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Poděkování klientům a ohlédnutí za rokem 

2019 

 
Vážení klienti, 

v rukou držíte prosincové číslo oběžníku naší advokátní kanceláře, a to 

znamená jediné, je za námi další rok tvrdé práce, která si vysloužila malé 

i velké úspěchy nejen nás, ale především našich klientů.  

Kancelář i letos pokračuje ve spolupráci s celou řadou zajímavých 

organizací např. Právnickou fakultou Masarykovy univerzity nebo 

nezávislou sítí advokátních kanceláří z celé Evropy - DIRO. 

Jako velký úspěch hodnotíme také rozšíření týmu advokátů o nové kolegy. 

Dále je nám velkým potěšením Vás informovat, že v uplynulém roce naše 

dlouholetá kolegyně Mgr. et Mgr. Petra Čechová zúročila své zkušenosti 

z různých oblastí práva a stala se advokátkou.  

Všechny naše úspěchy nás společně jako tým posouvají stále dál a otevírají 

nám další možnosti spolupráce s našimi klienty, kteří jsou pro nás největší 

motivací. 

Velké dík patří tedy našim klientům za podporu a důvěru, kterou nám za 

uplynulý rok projevili. 

Za celou naši kancelář Vám přejeme příjemné prožití vánočních svátků 

a mnoho štěstí do nového roku! 

 

Tým advokátní kanceláře Tschöpl & Partner 

 

 

Aktuální dění 
v kanceláři 

… 
 

Dne 28. 11. 2019 proběhlo 

na Právnické fakultě 

Masarykovy univerzity 

v Brně simulované soudní 

jednání, při kterém si 

studenti mohli vyzkoušet, 

jaké to je být v kůži 

obhájce. 

Tématem bylo koupě 

ojetého vozidla, vady 

vozidla a s tím související 

práva kupujícího.  

Studenti odvedli velmi 

dobrou práci a ukázali 

svoji kreativitu.  

Díky tzv. moot courtům 

zůstává naše advokátní 

kancelář v kontaktu se 

studenty a objevuje nové 

skryté talenty. 

Všem zúčastněným moc 

děkujeme a těšíme se na 

další spolupráci!  
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Dovolená mezi vánočními svátky 

Mezi Vánocemi a Novým rokem jsou letos jen čtyři pracovní dny, a tak věříme, 

že si celá řada z nás bude chtít dopřát mezi svátky dovolenou. Jaké jsou ale 

podmínky pro čerpání dovolené nejen na konci roku? 

Především je třeba uvést, že podle zákoníku práce čerpání dovolené určuje 

zaměstnavatel s přihlédnutím ke svým oprávněným zájmům a provozním 

důvodům tak, aby mohla být vyčerpána zpravidla v daném kalendářním roce. 

Pokud není možné vyčerpat dovolenou v daném kalendářním roce, je možné 

ji vyčerpat v roce následujícím.  

Pokud Vám zaměstnavatel nestanoví termín čerpání dovolené nejpozději do 

30. června následujícího roku, můžete si určit čerpání dovolené i vy sami. 

V takovém případě je třeba čerpání dovolené zaměstnavateli oznámit opět 

alespoň se čtrnáctidenním předstihem a písemně. Současně je třeba mít na 

paměti, že nevyčerpaná dovolená se proplácí jen při skončení pracovního 

poměru. 

Z výše uvedeného vyplývá, že zaměstnavatel není povinen určit 

zaměstnancům čerpání dovolené mezi svátky. Lze si také představit celou řadu 

profesí, kde se právě čerpání dovolené v tomto období z důvodů zvýšeného 

množství práce na konci roku ani příliš nepředpokládá – například na 

účtárnách. Existují však i situace, kdy naopak zaměstnavatel čerpání dovolené 

určí. Může tak z provozních důvodů učinit skrze hromadné čerpání dovolené, 

které může trvat až dva týdny.  

Zaměstnavatel vám může čerpání dovolené změnit nebo vás z ní odvolat, 

v takovém případě je třeba mít na paměti, že je povinen nahradit vám z tohoto 

důvodu vzniklé náklady. Mezi takovými náklady si lze třeba představit 

například storno poplatky, poměrnou část nevyužitého zájezdu nebo cestovní 

náklady na cestu zpět. 

Ať už budete mezi svátky pracovat či nikoliv, přejeme Vám příjemné prožití 

Vánoc a spoustu (nejen) pracovních úspěchů v novém roce.  

-DS- 

 
Zajímavost … 

 

Ministerstvo vnitra ČR 

oznámilo v tiskové 

zprávě ze dne 

7. listopadu 2019, 

že za deset let 

fungování datových 

schránek, jejich 

uživatelé rozeslali již 

více než 700 miliónů 

datových zpráv. 

Datové schránky 

usnadňují občanům 

a podnikatelům 

komunikaci zejména 

s úřady a soudy. 

