadu nebo více neţ 1000 tun ostatního
odpadu. Plán se zpracovává na dobu nejméně 5 let.
K zákonu o odpadech byly vydány následující prováděcí právní předpisy:
vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších
předpisů
vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných
odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup
při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů, ve znění pozdějších předpisů
vyhláška č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru
některých výrobků, ve znění pozdějších předpisů
vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a
elektroodpady a o bliţších podmínkách financování nakládání s nimi, ve znění pozdějších
předpisů
V hospodářství je dlouho očekáván nový zákon o odpadech, který by měl být oproti stávajícímu
legislativnímu předpisu jednoduchý, stručný a srozumitelnější. Ministerstvo životního prostředí ČR
zpracovalo již dva návrhy nového odpadového zákona, nicméně vzhledem k mnoha připomínkám
a kritikám ani jeden návrh nebyl akceptován. Nyní se připravují teze k odpadovému zákonu a
v průběhu roku 2010 by mohl být Návrh zákona o odpadech předložen do meziresortního
připomínkového řízení.
připomínkovém řízenínyní . Účinnost nového odpadového zákona je plánována od 1. ledna 2011.

15.9 Obaly
Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
má za účel předcházet vzniku odpadů z obalů, a to zejména sniţováním hmotnosti, objemu a
škodlivosti obalů.
Zákon současně stanoví práva a povinnosti podnikajících právnických a fyzických osob při
nakládání s obaly a uvádění obalů a balených výrobků na trh nebo do oběhu, při zpětném odběru
a při vyuţití odpadů z obalů a stanoví poplatky a ochranná opatření,
Důleţitá ustanovení související s podnikatelskou činností jsou:
1. Osoba, která uvádí na trh obal, je povinna zajistit, aby hmotnost a objem obalu byly co
nejmenší při dodrţení poţadavků kladených na balený výrobek.
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2. Osoba, která uvádí na trh obal, balený výrobek nebo obalový prostředek, je povinna
zajistit, aby koncentrace látek byla v souladu s limitními hodnotami stanovenými
zvláštními předpisy.
3. Osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu výrobky, jejichţ obaly jsou opakovaně
pouţitelné, je povinna učinit organizační, technická nebo finanční opatření, která
umoţňují opakované pouţití obalů. Stejné je to i u vratných obalů.
4. Osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu výrobky ve vratných zálohovaných obalech, je
povinna vykupovat tyto vratné obaly bez omezení mnoţství a bez vázání tohoto výkupu na
nákup zboţí.
K zákonu o obalech byly vydány následující prováděcí právní předpisy:
vyhláška č. 115/2002 Sb., o podrobnostech nakládání s obaly
vyhláška č. 116/2002 Sb., o způsobu označování vratných zálohovaných obalů
vyhláška č. 641/2004 Sb., o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování
údajů z této evidence
NV č. 111/2002 Sb., kterým se stanoví výše zálohy pro vybrané druhy vratných
zálohovaných obalů

15.10

Chemické látky a chemické přípravky

Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, upravuje v souladu s právem Evropského společenství
práva a povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob při klasifikaci a zkoušení
nebezpečných vlastností chemických látek a přípravků, jejich balení a označování, uvádění na trh
nebo do oběhu, pouţívání a při vývozu a dovozu chemických látek a chemických přípravků a při
oznamování a registraci chemických látek.
Důleţitá ustanovení související s podnikatelskou činností:
1. Výrobce nebo dovozce je povinen před uvedením látky nebo přípravku na trh, provést její
klasifikaci. Údaje pouţité pro klasifikaci je nutné uchovávat pod dobu, kterou jsou látky
nebo přípravky uváděny na trh nebo do oběhu.
2. Osoba, která hodlá uvést na trh látku samotnou nebo obsaţenou v přípravku, je povinna
poţádat Ministerstvo zdravotnictví o registraci této látky.
3. Osoba nebo první distributor, kteří uvádí na trh nebo do oběhu látky nebo přípravky
klasifikované jako nebezpečné, jsou povinni opatřit tyto látky a přípravky obaly a uzávěry,
které splňují zákonem uvedené poţadavky. Stejně tak musí splňovat poţadavky zákona
na patřičné označení na obalu látky nebo přípravku.
4. Osoba, která uvádí na trh nebezpečnou látku nebo přípravek, je povinna zajistit
vypracování bezpečnostního listu v českém jazyce. Tento bezpečnostní list je souhrnem
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identifikačních údajů o výrobci, o nebezpečné látce a údajů potřebných pro ochranu
ţivotního prostředí a zdraví.
5. Osoba, která vyrábí nebo dováţí nebezpečné látky samotné nebo obsaţené v přípravcích,
je povinna oznámit ministerstvu údaje o těchto látkách uvedených na trh v kalendářním
roce v případě, ţe jejich mnoţství je větší neţ 1000 tun, a to k 15. únoru následujícího
roku. Stejně tak má tato osoba povinnost vést evidenci o těchto látkách nebo přípravcích.
K zákonu o chemických látkách a chemických přípravcích byly vydány následující prováděcí právní
předpisy:
vyhláška č. 221/2004 Sb., kterou se stanoví seznamy nebezpečných chemických látek a
nebezpečných chemických přípravků, jejichţ uvádění na trh je zakázáno nebo jejichţ
uvádění na trh, do oběhu nebo pouţívání je omezeno, ve znění pozdějších předpisů
vyhláška č. 220/2004 Sb., kterou se stanoví náleţitosti oznamování nebezpečných
chemických látek a vedení jejich evidence
vyhláška č. 234/2004 Sb., o moţném pouţití alternativního nebo jiného odlišného názvu
nebezpečné chemické látky v označení nebezpečného chemického přípravku a udělování
výjimek na balení a označování nebezpečných chemických látek a nebezpečných
chemických přípravků.
V oblasti chemických látek a chemických přípravků došlo k důleţité změně a to nabytím účinnosti
přímo platného nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006
o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury
pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93,
nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS,
93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES.

15.11 Posuzování vlivů na životní prostředí
Účelem zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je posuzování vlivů na ţivotní prostředí a
veřejné zdraví a postup fyzických osob, právnických osob, správních úřadů a územních
samosprávních celků při tomto posuzování. Posuzování vlivů na ţivotní prostředí podléhají
vymezené záměry a koncepce, jejichţ provedení by mohlo závaţně ovlivnit ţivotní prostředí.
Posuzují se vlivy na veřejné zdraví a vlivy na ţivotní prostředí, které zahrnují vlivy na ţivočichy,
rostliny, ekosystémy, půdu, horninové prostředí, vodu, ovzduší, klima, krajinu, přírodní zdroje,
hmotný majetek a kulturní památky. Předmětem posuzování jsou záměry a změny uvedené
v příloze zákona.
Důleţitá ustanovení zákona jsou:
1. Posuzování zahrnuje zjištění, popis, posouzení a vyhodnocení předpokládaných přímých a
nepřímých vlivů provedení i neprovedení záměru na ţivotní prostředí. Při posuzování
záměru se hodnotí vlivy na ţivotní prostředí při jeho přípravě, provádění, provozování i
jeho ukončení, popřípadě důsledky jeho likvidace a dále sanace nebo rekultivace území.
Posuzuje se běţné provozování i moţnost havárie.
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2. Ten, kdo hodlá provést záměr, je povinen předloţit oznámení záměru příslušnému
krajskému úřadu.
3. Cílem zjišťovacího řízení je upřesnění informací, které je vhodné uvést do dokumentace
vlivů záměru na ţivotní prostředí.
4. Oznamovatel zajistí zpracování dokumentace v písemné podobě. Kaţdý se můţe vyjádřit
k dokumentaci u příslušného úřadu, a to písemně do 30 dnů od zveřejnění informace o
dokumentaci.
5. Úřad následně zajistí zpracování posudku osobou k tomu oprávněnou. K posudku je kaţdý
oprávněn zaslat písemné vyjádření. Zpracovatel posudku následně vypořádá obdrţená
písemná vyjádření k posudku a vyjádření z veřejného projednávání a na jejich základě
popřípadě upraví návrh stanoviska.
6. Náklady spojené s posuzováním vlivů záměrů na ţivotní prostředí, s výjimkou nákladů
spojených s veřejným projednáváním a zveřejňováním, hradí oznamovatel.
K zákonu o posuzování vlivů na ţivotní prostředí byly vydány následující prováděcí právní předpisy:
vyhláška č. 353/2004 Sb., kterou se stanoví bliţší podmínky osvědčení o odborné
způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví, postup při jejich ověřování a
postup při udělování a odnímání osvědčení
vyhláška č. 457/2001 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek
souvisejících s posuzováním vlivů na ţivotní prostředí

15.12 Prevence havárií
Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závaţných havárií způsobených nebezpečnými chemickými
látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č.
320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních
úřadů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o prevenci havárií), stanoví systém prevence
závaţných havárií pro objekty a zařízení, v nichţ je umístěna vybraná nebezpečná chemická látka
nebo chemický přípravek a jeho cílem je sníţit nebo omezit následky závaţných havárií na zdraví
a ţivoty lidí, na hospodářská zvířata, ţivotní prostředí a majetek v objektech a zařízeních a v jejich
okolí.
Pro účely prevence proto zákon stanoví povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických
osob, které vlastní, uţívají nebo budou uţívat objekt nebo zařízení s obsahem vybraných
nebezpečných chemických látek nebo přípravků.
Důleţitá ustanovení související s podnikatelskou činností jsou:
1. Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která uţívá objekt nebo zařízení, je
povinna zpracovat seznam s údaji o nebezpečných látkách a přijmout nezbytná opatření
k prevenci závaţných havárií.
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2. Pokud se na právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu nevztahuje povinnost
uvedená výše, je povinna tuto skutečnost protokolárně zaznamenat.
3. Návrh na zařazení objektu nebo zařízení do skupiny provozovatel předkládá krajskému
úřadu. Krajský úřad určí objekty a zařízení, kde se pravděpodobnost vzniku nebo následky
závaţné havárie mohou zvýšit.
4. Provozovatel objektu nebo zařízení je povinen zpracovat bezpečnostní program nebo
zprávu (dle zařazení objektu), ve kterém uvede zásady prevence závaţné havárie a
strukturu a systém řízení bezpečnosti zajišťující ochranu zdraví a ţivotů lidí a ţivotného
prostředí.
5. Provozovatel je povinen sjednat pojištění odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku
závaţné havárie.
6. Provozovatel je povinen zpracovat plán fyzické ochrany objektu nebo zařízení, ve kterém
uvede bezpečnostní opatření.
K zákonu o prevenci závaţných havárií byly vydány následující prováděcí právní předpisy:
vyhláška č. 255/2006 Sb., o rozsahu a způsobu zpracování hlášení o závaţné havárii a
konečné zprávy o vzniku a následcích závaţné havárie
vyhláška č. 256/2006 Sb., o podrobnostech systému prevence závaţných havárií
NV č. 254/2006 Sb., o kontrole nebezpečných látek
NV č. 452/2004 Sb., kterým se stanoví způsob hodnocení bezpečnostního programu
prevence závaţné havárie a bezpečnostní zprávy, obsah ročního plánu kontrol, postup při
provádění kontroly, obsah informace a obsah výsledné zprávy o kontrole.

15.13 Předcházení a náprava ekologické újmy
Dne 17. srpna 2008 nabyl účinnosti zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a její
nápravě a o změně některých zákonů. Účelem tohoto zákona je transpozice směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2004/35/ES o odpovědnosti za ţivotní prostředí v souvislosti s prevencí a
nápravou škod na ţivotní prostředí do právního řádu České republiky. Tento zákon má velmi
úzkou vazbu na oblast ochrany ţivotního prostředí a tudíţ na zákon č. 144/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 167/2008 Sb., stanoví podmínky, za nichţ vzniká provozovatelům (podnikatelé a další
osoby vykonávající rizikovou provozní činnost) povinnost provádět v případě bezprostřední hrozby
ekologické újmy preventivní a v případě jejího vzniku nápravná opatření. Za ekologickou újmu se
v rámci zákona povaţuje pouze taková nepříznivá změna, která je měřitelná a má závaţné
nepříznivé účinky na přírodní zdroje.
Zákon č. 167/2008 Sb., se vztahuje pouze na provozovatele vybraných provozních činností, které
jsou povaţovány za rizikové pro ţivotní prostředí a lidské zdraví. Jedná se například o:
skládky,
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spalovny odpadu či přeshraniční přepravu odpadu,
úloţiště těţebních odpadů,
velké průmyslové podniky podléhající integrovanému povolení,
provozovatelé vypouštějící odpadní vody do vod povrchových či odebírající povrchové či
podzemní vody,
provozovatelé nakládající s geneticky modifikovanými organismy.
Nástrojem k zajištění preventivních a nápravných opatření má být finanční zajištění k náhradě
nákladů. Zákon upravuje podmínky finančního zajištění, nicméně odkládá účinnost těchto
ustanovení o 5 let (do roku 2013) tak, aby jeho aplikace neznamenala dramatické dopady na
podnikatelskou sféru a finanční trhy.

15.14 Obnovitelné zdroje energie
Účelem zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je v zájmu ochrany klimatu a ţivotního
prostředí podpořit vyuţívání obnovitelných zdrojů energie, zajistit trvalé zvyšování podílu
obnovitelných zdrojů na spotřebě primárních energetických zdrojů a přispět k šetrnému vyuţívání
přírodních zdrojů.
Podpora se dle tohoto zákona vztahuje na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů vyrobenou
v zařízeních vyuţívajících obnovitelné zdroje, s výjimkou větrných elektráren umístěných na
rozloze 1 km2 o celkovém instalovaném výkonu nad 20 MWe.
Podpora výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů je stanovena odlišně s ohledem na druh
obnovitelného zdroje a velikosti instalovaného výkonu a v případě elektřiny vyrobené z biomasy i
podle parametrů biomasy stanovených prováděcím právním předpisem.
K zákonu se vztahuje vyhláška č. 482/2005 Sb., o stanovení druhů, způsobů vyuţití a parametrů
biomasy při podpoře výroby elektřiny z biomasy, ve znění pozdějších předpisů.

16

Rizika související s podnikáním

Podnikatelé jsou při podnikání vystaveni řadě rizik, která mohou významným způsobem ovlivnit
výsledky jejich podnikání. Za rizika lze obecně povaţovat veškeré neţádoucí odchylky od
standardního, resp. obvyklého vývoje podmínek pro podnikání a obchod s nepříznivým dopadem
na konkrétní podnikatelský subjekt. Míra rizika je pak závislá na pravděpodobnosti výskytu
neţádoucí odchylky od standardního (obvyklého) vývoje ovlivňující nepříznivě podnikatelské
aktivity podnikatelů.
Některá z rizik, jimţ jsou podnikatelé vystaveni při své podnikatelské činnosti, mají charakter
obecných rizik, která bezprostředně nevyplývají z podnikání. Jedná se především o škody na
majetku, které mohou být způsobeny ţivelními událostmi nebo zaviněním jiných osob. V tomto
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případě se můţe jednat o škody na majetku způsobené jinými osobami neúmyslně (z nedbalosti)
nebo úmyslně. Do kategorie škod způsobených podnikateli jinými osobami úmyslně spadají
zejména krádeţe (odcizení majetku).
Druhá základní skupina rizik bezprostředně souvisí s prováděním podnikatelské činnosti.
Zahrnuje především rizika vyplývající z nedodrţení smluvních závazků (nenáleţité věcné plnění
smluvních závazků, závady v platebním styku, náklady spojené s reklamačním řízením a řešením
případných sporů apod.), ale také rizika vyplývající z chyb, omylů a nedostatků při provádění
vlastní podnikatelské činnosti.
Uvedená kategorizace, resp. členění rizik je relativní. Stejná neţádoucí odchylka můţe být, a to i
v konkrétním jednotlivém případě, výsledkem působení různých faktorů, resp. příčin.

16.1 Obecná rizika a možnosti prevence
16.1.1 Škody způsobené živelními událostmi
Riziko vyplývající ze škod způsobených ţivelními událostmi je obvykle velmi obtíţně předvídatelné
a na úrovni podnikatelského subjektu je obtíţné přijímat účinná opatření, která by je významně
omezovala, či dokonce vylučovala. Zkušenosti z posledního období, kdy vlivem značných výkyvů
počasí, které jsou přisuzovány klimatickým změnám, docházelo k opakovaným ţivelním
pohromám v podobě extrémních povodní, posunula vnímání významu preventivních opatření
v této oblasti. Příslušná věcná preventivní opatření jsou přijímána a realizována v obecném zájmu
a jejich smyslem je minimalizovat rizika ohroţení celých oblastí ţivelní pohromou. Tato preventivní
opatření mají nicméně selektivní, nikoliv však celoplošný charakter. Je proto na podnikateli, aby
pečlivě zváţil umístění svého podniku či provozovny do příslušné více či méně rizikové lokality.
Z charakteru škod způsobených ţivelními událostmi vyplývá, ţe z hlediska podnikatelského
subjektu představuje významný, ne-li nejvýznamnější, způsob prevence pojištění majetku. Při
uzavírání pojistné smlouvy by měl podnikatel věnovat pozornost především potřebě pokrytí
reálných rizik s přihlédnutím k pravděpodobnosti jejich výskytu. Nutno předpokládat, ţe ze
stejného pohledu míry rizika bude při sjednávání smlouvy postupovat i pojišťovna. Míra rizika
vzniku škody na pojištěném majetku bude mít zcela určitě podstatný význam pro poţadovanou
sazbu (resp. výši) pojistného. Objekty vystavené zvýšenému riziku tak mohou být obtíţně
pojistitelné, popřípadě nemusí být pojistitelné vůbec. Lze očekávat, ţe tomu tak bude právě
například v případech, kdy se příslušný objekt bude nacházet na nechráněném území ohroţeném
záplavami.
Za ţivelní událost je často povaţován i poţár objektu. Poţár je, přísně vzato, moţno povaţovat za
ţivelní událost pouze v případě, kdy byl důsledkem působení vnějších přírodních sil. Vznikl-li poţár
z jiné příčiny, má charakter obecné škodní události. Ta můţe nastat například v důsledku
porušení bezpečnostních (protipoţárních) předpisů, technických závad na elektrickém, event.
jiném zařízení, ale i úmyslným zaloţením poţáru.
Vzniku poţáru můţe podnikatel (pokud příčinou není jednoznačně ţivelní událost) bránit celou
řadou opatření. K opatřením, která mohou vyloučit nebo alespoň minimalizovat riziko vzniku
poţáru patří především:

- 184 -

Hospodářská komora České republiky

Příručka pro podnikání v roce 2009

organizačně-technická opatření, především v provozech se zvýšeným rizikem
vzniku poţáru;
pravidelné preventivní kontroly zařízení, jejichţ závady mohou způsobit vznik
poţáru;
pravidelné školení zaměstnanců týkající se protipoţární ochrany, resp. prevence,
včetně moţností zamezení rozšíření poţáru.
Podnikatel by měl důsledně dbát na dodrţování příslušných protipoţárních předpisů. Okolnosti
vzniku poţáru mohou mít podstatný vliv i na rozsah pojistného plnění ze strany pojišťovny.

16.1.2 Škody způsobené jinými osobami
Škody způsobené podnikateli jinými osobami z nedbalosti lze většinou krýt z pojištění
podnikatele, popřípadě z pojištění osoby, která škodu (neúmyslně) způsobila. Škody způsobené
na majetku podnikatele jinými osobami úmyslně nebo škody způsobené krádeţemi provedenými
často neznámými pachateli mohou být rovněţ kryty pojištěním. V těchto případech je však třeba
počítat s tím, ţe pojistné podmínky stanoví pojištěnému podnikateli povinnosti přijmout potřebná
opatření k ochraně jeho majetku. Tyto podmínky je nutno důsledně dodrţovat tak, aby v případě
vzniku škodní události vznikl pojištěnému podnikateli nárok na pojistné plnění ze strany
pojišťovny.
Poměrně široké moţnosti ochrany majetku by měly být podnikatelem vyuţívány nejen v souvislosti
s podmínkami pojištění tohoto majetku, ale i v obecném zájmu podnikatele. Je přitom třeba vzít
v úvahu i skutečnost, ţe pojišťovna zpravidla neuhradí plnou hodnotu poškozeného či odcizeného
majetku a její úhrada nepokryje náklady na pořízení náhrady za odcizený majetek). Poškození či
odcizení majetku můţe navíc ohrozit, resp. narušit výkon podnikatelské činnosti, včetně plnění
závazků podnikatele ve vztahu k jeho obchodním partnerům. K zabezpečení majetku podnikatele
proti poškození či odcizení je vhodné vyuţít například:
technické prostředky k zamezení přístupu k majetku podnikatele, zejména
k výrobkům určeným k prodeji, surovinám a mobilním strojům, přístrojům a
zařízení;
systémy elektronického zabezpečení a varování;
ochranu (ostrahu) objektu bezpečnostní sluţbou.
Vhodnou formu zabezpečení majetku je třeba volit s přihlédnutím k umístění objektu, v němţ se
nachází provozovna podnikatele, k rozsahu moţné škody a jejímu porovnání s náklady na
variantní či kombinovaný způsob zabezpečení objektu (provozovny). Při volbě konkrétního
způsobu resp. systému zabezpečení je vhodné vyuţít důvěryhodných referencí o jeho účinnosti.

16.2 Rizika související s podnikatelskou činností a možnosti prevence
Rizika bezprostředně související s podnikatelskou činností jsou často přímým důsledkem závad
v plnění závazků vyplývajících ze smluvních vztahů mezi podnikatelem a jinými osobami,
především jinými podnikatelskými subjekty. Přestoţe český právní řád v řadě případů nepoţaduje
písemnou formu uzavření příslušného typu smlouvy (dále téţ jen ―obchodní smlouvy‖), je vhodné
písemnou formu preferovat ve všech případech, kdy smlouva zakládá vznik hodnotově
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významných závazků na dodávky zboţí či poskytování sluţeb a dále v případech, kdy se jedná o
smlouvu uzavíranou s novým obchodním partnerem.
Rizika související s podnikáním, zejména rizika vyplývající z realizace konkrétních obchodních
transakcí velmi těsně souvisejí s volbou konkrétních obchodních partnerů, a s vyjádřením a
výkladem vzájemných závazků v příslušných obchodních smlouvách. Prvek rizika je vlastní všem
obchodním transakcím a právě výběr obchodního partnera a jasné vymezení závazků je
podmínkou minimalizace tohoto rizika. Významným činitelem sniţujícím riziko vzniku přímých
ztrát, reklamací a sporů s obchodními partnery je i kvalitní odborné provádění činností
souvisejících s realizací obchodních operací. S jistým zjednodušením je moţno konstatovat, ţe
neodborný přístup k některým úkonům v průběhu příslušné obchodní transakce je nejčastější
přímou či nepřímou příčinou vzniku ztráty.

