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ČERVENCOVÉ TISKOVÉ ZPRÁVY 

Letní dovolená: služby cestovních kanceláří využije třetina Čechů, 
poprvé podle nového občanského zákoníku. Na co si dát pozor? 

PRAHA, 9. července 2014 – Na dovolenou do zahraničí pojede během letošního 
léta 42 procent Čechů. Víc než třetina z nich využije služeb cestovních kanceláří. 
Klienti mají nově možnost žádat náhradu za narušení dovolené. Na co si dát ale 
ještě před odjezdem pozor, aby se z vysněné dovolené nestala noční můra? A 
jak postupovat v případě, že se problém objeví až na místě? Podrobný popis se 
vyplatí. 

Od ledna letošního roku nemusí mít smlouvy o zájezdu na rozdíl od cestovní 
smlouvy písemnou formu. Povinností pořadatele zájezdu ale je vydání dokladu o 
smlouvě, takzvaného potvrzení o zájezdu. To už písemnou formu mít musí. Mezi 
náležitosti, které musí potvrzení obsahovat, patří označení smluvních stran, 
vymezení zájezdu, údaje o ceně a informace o způsobu, jakým může zákazník 
uplatnit své právo z porušení povinnosti cestovní kanceláře včetně údaje o lhůtě, 
ve které může toto právo uplatnit. „Smlouva o zájezdu by dále měla obsahovat 
přesně to, co od zájezdu bude zákazník očekávat. V případě nesplnění požadavků 
se totiž může dovolat jen toho, co měl ve smlouvě upřesněno. Například, pokud 
jednou z podmínek ve smlouvě o zájezdu byl výhled na moře a ze zákazníkova 
pokoje takový výhled není, může se dovolat náhrady či odškodnění na základě 
smlouvy,“ vysvětlil Jiří Hartmann z advokátní kanceláře Hartmann, Jelínek, Fráňa a 
partneři. 

Něco se dá vyřešit okamžitě 

Pokud zájezd nesplňuje podmínky, které zákazník na základě smlouvy očekával, 
má nárok na nápravu závadného stavu. Zákazník by měl o vzniklé vadě ihned 
informovat delegáta cestovní kanceláře, jelikož se situace v mnoha případech 
může vyřešit na místě, například přestěhováním do nového pokoje, který 
odpovídá smluveným podmínkám. „Nezjedná-li pořadatel nápravu ani v 
přiměřené lhůtě, kterou mu zákazník určí, může si zákazník zjednat nápravu sám 
a pořadatel mu následně uhradí vynaložené náklady. V případě, že náhrada 
zajištěná pořadatelem je spojena s vyššími náklady, hradí náklady pořadatel. Za 
situace, kdy není možné zajistit adekvátní náhradu, musí pořadatel vrátit 
zákazníkovi rozdíl v ceně. Pokud vznikne během pobytu jakýkoli problém a 
zákazník ho bez zbytečného odkladu oznámí, vzniká mu nárok na slevu z ceny ve 
výši přiměřené rozsahu a trvání vady,“ popsal Jiří Hartmann. 



 

Pořadatel může dovolenou zrušit 

Pokud v lokalitě, kam má zákazník odjet na dovolenou, dojde například 
k zemětřesení nebo záplavám, může pořadatel zájezd v rámci zajištění 
bezpečnosti svých klientů zrušit. Cestovní kancelář je ale následně povinna 
zákazníkovi zájezd nahradit v plné výši a kvalitě. „V případě, že cestovní kancelář 
už zaplacený zájezd odmítla nahradit, je zákazník oprávněn požadovat vrácení 
peněz v plné výši. Pokud cestovní kancelář finanční prostředky nevrátí, nezbývá 
zákazníkovi nic jiného než se se svým nárokem obrátit na věcně a místně příslušný 
soud,“ řekl Jiří Hartmann. 

Náhrada za dovolenou ano, za služební cestu ne 

Při porušení povinností ze strany pořadatele zájezdu má zákazník právo na 
náhradu za narušení dovolené. To je možné ale pouze v případě, že účelem 
zájezdu byla skutečně dovolená spojená s odpočinkem. V případě, že účel zájezdu 
byl jiný, například služební cesta, nemá zákazník právo na náhradu za narušení 
dovolené. „V případě, že dojde z jakéhokoli důvodu k narušení dovolené, 
doporučuji klientům cestovních kanceláří, je-li to možné, pořídit 
fotodokumentaci. Fotografie totiž pomohou při následném dokazování porušení 
povinností sjednaných ve smlouvě o zájezdu,“ doporučil Jiří Hartmann. 

