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Ekonomická krize před deseti lety nás v Bosch Diesel sjednotila

Stuttgartská firma Robert Bosch GmbH je zastoupena v České republice několika dceřinými společnostmi. Jednou z nich jsou
výrobní závody Bosch Diesel s.r.o. v Jihlavě, založené v roce 1993. K jejich rozšíření došlo na přelomu tisíciletí a na okraji Jihlavy vyrostl moderní výrobní areál Bosch Diesel II vybavený špičkovými technologiemi, jehož výroba se soustředí na komponenty pro dieselový vstřikovací systém Common Rail, využívaný ve vznětových motorech automobilů po celém světě. Jihlavský
Bosch dnes patří k největším zaměstnavatelům a investorům v Kraji Vysočina a pracuje v něm okolo 4 500 zaměstnanců. Současně se vznikem nové továrny byly ve firmě založeny kovácké odbory, které se později rozdělily na dvě základní organizace.
Přestože dnešní spolupráce odborů s vedením jihlavského Bosch Diesel by mohla být příkladem, jak vést kvalitní sociální dialog, cesta k jeho nalezení nebyla jednoduchá. O své zkušenosti se s námi podělili předsedové místních kováckých organizací
Roman Bence a Ladislav Melichar a vedoucí personálního oddělení Bosch Diesel Jihlava Ing. Pavel Krsička.
V Bosch Diesel pracují dvě kovácké
organizace
„Ustavující sjezd místních odborů proběhl
v Domě kultury a odborů v Jihlavě v roce
2002. Vedení Bosch Diesel zorganizovalo autobusy se zaměstnanci protestujícími proti jejich založení. Tehdejší německý
ředitel firmy nechtěl o odborech ani slyšet. Nakonec byl přeložen, ale vztahy mezi
vedením a odbory byly i nadále špatné,“
vzpomíná předseda II. základní organizace
Odborového svazu KOVO Bosch Jihlava Roman Bence.
„Odbory tehdy založila skupina lidí, kteří je
pak nedokázali efektivně řídit. Přestože jim
patří velký dík za počáteční iniciativu, kováci se v Bosch Diesel dále nerozvíjeli, nedokázali navázat vztah se zaměstnavatelem
ani cokoliv vyjednat a odbory skomíraly na
úbytě,“ popisuje počáteční nesnáze předseda Základní organizace Odborového svazu KOVO při Bosch Diesel Jihlava Ladislav
Melichar.

Předsedové Roman Bence (vlevo) a Ladislav Melichar v Bosch Diesel vzájemně spolupracují

Místní odbory prošly výměnou vedení a posléze v roce 2005 i rozdělením na dvě sa-
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mostatné základní organizace. Neshoda
byla zapříčiněna rozdílnými pohledy jejich

pokračování na straně 3 

Mladí kováci z jižní Moravy soutěžili o putovní pohár v Moravci
Ve dnech 26.–27. 4. 2019 se uskutečnil už 11. ročník Setkání mladých kováků z jižní Moravy. Setkání proběhlo opět v areálu
Rekreačního a školicího střediska České pošty v Moravci.

Zúčastnilo se přes 40 mladých odborářů
OS KOVO. Akci pořádala ZO OS KOVO Andrew Modřice v čele s Michaelem Klossem
za velké pomoci předsedy ZO OS KOVO
SEM Drásov Františka Urbánka a také
s velkým přispěním a podporou RP Brno.
Pozvání na setkání přijali hosté – místopředseda Tomáš Valášek, vedoucí RP Brno
Jiří Grim, členové Rady KS JMK Alois Kazele a Václav Potužník a také naši vzácní

mladí kolegové z rakouského ÖGB. Letos
se přihlásily týmy ze základních organizací SEM Drásov, Minerva Boskovice, Hodonín, Baumüller, ZKL Brno a ČKD Blansko.
Opět se soutěžilo o Putovní pohár Jaromíra Endlichera, bývalého místopředsedy
OS KOVO.
Počasí jsme si opět objednali, a tak jsme
mohli soutěžit v těchto týmových disciplínách: nohejbal, orienťák a plichta (kvíz ze

Odboráři přispěli na oslavy 1. máje na Špilberku
Děkujeme kovákům za příspěvek na transparentní účet,
určený k financování oslav 1. máje na Špilberku. Vaše
podpora napomohla realizaci důstojných oslav Svátku
práce. Na účet OS KOVO přispěly ZO: Social-Partner,
IG Watteeuw ČR, Minerva Boskovice, ABB EJF Brno a odbory KOVO MB.