16.2.1 Rizika vyplývající ze smluvních závazků a jejich nedodržování
Typická rizika smluvních stran obchodních smluv
Problematiku rizik vyplývajících z neplnění nebo nenáleţitého plní obchodní smlouvy lze nazírat
z pohledu kupujícího resp., příjemce sluţeb, které jsou předmětem obchodní smlouvy a z pohledu
prodávajícího či poskytovatele sluţeb, které jsou předmětem příslušné obchodní smlouvy.
K základním rizikům kupujícího, či příjemce sluţby patří:
nedodrţení plnění (předmětu smlouvy) z hlediska kvality, technických parametrů a
jakosti prodávajícím, resp. poskytovatelem sluţby;
nedodrţení sjednaného termínu dodávky, resp. poskytnutí sluţby ze strany
prodávajícího (poskytovatele sluţby).
K základním rizikům prodávajícího, resp. poskytovatele sluţby patří:
nepřevzetí zboţí či jiného plnění (například díla v případě smlouvy o dílo);
nezaplacení dodaného zboţí, resp. poskytnuté sluţby, popřípadě jeho nezaplacení
ve sjednaném termínu (lhůtě splatnosti).
Dodání zboţí či poskytnutí sluţeb neodpovídající sjednané kvalitě omezuje, nebo v krajních
případech vylučuje, moţnosti kupujícího resp. příjemce sluţby vyuţít dodané zboţí pro účely
podnikatelské činnosti.. Kupující, resp. příjemce sluţby má moţnost dodané zboţí nebo
poskytnutou sluţbu (například opravu) reklamovat ve lhůtě dohodnuté ve smlouvě nebo ve
lhůtách stanovených v příslušných ustanoveních Občanského a Obchodního zákoníku. . V kaţdém
případě platí, ţe reklamace má být podána bez zbytečného odkladu. Reklamace musí obsahovat
konkrétní výhrady k poskytnutému plnění a je vhodné v ní specifikovat i poţadovaný způsob
odstranění závady.
Nedodrţení sjednané lhůty dodávky zboţí či provedení sluţby můţe mít velmi nepříznivé důsledky
pro plynulost podnikatelské činnosti (například výrobní) kupujícího, resp. příjemce sluţby a můţe
podstatným způsobem ohrozit plnění jeho závazků ve vztahu k jeho obchodním partnerům.
V těchto případech lze doporučit sjednání fixní lhůty dodávek nebo sjednání sankcí za nedodrţení
dodací lhůty (termínu provedení sluţby) tak, aby poskytovaly kupujícímu přiměřenou kompenzaci
za ztráty, které mu můţe nedodrţení lhůt, resp. termínů ze strany prodávajícího resp.
poskytovatele sluţby, způsobit. Problematika rizik souvisejících s nedodrţením dohodnutých lhůt
plnění se netýká jen dodacích lhůt zboţí, ale i poskytnutí sjednaných sluţeb, například zajištění
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přepravy zboţí. Velmi závaţné můţe být nedodrţení lhůty určené k provedení přepravy zejména
v případech, kdy na jejím splnění závisí návazné zajištění přepravy, například lodní, vyuţití lhůty
platnosti akreditivu apod.
Nepřevzetí zboţí (event. díla) kupujícím (objednatelem) můţe mít pro prodávajícího (resp.
zhotovitele díla) velmi nepříznivé důsledky především v případech, kdy byla sjednána platba aţ po
dodání zboţí nebo zhotovení díla. Z této skutečnosti vyplývá i vhodný způsob prevence rizika
nepřevzetí zboţí, kterým je platba předem, úplná nebo alespoň částečná. Poţadavek na úhradu
zboţí či zhotovení díla předem je plně opodstatněný především v případech, kdy se jedná o
dodávku výrobku či zhotovení díla zcela atypického, přizpůsobeného individuálním poţadavkům
kupujícího (objednatele díla). V těchto případech je třeba počítat s tím, ţe zamezení ztrátě
náhradním prodejem jinému odběrateli můţe být problematické a náhradní prodej můţe
v nejlepším případě pouze sníţit ztrátu prodávajícího (zhotovitele díla). Zvláště sloţité můţe být
pro prodávajícího zajištění náhradního prodeje v zahraničí, zejména pokud bylo zboţí dodáno do
vzdáleného teritoria. O to významnější je minimalizace tohoto rizika úhradou zboţí před jeho
odesláním kupujícímu nebo jiným zajištěním úhrady.
Riziku nezaplacení dodaného zboţí či poskytnuté sluţby můţe prodávající či poskytovatel sluţby
čelit především sjednáním vhodné platební podmínky. V této souvislosti je však třeba
poznamenat, ţe platební podmínka je významným faktorem ovlivňujícím konkurenceschopnost
prodávajícího. Platební podmínka je spolu s cenou pravděpodobně nejcitlivější oblastí obchodní
negociace mezi prodávajícím a kupujícím. Je zřejmé, ţe v praxi je třeba často volit kompromisní
řešení tak, aby byla v rámci příslušné obchodní transakce vyváţena míra rizika prodávajícího a
kupujícího.
Obecně platí, ţe pro prodávajícího je nejvýhodnější platba předem a pro kupujícího dodávka na
úvěr. Tyto platební podmínky však zakládají extrémní míru rizika a finančního znevýhodnění pro
druhou smluvní stranu. Vyuţívají se proto v praxi v případech, kdy mezi obchodními partnery
panuje plná vzájemná důvěra, opírající se například o pozitivní zkušenosti ze vzájemného
obchodního styku. I tak je pravděpodobné, ţe některá z výše uvedených platebních podmínek
bude sjednána v případě, kdy se bude jednat o relativně malý hodnotový rozsah dodávky.
Z hlediska minimalizace inkasních rizik na straně prodávajícího a rizika nedodání nebo pozdního
dodání zboţí či poskytnutí sluţby na straně kupujícího lze povaţovat platbu v hotovosti při dodání
zboţí (poskytnutí sluţby). Tato forma úhrady má však omezené moţnosti vyuţití, neboť mimo jiné
předpokládá uskutečnění vzájemného plnění (dodání zboţí či poskytnutí sluţby na jedné straně a
předáním peněţní hotovosti na druhé straně) na jednom místě. Reálný význam můţe mít tento
způsob úhrady zboţí v případě obchodních vztahů mezi drobnými maloobchodníky a poskytovateli
sluţeb a velkými firmami provozujícími velkoobchod, kdy drobní podnikatelé nakupují větší
mnoţství za hotové podle principu ―cash and carry‖ (platba v hotovosti a odvoz zboţí na náklad
kupujícího).
TIP
Určitou míru vyváţenosti rizik mezi prodávajícím a kupujícím zajišťují platební podmínky známé
jako dokumentární inkaso a dokumentární akreditiv.
V případě dokumentárního inkasa dle § 697 Obchodního zákoníku předává banka kupujícímu
doklady opravňujícími ho k disponování se zboţím dodaného prodávajícím proti provedení
bezhotovostní platby ve prospěch prodávajícího. Pro kupujícího znamená tento způsob platby
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vyloučení rizika nedodání zboţí, pro prodávajícího vyloučení rizika nezaplacení zboţí, nikoliv však
rizika nepřevzetí zboţí.
Minimalizaci rizika pro prodávajícího umoţňuje dokumentární akreditiv upravený v § 689
Obchodního zákoníku. Jedná se o závazek banky proplatit na základě pokynu kupujícího
prodávajícímu příslušnou částku (ve výši hodnoty akreditivu) proti předloţení dokumentů
stanovených v akreditivu a splňujících jeho podmínky. Akreditiv je platný (je otevřen) po určitou
dobu, v jejímţ rámci je nutno předloţit příslušné doklady a příslib banky k proplacení příslušné
banky vyuţít (čerpat akreditiv). Z hlediska míry rizika pro prodávajícího a kupujícího představuje
zřejmě akreditiv nejvyrovnanější formu platební podmínky. Z hlediska nákladů je méně výhodný
pro kupujícího, který musí hradit poplatky spojené s otevřením akreditivu a částka, na níţ je
akreditiv vystaven zpravidla znamená omezení moţnosti disponování prostředky na jeho účtu
popřípadě čerpání jeho úvěrového limitu. Z uvedeného důvodu je akreditiv jako forma zajištění
platby vhodný především v případě, kdy je reálná dodávka zboţí v poměrně krátké dodací lhůtě.
Pokud se jedná o prodávajícího, poskytuje mu dokumentární akreditiv jistotu úhrady za zboţí,
pokud se jedná o neodvolatelný akreditiv. Tato platební podmínka současně minimalizuje riziko
nepřevzetí zboţí odběratelem, resp. jeho důsledky. Prodávající by ve vlastním zájmu měl ověřit,
zda podmínky akreditivu odpovídají podmínkám (kupní) smlouvy a dbát na to, aby všechny jím
předkládané doklady splňovaly podmínky stanovené akreditivem a aby byly předloţeny včas, tedy
v době platnosti akreditivu.
Riziku nezaplacení lze do jisté míry předcházet pojištěním, především u specializované
společnosti Komerční úvěrová pojišťovna EGAP a.s. Bliţší informace o podmínkách a moţnostech
sjednání úvěrového pojištění lze najít na internetových stránkách společnosti.
Význam správné volby obchodního partnera
Kromě obecných rizik vyplývají pro podnikatele váţná rizika související s volbou obchodního
spojení. Volba spolehlivých obchodních partnerů, ať jiţ odběratelů, dodavatelů, zástupců či
poskytovatelů sluţeb je pro minimalizaci rizik podstatná. Chyby vyplývající z nevhodného výběru
partnerů jsou obtíţně napravitelné. Namístě je důkladné ověření bonity a spolehlivosti
obchodního partnera z hlediska jeho spolehlivosti, způsobilosti plnit přesně přijaté závazky
v oblasti věcného a finančního plnění. K ověření bonity a spolehlivosti obchodního partnera je
vhodné vyuţít všech dostupných zdrojů informací, zejména veřejně dostupných informací o firmě,
referencí důvěryhodných obchodních firem, bankovních či kancelářských informací apod.
Současně je vhodné přistupovat k rozvíjení vzájemných obchodních vztahů uváţlivě, začít
s realizací zkušebních obchodních transakcí menšího rozsahu a tím i přebíráním přiměřené míry,
resp. rozsahu rizika.
Poţadavek na vyváţenost závazků smluvních stran
Smluvní vztahy mezi společnostmi (podnikateli) specializujícími se na poskytování sluţeb ve
specifických oblastech, popřípadě na zařizování specifických záleţitostí či úkonů a jejich
obchodními partnery, často drobnými, malými a středními podnikateli, s sebou nesou určité riziko
nevyrovnanosti postavení smluvních stran. Vyplývá to především ze skutečnosti, ţe specializovaní
poskytovatelé sluţeb či zprostředkovatelé zařizující pro své zákazníky určité zvláštní činnosti či
úkony jsou podstatně lépe obeznámeni s právní úpravou příslušného typu smluvních vztahů. Jsou
proto také zpravidla navrhovateli smluvních ujednání. Často inklinují k tomu, ţe precizně
konkretizují povinnosti a závazky svých obchodních partnerů (klientů) zatímco své závazky a
povinnosti formulují co nejobecněji, prakticky mírou obecnosti danou právním předpisem
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(konkrétně například OZ 513/1991). Uţivatelům sluţeb těchto podnikatelů lze doporučit pečlivé
prostudování, často typizovaných návrhů smluv předkládaných jim k podpisu a navrhovat, event. i
po konzultaci s poradenskými firmami, jejich úpravu či doplnění tak, aby nepřejímali pro ně
nevýhodné návrhy smluv navrhovaných specializovanými firmami.
Některá specifika rizik souvisejících s prováděním zahraničně obchodních transakcí
Obchodní vztahy se zahraničím se nejčastěji realizují na základě kupních smluv. Pro smluvní
strany těchto smluv platí obecná rizika vyplývající ze smluvních vztahů zmíněná v předchozí části
této kapitoly. Některá z těchto rizik mají vzhledem k moţnostem jejich prevence a reálným
moţnostem řešení důsledků vyplývajících z porušení podmínek kupní smlouvy se zahraničním
obchodním partnerem závaţnější rozměr. O to větší důraz je třeba klást na smluvní úpravu
vzájemných vztahů, volbu platební podmínky a dále i dodací podmínky, která předurčuje i
okamţik přechodu rizika z prodávajícího na kupujícího.
Pokud jde o platební podmínky, připadají ve smluvních vztazích se zahraničními partnery
nejčastěji v úvahu dokumentární inkaso a dokumentární akreditiv. Dokumentární inkaso lze
povaţovat za platební podmínku vyhovující především obchodu s hospodářsky vyspělými zeměmi,
kde se všeobecně očekává menší inkasní riziko. Dokumentární inkaso můţe být někdy
kombinováno s poskytnutím zajištěného úvěru zahraničnímu odběrateli. Princip dokumentárního
inkasa ―dokumenty proti zaplacení‖ je v tomto případě nahrazen principem ―dokumenty proti
akceptaci‖, rozumí se akceptaci směnky, splatné do určité doby po převzetí dokumentů a
zpravidla avalované (garantované) zahraniční inkasní bankou. Dokumentární inkaso je, při
uplatnění principu resp. podmínky ―dokumenty proti akceptaci‖ nástrojem krátkodobého,
směnkou zajištěného úvěru poskytnutého prodávajícím kupujícímu. Důvodem pro zmíněnou
modifikaci klasického dokumentárního inkasa je konkurenční efekt poskytnutí platební podmínky
výhodnější pro odběratele. Uplatnění této ―kombinované‖ platební podmínky zvýhodňující
zahraničního kupujícího je třeba pečlivě zváţit s ohledem na vyhodnocení jeho serióznosti.
Zahraniční pohledávky související se sjednanou platební podmínkou obchodní transakce se
zahraničním obchodním partnerem lze pojistit u Komerční úvěrové pojišťovny EGAP a.s. Pojištění
zahraničních pohledávek nabízejí i některé další komerční pojišťovny. Při pojišťování zahraničních
pohledávek je nutno počítat s tím, ţe pojišťovací společnost bude uplatňovat diferencovaný
přístup k pojištění obchodních operací se zahraničními obchodními partnery z různých zemí.
Pojišťovací společnosti postupují podle vlastní klasifikace rizikovosti teritorií i obchodních firem,
s nimiţ je obchodní transakce uzavírána. Podle míry rizikovosti se tak liší sazby pojistného i další
podmínky pojištění.
V případě realizace zahraničně obchodních operací běţně dochází ke kurzovým rizikům. Pro
vývozce prodávajícího své zboţí do zahraničí za zahraniční měnu přináší riziko posílení domácí
měny (v našem případě koruny - CZK) v období mezi sjednáním kontraktu a inkasem smluvní
ceny, neboť za příslušné inkaso v zahraniční měně kontraktu obdrţí po inkasu pohledávky niţší
neţ očekávanou korunovou protihodnotu. Výhodné je posílení domácí měny proti měně zahraniční
naopak pro dovozce, který na dovezené zboţí hrazené v zahraniční měně vydá při odpovídající
platební podmínce niţší ekvivalent v národní měně (CZK).
Z logiky mechanismu dopadů kursových změn na obchodní společnosti přímo vyplývají některé
moţnosti vyloučení kurzových rizik. První z nich je sjednání ceny a platby v kontraktu (v kupní
smlouvě) v domácí měně, tedy v našem případě v českých korunách. Tento způsob vyloučení
kurzového rizika nicméně připadá reálně v úvahu jen v omezeném rozsahu, například v obchodu s
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některými středoevropskými státy. Nepříznivým kurzovým dopadům se vyhne i subjekt (a to
nezávisle na vývoji kurzu domácí měny), který ve stejném rozsahu realizuje v příslušném období
inkasa a platby v souvislosti s vývozními a dovozními operacemi ve stejném rozsahu a ve stejné
zahraniční měně. Tato situace je sice čistě hypotetická, nicméně vývozně-dovozní orientace
obchodní firmy přináší alespoň sníţení rizika vzniku kurzových ztrát, resp. jejich výše.
Klasickou formou zajištění prodávajícího proti nepříznivému vývoji kurzu (posilování domácí měny
vůči měně inkasní) je sjednání tzv. měnové doloţky v kupní smlouvě. Princip měnové doloţky
spočívá ve sjednání přepočítacího poměru mezi kontraktní měnou a národní měnou v kupní
smlouvě a uplatnění zásady, ţe prodávajícímu bude v kontraktní měně kupujícím v době platby
uhrazen ekvivalent v národní měně odvozený z hodnoty kontraktu a sjednané kurzové relace.
V podmínkách současné silné konkurence na zahraničních trzích je nicméně prosazení měnové
doloţky v kupní smlouvě nereálné.
Malé a střední podniky exportující své zboţí mají jen velmi malé reálné moţnosti eliminovat nebo
podstatně zmírnit nepříznivé kurzové dopady vyplývající z posilování koruny vůči zahraničním
měnám, včetně eura a USD. Je zřejmé, ţe výraznou úlevu jim přinese aţ vstup České republiky do
eurozóny. Není proto náhodou, ţe řada podnikatelských reprezentací podporuje urychlené přijetí
společné evropské měny.
Při realizaci zahraničně obchodních operací je třeba respektovat mezinárodní konvence směřující
k jednotnému výkladu podmínek obchodu a vyuţívat jednotná mezinárodně sjednocená pravidla,
jejichţ aplikace můţe výrazně přispět k omezení rizik. Z hlediska praxe podnikatelů obchodujících
se zahraničím mají největší význam Mezinárodní pravidla pro výklad dodacích doloţek
(International Commercial Terms), označovaná jako ―INCOTERMS‖, popřípadě ―INCOTERMS
2000‖. INCOTERMS 2000 přesně vymezují povinnosti prodávajícího a kupujícího z hlediska
povinnosti hradit přepravní a s nimi související náklady, pojištění zásilky zboţí a upravují i
problematiku přechodu rizik z prodávajícího na kupujícího.
V rámci celkem 13 definovaných dodacích doloţek jsou rozlišovány skupiny doloţek a doloţky
Skupina C – Hlavní přepravné placeno (Main carriage paid)
Náklady a přepravné (ujednaný přístav určení) – Cost and Freight - CFR
Náklady, pojištění a přepravné (ujednaný přístav určení – Cost, Insuarance and Freight – CIF
Přeprava placena do (ujednané místo určení) – Carriaage paid to – CPT
Přeprava a pojištění placeny do (ujednané místo určení) – Carriage and Insuarance paid to - CIP

Skupina D – Doloţky dodání (Arrival)
S dodáním na hranici (ujednané místo) – Delivered at Frontier – DAF
S dodáním z lodi (ujednaný přístav určení – Delivered ex ship – DES
S dodáním z nábřeţí (ujednaný přístav určení) – Delivered ex quay – DEQ
S dodáním clo neplaceno (ujednané místo určení) – Delivered duty unpaid – DDU
S dodáním clo placeno (ujednané místo určení – Delivered duty paid – DDP

Skupina E – Doloţka odebrání (Departure)
Ze závodu (ujednané místo) – Ex Works – EXW

Skupina F - Hlavní přepravné neplaceno (Main carriage unpaid)
Vyplaceně dopravci (ujednané místo) – Free Carrier – FCA
Vyplaceně k boku lodi (ujednaný přístav nalodění) – Free alongside ship – FAS
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Vyplaceně loď (ujednaný přístav nalodění) – Free on Board – FOB.

V praxi jsou nejčastěji uţívány doloţky CPT, CIP a DAF v případě kontinentálních dodávek a FOB a
CIF v případě dodávek do zámoří.
Jiţ z pouhých názvů jednotlivých doloţek vyplývá, která ze smluvních stran hradí náklady a
zajišťuje pojištění zásilky zboţí. Nevyplývá z nich ale časový okamţik, kdy riziko škody na zboţí,
které je předmětem zásilky, přechází z prodávajícího na kupujícího.
Pro podnikatele obchodující se zahraničím má znalost výkladu dodacích doloţek značný význam, i
kdyţ jejich pouţívání není obligatorní a povinnosti a rizika smluvních stran v nich upravené platí
pouze, pokud se na ně smluvní strany v kupní smlouvě výslovně odvolají. Jejich vyuţití je nicméně
nanejvýš praktické, protoţe vytváří předpoklady minimalizace rizik vyplývajících z rozdílného
výkladu povinností prodávajícího a kupujícího a okamţiku přechodu rizik z prodávajícího na
kupujícího a zakládají tak i prevenci vzniku sporů.
V souvislosti se sjednáváním dodací podmínky v kupní smlouvě je třeba pamatovat na to, aby bylo
zajištěno průběţné (nepřerušené) pojištění zboţí na cestě od prodávajícího ke kupujícímu a bylo
vyloučeno tzv. „lomené pojištění―, při němţ můţe v určitém specifickém okamţiku dojít ke škodě
na zboţí, které dočasně není kryto pojištěním.

16.2.2 Řešení sporů z obchodních smluv
TIP
K řešení sporů z obchodních smluv, ať jiţ se jedná o smlouvy mezi českými podnikatelskými
subjekty nebo o smlouvy uzavřené mezi českými a zahraničními firmami je vhodné, nedosáhnou-li
smluvní řešení sporu dohodou, vyuţít rozhodčího řízení. Existují dobré důvody pro to, aby české
subjekty vyuţívaly v tomto směru především Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České
republiky a Agrární komoře České republiky. Rozhodování sporů v rozhodčím řízení je v porovnání
s řešením sporů soudní cestou podstatně rychlejší a méně nákladné. Rozhodování se soustřeďuje
na řešení věcné podstaty sporu a plně tak zajišťuje objektivitu rozhodování bez zbytečných
procedurálních průtahů. Rychlé řešení soudních sporů v rozhodčím řízení zkracuje dobu nejistoty
a omezení, která pro strany ve při ze sporu vyplývají. Moţnost uplatnění rozhodčího řízení při
řešení sporů předpokládá, ţe součástí příslušného smluvního ujednání bude tzv. rozhodčí doloţka
a nebo ţe mezi stranami byla uzavřena tzv. rozhodčí smlouva..
Více viz www.arbcourt.cz.

16.3 Rizika vyplývající z nedostatečné odbornosti provádění některých činností
16.3.1 Riziko nesprávného odhadu budoucího vývoje
Podnikatelské činnosti je vlastní riziko vyplývající z nesprávného odhadu budoucího vývoje, který
bezprostředně ovlivňuje prosperitu firmy. Jedná se o rizika obecná, související s vývojem
konjunktury, s vývojem situace v konkrétním trţním segmentu, s měnovým vývojem (inflace,
úrokové míry, kurz) i s riziky politickými, resp. mezinárodně politickými. Podnikatel nemá moţnosti
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tato rizika ovlivňovat, měl by je však předvídat a sniţovat svoji zranitelnost vyplývající
z nepříznivého vývoje například vytvářením přiměřených rezerv, diverzifikací činnosti, odbytových
a zásobovacích cest apod.

16.3.2 Riziko důsledků porušování předpisů upravujících podnikání
Podnikání podléhá v nejrůznějších oblastech regulaci, která mimo jiné stanoví četné povinnosti
podnikatelských subjektů v příslušných oblastech. Jedná se o regulaci v obecném zájmu, k níţ se
řadí například oblast ochrany spotřebitele, ţivotního prostředí, úprava pracovně-právních vztahů,
ochrana hospodářské soutěţe, ochrana práv duševního vlastnictví a řada dalších. Regulace
podnikání je doplněna systémem kontroly a vyvozováním sankcí, kterými jsou v případě výše
uvedených oblastí regulace především pokuty, ale i administrativní opatření, včetně pozastavení
nebo zákazu podnikatelské činnosti.
Dalšími významnými oblastmi, které podléhají regulaci, jsou poţadavky na odborné vykonávání
podnikatelské činnosti a pravidla upravující finanční hospodaření podnikatelských subjektů
(účetnictví, daňové povinnosti, zdravotní a sociální pojištění atd.). V řadě těchto oblastí podléhá
porušení povinností uloţených zákonem nejen pokutám, ale i penále, které můţe v některých
případech představovat násobek v úvahu připadající výše pokut, a to pochopitelně i v případě
neúmyslného porušení právního předpisu.
TIP
Podnikatelům, zejména drobným a malým, lze doporučit, aby v účelné míře vyuţívali sluţeb
odborných poradenských firem, popřípadě i moţností ověření příslušných postupů přímo u úřadu
či instituce spravující příslušnou oblast (například vyuţitím editační povinnosti, resp. povinnosti
vydání závazného stanoviska příslušným správním úřadem). I pro oblast výběru poradenských
firem, jejichţ sluţeb bude podnikatel vyuţívat, je třeba postupovat obezřetně a vyhodnotit všechny
dostupné informace o jejich odbornosti a spolehlivosti. Databázi kvalitních a prověřených poradců
lze například najít na webové stránce http://nrp.komora.cz.

16.4 Možnosti krytí podnikatelských rizik pojištěním
Poměrně široký okruh rizik, jimţ jsou podnikatelé vystaveni, lze krýt pojištěním. Je nicméně
vhodné připomenout, ţe moţnost pojištění rizika neznamená, ţe by podnikatel sám neměl ve
vlastním zájmu přijímat opatření k prevenci, respektive minimalizaci podnikatelských rizik, jak
bylo naznačeno v předchozích částech této kapitoly. Současně lze podnikatelům doporučit, aby se
předem seznámili s dostupnými produkty pojišťoven a s jejich pojistnými podmínkami,

16.4.1 Hlavní produkty pojišťoven určené podnikatelům
U komerčních pojišťoven lze pojistit různá podnikatelská a průmyslová rizika. V praxi připadá v
úvahu především
pojištění majetku,
pojištění odpovědnosti za škodu,
pojištění právní ochrany,
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pojištění finančních ztrát,
pojištění pohledávek.
Komerční pojišťovny pojišťují podnikatele proti rizikům vyplývajícím z podnikání na základě
dobrovolného pojištění i v rámci povinného (zákonem podnikatelům závazně uloţeného) pojištění.
Pojištění majetku můţe v různém rozsahu zahrnovat pojištění movitých věcí, nemovitostí,
technického, obchodního a provozního vybavení, zásob, nosičů dat a dat v nich uloţených,
prostředků pro reprodukci, například modelů a forem, cenných papírů a listin, peněz a dalších
cenných věcí, včetně věcí zaměstnanců. K pojistným produktům zaměřeným na pojištění majetku
patří například
ţivelní pojištění, které kryje škody na majetku způsobené ţivelním rizikem, jakým
můţe být například poţár, povodeň, vichřice blesk apod.,
technické pojištění zahrnující strojní pojištění a pojištění stavebních a montáţních
rizik,
pojištění přerušení provozu, tzv. šomáţní pojištění, určené ke krytí následných
škod, včetně finanční újmy, která vznikla v důsledku přerušení provozu,
pojištění proti odcizení, které kryje majetek nejen pro případ odcizení ale i
poškození nebo zničení vzniklé jednáním pachatele, které směřovalo ke krádeţi,
dopravní pojištění (pojištění přepravy, které kryje riziko poškození, zničení,
odcizení či ztráty věcí během přepravy).
Pojištění odpovědnosti za škodu má často charakter povinného (zákonného) pojištění. Příklady
tohoto pojištění jsou
zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci
z povolání,
povinné smluvní pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti
s výkonem některých zvláštních profesí (týká se například lékařů, advokátů,
daňových poradců, myslivců),
pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře.
Pojištění finančních ztát se sjednává pro případ majetkové újmy pojištěného, která je důsledkem
negativního působení souvisejícího s obchodními a podnikatelskými riziky. Újmu pojištěného
mohou představovat například ztráty vyplývající z nedostatečných příjmů způsobených například
nepřízní počasí, přerušením provozu a podobnými nepříznivými vlivy.
Pojištění právní ochrany představuje zvláštní druh pojištění, které je určeno na krytí finančních
nákladů spojených se soudními spory a nákladů spojených s prosazováním právních zájmů
pojištěného.
V případě pojištění pohledávek se pojistná ochrana vztahuje na ztráty vzniklé nezaplacením
odebraného zboţí nebo sluţeb způsobených platební nevůlí (nezaplacením pohledávky) nebo
platební neschopností, například v případě prohlášení konkurzu. Pojišťovna uhradí pojištěnému
vzniklou škodu (resp. její část) a následně sama přijímá opatření k inkasu řádně nezaplacených
pohledávek.
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Jednotlivé pojišťovny se často specializují na poskytování konkrétních pojistných produktů, které
nabízejí jako samostatné pojištění proti důsledkům konkrétních rizik. Některé pojišťovny nabízejí
i„pojišťovací balíčky― jejichţ cílem je nabídnout klientům určitý komplex pojišťovacích sluţeb
odpovídající jejich aktivitám a z něj vyplývajícím rizikům.

16.4.2 Kontakty na pojišťovny sdružené v České asociaci pojišťoven
V České republice působí široký okruh subjektů poskytujících pojištění. Řada z nich je členy České
asociace pojišťoven (dále téţ jen „ČAP―). I kdyţ hlavním posláním ČAP je zastupovat, hájit a
prosazovat zájmy členských pojišťoven a jejich klientů ve vztahu k orgánům státní správy,
legislativě a dalším subjektům a podporovat rozvoj pojišťovnictví a pojistného trhu v České
republice, patří k významným úkolům ČAP i vytvářet informační nástroje pro veřejnost a
objektivně a srozumitelně informovat o vývoji pojistného trhu, pojistných produktech a novinkách
a vytvářet pravidla etického chování v pojišťovnictví. K prosazování korektních vztahů na českém
pojistném trhu a k jeho zdravému rozvoji má přispět Kodex etiky v pojišťovnictví, který členy ČAP
zavazuje dodrţovat obecné zásady chování pojišťoven, korektní vztahy mezi pojišťovnami, jejich
zaměstnanci a pojišťovacími zprostředkovateli a zajistit korektní přístup zaměstnanců pojišťovny
a pojišťovacích zprostředkovatelů ke klientům.
Zaměstnanci pojišťovny a pojišťovací zprostředkovatelé jsou povinni ve vztahu ke klientům
uplatňovat zdvořilý a korektní přístup ke všem klientům,
vést obchodní jednání v souladu s obchodními zájmy účastníků bez jakékoli předpojatosti či
zvýhodňování a nedávat přednost svým zájmům před zájmy klienta.
vykonávat svoji činnost s odbornou péčí, chránit zájmy spotřebitele, zejména nesmí uvádět
nepravdivé, nedoloţené, neúplné, nepřesné, nejasné nebo dvojsmyslné údaje a informace nebo
zamlčet údaje o charakteru a vlastnostech poskytovaných sluţeb a nesmí klientovi poskytovat
neoprávněné výhody finanční, materiální či nemateriální povahy,
zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, týkajících se pojištění právnických i fyzických
osob, které se dozvěděli v rámci své činnosti, a to i po skončení své činnosti v pojišťovně nebo pro
pojišťovnu.
Dále uvedený přehled členů ČAP obsahuje příslušné kontaktní údaje a odkazy na jejich
internetové stránky, které obsahují podrobné informace o jejich produktech a o podmínkách jejich
poskytování. Podnikatelům lze doporučit, aby se ještě před zahájením jednání o uzavření
pojistných smluv seznámili s příslušnými všeobecnými pojistnými podmínkami.

Logo

Název
AEGON
Pojišťovna, a.s.

Adresa
Na Pankráci
Praha 4,
140 00

Allianz pojišťovna,
a.s.

Ke Štvanici 656/3
Praha 8,
186 00

26,
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Bezplatná info
linka:
800 170 000
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www.allianz.cz

Hospodářská komora České republiky

Příručka pro podnikání v roce 2009

Aviva ţivotní
pojišťovna, a.s.

Aviva House
Londýnská 41,
Praha 2,
120 21

AXA ţivotní
pojišťovna a.s.

Lazarská 13/8,
Praha 2,
120 00

Česká
podnikatelská
pojišťovna, a.s.,
Vienna Insurance
Group
Česká pojišťovna
a.s.

Budějovická 5/64,
Praha 4,
140 21

Česká pojišťovna
ZDRAVÍ a.s.

ČSOB Pojišťovna,
a.s.,
člen holdingu
ČSOB
D.A.S. pojišťovna
právní ochrany,
a.s.

Na Pankráci
123/1720,
Praha 4,
140 00,
Litevská 1174/8,
Praha 10, 100 05

Masarykovo nám.
1458,
Pardubice,
532 18
Benešovská 40,
Praha 10,
101 00

T: 221 416 111
F: 221 416 101
Bezplatná
info linka
800 128 482
T: 225 021 111
F: 225 021 200
bílá linka
841 111 121
T: 261 021 111
F: 261 022 163

info@avivazp.cz
www.aviva-pojistovna.cz

T: 224 550 411
F: 224 052 200

klient@cpoj.cz
www.cpoj.cz

T: 267 222 515
F: 267 222 936
bezplatná linka
841 111 132
T: 467 007.111
F: 467 007 444
Bezplatná linka
800 100 777
T: 267 990 711
F: 267 990 722

pojistovna@zdravi.cz
www.zdravi.cz

info@axa.cz
www.axa.cz

info@cpp.cz
www.cpp.cz

info@csobpoj.cz
www.csobpoj.cz

das@das.cz
www.das.cz

Evropská Cestovní
Pojišťovna, a.s.

Křiţíkova 237/36a,
Praha 8,
186 00

T: 221 860 111
F: 221 860 100

ecp@evropska.cz
www.evropska.cz

Exportní garanční
a pojišťovací
společnost, a.s.

Vodičkova 34/701,
Praha 1,
111 21

T: 222 841 111
F: 222 844 001

info@egap.cz
www.egap.cz

Generali
Pojišťovna a.s.

Bělehradská
Praha 2,
120 00

servis@generali.cz
www.generali.cz

Hasičská
vzájemná
pojišťovna, a.s.

Římská 45,
Praha 2,
120 00

T: 221 091 000
F: 221 091 300
bezplatná linka:
800 150 155
T: 222 119 111
F: 222 514 412

HDI Versicherung
AG, organizační
sloţka

Jugoslávská 29,
Praha 2,
120 00

T: 220 190 211
F: 220 190 299

info@hdiczech.cz

ING Ţivotní
pojišťovna N.V.,
pobočka pro
Českou republiku

Nádraţní
Praha 5,
150 00

klient@ing.cz
www.ing.cz

Komerční
pojišťovna, a.s.

Karolinská 650/1,
Praha 8,
186 00

T: 257 471 111
F: 257 473 555
bezplatná linka:
800 159 159
T: 222 095 111
F: 222 095 999

132,

344/25,

- 195 -

info@hvp.cz
www.hvp.cz

servis@komercpoj.cz
www.komercpoj.cz

Hospodářská komora České republiky

Příručka pro podnikání v roce 2009

Kooperativa
pojišťovna, a.s.,
Vienna Insurance
Group

Templová
747,
Praha 1, 110 01

T: 221 000 111
F: 222 322 633

info@koop.cz
www.koop.cz

POJIŠŤOVNA
CARDIF PRO VITA,
a.s.

Na Rybníčku
1329/5,
Praha 2,
120 00
nám.
Republiky
115,
Pardubice,
530 02
Jankovcova
1566/2b,
Praha 7,
170 04
V Celnici 1028/10,
Millenium p.,
Praha 1,
117 21
Revoluční 1/655,
Praha 1,
110 00

T: 234 240 234
F: 234 240 112

czinfo@cardif.com
www.cardif.cz

T: 466 051 111
F: 466 051 380

pojistovnacs@pojistovnacs.cz
www.pojistovnacs.cz

T: 233 006 311
F: 233 006 300

info@pvzp.cz
www.pvzp.cz

T: 227 111 111
F: 227 111 777

amcico@amcico.cz
www.amcico.cz

T: 221 803 444
F: 221 803 499

sekretariat@slaviapojistovna.cz
www.pojistovna-slavia.cz

Novobranská
544/1,
Brno
602 00,
Evropská 136
, Praha 6,
160 12

T: 542 425 000
F: 542 217 910

triglav@triglav.cz
http://www.triglav.cz

T: 225 393 111
F: 225 393 777
bezplatná linka:
800 120 020
T: 221 585 111
F: 221 585 555

info@uniqa.cz
www.uniqa.cz

T: 257 092 571
F: 257 092 580

info@wuestenrotpojistovna.cz
www.wuestenrotpojistovna.cz

T: 257 092 549
F: 257 092 596

pojistovna@wuestenrot.cz
www.wuestenrot.cz

Pojišťovna České
spořitelny, a.s.

