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Odboráři z ostravských hutí Arcelor-
Mittal absolvovali ve čtvrtek 22. lis-
topadu další jednání o budoucnosti 
podniku poté, co je získala britská 
společnost Liberty House. Sešli se 
s jejím výkonným ředitelem Johnem 
Boltonem. Jednání mělo uklidnit po-
chybnosti odborářů. Mají obavy, že 
nový vlastník není dostatečně seri-
ózní zárukou pro dlouhodobé zacho-
vání výroby. 
„Na včerejším jednání se zástupci firmy 
Liberty House jsme konečně dostali in-
formace a příslib, který by měl vést k po-

depsání trojdohody. Naše požadavky 
se týkají zejména provozních investic 
a  dlouhodobých investic do výrobních 
zařízení,“ uvedl Pavel Fichna, předse-
da jedné z  devíti Základních organizací 
OS KOVO, jež v hutích působí. Trojstran-
ná dohoda by měla vzniknout na zákla-
dě vzájemných ujednání mezi odborá-
ři, zástupci státu a  zmíněnou britskou 
společností. Ke svým dřívějším poža-
davkům, jako je pětiletá garance výro-
by a plné zaměstnanosti či dlouhodobé 
investice do rozvoje hutí, přišli odboráři 
s dalšími. Jedním z nich je zajištění ener-

getické soběstačnosti podniku a v přípa-
dě hromadného propouštění odstupné 
ve výši 48 průměrných výdělků. 
Reakce zástupců ostravských odbo-
rářů nejsou zcela jednotné. Zatímco 
někteří vnímají jednání jako pozitiv-
ní posun, jiní jsou ve svých hodnoce-
ních podstatně rezervovanější. „Pro 
nás je důležité, abychom se dostali 
do fáze, kdy budeme jednat o  skuteč-
ných závazcích  a  konkrétních věcech. 
Sliby nejsou pro nás nic hmatatelné-
ho a  závazného,“ komentuje schůzku 
Alena Sobolová, předsedkyně sdružení 

Vznik společnosti Siemens Elektro-
motory v  Mohelnici spadá do roku 
1994. Nový vstup firmy Siemens do 
tehdejšího MEZu proběhl za podpo-
ry místních odborů – jejich předse-
dou je od samého začátku Jiří Hanák. 
Počáteční nezkušenost překonal 
sebevzděláváním a v čele odborů po-

mohl provést podnik úspěšně divo-
kou dobou privatizace. Z  původních 
nefunkčních prokomunistických od-
borů ROH se staly odbory úspěšné 
a moderní. Předseda Jiří Hanák nyní 
odchází do důchodu. O složitých ob-
dobích podniku vypráví s nadhledem 
a humorem.

Privatizace byla naší šancí
„Díky své aktivní činnosti v  Občan-
ském fóru během Sametové revoluce 
jsem byl v lednu 1990 zvolen do funkce 
předsedy závodního výboru Revoluč-
ního odborového hnutí v  původním 
podniku MEZ Mohelnice. Práci normo-
vače ve slévárně šedé litiny jsem tak 
vyměnil za funkci, o  které jsem toho 
moc nevěděl,“ vzpomíná Jiří Hanák. 
Po zrušení ROH v  roce 1990 pokračo-
valy jednotlivé odborové svazy jako 
samostatné právní subjekty. Jedním 
z  nich byl i  Odborový svaz KOVO, je-
hož základní organizace začala působit 
i v MEZ Mohelnice.
„Stále jsem se vzdělával, jezdil na růz-
ná školení, nejvíce do Prahy. Občanské 
fórum a později i odbory reagovaly na 
výzvy příslušného ministerstva o  vy-
jádření důvěry řediteli podniku. Lidé 
byli nejistí, komu důvěru vyjádřit. Říkal 
jsem jim, že privatizace je naší budouc-
ností a  zdrojem obživy. Tahle doba 
je jako peřeje a  ředitel bude lodivod, 
který nás přes ně musí převézt. Roz-
hodovali se, zda se svěří současnému 
vedení. Nakonec byla od-
hlasována jasná nedůvěra. 

„Těším se na důchod, který zasvětím především svým vnoučatům“, říká Jiří Hanák
 FOTO: (mia) více
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Jiří Hanák – lodivod v divokých peřejích privatizace

Před odboráři z ArcelorMittal jsou další 
složitá jednání o budoucnosti podniku
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Sněm ČMKOS: Bez odborů by minimální mzdy nevzrostly!

Poldovka zatím nenašla kupce, odboráři přesto doufají v její prodej

dokončení ze str. 1

Prodej ostravských i  dalších evrop-
ských hutí z  portfolia společnosti Ar-
celorMittal se stal široce diskutova-
ným tématem nejvyšších politických 
pater v nadnárodním měřítku. „Situaci 
kolem prodeje ArcelorMittal Ostra-
va sleduje vedení OS KOVO s  velkým 
soustředěním. Našli jsme s  předsedy 
a  předsedkyněmi ZO OS KOVO v  Ar-
celorMittal rychlý způsob vzájemné 
výměny informací o  aktuálním dění. 

„Odborová organizace Ostravská huť“. 
„Začali se s námi bavit konečně vážně. 
Na naše otázky byli připraveni, bylo to 
konstruktivní jednání. Považujeme to 
za začátek. V následujících čtyřech týd-
nech se budeme společně domlouvat 
na konkrétních bodech a pokusíme se 
dospět k dohodě,“ cituje Moravskoslez-
ský deník vyjádření předsedy Základní 
organizace OS KOVO ArcelorMittal ČR 
Petra Slaniny.

„Příští rok si budeme připomínat 30 let 
od Sametové revoluce a přerodu odbo-
rů v  jejich moderní formu. Bez práce 
odborů od porevoluční doby do dneška 
by byl život v  České republice jiný. Za-
městnanci by rozhodně nedostávali ta-
kové mzdy jako nyní, o minimální mzdě 
ani nemluvě. Budu moc rád, když slova 
napsaná pod naším znakem – Společ-
ně silnější – nikdy nezapomenete. Měli 
bychom si vždy uvědomovat, že naším 

Snažíme se zprostředkovat důležité 
informace v diplomatické oblasti, v ob-
lasti informací s naší evropskou odbo-
rovou konfederací industriAll Europe, 
která na náš tlak organizuje koordinaci 
odborů ze zemí, kde se prodávají po-
bočky ArcelorMittal,“ upozorňuje na 
aktivity a  intervence v  zájmu zaměst-
nanců hutí předseda Odborového sva-
zu KOVO Jaroslav Souček. 
 (jom)

Náplní 1. Sněmu Českomoravské konfederace odborových svazů, jehož zasedání proběhlo 20. listopadu v kongresovém 
sále Domu odborových svazů v Praze na Žižkově, byly aktuální výsledky odborové práce a řešení otázek kolektivního 
vyjednávání. Mezi jinými si zde účastníci sjezdu vyslechli příspěvky předsedy ČMKOS Josefa Středuly, ekonomických 
expertů ČMKOS Ing. Martina Fassmana a Doc. Ing. Pavla Janíčka nebo místopředsedkyně ČMKOS Ing. Radky Sokolové. 