ZP a BOZP) a také v nové soutěži slalom
na lyžích, kde si soutěžící museli obout
boty a běžky a zdolat překážkovou dráhu.
Tato disciplína nás velmi pobavila a věřím,
že i všechny zúčastněné. Dále se soutěžilo
v disciplínách pro jednotlivce, a to v hodu
holínkou, hodu na koš a ve střelbě za vzduchovky. Po večeři proběhla diskuse se
zástupci ZO a s kolegy z Rakouska. Diskusi moderovali Michael Kloss a Tomáš Valášek. Dozvěděli jsme se, jak to probíhá
u mladých odborářů v Rakousku. Druhý
den se bojovalo o první místo, které nakonec na svoji stranu strhl tým z SEM Drásov
a tím pádem získal putovní pohár.
Tímto bych chtěl vítězi pogratulovat a popřát mnoho dalších úspěchů. Zároveň
poděkovat všem, co přijeli na Setkání mlapokračování na straně 2 
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dých kováků z JMK a také z Rakouska, co
soutěžili za všech sil a prohloubili si znalosti ze ZP, BOZP a života OS KOVO. Dále
chci poděkovat mému týmu organizátorů,
a především RP Brno, bez kterých bychom
nemohli akci uskutečnit. Na závěr bych vás
velmi rád pozval na další ročník setkání
a doufám, že se sejdeme ve stejném, ne-li
větším počtu mladých odborářů OS KOVO
z jižní Moravy.
Michael Kloss,
místopředseda ZO OS KOVO Andrew,
místopředseda Komise mladých OS KOVO

Mladí kováci si při soutěžích v Moravci užili pěkného počasí

FOTO: RP Brno

Odbory v Kunovicích oslavili 50 let od prvního vzletu letounu L-410
V Kunovicích na Uherskohradišťsku si 16. dubna připomněli 50. výročí prvního vzletu dopravního letounu L-410. V místní sportovní hale se sešlo na sedm set pamětníků i současných zaměstnanců společnosti Aircraft Industries, a. s. (dříve Let Kunovice),
aby oslavili výročí vzletu nejúspěšnějšího letounu československého leteckého průmyslu. Na organizaci oslav se podílel Odborový svaz KOVO Základní organizace Let, a. s., v čele s předsedou Josefem Mikulou společně s vedením Aircraft Industries, a. s.,
zastoupeným generální ředitelkou společnosti Ilonou Plškovou.
Čtyřistadesítka létá dnes prakticky po celém světě. Její výhodou je schopnost vzlétnout na nezpevněných a krátkých plochách
a v extrémních podmínkách. Letounem se
může přepravit 19 cestujících nebo 1 800 kg
nákladu. Tento typ se stále vyrábí a nejvíce strojů létá v Rusku (také firma Aircraft
Industries má dnes ruské majitele). „Toto
malé české dopravní letadlo bylo konstruováno s láskou, vyráběno s pečlivostí a vždy
zalétáno s respektem,“ uvedl pro média
šéfpilot Aircraft Industries a osobnost českého letectví Stanislav Sklenář.

Mikula. Odbory v Aircraft Industries mají
podle Josefa Mikuly s vedením a majiteli
dobré vztahy. „Daří se nám vyjednávat kvalitní kolektivní smlouvy, sociální dialog je na
dobré úrovni. Kromě různých sociálních výhod a týdnu dovolené navíc se na tento rok
podařilo vyjednat plošné navýšení mezd
o 2 100 Kč měsíčně pro každého zaměstnance a od 1. července dojde k dalšímu

plošnému navýšení o 2,5 %. Věříme, že tento trend bude pokračovat i v následujících
letech. Firma v současnosti prosperuje.
Kolektivní vyjednávání se daří hlavně díky
velké členské základně, organizovanost je
k 7. květnu 2019 rovných 500 členů, což
činí 49,2 %,“ dodává předseda Odborového
svazu KOVO Základní organizace Let, a. s.,
Josef Mikula.
(mia)

Let Kunovice zachránili odboráři
Budoucnost kunovické továrny v 90. letech
nevypadala růžově. „Na tom, že dnes existujeme, mají největší zásluhu kovácké odbory. Během 90. let jsme zažili krizi, podnik šel do konkurzu, výroba se zastavila
a z 6 000 zaměstnanců zůstalo pouhých
400. Musím připomenout velikou zásluhu
předcházejících předsedů místní organizace Milana Blažka a Jaromíra Švába a v neposlední řadě tehdejšího předsedy OS KOVO
Josefa Středuly, kteří jezdili na mítinky
a jednali na ministerstvech, aby Let Kunovice zachránili. Jim a ostatním odborářům za
to patří velký dík,“ vzpomíná předseda Josef

Prototyp letounu LET XL-410 Turbolet po rekonstrukci

FOTO: Archiv Let Kunovice

Podpora z konta pomoci při živelních pohromách dorazila i do Hyundai
Základní organizace, jejichž členové se rozhodnou přispívat na Konto na pomoc členům při živelních pohromách, založené pro
tento účel OS KOVO, mají nárok na poskytnutí sociální pomoci pro každého člena ZO, kterého postihla živelní pohroma. Poskytnutí pomoci se vztahuje na poškození nemovitosti, která je v majetku člena organizace, nebo na ni má nájemní smlouvu.
Příspěvky ZO jsou ve výši nejméně deseti korun za jednoho člena na rok, nebo v případě, že se ZO rozhodne na konto nepřispívat, může každý člen zaplatit individuální příspěvek ve výši nejméně padesáti korun za rok.
Neštěstí, které postihlo člena ZO OS KOVO
Hyundai Czech, nenechalo jeho kolegy
chladnými. Předseda místních odborů
Patrik Fupšo se obrátil na OS KOVO s žádostí o pomoc. „Když našemu dlouholetému členovi Pavlovi vyhořel byt, tak
jsme nezaváhali a podali mu pomocnou ruku. Naše ZO totiž každoročně přispívá na konto živelných pohrom při
OS KOVO, díky němuž lze rychle a účin-