Na dovolenou vyrazí autem 43 procent Čechů. Každý pátý řidič s 
dioptrickou vadou si brýle nenasadí 

PRAHA, 15. července 2014 – Vyrazit k moři vlastním automobilem se chystá 43 procent 
Čechů. Ti přitom kvůli špatnému zraku za volantem zbytečně riskují. Někteří šoféři o své oční 
vadě ani nevědí, jiní jí nepřikládají význam. Pětina řidičů, kteří by si za volant měli brát 
dioptrické brýle, přiznává, že řídí bez nich.  

„Řidiči, kteří mají nějakou menší oční vadu a vůbec o ní nevědí, jsou poměrně běžní. Signálem 
zhoršujícího se zraku může být mhouření oči, zejména při pohledu do dálky. Dalšími příznaky 
jsou špatný odhad vzdálenosti mezi vlastním a protijedoucím vozidlem nebo rozmazané vidění 
bílé středové čáry. Na zhoršené vidění může mít vliv i zelený zákal, který ovlivňuje periferní 
vidění. Řidič tak vidí cestu před sebou jasně a čistě, ale například cyklistu na krajnici neuvidí. 
Řidičů, kteří o své vadě nevědí nebo ji zanedbávají, je zhruba 20 procent,“ uvedl Pavel Stodůlka, 
přednosta sítě očních klinik Gemini. 

Kolem 50 tisíc řidičů ve věku nad 40 let trpí oční vadou, která je pro řízení nebezpečná. Řidiči 
se špatným zrakem vybočují ze svého jízdního pruhu o 62 procent častěji, zpravidla směrem ke 
krajnici. Už tři čtvrtě dioptrie stačí na to, aby to, co vidí řidič se zdravým zrakem už z 12 metrů, 
spatřil ten s oční vadou až ze šesti metrů. Navíc řidiči se špatným zrakem během jízdy přečtou 
jen 77 procent ukazatelů. Čtvrtinu dopravních značek vůbec nepostřehnou.  



 

Podle očních lékařů je problém především v tom, že v Česku nemají řidiči povinnost docházet na 
pravidelné oční prohlídky. „Pravidelné prohlídky zraku jsou povinné jen pro řidiče z povolání. 
Běžný řidič absolvuje návštěvu očního lékaře jen před získáním řidičského oprávnění, 
následně až v 60 letech. Šoféři tak mohou jezdit s oční vadou i 40 let, aniž by o ní věděli. Po 
čtyřicítce začíná mít většina lidí potíže se zaostřením na blízko. Starší řidiči potom ztrácejí 
schopnost zaostřit například na palubní desku. Taková vada postihuje zhruba 20 procent lidí ve 
věku 50 let a až 90 procent lidí kolem 60 let,“ upozornil Pavel Stodůlka.  

Řidiči, kteří očního lékaře navštíví, mají potom informaci o oční vadě zapsanou v řidičském 
průkazu. „Do řidičského průkazu se zapisují takzvané harmonizační kódy, které obsahují údaje, 
zda řidič nosí brýle, či kontaktní čočky. Doporučuji nechat si zapsat harmonizační kód, který 
obsahuje obě varianty. V případě, kdy má řidič zapsány pouze dioptrické brýle, ale řídí s 
kontaktními čočkami, hrozí mu pokuta dva tisíce korun. Nesouhlasí-li s vyřízením věci v 
blokovém řízení a odvolá se do správního řízení, může mu být uložena pokuta v rozmezí od 
1500 do 2500 korun,“ upozornil Jiří Hartmann z advokátní kanceláře Hartmann, Jelínek, Fráňa a 
partneři. 