Ani v  pořadí již čtvrtá exekuční dražba Poldovky se nezdařila a  Poldi Kladno stále nenašla svého kupce. Vzhledem 
k tomu, že se objevil pouze jeden zájemce, který však nakonec do dražby vůbec nešel, bude vyhlášena další elektronic-
ká exekuční dražba. Její termín však zatím vyhlášen nebyl. Vyvolávací cena podniku klesla ze 160 na 140 milionů korun.

principem a  povinností je vzájemná 
podpora,“ připomněl na sjezdu předse-
da ČMKOS Josef Středula.  Zároveň ve 
svém vystoupení vyzdvihl nejvýznam-
nější témata odborové práce, jako je 
zvyšování minimální mzdy, pět týdnů 
dovolené pro všechny, zkrácení pracov-
ní doby, zrušení karenční doby a  růst 
mezd. K dalšímu vývoji jednání mezi od-
bory a  zaměstnavateli Středula uvedl: 
„Spory kolem kolektivního vyjednávání 

Zatím proběhlé dražby byly pokaždé zma-
řeny vydražiteli, kteří nezaplatili kupní 
cenu ve stanovené lhůtě. Zpřísnění pod-
mínek zavedením exekuční dražby zna-
mená pro dražitele Poldovky povinnost 
složení dražební jistoty ve výši 90 milionů 
korun. V  případě že vydražitel nezaplatí 
kupní cenu, propadá výrazně vyšší část-
ka, než u předchozích dražeb. Ani prodej 

jistě budou. Jde o to, jakým způsobem 
je zvládneme, jak si vzájemně pomůže-
me a jak se naše odhodlání bojovat za 
vyšší mzdy projeví v podpoře kolektiv-
ního vyjednávání.“
K aktuálnímu vývoji na trhu práce uvedl 
Doc. Ing. Pavel Janíčko: „Pokud jde o za-
městnanost, jsme v situaci, kdy sdělova-
cí prostředky jásají a zdálo by se, že ne-
máme co řešit. Momentálně je volných 
sto tisíc registrovaných pracovních míst. 
Stále nás ale znepokojuje diskriminace 
žen ve mzdových a  platových podmín-
kách. Vývoj zaměstnanosti může ohro-
zit ekonomická závislost na Německu 
a  automobilovém průmyslu. Působení 
cizinců na trhu práce v České republice 
umožňuje zaměstnavatelům tlačit na 
snižování mezd u  kmenových zaměst-
nanců.“
Mezi výrazné úspěchy odborů, které 
byly na sněmu zmíněny, patří přede-
vším zvýšení minimální mzdy (vzroste 
od ledna o 1 150 korun na 13 350 korun) 
a vysoký meziroční nárůst členů odbo-
rů o 16918 členů. (mia)

Delegáti na sněmu ČMKOS hlasovali o návrzích usnesení. 
FOTO: (mia)

za vyvolávací cenu by ovšem nestačil na 
splacení dluhů bývalým zaměstnancům. 
Po jejím rozdělení insolvenčním správ-
cem by se na ně nedostalo. 
Průběh zatím poslední dražby podporu-
je spekulace o  záměrném maření dra-
žeb. Pouze jediný evidovaný zájemce 
ani nesložil dražební jistotu a poté, co se 
nikdo jiný nepřihlásil, z dražby odstoupil, 

a  ta tedy vůbec neproběhla. Předseda 
ZO OS KOVO Poldi hutě Jozef Kónya však 
navzdory dosavadním neúspěšným draž-
bám věří, že se prodej nakonec podaří. 
„Od začátku věřím tomu, že Poldovka po-
jede. Předpokládám, že zájemce o koupi 
se najde, ať už s plánem provozovat dál 
ocelařinu, nebo s  jiným záměrem.“ říká 
Kónya. (mia)
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V Praze na ministerstvu mě ale prosili, 
ať ještě necháme vyjádření nedůvěry 
v šuplíku, že sice vědí, že ředitel nestojí 
za nic, ale lepšího zatím nemají. Dnes 
se tomu dá těžko uvěřit,“ pokračuje se 
smíchem Hanák.
MEZ Mohelnice se dostal do dluhů. Za-
kázky padaly. Propouštění bylo výcho-
diskem z krize, ale tohoto kroku se ve-
dení obávalo. Hanák k tehdejší situaci 
dodává: „Byl jsem pozván před dozorčí 
radu, abych vyjádřil svůj názor. Řekl 
jsem jim, že nízké mzdy a  přezaměst-
nanost jsou neudržitelné.“

Odvaha, inteligence a peníze jako 
prostředky sociálního boje
Následné propouštění se týkalo celkem 
1100 za městnanců. Ve snaze zachovat 
výrobu nakonec předseda odborů Ha-
nák bojoval i  proti svým. Většina pro-
puštěných byli odboráři. Rozhodnutí 
o  propouštění muselo projít hlasová-
ním a bylo jen na Hanákovi, jak své ko-
legy přesvědčí o nevyhnutelnosti toho-
to bolestivého kroku.
„Neměl jsem na lidi žádné páky, musel 
jsem to dokázat srozumitelně vysvět-
lit. Zároveň jsme tvrdě omezili výdaje 
odborů za rekreace a  zájezdy, aby se 
ušetřilo. Odborová organizace je účin-
ná jen tehdy, když je schopná sociální-
ho boje. Nemusí hned podnikat stávky 
a  demonstrace, ale musí k  tomu být 
připravena. Toho lze dosáhnout, jen 
pokud ji vedou odvážní a  inteligentní 
lidé a disponuje dostatkem finančních 
prostředků,“ říká Hanák.
Nakonec ani radikální řez ve formě 
propouštění MEZ nezachránil. Díky 
chybám managementu se podnik ne-
zadržitelně řítil ke krachu. Odborová 
organizace podpořila privatizaci pod-
niku vstupem firmy Siemens, která 
nabízela know-how, měla k  závodu 
historické vazby (vlastnila jej před zná-
rodněním v letech 1924 až 1945) a byla 
dostatečně solventní pro sanaci dluhů.

Vedení lidí je svým způsobem 
manipulace
„Když zde začal působit Siemens, byla 
to pro mě velká škola. Nový ředitel 
rychle zjistil, že se mnou se dá mluvit, 
a  protože jsem si zakládal na schop-
nosti jasně formulovat problémy, měl 
jsem u  něj vždy dveře otevřené. Po-
chopil, že uznávám jeho manažerský 
pohled, ale zároveň dokážu před ha-
lou plnou zaměstnanců nesouhlasit 
s návrhy, které považuji za špatné,“ ko-
mentuje dobu hledání vztahů s novým 
vedením Hanák.
Nová doba po privatizaci podniku si 
žádala, aby se odbory naučily dobře 
hospodařit se svým majetkem. K  po-

Siemens svým vstupem do MEZu přinesl významné know-how. 
FOTO: (Archiv-Siemens)

dokončení ze str. 1

tížím odborářů pochopit svoji vlastní 
odpovědnost Hanák dodává: „Odbory 
nejsou dobrý podnikatel při hospoda-
ření s  vlastním majetkem. Je to dáno 
závislostí na hlasování ve výborech, 
navíc v  tomto smyslu nekvalifikova-
ných lidí. Velmi rychle jsem pochopil, 
že chci-li něčeho dosáhnout, musím 
se pohybovat na hraně manipulace 
s  lidmi. Vedení lidí je svým způsobem 
manipulace, ale vždy je nutné řídit se 
morálkou. Je to mé nejvyšší kritérium.“

Zaměstnavatel jako partner, nikoli 
nepřítel
Za dobu trvání mohelnického Siemensu 
nebyly odbory nuceny sáhnout k  tvrd-
ším vyjednávacím prostředkům, jako 
jsou demonstrace nebo stávky. Situace 
ale nebyla vždy jenom růžová. 
„Na stážích v  Německu bylo patrné, 
že Siemens očekává od odborů jasné 
formulace požadavků. Pak není pro-
blém vyjednávat, byť někdy s bouch-
nutím do stolu. Není třeba narušovat 
výrobu, pokud dáte najevo svoji po-
tencionální sílu. Pouze jednou, když 
měly ženy v navijárně přijít o svůj pří-
platek, srotil jsem 70 dam a  šli jsme 
za ředitelem. Jejich zdravá naštva-
nost mi usnadnila jednání a  zvítězili 
jsme. Nebo při podpoře kolektivního 
vyjednávání jsem shromáždil stovky 
zaměstnanců před ředitelnou. Jed-
nalo se většinou o  dělníky, protože 
zaměstnanci THP se alibisticky neú-
častnili. Cílem bylo viditelně podpořit 
vyjednavače kolektivní smlouvy za 
odbory bez poškození výroby,“ upo-
zorňuje Hanák na snahu hájit práva 
zaměstnanců a současně respektovat 

potřeby zaměstnavatele a  vnímat jej 
jako partnera. 