ně pomoci všem odborářům, které postihla živelná katastrofa. Po vyřízení potřebných formalit jsme veškeré podklady
zaslali na centrálu, kde celou situaci zodpovědně posoudili, a do třech pracovních
dní jsme peníze pro dotyčného pána měli
na účtu. Ty jsme obratem našemu kolegovi také předali, a nutno podotknout, že
byl částkou 30 000 korun velice mile překvapen,“ uvedl Patrik Fupšo.
(mia)

Předseda Patrik Fupšo (vpravo) předal kolegovi finanční podporu
FOTO: ZO Hyundai
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členů na taktiku vyjednávání. V čele nové
organizace stanul v roce 2005 Roman Bence a do čela stávající byl později zvolen Ladislav Melichar. „Došlo k tomu, že jsme se
názorově rozešli. Máme každý své vize, ale
vzájemné souboje nemají význam. Platí
mezi námi nepsaná dohoda ,o neútočení‘
a se zaměstnavatelem vyjednáváme společně,“ dodává k rozdělení Ladislav Melichar.
Museli jsme táhnout za jeden provaz
Zlomová doba ve vztazích mezi odbory
a managementem v Bosch Diesel nastala podle obou předáků až s příchodem
globální finanční a ekonomické krize v letech 2008–09. Lidé byli nuceni se sjednotit
a táhnout za jeden provaz. „V době před
krizí byla komunikace problematická, nedařilo se kolektivní vyjednávání, odbory nebyly akceptovány. Poměrně účinně jsme se
bránili prostřednictvím medializace v tisku a podnětů ke kontrolám na inspektorát
práce. Lepší spolupráce nastala až v období krize, kdy jsme museli společně zabránit
většímu propouštění. Od té doby se vztahy
už jenom zlepšují. Ne, že by dnes byla jednání jednoduchá, jsou tvrdá, ale korektní.
Obě strany se respektují,“ chválí současný
vývoj Roman Bence.

Jihlavský Bosch zaměstnává 4500 lidí
FOTO: Archiv Bosch

„V Německu mají jiné zákony a odbory tam
mají trochu jiné postavení. Tady jsme museli vše budovat od začátku a vytyčit mantinely vzájemné komunikace. S každým
novým ředitelem rostly naše zkušenosti
s vyjednáváním. Dnes, když přijde do továrny nový šéf, tak jeho první návštěva míří
k odborům. Postupem času jsme si toto
postavení vydobyli. S vedením pravidelně
jednáme a naše příprava na kolektivní vyjednávání probíhá prakticky po celý rok,
probíráme s předstihem jednotlivá témata,
připravuje se půda a nalézá shoda. Při kolektivním vyjednávání se věci už jen doladí,“
upřesňuje Ladislav Melichar.

Vedoucí personálního oddělení Ing. Pavel Krsička sází na konstruktivní dialog

ního oddělení Bosch Diesel Jihlava Ing. Pavla Krsičky probíhá spolupráce s odbory na
konstruktivní bázi.
„Základem naší spolupráce je dobrá komunikace a opravdu konstruktivní dialog, kdy
obě strany chtějí nalézt shodu. S oběma
předsedy máme pravidelné termíny, kdy
diskutujeme otevřená témata, abychom
dokázali zavčas reagovat na situace, které
v našem závodě vznikají, a našli jejich
schůdné řešení,“ potvrzuje dobrou spolupráci s odbory Ing. Pavel Krsička.
Jedním ze společných úspěchů odborů,
společnosti Bosch Diesel a města Jihlava je
výstavba mateřské školy, která zaměstnancům pracujícím ve směnných provozech
poskytne možnost zajistit péči o své děti 24
hodin denně. Firma Bosch přispěje na provoz a vybavení mateřské školy. „Už dlouhé
roky se zaměřujeme na sladění rodinného
a pracovního života, a právě mateřská škola je důležitým projektem této cesty,“ dodává Ing. Pavel Krsička.
Mezi významné aktivity firmy Bosch patří podpora vzdělávání. „Řadu let podporujeme technické vzdělávání, protože cítíme
nedostatek technicky vzdělaných odborníků na trhu práce. Proto na různých stupních školního systému zavádíme projekty,
které by měly u dětí zvýšit zájem o techniku. V našem areálu máme školicí středisko, kam chodí studenti jihlavské Střední
školy průmyslové, technické a automobilní na praxi. Vybavení střediska je na špičkové úrovni a studenti tak získají přístup
k nejnovějším technologiím. V rámci našeho

