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crsrĚ
sPoRNÝ
ÚnnzNAPRAcovnÍ
r .n o Ř r l P R E U s s
M g r .L A D I S L A VJ A s A N s t <tÁv,t g o
vyslánna pracovnícestuna zahraniční
tvt.Š.lyt zaměstnavatelem
Zaměstnanec
den převyrazildřívea navštívil
odbornoukonferenci.Po dohoděse zaměstnavatelem
nesrovadministraťvní
konat,aby urovnalurčité
dem místo,kdese mělakonference
cestědo hoteluvšakutrpě|.
úraz'Byt
nalostia dobřesi zmapovalcestu.Na zpáteční
kterému
čehoŽ
muselpodstoupitcelouřadu operací,
napadenútočníkem,
v důsledku
jen tak tak zachránily
a zranění,
byl
v době,kdydoštok jeho napadení
zrak.Protože
jednatose podlejepracovní
úkoty,
cestěa p[ni[tam pracovní
žalobcena zahraniční
práce
ho názoruo pracovní
Úraz,za kteý podteustanovení
5 190 odst.1 zákoníku
žalovaný.
(5 366 odst.1zákonač,262/2006
ZP,,),,pLně,,odpoúdá
Sb.' dáte,,nového
Zaměstnavatel
to odmítl,a tak se věc dostalak soudu.
0bvodnísoudŽalobuzamítls odůvodněním,
,,žev praxíje zastóvónnózor:jeli zajeho činnost
po dobupraměstnanecvyslónna pracovnícestu,nebe povaŽovotveškerou
jež
plněním
pracovních
úkolů,,
a vzhledemk tomu, Že si
covnícesý za úkony, souvisís
pan M. Š.po cestězpátkydo hotelufotografovalokolnípírodu,se jiŽ tedyjednalo
soudrozúkotů.
Odvotací
s plněnímpracovních
aktivitu,jeŽ nesouvisela
o soukromou
sudeksouduprvníhostupněpotvrd'il,a tak se případdostalpo dovoláníažpřed Nejrepubtikyv Brně.
vyšší
soudČeské

pŘroNEJVYŠŠÍM
soUDEM
ŘÍzrnÍ
především
zodpovězení
otázky,,zdo zo si.
se dožadoval
Dovolatel(zaměstnanec)
tuace, kdy byl zoměstnavotelemvyslón na konferencia s organizótorykonference
jde či
jejíhokonónív místě,kde se měla konat, řešilorganizační
probtém,
v předvečer
úkolů,,,
a ,zda, pokudpří cestě
nejdeo činnostpřímosouvísející
s plněnímpracovních
- procovní
zóležitost,do hotelu,kdeje ubytovón,dojde
z místa,kde vyřizovalslužební
jde o pracovní
zásada,
úrazčíníkoli,,'Podtejeho názoruse zde neuplatní
ke zronění,
jesttižeodcházelz místa,
úkotů.
žecestaz prácea do práceneníplněnímpracovních
cestěubytován.Dovokde ptnitpracovní
úkot,do místa,kdebyl v cizině na pracovní
o tom. žepohybmezi místemkonáníprácea místemubytování
tatel'byt přesvědčen
v hoteluna pracovnícestěv ciziněje nutnohodnotitodtišněod cestyz prácenebo
jede do práce
povinností,
plněnípracovních
kdy zaměstnanec
do prácepři běžném
z místasvéhobydtiště.