Zkušenosti s lidmi: nedostatek 
solidarity
Počet členů v  odborech v  Siemensu 
Mohelnice se ustálil na 25 %. V poměru 
k  jiným německým koncernům, např. 
Volkswagen AG, to není mnoho, nicmé-
ně u  Siemensu jde spíše o  standard. 
Nevelká účast je důsledkem jak uspo-
kojující sociální politiky zaměstnava-
tele, tak i výrazné neochoty lidí k pla-
cení členských příspěvků v situaci, kdy 
výhody kolektivní smlouvy platí i  pro 
nečleny. „Když už tady výhody z kolek-
tivní smlouvy jsou, proč si je nevzít za-
darmo, ať vznikly, jak vznikly,“ popisuje 
Hanák přístup většiny zaměstnanců.
„Problémem, se kterým odcházím do 
důchodu, je zmenšování členské zá-
kladny a  nedostatek solidarity, odva-
hy, ale i vzdělanosti. Jsou zaměstnanci, 
kteří těží z odborářské práce, aniž by se 
na ní podíleli. Mezi členy odborů jsou 
i  matky samoživitelky, které přispívají 
ze svých mezd, ale výhody kolektiv-
ních smluv jsou nakonec pro všechny. 
S  tímto většinovým přístupem a  sta-
vem morálky nemáme jako odbory vel-
kou šanci. Těším se na důchod, který 
zasvětím především svým vnoučatům, 
budování domku, výpomoci ve firmách 
své manželky, jakož i péči o sebe sama, 
tedy o tělo i ducha. Aktivním občanem 
budu vždy. Jsem rád, že na mé místo 
je již zvolená moje dlouholetá, nyní již 
zkušená kolegyně,“ uzavírá své zkuše-
nosti předseda 1. ZO OS KOVO Mohel-
nice Jiří Hanák.

(mia)



Výzkumu se účastnili studenti a  stu-
dentky posledního ročníku všech forem 
středního vzdělávání, tedy gymnázií, 
středních škol i odborných učilišť včetně 
nástavbového studia. V uvedených třech 
regionech se zapojilo celkem 11 847 stu-
dentů a studentek z 230 škol.
„Co se týká preferovaných oblastí, ve 
kterých se chtějí budoucí absolventi 
uplatnit, ve všech třech regionech byly 
TOP technika, průmysl a  stavebnictví. 
Shodně se také na žebříčku nejprefero-
vanějších oblastí umístily obchod, do-
prava a cestovní ruch. Nečekaně byly na 
čelních pozicích i  zdravotnictví, sociální 
péče a  vzdělávání a  výzkum. Naopak 
absolutně nelákavé pro studenty střed-
ních škol jsou veřejná správa a  úřady 
nebo bankovnictví a pojišťovnictví. Cílo-
vou oblastí není ani zemědělství, veteri-
nářství a životní prostředí,“ upozorňuje 
Ing. Alena Paukrtová, ekonomická speci-
alistka OS KOVO. 

3 % studentů pracovat nechtějí
Z analýzy shromážděných dat vyplývá, že 
programátor je preferovanou profesí ve 
všech zkoumaných regionech. Z  dalších 
přitažlivých profesí je možné jmenovat 
lékaře, psychologa nebo vojáka. V  Jiho-
moravském kraji se na šesté místo v žeb-
říčku povolání překvapivě dostala všeo-
becná sestra. V  Moravskoslezském kraji 
se umístil na pátém místě učitel střední 
školy, v  Olomouckém na tomtéž místě 
učitel mateřské školy. „Nikoho pravděpo-
dobně nepřekvapí, že mladí lidé nemají 
zájem o  profese v  hutnictví nebo slévá-
renství. Mezi studenty středních škol 
není ani zájem pracovat jako instruktor 
plavání, pokojská nebo poštovní úředník. 
Nikdo také nechce vykonávat práci pod-

Dne 1. října 2018 nastoupila do úseku 
odborové politiky Odborového svazu 
KOVO paní Ivana Demková. Bude mít 
na starosti především sociální zabez-
pečení, které dříve spadalo do gesce 
Ing. Marcely Hříbalové. Zároveň se 
bude také souběžně zaškolovat do 
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nikového ekologa, což je poněkud zará-
žející v  době, kdy je ekologii věnována 
velká pozornost a v evropských zemích je 
to pro mládež velmi zásadní téma,“ dodá-
vá Ing. Paukrtová.
Výzkum také prokázal, že další volba po-
volání žáků posledních ročníků je ve vět-
šině případů jen velmi slabě ovlivněna 
povoláním (odborným zaměřením) rodi-
čů, míra ovlivnění nepřesahuje 20 %. Ko-
lem 70 % respondentů se domnívá, že 
v  jimi uvedených povoláních (oborech) 
nebudou mít problém s nalezením pra-
covního uplatnění, což je velmi pozitivní 
signál o důvěře v pracovní budoucnost. 
Průměrná výše očekávané „hrubé mzdy“ 
po roce praxe se pohybuje od 28 671 Kč 
v Olomouckém kraji do 30 783 Kč v kraji 
Jihomoravském. Muži v každém případě 
očekávají vyšší výdělek než ženy. Mzdo-
vá očekávání se také liší podle toho, zda 
jde o studium maturitní či nikoli. 
Další studium plánuje po dokončení 
střední školy 75 až 80 % z  oslovených 
středoškoláků, z  nich zhruba polovi-
na v  kombinaci s  prací. Největší zájem 
o další studium je v Moravskoslezském 
kraji. Téměř 3 % respondentů ve všech 
zkoumaných regionech do dotazníku 
uvedla, že po absolvování studia praco-
vat nechtějí.

Požadují zajímavou práci a flexibilitu
Takové je tedy směřování generace, která 
se v nejbližších letech chystá na pracovní 
trh. Jde o tzv. internetovou generaci, kte-
rá nepoznala téměř nic jiného než ab-
solutně digitalizovaný a  propojený svět, 
disponuje tedy počítačovou domorodos-
tí. Kromě internetu je podle psychologů 
tato generace také definována multi-
kulturalismem, válkami a  finanční krizí, 

rozpadem rodiny a v podstatě kompletní 
ztrátou jistot. Proto se její příslušníci ob-
racejí sami k sobě a k individuální specia-
lizaci. Jejich prioritou je vzdělání a rozvoj 
vlastních schopností, takže pokračují v in-
dividualistickém vývoji nastoleném před-
chozími generacemi. Požadují zajímavou 
práci s velkou mírou flexibility. 
Velmi cenná je pro ně pozitivní firemní 
kultura, která se v některých výzkumech 
umísťuje na prvním místě i před mzdo-
vým ohodnocením. Významným znakem 
této generace je skutečnost, že umějí 
velmi dobře komunikovat po sítích, ale 
v přímé komunikaci poněkud pokulháva-
jí. Jsou schopni vytvářet nelítostnou, až 
brutální zpětnou vazbu, jejich kritika je 
velmi nevybíravá. Na druhé straně jsou 
přecitlivělí na kritiku své vlastní osoby – 
i díky tomu se jim někdy přezdívá „gene-
race sněhových vloček“.  (jom, ap)

Kam směřují naši středoškoláci?
Firma Trexima zpracovala ve školním roce 2017/2018 několik zajímavých studií na téma Vývoj profesní orientace žáků 
středních škol. Studie vznikly v rámci projektu Svazu průmyslu a dopravy ČR s názvem Propojování národního, odvět-
vového a regionálního sociálního dialogu v ČR, kterého se účastní také ČMKOS. Výzkum, jehož výsledky má Odborový 
svaz KOVO k dispozici, byl proveden v Moravskoslezském, Olomouckém a Jihomoravském kraji. Výsledky projektu jsou 
velmi cenné především pro zaměstnavatele, řada zjištění je však zajímavá také pro odbory. 

NOVÝ NÁSTUP DO ÚOP 
ODBOROVÉHO SVAZU KOVO

daňové problematiky, kterou má nyní 
na starosti paní Jindřiška Plesníková. 
A jelikož se stále množí dotazy s oba-
vou, zda paní Plesníková neodchází, 
rádi bychom tímto všechny uklidnili, 
neboť paní Plesníková na své pozici 
i nadále zůstává.