FOTO: (mia)

kariérního systému rozvoje se zde školí také naši zaměstnanci, kteří mají zájem
o zvýšení své kvalifikace,“ uvádí k otázce
vzdělávání vedoucí personálního oddělení
Bosch Diesel Jihlava Ing. Pavel Krsička.
Benefity nejsou samozřejmost
Podle Romana Benceho jsou dosažené
úspěchy kolektivního vyjednávání mnohými zaměstnanci brány jako samozřejmost.
„Bohužel řada našich zaměstnanců si myslí, že spousta věcí, které máme nasmlouvané jako benefity, vychází ze zákoníku
práce a zaměstnavatel je musí poskytnout –
nemusí. Mohu konstatovat, že jednání odborů se zaměstnavatelem je na dobré
úrovni, zároveň si jako odbory uvědomujeme, že pro zaměstnance ve firmě Bosch
Diesel je možné udělat daleko více, a v tomto smyslu budeme dál se zaměstnavatelem
vyjednávat,“ dodává předseda II. základní
organizace Odborového svazu KOVO Bosch
Jihlava Roman Bence.
„Jako pozitivní vnímáme, že o jihlavském podniku se jedná a počítá se s ním.
Vidíme, že do firmy se investuje, dokonce minulý rok byl v investicích rekordní.
Náš podnik byl ustanoven výběhovým
závodem, pokud by tedy nastalo omezení výroby dieselových komponentů,
v Jihlavě se bude pokračovat dál,“ říká
na závěr předseda Základní organizace
Odborového svazu KOVO při Bosch Diesel
Jihlava Ladislav Melichar.
(mia)

Mateřská škola pojede 24 hodin
Zkušenosti místních kováků se odrážejí
v pozitivních výsledcích kolektivního vyjednávání a v řadě dosažených benefitů.
K významným výhodám patří tzv. předdůchodový program pro zaměstnance, kteří tvrdě manuálně pracují. Tři roky před
nárokem na starobní důchod mohou pobírat 100% mzdu při polovičním úvazku.
Jihlavský Bosch Diesel se mimo jiné stal
držitelem certifikátu Audit rodina a zaměstnání, který uděluje MPSV jako ocenění
přátelského postoje firmy k rodinným
potřebám svých pracovníků. Odbory se ve
firmě staly i významným partnerem v oblasti vzdělávání. Podle vedoucího personál-

Výrobní areál Bosch Diesel je vybaven špičkovými technologiemi

FOTO: Archiv Bosch

4 | KOVÁK číslo 10/2019 | 27. května | Aktuálně

Okénko do regionu | Bc. Lubomír Jan Muzikář, PgDip, vedoucí RP Jihlava

Kováci na Vysočině bilancovali
Po roce zdravíme čtenáře z Regionálního pracoviště Jihlava a z Krajského sdružení OS KOVO Kraje Vysočina. A jak v našem krajském sdružení plníme priority, které jsme si před časem stanovili? Nechme hovořit
fakta, která obsahuje tradiční zpráva o činnosti sdružení za uplynulý rok. Tu si před nedávnem vyslechli
v Domě kultury odborů (DKO) Jihlava v premiéře účastníci krajské konference v čele s předsedou OS KOVO
Jaroslavem Součkem.
Udržení, případně navýšení počtu členů
OS KOVO
Aktuálně KS sdružuje 52 ZO (oproti 55
v roce 2018) a dvě seskupení členů (loni
čtyři), působících u 65 zaměstnavatelů
s cca 25 tisíci zaměstnanci. Po předloňském mírném úbytku naše krajské sdružení
získalo 681 nových členů, což v podstatě zvedlo kováckou organizovanost v kraji
o jedno procento. (Nyní máme 6 413 členů
dle § 12 čl. 2 Stanov a 7 991 celkem.)
Podpora zakládání nových ZO a seskupení členů v působnosti KS Vysočina,
včetně aktivního vyhledávání firem, ve
kterých je šance založit seskupení členů
Díky aktivitě zaměstnanců RP Jihlava a některých funkcionářů (zejména členů Rady
KS) se na řadě neformálních schůzek napříč
regionem postupně daří zvyšovat povědomí o odborech (a možnostech zakládat ZO
či seskupení členů).
Podle našich zkušeností se vyplácí hledat
také ve vlastních řadách. Například restartovat ZO, které dlouhodobě „skomírají“.
Z vlastní praxe můžeme uvést ZO Automotive Lighting Jihlava, která po obměně VZO
a po nadprůměrné pozornosti ze strany RP
během dvou let zvýšila počet členů z původních 38 (z cca 2200 zaměstnanců!) na
současných 705, čímž se posunula až na
první příčku našich ZO dle velikosti. Ale důležitější byl související nárůst síly a zdravého
sebevědomí této organizace, které se (pod
hrozbou stávky) podařilo uzavřít kvalitní
dvouletou kolektivní smlouvu.

