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Dánští odboráři 

navštívili centrálu 
OS KOVO

Zaměstnanci prošli 
školením o ochraně 

osobních údajů

Mgr. Jiří Grim o vývoji 
na jihu Moravy432

 Na zdech visí nástěnky v ukrajinštině
„V TPCA jsme ze tří odborových organi-
zací nejstarší, působíme od samého vzni-
ku fi rmy, tedy od roku 2005. Členů zatím 
nemáme tolik, kolik bychom si představo-
vali. Důvod je jednoduchý – fi rma vznik-
la na zelené louce, takže tady nebyla 
žádná odborová tradice. Začínali jsme od 
nuly,“ vysvětluje situaci v podniku před-
seda Ivo Navalaný, který vede kovácké 
odbory už od roku 2011. Rozhodnutí 
umožnit vstup do odborů také cizincům 
– Ukrajincům, Polákům, Slovákům – je 
podle jeho slov logické. „Pracuje jich tady 
zhruba 160, třetina z nich vstoupila do na-
šich řad. Chceme, aby i oni měli co nejvíc 
informací, proto se snažíme šířit informa-
ce pro ně v jejich rodném jazyce a myslím, 
že je to správná cesta. Agenturních za-
městnanců máme minimum, kolem čtyři-
ceti. Je správné, že se nevydáváme touhle 
cestou,“ dodává.
Automobilka TPCA (Toyota Peugeot Cit-
roën Automobile) je společným podnikem 
japonské fi rmy Toyota Motor Corporation 
(TMC) a francouzské PSA Groupe. Největ-
ší výrobce automobilů na světě TMC a ev-
ropský lídr PSA Groupe podepsali smlouvu 
o spolupráci v lednu 2002. Městské vozy 
Toyota Aygo, Peugeot 108 a Citroën C1 se 

v Průmyslové zóně Ovčáry u Kolína začaly 
montovat v únoru 2005. Výstavba závodu 
přišla na dvacet miliard korun, šlo o do té 
doby největší zahraniční investice na zele-
né louce ve střední Evropě.

Jednání jsou tvrdá, ale korektní 

Firmu v současnosti vede její japonský 
prezident Koreatsu Aoki, který v kon-
cernu Toyota působí už od roku 1983, 

Nástěnky kováckých odborů v obří kolínské automobilce TPCA obsahují informace nejen v češtině, ale také v cizím jazyce. 
Tamní základní organizace OS KOVO se totiž rozhodla, že do svých řad bude přijímat i kmenové zaměstnance z Ukrajiny. Spo-
lečnost specializovaná na výrobu malých vozů s nízkou spotřebou zaměstnává v Kolíně zhruba 2 700 lidí. Naprostá většina 
z nich jsou kmenoví zaměstnanci. Podle předsedy tamních kováků Ivo Navalaného jsou vztahy mezi vedením fi rmy a odbo-
ry velmi korektní, a to i přesto, že počet odborářů ve fi rmě je nižší, než by mohl být.

Déle než pět měsíců trvala stávka v jihlavské fi rmě Automotive Lighting. Tamní základní  odborová organizace Odborového svazu 
KOVO (OS KOVO) ji vyhlásila 5. května letošního roku kvůli obstrukcím a neochotě managementu přistoupit na podmínky odborů
a podepsat kolektivní smlouvu. Ve středu 10. října konečně jihlavští kováci dosáhli svého a vedení přistoupilo na jejich
požadavky. 

Jihlavský podnik zaměstnává přibližně 
2 500 lidí, přičemž členy Odborového sva-
zu KOVO je zhruba 750 zaměstnanců 
fi rmy. „Po dlouhém a těžkém vyjednává-
ní byla podepsána kolektivní smlouva ve 
společnosti Automotive Ligthing v Jihlavě. 
Zaručuje nárůst mezd v roce 2019 o 9 % 
a v roce 2020 rovněž o 9 %. Gratuluji odbo-
rovým vyjednavačům přímo z fi rmy a děku-
ji mým spolupracovníkům na Regionálním 
pracovišti v Jihlavě, kteří k tomuto úspěchu 
výrazně přispěli. Poděkování odešleme
i spolupracujícím odborářům z naší cent-
rály v Ženevě. Naplňujeme heslo ČMKOS 

,Konec levné práce v ČR‘,“ komentoval vývoj 
v jihlavském podniku předseda OS KOVO 
Jaroslav Souček. 
Kováci v Automotive Lighting kvůli ne-
úspěšným pokusům o vyjednávání kolek-
tivní smlouvy požádali Ministerstvo práce
a sociálních věcí o přidělení zprostředkova-
tele. Do řešení problému se zapojili i jejich 
švýcarští odborářští kolegové. „Na začátku 
léta nás zkontaktovali pracovníci z odborů 
ženevské centrály. Na 18. září byla svolá-
na schůzka do Jihlavy za účasti vedení ALCZ
a Magneti Marelli (výhradní vlastník – 
pozn. red.). Ze strany odborů se účastnili 

Do odborů v kolínské automobilce vstupují i cizinci 

Odboráři v Jihlavě po měsících protestu vyhráli

10 Děti versus 
mobilní 
telefony

Předseda kováků Ivo Navalaný (vlevo) s jedním ze svých kolínských kolegů. FOTO: jom

pokračování na straně 3 

Zástupci obou stran při podpisu kolektivní 
smlouvy.  FOTO: (red)
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i odboráři z krajské odborové centrály pro 
Kraj Vysočina. Na tomto šestihodinovém 
jednání byly dohodnuty sporné body,“ po-
pisuje komplikovaná jednání předseda zá-
kladní organizace Petr Fous. Znění nové 
kolektivní smlouvy považuje odborová or-
ganizace za úspěch. „Vážíme si úsilí, které 
vynaložili pracovníci z odborové centrály 

v Ženevě, Jihlavě a vyjednavači Magne-
ti Marelli. Zároveň doufáme v narovnané 
vztahy mezi vedením odborové organizace 
a Automotive Lighting Jihlava,“ dodává Petr 
Fous. Současně poděkoval svým kováckým 
kolegům za významnou podporu, díky níž 
se ve fi rmě podařilo významně zlepšit pod-
mínky pro zaměstnance.  (jom) 

Nová kolektivní smlouva zaměstnan-
cům mimo jiné garantuje:

•  Platnost dva roky 
• Plošné navýšení mzdy v roce 2019 o +9 % 
• Plošné navýšení mzdy v roce 2020  o +9 % 
• Vyplacení podpisového bonusu ve výši 

100% WCM bonusu 2017 
• Termín výplaty listopad 2018 (říjnová 

výplata) 
• Mzdový předpis je součástí nové 
 kolektivní smlouvy 
• Stávající výhody zůstávají 
• ZO OS KOVO ALCZ má uvolněnou funk-

ci předsedy 
• Seniorita (odměna za odpracované 

roky)

Společnost se zabývá výrobou světlometů 
pro přední světové automobilky, mimo jiné 
například BMW. Automotive Lighting Jihla-
va byla v ČR založena v roce 1997, původ-
ně pod fi rmou Bosch. V roce 1999 vstoupila 
do fi rmy společnost Magneti Marelli, která 
je součástí koncernu Fiat Chrysler Automo-
biles (FCA) a od roku 2003 je jejím výhrad-
ním vlastníkem.

i db áři k j ké db é ál Ž ě Jihl ě j d či M

Vedení fi rmy a odboráři dospěli po více než pěti měsících ke společnému konsensu. 
 FOTO: (red)