Pojišťovna VZP,
a.s.

PRVNÍ AMERICKOČESKÁ
POJIŠŤOVNA, a.s.
(AMCICO AIG Life)
Slavia pojišťovna
a.s.

Triglav pojišťovna,
a.s.

UNIQA pojišťovna,
a.s.

VICTORIA
VOLKSBANKEN
pojišťovna, a.s.

Francouzská 28,
Praha 2,
120 00

Wüstenrot
pojišťovna,
pobočka pro
Českou republiku

nám. Kinských
602/2,
Praha 5,
150 00
nám. Kinských
602/2,
Praha 5,
150 21

Wüstenrot, ţivotní
pojišťovna, a.s.

victoria@victoria.cz
www.victoria.cz

16.4.3 Informace o možnostech a podmínkách pojištění konkrétních rizik
Konkrétní pojišťovny, které jsou členy ČAP, nabízejí různý rozsah pojistných produktů: některé
z nich se výrazně specializují na pojišťování fyzických osob a to jak pojištění majetkového,
pojištění odpovědnosti za škodu či zdravotního, nemocenského a důchodového pojištění.
S některými z nich mohou přijít podnikatelé do styku mimo jiné i v souvislosti se svou povinnou
účastí na zdravotním, nemocenském a důchodovém pojištění svých zaměstnanců. V dále
uvedeném přehledu je charakterizován rozsah typických pojistných produktů, které jsou
jednotlivými členy ČAP nabízeny, a to především produktů určených podnikatelům.
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Pojišťovna

Nabídka pojistných produktů pro podnikatele a nabídka dalších pojistných
produktů

AEGON
Pojišťovna, a.s.

Nabídka pojistných produktů pro podnikatele
 Životní pojištění pro vedení a zaměstnance firem
Nabídka dalších pojistných produktů
 Investiční a životní pojištění
 Úrazové pojištění pro celou rodinu
 Rizikové životní pojištění s klesající pojistnou částkou
 Dětské investiční pojištění
Nabídka pojistných produktů pro podnikatele
 Souhrnné pojištění podnikatelů, komplexní program pojištění podnikatelů NOE
 Pojištění budov, pojištění bytových domů, pojištění skel
 Pojištění movitých věcí, pojištění elektroniky
 Pojištění provozní odpovědnosti, pojištění profesní odpovědnosti, pojištění managementu
 Pojištění přerušení provozu, pojištění strojů, pojištění stavební a montážní
 Pojištění autosalónů, vozidel v autosalonech, vozidel ve skladech
 Pojištění nákladu, pojištění zásilek, pojištění odpovědnosti dopravce
 Pojištění letadel
 Cestovní pojištění firem a klientů cestovních kanceláří
 Pojištění zaměstnanců – Program AMMIS, penzijní připojištění, skupinové pojištění pro
organizátory různých akcí
 Autopojištění (povinné ručení, havarijní pojištění, asistenční služby, pojištění skel vozidla,
pojištění zavazadel, úrazové pojištění osob ve vozidle, pojištění pro úhradu nákladů za
provoz náhradního vozidla)
Nabídka dalších pojistných produktů
 Pojištění osob (životní pojištění, úrazové pojištění, penzijní připojištění)
 Pojištění vozidel (povinné ručení, havarijní pojištění, úrazové pojištění osob ve vozidle)
 Cestovní pojištění
 Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu
Nabídka dalších pojistných produktů
 Investiční a životní pojištění
Nabídka pojistných produktů pro podnikatele
 Penzijní připojištění
Nabídka dalších pojistných produktů
 Penzijní připojištění
 Životní pojištění
 Pojištění bydlení
 Pojištění motorových vozidel
 Cestovní pojištění
Nabídka pojistných produktů pro podnikatele
 Pojištění podnikatelů a průmyslu (pojištění hospodářských rizik, pojištění majetku, výstav,
odpovědnosti za škodu, cestovních kanceláří, stavebně montážní, různých finančních
ztrát, přerušení provozu, nákladu a zásilky)
 Pojištění za škodu způsobenou vadným výrobkem
 Pojištění odpovědnosti silničního dopravce
 Pojištění profesní odpovědnosti
 Pojištění finanční způsobilosti dopravce
Nabídka dalších pojistných produktů
 Pojištění osob (pojištění životní, úrazové, zdravotní připojištění, pojištění hospitalizace
 Pojištění majetku občanů
 Pojištění odpovědnosti občanů
 Pojištění vozidel (povinné ručení, havarijní pojištění, doplňková pojištění
 Cestovní pojištění
Nabídka pojistných produktů pro podnikatele
 Pojištění malých a středních stavebních firem (pojištění stavebně montážních rizik,
majetku, odpovědnosti)
 Pojištění odpovědnosti za škodu silničního dopravce
 Pojištění odpovědnosti za škodu zasílatele
 Pojištění odpovědnosti za škodu v oblasti drážní dopravy
 Pojištění přepravy zásilek
 Pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře
 Komplexní ochrana zemědělského podnikání
Nabídka dalších pojistných produktů
 Pojištění měst a obcí
 Pojištění bytových domů, společenství vlastníků bytových jednotek a bytových družstev
 Pojištění odpovědnosti za škodu lékařů a zdravotnických zařízen

Allianz
pojišťovna, a.s.

Aviva ţivotní
pojišťovna, a.s.
AXA ţivotní
pojišťovna a.s.

Česká podnikatelská
pojišťovna, a.s.,
Vienna Insurance
Group

Česká pojišťovna a.s.
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Pojištění odpovědnosti účetních, auditorů a daňových poradců
Životní pojištění (kapitálové, dětské, rizikové, důchodové)
Penzijní připojištění se státním příspěvkem
Zdravotní a úrazové pojištění
Pojištění majetku (domácností, bytů a souvisejících prostor, obytných budov, zařízení
rekreačního objektu, bytových domů
 Povinné ručení, havarijní pojištění, asistenční služby
 Cestovní pojištění
 Pojištění odpovědnosti za škodu občanů, odpovědnosti za škodu z výkonu povolání, za
škodu výkonu práva myslivosti
Nabídka dalších pojistných produktů
 Soukromé zdravotní pojištění
Nabídka pojistných produktů pro podnikatele
 Pojištění podnikatelských rizik (živelní pojištění, pojištění odcizení. Strojů, elektronických
zařízení, odpovědnosti za škodu, vozidel, přepravovaného nákladu, přerušení provozu
 Pojištění pro strojírenské firmy MERKUR
 Životní pojištění pro zaměstnance
Nabídka dalších pojistných produktů
 Životní pojištění, úrazové pojištění
 Pojištění vozidel (Povinné ručení, havarijní pojištění, komplexní pojištění)
 Cestovní pojištění (roční cestovní karty, cestovní pojištění ATLAS, Pojištění pro rodiny
s dětmi
 Pojištění majetku (domácnosti, rodinných domků
 Pojištění odpovědnosti (za škodu, z výkonu povolání
Nabídka pojistných produktů pro podnikatele
 Pojištění právní ochrany podnikatele
Nabídka dalších pojistných produktů
 Pojištění právní ochrany pro soukromého lékaře, lékařskou praxi, lékárníka a veterináře
 Pojištění právní ochrany po vlastníka vozidla
Pojištění právní ochrany pro cesty a pobyt
Nabídka pojistných produktů pro podnikatele
 Pojištění zahraničních cest pro zaměstnance firem
 Individuální pojištění pro zaměstnance
Nabídka dalších pojistných produktů
 Privátní pojištění (na jednu cestu, celoroční)
 Mezinárodní zdravotní pojištění
Nabídka pojistných produktů pro podnikatele
Pojištění:
 krátkodobého vývozního dodavatelského úvěru
 bankou financovaného krátkodobého vývozního dodavatelského úvěru
 střednědobého a dlouhodobého vývozního dodavatelského úvěru
 bankou financovaného střednědobého a dlouhodobého vývozního dodavatelského úvěru
 vývozního odběratelského úvěru
 potvrzeného akreditivu
 úvěru na předexportní financování
 investic českých právnických osob v zahraničí
 úvěru na financování investic českých právnických osob v zahraničí
 proti riziku nemožnosti plnění smlouvy o vývozu
 bankovních záruk vystavených v souvislosti s exportním kontraktem
Nabídka pojistných produktů pro podnikatele
 Pojištění obytných a kancelářských budov, budov, rozestavěných budov, pojištění
společných částí domů)
 Pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře
 Pojištění pohledávek
 Pojištění záruk
 Pojištění leasingu
 Pojistný produkt „Drobný podnikatel“ (majetkové pojištění a pojištění odpovědnosti za
škodu)
 Pojištění podnikání „TopGEN“ (majetkové pojištění, pojištění odpovědnosti, a to i
s rozšířenou územní platností až na celý svět: určeno pro MSP a umožněn výběr rozsahu
pojištění podle individuálních potřeb a možností podnikatele)
Nabídka dalších pojistných produktů
 Pojištění osob (cestovní, životní, úrazové, nemocenské)
 Pojištění obytných a kancelářských budov, budov, rozestavěných budov, pojištění
společných částí domů)
 Pojištění povinného ručení za provoz motorových vozidel
 Cestovní pojištění
Nabídka pojistných produktů pro podnikatele






Česká pojišťovna
ZDRAVÍ a.s.
ČSOB Pojišťovna,
a.s.,
člen holdingu ČSOB

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

Evropská Cestovní
Pojišťovna, a.s.

Exportní garanční a
pojišťovací
společnost, a.s.

Generali Pojišťovna
a.s.

Hasičská vzájemná
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pojišťovna, a.s.

ING Ţivotní
pojišťovna N.V.,
pobočka pro Českou
republiku
Komerční pojišťovna,
a.s.
Kooperativa
pojišťovna, a.s.,
Vienna Insurance
Group

POJIŠŤOVNA CARDIF
PRO VITA, a.s.
Pojišťovna České
spořitelny, a.s.
Pojišťovna VZP, a.s.

PRVNÍ AMERICKOČESKÁ POJIŠŤOVNA,
a.s. (AMCICO AIG
Life)
Slavia pojišťovna a.s.
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 Pojištění majetku (staveb, movitých věcí, skel, strojů a strojního zařízení, výstavních
expozic
 Pojištění odpovědnosti za škodu
 Pojištění členů orgánů obchodních společností a družstev
 Pojištění přepravy
 Zemědělské pojištění (zemědělských plodin, hospodářských zvířat, lesních porostů)
Nabídka dalších pojistných produktů
 Pojištění občanů (staveb, domácností, odpovědnosti, havarijní, povinné ručení, úrazové,
cestovní, životní
 Pojištění odpovědnosti charitativní organizace
 Pojištění odpovědnosti poskytovatelů sociálních služeb
Nabídka dalších pojistných produktů
 Pojištění vkladů na spořícím účtu ING Konto
Nabídka pojistných produktů pro podnikatele
 Životní pojištění – Program Vital
Nabídka dalších pojistných produktů
 Životní pojištění – Program Vital
Nabídka pojistných produktů pro podnikatele
 Pojištění majetku
 Pojištění odpovědnosti
 Pojištění přerušení provozu
 Pojištění přepravy
 Pojištění živnostníků, malých a středních podnikatelů TRAND (pojištění živelní, pro případ
odcizení a vandalismu, skel, strojů, elektronických zařízení, peněz a cenin
přepravovaných poslem, věcí během silniční dopravy, pro případ přerušení nebo omezení
provozu, odpovědnosti za škodu, včetně odpovědnosti za škody způsobené vadným
výrobkem nebo vadně provedenou prací, přepravy)
 Pojištění živnostníků, malých a středních podnikatelů START (pojištění, živelní, skel, pro
případ odcizení, pro případ přerušení nebo omezení provozu z důvodu požáru, pojištění
peněz a cenin přepravovaných poslem, odpovědnosti za škodu včetně odpovědnosti za
škody způsobené vadným výrobkem nebo vadně provedenou prací)
 Pojištění vozidel pro podnikatele PATNER
Nabídka dalších pojistných produktů
 Životní pojištění. Důchodové pojištění, úrazové pojištěn
 Cestovní pojištění
 Pojištění vozidel, povinné pojištění, komplexní pojištění, havarijní pojištění motocyklů
 Pojištění majetku občanů (domácností, bytů, rodinných domů a dalších budov
 Pojištění odpovědnosti občanů
 Pojištění právní ochrany (varianty ŘIDIČ, AUTO, RODINA)
Nabídka dalších pojistných produktů
 Pojištění schopnosti splácet (v případě ztráty zaměstnání, pracovní neschopnosti, plné
invalidity, úmrtí aj)
 Pojištění zneužití platební/kreditní karty
Nabídka dalších pojistných produktů
 Životní pojištění
 Životní pojištění s příspěvkem zaměstnavatele
 Pojištění k úvěrům České spořitelny
Nabídka dalších pojistných produktů
 Zdravotní pojištění pro české občany
 Zdravotní pojištění pro cizince (pro případ neodkladné péče, pro případ komplexní péče
 Cestovní pojištění při cestě do zahraničí
Nabídka dalších pojistných produktů
 Životní pojištění
 Úrazové pojištění
Skupinové pojištění
Nabídka pojistných produktů pro podnikatele
 Pojištění majetku (živelní, pro případ odcizení a vandalismu, skel, přerušení nebo
omezení provozu
 Technická pojištění (stavebně montážních rizik, strojů, elektroniky)
 Pojištění odpovědnosti (obecné a provozní, za škodu řídících orgánů společnosti,
dopravce, za škodu zasílatele, profesní, zaměstnance za škodu způsobenou
zaměstnavateli
 Pojištění aut a přepravy (havarijní pojištění vozidel, povinné ručení
 Finanční způsobilosti dopravce, přepravy zásilek
 Pojištění letadel a plavidel (KASKO, odpovědnosti z provozu plavidel a odpovědnosti
z provozu letadel
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Triglav pojišťovna,
a.s.

UNIQA pojišťovna,
a.s.

VICTORIA
VOLKSBANKEN
pojišťovna, a.s.
Wüstenrot
pojišťovna, pobočka
pro Českou
republiku
Wüstenrot, ţivotní
pojišťovna, a.s.
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Nabídka dalších pojistných produktů
 Pojištění občanů
 Pojištění měst a obcí
 Zdravotní pojištění cizinců
Nabídka pojistných produktů pro podnikatele
 Pojištění podnikatelů (živelní, pro případ odcizení, skla, přepravy, strojů, stavebních
strojů, elektroniky, odpovědnosti za škodu, odpovědnosti za škodu způsobenou vadným
výrobkem, odpovědnosti dopravce, přerušení provozu)
Nabídka dalších pojistných produktů
 Pojištění obcí
 Občanské pojištění
Nabídka pojistných produktů pro podnikatele
 Pojištění „Podnikání I“: odpovědnosti za škodu, živelní pojištění, pojištění odcizení a
vandalství, pojištění elektroniky a strojů, pojištění skel
 Pojištění „Podnikání II“: lesů, transportu, stavby a staveniště, montážní pojištění, pojištění
přerušení provozu, veletrhů a výstav, úpadku cestovních kanceláří
Nabídka dalších pojistných produktů
 Pojištění domácnosti
 Pojištění bytu v osobním vlastnictví
 Pojištění rodinných domků a rekreačních staveb
Pojištění odpovědnosti za škodu vlastníka, držitele, nájemce nebo správce nemovitosti
Nabídka dalších pojistných produktů
 Pojištění bydlení (komplexní pojištění rodinného domu, komplexní pojištění bytu,
 Pojištění bytového domu Revit)
 Pojištění vozidel (povinné ručení, havarijní pojištění)
 Cestovní pojištění
Nabídka dalších pojistných produktů
 Životní pojištění (investiční životní pojištění, základní klasická pojištění, skupinové
úvěrové pojištění
 Neživotní pojištění (povinné ručení, havarijní pojištění, pojištění bydlení)

Volný pohyb služeb v rámci Evropské unie

Volným pohybem sluţeb se v evropském kontextu rozumí dočasné a příleţitostné poskytování
sluţeb přes hranice bez trvalého usazení firmy či podnikatele ve státě, kde sluţbu poskytuje.
Volný pohyb sluţeb můţe většinou znamenat dočasný „přesun― poskytovatele do jiného
členského státu za účelem poskytnutí konkrétní sluţby. Pokud je dodrţena podmínka dočasnosti
poskytování sluţeb, můţe český podnikatel poskytovat sluţby v jiné členské zemi, tzv. „na českou
licenci― (oprávnění získané v zemi sídla – tedy v České republice), a to ve všech zemích tvořících
vnitřní trh (členské země EU a také Island, Lichtenštejnsko a Norsko). Dočasností je míněn blízký
časový horizont ukončení poskytování sluţby, spolu s kritérii omezené klientské základny,
proporce ekonomického přínosu z poskytnutých sluţeb pro podnikatele v porovnání s „domácím
ziskem―, zastoupení na území druhého členského státu. Za sluţbu dočasného charakteru lze
v zásadě povaţovat ekonomickou aktivitu podnikatele v délce trvání 6 měsíců. Tato hranice je
nicméně pouze orientační.

17.1
17.1.1

Obecná úprava přeshraničního poskytování služeb v EU
Definice služeb podle práva EU

Za sluţby se podle Smlouvy o zaloţení Evropského společenství (článek 50) pokládají výkony
poskytované zpravidla za úplatu, pokud nejsou upraveny ustanoveními o volném pohybu zboţí,
kapitálu a osob.
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Sluţby zahrnují zejména:
činnosti průmyslové povahy;
činnosti obchodní povahy;
řemeslné činnosti;
činnosti v oblasti svobodných povolání.
Poskytovatel sluţby můţe za účelem jejího poskytnutí dočasně provozovat svou činnost ve státě,
kde je sluţba poskytována, za stejných podmínek, jaké tento stát ukládá svým vlastním státním
příslušníkům.
V případě vysílání pracovníků nehovoříme o volném pohybu osob, ale sluţeb, jelikoţ se vyslaní
pracovníci nestávají součástí trhu v hostitelském členském státě, ale pouze zde vykonají sluţbu a
vrátí se zpět do státu usazení.
Poskytování sluţeb představuje důleţitou součást hospodářství všech zemí Evropské unie. Sektor
sluţeb představuje v mnoha státech Evropské unie aţ 70 % tvorby hrubého domácího produktu.
Pro úspěšný export sluţeb na zahraniční trhy v rámci EU je důleţité vnímat poskytování sluţeb
v kontextu čtyř základních svobod vnitřního trhu EU.
Přeshraniční poskytování sluţeb je v rámci EU chápáno (ve smyslu článků 49-50 Smlouvy o
zaloţení EU) jako poskytování sluţeb ze země usazení do hostitelské země, tedy přes hranice.
Přeshraniční poskytování sluţeb je často spojeno s vysíláním pracovníků (viz dále).

17.1.2

Možné způsoby přeshraničního poskytování služeb

V praxi lze zaznamenat různé způsoby přeshraničního poskytování sluţeb. Konkrétně se jedná o
následující varianty:
poskytování sluţby není spojeno s vysláním ani jediného pracovníka do zahraničí,
to znamená, ţe poskytování sluţeb nevyţaduje účast pracovníka poskytovatele
sluţby na místě a příjemce i poskytovatel sluţby tedy zůstávají ve svých členských
státech (například webové, databázové a telefonní sluţby);
poskytovatel sluţby zůstává ve svém členském státě a za sluţbou se přemísťuje
příjemce (například turista);
poskytování sluţby vyţaduje vyslání alespoň jednoho pracovníka do zahraničí na
dobu určitou, která je nezbytně nutná pro vykonání dané sluţby (jedná se
například o vysílání dělníků na stavbu v zahraničí);
poskytování sluţby v zahraničí osobou samostatně výdělečně činnou – tj.
provádění drobných zakázek, například řemeslných prací poskytovaných
ţivnostníkem v zahraničí. (Při poskytování sluţeb OSVČ se nejedná o vysílání
pracovníků.)

17.1.3

Kritérium dočasnosti u přeshraničního poskytování služeb

V případě dočasného přeshraničního poskytování sluţeb můţe hostitelský členský stát po
poskytovateli sluţeb z jiného členského státu poţadovat jen splnění určitých poţadavků, usadí-li
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se však podnikatel na území jiného členského státu natrvalo, podléhá plně tamnímu právnímu
reţimu.
Přeshraniční (v praxi nejčastěji příhraniční) poskytování sluţeb je proto časově omezeno
(hovoříme o tzv. principu dočasnosti). Poskytovatel sluţby můţe sice mít v jiném členském státě
za určitých podmínek kancelář, dílnu apod., ale jen pro toto dočasné pouţití. Podnikatel, který
poskytuje na území členského státu své sluţby na základě principu dočasnosti, musí však
přihlíţet rovněţ k místním předpisům závazného charakteru (kogentním normám).
Dočasnost poskytování sluţeb je uznávána pouze při splnění těchto třech podmínek poskytování
přeshraniční sluţby:
jde o časově omezené období;
jde o omezený počet zakázek;
jedná se o sluţbu, kterou firma vykonává také v domovské zemi.

PŘÍKLAD
Stavební firma po dobu jednoho roku přeshraničně vykonává jednu zakázku – jedná se o dočasné
poskytování sluţby.
Kadeřnické sluţby jsou přeshraničně poskytovány po dobu jednoho roku a to různým klientům
opakovaně, přičemţ má firma v druhém členském státě vytvořenou jiţ stálou klientelu
(pravidelně) – nejedná se o dočasné poskytování sluţby.

Dalšími kritérii, která vymezují přeshraniční poskytování sluţeb, jsou nepravidelnost a
příleţitostná povaha. Přeshraniční poskytování sluţeb tedy můţe probíhat opakovaně, ale nesmí
se opakovat v pravidelných periodách.

17.1.4

Vysílání pracovníků

Se svobodou poskytování sluţeb úzce souvisí problematika vysílání pracovníků. Na pracovníky je
v případě jejich vyslání za účelem poskytnutí sluţby pohlíţeno spíše jako na „nástroj―,
prostřednictvím něhoţ k poskytnutí sluţby dochází. Pracovníci nevstupují na trh práce hostitelské
země, nepřinášejí si s sebou své sociální vazby a charakter jejich pracovní činnosti je dočasný. Je
moţné vysílat i pracovníka, který je státním příslušníkem nečlenské země EU, ale tento pracovník
musí být ve firmě na trvalý pracovní poměr, nebo musí být v řádném pracovním poměru ve firmě
alespoň po dobu jednoho roku před vysláním.
Podle směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků jsou během vyslání aplikovány pracovněprávní
předpisy hostitelské země (tedy státu, kam je pracovník vyslán). Jedná se o pracovněprávní
podmínky upravující:
maximální délku pracovní doby;
minimální dobu odpočinku;
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minimální délku dovolené za kalendářní rok;
minimální mzdu, včetně sazeb za přesčasy;
podmínky poskytování pracovníků, zejména prostřednictvím podniků pro
dočasnou práci;
ochranu zdraví, bezpečnosti a hygieny při práci;
ochranná opatření týkající se těhotných ţen nebo ţen krátce po porodu, dětí a
mladistvých;
podmínky rovného zacházení pro muţe a ţeny a ostatních ustanovení o
nediskriminaci.
Jedinou výjimku z povinnosti dodrţovat principy země určení týkající se minimální délky dovolené
a minimální mzdy tvoří první montáţe či instalace zboţí na území státu určení. V případě, ţe první
montáţ/instalace nepřesáhne 8 dní, nemusí vysílající podnik legislativu země určení v těchto
bodech respektovat. Jakmile jsou však pracovníci vysláni do stejné země podruhé nebo trvá-li
prvotní instalace/montáţ déle neţ osm dní, musí firmy respektovat legislativu země určení ve
všech výše uvedených bodech. Ve stavebnictví přitom často platí přísnější podmínky, osmidenní
výjimka proto zpravidla není aplikována.
Vyslání pracovníků je limitováno dobou 12 měsíců, v případě nepředvídatelných okolností je, za
předpokladu souhlasu příslušných úřadů, moţno vyslání prodlouţit o dalších 12 měsíců.
O vyslání pracovníků se jedná vţdy, kdyţ jsou splněny následující podmínky:
podnikatel vyšle svého pracovníka na území cizího státu, aby tam na základě
smlouvy o poskytnutí sluţby (například smlouvy o dílo) poskytl sluţbu (resp.
vykonal práci);
po celou dobu vyslání existuje mezi podnikatelem (zaměstnavatelem) a
pracovníkem (zaměstnancem) pracovněprávní vztah a vyslání je svým
charakterem dočasné;
podnik vyšle pracovníka do provozovny nebo podniku, který náleţí do téţe skupiny
podniků.
Za vyslaného pracovníka nemusí být nicméně povaţována pouze osoba v zaměstnaneckém
poměru. Definice pojmu „pracovník― se v jednotlivých právních řádech liší, vţdy však se
pracovníkem rozumí osoba v závislém postavení.
Další podmínkou pro vyslaného pracovníka je, ţe mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem musí
po celou dobu vyslání existovat tzv. „organická vazba―. Tato vazba je definována jako vztah, kdy:
vyslaný zaměstnanec vykonává práci pro vysílající podnik;
zaměstnance musí odměňovat vysílající podnik;
moţnost ukončit s vyslaným zaměstnancem pracovněprávní vztah má pouze
podnik, který ho vyslal;
odpovědnost za práci vyslaného zaměstnance nese vysílající podnik;
nesmí být současně uzavřen pracovní poměr s podnikem, do kterého je
zaměstnanec vyslán.
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Podmínky pro vyslání pracovníků
Aby mohlo k vyslání pracovníka dojít, je nutno zajistit doklady, které prokazují sociální a zdravotní
pojištění v domovské zemi. Vysílaný pracovník v hostitelské zemi pouze dokládá, ţe je pojištěn
v domovské zemi a nestává se součástí systému sociálního a zdravotního pojištění v hostitelské
zemi. Přehled v TABULCE 36 uvádí formuláře, které je nutno vyplnit pro splnění těchto poţadavků.
TABULKA 36 – Podmínky pro vyslání pracovníků
Označení
formuláře

Formulář
E 101
„Potvrzení o
příslušnosti
k právním
předpisům―

Formulář
E 102
„Prodlouţení
doby vyslání
nebo
samostatné
výdělečné
činnosti―
Evropský
průkaz
zdravotního
pojištění

Účel a postup získání formuláře

Poznámka

Vyplněním formuláře je potvrzeno, ţe vyslaný
zaměstnanec podléhá nadále právním
předpisům a sociálnímu zabezpečení
vysílajícího státu. Vyslaný zaměstnanec by měl
mít tento formulář po celou dobu vyslání u sebe,
aby se jím v případě kontroly mohl prokázat.
Kaţdý formulář E 101 vystavený pro konkrétní
osobu je na České správě sociálního
zabezpečení (ČSSZ) očíslován a evidován.
Vyplněním formuláře je potvrzeno, ţe vyslaný
zaměstnanec podléhá nadále právním
předpisům vysílajícího státu

Formulář není pro ţadatele volně
k dispozici, je nutno o něj zaţádat
ČSSZ prostřednictvím tiskopisu,
který je vyvěšen na internetových
stránkách ČSSZ.
Tiskopis „Ţádost o vystavení
formuláře E 101 ve verzi pro
zaměstnance i OSVČ je ke staţení
na adrese
http://www.cssz.cz/cz/tiskopisy/evr
opska-unie.htm

O prodlouţení doby vyslání je nutno zaţádat
ještě před skončením původní 12měsíční doby
vyslání prostřednictvím formuláře E 102 –
„Prodlouţení doby vyslání nebo samostatné
výdělečné činnosti―.

Formulář je k dispozici na webových
stránkách ČSSZ
http://www.cssz.cz/cz/tiskopisy/evr
opska-unie.htm

Jedná se o běţné karty zdravotního pojištění
uţívané v České republice.

Někteří pojištěnci stále mohou
disponovat starší kartou bez loga
EU. V takovém případě je nutné
kartu před vysláním nechat
zdravotní pojišťovnou vyměnit.