FOTO: unsplash.com



Servis | 26. listopadu | KOVÁK číslo 21/2018 | 5

Nájemní smlouva a nový pronajímatel
Bydlení | JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR 

Družstevní podíl a SJM
Bydlení | JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR 

Nemusíte. Jako dědic 
a  nový vlastník bytu 
jste na straně prona-
jímatele vstoupila do 
všech práv a  povin-
ností, které z  platné 
nájemní smlouvy vy-
plývají. Doporučuji 
vám však, abyste ná-

jemce kontaktovala a  nové okolnosti 
ve věci vlastnictví bytu mu sdělila. Po-
kud jsou vaše představy o nájmu bytu 
rozdílné od dosavadní nájemní smlou-
vy, je možné se souhlasem nájemce 
o změnách uzavřít dodatek k  této ná-
jemní smlouvě.

V  případě, že jste 
družstevní byt s man - 
 želkou získali za man- 
želství, vzniklo vám 
společné členství 
v  družstvu a  společ-
né nájemní právo. 
Družstevní podíl spa-
dá do společného 

jmění manželů (SJM). Abyste nyní byt 
získal do výlučného vlastnictví, musíte 
se nejdříve s  manželkou dohodnout 
na vypořádání ohledně družstevního 
podílu. To znamená například býva-
lou manželku z hodnoty družstevního 
podílu vyplatit. Dohodu o tom, že vaše 
bývalá manželka souhlasí s  tím, abys-
te byl výlučným členem družstva, pak 
družstvu doručíte. Teprve poté může 
družstvo převést družstevní byt do 
vlastnictví jen vám. Záleží na vás a dal-
ších okolnostech a vztazích v celé vaší 
rodině, zda i nadále zůstanete členem 
družstva, nebo trváte na převodu bytu 
do vlastnictví. O  tomto byste se měl 
poradit s  advokátem, který zná byto-
vou problematiku. Můžete ke konzul-
taci využít například Sdružení nájemní-
ků ČR.

Jak bývalou manželku hledat?
V  souladu s  § 8b zákona č. 133/2000 
Sb., o  evidenci obyvatel, ve znění 
pozdějších předpisů, můžete na Mi-
nisterstvo vnitra ČR zaslat „Žádost 
o  zprostředkování kontaktu“. Tisko-
pis žádosti naleznete na www.mvcr.cz 

nebo vám jej poskytnou, popřípadě 
pomohou s  vyplněním a  odesláním, 
na vašem obecním či městském úřa-
dě. Tato žádost je zpoplatněna, mu-
síte vylepit kolek (kolkovou známku) 
v hodnotě 500 Kč.

Po otci jsem zdědila byt. Otec byt pronajímal. Musím s nájemci v bytě sepsat novou nájemní smlouvu? R. S., Prostějov

Na bytové družstvo jsem nedodal v roce 1993 informace o svém rozvodu. Až nyní, kdy jsem se ptal na odkoupení, jsem 
zjistil, že má bývalá manželka je stále zapsaná jako společný člen družstva. Vůbec netuším, kde bývalou manželku hle-
dat. Můžete mi poradit, jak postupovat?                                                              T. V., Čáslav

11/23
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Jana
 

FOTO: Pixabay

FOTO: Jakub Karman
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Pracuji pod agenturou práce, se kterou mám podepsanou pracovní smlouvu. Jsme přiděleni do firmy, 
kde mají zaměstnanci výhody vyplývající z  kolektivní smlouvy, např. příplatek za odpolední směnu. 
Chtěl bych se zeptat, zda se na nás také vztahují výhody vyplývající z této smlouvy  M. J., Olomouc

Výhody vyplývající z ko-
lektivní smlouvy se na 
vás přímo nevztahují, 

protože nejste zaměstnancem firmy, 
ale agentura práce a uživatel jsou po-
vinni zabezpečit, aby pracovní a mzdo-
vé podmínky dočasně přiděleného za-
městnance nebyly horší, než jsou nebo 
by byly podmínky srovnatelného za-
městnance. Agentura přiděluje své za-
městnance k výkonu práce u uživatele 
na základě písemného pokynu podle 
§ 309 zákoníku práce. Tento písemný 
pokyn musí obdržet každý agenturní 
zaměstnanec, než začne u příslušného 
uživatele pracovat.

Písemný pokyn musí obsahovat:
• název a sídlo uživatele
• místo výkonu práce uživatele
• dobu trvání dočasného přidělení
• určení vedoucího zaměstnance uživa-

tele oprávněného přidělovat zaměst-
nanci práci a kontrolovat ji

• podmínky jednostranného prohlá-
šení o  ukončení výkonu práce před 
uplynutím doby dočasného přidělení, 
byly-li sjednány v  dohodě o  dočas-
ném přidělení zaměstnance agentury

• informaci o  pracovních a  mzdových 
nebo platových podmínkách srovna-
telného zaměstnance uživatele

Informace o  pracovních a  mzdových 
nebo platových podmínkách zaměst-
nance uživatele, který vykonává nebo 
by vykonával stejnou práci jako dočas-
ně přidělený zaměstnanec, s  přihléd-
nutím ke kvalifikaci a  délce odborné 
praxe (dále jen „srovnatelný zaměst-
nanec“), je uživatel povinen sdělit 
agentuře práce v  „Dohodě agentury 
práce s uživatelem o dočasném přidě-
lení zaměstnance agentury práce“.
Podrobnější zásady hodnocení srov-
natelných pracovních a  mzdových 
podmínek agenturního zaměstnance 
uživatele jsou uvedeny v  Metodickém 
pokynu generálního inspektora SÚIP 
2/2016. Podle tohoto metodického 
pokynu vykonávají kontroly inspektoři 
IP a  slouží jako informace agenturám 
práce a  zaměstnavatelům, jak postu-
povat v této oblasti.

Některá ustanovení z  tohoto meto-
dického pokynu

Srovnatelný zaměstnanec
Zaměstnanec uživatele, který vykonává 
(vykonával by) stejnou práci jako agen-
turní zaměstnanec při stejné (obdobné) 
kvalifikaci a délce odborné praxe.
Stejná práce – definice podle § 110 
odst. 2–5 zákona 262/2006 Sb. v plat-
ném znění (dále jen ZP). Stejná nebo 
srovnatelná složitost, odpovědnost, 
namáhavost, výkonnost a  výsledky 
práce za stejných nebo srovnatelných 
podmínek.

Z čeho musí vycházet uživatel, 
aby stanovil pracovní a mzdové 
podmínky srovnatelného 
zaměstnance
• smlouvy – individuelní, kolektivní
• vnitřní předpisy uživatele
• mzdové výměry

Pracovní podmínky srovnatelného 
zaměstnance
Pracovní podmínky agenturního za-
městnance nesmějí být horší než 
pracovní podmínky srovnatelného za-
městnance uživatele za splnění dvou 
podmínek:
a) jsou upraveny pracovněprávními  
 předpisy
b) jsou daňově uznatelným nákladem  
 zaměstnavatele

Příklady pracovních podmínek, na 
které má agenturní zaměstnanec 
nárok:
• zkrácení pracovní doby bez snížení 

mzdy
• přestávky v  práci (častější, delší, pla-

cené)
• delší dovolená
• větší rozsah pracovního volna dle NV 

č. 590/2006 Sb. (úmrtí rodinného pří-
slušníka, svatba apod.)

• výhodnější poskytování náhrady 
mzdy

• zvláštní případy pracovního volna 
(sick days apod.)

• stravné do limitu případně i nad limit
• náhrady za opotřebení vlastního ná-

řadí

• příspěvek na stravování do limitu 
a za podmínek pro daňovou uznatel-
nost

• úschova svršků a osobních předmětů

Příklady, na co agenturní zaměstna-
nec nemá nárok:
• odměna při životním pracovním jubi-

leu, odchod do důchodu
• finanční příspěvky poskytované ze so-

ciálních programů (půjčky, příspěvky 
na rekreaci apod.)