PRACoVNÍ
cEsTAA JEJÍčÁsrt
vyslánna pracovnícestu,nelzepoNejvyšší
soud potvrdil,žeje-[i zaměstnanec
po dobu pracovnícestyza plněnípracovních
vaŽovatveškerou
činnostzaměstnance
ježsouvisís plněním
pracovních
Ustá|'ená
soudnípraxe
úkotů.
neboza úkony.
úkotů
cesta.aťjde o tuzemskounebomimo
v tétosouvislostivycházíz názoru,Že pracovní
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území
České
repubtiky,se od svéhopočátkuaŽ do návratuz ní štěpína víceúseků,
kteréz hlediskavztahuk plněnípracovních
úkotů
čipřímé
souvislostis nímnemohou
posuzovány
projednávané
b1ýt
totožně.Z uvedeného
Vyptyvá,žepro posouzení
věcije
qýznamné,
pracovní
v rámcijakého',úseku,,
cestyŽalobceúrazutrpěl.
Činnost,kteráje předmětempracovnícesty,je vŽdy- jak VyptýVáz ustanovení
vtádyč. 708/7994sb. (5 273 (1) novéhoZP) - plněnímpra.
5 25 odst. 1 nařízení
je třeba do rámceplněnípracovních
covníchúkotů.
Vedtetétočinnosti
úkotů
na pracovnícestězahrnouttéžjakoukotijinou činnost,kterouzaměstnanec
pra.
v průběhu
popřípadě
covnícest1tvykonána příkazzaměstnavatele,
i činnost,kterouvykonápro
zaměstnavatele
z vlastníiniciativy'pokudk nínepotřebuje
zvláštní
neboji
oprávnění
nekonáproti qýslovnému
(9 25 odst. 7 a 2 naÍizenivtádyzákazuzaměstnavatele
g 273 (7) a (2) nového
ZP).
pracovnícestyje v praxi zastávánnázor,že cesta
0htednědatších
,'úseků,,
jímžse pracovní
prostředku,
z bydtištězaměstnance
k dopravnímu
cestakoná (automobil,autobus'vtak'tetadlo),je považována
za cestudo zaměstnání,
kterákončí
náprostředku,popř.vstupemdo nádražní
stupemdo dopravního
neboletištníbudovy.
prostředkem
Samotnácestaurčeným
dopravním
z obcebydtiště
zaměstnance
do mís- jak vyptýváz ustanovení
ta, kteréje cílempracovní
cesty,a zpětje považována
5 26
prácenebo
odst.1 nařízení
v|.ády(5 274 novéhoZP) - za úkonnutnýpřed počátkem
po jejímskončení,
povinností.
a tedy úkonv přímé
souvislostis plněnímpracovních
praJestližese zaměstnanec
v místě,kdebudevykonávatčinnost,
kteráje předmětem
covní cesty, nejdříveubytuje(např. v hotelu, v ubytovnězaměstnavatele
či
prácenebopojeu příbuzných
nebopřátet),končí
tento ,,nutnýúkonpředpočátkem
jím skončení,,
vstupemdo místaubýování.Nástednácesta k vlastnímupracovišti,
kterákončí
Vstupemdo budovyurčené
k plněnípracovních
úkotů,
a cestazpět do míspak- bezohleduna to, zdajdeo tuzemskou
pracovní
ta ubytováníje
nebozahraniční
cestu- v praxipovažována
za cestudo zaměstnání
a zpět (5 26 odst. 1 nařízení
v[ády - 9 zl+ novéhoZP). Z uvedeného
vypývá' žeubytuje-tise zaměstnanec
v obci,
kteráje předmětempracovní
cesty(aťjiŽv tuzemskunebov zahraničí),
a z místaubypak poškození
továníjde na pracoviště
do budovyurčené
k plněnípracovních
úkotů,
zdraví,kteréutrpícestouz místaubytování
na toto pracoviště
nebocestouzpět, neii
lze považovatza pracovniúraz.