„Delegaci tvořili lidé různých profe-
sí – převážně automechanici, instala-
téři, operátoři CNC strojů, kováři, ale
například i IT specialisté, zejména 
z malých a středních podniků. Zají-
mavostí pro nás bylo, že ačkoli naše 
odbory pracují velmi podobným sys-
témem, dánští kolegové, na rozdíl 
od nás, neposkytují svým členům 
služby právní pomoci. Naopak mají 
například propracovanější systém 
vzdělávání. Jejich funkcionáři mimo 
jiné absolvují čtyřtýdenní specializova-
né kurzy,“ shrnul zajímavosti ze setkání 
se zahraniční delegací místopředseda 
OS KOVO Tomáš Valášek.
Dánové se živě zajímali o fungování 
českých kováků. Jejich četné dotazy se 
zaměřily na výši mezd, pracovní dobu, 
podmínky pro ochranu odborářů, dů-
chody, zaměstnanost, vzdělávání, pra-
covní právo a řadu dalších témat. „Co 
mě opravdu velmi příjemně překvapi-
lo, byl jejich obrovský zájem dozvědět 
se maximum informací o tom, jaká je 
situace u nás. V závěru setkání pak sami 
nabídli, aby část našich kováků navštívi-
la jejich region a seznámila se s tím, jak 
pracují odbory v Dánsku,“ dodal místo-

předseda kováků Libor Dvořák. Dánská 
skupina v rámci svého pětidenního po-
bytu v České republice navštívila také 

některé významné fi rmy, jako ŠKODA 
AUTO, a.s., Mladá Boleslav nebo Strojír-
ny POLDI.                      (T. V., jom)

V úterý 2. října navštívila pražskou centrálu OS KOVO pětačtyřicetičlenná skupina dánských kováků sdružených v Od-
borovém svazu Dansk Metal z více než třiceti fi rem působících v regionu Východního Jutska. Ve zmíněné oblasti této se-
verské země má Dansk Metal přes 10 tisíc členů. Místopředsedové OS KOVO Tomáš Valášek a Libor Dvořák během dvou-
hodinové prezentace detailně přiblížili Dánům strukturu a aktivity Odborového svazu KOVO. 

Kováci z Dánska se zajímali o práci Odborového svazu KOVO

 Dánští odboráři během návštěvy centrály OS KOVO.  FOTO: Josef Kůta
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francouzskou stranu zastupuje výkonný 
viceprezident Eric Brochard. „Japonci 
vnímají odbory jako něco normálního, 
přirozeného. Pokud někdo v Japonsku na-
stoupí jako zaměstnanec do společnosti 
Toyota, automaticky se stává také členem 
odborů. Takže i nás tady v Kolíně respek-
tují jako partnery pro sociální dialog. Mu-
sím říct, že jednání s nimi jsou sice někdy 
tvrdá, ale korektní. Co se domluví, to pla-
tí,“ popisuje zkušenosti s managementem 
Ivo Navalaný. 
Kolektivní smlouvu kolínští odboráři po-
depsali už v září 2017 a podařilo se jim 
prosadit řadu výhod. „Poprvé jsme pode-
psali dvouletou kolektivní smlouvu, kte-
rá platí až do 31. prosince 2019. Snažíme 
se myslet do budoucna, současný boom 
výroby nepotrvá věčně, dřív nebo pozdě-
ji dojde k propadu, proto se snažíme pro 
zaměstnance vyjednat takové podmínky, 
které jim dají dlouhodobější jistotu. Sou-
časně je to nástroj, jak si ve fi rmě udržet 
lidi, kterých je v současnosti málo,“ dodá-
vá šéf kováků.  Znění kolektivní smlou-
vy platné do prosince roku 2019 přineslo 
zaměstnancům pozitivní změny napří-
klad v bonusech z takzvaného Z-konta, 
odstupné ve výši devíti mezd. Dvakrát 
ročně se také na výplatních páskách za-
městnanců objeví 13. plat, přičemž 80 
% 13. platu je garantováno bez ohledu 
na výsledky fi rmy. Vzrůstá v souvislosti
s efektivitou podniku. A ta je letos vysoká – 
místo původně plánovaných 185 tisíc vozů 
se jich tady do konce roku vyrobí 210 tisíc.

Odbory pomáhají udržet stabilní tým
Přestože na Kolínsku, obdobně jako v řa-
dě jiných regionů, je poslední dobou 
značná poptávka po nových zaměstnan-
cích, daří se, i díky odborům, udržet míru 
fl uktuace v automobilce na poměrně níz-
ké úrovni – v případě kmenových zaměst-
nanců se pohybuje na úrovni přibližně tří 
procent. Ve srovnání s jinými fi rmami je 
to velmi malé číslo. „Střední hodnota fl uk-
tuace je v ČR 14,8 %, ale u některých fi rem 
dosahuje i 25 %. Doporučená míra při-
tom je mezi 5–10 %,“ cituje nedávno pro-
vedené průzkumy na českém trhu práce 
ČTK. V některých podnicích ovšem bě-
hem jediného roku dochází k téměř 

stoprocentní obměně zaměstnanců.
Kováci v automobilce TPCA se snaží, aby 
měli co největší přehled o výsledcích fi rmy 
i o jejích dalších plánech. „Pokud chceme, 
aby lidi ve fabrice zůstali a neodcházeli 
jinam, musíme jim nabídnout jistotu a za-
jistit jim, aby věděli, jaká je strategie ve-
dení, co se plánuje. To je kromě dobrého 
fi nančního ohodnocení další z podstatných 
věcí, které motivují lidi, aby neodcházeli 
jinam, protože schopných, zkušených 
a pracovitých lidí je opravdu málo. Pro-
to se snažíme s vedením komunikovat co 
nejvíc,“ upozorňuje na přínos existence od-
borů nejen pro samotné zaměstnance, ale 
také pro management Ivo Navalaný.  (jom)

 FOTO: jom

V úvodu jednání vystoupil předseda 
OS KOVO Jaroslav Souček, který shr-
nul aktuální dění v odborovém svazu 
ve vztahu k současnému vývoji legisla-
tivy i událostem na tuzemské politické
scéně. Zmínil rovněž vývoj v někte-
rých fi rmách, v nichž se kováci angažují.
Jeden z právníků odborového svazu, 
Mgr. Vladimír Plachta, seznámil účast-
níky pracovního setkání s úskalími tak-
zvaného Obecného nařízení o ochraně 
osobních údajů, známého pod zkrat-
kou GDPR (General Data Protecti-
on Regulation – pozn. red.). Předseda
OS KOVO Jaroslav Souček a místopřed-
seda Kováků Libor Dvořák rovněž refe-
rovali o statutu takzvaného seskupení 
členů.  (jom) 

Na dvoudenním pracovním setkání zaměstnanců ve dnech 26.–27. září v Hotelu Bezděz ve Starých Splavech jednali 
představitelé a zaměstnanci centrály Odborového svazu KOVO i jeho regionálních pracovišť o tématech, jež se týkala 
legislativních změn, seskupení členů i hospodaření odborového svazu.