• příspěvek na stravování nad limit (da-
ňově neuznatelný), příspěvek ze soci-
álního fondu

• příspěvky na životní, důchodové pojiš-
tění

• finanční příspěvky poskytované z  da-
ňově uznatelných nákladů – nejsou 
však odměnou přímo související s vý-
konem práce (příspěvky na dopravu, 
bydlení apod.)

Mzdové podmínky srovnatelného zaměst-
nance uživatele
Mzdové podmínky agenturního zaměst-
nance nesmějí být horší než mzdové 
podmínky srovnatelného zaměstnance 
za podmínky, že se jedná o  odměnu 
(ve stanovených podmínkách i náhradu 
mzdy) přímo související s  výkonem 
práce. 

Příklady mzdových podmínek, na 
které má agenturní zaměstnanec 
nárok:
• základní mzda (měsíční, hodinová, 

úkolová)
• odměny, prémie, bonusy, 13., 14. plat 

apod.
• příplatky upravené pracovněprávní-

mi předpisy (i nad minimální hranici) 
– So, Ne, noční, přesčas, svátek, ztí-
žené pracovní prostředí

• příplatky neupravené pracovněpráv-
ními předpisy – odpolední, osobní 
příplatek, rozdělená směna apod.

• odměna za pracovní pohotovost  
(i nad minimální hranici)

• Z uvedeného vyplývá, že skoro všechny 
výhody sjednané v kolektivní smlouvě 
by měl dostávat i agenturní zaměstna-
nec.

Výhody kolektivní smlouvy pro agenturní zaměstnance
Právo  |  Ing. Rudolf Tkáč, vedoucí RP České Budějovice – specialista BOZP
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Zřejmě jste sedl na lep podvodníkům, 
kteří vzhledem k  tomu, že byly přijaty 
zpřísněné právní předpisy k vyšší ochra-
ně spotřebitelů, vymýšlejí další chytáky, 
jak z  lidí vytáhnout peníze. K  tomu mají 
propracovaných několik metod. Finty 
směřují vždy k jedinému cíli – vydělat.

Radostná zpráva?
V poslední době tito koumáci lákají spo-
třebitele na chyták, který použili i na vás, 
tj. na dárky. Smyslem je nalákat oslove-
ného na vidinu dárku, který bývá nejen 
zahalen tajemstvím, ale také velmi ne-
kvalitní a jeho hodnota je minimální. 
Často jde o „výhru“ za několik desítek ti-
síc. Vtip je v tom, že k jejímu získání mu-
síte zakoupit nabízené zboží, a od jehož 
ceny se vám výhra jakoby odečte. Pohle-
dem na internetové nabídky zjistíte, že 
totéž zboží je nabízeno o více než polo-
vinu levněji. 

Předání na provozovně
A pozor! Pokud se jim podaří vlákat vás 
do své provozovny, což se vám stalo, 
mají vyhráno. Zde totiž neplatí to, co asi 
zaznělo v televizní debatě, že zboží může-
te vrátit a požadovat zpět peníze, tj. v zá-
konné lhůtě od smlouvy odstoupit. Tato 
možnost se týká pouze smluv uzavře-
ných mimo prostory určené k podnikání 
či smluv na dálku. Asi vás nepotěším, ale 
provozovna takovým prostorem není, ta 
je k podnikání určena. Vám tudíž nezbu-
de, než si zboží ponechat.

Nejde o jedinou fintu!
Pro úplnost uvádím, že další fintou je 
využití neznalosti osloveného, který 
neví, že smlouva nemusí mít vždy pí-
semnou podobu, ale může být uzavře-
na i  po telefonu. Oslovený o  tom ani 
nemusí vědět, stačí, když na záměrně 
kladené otázky odpoví kladně. Jeho 
odpověď může být zneužita a považo-
vána za souhlas s uzavřením smlouvy. 

V tomto případě však je třeba poměr-
ně rychle jednat, protože máte mož-
nost od smlouvy uzavřené po telefonu 
do 15 dnů od jejího uzavření odstoupit 
(často této možnosti využívají operáto-
ři nabízející výhodné tarify). Jedná se 
o  smlouvu uzavřenou na dálku. U  ní 
občanský zákoník spotřebitele chrání 
právě možností odstoupení. Postačí 
do uvedené lhůty zaslat dopis o  od-
stoupení. Doporučuji ho odeslat nejen 
doporučeně, ale i na doručenku (tisko-

Končím tím, čím jsem začala. Jediná účinná rada je NEVOLAT a NIKAM NE-
CHODIT! Veškeré SMS či telefony tohoto druhu ignorovat a ihned BEZ JEDINÉHO 
SLOVA zavěsit.   
Věřím, že vám tyto rady pomohou, zejména s přihlédnutím k blížícím se náku-
pům na Vánoce.

Otřásl mnou nedávný zážitek a rád bych znal váš názor. Měl jsem telefonát ohledně výhry v nějaké 
soutěži. Mám-li o ni zájem, mám obratem zavolat, jinak výhra propadá. Zavolal jsem na mobilní číslo, 
kde mi operátorka sdělila, že hovor bude monitorován a hradit ho budu já, zda s tím souhlasím a přeji 
si i nadále, aby mi předala potřebné informace. Souhlasil jsem. Pak mi několik minut podávala informa-
ce o soutěži, kdo se jí může účastnit a co jsem vyhrál. Výhra mi prý bude slavnostně předána na jejich 
provozovně. Když jsem si pro výhru přišel, vnutili mi zboží za 15 tisíc a placené poradenské služby, za 
něž chtěli „pouze“ 4 tisíce za rok. Výhrou byl pouhý příbor. Byl jsem tak překvapený, že jsem si svoji si-
tuaci uvědomil až druhý den doma. Zboží jsem chtěl vrátit, a tak jsem se obrátil na adresu uvedenou ve 
smlouvě. Řekl jsem jim, že požaduji vrácení peněz. Nějaká slečna se mi vysmála, že na to nemám nárok. 

Myslím si, že to byla v podstatě předváděcí akce. V televizi jsem sledoval pořad, kde radili, že pokud něco takto koupím, 
mohu to do 14 dnů vrátit.  K. E., Hradec nad Moravicí

pis dostanete na poště), abyste měli 
doklad o tom, že vaše odstoupení bylo 
doručeno. Odstoupení je dané záko-
nem a prodejce s ním nemusí souhla-
sit. Platné je v momentě předání poště 
k  přepravě. Při osobním doručení je 
nezbytné potvrdit převzetí podpisem 
předávajícího a  hlavně přebírajícího 
a razítkem firmy.

Jak odstoupení napsat? 
K tomu může posloužit tento vzor:

Firma
název  ............................................................
IČ  ...................................................................
adresa sídla  .................................................
         
 V Brně dne .......................

Věc: Odstoupení od smlouvy uzavřené prostřednictvím telefonu na základě ustano-
vení § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, ve znění dalších předpisů.

Dobrý den,

dne …………… přibližně v …………… hod. mě prostřednictví mého telefonu (číslo 
mobilu, pevné linky) oslovil zaměstnanec vaší firmy s nabídkou ………………………… 
(zde uvést jakou). Vzhledem k  momentu překvapení a  nedostatku času jsem 
s nabídkou souhlasil, věc jsem přehodnotil a rozhodl jsem se využít své zákonné 
možnosti a od smlouvy odstoupit. Činím tak na základě ust. § 1829 odst. 1 ve 
spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
S pozdravem

vlastnoruční podpis …………………………
jméno a příjmení …………………………
narozen dne …………………………
bytem (adresa) …………………………

Pozor na supy
Práva spotřebitele  |  JUDr. Zdeňka Vejvalková, specialistka na spotřebitelské právo
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Děkuji za dotaz a za vaši důvěru v pora-
denskou činnost našeho časopisu. Lze 
postupovat několika způsoby. Můžete 
reklamovat, podat stížnost (viz níže) či se 
obrátit občansko-právní cestou na soud. 
Poslední možnost je nejlépe svěřit ad-
vokátovi, s  nímž je vhodné vše předem 
konzultovat, jak uvádím v  závěru tohoto 
článku. 