Při řízení během letních měsíců čeká řidiče na silnicích další nástraha – ostré sluneční paprsky. 
„Sluneční paprsky mohou řidiče oslnit, tím pádem může být odhad vzdálenosti zkreslený a 
oslněný řidič nedokáže stoprocentně zaostřit. Důležité proto je vybrat do auta vhodné sluneční 
brýle. Zejména při cestě k moři, kde je slunce ostřejší, by řidiči neměli výběr slunečních brýlí 
podceňovat. Vhodné jsou oranžově a žlutě zbarvené brýlové čočky. Pro řidiče může být také 
pohodlné takzvané gradální zabarvení brýlových čoček. Ty jsou nahoře tmavší, postupně se 
zeslabují a dole je kousek čiré brýlové čočky,“ popsal Pavel Stodůlka. 

1. pololetí 2014: podáno bylo 17 832 insolvenčních návrhů. Firemní 
insolvence stagnují, u fyzických osob počet stoupá 

PRAHA, 30. července 2014 – Růst počtu insolvenčních návrhů v Česku se v 
prvním pololetí roku 2014 zastavil. Za pololetí roku 2014 proti stejnému období 
v loňsku činil růst jen 1,6 procenta. Pololetní nárůst insolvenčních návrhů v 
letech 2013/2012 dosahoval 12 procent, v letech 2012/2011 36 procent a 
v letech 2011/ 2010 dokonce 56 procent. 

K poklesu insolvenčních návrhů dochází napříč všemi kraji. Nejméně firemních 
insolvenčních návrhů hlásí Karlovarský kraj. Největší počet firem v insolvenci je 
v Praze. K 30. červnu jich bylo v Česku podáno 1818. „U právnických osob je 
nejčastějším případem úpadkové situace velmi nízký počet zakázek, které nejsou 
schopny kompenzovat náklady. V oblasti insolvencí u firem lze pro rok 2014 
očekávat stagnující až klesající tendence. Je to dáno tím, že firmy se už z 
významné části přizpůsobily zhoršeným podmínkám, zejména odbytovým, 
způsobeným hospodářskou krizí,“ vysvětlil Jan Malý, ohlášený společník 
společnosti VPI CZ, v.o.s. 



 

Fyzické osoby vyhlašují osobní bankrot nejčastěji kvůli řešení spotřebitelských 
úvěrů, kdy si lidé pravidelně půjčují u různých úvěrových společností na úhradu 
spotřebního zboží či dřívějších závazků a pak poskytnuté úvěry nejsou schopni 
splácet. „U spotřebitelů a nepodnikajících živnostníků je ještě v letošním roce 
zaznamenán nárůst insolvenčních návrhů. U fyzických osob včetně 
nepodnikajících živnostníků bylo v prvním pololetí 2013 podáno 14 558 návrhů, 
ve stejném období letošního roku jich bylo 16 014, což znamená nárůst o deset 
procent. Hlavní podíl žadatelů s povoleným oddlužením v tomto roce 
představuje skupina ve věkovém rozmezí od 31 do 40 let. Nejnižší zastoupení v 
rámci osob žádajících o oddlužení mají mladí lidé do 30 let a důchodci,“ popsal 
Jan Malý. 

Pět let od začátku finanční a ekonomické krize je stav insolvencí v Česku 
srovnatelný s tendencemi v Evropě. V roce 2013 bylo ve starých členských 
zemích Evropské unie, Norsku a Švýcarsku registrováno 192 340 podniků v 
úpadku. Oproti roku 2012 se jedná o mírný nárůst o 1,1 procenta. „Znatelný 
nárůst návrhů na insolvence zaznamenaly firmy zejména v Norsku, Itálii a 
Španělsku. Naopak v osmi zemích nastal pozitivní vývoj. Například znatelný pokles 
firemních insolvencí zaznamenalo Irsko, Německo a Velká Británie. V nových 
členských státech Evropské unie a dalších zemích východní Evropy bylo v roce 
2013 evidováno celkem 100 984 podnikových insolvencí, což je oproti roku 2012 
nárůst o 3,9 procenta. Největší nárůst zaznamenalo Bulharsko a Slovinsko,“ 
poznamenal Jan Malý. 

Výrazný úbytek insolvenčních návrhů vůči firmám se ale dosud nijak neprojevil v 
počtu skutečně vyhlášených konkurzů. Těch bylo v roce 2013 za první pololetí 
vyhlášeno 1098, letos to je už 1220, to znamená o 24,5 procenta více. 