Zaměstnanci OS KOVO jednali o ochraně osobních dat 
i ekonomických tématech

Areál automobilky poblíž Kolína vznikl v roce 2005.  FOTO: TPCA

Vývoj infl ace v září 2018

Infl ace vyjádřená indexem spotřebitelských cen domácností celkem dosáhla v září 2018 proti stejnému období minulého roku 
hodnoty 102,3 %.
Míra infl ace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 
12 měsíců byla v září 2,3 %. Ing. Alena Paukrtová, ÚP OS KOVO

Předseda Odborového svazu KOVO Jaroslav Souček a místopředsedové kováků
informovali účastníky jednání o aktuálním vývoji.  FOTO: Josef Kůta
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Legislativa | JUDr. Jiří Podhajský, pověřený právník OS KOVOOkénko do regionu | Mgr. Jiří Grim, vedoucí RP Brno

Odbory na jihu Moravy

Regionální pracoviště 
v Brně (dále také RP) 
jako jedno z odborných 
pracovišť OS KOVO po-
máhá organizovat a za
jišťovat činnost tří vo-
lebních obvodů Krajské-
ho sdružení OS KOVO
JMK (dále také KS). RP 
Brno poskytuje konzul-

tační a praktickou pomoc základním orga-
nizacím (dále také ZO) a členům OS KOVO 
v oblasti právních služeb, kolektivního vyjed-
návání a BOZP. S výjimkou kolektivního vyjed-
návání zajišťujeme prostřednictvím našich 
specialistů uvedené služby také ZO a členům 
OS KOVO v působnosti RP Zlín. 
Členové OS KOVO v působnosti RP Brno jsou 
evidováni v 71 organizačních jednotkách,  
51 základních organizacích a ve 20 sesku-
peních členů OS KOVO evidovaných na re-
gionálním pracovišti. To je zřetelný signál, 
že poptávka zaměstnanců po zastupová-
ní prostřednictvím odborů je stále aktuální. 
Za prvních osm měsíců letošního roku došlo 
k nárůstu členské základny ve všech voleb-
ních obvodech, celkem o více než 500 členů. 
V letošním roce jsme zaznamenali výměnu 
zaměstnanců na pozici svazový inspektor
bezpečnosti práce, kde Ing. Karla Kalába 
nahradil Bc. Ing. Zdeněk Konrád, Ph.D. Ko-
lega Karel Kaláb ještě významně pomohl 
regionálním pracovišti se zaváděním nové-
ho programu OS KOVO TREWIS, aktualiza-
cí elektronické evidence členů a distribucí 
členských průkazů. Do konce roku nás čeká 
další výběrové řízení na pozici specialista 
pro oblast mezd a kolektivního vyjednávání.
Na jižní Moravě působí OS KOVO aktuálně 
u 90 zaměstnavatelů, přičemž je uzavřeno 
64 podnikových kolektivních smluv. 

Konference krajského sdružení OS KOVO
stanovila pro rok 2018 následující 
priority:  

• pomoc především ZO, které nemají 
zkušené nebo uvolněné funkcionáře,

• průběžná aktualizace základních doku-
mentů ZO a volebních protokolů,

• kontrola a konzultace účetnictví ZO,
• průběžná aktualizace elektronické evi-

dence členské základny v ZO  a při RP,
• aktivní pomoc a zastupování členů 

OS KOVO v organizačních jednotkách 
bez právní osobnosti.

          
Naplňování uvedených priorit je organizač-
ně a časově velmi náročné nejen na odbo-
rové funkcionáře, ale i na zaměstnance RP, 
kteří také společně reagují na problémy zá-
kladních organizací a snaží se pomoci ze-
jména neuvolněným funkcionářům v jejich 
nelehké a obětavé činnosti. Ochota a oběta-
vost pro zastupování zaměstnanců mnohdy 
nestačí a nemůže nahradit odborné znalos-
ti a zkušenosti, a to jak ve vztahu k zaměst-
navatelům, kteří disponují odborným a kva-
lifi kovaným personálem, tak ve vztahu např. 
k fi nančním úřadům, veřejnému rejstříku 

a jiným správním orgánům, v neposlední 
řadě i vůči OS KOVO, zejména při odvodu 
podílu členských příspěvků a aktualizaci zá-
kladních dokumentů. ZO, které objektivně 
mají problémy s plněním náročných povin-
ností v důsledku nedostatku personálních 
kapacit, mají možnost transformace organi-
zační jednotky s právní osobností na organi-
zační jednotku bez právní osobnosti. 
S ohledem na aktuální stav členské zá-
kladny došlo ke snížení počtu členů zá-
stupců KS JMK v Radě OS KOVO. Nově byl 
do funkce zástupce KS zvolen předseda 
ZO OS KOVO ANDREW kol. Valér Mikolaj. 
Pozitivně bylo hodnoceno setkání mladých 
odborářů, které se uskutečnilo v dubnu 
v Moravci. Mladí odboráři prokázali, že jsou 
nejen fyzicky zdatní, ale že disponují i dobrou 
znalostí předpisů BOZP a zákoníku práce.
Aktuálně se objevují komplikace ve vzta-
hu k veřejnému rejstříku při změnách 
zápisu. Jedná se především o změny ná-
zvů základních organizací a změny jejich 
sídla. Tyto komplikace způsobilo zrušení 
pobočnosti odborových organizací a ná-
sledné předání spisů základních organizací 
vedených Městským soudem v Praze na pří-
slušné krajské soudy podle jejich sídla. 
V oblasti poskytování právních služeb 
se členové obracejí na zaměstnance RP 
nejen s problémy, které souvisí s pracov-
něprávními vztahy, ale také se svými osob-
ními problémy. I v těchto případech je 
snaha jim maximálně pomoci. V důsledku 
nedostatku kvalifi kovaných zaměstnanců 
na trhu práce a zvýšení zakázkové náplně 
u zaměstnavatelů se stále častěji setkáváme 
s přesčasovou prací. Přesčasová práce tak 
přestala být výjimečnou a stala se vícemé-

ně pravidelnou, přičemž za vážný provoz-
ní důvod je považována každá situace, kte-
rou takto zaměstnavatel označí. Z tohoto 
pohledu se jeví současná právní úprava 
přesčasové práce v zákoníku práce jako ne-
dostatečná. 
Činnost svazového inspektora bezpeč-
nosti práce kolegy Konráda se zaměřuje 
především na provádění kontrol u jednotli-
vých zaměstnavatelů z hlediska dodržování
platných právních předpisů, hygienických 
norem, předpisů o požární ochraně a ČSN
v oblasti BOZP. Při 40 kontrolách dosud 
provedených v  letošním roce bylo zjiš-
těno více než 190 menších či větších zá-
vad, které se podařilo ve spolupráci se 
zaměstnavateli ve velké míře odstranit. Dal-
ší oblastí, které je věnována maximální 
pozornost, je šetření a odškodňování pracov-
ních úrazů, poskytování ochranných nápojů, 
zajišťování vhodných mikroklimatických pod-
mínek na pracovištích, poskytování OOPP 
a další. V této souvislosti je nutno znovu 
připomenout důležitost vyplnění záznamu 
o pracovním úrazu, neboť je hlavním podkla-
dem pro odškodnění postiženého zaměst-
nance. Od správně vyplněného záznamu
o pracovním úrazu se většinou odvíjí
úspěšnost vymáhání odškodnění zaměst-
nance po zaměstnavateli, resp. pojišťovně.
Aktuálně vrcholí příprava na podzimní
cyklus odborných seminářů organizova-
ných pro jednotlivé volební obvody našeho
KS, které se uskuteční v průběhu měsí-
ce října v Moravci. Tentokrát jsou semi-
náře zaměřeny zejména na oblast BOZP 
a odškodňování pracovních úrazů a na pří-
pravu funkcionářů v oblasti zákoníku práce 
a kolektivního vyjednávání. 