Co zákon ukládá lékařům?
Zákon ukládá postupovat s náležitou od-
bornou péčí. Pokud pacient není spokojen 
s poskytnutou péčí, má právo podat stíž-
nost poskytovateli zdravotní péče. Není-li 
s  vyřízením spokojen, může podat tuto 
stížnost příslušnému orgánu, který vydal 
oprávnění k  poskytování lékařských slu-
žeb danému lékaři. Tento správní orgán 
může k prošetření případu ustanovit ne-
závislou komisi, která daný případ prově-
ří. Výsledkem je konstatování, zda došlo 
k pochybení. Pokud ano, navrhne náprav-
ná opatření. 

Co mohu u zubního lékaře reklamovat?
Reklamovat můžeme všechny zákroky 
zubního lékaře, tedy ty, které jste platil ze 
svého, i  ty, které hradila vaše zdravotní 
pojišťovna. Je třeba se s  reklamací nebo 
stížností v  prvé řadě obrátit na lékaře, 
který zákrok či ošetření prováděl. Měl by 
s vámi ve vlastním zájmu jednat, aby bylo 
případné pochybení napraveno. 
Z  vašeho dotazu je jasné, že jste se 
svým zubním lékařem hovořil. Pokud 
však chcete svůj problém dotáhnout do 
konce, musíte svá tvrzení dokázat. Bu-
dete potřebovat důkazy o  svém tvrzení 
i o tom, že jste vyvinul veškeré úsilí, které 
lze od vás očekávat, aby byl problém vy-
řešen dohodou. Doporučuji tedy písem-
nou korespondenci s lékařem, pořizovat 
si kopie a  pečlivě je ukládat, abyste je 
mohl doložit např. u soudu nebo ke své 
stížnosti. Své tvrzení totiž musíte doká-
zat. V dopise lékaři taktéž uveďte, kdy jste 
věc projednávali ústně, obsah rozhovoru 
a jeho výsledek.

Jak reklamovat či napsat stížnost?
V případě zubní náhrady či její části je to 
stejné, jako kdybyste reklamovali např. 
bačkory. Pokud jde vadu odstranit, máte 
právo, aby byla bezplatně, včas a  řádně 
odstraněna, a  to bez zbytečného odkla-
du. Není-li to vzhledem k  povaze vady 
možné, můžete požadovat výměnu cel-
ku nebo části. Pokud není takový postup 
možný, můžete žádat náhradu škody, 
uvedení do původního stavu, přiměřenou 
slevu z ceny nebo od smlouvy (smlouvou 
je i návrh lékaře na řešení a vaše přikýv-
nutí v  době, kdy máte lékařské nástroje 
v ústech, či každá jiná nepísemná forma 
smlouvy) odstoupit.
Nejprve doporučuji, abyste svému zub-
nímu lékaři zaslal (nejlépe doporučeně 
s dodejkou) písemnou reklamaci či výzvu 
s požadavkem, aby vám uhradil způsobe-
nou škodu, resp. opravil nebo zhotovil no-
vou náhradu. Upozorněte ho současně, 
že využijete všech svých možností, které 
vám náš právní řád dává, včetně soudní-
ho řešení, abyste dosáhl nápravy toho, co 
způsobil.

Jak postupovat, pokud se nedohodnu?
Bude-li jednání bezvýsledné, lze učinit po-
dání stížnosti vás jako pojištěnce, a to pro-
ti postupu poskytovatele při poskytování 
zdravotních služeb nebo proti činnostem 
souvisejícím se zdravotními službami. 
Tyto stížnosti se podávají poskytovateli, 
proti kterému stížnost směřuje.
Podání stížnosti nesmí být osobě, která ji 
podala, nebo pacientovi, jehož se stížnost 

Před týdnem jsem byl na základě rentgenového vyšetření chrupu ve stomatochirurgické ordinaci po-
zván k plánované resekci pro údajné cysty v dásních. Stomatochirurg mi místo resekce odstranil část 
keramického můstku, čímž jej de facto znehodnotil. Jeho zákrok se ukázal jako neopodstatněný. Pod 
odstraněnou částí zubní náhrady žádnou cystu nenašel. Šlo tedy o zákrok zcela zbytečný a vysloveně 
chybný. Nabídl se, že mi odstraněnou část nahradí za 10–12 tisíc Kč. Myslím si, že by měl na své nákla-
dy uhradit zhotovení nového, jeho zákrokem znehodnoceného původního můstku. Odmítám platit za 
chybu lékaře, nota bene stomatochirurga, který by dle mého názoru měl mít značnou erudici. Kromě 
újmy, kterou mi způsobil, musím říci, že šlo o velmi traumatizující zážitek. Navíc již k tomuto lékaři 
logicky nemohu mít důvěru. Rád bych věděl, jak v tomto případě postupovat.  J. A., Praha

týká (stížnost podal opatrovník či zákonný 
zástupce), na újmu. 

Kam se mohu obrátit dále?
Zákon říká, že pokud osoba, která podala 
poskytovateli stížnost, s  jejím vyřízením 
nesouhlasí, má právo podat stížnost pří-
slušnému správnímu orgánu, který tomu-
to poskytovateli udělil oprávnění k posky-
tování zdravotních služeb, a zároveň musí 
uvést důvody nesouhlasu s vyřízením stíž-
nosti poskytovatelem.
Způsob vyřízení stížnosti může mimo 
jiné přešetřit veřejný ochránce práv 
(www.ochrance.cz). Lze využít i možnos-
ti obrátit se se stížností na Českou sto-
matologickou komoru. 

Občansko-právní cesta
Nepodaří-li se vám dosáhnout odškod-
nění dohodou s lékařem jako poskytova-
telem zdravotních služeb a  neuspějete-li 
ani po podání stížnosti, nezbude vám než 
podat žalobu. Je však třeba vše konzulto-
vat nejprve s  advokátem, aby posoudil, 
zda lze předpokládat, že soud rozhodne 
ve váš prospěch. Nemůže sice předjímat 
rozhodnutí soudu, ale vzhledem k tomu, 
že své klienty zastupuje také u soudu, má 
zkušenosti v  tom, jak se jednotlivé pří-
pady rozhodují. Vzhledem k tomu, že by 
soud v případě vašeho neúspěchu mohl 
rozhodnout o vaší povinnosti uhradit ná-
klady soudního řízení, je dle mého názoru 
žádoucí se poradit nejen s advokátem, ale 
s advokátem specializovaným na medicín-
ské právo.

Jak postupovat při pochybení zubního lékaře?
Práva spotřebitele  |  JUDr. Zdeňka Vejvalková, specialistka na spotřebitelské právo

FOTO: Pixabay



Brno
Brno bylo prvním městem u nás, a prav-
děpodobně i ve střední Evropě, na jehož 
náměstí se objevil vánoční strom. Za 
tradicí stojí novinář Rudolf Těsnohlídek, 
který díky smutnému příběhu v  lese 
odloženého nemluvněte přišel s  nápa-
dem, jak pomáhat opuštěným dětem. 
Uspořádal před 94 lety pod rozsvíce-
ným stromem v Brně charitativní sbírku. 
Z finančních darů byl pak postaven dět-
ský domov. První Strom republiky, jak 
jej tenkrát nazval, byl 6. prosince 1924 
pokácen v  bílovickém lese a  13. pro-
since 1924 slavnostně rozsvícen na br-
něnském náměstí Svobody. Stejně jako 
před 94 lety i letos sem přivezou vánoční 
strom na voze taženém koňmi.  
Na tomto náměstí najdete také tradiční 
vánoční trhy, velmi populární jsou stán-
ky s  několika druhy svařeného vína. 
Dejte si ale opravdu dobrý pozor – ob-
líbený „Svoboďáček“ je pořádně říznutý 
rumem, takže se vám mohou za chvíli 
podlamovat nohy. Trhy se letos konají 
od 23. listopadu do 28. prosince. Jaké 
jsou zvláštnosti těchto trhů? Prodává 
se zde místní specialita turbomošt, což 
je mošt svařený s  badyánem, skořicí, 
hřebíčkem a  jablkovicí. A kromě klasic-
kého vánočního sortimentu se tu konají 
také Prosincové designové dny, takže 
nakoupíte dárky od tvůrců nezávislé 
módy, módních doplňků a  autorských 
šperků. A  hned máte zcela originální 
dárek! 