zÁvĚnNEJVYŠŠÍHo
soUDU

$

Uvedené
vztaženona posuzovanou
věc znamená,žežalobcepoté,co se po příletu do místa,kterébytocílemjeho pracovní
cesty,ubytovalv hotelu,nastoupilcestu
do zaměstnání,
kterouukončilokamŽikem,
kdy vstoupitdo budovykonferenčního
centra.Vykonával-liv době návštěvykonferenčního
centra(v den před vlastnímza- š
hájenímkonference)
pak zde p[ni[pracovníúko[y.
činnostv zájmuzaměstnavatele,
Okamžikem
odchodu
z budovykonferenčního
centrapakŽalobce
nastoupiI
cestuze zaměstnání,
kterouby ukončit
Vstupemdo hotelu,kde byt ubytován.Jestližebytžatobce na tétocestěz konferenčního
centrado hotelunapadena utrpělpoškození
zdra.
vi, je za tohoto stavu - bez ohledu na to, zda žalobcepfi této cestě,,zabloudil
ts=9,****'
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- odúvodněn
přímétrasy"
pň cestěze za.
d odchýlilseod
závěr,že
kjehoúrazu
došto
městnání,
a tudížžese neJednáo pracovnÍ
úrazve smysluustanovení
5 190
práce. $ 366 nového
odst.1 zákonÍku
ZP.
(Rozsudek
Nejvyššího
souduze dne5, ledno2012,sp,zn. 21 Cdo4834/2010)
I
pracují
Autoňčtánku
v advokátní
kanceláňJasanská&co.

s0UTĚŽ

OSVČ,
kterádosudnepodalapřehtedo příjmech
a qýdajích
za rok 2077,je povinna
pojištění
uhraditzálohu na pojistnéna důchodové
za březen2072ve uýši1807 Kč.
je na účet
přístušné
Tatočástka
0SSZpřipsána1. dubna2012.Dne20. dubnabude
pňpsánastejnáčástkaještějednou.
a) Ptatbaz 1. dubnabudezálohouna pojistné
za březen,platbaz 20. dubnabude
jako přeplatek.
vrácena05VČ
b) Ptatbaz 1. dubnabudezálohouna pojistné
za březen,platbaz 20.dubnabude
zálohouna pojistnéza měsícduben'
c) 0bě ptatbybudoupovažovány
za zálohu na pojistnéna DP za měsícbřezen,
jetikoŽtze zálohu zaplacenouv obdobíjejí splatnostiještěv tomtéž
období
dodatečně
naqýšit'
0dpověďzašletena adresunar.pojisteni@cssz.cz
nejpozdějido 13. dubna.
Správnáodpověďna březnovousoutěŽníotázku byta za b) a zní: uchazeči
o zaměstnání,kteý bez vážnéhodůvoduukončitzaměstnání,
náleŽípodpora
qýdětkunebovyměřov nezaměstnanosti
ve qýši45 o/oprůměrného
měsíčního
čistého
vacíhozákladupo celoupodpůrčí
dobu.0dměnuzískáváIvonaFutschiková
z Liberce.

DLouHoVEKoSTI
PRAHAA JIŽNÍMoRAVA
svĚDčÍ
(čssz)469
V březnuletošního
rokueúdovalaČeská
správasociálního
zabezpečení
důchodců
narozených
v roce 1912.Z tohoje 391 žena 78 mužů.
U přítežitosti
stých
narozenindostávajíktienti Čsszrozhodnutío zqýšení
důchoduo 2 000 Kčspolu
s osobnímdopisemministraprácea sociálních
věcíDr.Ing.Jaromíra
Drábka.ČSSZ
vyptácídůchodi starším
seniorům,
kteříse narodiliv letech 1904aŽ 1911,těch má
v evidenci492.
yýptatdůchodů
Z březnové
evídence
vyp!ývá,žev České
repub|'ice
žije961 stoje 148.Nejstarší
a vícele!ých
občanů.
Převažují
ženy- 813,zatímcomužů
žena,které
čSSZvyptácídůchod,
se narodilase v roce1904a momentátně
Žijev Moravskoslezském
kraji.Nejstarší
mužnyníŽijev Krátovéhradeckém
krajia narodilse V roce1905.Nejvíc
sto. a víceledchtidížijev Praze- 77? av Jihomoravském
kraji- 133.naopaknejmé.
ně - 18 - v krajiKarlovarském.
pravidelněod roku 1969.0d roku 2006 se
Dúchody
stoletýchobčanů
se zvyšují
je přiznávának procentní
qý.
stole!ýmtidemzvyšují
důchody
o 2 000 Kč.Tatočástka
měředúchodu
automaticky.
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