Odbory umí pomáhat! Nedávno se 
o tom přesvědčil i kolega Tomáš W., 
kterého postihla blesková povodeň. 
Ta mu zlikvidovala nejen zahradu, ale 
vytopila také rodinný dům. Nánosy 
bahna a naplavenin, spousty hodin 
práce a potřeba nemalých investic do 
oprav. Takový obraz zkázy zůstal po 
bleskové povodni.
V tu chvíli přišli s pomocí právě od-
boráři. Z Konta živelných pohrom ve-
deného u OS KOVO, do kterého naše 
ZO přispívá již mnoho let, mu byla vy-
placena pomoc. Z každého členského 
příspěvku posíláme 10 Kč ročně na 
konto živelných pohrom a svaz pak 
přispěje stejnou sumou.
Tomáš W. poděkoval funkcionářům 
ZO, hlavně předsedovi Marcelu Pie-
leszovi, který mu pomáhal s vyřizová-
ním, ale také všem, kteří tuto pomoc 
pomohli zrealizovat. Přejeme si, aby 
naši členové čerpali z konta Živelných 

pohrom co nejméně, ale když se už 
něco stane, tak nezapomeňte, že od-
bory umí pomáhat! 
 Text a foto: Ondra Bujok

ODBORY VŽDY NA VAŠÍ STRANĚ

Tomáš W. přebírá symbolický šek 
z rukou předsedy ZO OS KOVO Tři-
necké železárny Marcela Pielesze.

f j
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Legislativa | JUDr. Jiří Podhajský, pověřený právník OS KOVO

Legislativa | JUDr. Jiří Podhajský, pověřený právník OS KOVO

Pronajímám byt ruské rodině. Chtějí po mně souhlas k přihlášení k trvalému pobytu a potvrzení 
pro cizineckou policii, že v bytě skutečně bydlí. Co z toho pro mě vyplývá? Když jim vyjdu vstříc 
a bude třeba nájem bytu skončit, nemusím jim obstarat náhradní bydlení? K. L., Kutná Hora 

Zaměstnavatel nám pozdě vyplatil mzdu. Současně nám vyplatil úroky z prodlení s tím, že nám 
tyto úroky zdanil společně s pozdě doplacenou mzdou. Je to správně? Domnívali jsme se, že úro-
ky se nezdaňují.  M. L., Slaný

Legislativa | JUDr. Jiří Podhajský, pověřený právník OS KOVO

Bydlení  |  JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR 

Daňová odpovědna  |   Jindřiška Plesníková, specialistka úseku odborové politiky OS KOVO

Cizinci v bytě

Zdanění úroků z prodlení

Problematiku trva-
lého pobytu řeší zá-
kon č. 133/2000 Sb., 

o evidenci obyvatel, ve znění pozděj-
ších předpisů. V zákoně je zakotveno, 
že místem trvalého pobytu se rozu-
mí adresa pobytu občana v České re-
publice, kterou si občan zvolí zpravidla 
v místě, kde má rodinu, rodiče, byt 
nebo zaměstnání. Občan může mít 
jen jedno místo trvalého pobytu, a to 
v objektu, který je označen číslem po-
pisným nebo evidenčním, popřípadě 
orientačním číslem, a který je určen
pro bydlení, ubytování nebo indi-
viduální rekreaci. V případech stanove-
ných tímto zákonem může být místem 
trvalého pobytu sídlo ohlašovny nebo 
sídlo zvláštní matriky, které je v infor-
mačním systému označeno jako adre-
sa úřadu.
Bez ohledu na váš souhlas či nesouhlas 
s přihlášením nájemců k trvalému po-
bytu přihlásí ohlašovna občana na zá-
kladě předložené nájemní smlouvy 
k bytu.

Pro vás je však důležité to, že zákon 
zdůrazňuje, že z přihlášení občana k tr-
valému pobytu nevyplývají žádná práva 
k nemovitosti (bytu), kde bydlí a je přihlá-

šen k trvalému pobytu, a nevyplývají ani 
k vlastníkovi nemovitosti. V případě 
ukončení nájmu nemáte žádnou povin-
nost k obstarání náhradního bydlení.

Ano je to tak správ-
ně. Jelikož tato záleži-
tost byla v minulosti
několikrát řešena, 

tak vycházíme z usnesení Nejvyššího 
soudu ČR, který jednoznačně vyjá-
dřil, že mezi příjmy, které plynou za-
městnanci v souvislosti s výkonem 
závislé činnosti nebo funkce, patří mj. 
i náhrady za ztrátu příjmů ze závis-
lé činnosti, a to včetně úroků
z prodlení. Úroky z prodlení
je nutno zdanit stejně jako příjem 
ze závislé činnosti spolu s ostatní
mzdou, a to proto, že se jedná 
o příjem, který zaměstnanec dostá-
vá v souvislosti s výkonem závislé 
činnosti.

Výňatek z usnesení Nejvyššího sou-
du spis. zn. 20 Cdo 2006/2011 ze dne 
24. 4. 2012

Z výše uvedené právní úpravy vy-
plývá, že mezi příjmy, které plynou 
zaměstnanci v souvislosti s výkonem 
závislé činnosti nebo funkce, patří mj. 
i náhrady za ztrátu příjmů ze závislé 
činnosti [v případě sporu mezi za-
městnancem (i bývalým) a zaměst-
navatelem vyplacené až na základě 
soudního rozhodnutí jako náhrada 
mzdy], a to včetně úroků z prodle-
ní. Úroky z prodlení je tedy nutno 
zdanit stejně jako příjem ze závislé 
činnosti spolu s ostatní mzdou (resp. 
náhradou mzdy), neboť se jedná o pří-

jem, který zaměstnanec dostává v sou-
vislosti s výkonem závislé činnosti. 
Mzda přísluší za výkon závislé činnosti, 
a pokud je zpožděna její výplata 
a v důsledku toho jsou přiznány úroky 
z prodlení, tedy další příjem, je nespor-
né, že se jedná o zvýšení příjmu ze zá-
vislé činnosti.

FOTO: pixabay.com

FOTO: freepik.com
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Vaše situace je zajisté velmi nepříjem-
ná a nejste jediní, kdo se s takto vykutále-
ným novým majitelem setkal. Naše právní 
úprava však i na takové ptáčky pamatuje. 
Nebojte se, vaše situace je řešitelná, neboť 
i on jako občan České republiky musí její 
zákony ctít a dodržovat je. 

Jaká je současná situace?

Nový majitel koupil nájemní dům, kde již 
byli nájemníci. Vstoupil do všech práv, 
a nejen to, vstoupil i do všech povinnos-
tí majitele předcházejícího. Převzal práva 
i povinnosti i z nájemní smlouvy, kterou 
s vámi uzavřel předcházející majitel. 
Smlouva pro něho platí a vy nepotřebuje-
te, aby s vámi sepisoval novou smlouvu. 
Máte platný právní titul k tomu, že můžete 
v bytě bydlet a užívat ho, v souladu s touto 
předcházející nájemní smlouvou.

Nejen noví majitelé se na své nájemníky 
snaží „vyzrát“, podívejme se na to jak.

Nejčastěji používané „lsti“, jak „napálit 
nájemníka“

Zapamatujte si!

Smlouva je odvozená od slova smluvit 
nikoliv nařídit.
Majitel vám nemůže sám o sobě stano-
vit lhůtu k podpisu smlouvy.

Dřívější smlouva

Smlouva s předcházejícím majitelem je 
platná.
Nový majitel nemůže bez vašeho souhla-
su měnit její obsah. A musí z ní vycházet, 
tj. respektovat ji a dodržovat.

Nová smlouva

Musí být totožná se smlouvou předchá-
zející. 
Majitel ji nesmí bez vašeho souhlasu jed-
nostranně změnit.
Změnit by mohl bez vašeho souhlasu 
pouze jméno a iniciály majitele. 

Proč překontrolovat novou smlouvu?

U nové smlouvy je třeba překontrolovat 
všechna její ustanovení, zda jsou shod-
ná se smlouvou předcházející. Především 
pozor na to, aby majitel ve smlouvě neza-
měnil dobu neurčitou za dobu určitou. Po 
jejím uplynutí byste mohli skončit „pod 
mostem“. Majitel by mohl požadovat vaše 
vystěhování a smlouvu vám neprodloužit. 
Po uplynutí této doby již v jeho bytě bydlí-
te protiprávně, neboť nemáte platnou ná-
jemní smlouvu.

Výše nájemného

Musí být stejná nebo ji lze změnit pouze 
s vaším souhlasem. Pokud majitel zvýší 
cenu nájmu, pak se jedná o návrh, s nímž 
musíte souhlasit. Pokud tomu tak není, 
nepodepisujte předložený dokument 
o jeho zvýšení. 