Praha
Vánoční trhy se v  Praze konají na ně-
kolika místech, ty největší tradičně na 
Staroměstském náměstí, kde také stojí 
ten největší vánoční strom v republice. 
Letos se slavnostně rozsvěcí 1. prosin-
ce. Už v poledne tu začíná mezinárodní 
festival vánoční hudby s  Cenou Petra 
Ebena. Pokud sem chcete zajít, radíme 
vám vyrazit včas a obrnit se patřičnou 
dávkou otrlosti. Míří sem tisíce lidí, tak-
že začne brzo po poledni v  přilehlých 
ulicích mačkanice. Pokud si chcete užít 
slavnostní atmosféry, aniž byste se mu-
seli tlačit v davu tuzemských i zahranič-

ních návštěvníků, klidně se sem vydejte 
ve všední den. Program se zpěvem ko-
led se totiž koná vždy až do 6. ledna.
A co si zde pořídíte? Letos trhy slibují, že 
budou stoprocentně bio a že se plasto-
vé nádobí bude používat jen výjimečně. 
Svařák nebo horkou medovinu vám na-
lijí do zcela rozložitelného kelímku. Kou-
pit si můžete vánoční ozdoby, pražskou 
šunku, ale třeba také řemeslné výrob-
ky. Tradičně se trhů účastní umělečtí 
kováři, jejichž výrobky si můžete pořídit 
a užít si fascinující podívané do magicky 
rozžhavené dýmající výhně. 

Tipy na výlet
Objevujte s námi zajímavá místa a památky České republiky, které vás rozhodně
přesvědčí o tom, že žijeme na jednom z nejkrásnějších míst planety
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Navštivte ty nejkrásnější vánoční trhy v ČR
Návštěva vánočních trhů patří k adventu stejně jako čekání na Ježíška, shánění dárků a sfouknutí svíček na adventním 
věnci. Vůně pečených kaštanů a svařeného vína, rozsvícený stromeček a koledy vykouzlí spolehlivě tu správnou před-
vánoční náladu… Byla by škoda se o ni ochudit.

FOTO: TIC Brno

Brno bylo prvním městem u nás a patrně v celé střední Evropě, na jehož náměstí v době adventu 
vztyčili vánoční strom. Tehdy jej do metropole jižní Moravy přivezli na povoze taženém dvěma páry 
běloušů.   

FOTO: Moravské zemské muzeum – Uměnovědné muzeum – Oddělení dějin literatury

pokračování na str. 10



Unišek+
jako stvořený pro
vánoční dárky

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

Spolehněte se na Unišek+, 
který jako by byl stvořený pro 
veselé a bezstarostné Vánoce.

Nákupní centra jsou již plná 
vánočních koled, výzdoba 
obchodů se zbarvila 
do červené a blikající 
světélka v ulicích nikoho 
z nás nemohou nechat 
na pochybách, že vánoční 
nákupy dárků jsou opět zde. 

Chcete vědět víc?  Zavolejte nám: 241 043 111. Napište nám: info@upcz.cz

Každoročně se fi rmy i odborové organizace rozhodují, jakou formu by měly mít právě ty letošní vánoční od-
měny. Univerzální poukázky Unišek+ nyní přinášejí skvělé řešení. Úplně jednoduše dávají na výběr obdaro-
vanému, jakou podobu bude jeho dárek mít. Jedná se o zcela výjimečný benefi t, pokud zaměstnavatel chce 
svým zaměstnancům nabídnout co možná nejširší výběr a prostor pro splnění skutečně individuálních přání.

Poukázka Unišek+ zahrnuje celkem pět možností 
uplatnění, které lze navíc libovolně kombinovat:
• Oblast sportu (bazény, fi tness, relaxační centra...)
• Oblast kultury (kina, divadla, předprodeje vstupenek...)
• Oblast zdraví (lékárny, optiky, masáže, rehabilitace...)
• Oblast vzdělávání (autoškoly, počítačové a jazykové školy...)
• Oblast rekreace, dovolené a ubytování

Zaměstnavatelům i  odborovým organizacím poskytuje obrov-
skou výhodu už tím, že není třeba složitě vymýšlet podobu vá-
nočních dárků. Navíc Unišek+ přináší až 36 % úspor nákladů. Za-
městnavatel může zvolit libovolnou nominální hodnotu poukázek, 
příspěvek může přitom činit až 20 000 Kč na zaměstnance a rok. 
Šekovou knížku lze personifi kovat, doplnit osobní přání i logo fi r-
my. Bez dalších zbytečných nákladů se snadno stane reprezen-
tativní ukázkou péče o zaměstnance.
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V  sobotu 1. prosince se otevřou také 
trhy na Václavském náměstí. Na dal-
ších místech Prahy jsou vánoční trhy již 
v plném proudu, první z nich začaly už 
20. listopadu na náměstí Míru, o pár dnů 
později se předvánoční kolorit přenesl 
také na Tylovo náměstí, náměstí Repub-
liky, Anděla a náměstí U Svatého Jiří. 

Ve svém programu pamatovaly míst-
ní trhy na Naďu Urbánkovou, Standu 
Hložka, mistra světa ve hře na kanad-
skou pilu Petra Dopitu, legendární 
Poutníky, populární Jižany nebo kape-
lu Rangers – Plavci. I zde se bude konat 
celorepubliková akce Česko zpívá kole-
dy, vystoupí kapela Slza. Vánoční stro-
mek se rozzáří 1. prosince, návštěvníci 
si budou moci také zabruslit. Kromě 
tradičního svařáku, medoviny a punče 
nebude chybět ani nabídka produkce 
lokálních pivovarů. 

Liberec
Liberecké hlavní náměstí Dr. Edvarda 
Beneše je jedním z nejkrásnějších v re-
publice. S nádhernou budovou radnice, 
před níž stojí vánoční strom, vypadá 
jako z  pohádky a  pro vánoční trhy vy-
tváří dokonalou kulisu. Ozdoby na vá-
noční strom vyrobily letos děti z místní 
mateřské školky. Ta nejlepší díla vybí-
rali obyvatelé města při hlasování na 
internetu. Nejtalentovanější tvůrce 
odměnil liberecký primátor 25. listopa-
du při rozsvěcení vánočního stromu. 
Liberecký adventní trh odstartuje v pá-
tek 30. listopadu ve 14 hodin. Program 
zdejších trhů je opravdu pestrý – myslí 
na děti i  na dospělé. V  Liberci vystou-
pí kapely, představí se i  děti z  mateř-
ských škol a zjeví se andělé. Akce tu bu-
dou probíhat každý den až do začátku 
Vánoc. Na nejmenší čeká také strom 
přání, kam mohou zavěsit kartičku se 
vzkazem pro Ježíška. Před radnicí bude 
k vidění mechanický betlém. Trhy pro-
bíhají i na Soukenném náměstí, tam za-
čaly už 25. listopadu. 

Olomouc
Hanácká metropole pojímá vánoční 
trhy skutečně velkolepě. Na Horním 
náměstí se každý den odehraje velmi 
pestrý program, který zahrnuje taková 
jména jako Laura a její tygři, Petr Von-
dráček se skupinou Lokomotiva, Vilém 
Čok nebo Pavel Žalman Lohonka. Vstup 
je pochopitelně zdarma. Trhy probíha-
jí od 23. listopadu až do 24. prosince, 
kdy se zde koná od 22 hodin půlnoč-
ní bohoslužba. Nechybí ani speciální 
program na Mikuláše – od 14 hodin se 
mohou děti zúčastnit čertovských hrá-
tek, od 15 hodin bude nadělovat olo-
moucký primátor, poté zahraje Debbie 
a v 18 hodin oblohu rozsvítí ohňostroj. 
Návštěvníci si zde mohou až do konce 
roku zabruslit od 9 do 22 hodin. Do-
polední bruslení je vyhrazeno dětem 
a matkám s dětmi. 