růst mezd byl vyšší. Hodnota benefitů mírně vzrostla, zejména v oblasti příspěvků na
penzijní spoření a příspěvku na stravování. Po letech stagnace se také ve větší míře
zvyšovaly stabilizační odměny za věrnost
zaměstnavateli. Průměrné mzdy na Vysočině rostly z 31 598 Kč na 34 226 Kč, tj. růst
o 8,3 % (více než zbytek ČR). Roční mzda
tak průměrně v „našich“ firmách vzrostla
o více než 31,5 tis. Kč.
Pokračovat v propagaci KS Vysočina
a jednotlivých ZO
Výraznou pomocí v této oblasti je náš velký propagační stan. Využíváme ho jednak
na úrovni regionu, kdy je např. spolu se zaměstnanci RP Jihlava a funkcionáři KS Vysočina svébytnou součástí dvoudenní promo
akce ČMKOS na náměstích (loni v Jihlavě
a Žďáru nad Sázavou, letos plánujeme Humpolec a Jihlavu), tak i na úrovni jednotlivých
ZO. I letos byl náš stan součástí prvomájové akce ve firmě ŽĎAS Žďár nad Sázavou
(přes 4,5 tisíce návštěvníků) a opakovaně
poslouží i během víkendových akcí a letních táborů pořádaných odbory v rekreačním středisku v Zubří u Nového Města na
Moravě.
RHSD a RR OS ČMKOS – pokračovat v nastoleném trendu zvýšení prestiže zástupců odborů
Vzájemné vztahy s Regionální radou a vylepšení vztahů v rámci RHSD byly na Vysočině dlouhodobě jednou z našich priorit.
V letošním roce ale čeká RROS Vysočina vol-

ba předsedy a místopředsedů. Pro všechny představitele RROS jsou obecně funkce časově velice náročné (jednání RROS
Vysočina, krajská tripartita, teritoriální pakt
zaměstnanosti, komise a výbory Kraje Vysočina, kulaté stoly, projekty MPSV, semináře,
marketingové akce ČMKOS…). Toto vše buď
ve volném čase, nebo na úkor práce pro
členy mateřské ZO, nebo pro KS. A to vše
s nedostatečnou podporou svazů i konfederace. Což je předmětem časté kritiky i na
jednáních s vedením ČMKOS. Je tedy zcela nezbytná výraznější podpora zástupců,
kteří vedou sociální dialog v krajích. Pokud
ke zlepšení nedojde, bude podle nás tento
dialog ohrožen.
Děkujeme kolegům za dlouholetou práci v ZO
Ve středu 17. dubna se v DKO Jihlava uskutečnila konference Krajského sdružení
OS KOVO Kraje Vysočina, které se jako
host zúčastnil i předseda OS KOVO Jaroslav
Souček. Účastníci konference, kromě své
obvyklé agendy, pozorně vyslechli zprávu o činnosti v uplynulém roce přednesenou zmocněncem KS Romanem Bencem.
Konference již tradičně ocenila za dlouholetou práci ve prospěch odborů některé
(zpravidla odcházející) funkcionáře jednotlivých ZO. Zástupci OS KOVO vyjádřili poděkování za dlouholetou práci v základní
organizaci čtyřem předsedům ZO - Jiřímu
Skálovi (Kinský Žďár nad Sázavou), Jiřímu
Hodačovi (Humpolecké strojírny), Vlastimilu Nožičkovi (Motorpal Velké Meziříčí) a Milanu Olišarovi (Jihlavan Jihlava).

Aktivně podpořit kampaň ČMKOS Konec
levné práce
Naše krajské sdružení tuto mediální akci,
bedlivě sledovanou i našimi zaměstnavateli, podporuje od jejího počátku. Jak na
naší konferenci zaznělo, prosté naplnění
kvót účastníků v hale by nemělo zůstávat
pro svazy a poté regiony jediným smyslem. Bohužel se nekonala a nekoná žádná
další masivní podpora této akce na nižších
úrovních, která by rozšířila a přenesla ducha akce dál až k našim řadovým členům.
Důležitost této kampaně tak možná doceníme až poté, co pro malou podporu postupně zanikne.
Přitom i loni vycházely z doporučení vyhlášených v kampani naše vyjednávací týmy
při KV. Mzdový růst máme sjednán v 35
kolektivních smlouvách ze 49. Zaměstnavatelé se sice zavázali k navýšení mezd v průměru pouze kolem šesti procent, skutečný

Zástupci OS KOVO poděkovali funkcionářům ZO za dlouholetou práci

FOTO: RP Jihlava

Servis | 27. května | KOVÁK číslo 10/2019 |5

Právo | Mgr. Iva Štědrá, specialista právník úseku odborové politiky OS KOVO

Ověření podpisu
Naše ZO potřebovala ověřit podpis předsedy, který za ověření podpisu u advokáta musel zaplatit. To již
nejsou odborové organizace od poplatku za ověření podpisu osvobozeny?
P. S., Český Brod
Osvobození od poplatků za ověření shody kopie s originálem
a ověření podpisu pro
odborové organizace
stále platí, a to v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb.,
o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, položka č. 4 a) a č. 5 a). Je však
podstatné, kam si půjdete váš podpis, případně i shodu kopie listiny s originálem,

ověřit. Podle tohoto sazebníku správních
poplatků se řídí obecní úřady, úřady městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a úřady
městských částí hlavního města Prahy, jejichž seznam stanoví prováděcí právní
předpis, dále krajské úřady a zastupitelské úřady stanovené prováděcím právním
předpisem. Pokud si půjdete ověřit podpis na listině související s činností ZO na
některý z uvedených úřadů, neměli byste

za ověření nic platit. Pokud však využijete
k ověření podpisu jiná místa Czech POINT
(Českého podacího ověřovacího informačního národního terminálu), nebo služeb
advokáta či notáře, již od poplatku osvobozeni nebudete, na jejich činnost se výše
uvedený sazebník správních poplatků nevztahuje. Naopak můžete být i překvapeni,
že částka za ověření bude o něco vyšší, jelikož bude navíc k částce za ověření připočteno DPH v zákonné výši.