Lze říci, ţe obecně by pohybu pracovníků za účelem poskytnutí sluţeb neměly být členskými státy
kladeny ţádné překáţky. V praxi však ze strany některých členských států stále existují poţadavky
a omezení, které vysílání pracovníků znepříjemňují. Podnikatel musí totiţ často svým
zaměstnancům vyřídit i další povolení, čímţ se poskytnutí sluţby protahuje a prodluţuje.
Poskytovatel sluţby ze zahraničí je pak oproti domácím podnikatelům diskriminován.
Ve státech, kde je uplatňováno přechodné období pro volný pohyb sluţeb (Německo a Rakousko)
jsou dále uplatňována například „povolení k vyslání― (Rakousko) nebo mnoţstevní omezení
vysílaných pracovníků, tzv. kontingenty (Německo). Tato omezení jsou popsána níţe.
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Evropská komise vydala pro kaţdou zemi přehled pracovně-právních podmínek, které jsou
vyţadovány při vysílání pracovníků dle zákonů dané země. Dokumenty za jednotlivé země jsou
v několika jazykových verzích k dispozici na adrese:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=726

17.2

Přechodná období pro volný pohyb služeb

Přechodná období pro volný pohyb sluţeb se vztahují na vysílání pracovníků pouze do Rakouska a
Německa. Přechodné období můţe zůstat v platnosti maximálně sedm let (do roku 2011).
Po dobu přechodného období není moţno v některých sektorech sluţeb vysílat pracovníky
způsobem, který je ve zbylých státech pětadvacítky obvyklý. Vysílání pracovníků je totiţ po dobu
přechodného období podmíněno získáním pracovního povolení. Na toto povolení neexistuje právní
nárok. Pro posouzení, zda se na příslušnou sluţbu omezení vztahuje je rozhodující její přiřazení
k příslušné poloţce (označené kódem) jednotné nomenklatury ekonomické aktivity uţívané v EU
(NACE).
Právě pomocí NACE kódů Rakousko a Německo definují sektory sluţeb, ve kterých je vysílání
pracovníků omezeno. Český podnikatel musí před vysláním svých zaměstnanců do Německa či
Rakouska především zjistit, zda se na jím poskytovaný typ sluţeb vztahuje přechodné období.
Kompletní seznam (katalog) NACE kódu je k dispozici na adrese:
http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/index/nace_all.html.
Podrobný postup pro vyslání pracovníků do Rakouska a Německa je přístupný na internetové
adrese:
http://download.mpo.cz/get/28890/31083/331031/priloha001.pdf

17.2.1

Rakousko

V odvětvích, na něţ se vztahuje přechodné období volného pohybu sluţeb v Rakousku, musí
přijímající rakouský podnik ţádat pro vysílané pracovníky o Povolení k vyslání
(Entsendebewilligung), které se prakticky rovná pracovnímu povolení. Povolení můţe být uděleno,
pokud se prokáţe, ţe neexistuje jiná firma, která by poskytovala stejné sluţby a zaměstnávala
přitom rakouské občany nebo občany ze zemí EU, na něţ se pravidla o volném pohybu pracovníků
vztahují v plném rozsahu (tzv. economic need test). Povolení se udílí maximálně na 4 měsíce,
K ţádosti se přikládá doklad o plánované délce vyslání, doklad od vysílajícího podniku o
příslušnosti pracovníků k tomuto podniku, o jejich sociálním pojištění a o výši a způsobu jejich
odměňování. Arbeitsmarktservice můţe také poţadovat doklad o kvalifikaci vysílaných
pracovníků. Posouzení ţádosti, stejně jako vydání povolení, je zpoplatněno.

V Rakousku je v platnosti zákonné ustanovení v § 18 zákona o zaměstnávání zahraničních
pracovníků, které zakazuje vydávání pracovních povolení ve stavebních oborech. Základní
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podmínky pro zaměstnávání cizinců jsou upraveny zákonem o zaměstnávání cizinců
(Ausländerbeschäftigunggesetz), který byl novelizován k 1. lednu 2006.
I v oblastech sluţeb, ve kterých si Rakousko přechodné období nevyjednalo, je třeba vyslání
notifikovat a získat potvrzení o vyslání.
Oficiální informační materiály k vysílání pracovníků do Rakouska v češtině, němčině a dalších
evropských jazycích, je moţné nalézt na stránkách http://www.ams.at/sfa/14077.html.
Formuláře pro vysílání pracovníků do Rakouska
V souvislosti s vysíláním pracovníků do Rakouska se pouţívají dále uvedené formuláře:
Entsendebestätigung
Jedná se o potvrzení vyslání pracovníků pro sluţby bez přechodných období. Formulář je nutno
zaslat rakouským úřadům před vysláním pracovníka. Rakouské úřady mohou do 14 dnů vyslání
zakázat.
Formulář
je
k dispozici
ke
staţení
na
internetové
adrese
http://formulare.bmf.gv.at/service/formulare/inter-Steuern/pdfs/9999/KIAB3.pdf
Beschäftigungsbewilligung
Jedná se o ţádost o pracovní povolení pro sluţby dotčené přechodným obdobím a na dobu delší 4
měsíců. Formulář (ţádost) podává objednatel zakázky. Pro stavební obory se pracovní povolení
českým zaměstnancům nevydává, nebo vydává jen v ojedinělých případech. Formulář je
k dispozici na adrese http://www.ams.at/_docs/Antrag_BB_A__9___1_2006_V04-06.pdf
Entsendebewilligung
Jedná se o povolení k vyslání na dobu kratší 4 měsíců pro sluţby dotčené přechodný obdobím
v oborech nespadajících do stavebnictví. Formulář (ţádost) podává objednatel zakázky. Formulář
je k dispozici ke staţení na internetové adrese
http://www.ams.at/_docs/Antrag_Entsendebewilligung_A_6__1-2006_V04-06.pdf

Základní vymezení odvětví s omezením vysílání pracovníků do Rakouska

Odvětví, ve kterých je vysílání pracovníků do Rakouska omezeno uvádí přehled:
Sektor
Terénní úprava zahrad a parků
Řezání, tvarování a konečná úprava stavebního kamene
Výroba kovových konstrukcí a jejich dílů
Stavebnictví včetně souvisejících oborů
Pátrací a ochranné činnosti
Čištění budov, zařízení a dopravních prostředků
Ostatní činnosti související se zdravotní péčí
Sociální péče bez ubytování
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Postup při získávání oprávnění k vysílání pracovníků v souvislosti se smlouvou o dílo
Postup při získávání oprávnění (povolení) k vyslání pracovníků se liší v závislosti na tom, zda se
jedná o odvětví, na která se vztahuje přechodné období nebo o odvětví, na která se přechodné
období nevztahuje. Shodné a rozdílné rysy postupu znázorňuje přehled v TABULCE 37.
TABULKA 37 – Postup při získání oprávnění k vysílání pracovníků v souvislosti se smlouvou o dílo
Odvětví, na která se vztahuje přechodné období
Odvětví, na která se přechodné období nevztahuje
Obsah ujednání smlouvy o dílo
Obsah ujednání smlouvy o dílo
platba za výsledek, nikoli za hodinovou práci,
zhotovitel (vysílající podnikatel) řídí pracovníky,
objednatel nemá ţádný vliv na stanovení počtu či kvalifikací dělníků,
zhotovitel odpovídá za vady v plnění (nese veškerá rizika v souvislosti se závazkem),
zhotovitel vlastní materiál potřebný k provedení díla.
Ţádost o pracovní povolení
Formulář staţený z
http://www.ams.at/_docs/Antrag_BB_A__9___1_
2006_V04-06.pdf podává objednatel zakázky
k nejbliţšímu úřadu práce. Pokud doba vyslání
nepřesáhne 4 měsíce a nejedná se o vyslání
pracovníků ve stavebním sektoru, je moţno podat
objednatelem zakázky ţádost pouze o povolení
k vyslání.
Další podmínky
K ţádosti o povolení k vyslání je třeba přiloţit:
doklad potvrzující předpokládané trvání
pracovní smlouvy (například smlouvu o
dílo),
doklady
potvrzující
příslušnost
k předpisům o sociálním zabezpečení,
doklad o tom, jaká bude vyslaným
zaměstnancům vyplácena na území
Rakouska při výkonu sluţby mzda.

Notifikace vyslání
Je třeba vyplnit formulář Oznámení o vyslání, které
je ke staţení na adrese
http://formulare.bmf.gv.at/service/formulare/interSteuern/pdfs/9999/KIAB3.pdf. Formulář je třeba
odevzdat na regionálně příslušném úřadu práce.

Další podmínky
Podmínka: pracovníci jsou u vysílajícího podnikatele
zaměstnáni déle neţ jeden rok, nebo jsou
zaměstnáni na dobu neurčitou.
Podnikatel nemusí na vydání rozhodnutí čekat,
pracovníky je moţno vyslat ihned po odevzdání
formuláře. Pokud však příslušný úřad práce
rozhodne negativně o vydání potvrzení o vyslání
(musí tak učinit ve lhůtě dvou týdnů), je podnikatel
povinen své zaměstnance do týdne z výkonu sluţby
stáhnout.

Další informace o rakouském pracovním trhu lze nalézt na stránkách Ministerstva hospodářství a
práce http://www.bmwa.gv.at.
Seznam kanceláří úřadů práce (Arbeitsmarktservice) je uveden na této adrese:
http://www.ams.at/neu/4125.htm.
Důleţité kontakty a internetové adresy
Českým podnikatelům mohou poskytnout uţitečné rady a informace zejména:
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Instituce a adresa
Velvyslanectví České republiky v Rakousku
Botschaft der Tschechischen Republik
Penzingerstrasse 11-13, 1140 Wien
CzechTrade Vienna
Mariahilfer Strasse 123/3
1060 Wien

Kontakty
Tel.: 00431/8942125-6, 8943741, 8946236
e-mail: vienna@embassy.mzv.cz
web: http://www.mzv.cz/vienna
Tel.: +43(0)159999180
GSM: +43(0)6644123882
Fax: +43(0)159999181
e-mail: vienna@czechtrade.cz
web: http://www.czechtrade.at

Uţitečné informace lze dále vyhledat na internetových adresách
Instituce/Informační sluţba
Ministerstvo hospodářství a práce
Informace o rakouských zákonech
Ministerstvo zahraničních věcí
Rakouský Servis trhu práce

17.2.2

Internetová adresa
http://www.bmwa.gv.at
http://www.ris.bka.gv.at/
http://www.bmaa.gv.at/
http://www.ams.or.at/

Německo

Pokud jde o vysílání pracovníků do Německa, platí dále uvedené podmínky a omezení:
vysílání pracovníků je v Německu v dotčených odvětvích (viz níţe) upraveno
bilaterální dohodou z počátku devadesátých let (Dohoda mezi Českou republikou
a Německem o vysílání pracovníků podepsaná v Praze dne 23. dubna 1991);
platí horní limity počtu pracovních povolení (tzv. kontingenty) stanovené
německými úřady pro jednotlivá odvětví a země;
poskytování sluţeb je moţné výhradně na základě smluv o dílo mezi dvěma
firmami (v případě stavebnictví – mezi dvěma stavebními firmami).
Základní vymezení odvětví s omezením vysílání pracovníků do Německa
Sektor
Stavebnictví včetně souvisejících oborů
Čištění budov, zařízení a dopravních prostředků
Sluţby v oblasti dekorace interiérů

NACE kód
45.1 – 45.4; Aktivity v příloze ke Směrnici 96/71/ES
74.70
74.87

Základní charakteristika smlouvy o dílo:
prostřednictvím smlouvy o dílo je dodavatel zavázán provést sjednanou práci a
zákazník se zavazuje jej za to odměnit částkou ve sjednané výši;
předmětem smlouvy o dílo můţe být jak zhotovení, tak přepracování věci, stejně
tak jako jiný výstup dosaţený provedením práce či poskytnutím sluţby.
Informace o kontingentech stanovených německými úřady poskytuje:
Instituce
Licenční správa
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Adresa
Dittrichova 21
120 00 Praha 2
Česká republika
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Otázky a odpovědi z praxe
Jak mohu jako český podnikatel v odvětvích, na něţ se vztahuje přechodné období, získat
pracovní povolení pro své zaměstnance pro Německo?
V České republice můţete prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu ČR zaţádat o
kontingent určený pro pracovníky z České republiky. Kontingent lze vyuţít jen v rámci smlouvy o
provedení prací mezi dvěma podniky.
Kde mám ţádat o pracovní povolení v Německu?
Po kontaktování vašeho národního úřadu odpovědného za bilaterální dohodu s Německem, který
jste poţádali o přidělení kontingentů pro vaše pracovníky, se musíte obrátit na pobočku Spolkové
agentury práce (Agentur für Arbeit), pod kterou spadá váš region.
Z České republiky musíte kontaktovat Agenturu práce ve Frankfurtu nad Mohanem:
Agentur für Arbeit
Hainer Weg 44
D-60599 Frankfurt am Main
SRN

Tel.: +49 69 59769 – 587 nebo 554
e-mail: Frankfurt-Main.Werkvertrag@arbeitsagentur.de

Které dokumenty musím předloţit německé agentuře práce?
Pracovní povolení můţe být uděleno po předloţení dokumentů uvedených níţe na příslušné
pracoviště agentury práce. Ţádost je nutno podat nejméně čtyři týdny před plánovaným zahájením
prací v Německu.
Potřebné doklady:
smlouva o dílo o dodávce sluţeb mezi českým podnikem a jeho německým
partnerem v originále s náleţitostmi podle § 631 a následujících německého
občanského zákoníku;
smluvní specifikace s uvedením prací, které mají být provedeny;
potvrzení o udělení kontingentu od vašeho národního úřadu pro přidělování
kontingentů;
potvrzení o úhradě základního poplatku 200 € na účet příslušné agentury práce;
formulář Potvrzení k pracovní smlouvě (Erklärung zum Werkvertrag) potvrzující
správnost pracovních a mzdových podmínek, tj. ţe:
mzda bude srovnatelná s německým průměrem;
budou dodrţeny zásady ve věci přesčasů a dovolených;
bude provedena platba do tzv. fondů dovolených;
plán zapojení pracovníků, pokud se pracovníci budou během prací střídat,
formulář Zdůvodnění (Selbstauskunft) od německého podniku, s nímţ byla
uzavřena smlouva, pokud se plánují stavební práce,
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osvědčení od příslušné agentury pro památkovou péči, ţe objekt je na seznamu
chráněných památek, pokud se plánuje restaurování.

Co jsou tzv. kódy NACE a jak zjistím, pod jaký kód moje činnost spadá?
NACE je oficiální klasifikace ekonomických činností pouţívaná v EU. Úplný seznam kódů NACE je
uveden např. na webové stránce EU:
http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/index/nace_all.html
Kdyţ získám pracovní povolení, jak mám postupovat dál?
Kdyţ výběrová komise Agentury práce zveřejní oznámení o přijímání ţádostí o pracovní povolení,
lze ţádat o jednotlivá pracovní povolení a je nutno za ně zaplatit předem. Pak byste měli zaslat
písemné oznámení o zahájení práce Finančnímu úřadu pro kontrolu práce na černo
(Finanzkontrolle Schwarzarbeit) v Kolíně nad Rýnem.
Pro případ kontrol v Německu byste měli mít následující dokumenty v němčině:
doklad o začátku, konci a délce denní pracovní doby;
pracovní smlouvu/dokumenty podle Směrnice 91/533/EHS;
mzdové výměry;
doklady o vyplacených mzdách.
Dále je také dobré zaslat kopii smlouvy o dodávce sluţeb místně příslušné Agentuře práce (podle
místa provádění prací) a oznámit jí pracovní činnost.
Jak dlouho platí pracovní povolení?
Platnost řádného povolení se uděluje jen pro jednu smlouvu o dodávce sluţeb. Pokud máte
smlouvu na další stavební práce v Německu, musíte zaţádat o další pracovní povolení.

Důleţité kontakty a internetové adresy
Instituce
Velvyslanectví České republiky v Berlíně

Adresa
Wilhelmstrasse 44
10 117 Berlín

Kontakty
Web: http://www.mzv.cz/berlin/
Web:
http://www.bundesfinanzministerium.d
e
Web: http://www.ihk.de

Bundesfinnazministerium
Spolkové ministerstvo financí
IHK
Průmyslové a obchodní komory
Agentur für Arbeit
Pracovní úřad
Handelsregister
Obchodní rejstřík

Web: http://www.arbeitsagentur.de
Web: http://www.handelsregister.de
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Směrnice o službách a postup její implementace v ČR a EU

Trh sluţeb v rámci vnitřního trhu EU je doposud do velké míry nedokonalý a plný
nejrůznějších překáţek, coţ brání plnému vyuţití jeho potencionálu. Evropská komise
proto na začátku roku 2004 předloţila Návrh směrnice o sluţbách, jejímţ cílem bylo
zjednodušení podnikatelského prostředí v sektoru sluţeb a odstranění mnohých
stávajících překáţek.
V ČR spadá tato problematika do působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu (více
informací na www.mpo.cz/cz/eu-a-vnitrni-trh/smernice-o-sluzbach-eu).
Implementace směrnice, která je jiţ dokončena velmi očekávaným zákonem o sluţbách,
přinese podnikatelským subjektům řadu zjednodušení a výhod při poskytování sluţeb na
trzích ostatních členských zemí EU. Zákon o volném pohybu sluţeb byl dne 20. července
2009 publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 222/2009 Sb. Česká republika patří mezi
první členské státy, které směrnici o volném pohybu sluţeb implementovaly. Nová
legislativa ulehčí zejména poskytování tzv. přeshraničních sluţeb. Českým malým a
středním firmám se otevře moţnost získávat zakázky v zahraničí a dočasně, anebo
příleţitostně podnikat v zahraničí na základě domácího podnikatelského oprávnění.
Implementace směrnice je významným krokem, který povede ke zkvalitnění
podnikatelského prostředí a proto byl proces implementace v jednotlivých zemích EU
dlouhodobě monitorován Eurochambres.
Zákon o volném pohybu sluţeb bude mít podle analýz pozitivní dopad na ekonomický růst
České republiky. HDP by v důsledku pozitivních změn, které nová legislativa přinese, mohl
vzrůst o 16 aţ 40 miliard Kč. Díky rozšíření moţností podnikání v ostatních státech EU by
české firmy mohly vytvořit aţ 15 tisíc nových pracovních míst. Roční přírůstek českého
exportu by měl podle odhadu činit více neţ 12 miliard Kč.
Směrnice rovněţ umoţnila úřadům členských států vzájemně si vyměňovat informace
prostřednictvím elektronického systému, coţ zvýší efektivitu státní správy a povede ke sníţení
administrativní zátěţe kladené na samotné poskytovatele sluţeb.
Co nepochybně bude podnikatele zajímat je tzv. „procedura tichého souhlasu―, tj. bude-li
podnikatel ţádat např. o povolení k zahájení činnosti a úřad mu ve stanovené lhůtě neodpoví,
bude se povolení povaţovat za udělené. K dalším novinkám patří povinnost členských států
uznávat pojištění odpovědnosti uzavřené poskytovateli sluţeb v jiných členských státech nebo
úplný zákaz omezování reklamní činnosti příslušníků regulovaných profesí. Zlepšení mohou
očekávat také příjemci sluţeb, kteří budou mít v zásadě garantovanou moţnost nerušeně přijímat
kvalitnější sluţby od poskytovatelů z kteréhokoliv členského státu.
V této souvislosti je potřeba zmínit nový nástroj, jeţ je pro potřeby vnitřního trhu vyuţíván tím je
tzv. IMI systém - informační systém vnitřního trhu. Jedná se o projekt Evropské komise, jehoţ
cílem je vytvořit informační systém propojující kompetentní úřady jednotlivých členských států a
tím umoţnit jejich rychlou a efektivní administrativní spolupráci a vzájemnou komunikaci. Systém
umoţňuje bezpečnou a rychlou výměnu informací mezi jednotlivými orgány členských zemí, a to v
rámci jediného on-line systému. Komunikace mezi kompetentními úřady všech členských zemí by
měla být zajištěna zejména snadnou identifikací partnerského orgánu v jiném členském státě,
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odstraněním jazykových bariér, moţností výměny dokumentů, vytvořením strukturovaných
scénářů výměny informací, apod. Systém tak přispěje k přehlednosti a k urychlení vyřizování
veškerých podání a ţádostí v rámci vnitřního trhu.

17.4
17.4.1

Řešení problémů na vnitřním trhu pomocí systému SOLVIT
Základní charakteristika systému SOLVIT

V souvislosti s poskytováním sluţeb na evropských trzích se mohou vyskytnout různé problémy a
komplikace, a to především ve vztahu ke státním úřadům jiných členských států, které
podnikatelům či občanům znemoţní nebo ztíţí vyuţití jejich práv zaručených právem Evropského
společenství. Takové problémy často souvisí s tím, ţe státní úřad jiného členského státu trvá na
poţadavcích stanovených vnitrostátní legislativou i v případech, kdy je na základě práva ES
povinen postupovat jinak. Některé poţadavky v oblasti přeshraničního poskytování sluţeb
vyţadované státními úřady mohou mít vyloţeně diskriminující charakter a české občany a podniky
ve vztahu k tuzemským subjektům tak znevýhodňovat.
V případě, ţe má podnikatel pochybnosti o správné aplikaci evropského práva ze strany státního
úřadu jiného členského státu, můţe se s konkrétním problémem obrátit na tzv. SOLVIT centrum.
Systém SOLVIT tvoří mezinárodní síť center spojených navzájem pomocí speciální internetové
databáze. V kaţdém členském státě EU a rovněţ v Norsku, Lichtenštejnsku a na Islandu existuje
jedno takové centrum.
Smyslem této sítě je pomoci řešit co nejefektivněji problémy vznikající nesprávnou aplikací
pravidel na vnitřním trhu ES orgány členských států. Jedná se o nástroj, který svou neformálností
a rychlostí nabízí občanům a podnikatelům z členských států alternativu ke stíţnosti u Evropské
komise nebo ke zdlouhavému a mnohdy nákladnému soudnímu řízení. Za vyuţití systému SOLVIT
neplatí občané nebo podnikatelé ţádné poplatky. Dalšími výhodami jsou transparentnost postupů
v systému SOLVIT a přitom zachování naprosté diskrétnosti, pokud jde o citlivé obchodní i osobní
údaje poskytnuté klientem.
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Fungování systému SOLVIT

Fungování systému SOLVIT znázorňuje následující schéma:

Zdroj: Příleţitosti pro podnikání ve sluţbách na evropských trzích, MPO

Síť SOLVIT center vznikla v roce 2002 a během svého fungování pomohla úspěšně vyřešit mnoho
problémů souvisejících s volným pohybem zboţí, sluţeb, osob a se svobodou usazování.
Kompletní informace o systému SOLVIT a příklady konkrétní pomoci naleznete na
http://ec.europa.eu/solvit.
Pro české občany a podnikatele je SOLVIT centrum zřízeno na Ministerstvu průmyslu a obchodu,
jeho sluţby lze vyhledat na níţe uvedených kontaktech:
SOLVIT centrum pro Českou republiku
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Na Františku 32
110 15 Praha 1
tel.: 224 221 701, fax: 224 853 079
e-mail: solvit@mpo.cz
www.mpo.cz/cz/eu-a-vnitrni-trh/solvit
osobní návštěva: kaţdý všední den od 8h do 16h na adrese Politických vězňů 20, Praha 1

17.5

Osoby samostatně výdělečně činné

Na rozdíl od volného pohybu pracovníků, který je v některých členských státech omezen, je právo
usadit se jako OSVČ v jiném členském státě za účelem podnikání bez omezení. Na usídleného
ţivnostníka se pak vztahují stejné předpisy jako na domácího podnikatele v hostitelské zemi. V
některých zemích se OSVČ (ale i podnikatelé obecně) přesto stále mohou setkat s
diskriminačními poţadavky, konkrétně například s:
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poţadavkem trvalého pobytu;
potřebou doporučení ze strany místních profesních organizací;
časovými průtahy při uznávání kvalifikací.

17.5.1

Uznávání kvalifikací

Velká část podnikatelských aktivit ve sluţbách je v jednotlivých členských státech vázaná na
splnění určitých kvalifikačních poţadavků vyţadovaných v národním právním řádu. V takových
případech se mluví o regulovaných profesích. Zásada vzájemného uznávání kvalifikací je jedním
z pilířů vnitřního trhu EU a znamená, ţe kvalifikace získaná v jednom členském státě je v jiných
členských státech formálně uznána a její dosaţení není třeba opakovat. Uznávání neprobíhá
automaticky, ale vţdy na základě ţádosti podnikatele. Ţádost o uznání kvalifikace se podává vţdy
v zemi, kde se chce podnikatel usadit.

17.5.2

Současná praxe při uznávání odborných kvalifikací

Uznávání kvalifikací probíhá buď v rámci obecného systému uznávání kvalifikací, nebo v rámci
sektorového systému.
Obecný systém
V obecném systému dochází ke srovnání poţadavků na kvalifikaci pro danou regulovanou profesi
v hostitelské zemi a v zemi, kde byly kvalifikace získány a v případě podstatných rozdílů v délce
nebo obsahu vzdělání se aplikují tzv. kompenzační opatření. Tato opatření mohou mít formu:
adaptačního období nebo
zkoušky způsobilosti.
Lhůta pro vydání rozhodnutí o uznání kvalifikace činí v obecném systému 4 měsíce.
Sektorový systém
Sektorový systém se vztahuje na následující profese:
architekti;
porodní asistentky;
farmaceuti;
lékaři;
zdravotní sestry;
stomatologové;
veterináři.
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U těchto profesí se uznání kvalifikace získává na základě automatického uznávání diplomů
udělených členským státem. Automatické uznání je umoţněno díky předchozímu stanovení
minimálních poţadavků na vzdělání. Diplomy, které se automaticky uznávají, jsou uvedeny
v příloze příslušné oborové směrnice EU pro výše uvedená povolání. Směrnice se vztahují na
činnost osob samostatně výdělečně činných nebo zaměstnanců. Úřady musí automatické uznání
diplomu vyřídit ve lhůtě 3 měsíců.

Postup při uznávání kvalifikací v praxi
Obecně lze doporučit tento postup
ověřit, zda je dotčená profese v daném členském státě regulovaná; tuto
skutečnost si lze ověřit v databázi regulovaných profesí, která je přístupná na
webové adrese:
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm?lang=en
(po kliknutí na odkaz „Regulated professions― zde uţivatel nalezne i seznam
kontaktních míst v jednotlivých zemích, kde lze získat kontakt na konkrétní
uznávací orgán);
podat ţádost o uznání kvalifikace na příslušném uznávacím orgánu.

17.5.3

Budoucí systém uznávání odborných kvalifikací

Nová směrnice připravovaná ve 2. pololetí 2007 má přinést v systému uznávání kvalifikací změny,
které by v praxi měly přinést podnikatelům následující výhody:
moţnost uznání pouze části kvalifikace – pokud je rozsah povolání v zemi usazení
(v domovské zemi) uţší neţ v hostitelském státě;
ustanovení kontaktních míst pro uznávání kvalifikací v jednotlivých zemích – lepší
dostupnost informací o uznávání kvalifikací;
administrativní spolupráce mezi uznávacími orgány členských států – niţší
administrativní zátěţ na ţadatele o uznání;
moţnost přezkumu kvalifikací hostitelským státem bude v reţimu přeshraničního
poskytování sluţeb značně omezena;
zjednodušení procedury
„vyrovnávacích―) opatření.

pro

zavedení

výjimky

z kompenzačních

(nově

Více informací k uznávání kvalifikací poskytnou stránky Ministerstva školství, mládeţe a
tělovýchovy (MŠMT) a stránky Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) v sekci Ţivnostenské
podnikání:
MŠMT – Uznávání odborných kvalifikací:
MPO – sekce „ţivnostenské podnikání―:

http://uok.msmt.cz
http://www.mpo.cz/dokument9912.html
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Podpora malých a středních podnikatelů

18.1 Rámcový přehled o možnostech podpor
Souhrnný přehled o podporách poskytovaných malým a středním podnikům i dalším potenciálním
příjemcům podpor je dostupný na webových stránkách www.strukturalni-fondy.cz spravovaných
Ministerstvem pro místní rozvoj. Podnikatel, který chce získat podporu pro své podnikání, najde
další cenné informace například na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu, na
stránkách Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest (www.czechinvest.org) nebo na
webových stránkách Hospodářské komory České republiky (www.komora.cz).
Materiální podpory, které můţe malý a střední podnikatel získat, mají různou formu. Prakticky
připadají v úvahu následující formy podpory, event. jejich kombinace:
návratné finanční výpomoci
dotace
finanční příspěvky
zvýhodněné úvěry
zvýhodněné záruky za úvěry.
Konkrétní formu a výši podpory stanoví jednotlivé programy podpor.