Všichni pracující důchodci mohou opět uplatnit slevu na dani 

PRAHA, 31. července 2014 – V roce 2010 žilo v Česku 1,24 milionu penzistů do 70 let, z nichž 
129 600 pracovalo. V prvním pololetí roku 2013 počet starobních důchodců do 70 let vzrostl 
na 1 261 700, do práce jich chodilo 145 100. Po úsporných opatřeních vlády Petra Nečase ale 
chuť důchodců pracovat ochabla. 

V rámci úsporného balíčku zrušila vláda slevu na dani pro pracující penzisty pobírající starobní 
důchod. Řada odborníků se proti tomuto opatření ohradila už v jeho počátcích. Včera Ústavní 
soud spornou část zákona označil za protiústavní. „Z rozhodnutí soudu plyne, že slevu za 
zdaňovací období roku 2014 mohou uplatnit všichni pracující důchodci nehledě na to, zda k 1. 
lednu penzi čerpali. Peníze za loňský rok, které si penzisté odepsat nemohli, se jim už ale 
pravděpodobně nevrátí. Pro rok 2013 nemá dnešní rozhodnutí účinky, zrušení části zákona 
totiž neplatí zpětně. Soudy by ale v konkrétních případech mohly rozhodnutí Ústavního soudu 
zohlednit,“ uvedl Ondřej Moravec z advokátní kanceláře Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. 



 

Pracující důchodci tedy mohou uplatnit slevu na dani za rok 2014. Osoby samostatně výdělečně 
činné ji uplatní ve svém daňovém přiznání, které budou podávat po skončení roku. 
„Zaměstnanci mohou slevu na poplatníka začít uplatňovat, až vyjde ve sbírce zákonů, 
pravděpodobně tedy od srpna. U zaměstnanců se dělá roční zúčtování a v něm bude uplatněna 
sleva za celý rok. Vzhledem k tomu, že zálohy na daň za měsíce leden až červenec 2014 platili 
vyšší, vyjde jim přeplatek na dani, který jim bude vrácen. Zaměstnavatel je povinen roční 
zúčtování provést do 15. března následujícího roku a vypořádat přeplatky do 31. března 
2015,“ popsala Blanka Štarmanová, daňová poradkyně společnosti TaxVision. 

Část zákona, kterou Ústavní soud včera zrušil, uvádí, že daň se nesnižuje u poplatníka, který k 1. 
lednu zdaňovacího období pobírá starobní důchod z důchodového pojištění nebo ze 
zahraničního povinného pojištění stejného druhu. „Samotný zákon byl vůči pracujícím 
důchodcům diskriminační, ale vzhledem k nedostatkům uvnitř zákona docházelo k nerovnosti i 
mezi samotnými penzisty. Zákonodárce totiž vázal kritérium přiznání či nepřiznání slevy na dani 
pobíráním starobního důchodu jediný den v roce, a to 1. ledna. Důchodci, kteří v tento den 
pobírali starobní důchod, přišli o celou základní slevu na dani, zatímco ti, kteří důchod 
pobírali kdykoli později, třeba hned následující den, měli tuto slevu zachovanou v plné výši,“ 
vysvětlil Ondřej Moravec. 

Kvůli mezeře v zákoně, řada penzistů o slevu na dani nepřišla. „Penzisté, kteří starobní důchod 
nepobírali, mohli zažádat o odložení počátku jeho přiznání tak, aby k němu došlo až po 1. lednu 
příslušného zdaňovacího období. Jak upozornil samotný Ústavní soud, penzisté, ale měli 
možnost žádat zpětně o vyplácení důchodu bez toho, aby to mělo dodatečně jakýkoli vliv na 
uplatnění slevy na dani. V případě penzistů, kteří důchod již pobírali, bylo možné požádat o 
zastavení jeho výplaty pro určité období. Navzdory nedokonalému znění zákona však 
převažovali penzisté, kteří si snížit daňovou povinnost až o 24 840 korun ročně nemohli, 
neboť pobírání důchodu nepřerušili,“ řekl Ondřej Moravec. 

  

Ústavní soud se pozastavil i nad tím, jak krátce před svou účinností byla novela zákona o daních 
z příjmů zveřejněna ve Sbírce zákonů. Ústavní soud upozornil, že zákonodárce musí ve své 
legislativní činnosti chránit dobrou víru adresátů daňových předpisů, aby došlo k naplnění 
požadavku předvídatelnosti práva. 
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