Doporučuji!

Před podpisem nové smlouvy se poradit 
s právníkem, zda nějakým způsobem ne-
jsou ohrožena vaše práva, a podepsat ji 
až po této poradě. 

Na zapůjčení návrhu smlouvy a poradu 
s právníkem nebo někým v této věci zku-
šeným máte nárok. Lze využít i bezplatné 
poradny, bytové nebo občanské.

Nedejte se!

Nenechte se donutit k neuváženému 
podpisu nové smlouvy ani pod psychic-
kým nátlakem, křikem nebo tvrzením, že 
smlouvu musíte podepsat ihned. Že maji-
tel nemá čas, spěchá apod. 

Právě naopak, takový postup bych vi-
děla jako možnou manipulaci ze strany 
předkladatele smlouvy (což platí obecně 

u všech druhů smluv, tj. i při koupi růz-
ných předmětů na předváděcích akcích 
apod.), a o to větší pozor bych si dala. Po-
kud je smlouva v pořádku, nemá její před-
kladatel-pronajímatel důvod k obdobné-
mu jednání. 

Nevěřte ani slibům a ujištěním, že pode-
psanou smlouvu lze změnit či zrušit. Je 
totiž nutné dodat pouze se souhlasem 
obou stran! Nelze očekávat souhlas od 
někoho, komu se podařilo vám vnutit po-
depsání smlouvy pro vás nevýhodné! 

K „špatným zprávám“

V žádném případě, pokud si řádně plníte 
povinnosti nájemce, nemůže po vás pro-
najímatel úspěšně požadovat, abyste se 
z bytů odstěhovali, ať má se svým domem 
plány, jaké chce. Dům koupil s tím, že 
v něm jsou nájemní byty, v nichž na zákla-
dě nájemní smlouvy bydlí nájemníci. Po-
kud se nechce dostat do rozporu se záko-
nem, je jeho povinností toto respektovat 
a může mít požadavky jen v rozsahu, kte-
rý mu umožňuje zákon. 

Výpovědní důvody jsou taxativně stano-
veny příslušným ustanovením občanské-
ho zákoníku. Vy máte v domě plné právo 
bydlet. Spory řeší soud.

POZOR!

Žádný právní předpis neumožňuje prona-
jímateli zastavit vodu, elektřinu či topení. 
Pokud by nový majitel své výroky splnil, 
je nezbytné ihned využít všech možností, 
které vám dávají právní předpisy. Je jich 
několik:

Občanský zákoník umožňuje ochranu 
proti zásahu do tzv. pokojného stavu. Své 
k takové situaci může říci také Státní ener-
getická inspekce nebo Krajská hygienická 
stanice atd. A samozřejmě soud. 
Pokud byste zjistili, že majitel sám ma-
nipuloval se zařízením pro spotřebu 
energií (jističe, měřiče atd.), je v přípa-
dě odpojení třeba informovat dodavate-
le, který by měl dohlédnout na to, zda tak 
bylo učiněno, tak jak zákon vyžaduje. 
Za neoprávněné zásahy může být uděle-
na pokuta. 

Mám prosbu o radu nejen pro sebe, ale i ostatní nájemníky našeho domu. Vznikl nám velký problém, 
který začal tím, že náš nájemní dům koupil nový majitel. Ten o sobě dal ihned vědět tím, že zazvonil 
u našich dveří, představil se a sdělil nám, že je nový majitel domu, v němž bydlíme, a že se jako všich-
ni nájemníci máme odstěhovat, že nás tam nechce a nedá nám žádnou smlouvu. A tak nám nasta-
ly těžké časy a vždy, když se s ním setkáme, sdělí nám další špatnou zprávu. Naše námitky, že máme 
nájemní smlouvu s předcházejícím majitelem na dobu neurčitou, ho nezajímají. Tvrdí, že s domem 
má jiné plány. Říkal, že nám dá čas do konce roku, pak nám zastaví vodu a vypne elektřinu a topení. 
V noci nemůžeme s manželkou spát, máme z toho obavy, protože jiný nájem, který bychom „utáhli“, 
jsme nesehnali, a navíc v okolí máme řadu kamarádů.        J. P., Prostějov

Nový majitel domu jako posel špatných zpráv
Práva spotřebitele | JUDr. Zdeňka Vejvalková, specialistka na spotřebitelské právo

FOTO: pixabay.com
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Děkuji za důvěru, 
s níž jste se na nás 
obrátil. Pokud jde 

o řešení vaší situace, chápu, že je pro vás 
těžká. Do konkrétního případu však ne-
jsem oprávněna zasahovat, k tomu naše 
poradna neslouží a porušila bych tím 
zákon o advokacii, neboť služby smí 
dle tohoto zákona vykonávat jen ad-
vokát, který si konkrétní případ nastu-
duje a zjistí všechny právně relevantní 
skutečnosti. Jeho služby bych využila 
především, pokud byste věc musel řešit 
soudně.

Přesto se pokusím vám pomoci nasmě-
rováním správným směrem a radou pro 
správní řízení, které pokud jde o zrušení 
trvalého pobytu vašeho syna, jak jsem, 
doufám, správně pochopila, probíhá. 
Správně jste postupoval v tom, že jste 
využil svého práva na odvolání. 
Pokud jde o lhůtu, jedná se o lhůtu zá-
konnou, což znamená, že plyne ze správ-
ního řádu a úřad ji tudíž nestanoví ani 
nemůže lhůtu zkrátit či prodloužit. 
K odvolacímu řízení můžete ještě v jeho 
průběhu zaslat doplnění. Zvláště bych 
zaslala všechny skutečnosti, které po-
tvrzují to, že syn, který má u vás trvalé 
bydliště, zde de facto nežije-nebydlí. Což 
můžete doložit např. tím, že zde nemá 
platnou nájemní smlouvu, nepřispívá 
na domácnost, neplatí spotřeby ener-
gií (opět narážím na nedostatečné infor-
mace, nevím, zda bydlíte v nájmu vy, či 
máte byt v OV apod.). Dále je třeba uvést 
jeho skutečné bydliště – s kamarády. Pří-
padně opět svědectví jiných osob, že zde 
(s kamarády) bydlí. 
Vrátím se k bydlení ve vašem bytě, jis-
tě velkou váhu má svědectví souse-
dů, že zde syn nebydlí, nebo známých, 
jiných rodinných příslušníků. Jediná 
fotografi e nemůže úřadu sloužit jako 
důkaz v tak důležité věci. Možná činí pro-
blém to, že by syn mohl zůstat na ohla-
šovně úřadu… Potvrzení z pošty, že 
nedoručuje synovi poštovní zásilky na 
vaši adresu.  Fotografi e toho, že v bytě 
se nachází jen a jen vaše věci, nikoli sy-
novy. Např. poličky v koupelně, skříně, 
lednice apod. Také jiné důkazy, které vás 
napadnou, čím více, tím lépe. Pokud bys-
te bydlel v nájemním bytě, pak by napří-
klad byl silným důkazem doklad o tom, 
že na odběr vody, energií apod. není syn 
nahlášen. 