18.2 Členění podpor podle zdrojů jejich financování a věcného zaměření podpor
Podle zdrojů financování lze rozdělit programy podpory do dvou základních skupin. První z nich
jsou programy financované převáţně ze strukturálních fondů EU a jsou realizovány v rámci
operačních programů vycházejících z Národního strategického referenčního rámce schvalovaného
Evropskou komisí. Kromě těchto programů jsou v různém rozsahu k podpoře MSP vyuţívány
programy financované z prostředků státního rozpočtu. V obou zmíněných případech jsou
programy podpor spravovány (administrovány) pověřenými úřady či institucemi České republiky
(ministerstva, regionální orgány, ČMZRB, a.s. apod.).
Věcné zaměření programů v předchozím programovacím období 2004-2006 i na začátku
programovacího období pro roky 2007-2013 do jisté míry souvisí se způsobem, resp.
převaţujícím zdrojem, jejich financování. Orientační přehled věcného zaměření programů podpor
financovaných z různých zdrojů je patrný z přehledu v TABULCE 38.
TABULKA 38 – Přehled věcného zaměření programů
Programy
financované převáţně ze strukturálních fondů
investičně zaměřené programy ke
zvyšování konkurenceschopnosti, zejména
v důsledku realizace inovací
vstup do podnikání
podpora vstupu na zahraniční trhy
podpora rozvoje lidských zdrojů, včetně
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oblasti mezinárodního obchodu
úspory energií
vyuţívání obnovitelných a druhotných
zdrojů energie

podnikatelů na území ČR, kde podnikání
nelze podporovat ze strukturálních fondů
podpora zapojení podniků do procesu
internacionalizace

18.3 Přehled Operačních programů financovaných s využitím Evropských fondů pro
období 2007-2013
V období 2007-2013 se v České republice v souladu s Národním strategickým referenčním
rámcem vyuţívá 26 operačních programů, směřujících k naplnění třech základních cílů:
cíl konvergence
zaměřený na podporu hospodářského a sociálního rozvoje méně vyspělých
regionů;
cíl konkurenceschopnost a zaměstnanost
zaměřený na podporu regionů, které nespadají pod cíl konvergence; v České
republice se vztahuje na hlavní město Prahu;
cíl evropská územní spolupráce
zaměřený na podporu přeshraniční, meziregionální a nadnárodní spolupráce
regionů.
Přehled operačních programů připravovaný v rámci jednotlivých cílů viz TABULKA 39.
TABULKA 39 – Přehled operačních programů v rámci jednotlivých cílů
CÍL KONVERGENCE
Tematické operační
programy

Regionální
operační programy

OP Doprava
OP Ţivotní
prostředí
OP Podnikání a
inovace
OP Výzkum a
vývoj pro
inovace
OP Lidské zdroje
a zaměstnanost
OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost
Integrovaný
operační
program

ROP NUTS II
Severozápad
ROP NUTS II
Moravskoslezs
ko
ROP NUTS II
Jihovýchod
ROP NUTS II
Severovýchod
ROP NUTS II
Střední Morava
ROP NUTS II
Jihozápad
ROP NUTS II
Střední Čechy

CÍL
KONKURENCESCHOPNOST A
ZAMĚSTNANOST

OP Praha
Konkurencesc
hopnost
OP Praha
Adaptabilita
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CÍL
EVROPSKÁ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE
OP Přeshraniční spolupráce ČR Bavorsko
OP Přeshraniční spolupráce ČR Polsko
OP Přeshraniční spolupráce ČR
Rakousko
OP Přeshraniční spolupráce ČR Sasko
OP Přeshraniční spolupráce ČR Slovensko
OP Meziregionální spolupráce
(všechny státy EU, Norsko a
Švýcarsko)
OP Nadnárodní spolupráce (ČR,
Rakousko, Polsko, část Německa,
Maďarsko, Slovinsko, Slovensko,
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část Itálie a z nečlenských zemí část
Ukrajiny)
Síťový operační program ESPON
2013 (všechny členské státy,
Norsko, Švýcarsko, Lichtenštejnsko,
Island, kandidátské státy členství v
EU)
Síťový operační program INTERACT II
(všechny členské státy)

OP Technická
pomoc

18.4 Operační program Podnikání a inovace pro období 2007-2013
Pro malé a střední podnikatele je nepochybně nejvýznamnější Operační program Podnikání a
inovace pro období 2007-2013 (dále zpravidla jen „OPPI 2007-2013―, event. jen „OPPI―). Do
tohoto operačního programu byla integrována i podstatná část národních programů podpor
zaměřených na MSP a financovaných v minulých obdobích ze státního rozpočtu. Tento operační
program spadá do kompetence Ministerstva průmyslu a obchodu, které je jeho řídícím orgánem.
K některým konkrétním programům OPPI 2007-2013 byly jiţ vyhlášeny konkrétní, časově
omezené, výzvy, takţe byla prakticky zahájena realizační fáze těchto programů. I výše uvedená
skutečnost je důvodem pro to, aby v rámci dané míry obecnosti byli podnikatelé seznámeni se
zaměřením OPPI 2007-2013 poněkud podrobněji.
Jednotlivé programy podpor v rámci OPPI 2007-2013 jsou v různém rozsahu určeny potenciálním
příjemcům podpor, kterými mohou být:
podnikatelé;
sdruţení podnikatelů;
výzkumné instituce;
vysoké školy a ostatní vzdělávací instituce;
neziskové organizace;
fyzické osoby;
územní samosprávné celky a jimi zřizované a zakládané organizace, a další.

18.4.1

Který z programů podpor OPPI 2007-2013 je vhodný právě pro Váš zamýšlený
projekt?

V následujícím přehledu uvádíme několik příkladů, na kterých se pokusíme demonstrovat, které
programy jsou vhodné pro vytipované projekty. Při výběru příkladů jsme vycházeli z dotazů, které
podnikatelé nejčastěji vznesli na hospodářskou komoru České republiky.
Jsem začínající podnikatel nebo plánuji zahájení podnikání a potřeboval bych získat finanční
prostředky na rozjezd svého businessu.
Obecně je získání podpory o něco sloţitější pro začínající podnikatele neţ pro ty jiţ zavedené.
Existují však formy podpor, které jsou přímo určené začínajícím podnikatelům. Takovým
programem je program START. Bohuţel byl příjem ţádostí do tohoto programu ukončen
31.1.2008 a dosud nebyla vydána zpráva, kdy bude pokračovat. Obnovení programu lze
očekávat nejdříve na začátku roku 2010.
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Program
START
Implementace: ČMZRB
Příjemci podpory: drobní
podnikatelé

Příručka pro podnikání v roce 2009

Cíl programu
Umoţnit realizaci
podnikatelských
záměrů osob
vstupujících do
podnikání poprvé nebo
s delším časovým
odstupem, a to
poskytnutím podpory
ve formě bezúročného
úvěru nebo
zvýhodněné záruky
s finančním
příspěvkem.

Forma podpory
Bezúročný úvěr pro drobné podnikatele (max. 750
tis. pro FO, resp. 1,5 mil Kč pro společnosti)
Zvýhodněná záruka s finančním příspěvkem
k zaručovanému úvěru pro drobné podnikatele
(maximální výše zaručovaného úvěru 1,5 mil. Kč)
Jednomu příjemci podpory můţe být v tomto
programu poskytnuta pouze jedna z forem
podpory a pouze na jeden projekt.

Poznámky k vymezení příjemců podpor:
Příjemcem podpory můţe být fyzická osoba – podnikatel nebo, společnost s ručením omezeným, veřejná
obchodní společnost nebo druţstvo, kromě bytového druţstva (dále jen „podnikající právnická osoba―)
zaregistrovaná jako poplatník daně z příjmu v roce podání ţádosti o podporu nebo v roce předchozím. U
podnikajících fyzických osob musí přitom jít o první registraci nebo o registraci nejméně 7 let od ukončení
předcházející registrace nebo po té, co byla společníkem či členem podnikající právnické osoby, event.
podnikala v uplynulých 7 letech v zahraničí. Stejná podmínka platí pro společníky nebo členy podnikající
právnické osoby.

Podnikám jiţ několik let a potřebovala bych překlenout problematické období. Banka mi však
nechce půjčit. Je moţné získat nějaký úvěr na provoz podniku jinou cestou?
V rámci OPPI poskytuje Českomoravská záruční a rozvojová banka zvýhodněné úvěry a
zárukyJedná se o programy PROGRES a ZÁRUKA. Program ZÁRUKA nabízí dvě varianty. Jednak
záruky za investiční úvěry, kde mohou MSP získat zvýhodněné záruky za bankovní úvěry aţ do
výše 80 % jistiny zaručovaného úvěru. Zaručovány jsou převáţně investičně zaměřené úvěry, tj.
určené především k pořízení či rekonstrukci dlouhodobého hmotného majetku a jen doplňkově k
financování zásob, či drobného hmotného a nehmotného majetku. Ve druhé variantě jsou MSP
poskytovány zvýhodněné záruky za bankovní úvěry aţ do výše 80 % jistiny zaručovaného úvěru.
Zaručovány jsou úvěry na pořízení zásob, zejména v oblasti subdodávek pro realizaci významných
exportních zakázek. Záruky jsou poskytovány jak k úvěrům jednorázovým, tak k úvěrům s
prodluţováním doby ručení (revolving) aţ na dobu 6 let.
V rámci programu PROGRES mohou MSP získat podřízený úvěr do výše 20 mil. Kč, s pevnou
úrokovou sazbou 3 % p.a, s dobou splatnosti aţ 7 let a s odkladem splátek jistiny úvěru aţ 3 roky.
K financování projektu musí být předpokládáno souběţné pouţití dalšího externího financování
formou bankovního úvěru, leasingu, nebo úvěru poskytnutého právnickou osobou, která
poskytuje úvěry a má s ČMZRB uzavřenu smlouvu o spolupráci, a to nejméně ve výši podřízeného
úvěru.

Program
PROGRES
Implementace: ČMZRB
Příjemci podpory: MSP

Cíl programu
Umoţnit realizaci
rozvojových
podnikatelských projektů
MSP, pro které je bariérou
získání externího
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Forma podpory
Podřízený úvěr ve výši aţ 25 mil. Kč
s pevnou úrokovou sazbou 6 % p.a.
se splatností maximálně 11 let
Podřízený úvěr s finančním
příspěvkem navíc umoţňuje získat, při
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financování niţší vlastní
kapitálová vybavenost nebo
omezená moţnost
poskytnout zajištění úvěru

ZÁRUKA
Implementace: ČMZRB
Příjemci podpory: MSP

Umoţnit realizaci projektů
MSP v oblasti energetických
sluţeb, které svými efekty
přispívají ke sníţení
spotřeby energie a zvýšení
efektivnosti výroby energie.
Usnadňovat realizaci
podnikatelských projektů
malých a středních
podnikatelů zaměřených na
investice a zvyšovat tak
konkurence- schopnost
MSP

splnění zvláštních podmínek, i
finanční příspěvek ve výši 10 %
z vyčerpaného podřízeného úvěru
Zvýhodněná záruka s finančním
příspěvkem k zaručovanému úvěru
(aţ do výše 80 % jistiny zaručovaného
úvěru)
Zvýhodněný úvěr (aţ do výše 20 mil.
Kč se splatností do 10 let)
Zvýhodněná záruka (za úvěr do výše 5
mil. Kč)
Zvýhodněná záruka s finančním
příspěvkem k zaručovanému úvěru
(k úvěru ve výši do 5 mil. Kč se
lhůtou splatnosti delší neţ 3 roky)

Chtěli bychom ve firmě zavést moderní technologie a modernizovat stávající vybavení. Je moţné
na takový záměr získat finanční podporu?
Takové záměry podporují programy druhé prioritní osy: ROZVOJ, ICT A STRATEGICKÉ SLUŢBY, a
ICT V PODNICÍCH. Cílem je podpora investic do moderních technologií. Mezi způsobilé výdaje
programu ROZVOJ, které je moţné podpořit, patří proto také dlouhodobý hmotný majetek - nákup
strojů a zařízení včetně řídících softwarů, atd. Programy související s ICT jsou určené pro
modernizaci informačních technologií a nákup nových systémů.
Program
ROZVOJ
Implementace: CzechInvest
Příjemci podpory: podnikatelské
subjekty

ICT A STRATEGICKÉ SLUŢBY
Implementace: CzechInvest
Příjemci podpory: MSP

Cíl programu
Podpořit růst výkonů a
konkurenceschopnosti
(flexibility), zejména malých
a středních podnikatelů
vedoucí ke zlepšení jejich
pozice na trhu a
v souvislosti s tím k udrţení,
případně růstu počtu
pracovních míst.
Podpořit
konkurenceschopnost a
růst ICT sektoru v ČR,
nabídku nových
informačních systémů,
ICT řešení, nových
softwarových řešení a
sluţeb,
vybrané strategické
sluţby s úzkou
návazností na
informační a
komunikační
technologie a výrazným
mezinárodním
zaměřením,
rozvoj informační a
znalostní společnosti a
zvyšování dostupnosti
informací o produktech
ICT.

- 220 -

Forma podpory
Dotace
účelové určení k úhradě
způsobilých výdajů
rozpětí 1-20 mil. Kč.
omezení výše dotace v souladu
s regionální mapou intenzity
veřejné podpory
Dotace
procento dle Regionální mapy
intenzity veřejné podpory pro ČR
na období 2007-2013 ze
způsobilých výdajů projektu,
rozpětí 1-100 mil. Kč,
způsobilé výdaje podpory pro
„poradenské sluţby― vzniklé
v souvislosti s investičním projektem
činí pro MSP max. 50 %)
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ICT V PODNICÍCH
Implementace: CzechInvest
Příjemci podpory: MSP, sdruţení
podnikatelů

Příručka pro podnikání v roce 2009

rozvoj lidských zdrojů
(jejich mobility) a tvorba
kvalifikovaných
pracovních míst
v sektoru sluţeb
Podpořit
konkurenceschopnost
malých a středních podniků
prostřednictvím kvalitativně
vyššího vyuţití jejich
potenciálu v oblasti
pořizování a rozšiřování
informačních systémů, resp.
podpořit poptávku po
informačních systémech za
účelem zvýšení efektivity
malých a středních podniků.

Dotace
účelově určená k úhradě
způsobilých výdajů vzniklých
v souvislosti s realizací
předmětu projektu
poskytovaná jako procento dle
Regionální mapy intenzity
veřejné podpory pro ČR na
období 2007-2013
ze způsobilých výdajů projektu
maximálně ve výši 20 mil. Kč na
jeden projekt
způsobilé výdaje podpory pro
poradenské sluţby vzniklé
v souvislosti s investičním projektem
činí pro MSP max. 50 %)

Poznámky k vymezení příjemců podpor:
Příjemcem podpory z programu ROZVOJ můţe být podnikatelský subjekt podle § 2, odst. 2 písmena a)
obchodního zákoníku. Podpora velkým podnikatelům v rámci tohoto programu bude poskytována v případě,
ţe tyto podniky nejsou nadnárodní společností, či její částí. Další podmínkou ţádosti o dotaci v programu
ROZVOJ je, ţe podporované projekty musí být realizovány pouze v určených regionech. Podrobnosti jsou
uvedeny v podkapitole 18.4.2 a v tabulce č. 40.
Kromě malých a středních podnikatelů mohou být příjemci podpor z programu ICT V PODNICÍCH rovněţ
sdruţení podnikatelů, například klastry.

Naše firma chce rekonstruovat své sídlo a provozovnu.
Pro takový záměr jsou vhodnými programy především EKO-ENERGIE a NEMOVITOSTI. Při ţádání o
podporu v rámci těchto programů je důleţité, abyste měli nemovitost ve svém vlastnictví.
Prostředky z programu EKO-ENERGIE můţete pouţít např. na zateplení fasády, výměnu oken
apod. Program NEMOVITOSTI je obecně určen na rozvoj podnikatelských nemovitostí, přičemţ
podmínkou je podnikání ve zpracovatelském průmyslu nebo odvětvové vymezení v oblasti
strategických sluţeb, technologických center a oblastí výzkumu a vývoje.
Program umoţňuje získat finanční podporu na přípravu podnikatelských zón, rekonstrukci staveb
a částečně i na výstavbu nájemních objektů v sektoru zpracovatelského průmyslu (OKEČ 15-37,
CZ-NACE 10-33), dále také strategických sluţeb a technologických center.
Program
EKO-ENERGIE
Implementace: Česká
energetická agentura, NOVĚ
CzechInvest
Poskytovatel podpory: ČMZRB
Příjemci podpory: podnikatelské
subjekty

Cíl programu
Stimulovat aktivitu
podnikatelů, zejména
malých a středních,
v oblasti sniţování
energetické náročnosti
výroby, spotřeby primárních
energetických zdrojů a
vyššího vyuţití
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Forma podpory
Podřízený úvěr s finančním
příspěvkem pouze pro MSP:
limit 50 mil. Kč
úroková sazba 1 % p.a.
splatnost max. 15 let
odklad splátek max.8 let
příspěvek 30 % z vyčerpaného
podřízeného úvěru
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obnovitelných a druhotných
zdrojů a jejich udrţitelný
růst.

Program
NEMOVITOSTI
Implementace: CzechInvest
Příjemci podpory: územní
samosprávné celky a jejich
svazky, podnikatelské subjekty,
CzechInvest (u vybraných aktivit)

Cíl programu
Stimulovat vznik a rozvoj
podnikatelských
nemovitostí včetně
související infrastruktury a
přispět tak ke vzniku
funkčního trhu nemovitostí
a ke zlepšení investičního a
ţivotního prostředí.
Podpořit znalostní a
informační báze pro rozvoj
regionální podnikatelské
infrastruktury a podnikání
v oblasti podnikatelských
nemovitostí.
Poznámky k vymezení příjemců podpor:

Dotace:
minimálně 0,5 mil. Kč
maximálně 100 mil. Kč
omezena regionální mapou
intenzity veřejné podpory

Forma podpory
Přímá dotace
Podpora je účelově určená k úhradě
způsobilých výdajů vzniklých
v souvislosti s realizací projektu.
Výše podpory je poskytována podle
typu příjemce podpory a typu
projektu.
Výše podpory bude dále
specifikována Správcem programu
v jednotlivých výzvách.
Dotace poskytované v reţimu blokové
výjimky se řídí regionální mapou
intenzity podpory.

Podpora velkému podniku v rámci tohoto programu bude poskytována v případě, ţe tento podnik není
nadnárodní společností či její součástí a zároveň počet zaměstnanců tohoto podniku nepřesáhne 1250.
Příjemcem podpory nemůţe být podnikatel, pokud je k datu podání ţádosti příjemcem podpory na záchranu
a restrukturalizaci podniků v obtíţích podle Pokynů Společenství pro státní podporu na záchranu a
restrukturalizaci podniků v obtíţích, Sdělení Komise č. 2004/C 244/02.

Naše společnost se zabývá vývojem nových produktů. Je taková činnost nějak podporována?
Pro podniky, které přichází s novými nápady a uvádí do výroby a návazně na trh nové výrobky,
technologie nebo sluţby, je určen především program INOVACE. Kromě samotných inovačních
projektů podporuje program také subjekty, které potřebují ochránit svá práva průmyslového
vlastnictví.
Dalším programem, který podporuje výzkumné a vývojové aktivity, je program POTENCIÁL, který se
zaměřuje na rozšiřování výzkumných a vývojových kapacit.
Program
INOVACE
Implementace: CzechInvest
Příjemci podpory: podnikatelské
subjekty, výzkumné instituce,
vysoké školy, fyzické osoby

Cíl programu
Zvýšit inovační potenciál
podnikatelského sektoru
prostřednictvím dotací na
realizaci inovačních
projektů podniků (zejména
MSP) a na projekty
veřejných výzkumných
institucí, vysokých škol,
fyzických osob a MSP
směřujících k ochraně práv
průmyslového vlastnictví.
Podpořit udrţitelný rozvoj
podporou ekologicko
efektivních inovací
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Forma podpory
Dotace:
Inovace produktu či procesu 1-75
mil. Kč
organizační a marketingová
inovace max. 2 mil. Kč
ochrana práv průmyslového
vlastnictví 10-300 tis. Kč
na sluţby poradců a expertů do
výše 50 % způsobilých výdajů, u
projektů na ochranu duševního
vlastnictví dle specifikace
v jednotlivých výzvách
na zvláštní školení maximálně do
výše 45 % způsobilých výdajů
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Poznámky k vymezení příjemců podpor:
Příjemcem podpory můţe být podnikatelský subjekt podle § 2, odst. 2 písmena a) obchodního zákoníku.
Podpora velkým podnikatelům v rámci tohoto programu bude poskytována v případě, ţe tyto podniky nejsou
nadnárodní společností, či její částí.
Příjemcem dotace u projektů na ochranu práv průmyslového vlastnictví mohou být dále: Veřejná výzkumná
instituce zřízená podle zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích v platném znění,
Vysoká škola a ostatní instituce terciárního vzdělávání vykonávající činnost na základě zákona č. 111/1998
Sb., o vysokých školách, v platném znění a fyzická osoba (samostatný původce) plně způsobilá k právním
úkonům, která je občanem ČR.
Program
POTENCIÁL
Implementace: CzechInvest
Příjemci podpory: podnikatelské
subjekty

Cíl programu
Podpořit zavádění a
zvyšování kapacit
společností pro realizaci
výzkumných, vývojových a
inovačních aktivit a zároveň
i zvýšení počtu společností,
které provádějí vlastní
výzkum, vývoj a inovaci.
Prohloubit spolupráci
společností s výzkumnými a
vývojovými organizacemi,
tvorbu kvalifikovaných
pracovních míst a tím rozvoj
znalostní ekonomiky,
zlepšení zapojení
společností do národních a
evropských programů
výzkumu a vývoje.

Forma podpory
Dotace
na způsobilé výdaje vzniklé
v souvislosti s plněním projektu ve
výši 1-75 mil. Kč při respektování
procentních limitů ze způsobilých
výdajů stanovených regionální
mapou intenzity veřejné podpory
pouze MSP na úhradu nákladů na
přípravné studie a poradenské
sluţby související se zajištěním
plnění předmětu projektu ve výši
50 % z nákladů na tyto přípravné
projekty a poradenské sluţby

Jsme menší firma a chtěli bychom realizovat větší projekt. Sami však nemáme dostatek financí a
tento projekt by mohl přinést prospěch i pro jiné společnosti, proto bychom chtěli spolupracovat
s dalšími firmami.
Pro zkvalitňování podnikatelského prostředí umoţněním kooperace jednotlivých firem např.
v rámci odvětví jsou určeny programy SPOLUPRÁCE a PROSPERITA. V obou případech je nutné
najít si vhodné partnery. Program SPOLUPRÁCE podporuje vznik klastrů a technologických
platforem.
Program PROSPERITA je zaměřen na zkvalitnění komunikace a spolupráce mezi oblastí výzkumu,
reprezentovanou např. vysokými školami či výzkumnými institucemi a podnikatelskou sférou.
Program
SPOLUPRÁCE
Implementace: CzechInvest
Příjemci podpory: právnické
osoby

Cíl programu
Podpořit vznik a rozvoj
kooperačních seskupení –
klastrů, pólů excelence,
technologických platforem a
kooperačních projektů na
regionální, nadregionální i
mezinárodní úrovni.

PROSPERITA

Podporovat zakládání a
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Forma podpory
Dotace:
klastry, póly excelence: do výše
75 % uznatelných nákladů při
respektování limitů stanovených
v konkrétních výzvách
aktivity související s implementací
programu a generováním projektů
ve výši max. 100 % způsobilých
výdajů projektu
Dotace:
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Implementace: CzechInvest
Příjemci podpory: právnické
osoby
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další rozvoj subjektů
infrastruktury pro
průmyslový výzkum,
technologický vývoj a
inovace zaměřených
zejména na realizaci nových
technologií a
konkurenceschopných
výrobků a sluţeb.
Podporovat další rozvoj
podnikatelských inkubátorů,
resp. podnikatelských
inovačních center.
Podporovat rozvoj sítí
Business Angels a nových
nedotačních finančních
nástrojů na podporu
vznikajících malých a
středních podniků.

Ve výši 5-200 mil. Kč u projektů
obsahujících stavební práce
Ve výši 1-30 mil. Kč u projektů
neobsahujících stavební práce.
Výše dotace bude správcem
programu dále specifikována
v jednotlivých výzvách.
Dotace na zajištění realizace
aktivit souvisejících se
zkvalitněním implementace
programu můţe činit aţ 100 %
způsobilých výdajů projektu.
Příjemce dotace na projekt
zaměřený na zakládání a rozvoj
podnikatelských inkubátorů můţe
MSP vyuţívajícím jeho sluţeb
poskytnout zvýhodněné sluţby
(nájem, sluţby poradců, expertů a
zpracování studií a školení a
rekvalifikace).

Poznámky k vymezení příjemců podpor:
Příjemcem podpory v rámci programu SPOLUPRÁCE můţe být právnická osoba ve smyslu § 18 zákona č.
40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, která musí mít ve svých stanovách zakotveno, ţe jednou
z jejích hlavních činností je podpora inovací a zvýšení konkurenceschopnosti.
Příjemcem podpory v rámci programu PROSPERITA můţe být právnická osoba ve smyslu § 18, odst. 2,
písmena a), c) a d) zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění, která musí mít ve svých
stanovách explicitně zakotveno, ţe byla zřízena za účelem podpořit intenzitu, kvalitu a rychlost šíření
inovací a transferu technologií do hospodářské praxe daného regionu s důrazem na progresivní (high-tech)
technologie.
Právnická osoba, která bude příjemcem podpory z programu PROSPERITA, bude působit jako provozovatel
vědeckého, resp. vědeckotechnického parku, nebo centra pro transfer technologií nebo podnikatelského
inkubátoru resp. podnikatelského inovačního centra a povede podle podmínek programu oddělenou účetní
evidenci ve vztahu ke způsobilým výdajům projektu. S výjimkou příjemců podpory, kteří realizují projekty
zakládání a rozvoje sítí Business Angels, musí příjemci podpory mít ve svých stanovách explicitně
zakotveno, ţe byl zřízen za účelem podpory intenzity, kvality a rychlosti šíření inovací a transferu technologií
do hospodářské praxe daného regionu s důrazem na progresivní (high-tech) technologie.

Chtěli bychom investovat do vzdělávání a vybudovat školicí prostory.
Název programu ŠKOLICÍ STŘEDISKA mluví za vše. Program umoţňuje firmám, které chtějí
vzdělávat své zaměstnance, získat potřebné prostory a pomůcky. V rámci tohoto programu je
moţné ţádat např. o dotaci na výstavbu, rekonstrukci, vybavení školicích center nebo školicích
místností.
Program
ŠKOLICÍ STŘEDISKA
Implementace: CzechInvest
Příjemci podpory: podnikatelské
subjekty, sdruţení podnikatelů,
územní samosprávné celky a
jejich svazky, nestátní neziskové
organizace, vzdělávací instituce,
další sdruţení (právnické osoby

Cíl programu
Zajistit kvalitní zázemí pro
realizaci, organizaci a řízení
vzdělávání, personálních
činností a dalších aktivit
souvisejících s rozvojem
lidských zdrojů v souladu
s potřebami vyplývajícími ze
zavádění nových
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Dotace v reţimu blokové výjimky:
ve výši min. 200 tis. Kč a max. 150
mil. Kč na jeden projekt při
respektování limitů stanovených
v jednotlivých nařízeních ES a
v souladu s regionální mapou
intenzity podpory pro ČR na období
2007-2013.
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technologií, inovací,
výrobních procesů a
postupů, rozšiřování kapacit
a odborného růstu
zaměstnanců ve vztahu
k efektivitě a kvalitě výroby
či sluţeb.

Podrobnosti týkající se výše podpory
budou dále specifikovány
v jednotlivých výzvách.

V naší firmě stále fungují zastaralé struktury, proto bychom chtěli zkvalitnit jak procesy výroby a
distribuce, tak celou organizaci.
Pro zlepšování vnitropodnikových procesů byl vytvořen program PORADENSTVÍ, jehoţ cílem je
zprostředkovat malým a středním podnikům zvýhodněné poradenské sluţby šité na míru. Podniky
si mohou vybírat z kvalitních a prověřených poradců. Podniky tak získají přístup k ekonomickým a
technologickým trendům a místní informační a poradenské infrastruktuře.
Program
PORADENSTVÍ
Implementace: CzechInvest
Příjemci podpory: MSP (u
vybraných aktivit), CzechInvest (u
vybraných aktivit)

Cíl programu
Zlepšit kvalitu a dostupnost
poradenských, informačních
a vzdělávacích sluţeb pro
malé a střední podniky
prostřednictvím ucelené
koncepce poradenských
sluţeb, kde se jednotlivé
části programu navzájem
podporují a navazují na
sebe.

Forma podpory
Dotace:
Poradenské sluţby NRP
Účelově určená k úhradě způsobilých
výdajů projektu maximálně do výše
50 % těchto nákladů v souladu
s Nařízením ES 70/2001
(Příjemci podpory MSP)
Výše podpory bude správcem
programu dále specifikována
v jednotlivých výzvách.

Jsme zavedená firma a chtěli bychom expandovat na zahraniční trhy.
Rozvoj aktivit českých podniků na zahraničních trzích podporuje program MARKETING. Program
umoţňuje českým exportérům např. zúčastnit se zahraničních výstav a veletrhů a snaţí se tak
českým podnikům zpřístupnit a rozmnoţit exportní příleţitosti.
Program
MARKETING
Implementace: CzechInvest
Příjemci podpory: MSP (vybrané
aktivity), velké podniky (vybrané
aktivity), CzechTrade (vybrané
aktivity)

Cíl programu
Posílit mezinárodní
konkurenceschopnost MSP
se sídlem v ČR
prostřednictvím individuální
účasti na zahraničních
veletrzích a výstavách,
prezentace ČR na
specializovaných veletrzích
a výstavách v zahraničí
s individuální účastí
podniků organizované
agenturou CzechTrade.
Podpořit alianční činnosti
MSP.

Forma podpory
Dotace
Účelově určená k úhradě způsobilých
výdajů projektu podle nařízení Komise
č. 70/2001, vyplácená zpětně.
Rozpětí výše podpory na realizaci
individuálních projektů MSP a
seskupení MSP 0,1-2,0 mil. Kč a to aţ
do výše 50 % způsobilých výdajů.
Maximální výše podpory při účasti na
specializovaných výstavách a
veletrzích v zahraničí pro MSP a velké
podniky je 100 tis. Kč. Velkým
podnikům je podpora poskytována do
výše 50 % způsobilých nákladů
projektu podle pravidla de minimis.

Poznámky k vymezení příjemců podpor:
Příjemcem podpory můţe být podnikatelský subjekt podle § 2, odst. 2 písmena a) obchodního zákoníku.
Podpora velkým podnikatelům v rámci tohoto programu bude poskytována v případě, ţe tyto podniky nejsou
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nadnárodní společností či její částí a zároveň počet zaměstnanců tohoto podniku nepřesáhne 1250 a
budou-li doplňovat většinovou účast MSP na dané společné akci a dle pravidla de minimis.