Naše advokátní 

kancelář využívá 

datovou schránku 

denně k příjímání 

a odesílání zpráv 

například s úřady 

a soudy. 
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eNeschopenka již od ledna 2020! 

Od 1. 1. 2020 spustí Česká správa sociálního zabezpečení nový systém eNeschopenek. Díky 

elektronickému zpracování by mělo dojít k zjednodušení předávání informací mezi nemocnými 

zaměstnanci, ČSSZ, lékaři a zaměstnavateli.  

Odpadne tak nutnost zaměstnanců předávat zaměstnavateli doklady o pracovní neschopnosti a rozloučíme 

se konečně se stávajícím pětidílným tiskopisem s pruhem. 

Stejně jako doposud musí zaměstnanec o překážce v práci informovat svého zaměstnavatele neprodleně 

(tj. prostřednictvím SMS, e-mailu apod.). Nově pokud si zaměstnavatel aktivuje notifikační službu na 

ePortálu ČSSZ, budou mu navíc automaticky přicházet upozornění do datové schránky při každém 

rozhodnutí lékaře o vzniku, změně a ukončení neschopenky. Již nyní mají zaměstnavatelé možnost nahlížet 

online na informace o zaměstnanci, který je v pracovní neschopnosti a to pomocí ePortalu ČSSZ. 

-NI- 
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Náhrada škody při pádu sněhu ze střechy nebo uklouznutí na ledu 
 

V zimním období platí, že při chůzi po venku je třeba dbát zvýšené opatrnosti. I přesto se však může stát, 

že kvůli zledovatělému povrchu či pádu sněhu ze střechy dojde k poranění či vzniku újmy. Proti komu a 

za jakých okolností je v takových případech možné požadovat náhradu? 

Podívejme se prvně na situaci, kdy v důsledku pádu sněhu či rampouchů ze střechy dojde k poranění nebo 

například škodě na osobním vozidle. V souladu s obecnou právní zásadou, že vlastnictví zavazuje, je v 

občanském zákoníku obsažena prevenční povinnost, která ukládá každému, kdo má kontrolu nad 

nebezpečnou situací, aby zakročil na ochranu jiného. Vlastník domu má tedy povinnost přijmout opatření, 

aby došlo k zabránění či omezení možnosti sesuvu sněhu či pádu rampouchů na veřejně přístupná místa. 

Povinnosti nahradit případnou újmu se však vlastník může zprostit tím, že na existenci nebezpečí vhodným 

způsobem upozorní.  

I v případě chodníků platí, že za jejich bezpečnost odpovídá vlastník, kterým nejčastěji bývá obec. Zákon o 

pozemních komunikacích pak obsahuje speciální ustanovení, které ukládá obci povinnost nahradit škodu, 

která byla zapříčiněna závadou ve schůdnosti chodníku. Obec se však může povinnosti zprostit, pokud 

prokáže, že nebylo v mezích jejích možností tuto závadu odstranit, zmírnit či na ni upozornit. Při 

uplatňování nároku je tedy vždy třeba brát v potaz konkrétní okolnosti případu. Pro uvedení příkladu, 

pokud k poranění dojde v noci na málo frekventovaném chodníku v parku krátce po jeho zledovatění, obec 

se povinnosti zprostí snáz, než pokud k poranění dojde kolem poledne na rušném místě během období 

mrazů. Při určování výše náhrady je pak třeba přihlížet i k tomu, jakou mírou mohl k poranění přispět svým 

chováním sám chodec. Výše náhrady se proto sníží, pokud chodec zvolil zjevně nevhodnou obuv nebo 

pokud se mohl vydat trasou, která se jeví jako bezpečnější. 

Předpokladem pro úspěšné uplatnění nároku na náhradu újmy je samozřejmě předložení důkazů, mezi 

nimiž by neměly chybět především fotky místa nehody, které by dokládaly stav chodníku v době nehody, 

případně škodu na vozidle v důsledku pádu sněhu či rampouchu. Kromě náhrady věcné škody pak 

v případě poranění může chodec vůči vlastníkovi domu či obci požadovat nejen bolestné, ale i náhradu za 

ztrátu na výdělku, náhradu nákladů spojených s péčí o zdraví a v případě trvalých následků i náhradu 

ztížení společenského uplatnění.  

Ačkoliv tedy ve většině případů je možné domoci se náhrady újmy, jež je pro toto zimní období typická, 

pevně doufáme, že se Vám jakékoli nehody vyhnou.  

-LZ- 
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Informace obsažené v tomto 

oběžníku nejsou právními 

radami pro konkrétní případy. 

S případnými dotazy na 

konkrétní situace se na nás 

neváhejte obrátit. 

Nenašli jste v oběžníku odpověď na otázku, kterou potřebujete 

právně posoudit? Ozvěte se nám, rádi Vám budeme nápomocní! 