Bydlení | JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR

Podnájem a drobné opravy bytu
Co se rozumí pod pojmem drobné opravy v podnájmu, co jimi je a co už není? Jaký je na ně limit? Jak je to
s vymalováním bytu? Kdo hradí tyto náklady?
K. M., Hulín
Nájemce provádí a hra- dy č. 308/2015 Sb. Předpis naleznete např. Ptáte se na malování v bytě. Vymalování
dí pouze běžnou údrž- na www.zakonyprolidi.cz.
bytu patří k běžné údržbě bytu, tedy k pobu a drobné opravy Přesáhne-li součet nákladů za drobné vinnostem nájemce. Byt by měl být čistý,
související s užíváním opravy uvedené ve shora uvedeném naří- vymalovaný, uklizený, tedy udržovaný.
bytu. Od 1. 1. 2016 jsou zení vlády v kalendářním roce částku rov- To, co platí pro nájem bytu, lze použít i pro
pojmy běžná údržba nající se 100 Kč/m2 podlahové plochy bytu, podnájem bytu, pokud se však nájemce
bytu a drobné opravy další opravy v daném kalendářním roce se a podnájemce ve smlouvě o podnájmu nedohodnou jinak.
v bytě přehledně vymezeny v nařízení vlá- nepovažují za drobné opravy.

Bydlení | JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR

Výpověď nájmu a vyklizení bytu
Bydlím v nájmu, ale bohužel ani s příspěvkem na bydlení nejsem schopen platit nájemné a služby spojené s bydlením. Pronajímatel nájem vypověděl, ale já se nemám kam odstěhovat. Co se stane, když budu dál v bytě bydlet?
J. K., Přelouč
Chápu vaši situaci, ale když zůstanete i nadále v bytě bydlet, jen prohloubíte své problémy. Pronajímatel je totiž oprávněn dát
k soudu návrh na vyklizení bytu, a to z důvodu toho, že byt užíváte bez právního titulu (nemáte k bytu nájemní smlouvu, nájem

bytu skončil výpovědí). Soud návrhu pronajímatele vyhoví a vy budete muset uhradit
náklady s tím spojené (soudní poplatky, advokát), popřípadě i náklady spojené s exekucí, kdy budete vystěhován exekutorem.
Navíc po vás pronajímatel bude požadovat

náhradu ve výši ujednaného nájemného až
do doby vyklizení bytu. Doporučuji, abyste svoji bytovou situaci intenzivně řešil, zejména sám, ale i ve spolupráci se sociálním
a bytovým odborem příslušného obecního
či městského úřadu.

Bydlení | JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR

Skončení nájmu bytu a předávací protokol
S pronajímatelem jsem se písemně dohodl o datu skončení nájmu. Musím předat byt na základě sepsaného protokolu, nebo
stačí se vystěhovat a předat mu klíče od bytu?
P. Č., Kutná Hora
Protokol o předání bytu nájemci při vzniku nájemního vztahu nebo protokol
o odevzdání bytu pronajímateli při skončení nájemního vztahu není žádným
právním předpisem upraven.

Přesto však praxe ukazuje, že protokol lze jen doporučit. Předávací
protokol by měl obsahovat zápis o stavu bytu (bez závad, s popsanými závadami), o stavu měřičů (např. vodoměr,

plynoměr, elektroměr) a samozřejmě
nesmí chybět datum a podpisy nájemce a pronajímatele. Na základě sepsání protokolu lze předejít mnoha sporům
mezi pronajímatelem a nájemcem.
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Bydlení | JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR

Vada stavby
Jsme bytový dům o 12 bytech a čtyřech podlažích. Vlastník bytu v posledním patře nám oznámil, že
měl mokrý strop v koupelně, pozval si tam likvidátora z pojišťovny, který mu sdělil, že to není pojistná
událost, že se jedná o závadu při stavbě. Firma, kterou si pozval na opravu, při rozbourání stropu zjistila, že je spadlá izolace okolo stoupačky a tím docházelo k rosení vody a protečení skrz zeď. Vlastník
bytu nechal provést opravu a nyní se obrátil na výbor, že chce tuto opravu uhradit. Já, jako člen výboru, jsem žádné stanovisko nezaujala, nicméně považuji postup vlastníka bytu za nesprávný. Myslím,
že jsme mohli oslovit pojišťovnu a požadovat kompenzaci. V případě, že by pojišťovna hradit odmítla,
pak se celá záležitost ze strany vlastníka měla řešit ve spolupráci s SVJ. Vlastník měl předložit rozpočet opravy a mohli jsme se dopředu dohodnout o úhradě z fondu oprav. Jaký je váš názor?
J. P., Pelhřimov
Domnívám se, že vlastník jednotky, ač
zvolil, nesprávný postup, rozhodně jednal ve prospěch celého společenství,
snažil se odstranit vadu na společných
částech domu. Myslím, že vlastník očeká-

val vadu uvnitř bytu, proto pozval likvidátora své pojišťovny a snažil se jednat, co
nejrychleji, aby vada nezpůsobila další
škodu. Máte pravdu v tom, že jakmile mu
likvidátor sdělil, že se jedná o vadu stavby,