18.4.2

Podmínky realizace programů podpor OPPI 2007-2013

Konkrétní programy podpor, které jsou součástí OPPI 2007-2013 a výzvy k těmto programům
stanoví detailní podmínky jejich realizace. Tyto podmínky se výrazně liší v závislosti na cíli
programu a vymezení podporovaných aktivit. Vzhledem k tomu, ţe všechny tyto programy musí
respektovat pravidla a podmínky pro poskytování různých typů pomoci platné v EU, existují i
některá ustanovení, která jsou v programech shodná nebo obdobná. V programech jsou
nastavena různá omezení pro poskytnutí podpory. Tato omezení se týkají zejména:
kvalifikace subjektu, který můţe být příjemcem podpory;
vymezení územní působnosti – určení území, na němţ musí být projekt realizován;
odvětvové vymezení ekonomické činnosti, v jehoţ rámci lze projekt podpořit.
Pokud jde o vymezení moţného příjemce podpory, stanoví konkrétní programy jejich okruh
uvedením konkrétního typu ekonomického (nejen podnikatelského) subjektu (viz předchozí
přehled programů podpor OPPI 2007-2013). V případě podnikatelských subjektů je navíc
částečně ještě podrobněji stanovena velikostní kategorie podporovaného subjektu, výjimečně i
jeho jiná charakteristika, jako je tomu například u některých oblastí podpory, které mohou být
vyhrazeny jen uţšímu okruhu podnikatelů, vymezenému například jejich právní formou. Bliţší
vymezení velikostní kategorie podniků je někdy významné i z hlediska maximální výše poskytnuté
podpory či z hlediska vymezení uznatelných nákladů projektu.
Kromě vymezení cílové skupiny příjemců podpory platí pro podnikatelské subjekty obecné
podmínky, které musí splňovat, aby se mohly o podporu ucházet. Tyto obecné podmínky
dokumentuje tabulka.
POZOR
Obecné poţadavky kladené na ţadatele o poskytnutí podpory
Kvalifikace a bonita ţadatele
Vyloučení z podpory
Příjemcem podpory nemůţe být podnikatel,
musí být oprávněn k podnikání na území České
pokud ke dni podání ţádosti
republiky odpovídajícímu podporované
ekonomické činnosti, k jejímuţ uskutečňování je
je na jeho majetek prohlášen konkurs,
realizován projekt.
je mu povoleno vyrovnání s věřiteli,
musí být zaregistrován jako poplatník daně
byl zamítnut návrh na prohlášení konkursu na
z příjmu na finančním úřadě podle § 33, odst. (1)
jeho majetek pro nedostatek majetku,
zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a
soud vydal usnesení o nařízení výkonu
poplatků v platném znění. (x/3).
rozhodnutí na jeho majetek,
nesmí mít podle svého čestného prohlášení
je v likvidaci.
ţádné nedoplatky vůči vybraným institucím (FÚ,
je příjemcem podpory na záchranu a
ČSSZ, ZP, PF, FNM, SFŢP, SFRB, CS ČR, SFK, SF
restrukturalizaci podniků v obtíţích podle
ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie,
Pokynů Společenství pro státní podporu na
SZIF, kraje, obce a svazky obcí, poskytovatelé
záchranu a restrukturalizaci podniků
podpory z projektů spolufinancovaných
v obtíţích, Sdělení Komise č. 2004/C
z rozpočtu Evropské unie). Posečkání s úhradou
244/02.
nedoplatků nebo dohoda o úhradě nedoplatků
se povaţují za vypořádané nedoplatky.
nesmí mít podle svého čestného prohlášení
nedoplatky z titulu mzdových nároků svých
zaměstnanců.
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Zkratky: FÚ (finanční úřad), ČSSZ (Česká správa sociálního zabezpečení), ZP (zdravotní pojišťovny), PF
(Pozemkový fond), FNM (Fond národního majetku), SFŢP (Státní fond ţivotního prostředí), SFRB (Státní fond
rozvoje bydlení), CS ČR (Celní správa České republiky), SFK (Státní fond kultury), SF ČR (Státní fond České
republiky) pro podporu a rozvoj české kinematografie, SZIF (Státní zemědělský intervenční fond)

Jako základní územní vymezení místa, kde je moţno projekt podle příslušného programu
realizovat platí pro programy v rámci OPPI území celé ČR, s výjimkou území hlavního města Prahy.
Výrazné omezení území, na nichţ lze realizovat podporované projekty platí pro účely přiznání
finančního příspěvku k zaručovanému úvěru v rámci programu OPPI 2007-2013 ZÁRUKA. Tento
druh podpory můţe být poskytnut pouze na projekty realizované ve strukturálně postiţených
regionech,
hospodářsky
slabých
regionech,
v regionech
s vysoce
nadprůměrnou
nezaměstnaností. Vymezení těchto území specifikuje přehled v TABULCE 40. Toto omezení platí
také pro získání dotace na projekt v rámci programu ROZVOJ.
TABULKA 40 – Územní vymezení umístění projektů pro účely přiznání finančního příspěvku
k zaručovanému úvěru v rámci programu ZÁRUKA OPPI – 2007-2013
Územní vymezení umístění projektů pro účely přiznání finančního příspěvku k zaručovanému úvěru
v rámci programu ZÁRUKA OPPI 2007-2013
Strukturálně postiţené regiony
Hospodářsky slabé regiony
Regiony s vysoce nadprůměrnou
(x/1)
(x/1)
nezaměstnaností (x/1)
OKRESY
OKRESY
OKRESY
Most
Hodonín
Děčín
Karviná
Znojmo
Ústí nad Labem
Chomutov
Třebíč
Litoměřice
OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ
Teplice
Bruntál
Ostrov
Ostrava-město
Opava
Frýdlant
Frýdek-Místek
Jeseník
Králíky
Nový Jičín
Přerov
Bystřice nad Pernštejnem
Sokolov
Šumperk
Bučovice
Svitavy
Mikulov
Louny
ÚZEMÍ BÝVALÝCH
Šternberk
VOJENSKÝCH ÚJEZDŮ
Uničov
Ralsko
Kroměříţ
Mladá
Roţnov pod Radhoštěm
Valašské Klobouky
Poznámky:
x/1 regiony se soustředěnou podporou státu na období let 2007-2013 (dle Usnesení vlády č. 560/2006)
x/2 přechodně podpořené hospodářsky slabé regiony do roku 2008 (dle Usnesení vlády č. 829/2006)

Územní umístění příslušného projektu je významné i u řady ostatních programů v rámci OPPI
2007-2013, a to z hlediska míry intenzity veřejné podpory. Pro regiony Střední Morava,
Severozápad, Střední Čechy, Moravskoslezsko, Severovýchod a Jihovýchod obvykle platí
maximální intenzita veřejné podpory na způsobilé výdaje 60 % pro malé podniky a 50 % pro
střední podniky. Maximální výše veřejné podpory na způsobilé náklady pro region Jihozápad je
zpravidla stanovena ve výši 56 % pro malé podniky a 46 % pro střední podniky, a to pro období od
1. 1. 2007 do 31. 12. 2010.
Odvětvové vymezení podporovaného projektu se značně liší podle jednotlivých realizačních
programů OPPI 2007-2013. K odvětvovému vymezení podporovaných aktivit se vyuţívá několika
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způsobů, popřípadě jejich kombinace. Pokud jde o jednotlivé způsoby odvětvového vymezení
OKEČ, resp. od 1.1.2008 CZ NACE, zahrnují:
jednoznačné pozitivní vymezení podporovaných odvětví stanovením příslušných
odvětví OKEČ (CZ NACE);
negativní vymezení odvětví uvedením oborů OKEČ (CZ NACE), na něţ se podpora
nevztahuje;
negativní vymezení výrobků a skupin výrobků vyloučených z podpory.

Jednoznačné pozitivní vymezení podporovaných odvětví pomocí OKEČ je někdy obsaţeno přímo
v příslušném programu (například START, PROGRES, ZÁRUKA a MARKETING). Častější jsou
nicméně případy, kdy je obsaţeno aţ v konkrétních výzvách k příslušným programům. Přitom platí,
ţe u většiny programů se podpora vztahuje na široký okruh odvětví zpracovatelského průmyslu.
Pokud jde o vymezení odvětví a výrobků vyloučených z podpory v rámci příslušného programu,
týká se zejména:
výroby, zpracování a uvádění na trh vybraných výrobků získaných zpracováním
zemědělských surovin;
odvětví uhelného průmyslu;
výroba syntetických vláken.
Kromě těchto případů se u některých programů vyskytují omezení pro odvětví OKEČ zemědělství,
rybolov a akvakultura, pro podporu stavby lodí a pro odvětví dopravy popř. pro nákup dopravních
prostředků.

18.4.3

Povinnosti příjemců podpory v rámci programů podpor OPPI 2007-2013

V programech podpor OPPI 2007-2013 jsou kromě některých specifických povinností stanoveny i
četné povinnosti příjemců podpory, které mají do značné míry obecný charakter, neboť vycházejí
z předpisů a obecných zásad pro konkrétní formy státní pomoci platné v EU. Přehled těchto
obvyklých víceméně obecných povinností vykazujících jen dílčí odlišnosti v závislosti na tom, zda
podpora je poskytována formou dotace nebo formou úvěru, jejichţ nedodrţení zpravidla podléhá
sankcím, lze ilustrovat na jejich vymezení v programech POTENCIÁL a START.
PŘÍKLAD
Základní varianty obecných povinností příjemců podpory
Program POTENCIÁL (dotace)

Program START (úvěr)

Ţadatel o poskytnutí dotace, resp. příjemce
dotace, musí jednoznačně prokázat vlastnická
nebo jiná práva k nemovitostem a pozemkům,
kde bude projekt realizován. Je povinen ve
stanovených časových limitech předloţit
příslušné doklady. Postup při předkládání
těchto dokladů v závislosti na způsobu pořízení
nemovitostí obsahuje samostatný přehled
Ţadatel o dotaci (příjemce dotace musí zajistit
financování nákladů na realizaci projektu
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včetně DPH. Finanční příspěvek příjemce
dotace musí dosáhnout výše alespoň 25 %
způsobilých výdajů, buď z vlastních zdrojů,
nebo prostřednictvím externího financování, a
to ve formě, která neobsahuje ţádnou veřejnou
podporu.
Příjemce dotace je povinen o způsobilých
výdajích projektu a pouţití dotace určené
k financování
způsobilých
výdajů
vést
oddělenou
evidenci
a
dokumentaci,
stanovenou v Podmínkách a uchovat je po
dobu 10 let od ukončení projektu, a zároveň
minimálně do doby uplynutí 3 let od uzávěrky
OPPI 2007-2013.
V případě dotace určené k úhradě mezd a
pojistného (povinné odvody zaměstnavatele) je
příjemce dotace povinen prokázat, ţe se tyto
osobní náklady vztahují k pracovním místům
obsazenými odbornými zaměstnanci, tj.
zaměstnanci, kteří provádí vývojovou, resp.
implementační
činnost
bezprostředně
související
s projektem
(odborným
zaměstnancem není administrativní pracovník,
účetní, ekonom, manaţer apod.). Příjemce
dotace je povinen zajistit udrţitelnost těchto
pracovních míst po dobu 3 let od ukončení
projektu.
Příjemce dotace je povinen mít ve vlastnictví
dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, který
byl podpořen, respektive jeho hodnotu
v případě jeho nahrazení jiným dlouhodobým
majetkem, který souvisí s předmětem realizace
projektu, a vykonávat podpořenou aktivitu
v příslušném regionu NUTS 2, a to po dobu 3 let
ode dne ukončení projektu.
Příjemce podpory je povinen po celou dobu
realizace projektu umoţnit přímý přístup
pověřeným zaměstnancům správce programu a
zprostředkujícího subjektu k provádění kontroly
podle zákona č. 552/1991 Sb., o státní
kontrole. Dále je povinen těmto zaměstnancům
umoţnit přímý přístup za účelem kontroly
dodrţování podmínek programu a účelového
vyuţití prostředků z poskytnuté dotace, jakoţ i
kontroly finanční situace a účetnictví nebo
daňové evidence příjemce dotace, a to jak na
místě realizace projektu, tak ve svém sídle.
DALŠÍ POVINNOSTI PŘÍJEMCE DOTACE jsou
stanoveny v PODMÍNKÁCH.
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Příjemce podpory nesmí po celou dobu trvání
smlouvy o podpoře přemístit majetek pořízený
s účastí bezúročného nebo zaručovaného
úvěru, který má ve svém vlastnictví, na území
hlavního města Prahy či mimo území České
republiky.
Příjemce podpory je povinen mít ve svém
vlastnictví majetek, resp. dlouhodobý hmotný
majetek a nehmotný majetek (dále téţ jen
―majetek―) pořízený zcela nebo částečně
z bezúročného nebo zaručovaného úvěru od
data pořízení do tří let od ukončení realizace
projektu. Dříve jej můţe prodat, pokud výtěţek
z prodeje pouţije na pořízení majetku,
zabezpečujícího pokračování podporované
ekonomické činnosti nebo na mimořádnou
splátku bezúročného či zaručovaného úvěru.
Příjemce podpory je povinen po celou dobu
trvání smlouvy o podpoře souhlasit, ţe
poskytovatel
podpory
bude
předávat
Ministerstvu průmyslu a obchodu a orgánům a
institucím Evropské unie údaje o jeho osobě
v rozsahu jména/názvu firmy, adresy/sídla, IČ
a výši poskytnuté podpory pro účely jejich
zveřejnění a údaje o úvěru spojené s jeho
poskytnutím, čerpáním a splácením, resp.
poskytnuté záruce a finančním příspěvku, pro
účely sledování pouţití veřejné podpory a
prostředků Evropského fondu pro regionální
rozvoj.
Příjemce podpory je povinen, po celou dobu
trvání smlouvy o podpoře umoţnit přímý přístup
pověřeným zaměstnancům MPO k provádění
kontroly podle zákona č. 552/1991 Sb., o
státní kontrole, zaměstnancům poskytovatele
podpory a zaměstnancům dalších subjektů
určených poskytovatelem podpory nebo MPO za
účelem
kontroly
dodrţování
podmínek
programu a účelového vyuţití prostředků
z bezúročného nebo zaručovaného úvěru, jakoţ
i kontroly finanční situace a účetnictví příjemce
podpory, a to jak na místě realizace projektu,
tak ve svém sídle.
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Způsob předkládání žádostí o podporu z programů OPPI 2007-2013

V porovnání s předchozím obdobím 2004-2006 dochází v rámci OPPI 2007-2013 k významné
změně ve způsobu předkládání projektů. Na rozdíl od předchozího programovacího období se
předkládají ţádosti o podporu zpravidla ve dvou krocích, přičemţ ţádosti se předkládají
elektronicky. Tento postup byl jednoznačně uplatňován u všech jiţ vyhlášených výzev
k programům implementovaných agenturou CzechInvest.
K administraci programů implementovaných agenturou CzechInvest se vyuţívá internetová
aplikace eAccount, která slouţí i ţadatelům, resp. příjemcům dotace v rámci příslušných
programů OPPI 2007-2013. Aplikace eAccount je dostupná na internetových stránkách agentury
CzechInvest. Umoţní ţadateli nejen přístup k veškerým informacím, které v souvislosti s podáním
projektu a jeho realizací budou potřebovat, ale i průběţně sledovat proces administrace a
aktuální stav hodnocení ţádosti. Veškeré pokyny pro práci s aplikací eAccount najde ţadatel o
podporu na internetové adrese http://www.czechinvest.org/eaccount.
S přihlédnutím ke způsobu administrace ţádostí o podporu a ke způsobu sledování průběhu
posuzování, schvalování a realizace schválených projektů musí ţadatel o podporu disponovat
vlastním kvalifikovaným elektronickým podpisem. Elektronický podpis pouţívá ţadatel o podporu
resp. příjemce podpory při všech elektronických podáních souvisejících se ţádostí o poskytnutí
podpory, resp. projektu, jehoţ se podpora týká, s vyuţitím internetové aplikace eAccount. Moţnost
vyuţívání elektronického podpisu je zaloţena na kvalifikovaném certifikátu. V současné době
existují v ČR tři akreditované subjekty (poskytovatelé certifikačních sluţeb), které jsou oprávněny
tyto kvalifikované certifikáty vydávat. Jsou to:
První certifikační autorita, a. s.
Česká pošta, s. p.
eIdentity a. s.

http://www.ica.cz/home_cs/
http://qca.postsignum.cz/uvod.php
http://www.ica.cz/cz/menu/3/prace-s-certifikaty/

Pokud jde o programy administrované Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou – START,
PROGRES a ZÁRUKA, platí, ţe aplikace eAccount je vyuţívána jen v omezeném rozsahu a
podstatný je pro ţadatele o podporu přímý kontakt s ČMZRB, resp. jejími pobočkami.
Rámcovou informaci, týkající se postupu při podávání ţádostí o podporu z programů
administrovaných agenturou CzechInvest a ČMZRB poskytuje přehled v TABULCE 41.
TABULKA 41 – Postup při podávání a vyhodnocování ţádostí o podporu z programů
implementovaných agenturou CzechInvest
Postup při podání ţádosti o poskytnutí podpory
Ţádost o poskytnutí podpory podává ţadatel prostřednictvím elektronického účtu (e-Account) na
internetových stránkách www.czechinvest.org/eaccount ve dvou krocích. Pro podání ţádosti o podporu
(poskytnutí dotace) je nutný elektronický podpis.
Postup, jak vyplnit registrační a plnou ţádost, je obvykle součástí Pokynů pro ţadatele a příjemce
podpory z příslušného programu OPPI 2007-2013
Podání zjednodušené
Podání plné ţádost
Výběrová kriteria a výběr projektů
registrační ţádosti (1. krok)
(2. krok)
Ţadatel vyplní a elektronicky
Ve stanovené lhůtě od potvrzení
Hodnocení ţádostí o dotaci je
odešle zjednodušenou
úspěšné registrace podává
prováděno na základě výběrových
registrační ţádost. Na základě
ţadatel elektronicky plnou ţádost. kritérií. Výběrová kritéria jsou
formální kontroly a kontroly
Plná ţádost obsahuje podrobné
zpravidla součástí (přílohou)
přijatelnosti registrační ţádosti
informace o ţadateli a projektu.
příslušné výzvy ke konkrétnímu
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včetně ekonomického
hodnocení ţadatele informuje
agentura CzechInvest ţadatele
o výsledku hodnocení.
V případě předběţné
přijatelnosti projektu agentura
CzechInvest ţadateli zasílá
informaci o předběţné
přijatelnosti projektu a datu pro
vznik způsobilých výdajů.

programu.
Výsledné hodnocení je zpravidla
prováděno Hodnotitelskou komisí
programu, která na základě
dosaţených výsledků doporučí
nebo nedoporučí ţádost Řídícímu
orgánu k podpoře, popř. si vyţádá
další podklady. Řídící orgán
v případě schválení podpory vydá
Rozhodnutí, jehoţ součástí budou
Podmínky.

Specifika dvoufázového podávání ţádosti o podporu z programů podpor implementovaných
Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou jsou patrná z přehledu v TABULCE 42.

TABULKA 42 - Postup při podávání ţádostí přijímaných ČMZRB a adresář jejích poboček
První krok
Postup
Upozornění
Vyplněná ţádost bez
Potvrzení o
příloh se zašle
přijatelnosti projektu
elektronicky na evšak neznamená, ţe
mailovou adresu zvolené
úvěr je schválen. Je
pobočky ČMZRB nebo se
pouze vstupní
předá osobně.
podmínkou pro
moţnost zařazení do
Na základě informací v
programu.
ţádosti vyhodnotí
ČMZRB přijatelnost
Ţádost je nutno
projektu a zašle ţadateli
předat před
poštou potvrzení, ţe
zahájením stavebních
projekt je přijatelný z
prací a podepsáním
hlediska základních
smluv s dodavateli
podmínek programu,
strojů a zařízení či
případně ho informuje,
podpisem
ţe projekt nelze podpořit.
leasingových smluv
týkajících se strojů
zařízení.

Druhý krok
Ţadatel po obdrţení potvrzení o přijatelnosti
projektu doloţí všechny poţadované přílohy
ţádosti. Můţe téţ zahájit stavební práce a
uzavřít smlouvy s dodavateli strojů a
zařízení či uzavřít leasingové smlouvy na
jejich pronájem. Pro platnost elektronicky
podané ţádosti je nutné do 3 měsíců od
podání ţádosti (dle prvního kroku) doručit
do pobočky ČMZRB přílohy ţádosti a ţádost
podepsat. Přílohy poţadované v listinné
podobě předkládá ţadatel osobně na
pobočce ČMZRB. Přílohy poţadované v
elektronické podobě lze předat se ţádostí
na CD ROM, disketě 3,5´ nebo zaslat na emailovou adresu zvolené pobočky ČMZRB.

Adresář poboček ČMZRB a.s.
Pobočka ČMZRB a.s.
ČMZRB a.s.
Pobočka Praha
ČMZRB a.s.
Pobočka Brno
ČMZRB a.s.
Pobočka Ostrava
ČMZRB a.s.
Pobočka Hradec Králové

Adresa
Jeruzalémská 964/4
110 00 Praha 1
Hlinky 120/47
603 00 Brno
Přívozská 133/4
701 77 Ostrava
Eliščino nábřeţí
777/3

Telefon

Fax

e-mail

255 721 111

255 721 584

infoAB@cmzrb.cz

538 702 111

538 702 110

infoBM@cmzrb.cz

597 583 111

597 583 110

infoOV@cmzrb.cz

498 774 111

498 774 110

infoHK@cmzrb.cz

- 231 -

Hospodářská komora České republiky

ČMZRB a.s.
Pobočka Plzeň
ČMZRB a.s.
Regionální pracoviště
České Budějovice

18.5

Příručka pro podnikání v roce 2009

500 03 Hradec
Králové
Bezručova 147/8
303 76 Plzeň
Husova 9
370 01 České
Budějovice

378 775 111
387 318 428

378 775 110
387 318 428

infoPM@cmzrb.cz
plojhar@cmzrb.cz

Ostatní programy podpor MSP

Kromě programů podpor v rámci OPPI mohou MSP čerpat programovou podporu i z některých
dalších operačních programů, jejichţ prostřednictvím se realizuje Národní strategický referenční
rámec pro období 2007-2013 (dále téţ jen „NSRR―) a aţ do roku 2007 měli podnikatelé moţnost
ucházet se o podporu z několika národních programů podpor MSP.

18.5.1

Podpora MSP v rámci jiných operačních programů NSRR

Malým a středním podnikatelům mohou být poskytovány i podpory z některých dalších operačních
programů NSRR 2007-2013. Protoţe se jedná o specificky změřené programy, jsou moţnosti
participace MSP v těchto programech do jisté míry omezeny. To platí i pro moţnosti získání
podpory v rámci regionálních operačních programů (dále zpravidla jen „ROP―), kde budou
moţnosti získat podporu pro MSP pravděpodobně nejpříznivější. Podpora MSP v rámci ROP bude
vymezena nejen územně (rámcem příslušného NUTS II), ale i věcně v návaznosti na příslušné
prioritní osy a jejich zaměření. Programová podpora z ROP by se měla ve větší míře týkat
především podnikatelů podnikajících v oblasti cestovního ruchu a v oblasti dopravy, především
osobní hromadné dopravy.

18.5.2

Národní programy podpor MSP

Národní programy podpor byly schvalovány na jeden kalendářní rok. Také pro rok 2007 bylo
vyhlášeno několik národních programů podpor. Konkrétně se jednalo o programy TRH,
CERTIFIKACE, DESIGN, ALIANCE a VÝVOJ. Rokem 2007 byly ukončeny a všechny podpůrné aktivity
MPO přešly pod program OPPI.
Pro rok 2009 se s vyhlášením těchto národních programů podpor MSP neuvaţuje. Není nicméně
vyloučeno, ţe některé aktivity dosud podporované v rámci těchto programů budou podpořeny
v rámci nových výzev k programům podpory OPPI 2007-2013. V budoucnu zřejmě budou národní
programy podpor MSP vyuţívány spíše výjimečně, například v souvislosti s potřebou podpořit
podnikatele, kteří utrpěli váţnou újmu v důsledku ţivelních událostí.

18.6

Shrnutí poznatků a doporučení pro podnikatele

Vyuţití podpor z příslušných programů předpokládá existenci racionálního podnikatelského
záměru. Vyuţití programů podpor by tudíţ mělo být nástrojem realizace podnikatelské strategie,
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ať jiţ v počátečním stadiu nebo ve zralém stadiu existence firmy. Programy podpor by měly být
podnikateli vnímány jako příleţitost jak realizovat své rozvojové záměry efektivněji z hlediska
věcného i časového. V tomto směru lze vyuţívání programů podpor povaţovat za akcelerátor
rozvoje, či dokonce expanze konkrétního podnikatelského subjektu. Programová podpora by měla
podnikateli umoţnit překonat úzké místo, které limituje jeho podnikání. Především v tomto
kontextu je třeba sledovat moţnosti, které konkrétní programy a jejich výzvy podnikatelům skýtají.
Podávání ţádostí o podporu probíhá formou vyhlašování jednotlivých výzev k podávání ţádostí.
Během programovacího období je zpravidla pro kaţdý program vyhlášeno několik časově
omezených výzev k podávání ţádostí. Tyto výzvy mohou v jisté míře modifikovat podmínky
poskytování podpor a rovněţ i některé poţadavky na ţadatele. I při znalosti konceptu konkrétní
programové podpory je tudíţ důleţité, aby se uchazeč o podporu z příslušného programu
s aktuální výzvou důkladně seznámil.
TIP
Systém vyhlašování výzev vyţaduje, aby podnikatel průběţně sledoval a vyhodnocoval vyhlášené
výzvy ke konkrétním programům podpor tak, aby měl reálnou šanci vyuţít podpory z programu,
který nejvíce koresponduje s jeho rozvojovým záměrem. Sledování vyhlašování výzev v rámci
příslušných programů je nejvhodnější prostřednictvím internetových stránek řídících orgánů
(správců) příslušných programů, poskytovatelů podpor nebo implementačních agentur. Uţitečné
mohou být zejména následující odkazy:
www.strukturalni-fondy.cz

www.esfcr.cz
www.mpo.cz

www.mpsv.cz
www.mmr.cz .
Podnikatel, který se v problematice podpor, často zejména v souvislosti se svými omezenými
časovými moţnostmi, obtíţně orientuje, můţe vyuţít vhodnou poradenskou instituci, která se
zprostředkováním informací o programech podpor, popřípadě přípravou návrhů ţádostí o
poskytnutí podpor profesionálně zabývá. I v případě, kdy pro ţadatele zpracuje návrhy příslušného
podání externí subjekt, měl by být nicméně podnikatel schopen posoudit obsahovou a rámcově i
procedurální stránku navrhovaného postupu, tedy podání, jímţ bude ve vztahu k poskytovateli
podpory vázán.
Úspěšnost podání ţádosti o poskytnutí podpory můţe tedy podstatnou měrou podpořit
respektování zejména následujících zásad a kroků ze strany ţadatele o podporu
Dokonalé seznámení se s programem:
Ţadatel by si měl pozorně přečíst programové dokumenty i příslušnou výzvu a
seznámit se s pokyny pro ţadatele.
Důslednost při práci v aplikaci eAccount:
Ţadatel by měl projít pozorně celý postup aţ do konce, aniţ by něco vynechával.
Po zpracování celého elektronického formuláře nesmí ţadatel zapomenout celý
projekt odeslat.
Respektování faktoru času:
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Nenechávat odeslání na poslední chvíli, dřívější podání ţádosti umoţňuje doladit
případné nesrovnalosti.
Důslednost při archivaci dokumentace a průběhu procesu schvalování a realizace
projektu:
Důleţitá je nejen archivace příslušné dokumentace, související zejména
s podáním ţádosti ale i evidence a archivace všech oznámení sdělených
systémem; v případě výskytu problémů mohou tyto informace výrazně zjednodušit
řešení a komunikaci s technickou podporou.
TIP
Důslednost vyţaduje rovněţ plnění všech podmínek stanovených programem podpory či výzvou,
resp. podmínek vydaného rozhodnutí o poskytnutí podpory. Souhrnně lze poţadavky a doporučení
pro ţadatele o podporu, resp. příjemce podpory shrnout do následujících principů a zásad:
záměr projektu musí být v souladu s výzvou;
je třeba, aby zpracovaný projekt byl přehledný, jasný, pravdivý a reálný;
je nutno dbát na dodrţování harmonogramu a všech časových lhůt;
je nutno dodrţovat rozpočtovou kázeň;
je nutno zajistit projektově oddělené účetnictví (je vhodné řešit formou účetního
subsystému);
je nutno zajistit dosaţitelnost dokladů a jejich řádnou archivaci;
je nutno zajistit povinnou publicitu a respektovat její pravidla;
je nutno respektovat poţadavek na povinné pojištění majetku pořízeného
s vyuţitím poskytnuté podpory;
je nutno věnovat pozornost změnám a chybám při realizaci podpořeného projektu
a jejich vypořádání (nápravě).