V průběhu odvolacího řízení, kdy bude 
odvolací orgán  rozhodovat, využijte své-
ho práva se k jeho správnímu řízení vy-
jádřit a být s ním seznámen. Jednejte 
s úřadem osobně! Musí vám zaslat ozná-
mení o tom, že odvolací řízení probíhá, 
i o tom, že máte právo se seznámit s vý-
sledky jeho šetření apod. Pokud byste 
nebyl spokojen ani s odvolacím řízením 
a rozhodnutím odvolacího orgánu, máte 
právo obrátit se na veřejného ochrán-
ce práv, který má na svých stránkách 
i formulář k zaslání podnětu. Lze podnět 
sepsat i přímo v sídle veřejného ochrán-
ce práv v Brně, Údolní 39, kde je pro 
příjem podnětů vyčleněn každý den ur-
čitý počet právníků, kteří vám podnět 
pomohou sepsat, ofotí si potřebné 
doklady (které musíte vzít s sebou) 
a podnět předají k dalšímu řízení (opět 
zdůrazňuji až po rozhodnutí odvolací-
ho orgánu). V jeho působnosti je prošet-
řit postup obou úřadů, tedy příslušného 
prvostupňového úřadu i odvolacího or-
gánu – viz poučení v rozhodnutí. Je zde 
skutečně specializovaný odborník, kte-
rý veřejné ochránkyni práv navrhne 
zahájení šetření ve vaší věci, dle kon-
krétního případu  a po seznámení se 
s oběma spisy (ty si sám vyžádá nebo 
provede na úřadech osobní šetření), 
ale je třeba doložit všechnu korespon-
denci s úřady, aby se věc neprotaho-
vala. I tak je třeba trpělivosti, neboť na 
ochránce se obrací velký počet klien-
tů. Bližší informace o veřejném ochrán-
ci práv najdete na www.ochrance.cz., 

na levé straně najdete odkazy – cesta 
k potřebným dokumentům, např. 
k tomu, jak podat podnět, je pod po-
jmem životní situace a po proklepnutí 
se vám zobrazí názvy řady informačních 
letáků včetně toho, jak podat stížnost. 
Pokud ji podáte formou dopisu, kde svý-
mi slovy popíšete svoji situaci a uvede-
te svoje telefonické spojení, ozve se vám 
v případě potřeby právník, který dosta-
ne váš případ přidělený, a věc tím pod-
statně urychlíte. 

Znovu zdůrazňuji, že nejprve musí 
dostat příležitost věc napravit nebo 
objasnit odvolací orgán. V průběhu 
správního řízení tak nečiňte, protože 
by ochránce musel věc odložit.
Až poté, co byste byl nespokojen s roz-
hodnutím odvolacího orgánu, je třeba se 
obrátit na veřejného ochránce práv. Ten 
nemůže direktivně zvrátit rozhodnutí 
úřadu, ale bude-li to třeba, zahájí šetře-
ní, doporučí opatření k nápravě, a zjistí-li 
pochybení a úřad sám věc nenapraví, vy-
užije svých sankčních opatření směřují-
cích k tomu, aby úřad provedl nápravu.

Upozornění: Tato poradna rozhod-
ně nenahrazuje činnost advokáta a je 
poskytována v základním rozsahu 
a v obecné rovině. Nejedná se o rozbor 
konkrétního případu, ale je mu pouze 
přizpůsobena odpověď na dotaz. Porad-
ce ani redakce neodpovídá za případné 
zkreslení v důsledku chybného výkladu 
a omezených informací v dotazu.

Můj syn se dostal do problémů se splácením svých závazků vůči třetím osobám, mám obavu, 
abychom v důsledku jeho nezodpovědného jednání nemuseli s manželkou čelit kvůli jeho dluhům 
exekuci. Proto chci dosáhnout toho, aby mu byl v bytě zrušen trvalý pobyt. Syn u nás již od roku 
2012 nebydlí. U příslušných úřadů jsme přes naše opakované snahy zatím neuspěli. Nevím, jak dále 
postupovat.  K. P., Plzeň

Zrušení trvalého pobytu rodinného příslušníka
Práva spotřebitele |  JUDr. Zdeňka Vejvalková, specialistka na spotřebitelské právo

FOTO: stock.adobe.com
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Odpověď:
Student pracoval v červenci a srpnu 2018:
Varianta A 
Na dohodu o provedení práce s výdělkem 
nižším než 10 000 Kč – v tomto případě se 
odvede srážková daň ve výši 15 % z hru-
bé mzdy.
Varianta B
Na dohodu o provedení práce s výdělkem 
vyšším než 10 000 Kč.
Varianta C
Na dohodu o pracovní činnosti.
Varianta D
Na pracovní smlouvu.
U varianty B, C, D se pak odvede 15% zá-
lohová daň ze závislé činnosti ze super-
hrubé mzdy a z takto vypočtené zálohové 
daně se odečte měsíčně sleva na poplat-
níka ve výši 2 070 Kč a na studenta částka 
ve výši 350 Kč. 

Jestliže student nevykonal maturit-
ní zkoušku v řádném termínu, případně 
nevykonal opravnou maturitní zkoušku 
a dále pokračuje ve studiu formou indi-
viduálního vzdělávacího plánu – např. 
opakuje ročník – je ze zákona povinné po-
depsání „Prohlášení poplatníka (růžový 
tiskopis)“ a nutnost bezpodmínečně před-
ložit potvrzení (v tomto případě) o studiu 
formou individuálního vzdělávacího plá-
nu z předmětné školy, kde student řádně 

studuje. Upozorňuji, že student může sle-
vu uplatnit pouze do 26 let svého věku.

Student jako poplatník zálohové daně ze 
závislé činnosti má nárok na slevu na dani 
ročně ve výši 4 200 Kč. Při výpočtu měsíč-
ní mzdy se postupuje tak, že nejdříve od 
hrubé mzdy odečteme platby na sociální 
(6,5 %) a zdravotní pojištění (4,5 %). Poté 
se k hrubé mzdě připočte sociální po-
jistné zaměstnavatele (26 %) a zdravotní 
pojistné zaměstnavatele (9 %).  Získáme
superhrubou mzdu, která je podkladem 
pro výpočet zálohové daně ze závislé čin-
nosti. V případě studenta u vypočítané 
daně (15 %) odečítáme ještě zákonem 
stanovenou slevu na poplatníka ve výši 
2 070 Kč/měsíc a slevu na studenta ve výši 
350 Kč/měsíc. Zde opět připomínám, že 
nárok na tuto slevu je podmíněn před-
ložením potvrzení o studiu ve formě 
individuálního vzdělávacího plánu a po-
depsáním prohlášení k dani, nejpozději 
do 31. ledna následujícího roku. Do 15. 2. 
předmětného roku se student musí roz-
hodnout, zda požádá o roční zúčtování 
daně, případně si roční zúčtování podá 
sám. O roční zúčtování daně lze požádat 
pouze v případě, že má příjem ze závis-
lé činnosti od jednoho, nebo postupně od 
několika plátců (nikdy však současně).

Praktický příklad výpočtu mzdy:
Student je zaměstnán na pracovní smlou-
vu. V měsíci odpracoval 21 pracovních dní 

při 8hodinové pracovní době. Sazba na 
hodinu činí 120 Kč. V měsíci obdržel od-
měnu ve výši 840 Kč.

Výpočet:
Hrubá mzda: 
21 × 8 × 120 + 840 = 21 000

Sociální pojistné zaměstnanec:     
21 000 : 100 × 6,5 = 1 365
Zdravotní pojistné zaměstnanec:  
21 000 : 100 × 4,5 = 945

Sociální pojistné zaměstnavatel:      
21 000 : 100 × 26 = 5 460
Zdravotní pojistné zaměstnavatel:   
21 000 : 100 × 9 = 1 890

Superhrubá mzda (pro výpočet daně): 
21 000 + 5 460 + 1 890 = 28 350 
zaokrouhlení: 28 400 z toho
15% daň: 28 400 × 0,15 = 4 260 –
Sleva na poplatníka: 2 070
Sleva na studenta: 350

Čistá mzda: 
21 000 – 1 365 – 945 – 1 840 = 16 850

Čistá mzda při uplatnění slevy na poplat-
níka a slevy na studenta činí 16 850 Kč.

Judikatura:
Zákon o dani z příjmu č. 586/1992 Sb.
Zákoník práce č. 262/2006 Sb. 
Školský zákon 561/2004 Sb.