Ústí nad Labem
Ústecké Vánoce letos proběhnou v eko-
logickém duchu – ani zde se nebude 

používat jednorázové plastové nádobí. 
Popíjet se bude z vratných kelímků a hr-
níčků, které se dají omývat. Pokud se 
návštěvníkům budou líbit, nemusejí si 
nechat vrátit zálohu, takže získají pěkný 
suvenýr a vzpomínku. Letošní trhy mají 
za cíl vrátit našeho jedinečného Ježíška 
do domácností, ale i do veřejných pro-
stor. „Tradiční český advent a  Vánoce 
s Ježíškem jsou jedinečným bohatstvím 
naší země. Tento poklad chceme ucho-
vat a představit světu, proto navracíme 
ztracenou symbolickou podobu Ježíš-
ka do adventního a vánočního dění ve 
veřejném prostoru společně s původní 
tradicí křesťanských a lidových zvyků,“ 
říká spolek Náš Ježíšek, který se účastní 
různých vánočních trhů po celé republi-
ce. Trhy se konají na Lidickém a Kostel-
ním náměstí. Na slavnostní rozsvěcení 
na Lidickém náměstí, které proběhne 
2. prosince, přijede zazpívat také Jaro-
slav Uhlíř. Na obou místech proběhne 
každý den zajímavý program, zazpívá 
Kamila Nývltová, ale také třeba kapela 
Malá Paříž, která zpívá české i zahranič-
ní koledy. 

Hradec Králové
Zde začínají vánoční trhy první adventní 
neděli, kdy se rozsvěcí vánoční strom. 
Masarykovo náměstí se v  tento den 
zaplní sedmi desítkami stánků, rozvo-
ní se svařené víno a punč. Stánky mají 
otevřeno od 10 do 21 hodin. K  jídlu se 
budou nabízet grilované kýty, halušky, 
nudle, domácí brambory, sýry na gri-
lu, nakládané sýry, trdelníky, z  nápojů 
pak medovina, svařené víno, francouz-
ská vína, víno z  černého rybízu, punč 
s ovocem, káva, čokoláda a horký cider. 
Zakoupit si návštěvníci budou moci vá-
noční ozdoby, ručně vyráběné svíčky, 
vánoční malované svíčky, keramiku, de-
korace z  přírodních materiálů, repliky 
historického skla, obrázky na skle, šper-
ky, přírodní kosmetiku, čaje, bylinkové 
polštářky…

Pardubice
Pardubice pořádají vánoční a adventní 
trhy na Pernštýnském náměstí v  cen-
tru a  na třídě Míru. Kromě prodejců 
tradičního vánočního sortimentu tu 
bude i betlém s živými zvířaty, děti mo-
hou poslat přáníčka Ježíškovou poštou 
nebo navštívit zvoničku splněných přá-
ní. Vánoční strom se slavnostně rozsvítí 
2. prosince. Pro děti je dále připravena 
Mikulášská. Letos prvně se bude v Par-
dubicích na náměstí bruslit, děti se mo-
hou svézt na kolotoči, vystoupí dětské 
pěvecké soubory a další kapely. A je jas-
né, že město perníku nezapomíná ani 
na vánoční perníčky!

Michaela Kadlecová 

Ostrava
Ostravské vánoční trhy začínají 29. lis-
topadu a  potrvají až do 23. prosince. 
Konají se na Masarykově a  Jiráskově 
náměstí a trávit je můžete i aktivně, na 
Masarykově náměstí se totiž bude brus-
lit. Brusle a další doplňky vám zde klidně 
zapůjčí. Na obou náměstích potěší ze-
jména malé návštěvníky betlém s živý-
mi zvířátky, na Jiráskově náměstí mohou 
děti psát vzkazy Ježíškovi a vyrábět vá-
noční přání. Mezi uličkami v centru bude 
jezdit andělský vláček se zastávkami na 
čtyřech místech. Vánoční strom se bude 
rozsvěcet 1. prosince. Ve středu 5. pro-
since přijde Mikuláš se svou družinou 
a 12. prosince tady proběhne akce Česko 
zpívá koledy. Trhy jsou otevřeny každý 
den od 10 do 20 hodin.

Plzeň
Plzeň přivítala vánoční trhy už 24. listopa-
du, rozloučí se s nimi den před Štědrým 
dnem. Zahájení trhů oslaví ohňostrojem, 
stromek se bude rozsvěcet 2. prosince. 
Program se zde koná každý den, zahra-
je třeba Standa Hložek, Beatles revival, 
Martin Maxa a  Queen revival. Trhy na-
jdete na náměstí Republiky. Můžete si 
zde užít ukázky lidových tradic a řemesel, 
zakoupit staročeská trdla, perníčky nebo 
svařené víno. Děti určitě rády navštíví 
živý betlém s oslíkem a ovečkami. Místní 
specialitou je plzeňský ponocný, kterého 
si můžete představit přesně jako z obráz-
ku Josefa Lady. Ten vždy v 17 a 18 hodin 
troubí na roh, přeje krásné prožití adven-
tu, chodí mezi lidmi a fotí se s nimi. 

České Budějovice
Adventní trhy na jihu Čech začaly už 
24. listopadu a potrvají až do 6. ledna. 

dokončení ze str. 9
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Unišek+
jako stvořený pro
vánoční dárky

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

Spolehněte se na Unišek+, 
který jako by byl stvořený pro 
veselé a bezstarostné Vánoce.

Nákupní centra jsou již plná 
vánočních koled, výzdoba 
obchodů se zbarvila 
do červené a blikající 
světélka v ulicích nikoho 
z nás nemohou nechat 
na pochybách, že vánoční 
nákupy dárků jsou opět zde. 

Chcete vědět víc?  Zavolejte nám: 241 043 111. Napište nám: info@upcz.cz

Každoročně se fi rmy i odborové organizace rozhodují, jakou formu by měly mít právě ty letošní vánoční od-
měny. Univerzální poukázky Unišek+ nyní přinášejí skvělé řešení. Úplně jednoduše dávají na výběr obdaro-
vanému, jakou podobu bude jeho dárek mít. Jedná se o zcela výjimečný benefi t, pokud zaměstnavatel chce 
svým zaměstnancům nabídnout co možná nejširší výběr a prostor pro splnění skutečně individuálních přání.

Poukázka Unišek+ zahrnuje celkem pět možností 
uplatnění, které lze navíc libovolně kombinovat:
• Oblast sportu (bazény, fi tness, relaxační centra...)
• Oblast kultury (kina, divadla, předprodeje vstupenek...)
• Oblast zdraví (lékárny, optiky, masáže, rehabilitace...)
• Oblast vzdělávání (autoškoly, počítačové a jazykové školy...)
• Oblast rekreace, dovolené a ubytování

Zaměstnavatelům i  odborovým organizacím poskytuje obrov-
skou výhodu už tím, že není třeba složitě vymýšlet podobu vá-
nočních dárků. Navíc Unišek+ přináší až 36 % úspor nákladů. Za-
městnavatel může zvolit libovolnou nominální hodnotu poukázek, 
příspěvek může přitom činit až 20 000 Kč na zaměstnance a rok. 
Šekovou knížku lze personifi kovat, doplnit osobní přání i logo fi r-
my. Bez dalších zbytečných nákladů se snadno stane reprezen-
tativní ukázkou péče o zaměstnance.



Správné znění tajenky z čísla 19: Ke všemu, co je velké, je prvním krokem odvaha. Správně luštil a potřebné štěstí při 
losování měl Ivo Kašpárek z Ostravy. Blahopřejeme! Získává výhru od vydavatelství Enigma, které připravuje naši křížovku a je 
také vydavatelem časopisu Křížovky pro každého, jehož další čísla vycházejí 4. a 18. prosince. Na tajenku z tohoto čísla čekáme 
do 12. prosince 2018 na doručovací adrese redakce nebo na e-mailu novakova.miloslava@cmkos.cz.
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