19 Společenská odpovědnost firem (CSR)
Odpovědné podnikání není ničím novým. Většina podniků, obzvlášť těch menších, byla odjakţiva
propojena se svým okolím a od té doby, co lidstvo začalo podnikat, usilovala o správné
k občanům přívětivé chování. Mnoho podnikatelů vţdy instinktivně vědělo, ţe kdyţ budou „dělat
správnou věc―, tedy mimo jiné slouţit zákazníkům, starat se o morálku svých pracovníků, pěstovat
dobré vztahy se svými dodavateli, pečovat o dobré sousedské vztahy a chránit ţivotní prostředí,
přinese jim to i obchodní výhody.
V současné velmi obtíţné situaci jak na domácích, tak na mezinárodních trzích řeší mnohé firmy
především základní otázky přeţití. To však nemění nic na tom, ţe z pohledu delšího časového
horizontu implementace CSR významně posiluje konkurenceschopnost podnikatelských subjektů
a kultivuje podnikatelské (nejen) prostředí. Netřeba navíc zdůrazňovat, ţe současné problémy
jsou z velké míry důsledkem krize důvěry, jeţ pramení právě z nedodrţování základních standardů
z oblasti etiky, kvality i dalších oblastí, s nimiţ CSR těsně souvisí. Lze očekávat, ţe do budoucna
bude tlak všech aktérů výrobních či obchodních vztahů na dodrţování těchto principů narůstat. Je
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na podnikatelích samotných, aby si uvědomili potenciál odpovědného podnikání pro dlouhodobě
udrţitelný rozvoj svých aktivit. Koncept CSR je příleţitost pro připravené.

19.1 Co je společenská odpovědnost firem neboli CSR?
V posledních letech se i v České republice v narůstající míře setkáváme s konceptem společenské
odpovědnosti firem, pro který se běţně pouţívá zkratka CSR, jeţ vychází z anglického termínu
Corporate Social Responsibility.

Evropská komise CSR definuje jakoţto koncept, kdy firmy při provádění svých operací
souvisejících s podnikáním a kontaktech se zainteresovanými subjekty dobrovolně respektují
sociální a ekologické zájmy.
Instituce Business Leaders Forum, která se problematikou odpovědného podnikání dlouhodobě
zabývá i v České republice, CSR definuje jako dobrovolný závazek firem chovat se v rámci svého
fungování odpovědně k prostředí i společnosti, ve které podnikají.
Podobných termínů a definic existuje vzhledem k nepříliš sjednocené terminologii více, ovšem
povětšinou shrnují obdobné principy odpovědného podnikání.
Podnikatelské subjekty, jedno zda velké či malé firmy nebo jednotlivci, které přijaly CSR za své, si
dobrovolně stanovují vysoké etické standardy, snaţí se minimalizovat negativní dopady na ţivotní
prostředí, pěstují dobré vztahy se svými zaměstnanci, podporují region, ve kterém působí, apod.
Takové firmy jsou nositeli pozitivních trendů a pomáhají měnit podnikatelské prostředí jako celek,
odlišují se od konkurence, stávají se ţádaným partnerem podobně smýšlejících firem a organizací
a atraktivním zaměstnavatelem. Správné pochopení a aplikace principů CSR přispívá k rozvoji
dobrého jména a posilování dlouhodobé konkurenceschopnosti firmy.
Klíčová je transparentní a vzájemně prospěšná interakce se všemi zainteresovanými
„stakeholders― firmy. Vedle zákazníků a dodavatelů jimi jsou téţ zaměstnanci, veřejná správa,
neziskový sektor i další subjekty a společenství, které podnikatelský subjekt obklopují. Důleţitá je
spolupráce soukromého a veřejného sektoru.
Společensky odpovědné aktivity firem jsou dobrovolné a charakteristické tím, ţe jdou nad rámec
povinností daných zákonem. Takto pojaté odpovědné podnikání je integrální součástí moderního
strategického managementu - je tedy strategií, nikoliv projektem.

3 P = PEOPLE, PLANET & PROFIT
Obvykle se hovoří o ekonomickém, sociálním a environmentálním pilíři CSR. V této souvislosti je
třeba zdůraznit, ţe firma, která usiluje o to stát se subjektem, jeţ dodrţuje principy CSR, by měla
být aktivní ve všech třech oblastech. Konkrétní cílení pro výše uvedené pilíře ovšem kaţdá firma
volí v závislosti na svém zaměření a poslání.
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19.2 Dobré důvody pro odpovědné podnikání - doporučení
Dodrţování zásad CSR v praxi nemá v ţádném případě sniţovat ekonomickou úspěšnost firmy.
Právě naopak, zajištění ekonomické úspěšnosti podnikání při současném respektování sociálních
a ekologických zájmů při provádění operací souvisejících s podnikáním můţe být významnou
konkurenční výhodou. Koncept CSR je příleţitost pro připravené, nikoliv zázračný nástroj. Je
moţné jej ignorovat či usilovat o maximální vyuţiti potenciálu všech jeho pilířů.
Firmy preferují spolehlivého dodavatele s dobrou reputací, který bude schopen jim zajistit kvalitní
výrobky a sluţby, a obdobně i dodavatelé budou ochotně prodávat podnikateli, který se k nim
bude vracet a bude jim včas platit. Širší veřejnost ocení jistotu, ţe příslušný podnik funguje
sociálně a ekologicky zodpovědným způsobem. Jedním z jejich základních argumentů pro CSR je
rozvoj a naplnění potenciálu zaměstnanců ve firmách, kde převládá důvěra, soudrţnost a
otevřené, transparentní prostředí. Zaměstnanci chtějí v dnešní době pracovat pro společnost, na
kterou mohou být hrdí a o níţ vědí, ţe dokáţe jejich práci ocenit. Podmínkou realizace přidané
hodnoty konceptu CSR je samozřejmě jeho správné zapracování do celkové strategie firmy i
následná propagace. Prostředky investované do rozvoje CSR nelze vnímat jako neefektivně
vynaloţené náklady navíc. V praxi se o tom přesvědčuje stále více podnikatelských subjektů.
Mnohé organizace se ke konceptu CSR ani dnes nehlásí či jej neznají, přitom ovšem v mnoha
ohledech splňují jeho kritéria. Tyto společnosti zásady odpovědného podnikání prosazují
intuitivně. Klasickým příkladem uplatňování konceptu CSR v praxi byl od samého počátku rozvoj
firmy Baťa, byť tehdy tento termín samozřejmě nikdo neznal.
„Podnik je živé těleso, organizace lidí a strojů, spojených proto, aby sloužily existenci jiných lidí,
a touto službou si tak zabezpečovaly svou vlastní existenci.“ (Jan Baťa)
V České republice je nejobvyklejší, ţe se subjekty (jednotlivé firmy i podnikatelská samospráva)
sice ke konceptu hlásí, ovšem v praxi jej aplikují nedostatečným způsobem. Můţe se jednat o
izolované ad hoc kroky bez ohledu na předmět podnikání, nedostatečnou komunikaci, pouhou
filantropii či zjevné nepochopení jeho principů. Někdy se bohuţel téţ setkáváme se zneuţíváním
„popularity― odpovědného podnikání. CSR stojí a padá s vlastní iniciativou podnikatelských
subjektů, je ovšem velmi ţádoucí koncept podporovat, šířit osvětu a vzbuzovat o něj zájem.
TIP
Hospodářská komora ČR si je vědoma rostoucího významu odpovědného podnikání pro
konkurenceschopnost i udrţitelný rozvoj, a usiluje proto o posílení povědomí o tomto konceptu.
CSR je vnímáno jakoţto ideálním nástroj pro posilování a komunikaci dobrého jména a
společenské pozice podnikatelského stavu i celkové zkvalitňování podnikatelského prostředí.
V České republice je této problematice věnována rostoucí, však nadále dosti roztříštěná
pozornost, kterou je třeba více konsolidovat a dále rozvíjet.
Hospodářská komora ČR koncept CSR rozvíjí zejména prostřednictvím aktivní účasti na přípravě a
realizaci souvisejících projektů na národní i evropské úrovni (např. projekty EUROCHAMBRES,
UEAPME), publikacemi odborných článků či propagací dobrých příkladů z praxe členských firem.
Hospodářská komora stála u zrodu a aktivně se podílí na činnosti CSR sekce Rady kvality České
republiky. Principy CSR jsou mimo jiné zřetelně obsaţeny téţ v Etickém kodexu člena
Hospodářské komory České republiky.
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Je klíčové, aby si podnikatelský subjekt stanovil s ohledem na tři pilíře CSR jasné priority a
soustředil své úsilí na nejdůleţitější cíle svého podniku. Pokud se těmito záleţitostmi zabývá
podnikatelský subjekt poprvé, je vhodnější začít postupně a v menším měřítku s důrazem na
dosaţitelné cíle, které pro něj mají bezprostřední význam. Můţe být účelné spolupracovat s jinými
podnikatelskými subjekty a organizacemi. Při implementaci konceptu CSR mohou firmy vyuţít téţ
komerční poradenské sluţby specializovaných firem či mnohdy bezplatné know-how ze strany
vybraných neziskových organizací.
Vedle základních obchodních vztahů je třeba rozvíjet i dobré sousedské vztahy, vztahy s různými
skupinami v obci a veřejnými orgány. Menším společnostem zpravidla není pěstování těchto
vztahů cizí, protoţe jejich podnikání je nedílnou a viditelnou součástí ţivota regionu, v němţ
působí a jehoţ občanům slouţí. Projevem společenské odpovědnosti firmy je nepochybně téţ
přijímání a realizace opatření na ochranu ţivotního prostředí. Efektivní vyuţívání energie,
prevence znečišťování, minimalizace odpadu a recyklace mohou přinést úsporu nákladů, a tak
přispět k ziskovosti podniku. Taková opatření mohou navíc přispět i ke zlepšení vztahů s obcí,
vládními orgány a nejrůznějšími institucemi či spolky. Mohou rovněţ otevírat dveře k novým
obchodním příleţitostem u zákazníků, kteří hledají „zelené― dodavatele. Podnikatelský subjekt se
rovněţ můţe stát součástí širšího schématu iniciovaného vládními nebo místními orgány nebo
můţe vstoupit do asociace, která podporuje zájem firem o odpovědné chování a současně takové
chování firem propaguje. Účinné můţe být zejména spojení úsilí podnikatele s úsilím jiných
podnikatelských subjektů, například dodavatelů. Výše uvedené vztahy a postupy nemusí nutně
vyţadovat zásadní dodatečné náklady, v řadě případů nemusí podnikatelský subjekt finančně
zatíţit vůbec. Realizace opatření sama o sobě můţe vést k přínosům v podobě účinné reklamy,
zvýšené morálky zaměstnanců, zlepšené reputace společnosti a přístupu k novým trhům.
Je velmi důleţité, aby podnikatelské subjekty své chování v souladu s principy CSR adekvátně
komunikovaly. Mnoho menších společností o svých aktivitách z oblasti odpovědného podnikání
bohuţel informuje naprosto minimálně. Některé malé a střední podniky nechtějí, aby si ostatní
mysleli, ţe se „předvádějí― nebo ţe pouţívají levné účelové marketingové triky. Řada těchto
subjektů si myslí, ţe komunikace týkající se společenské odpovědnosti firmy je vyhrazena velkým
korporacím. Podceňování nebo dokonce přehlíţení prezentace firmy, pokud jde o její přístup
k odpovědnému podnikání, je ale neţádoucí jak z hlediska absence informovanosti veřejnosti,
včetně informovanosti o hodnotách uznávaných podnikatelským subjektem a tím i zajímavých a
uţitečných informací o výrobcích či sluţbách, které firma uvádí na trh, tak i z hlediska ovlivňování
chování ostatních podnikatelů dobrým příkladem, hodným následování. Existují relevantní
poznatky, které dokládají, ţe zatímco velké společnosti umí lépe komunikovat o svém
odpovědném podnikání a prezentovat je širší veřejnosti i obchodním partnerům, malé podniky se
v tomto směru angaţují nedostatečně, přestoţe jejich aktivity mají na ţivot v regionu a v konkrétní
obci mnohdy podstatně větší vliv. Aktivnější přístup v této oblasti přitom můţe nejen přispět
k potenciálním obchodním výhodám firmy, ale můţe i povzbudit širší angaţovanost dalších
subjektů i občanské veřejnosti, pokud jde o chápání významu odpovědného podnikání. Kaţdá
firma a její chování na trhu je předmětem zájmu nejširšího okruhu osob, institucí, úřadů,
občanských sdruţení, spolků atd. Jedná se především o konkurenty, zaměstnance, zákazníky,
spotřebitele, obchodní partnery, dodavatele, sousedy a investory. Prosadí-li se firma, a to i
prostřednictvím úspěšné komunikace, jako odpovědný podnikatel, stává se v dobrém slova
smyslu předmětem zájmu tisku, spotřebitelských asociací, odborů, veřejných orgánů, obecních
organizací a institucí a často i zainteresovaných neziskových organizací.
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19.3 Fenomén CSR – dobrovolnost versus regulace
Fenomén CSR se v posledních letech celosvětově velmi dynamicky rozvíjí, coţ s sebou přirozeně
nese celou řadu úskalí a otázek, na které je třeba hledat odpovědi. Tento koncept vyvolává řadu
negativních či přinejmenším skeptických reakcí. Mnozí jej vnímají jen jako umělou, idealistickou a
příliš akademickou vizi, která pouze nazývá staré věci novými jmény. Jiní v něm vidí sofistikovaný
reklamní trik či, z druhé strany, skrytou snahu o potlačení liberálních trţních principů. Často je
CSR bohuţel naprosto mylně interpretováno, ať uţ neúmyslně či plánovitě.
Na straně jedné se v praxi setkáváme s čistě marketingovým vytěţováním popularity konceptu, na
straně druhé pak kupříkladu sílí tlaky, například ze strany některých odborových svazů, po nějaké
formě jeho přímé regulace a vynutitelnosti, coţ ovšem zcela popírá zásadu dobrovolnosti, na které
CSR od počátku staví. Děje se tak vedle ideologických rozepří zejména v souvislosti s nekalými
praktikami některých firem, které se v zájmu svého úspěchu v tvrdém konkurenčním prostředí
sniţují k nedodrţování či obcházení předpisů upravujících poţadavky na pracovní podmínky či
porušování předpisů ochrany ţivotního prostředí apod. Zde je opět nutno zdůraznit klíčový význam
dobrovolnosti konceptu CSR a jasně jej odlišit od zákony předepsaných povinností a standardů.
V reakci na aktuální hospodářské problémy a jejich příčiny bude tlak na regulaci těchto principů
narůstat, nepochybně i ze strany některých vlád. O to více bude záleţet na adekvátní reakci ze
strany podnikatelských subjektů a jejich profesních organizací.
V obecné rovině ovšem panuje shoda na potřebě určité standardizace v teoretické (vymezení) i
praktické (reporting a certifikace) rovině. V současnosti patří k nejznámějším standard SA 8000 z
oblasti zlepšování pracovních podmínek, který do značné míry poskytuje rámec poţadavků i pro
oblast CSR. Implementací standardu SA 8000 a jeho následnou certifikací firma prokazuje svým
zákazníkům a dalším zainteresovaným stranám, ţe zavedla přístupy k ochraně práv svých
pracovníků, zajistila dodrţování etických zásad podnikání apod.
TIP
Závaţnost problematiky CSR dovedla řídicí struktury Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO)
k přípravě samostatné mezinárodní normy ISO 26000. Tato norma bude určena k dobrovolnému
pouţití, ne pro účely certifikace, tvorby předpisů nebo pro pouţití v oblasti smluvních vztahů. Není
jejím záměrem tvořit překáţku v mezinárodním obchodu, ani není určena k tomu být uváděna
jako důkaz vývoje obvyklého mezinárodního práva. Kaţdá organizace je vyzývána k tomu, aby se
stala společensky odpovědnější vyuţitím této mezinárodní normy, vzetím na vědomí všech
očekávání zainteresovaných stran, plněním poţadavků aplikovatelných zákonů a respektování
principů mezinárodních standardů chování. Zároveň je ISO 26000 pojímáno jako návod ohledně
integrace společensky odpovědného chování do jiţ existujících strategií, systémů, postupů a
procesů a klade důraz na dosahované výsledky a zvyšování výkonnosti. Norma je určená k pouţití
pro všechny organizace malé i velké, v rozvojových i rozvinutých zemích. Zatímco ne všechny části
této normy jsou relevantní pro všechny organizace, všechny klíčové problémy pro ně relevantní
jsou. Je individuální odpovědností organizací identifikovat ty relevantní a významné podle
důleţitosti a pomocí dialogu se zainteresovanými stranami. Pověřená pracovní skupina počítá s
vydáním normy do roku 2010, v letošním roce probíhá její připomínkování.
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19.4 CSR a Evropská unie
Odpovědné podnikání, stavící na etickém jednání a dodrţování zákonů, je v současnosti řadou
odborníků i politiků povaţováno za podstatnou součást konceptu udrţitelného rozvoje a global
governance pro 21. století. Ti jsou přesvědčeni, ţe odpovědné podnikání je vhodnou reakcí na
řadu výzev, které před společnost i jednotlivce staví fungování trţního hospodářství v současném
globalizovaném světě. Mezinárodní organizace, EU nevyjímaje, jej výrazně podporují a zasazují se
o jeho propagaci a uvádění do praxe.
„Jsem přesvědčen, že zítřejší tržní prostředí bude odměňovat schopnost podniků vnímat a
respektovat očekávání společnosti nad rámec prostého dodržování předpisů a uspokojování
poptávky zákazníků v úzkém slova smyslu. Úspěšnými firmami, jedno zda velkými či malými, se
stanou ty společnosti, které se budou umět vypořádat s výzvou nezbytnosti integrace konceptu
CSR do své obchodní strategie a cílů.“
Günter Verheugen, místopředseda Evropské komise, Komisař pro podnikání a průmysl
Podnikatelský sektor je pro Evropskou komisi klíčovým partnerem, od kterého se očekává, ţe se
dobrovolně přihlásí ke svému dílu celospolečenské odpovědnosti. Prismatem aktuálních
globálních hospodářských problémů je zjevné, ţe význam tohoto pojetí bude narůstat.
Problematikou CSR se na úrovni Komise zabývá především Generální ředitelství pro podnikání a
průmysl, které se důrazně zasazuje o zachování dobrovolnosti konceptu a všemoţně podporuje
dialog zainteresovaných subjektů na národní i evropské úrovni. Koncept CSR se vzhledem ke své
povaze horizontálně prolíná napříč politikami i institucemi EU. Evropská komise vnímá CSR jako
významnou inovativní součást reformní lisabonské agendy pro udrţitelný růst a zaměstnanost.
CSR je plně v souladu s politikou „flexicurity― či kupříkladu problematikou obrany spotřebitele.
Komise iniciovala zaloţení Evropské Aliance pro CSR, která představuje otevřené společenství
evropských firem všech velikostí. Na evropské úrovni působí rovněţ tzv. evropské
Multistakeholders Forum o CSR, které pod předsednictvím Komise sdruţuje zástupce
podnikatelských sdruţení a svazů, odborů i nevládních organizací. Jedno z jasných doporučení
vzešlých z fóra zní, aby veřejné orgány ve spolupráci s dalšími aktéry usilovaly o zvýšení
informovanosti o CSR a věnovaly zvláštní pozornost tomu, co CSR znamená pro malé a střední
podniky, neboť způsob, jakým tyto společnosti CSR aplikují, a výhody, které jim CSR přináší, se
někdy značně liší od zkušeností velkých firem, které dnes zcela běţně publikují vedle své výroční
zprávy o hospodářských výsledcích téţ zprávu o aplikaci principů CSR a jejich přínosech pro
kaţdodenní chod firmy.
TIP
Na internetových stránkách výše uvedených evropských iniciativ lze zdarma stáhnout řadu velmi
praktických publikací, jeţ monitorují aktuální rozvoj konceptu CSR v rámci EU a přinášejí konkrétní
návody pro jeho implementaci.
Jako další zdroj informací o problematice CSR lze doporučit následující odkazy:

Evropská komise (Generální ředitelství pro podnikání a průmysl) –
www.ec.europa.eu/enterprise/csr
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CSR Europe - www.csreurope.org
Business Europe - www.businesseurope.eu
Global Reporting Initiative (GRI) - www.globalreporting.org
Business Leaders Forum (BLF) - www.csr-online.cz
Fórum dárců – www.donorsforum.cz
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví - www.unmz.cz
Rada kvality České republiky (CSR sekce) - www.npj.cz

20 Získávání kvalifikací
20.1 Získávání kvalifikací praxí a zkušenostmi
Systém získávání kvalifikací upravuje zákon č. 179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků
dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání).
Zákon umoţňuje získávat kvalifikace širokému okruhu klientů (podnikatelé, zaměstnanci), kteří
startují takzvanou druhou kariéru. Obvykle člověk získává kvalifikaci ve škole, následně nastoupí
do zaměstnání a pak ho jeho ţivot nebo třeba vývoj ve firmě posouvá někam dále. A v určitém
okamţiku potřebuje prokázat, ţe kvalifikaci, ke které se dobral svým vlastním vývojem, opravdu
má. A uznávání výsledků dalšího vzdělávání je jeho šance.
Dalším případem mohou být kvalifikace, které není moţné získat ve školním vzdělání vzhledem
k tomu, ţe školská soustava takový obor vůbec nenabízí, nebo ve školské soustavě takový obor
existuje, ale je reálné ho absolvovat pouze v rámci tzv. počátečního vzdělávání, tj. vzdělávání
realizovaného v mladistvém věku. Později během ţivot takovou kvalifikaci prakticky jiţ získat
nelze. To je zásadní překáţka např. při změně povolání a druhu vykonávané práce spojené např.
se současnou hospodářskou situací.

20.2 Kvalifikace, které lze získat podle zákona č. 179/2006 Sb.
Zůstaneme u standardních profesí, které jsou v oblasti podnikání podle ţivnostenského zákona.
Vynecháme svobodná povolání, která mají vlastní vzdělávání, vlastní samosprávné orgány, které
umoţňují přístup do profese. Vynecháme i ta, kteří mají přístup do profese upraven a regulován
jinak, například právníci nebo všechny zdravotnické profese jsou mimo zákon č. 179/2006 Sb. Ti
mají svoje vzdělávání, vlastní ověřování kvalifikací a podobně.
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PŘÍKLAD
V databázi dílčích kvalifikací viz www.narodni-kvalifikace.cz najdete např. tyto kvalifikace:
Příprava teplých pokrmů
Úklidové práce v ubytovacím zařízení – pokojská
Hrobník
Zhotovování dámských kostýmů a plášťů
Elektrické instalace
Montér výtahů
Knihař na knihařských strojích

20.3 Jak postupovat při získání kvalifikací
Stačí se podívat na webové stránky Národní soustavy kvalifikací

www.narodni-kvalifikace.cz

a zjistit, zda v ní najdu příslušnou či příbuznou kvalifikaci, pro kterou chci získat osvědčení.
V Národní soustavě kvalifikací lze najít veškeré informace, které pomohou při orientaci v tom, jak
se k získání kvalifikace přihlásit. Lze také zjistit, u koho jemoţné se na zkoušku přihlásit, z čeho
se kvalifikační zkouška skládá, jak dlouho trvá a kolik stojí.

PŘÍKLAD
Jak se přihlásit na zkoušku dílčí kvalifikace Elektromechanik pro technická zařízení?
Připojit se na www.narodni-kvalifikace.cz => ve vyhledavači zadat název kvalifikace nebo si
kvalifikaci vyhledat podle skupiny oborů:
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V hodnotícím standardu dílčí kvalifikace následně zjistit, jak bude zkouška vypadat a co se u ní
vyţaduje:
je patrné, ţe zkouška potrvá 6 aţ 8 hodin
je třeba předloţit občanský průkaz, osvědčení o získání dílčí kvalifikace montér výtahů
podle zákona č. 179/2006 Sb., nebo doklad o ukončení středního vzdělání technického
směru s výučním listem nebo maturitní zkouškou, doklad o zdravotní způsobilosti pro
práci na elektrických zařízeních.
Pokud se rozhodnete zkoušku vykonat a splňujete vstupní poţadavky, vyberete si autorizovanou
osobu, u které se na zkoušku přihlásíte.

20.4 Jak prostřednictvím dílčích kvalifikací získat výuční list
Některé dílčí kvalifikace umoţňují získat kvalifikaci úplnou tj. vykonat učňovskou či perspektivně
maturitní zkoušku.
PŘÍKLAD
Jak poznám, že dílčí kvalifikace, kterou jsem si vybral je tou, z které mohu postoupit dále a udělat
si výuční list?
Stačí si jen zvolit příslušný obor, resp. úplnou kvalifikaci. Např. k výučnímu listu Kuchař-číšník
vede cesta přes získání těchto dílčích kvalifikací: sloţitá obsluha hostů nebo těchto tří dílčích
kvalifikací: příprava teplých pokrmů, příprava studené kuchyně a příprava minutek.

TIP
Víte, ţe informace o dílčích kvalifikacích Vám poskytne nejen Hospodářská komora České
republiky (e-mail: kvalifikace@komora.cz), ale také jednotlivé regionální komory a profesní
společenstva, a to nejen elektronicky, ale také osobně?
Víte, ţe v „dresu― Hospodářské komory České republiky zkoušejí podle zákona č. 179/2006 Sb.
vybraní autorizovaní zástupci jednotlivých profesních cechů? V praxi to znamená, ţe vykonání
zkoušky probíhá pouze v gesci odborníků z praxe a je tedy zárukou, ţe má zkouška poţadovanou
úroveň, která vychází z potřeb podnikatelů.
Víte, ţe pro oblast bezpečnostního průmyslu (koncesované ţivnosti) platí vyhláška Ministerstva
vnitra č. 16/2009 Sb., o obsahu a rozsahu kvalifikace pro výkon fyzické ostrahy a sluţby
soukromého detektiva?
Seznam uţitečných odkazů k dílčím kvalifikacím:
www.narodni-kvalifikace.cz: zde najdete databázi/seznam všech schválených dílčích
kvalifikací: tj. kvalifikační a hodnotící standard, tedy jaké jsou poţadavky na zkoušku a u
koho je moţné se přihlásit.
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http://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani: zde na stránkách MŠMT najdete
informace k zákonu a k trendům pro oblast dalšího vzdělávání dospělých
www.nuov.cz: jedná se o stránky Národního ústavu odborného vzdělávání a jeho
působnosti při naplňování zákona č. 179/2006 Sb.
www.univcz.cz: zdroj informací pro uchazeče o uznávání kvalifikací
www.komora.cz: v oddílu Vzdělávání a lidské zdroje/Kvalifikace pro novou kariéru najdete
informace k získání kvalifikací.