Student pracoval v měsících červenec a srpen 2018. Vzhledem k tomu, že neudělal opravky z matu-
rity, bude pokračovat ve studiu dle individuálního vzdělávacího plánu, ale zároveň bude nadále pra-
covat na pracovní smlouvu. Jak je to se slevou na dani? Bude mít slevu jako student, i když pracuje 
na pracovní smlouvu?  L. J., Tábor

Uplatnění slevy na dani
Finance | Jiří Hronek, specialista mezd a kolektivního vyjednávání, RP OS KOVO České Budějovice
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Rodný dům Antonína Dvořáka, renesanční zámek a cesta na Hostibejk
Na dnešní putování vás pozveme do Nelahozevsi. Čeká na nás zastavení
u rodného domu Antonína Dvořáka, prohlídka pozdně renesančního 
zámku a cesta podél řeky do Kralup nad Vltavou. 
V těsném sousedství železniční zastávky Nelahozeves zámek stojí kostel 
Svatého Ondřeje, který byl vybudován v první polovině 14. století. Jeho 
současná podoba je ovšem o něco mladší, pochází z 19. století. Naproti kostelu, 
stačí přejít málo frekventovanou silnici, se nachází rodný dům hudebního 
skladatele Antonína Dvořáka.  
Dům dnes slouží jako muzeum. Prohlédnout si v něm můžete stálou expozici 
zaměřenou především na skladatelovo dětství a mládí. Pokud nemáte štěstí 
na otevírací hodiny, protože ty jsou zde trochu složité, můžete si alespoň 
prohlédnout pamětní desku na přední stěně domu.

Život na zámku

Hlavní dominantou celé vesnice je ale bezesporu zdejší zámek, který patří 
rodu Lobkowiczů. Prohlídky se konají každou hodinu. V průběhu přibližně 
padesáti minut máte šanci nahlédnout pod pokličku života na zdejším zámku v průřezu staletími. 
Dozvíte se také, že výstavbu zámku započal královský poradce Florián Gryspek z Gryspachu roku 1553 a v úsilí pokračovali jeho potomci. Když 
se však dostali do fi nančních potíží, zámek v roce 1623 prodali Lobkowiczům. Konkrétně se vlastnicí zámku stala Polyxena z Lobkowicz. Od té 
doby, s výjimkou několika desetiletí vlády komunistů, je zámek v majetku tohoto rodu. 
Na zámku se nachází jedna z největších rodových sbírek umění ve střední Evropě. Prohlédnout si můžete stálou expozici přibližující způsob 
života vlivné šlechtické rodiny. Nachází se zde také největší soukromá knihovna v Čechách, která se neustále rozšiřuje. Vzhledem k její 
unikátnosti a potřebě ochrany není ale veřejnosti přístupná.  
Po prohlídce zámku zamíříme k řece Vltavě a po Dvořákově cestě se vydáme do Kralup nad Vltavou. Slavný hudební skladatel po této pěšině 
chodíval na návštěvu ke svým kralupským příbuzným. Cesta je z jedné strany lemována řekou Vltavou a z druhé obklopena pískovcovou 
Lobečskou skálou. Otvory do skalisek často připomínají zvířecí či strašidelné hlavy. Uvnitř skály na několika místech vede železniční trať z Prahy 
do Ústí nad Labem.

Geologický unikát Hostibejk
Samotné Kralupy nad Vltavou nejsou turisticky nijak zvlášť lákavým místem. Přesto mají 
svoje „kouty“, které stojí za návštěvu. Jedním z nich je přírodní památka Hostibejk. Lokalita 
zahrnuje vrch, který v minulosti býval dnem pravěkého moře. Z geologického hlediska jde 
proto o velmi vzácné území. Výběžek tvoří kladenské souvrství svrchního karbonu ve formě 
pískovců s podílem nestabilních zrn a slepenců. 
Dnes je lokalita zalesněna a slouží jako městský park. Zajímavostí je, že v průběhu 2. světové 
války bylo do pískovcového bloku vytesáno několik protileteckých krytů, které se zčásti 
dochovaly dodnes. Nad vyhlídkovým místem je zachována protiletecká pozorovatelna z roku 
1938.

Po stopách faráře Lega
Ve středních Čechách najdeme celkem tři obce s názvem Jesenice. Dnešní tip na výlet věnujeme pravděpodobně té nejméně známé, 
Jesenici nedaleko Sedlčan. 
Dominantou Jesenice je kostel Nejsvětější Trojice. Původní gotický kostel ze 14. století byl později rozšířen o chrámovou loď. V roce 1617 byla 
zvýšena jeho věž a upraven presbytář. Na konci 18. století doznal barokní přestavby a v roce 1884 se dočkal pořízení nového mobiliáře. Při 
opravě fasády kostela v roce 1914 byly na jeho jižní straně namalovány sluneční hodiny. Před kostelem roste památná lípa malolistá, jejíž stáří 
je odhadováno na více jak 300 let!
U kostela začíná také naučná stezka na Jesenickou kalvárii, která nás provede zdejší křížovou cestou a nakonec přivede k vyhlídkovému místu 
na obec a její okolí. 
Počátek vzniku křížové cesty spadá do roku 1836. Cesta je lemována sedmnácti kamennými kříži s obrázky, které zachycují cestu Krista na 
Kalvárii, jeho ukřižování i zmrtvýchvstání. Postupem času kříže podlehly vlivu počasí. Obnovení se jesenická křížová cesta dočkala v roce 2004. 
Návrhy obrázků vytvořily děti z jesenické základní školy a na měděný plech je překreslil Zdeněk Šťovíček ze Sedlčan. Kamenné kříže vyrobil 

kamenosochař Josef Skalický.
Část naučné stezky je také věnována českému knězi a včelaři 
Antonínu Legovi. Do Jesenice se tento rodák z Rokycan dostal 
v roce 1883 a zůstal zde až do své smrti v roce 1901. V Jesenici 
se díky své činorodosti a srdečnosti záhy stal ústřední postavou 
místního života. Výrazně se podílel na opravách místního 
kostela Nejsvětější Trojice. Jako vášnivý včelař vysazoval po 
místní krajině medonosné stromy, především akát. 
Naučná stezka vede kolem malého lesního háje, v němž 
dominantní roli hrají také duby a borovice. Jejich osud po 
letošním létě ale nebude asi příliš veselý. Velká část z nich 
usychá. Nezbývá než věřit, že příští roky budou na vláhu 
vydatnější. Konec naučné stezky je na vrcholu kopce, kde stojí 
několik křížů a lze se zde kochat výhledem na obec a okolní 
středočeskou krajinu.   Text a foto: Vilém Flášar

Objevujte s námi zajímavá místa a památky České republiky, které vás rozhodně 
přesvědčí o tom, že žijeme v jednom z nejkrásnějších míst planety

Putování s Kovákem
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Tlačítkový mobil nechtějí

Dítě po vás bude pochopitelně poža-
dovat tzv. chytrý mobilní telefon, tedy 
ten, se kterým je snadno možné na-
vštěvovat internetové stránky a mít 
tak k dispozici celou šíři internetového 
obsahu ve své kráse, ale i nebezpečí. 
Pokud si myslíte, že dítě uchlácholíte 
klasickým tlačítkovým telefonem, jste 
na omylu. Rodiče na jednu stranu mobil-
ní telefon u dětí vítají, neboť tak mohou 
okamžitě zjistit, kde dítě je, pokud je z do-

hledu. Tato možnost je bezesporu pro-
spěšná, do mobilního telefonu lze navíc 
instalovat dítěti aplikaci, která nám uká-
že automaticky, kde se jeho mobil na-
chází, a případně zašle hlášení, pokud 
dítě zmizelo třeba z vytyčeného okru-
hu škola–domov. Kdy se ale dítě ocitne 
někde venku samo? Mnoho dětí, které 
navštěvují první stupeň základní školy, 
je neustále pod dohledem rodičů nebo 
pedagogických pracovníků, a tak je není 
třeba takto sledovat. 