21 Seznam použité literatury
Právní předpisy
Zákon č. 455/1991 Sb., o ţivnostenském podnikání (ţivnostenský zákon), ve znění
pozdějších předpisů.
Zákon č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení.
Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěţe, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon.
Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění
pozdějších předpisů.
Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským
(autorský zákon).
Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů.
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.
Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecném zdravotním pojištění, ve znění
pozdějších předpisů.
Zákon č. 598/1992., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 155/1995., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění
pozdějších předpisů.
Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a některých dalších zákonů (zákon o ochraně
ovzduší), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise
skleníkových plynů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném
registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve
znění pozdějších předpisů.
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Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů.
Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších
předpisů.
Zákon č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve
znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na ţivotní prostředí), ve znění pozdějších
předpisů.
Zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závaţných havárií způsobených nebezpečnými
chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o
ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti
s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prevenci
závaţných havárií).
Zákon č. 17/1992 Sb., o ţivotním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o ţivotním prostředí, ve znění pozdějších
předpisů
Zákon č. 25/2008 SB., o integrovaném registru znečišťování ţivotního prostředí a
integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti ţivotního prostředí
Zákon č. 115/2002 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště
chráněnými ţivočichy, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a její nápravě a o změně
některých zákonů
Zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku
Nařízení vlády č. 140/2000 Sb., kterým se stanoví seznam oborů ţivností volných
Nařízení vlády č. 77/2008 Sb., stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných
zakázkách
Nařízení vlády č. 257/2007 Sb., kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše
všeobecného vyměřovacího základu za rok 2006 a výše přepočítacího koeficientu pro
úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2006 a upravují částky pro stanovení
výpočtového základu
Nařízení vlády č. 462/2006 Sb., kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše
všeobecného vyměřovacího základu za rok 2005 a výše přepočítacího koeficientu pro
úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2005 a upravují částky pro stanovení
výpočtového základu
Vyhláška č. 355/2002 Sb., kterou se stanoví emisní limity a další podmínky provozování
ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících těkavé organické látky
z procesů aplikujících organická rozpouštědla a ze skladování a distribuce benzinu, ve
znění pozdějších předpisů
Vyhláška 356/2002 Sb., kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní
limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťování mnoţství vypouštěných
znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěţování zápachem a intenzity
pachů, podmínky autorizace osob, poţadavky na vedení provozní evidence zdrojů
znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatnění, ve znění pozdějších předpisů
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Vyhláška 357/2002 Sb., kterou se stanoví poţadavky na kvalitu paliv z hlediska ochrany
ovzduší
Vyhláška 362/2006 Sb., o způsobu stanovení koncentrace pachových látek, přípustné
míry obtěţování zápachem a způsobu jejího zjišťování
Vyhláška č. 455/2006 Sb., o stanovení poţadavků na kvalitu paliv pouţívaných pro
vnitrozemská a námořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší
Vyhláška 553/2002 Sb., kterou se stanoví hodnoty zvláštních imisních limitů
znečišťujících látek, ústřední regulační řád a způsob jeho provozování včetně seznamu
stacionárních zdrojů podléhajících regulaci, zásady pro vypracování a provozování
krajských a místních regulačních řádů a způsob a rozsah zpřístupňování informací o
úrovni znečištění ovzduší veřejnosti
Vyhláška č. 150/2005 Sb., kterou se stanoví formulář ţádosti o vydání povolení k emisím
skleníkových plynů
Vyhláška č. 696/2004 Sb., kterou se stanoví postup zjišťování, vykazování a ověřování
mnoţství emisí skleníkových plynů
NV č. 80/2008 Sb., o Národním alokačním plánu pro obchodovací období roků 2008 –
2012
Vyhláška č. 554/2002 Sb., kterou se stanoví vzor ţádosti o vydání integrovaného
povolení, rozsah a způsob jejího vyplnění
NV č. 63/2003 Sb., o způsobu a rozsahu zabezpečení systému výměny informací o
nejlepších dostupných technikách
NV č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a
údaje poţadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování ţivotního
prostředí
Vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech ţádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o
náleţitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších
předpisů
Vyhláška č. 195/2003 Sb., o náleţitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních
děl
Vyhláška č. 20/2002 Sb., o způsobu a četnosti měření mnoţství a jakosti vody
Vyhláška č. 293/2002 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových
Vyhláška č. 7/2003 Sb., o vodoprávní evidenci, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 125/2004 Sb., kterou se stanoví vzor poplatkového přiznání pro účely výpočtu
poplatku za odebrané mnoţství podzemní vody
Vyhláška č. 450/2005 Sb., o náleţitostech nakládání se závadnými látkami a
náleţitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování
a odstraňování jejich škodlivých následků, ve znění pozdějších předpisů
NV č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a
odpadních vod, náleţitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a
do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 166/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny, v souvislosti s vytvářením soustavy NATURA 2000
Vyhláška č. 360/2000 Sb., o stanovení způsobu výpočtu výše náhrady škody způsobené
vybranými zvláště chráněnými ţivočichy
Vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992
Sb.
Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších
předpisů
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Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných
odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup
při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru
některých výrobků, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a
elektroodpady a o bliţších podmínkách financování nakládání s nimi, ve znění pozdějších
předpisů
Vyhláška č. 115/2002 Sb., o podrobnostech nakládání s obaly
Vyhláška č. 116/2002 Sb., o způsobu označování vratných zálohovaných obalů
Vyhláška č. 641/2004 Sb., o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování
údajů z této evidence
NV č. 111/2002 Sb., kterým se stanoví výše zálohy pro vybrané druhy vratných
zálohovaných obalů
Vyhláška č. 221/2004 Sb., kterou se stanoví seznamy nebezpečných chemických látek a
nebezpečných chemických přípravků, jejichţ uvádění na trh je zakázáno nebo jejichţ
uvádění na trh, do oběhu nebo pouţívání je omezeno, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 220/2004 Sb., kterou se stanoví náleţitosti oznamování nebezpečných
chemických látek a vedení jejich evidence
Vyhláška č. 234/2004 Sb., o moţném pouţití alternativního nebo jiného odlišného názvu
nebezpečné chemické látky v označení nebezpečného chemického přípravku a udělování
výjimek na balení a označování nebezpečných chemických látek a nebezpečných
chemických přípravků
Vyhláška č. 353/2004 Sb., kterou se stanoví bliţší podmínky osvědčení o odborné
způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví, postup při jejich ověřování a
postup při udělování a odnímání osvědčení
Vyhláška č. 457/2001 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek
souvisejících s posuzováním vlivů na ţivotní prostředí
Vyhláška č. 255/2006 Sb., o rozsahu a způsobu zpracování hlášení o závaţné havárii a
konečné zprávy o vzniku a následcích závaţné havárie
Vyhláška č. 256/2006 Sb., o podrobnostech systému prevence závaţných havárií
NV č. 254/2006 Sb., o kontrole nebezpečných látek
NV č. 452/2004 Sb., kterým se stanoví způsob hodnocení bezpečnostního programu
prevence závaţné havárie a bezpečnostní zprávy, obsah ročního plánu kontrol, postup při
provádění kontroly, obsah informace a obsah výsledné zprávy o kontrole
Vyhláška č. 482/2005 Sb., o stanovení druhů, způsobů vyuţití a parametrů biomasy při
podpoře výroby elektřiny z biomasy, ve znění pozdějších předpisů
Normativní dokumenty EU
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES, o vysílání pracovníků v rámci
poskytování sluţeb
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES, o sluţbách na vnitřním trhu
Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006, o registraci, hodnocení,
povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické
látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení
Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS,
93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES
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Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/35/ES, o odpovědnosti za ţivotní
prostředí
Programové dokumenty
Národní rozvojový plán ČR 2007- 2013 : Budoucnost programů fondů Evropské unie.
Ministerstvo pro místní rozvoj, 2. 3. 2006.
Národní strategický referenční rámec ČR 2007-2013. Ministerstvo pro místní rozvoj,
červenec 2007.
Operační program Podnikání a inovace (OPPI) 2007-2013. Ministerstvo průmyslu a
obchodu, 2006.
Program podpory začínajících podnikatelů START OPPI 2007-2013 včetně Výzvy I v rámci
programu START OPPI 2007-2013. Ministerstvo průmyslu a obchodu; Českomoravská
záruční a rozvojová banka, 2007.
Program podpory MARKETING OPPI 2007-2013 včetně Výzvy I v rámci programu
MARKETING OPPI 2007-2013. Ministerstvo průmyslu a obchodu, 2007.
Program podpory POTENCIÁL OPPI 2007-2013 včetně Výzvy I v rámci programu
POTENCIÁL OPPI 2007-2013. Ministerstvo průmyslu a obchodu, 2007.
Program podpory ICT V PODNICÍCH OPPI 2007-2013 včetně Výzvy I v rámci programu ICT
V PODNICÍCH OPPI 2007-2013. Ministerstvo průmyslu a obchodu, 2007.
Program podpory ROZVOJ OPPI 2007-2013, včetně Výzvy ROZVOJ I v rámci programu
ROZVOJ OPPI 2007-2013. Ministerstvo průmyslu a obchodu, 2007.
Program podpory EKO-ENERGIE OPPI 2007-2013 včetně Výzvy EKO-ENERGIE I v rámci
OPPI EKO ENERGIE 2007-2013. Ministerstvo průmyslu a obchodu, 2007.
Program podpory INOVACE OPPI 2007-2013 v rámci Výzvy INOVACE – Inovační projekt
OPPI 2007-2013. Ministerstvo průmyslu a obchodu, 2007.
Integrovaný operační program pro období 2007-2013. Ministerstvo pro místní rozvoj,
leden 2007.
Prováděcí dokument k ROP regionu soudržnosti Střední Čechy. Regionální rada regionu
soudrţnosti Střední Čechy, 17. 9. 2007.
Prováděcí dokument ROP NUTS II Jihozápad. Regionální rada regionu soudrţnosti
Jihozápad, 10. 4. 2007.
Prováděcí dokument ROP NUTS II Severozápad. Regionální rada regionu soudrţnosti
Severozápad, 16. 11. 2007.
Prováděcí dokument ROP NUTS II Severovýchod. Regionální rada regionu soudrţnosti
Severovýchod, 16. 6. 2007.
Prováděcí dokument ROP NUTS II Jihovýchod. Regionální rada regionu soudrţnosti
Jihovýchod, 24. 5. 2006.
Prováděcí dokument k ROP regionu soudržnosti Střední Morava. Regionální rada regionu
soudrţnosti Střední Morava, srpen 2007.
Prováděcí dokument ROP Moravskoslezsko na období 2007-13. Regionální rada regionu
soudrţnosti Moravskoslezsko, 23. 4. 2007.
Národní programy podpory malého a středního podnikání na rok 2007. Ministerstvo
průmyslu a obchodu, prosinec 2006.
Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007-2013. Ministerstvo
průmyslu a obchodu, duben 2006.
Zprávy
Operační program průmysl a podnikání. Výroční zpráva za rok 2006. Ministerstvo
průmyslu a obchodu, Sekce strukturálních fondů, duben 2007. 105 s.
Operační program průmysl a podnikání. Výroční zpráva za rok 2007. Ministerstvo
průmyslu a obchodu, Sekce strukturálních fondů, červen 2008. 99 s.
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Operační program Podnikání a inovace. Výroční zpráva za rok 2007 Ministerstvo průmyslu
a obchodu, schválená Monitorovacím výborem pro OPPI v červnu 2008. 75 s.
Společný regionální operační program. Výroční zpráva za rok 2006. Ministerstvo pro
místní rozvoj, Monitorovací výbor SROP, 7. 6. 2007. 135 s.
Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2006. Ministerstvo
průmyslu a obchodu, květen 2007. 34 s.
Publikace
Program podpory Evropské unie malým a středním podnikům: Přehled hlavních možností
financování dostupné pro evropské SME. Evropská komise, listopad 2006. 19 s.
Dostupný
z WWW:
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/document.cfm?action=display&doc_id=46
24&userservice_id=1 VANČUROVÁ, Alena. Daňový systém ČR 2006 aneb Učebnice
daňového práva. 8. aktualiz. vyd. Praha: VOX, 2006. 324 s. ISBN 80-86324-60-5.
LEDVINKOVÁ, Jana. DPH a daňové doklady v praxi. 1. vyd. Praha: VOX, 2006. 144 s. ISBN
80-86324-58-3.
BĚHOUNEK, Pavel. Společnost s ručením omezeným řešení účetní a daňové problematiky
včetně příkladů z praxe. 6. aktualiz. vyd. Olomouc: Anag, 2006. 255 s. 80-7263-338-4.
SVÁTKOVÁ, Slavomíra. Co nenajdete v zákoně o DPH. 3. aktualiz., rozš. vyd. Praha: VOX,
2002. 623 s. 80-86324-21-4.
Právo životního prostředí. Texty zákonů, právní stav ke dni 1. 7. 2008, vyd. Praha: 2008.
672 s., ISBN 978-80-7400-070-6.
ŠMEJKAL, V.; TAJŠL, J. Příručka Zadávání veřejných zakázek. Zpracovatel: Střední
podnikatelský stav. Praha: Hospodářská komora České republiky, listopad 2006. 16 s.
Příloha
časopisu
komora.cz.
Dostupný
téţ
z WWW:
http://www.komora.cz/Files/InMP/příručky/OP_Zadavani_verejnych_zakazek.pdf.
Příručka Ochrana duševního vlastnictví. Připravil Úřad průmyslového vlastnictví. Praha:
Hospodářská komora České republiky, květen 2007. 18 s. Příloha časopisu komora.cz.
Dostupný
téţ
z WWW:
http://www.komora.cz/Files/InMP/příručky/OP_Ochrana_dusevniho_vlastnictvi.pdf.
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ČR
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Info
Centrum, 2006.
69
s.
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téţ
z WWW:
http://www.crr.cz/download.php?fid=994.
Pravidla pro volný pohyb služeb a svobodu usazování v EU. 1. vyd. Praha: Svaz obchodu a
cestovního ruchu České republiky, 2006. 69 s. Dostupný téţ z WWW:
http://www.socr.cz/images/prirucka/obsah.htm.
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a
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2007.
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Přílohy
Příloha č.1
Pracovní smlouva – běţná varianta

Zaměstnavatel …………………….……… se sídlem v ……….………….……….
a
zaměstnanec ……………………………………,rodné číslo (číslo identifikačního průkazu, popřípadě
místo a datum narození) ……………………,
bydliště ……………………………………………………………….…………………
uzavírají tuto
pracovní smlouvu:
1. Zaměstnanec nastoupí do práce dnem ………… a bude vykonávat práci ………… (uvede se druh
nebo druhy práce).
2. Místem výkonu práce je ………… (uvede se podle potřeby - místo nebo místa výkonu práce).
3. Pracovní poměr se sjednává na dobu neurčitou (můţe však být sjednán i na dobu určitou s
uvedením data či skutečnosti, kdy pracovní poměr končí).
4. Zkušební doba se sjednává na tři měsíce ode dne následujícího po dni vzniku pracovního
poměru.
5. Za vykonanou práci přísluší zaměstnanci mzda ve výši ………… Kč měsíčně (nebo podle
vnitřního předpisu, kolektivní smlouvy nebo podle mzdového výměru - § 113 zákoníku práce).
6. Před uzavřením pracovní smlouvy byl zaměstnanec seznámen se svými právy a povinnostmi
vyplývajícími z uzavíraného pracovního poměru a s pracovními a mzdovými podmínkami a
s předpisy vztahujícími se k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.
7. …….(Mohou být sjednány i další podmínky, pokud nebudou v rozporu s právními předpisy - § 2
odst. 1 a 2 zákoníku práce).
V ……………… dne …………
………………

………………………………

podpis zaměstnance

zaměstnavatel
(podpis oprávněného zaměstnance firmy)
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Příloha č.2
Pracovní smlouva – širší varianta
Zaměstnavatel …………………….……… se sídlem v ……….………….……….
a
zaměstnanec …………………………, nar. dne ……………, rodné číslo (číslo identifikačního průkazu,
popřípadě místo a datum narození) ………
bydliště ……………………………………………………………….…………………
uzavírají následující
pracovní smlouvu:
1. Zaměstnanec nastoupí do práce na pracovní pozici ………… (uvede se druh nebo druhy práce,
které má zaměstnanec vykonávat).
2. Místem výkonu práce je ………… (uvede se podle potřeby – místo nebo místa výkonu práce).
3. Zaměstnanec nastoupí do práce dne ………… .
4. Pracovní poměr se sjednává na dobu neurčitou (můţe však být sjednán i na dobu určitou s
uvedením data nebo skutečnosti, kdy pracovní poměr končí).
5. Zkušební doba se sjednává na tři měsíce a začíná běţet po dni vzniku pracovního poměru.
6. Zaměstnanec se zavazuje sjednanou práci vykonávat v pracovní době, svědomitě a řádně, řídit
se pokyny vedoucích zaměstnanců a dodrţovat ustanovení pracovního řádu, s nímţ byl
zaměstnanec seznámen. Při výkonu práce je zaměstnanec povinen dodrţovat předpisy k zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, s nimiţ byl zaměstnanec rovněţ před vznikem pracovního
poměru řádně seznámen.
Vykonávat práce jiného druhu, neţ jsou sjednány v pracovní smlouvě, je zaměstnanec povinen
pouze v případech stanovených zákoníkem práce (§ 41 zákoníku práce). Jinak můţe být obsah
pracovní smlouvy změněn jen tehdy, dohodnou-li se na tom obě smluvní strany v písemném
dodatku k této pracovní smlouvě (§ 40 zákoníku práce).
7. Zaměstnanec se zavazuje, ţe bude dodrţovat právní předpisy vztahující se k jím vykonávané
práci a zachovávat mlčenlivost o technologických a organizačních skutečnostech, které mají být
v zájmu firmy utajeny. K této povinnosti se zaměstnanec v zájmu ochrany obchodního tajemství
zavazuje i po případném rozvázání pracovního poměru.
8. Zaměstnavatel se zavazuje, ţe bude zaměstnanci přidělovat práce podle této pracovní
smlouvy, vytvářet podmínky stanovené právními předpisy nebo kolektivní smlouvou, zejména téţ
podmínky pro bezpečnost práce.
9. Za vykonanou práci obdrţí zaměstnanec mzdu podle vnitřního předpisu zaměstnavatele, se
kterým byl seznámen před podpisem pracovní smlouvy. Zaměstnanec je zařazen do platové třídy
…………, se základní mzdou ………… a pohyblivou sloţkou mzdy stanovenou vedoucím úseku na
základě měsíčního hodnocení pracovních výsledků.
10. Mzda bude vyplácena v obvyklých výplatních termínech u zaměstnavatele, coţ je ……dne
kaţdého měsíce . Pokud tento den nebude dnem pracovním, je výplatním termínem nejbliţší
předcházející pracovní den.
11. Před uzavřením pracovní smlouvy byl zaměstnanec seznámen s pracovním řádem, vnitřním
předpisem, s právy a povinnostmi a s pracovními podmínkami.
12. Zaměstnavatel se zavazuje poskytnout zaměstnanci referentský osobní automobil střední
třídy a uzavřít s ním dohodu o jeho uţívání. Podrobnosti budou sjednány v této zvláštní dohodě.
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13. Zaměstnanec se zavazuje, ţe na pokyn zaměstnavatele bude vykonávat pracovní cesty v
souladu s podmínkami § 42 zákoníku práce.
14. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z tohoto pracovního poměru se řídí
ustanoveními zákoníku práce, dalších pracovněprávních předpisů, prováděcích předpisů,
pracovním řádem a jinými obecně závaznými právními předpisy.
V ……………… dne …………
……………… ………
podpis zaměstnance

………………………
zaměstnavatel
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Příloha č.3
Pracovní smlouva – stručnější varianta se sjednáním podmínek vysílání
zaměstnance na pracovní cestu (§ 35 zákoníku práce)

Zaměstnavatel …………………….……… se sídlem v ……….………….……….
a
zaměstnanec ……………………………………, rodné číslo (číslo identifikačního průkazu, popřípadě
místo a datum narození) ……,
bydliště ……………………………………………………………….…………………
uzavírají následující
pracovní smlouvu:
Zaměstnanec bude u zaměstnavatele pracovat jako ……….…… (uvede se druh nebo druhy
práce).
Místem výkonu práce je …………… (uvede se podle potřeby — místo nebo místa výkonu práce).
Zaměstnanec nastoupí do práce dne ……………
Zaměstnanec souhlasí s tím, ţe v případě provozní potřeby můţe být vysílán jednostranným
příkazem zaměstnavatele na tuzemské i zahraniční pracovní cesty v zájmu firmy.
Poznámka: Zaměstnavatel a zaměstnanec se mohou rovněţ dohodnout na omezení pracovních
cest, například co do vzdálenosti či doby trvání pracovní cesty).

V ……………… dne …………
………………

…………………………

podpis zaměstnance
(podpis oprávněného zaměstnance)

zaměstnavatel
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Příloha č.4
Dohoda o rozvázání pracovního poměru dohodou (s uvedením důvodu)

Zaměstnavatel se sídlem …………………………
zastoupený p. ............................
a
zaměstnanec ..............................

uzavírají tuto

dohodu o rozvázání pracovního poměru
z důvodu …………
I.
Pracovní poměr mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem sjednaný pracovní smlouvou ze dne
................... se rozvazuje a končí dnem ..................... .
II.
K dohodě o rozvázání pracovního poměru došlo z podnětu .......................... z důvodu
.....................................
(důvodem mohou být organizační změny nebo rovněţ zdravotní důvody na straně zaměstnance,
a to podloţené lékařským posudkem vydaným zařízením pracovněpékařské péče).
III.
Zaměstnavatel vyplatí zaměstnanci při skončení pracovního poměru odstupné podle
ustanovení § 67 zákoníku práce a kolektivní smlouvy ve výši pětinásobku průměrného výdělku.
IV.
Dohoda byla sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichţ jedno obdrţí zaměstnanec a jedno
zaměstnavatel.

V .......................... dne ..........................

………………………….
Jméno a podpis zaměstnance

…………………………
Jméno a podpis
oprávněného
vedoucího zaměstnance
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Příloha č. 5

Výpověď z obecných organizačních důvodů pro nadbytečnost zaměstnance
Zaměstnanec .........................................
Bytem ………………..

Věc: Rozvázání pracovního poměru výpovědí

Podle ustanovení § 52 písm. c) zákoníku práce rozvazujeme s Vámi pracovní poměr výpovědí pro
nadbytečnost, a to z následujících důvodů: ……………………………………...(zaměstnanec se stal
nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele o změně jeho úkolů, technického vybavení,
o sníţení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních
změnách).
…………………………………………………………………………………………………..
Výpovědní doba, která činí 2 měsíce, začne plynout od ........................ a skončí dnem
........................... . Tímto dnem končí také Váš pracovní poměr. Vzhledem k tomu, ţe jde o výpověď
z organizačních důvodů, bude Vám poskytnuto odstupné ve výši trojnásobku Vašeho průměrného
výdělku (popřípadě vyšší odstupné o další násobky průměrného výdělku, pokud bylo sjednáno
v kolektivní smlouvě nebo ve v nitřním předpisu, a to za podmínek uvedených v těchto
dokumentech).

V ............................. dne .....................................
……………………………
zaměstnavatel
(Razítko, podpis zaměstnavatele, popřípadě
podpis oprávněného edoucího zaměstnance zaměstnavatele)
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Příloha č. 6

Výpověď zaměstnavatele daná z důvodu porušení povinností vyplývající z právních
předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci

Zaměstnanec ………………………
bytem ……………………………….
Věc: Rozvázání pracovního poměru výpovědí
Dávám Vám tímto výpověď z pracovního poměru ve smyslu § 52 písm. g) zákoníku práce
pro závaţné porušení povinností vyplývajících z právních předpisů, které se vztahují k Vámi
vykonávané práci.
V naší ………………, a. s., pracujete jako skladník. Dne ………… jste byl vrátným přistiţen při
pokusu odcizit ze skladu vrtačku v ceně cca 15 000 Kč. Vaše jednání bylo řádně
zaprotokolováno a výmluva, ţe jste si chtěl vrtačku jen vypůjčit, nemůţe obstát. Toto
jednání hodnotíme jako závaţné porušení pracovní kázně.
Výpověď byla projednána s příslušným odborovým orgánem dne ………… . Výpovědní doba
činí dva měsíce a Váš pracovní poměr skončí dnem ………… .
V ……………… dne …………

………………………………
zaměstnavatel
(podpis oprávněného zaměstnance
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Příloha č. 7

Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnancem
Zaměstnavatel …………………….……… se sídlem v ……….………….………
Věc: Výpověď z pracovního poměru
Dávám tímto výpověď z pracovního poměru, který jsem uzavřel dne ………… . Můj pracovní
poměr skončí uplynutím dvouměsíční výpovědní doby dnem ………… . Jako důvod výpovědi
uvádím ………… .
V ………… dne …………

………………………
jméno a podpis zaměstnance

Poznámka: Důvod nemusí být uveden.

Příloha č. 8

Okamţité zrušení pracovního poměru zaměstnav atelem
Zaměstnanec ………………………
bytem ……………………………….
Věc: Okamţité skončení pracovního poměru
V důsledku porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k Vámi
vykonávané práce rušíme s Vámi okamţitě pracovní poměr podle § 55 odst. 1 písm. b)
zákoníku práce.
Porušení povinnosti spatřujeme v tom, ţe jste dne ………… z nedbalosti nesplnil pracovní
úkol……… a v této souvislosti vznikla firmě škoda ve výši ………...
S příslušným odborovým orgánem bylo okamţité zrušení pracovního poměru projednáno
dne ………… .
Váš pracovní poměr končí dnem doručení tohoto právního úkonu.
V ……………… dne …………

………………………………
zaměstnavatel
(podpis oprávněného zaměstnance)
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Příloha č. 9

Okamţité zrušení pracovního poměru zaměstnancem
z důvodu neposkytnutí mzdy zaměstnavatelem
Zaměstnavatel …………………….……… se sídlem v ……….………….………
Věc: Okamţité zrušení pracovního poměru zaměstnancem
z důvodu neposkytnutí mzdy zaměstnavatelem
Pracuji u Vás na základě pracovní smlouvy ze dne ………… jako ………… .
Vzhledem k tomu, ţe mi do dnešního dne, tj. …………, za měsíc ………… dluţíte mzdu a i
přes urgence mi nebyla vyplacena, okamţitě ruším pracovní poměr podle § 56 odst.. 1
písm. b) zákoníku práce.
Můj pracovní poměr končí dnem doručení tohoto dopisu. Zároveň Vás vyzývám, abyste mi
vyplatili nevyplacenou mzdu a odstupné podle § 57 zákoníku práce.
Upozorňuji Vás zároveň, ţe po marném uplynutí této lhůty budu své nároky vymáhat
soudní cestou.
V ………… dne …………

………………………
jméno a podpis zaměstnance

Příloha č. 10
Zrušení pracovního poměru ve zkuše bní době ze strany zaměstnance

Zaměstnavatel …………………….……… se sídlem v ……….………….………
Váţení,
podle pracovní smlouvy ze dne ………… byl sjednán pracovní poměr ode dne ………… se
zkušební dobou …………
Oznamuji Vám podle § 66 zákoníku práce, ţe tento pracovní poměr zrušuji ve zkušební
době ke dni ………… .
V ………… dne …………
………………………
jméno a podpis zaměstnance
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Příloha č. 11

Zrušení pracovního poměru ve zkušební době ze strany zaměstnavatele
Zaměstnanec ………………………
bytem ……………………………….
Dne ………… jsme s Vámi uzavřeli pracovní smlouvu, podle které Vám vznikl pracovní
poměr dne ………… . V pracovní smlouvě byla písemně sjednána zkušební doba ve smyslu
ustanovení § 35 zákoníku práce na dobu ………… .
Oznamujeme Vám, ţe Váš pracovní poměr ve smyslu § 66 zákoníku práce zrušujeme ve
zkušební době ke dni ………… .
V ……………… dne …………

………………………………
……………………………… zaměstnavatel
(podpis oprávněného vedoucího zaměstnance)
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Příloha č. 12
Dohoda o provedení práce – širší varianta
Dohoda o provedení práce
(Název zaměstnavatele) .....................................
(Sídlo firmy) .........................................................
(IČ) ………………………..
(DIČ) ………………………..
Zápis v obchodním rejstříku ………………………
Spisová značka: odd ………… pod číslem ………………
Zastoupený .........................................................
(dále jen „zaměstnavatel―) na straně jedné

a

pan(í)

..........................................................,

…,....................,rodné číslo (číslo identifikačního průkazu, popřípadě místo a datum
narození)
trvale bytem .......................................................
(dále jen „zaměstnanec―) na straně druhé

uzavírají tuto
dohodu o provedení práce

1. Sjednaný pracovní úkol (bližší popis úkolu, např. přednáška na stanovené téma, odborné
posouzení publikace, vyklizení určitého objektu atd.).
2. Pracovní úkol bude proveden dne .................... (nebo v době od …do…., nebo ukončen dne
..............).
Zaměstnanec provede práci osobně, vykonanou práci převezme ........................ .
3. Sjednaný rozsah práce (pracovního úkolu) ....... hodin.
4. Za provedení úkolu bude zaměstnanci poskytnuta sjednaná odměna ve výši ....... Kč, která je
splatná ihned po dokončení a odevzdání práce (popřípadě můţe být sjednáno, ţe bude
vyplacena ve výplatním termínu určeném u zaměstnavatele). Odměna můţe být přiměřeně
sníţena, nebude-li práce odpovídat sjednaným podmínkám. Smluvní strany se dohodly, ţe část
sjednané odměny ve výši ............. Kč bude splatná jiţ po provedení určité části sjednané práce,
a to (bližší konkretizace).
5. Na základě této dohody seznámil zaměstnavatel zaměstnance s právními předpisy
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vztahujícími se k vykonávané práci a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci, coţ zaměstnanec potvrzuje svým podpisem smlouvy.
6. Zaměstnavatel se zavazuje, ţe zaměstnanci vytvoří potřebné pracovní podmínky zajišťující
řádný a bezpečný výkon práce, zejména mu poskytne potřebný materiál, nářadí a osobní
ochranné prostředky, poskytne mu sjednanou odměnu a bude dodrţovat ostatní podmínky
dohody.
7. Zaměstnanec se zavazuje, ţe bude vykonat práci svědomitě podle svých sil a schopností,
bude respektovat podmínky sjednané touto dohodou a dodrţovat předpisy vztahující se na
výkon práce, zejména předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
8. Zaměstnavatel můţe odstoupit od dohody, jestliţe pracovní úkol nebude proveden ve
sjednané lhůtě, tj. do …. .
Zaměstnanec můţe od dohody odstoupit, nemůţe-li pracovní úkol provést proto, ţe mu
zaměstnavatel nevytvořil sjednané pracovní podmínky, o čemţ musí bez zbytečného odkladu
zaměstnavatele informovat. V takovém případě je zaměstnavatel povinen mu nahradit škodu,
která mu tím vznikla.
Tato dohoda byla zaměstnavatelem sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichţ jedno obdrţí
zaměstnanec a druhé zaměstnavatel.

V ........................... dne ......................................

…………………………….
…………………………….
Podpis zaměstnance

podpis zaměstnavatele, popřípadě
oprávněného vedoucího zaměstnance
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Příloha č. 13
Dohoda o pracovní činnosti
Zaměstnavatel …………………….……… se sídlem v ……….………….………
a
zaměstnanec ……………………, rodné číslo (číslo identifikačního průkazu, popřípadě místo
a datum narození)
bydliště ……………………………………………………………….………………..
uzavírají tuto
dohodu o pracovní činnosti:
1. Zaměstnankyně bude na základě této dohody vykonávat práce ………… v místě
…………, a to od ………… v rozsahu …… hodin týdně v pracovních dnech v době od …………
do ………… .
2. Za vykonanou práci obdrţí odměnu ve výši ………… Kč měsíčně, slovy ………… .
Odměna je splatná pozadu za měsíční období a výplatním termínem je …… den v měsíci.
3. Zaměstnankyně prohlašuje, ţe byla před uzavřením této dohody seznámena s právy
a povinnostmi, které pro ni z dohody o pracovní činnosti vyplývají, a ţe byla řádně
seznámena s právními a ostatními předpisy vztahujícími se k práci jí vykonávané,
zejména s právními a ostatními předpisy k zajištění BOZP, které musí při své práci
dodrţovat.
4. Zaměstnankyně bude práci vykonávat s pomocí svého manţela ………… (jméno,
datum narození, rod. číslo, bydliště).
5. Zaměstnankyně má nárok na pracovní volno při překáţkách v práci ve stejném
rozsahu jako zaměstnankyně v pracovním poměru.
V ……………… dne …………

…………………………
zaměstnanec
podpis zaměstnance

………… ……..
zaměstnavatel
(podpis oprávněného
vedoucího zaměstnance)
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Poznámky:
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