Internet až od deseti let

Odborníci se vesměs shodují v tom, že 
mobil u předškoláka je nesmysl. V tom-
to věku by mělo dítě používat elektro-

nická zařízení co nejméně, bohužel vý-
jev, kdy rodič raději dítěti poskytne mo-
bil na hraní, aby měl klid, je dost častý. 
Mobil v dětských rukách znamená nebez-
pečí z mnoha důvodů. Pokud bude mít 
telefon internet, hrozí to, že dítě zabrou-
sí na stránky se sexuálním či násilným 
obsahem, tedy stránky, které by ve svém 
věku nemělo vůbec vidět. Pokud si dítě 
instaluje do mobilního telefonu různé 
sociální sítě (jejichž používání je ale ofi -
ciálně možné až od 13 let), může ho kon-
taktovat kdokoliv, třeba dospělý, který se 

vydává za dítě. Případů, kdy taková oso-
ba dítě vydírala a požadovala třeba jeho 
intimní fotografi e, není málo. V neposled-
ní řadě dítě může utratit díky mobilu ne-
malé peníze. Jsou to totiž hlavně data, 
která stojí opravdu hodně. A opomíjet 
bychom neměli také problematiku zá-
vislosti na mobilním telefonu, která je 
častější, než bychom si mysleli. Podle 
průzkumu virtuálního operátora SAZKA
mobil tráví průměrný pubescent na mo-
bilu až tři hodiny, a to aktivním způso-
bem, nejčastěji jde o hraní her a čas, 
který tráví dítě na sociálních sítích. Podle 
tohoto průzkumu dostávají děti svůj prv-
ní mobil kolem osmého roku, mobil jim 
kupují nejčastěji rodiče a jeho používání 
hradí až do konce středoškolských studií. 

Máme mobily dětí sledovat?

Podle odborníků bychom s prvním mobi-
lem mohli klidně počkat až do věku dese-
ti let dítěte. I v tomto věku je ale vhodné 
mít kontrolu nad tím, co dítě na mobilním 
telefonu provádí. Podle psychologa Da-
libora Špoka je ale vždy vhodné mít na 
zřeteli přiměřenost a kontrolu dítěte 
nezneužívat: „Tato přiměřenost, kterou 
musíme hledat, musí vždy vycházet z kon-
krétní situace, věku dítěte i jeho men-
tální a osobnostní úrovně. Jistě nikdo 
nebude namítat, pokud podobným zaří-
zením pro sledování vybavíme předškolní 
dítě. Na druhou stranu s přibývajícím vě-
kem a samostatností dítěte musíme toto 
použití odstupňovat – možná by pro star-
ší dítě mělo být použito jen někdy (pokud 
např. jde někam večer samo), pro ještě 
starší dítě by mělo být aktivováno v kon-
krétním momentu např. jen se souhlasem 
dítěte (např. se ho zařízení dotáže, zda 
chce být v tento moment lokalizováno) 
a v ostatních případech bychom tak moh-
li činit jako rodiče jednostranně pouze 
v krizových situacích – které opět techno-
logie musí umožnit nějak defi novat, roz-
poznat a aktivovat.“ Pokud už dítěti mobil 
pořídíte, je třeba také zvolit vhodný tarif, 
či se rozhodnout pro předplacenou kartu. 
Ta je výhodná, neboť dítě nemůže utratit 
více, než nakolik je karta nabitá. Na dru-
hou stranu nemůže rodiči zavolat, pokud 
utratí veškerý kredit. To lze ale řešit pomo-
cí tzv. nouzových SMS, ve kterých je uve-
dena prosba, aby dotyčný zatelefonoval 
na určité číslo. V každém případě je třeba 
dítěti omezit možnost využívání dat a za-
blokovat využívání tzv. Premium SMS, díky 
kterým můžete platit za určité služby. 

Ve školách po domluvě s učitelem 

Samostatnou kapitolou jsou mobilní tele-
fony ve školách. Například Francie od za-
čátku školního roku mobilní telefony ve 
školách zakázala, neboť s nimi děti vyru-
šují a odvádí je od výuky. U nás zatím není 
podobný zákaz v plánu, například mobil-
ní operátoři tvrdí, že mobil naopak může 
výuku vhodně doplnit: „Mobily a table-
ty používají současní studenti a žáci od 
útlého dětství. České školy by se měly 
snažit toho využít, a ne proti tomu bo-
jovat. K dispozici je například řada zají-
mavých aplikací, díky nimž se žáci sezná-
mí s informacemi třeba z fyziky, chemie 
či historie mnohem efektivněji než me-
morováním z učebnic,“ prohlásila Marti-
na Kemrová, tisková mluvčí T-Mobilu. Je 
jasné, že se tak ale musí dít ve spolupráci 
s učitelem, který má zájem moderní tech-
nologie při vyučování používat. Jen tak 
bude z mobilu dobrý sluha, nikoliv špat-
ný pán.    Michaela Kadlecová

Máte malé dítě, které by mělo rádo svůj vlastní mobilní telefon? Pokud se stýká s vrstevníky ve škole, pak asi přání mít 
vlastní mobil dříve nebo později zazní. Kdy je vhodná doba, abychom dítěti jeho první telefon pořídili?

Kdy pořídit dítěti mobil? 

FOTO: Daniel Adam
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Dárek má jméno
Cadhoc

Podívejte se na výhody dárkové poukázky Cadhoc.
• Zavděčíte se. Cadhoc dopřeje obdarovanému svobodnou volbu.

• Vybere si opravdu každý. Poukázky Cadhoc přijímají  mnoha tisících obchodních míst v ČR.

• Bez kompromisů kombinujte. Sami volíte nominální hodnotu poukázek. Kombinovat do jedné šekové
knížky můžete až tři různé nominální hodnoty.

• Osobní přístup. Každá poukázka Cadhoc může být potištěna osobním přáním nebo sloganem.

• Kvalitní a líbivý design. Vzhled obálky i poukázky Cadhoc navrhoval exkluzivně mladý český výtvarník.

• Praktičnost. Poukázky jsou všity do šekové knížky.

• Bonus navíc. Součástí šekové knížky jsou kupony na slevy u našich obchodních partnerů. 

Cadhoc můžete uplatnit například zde:
Tesco, Billa, Orsay, Baťa, C&A, Exim tours, Dr. Max, Fokus Optik, Bambule, Timeout, Datart, Sephora, 

CineStar, Mountfield atd.

Tisíce dalších partner  najdete na www.upcz.cz.

Neváhejte a objednejte. 
Volejte na tel.: 241 043 111 nebo e-mailem na: objednavka@upcz.cz.

Milí odboráři,
trápí vás, jak vybrat 
odměnu nebo dárek 
tak, aby udělaly radost 
vašim kolegům?

Máme pro vás řešení.

Potěšení 
každý den

Up Česká republika s.r.o. | Zelený pruh 1560/99 | 140 00 Praha 4

telefon: 241 043 111 | fax: 241 043 911 | e-mail: info@upcz.cz | www.upcz.cz



Správné znění tajenky z čísla 16: Na dobrá předsevzetí není nikdy pozdě. Správně luštila a potřebné štěstí při losování měla 
Stanislava Millerová z Vysokého Mýta. Blahopřejeme! Získává výhru od vydavatelství Enigma, které připravuje naši křížovku a je 
také vydavatelem časopisu Křížovky pro každého, jehož další číslo vychází 23. října. Na tajenku z tohoto čísla čekáme do 31. října 
2018 na doručovací adrese redakce nebo na e-mailu: novakova.miloslava@cmkos.cz.
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