FOTO: pixabay

FOTO: pexels

tedy společných částí domu a nikoliv bytu,
měl se vlastník obrátit na výbor SVJ a řešit
odstranění vady ve spolupráci s SVJ podle
vašich pravidel pro správu domu a pozemku, prohlášení vlastníka, vašich stanov, popřípadě dalších předpisů, které jste si ve
vašem SVJ pro postup pro odstraňování
vad společných částí domu vytvořili.
Na druhou stranu i tento vlastník finančně
přispívá na správu domu a pozemku (do
„fondu oprav“), proto navrhuji řešit tento
případ dohodou. Doporučuji, na základě
vlastníkem předložených faktur a případné fotodokumentace vady, náklady vzniklé
s odstraněním vady stavby z fondu oprav
vlastníkovi uhradit.
Jak na tento případ bude nahlížet likvidátor vaší pojišťovny, nedokážu odhadnout,
ale za zkoušku nic nedáte, když pojišťovnu oslovíte.
V každém případě se jedná o vadu společných částí domu, nikoliv bytu.

Bydlení | JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR

Výpověď nájmu před uplynutím doby určité
Mám uzavřenu nájemní smlouvu na dobu určitou, ještě má trvat šest měsíců. Nyní jsem ale dostala výpověď, neboť si prý můj
dospělý syn vodí domů slečny, dělá na chodbě domu nepořádek a je hlučný. Mám se okamžitě vystěhovat. Synovi jsem domluvila a v současné době ani v domě nebydlí. Je možné ukončit nájem takto předčasně?
K. H., Pardubice

Pronajímatel vám může dát výpověď ještě před uplynutím sjednané doby nájmu, ale pouze z důvodů uvedených
v ustanoveních § 2288 a 2291 občanského zákoníku. Obecně lze tyto výpovědní důvody označit jako závažné
porušování povinností nájemce a členů
jeho domácnosti.
Nemohu se vyjádřit k vaší výpovědi, pro-

tože ji nemám k dispozici, ale mohu se domnívat, že pronajímatel vám dal výpověď,
neboť váš syn způsobuje obtíže pronajímateli či osobám, které v domě bydlí. Pokud s výpovědí nesouhlasíte, můžete
proti ní podat námitky a bránit se žalobou
u soudu. Vzhledem k tomu, že váš nájem
by i tak zanedlouho skončil, je zbytečné
soudní řízení zahajovat.

FOTO: pexels

Servis | 27. května | KOVÁK číslo 10/2019 |7

Práva spotřebitele | JUDr. Zdeňka Vejvalková, specialistka na spotřebitelské právo

Prodej na dluh?
Prodal jsem dražší kolo za 50 000 Kč. S kupujícím jsem sepsal smlouvu, podle níž mi může splácet 5000 Kč
měsíčně. Zaplatil mi však pouze první splátku a další nesplácí již třetí měsíc. Snažil jsem se mu domluvit,
na nic nereaguje. Nakonec mi přestal brát i mobil a poštovní zásilky nepřijímá. Jak mám postupovat dále?
E. H., Brno

Je třeba zdůraznit, že
jsem neviděla smlouvu, kterou jste podepsal s kupujícím, tedy
kupní smlouvu. Nevím, jaké máte stanovené podmínky při
neplnění závazků z ní plynoucích, ani zda
má veškeré náležitosti. Odpovídám tedy
pouze v obecné rovině. Pokud byste chtěl
řešit svůj konkrétní případ a informace
poskytnuté v tomto článku by vám nestačily, doporučuji konzultaci u advokáta, popřípadě mu věc svěřit k řešení. Obecně je
třeba postupovat takto:
1. Zahájení vymáhání
Prvním krokem při vymáhání pohledávky je zaslání výzvy (předžalobní) k úhradě.
V ní dlužníka vyzvěte, aby dobrovolně
uhradil, co je vám dlužen, tedy dluh spolu s příslušenstvím. Tím může být zejména úrok z prodlení, poplatek z prodlení,
případně také smluvní pokuta, která musí
být zakotvena ve smlouvě.
Výzvu si můžete napsat sám nebo pověřit jejím sepsáním sjednaného advokáta.
Nezapomeňte s advokátem sjednat cenu
této služby předem, abyste nebyl nemile
překvapen výší jeho odměny, kterou lze
stanovit smluvně. Můžete oslovit i více
advokátů, což je vzhledem k smluvním cenám žádoucí.
V případě, že se rozhodnete zaslat výzvu
sám, můžete použít tento vzor:

Několik poznámek ke vzoru výzvy:
Formální náležitosti výzvy nejsou podstatné. Vzor si musíte upravit na svůj konkrétní případ. Důležité je, aby bylo zřejmé,
o jaký dluh se jedná, v jaké výši je pohledávka, a aby byla stanovena lhůta, dokdy
má být dluh uhrazen. Dále je třeba uvést
datum a vlastnoruční podpis.
Je vhodné výzvu zaslat doporučeně
a uschovat stvrzenku i s kopií výzvy, aby
bylo možné u soudu zaslání prokázat. Výzva musí být zaslána na doručovací adresu dlužníka. Pro soud není rozhodující,
zda dlužník dopis převzal, věřitel (tedy vy)
musí být schopen prokázat, že výzvu odeslal na správnou adresu.
Další možnost vyřešení:
Pokud dlužník tvrdí, že nestačí splácet
pro nějakou subjektivní překážku, ale
že by zvládl nižší splátky, můžete navrhnout smírné řešení věci. Pokud budete
oba s novým řešením souhlasit, můžete věc vyřešit novou dohodou o splátkách. V takovém případě s dlužníkem
sepište splátkový kalendář s uznáním dluhu. Toto uznání dluhu doporučuji sepsat u notáře, aby bylo exekučně
vymahatelné. Také je třeba pamatovat na sankce v případě neplacení. Nebude-li tento postup možný
a dlužník neuhradí pohledávku dob-

rovolně, nezbude vám nic jiného než
podání soudní žaloby.
2. Soudní žaloba
Pokud si na tuto službu sjednáte advokáta, opět se informujte o výši odměny,
kterou si bude za své služby účtovat.
Úhradu advokát stanoví buď v procentech z vymáhané jistiny (tedy z částky dluhu stanovené v korunách), nebo pevnou
částkou. V některých případech může advokát požadovat také cestovné a úhradu
za ztrátu času.
Taktéž je třeba uhradit soudní poplatek
a další náklady spojené se soudním řízením. Budete-li ve sporu úspěšný, můžete
tyto náklady po dlužníkovi vymáhat jako
součást nákladů řízení. I na tomto se můžete domluvit s advokátem, který vám objasní případné dotazy.
3. Vymáhání pohledávky v exekučním
řízení
Pokud dlužník neuhradí svůj dluh ani na
základě pravomocného a vykonatelného rozhodnutí soudu, je třeba učinit další
krok. Musíte pokračovat ve vymáhání pohledávky v exekučním řízení.
I tento krok můžete učinit sám podáním
u exekutora. Vykonatelné rozhodnutí
soudu, které nabylo právní moci, je exekučním titulem k vymáhání dluhu.

V záhlaví výzvy uvést jméno a adresu
dlužníka.
Výzva k uhrazení dluhu
Vážený pane (jméno dlužníka),
tímto dopisem Vás upozorňuji na skutečnost, že jste mi dosud neuhradil dlužnou
částku ve výši 45 000 Kč. Tento můj nárok
vyplývá z písemné kupní smlouvy, kterou
jsem s Vámi uzavřel dne ……… Dluh měl být
uhrazen následovně ………, a to do dne ………
(případně vypsat jednotlivé splátky), jak ze
smlouvy vyplývá.
Bohužel jsem od Vás zatím neobdržel
řádné plnění závazků ani vysvětlení proč,
částky dosud nebyly splaceny. Vyzývám Vás
proto, abyste částku v plné výši uhradil nejpozději do sedmi dnů, a to na číslo účtu
xxx/xx nebo v hotovosti k mým rukám na
adresu, kterou uvádím.
Zároveň Vás musím upozornit, že pokud
v uvedené lhůtě dluh uhrazen nebude, obrátím se se svým nárokem na soud.
Uvést místo, den, vaše jméno a adresu

FOTO: pixabay
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Reklamace u České pošty
Jak je to s reklamací balíku přepravovaného poštou. Měla jsem obdržet balík od přítelkyně, bohužel na
poštu nedorazil. Pošta se tvářila, že jí vůbec nepřísluší věc řešit. Kamarádce na podací poště řekli, že poštu doručí následující den, nejpozději do dvou dnů. Po týdnu, kdy mi balík do vlastních rukou doručen
nebyl, jsem pojala podezření, že něco nebude v pořádku. Protelefonovala jsem více, než byla cena balíku.
Vedoucí naší pošty nic nezajímalo, protože balík k nim prý nedošel. Dověděla jsem se pouze, že balík byl převzat do přepravy. Nastala situace, kdy balík nebyl na odesílající poště ani na přijímající poště. Pošty si můj
balík přehazovaly jako horký brambor, ovšem pouze verbálně, fyzicky jsem ho prostě nevypátrala. Po
dalším týdnu a dalším telefonování mi na hlavní poště bylo řečeno, že balík je v úložně, nic víc, nic míň.
Skončilo to verzí, že balík byl na naší poště, ale já si ho nevyzvedla, tak ho vrátili zpět na odesílací poštu
a ta ho uložila na úložně. Doklady o tom, že mi pošta oznámila uložení zásilky, odmítla pošta vydat. S vedoucí pošty jsem se
pohádala, ale oznámení mi neukázala, nemohla ho ani mít, protože nic nedošlo. Vedoucí pošty jsem sdělila, že nehodlám
dělat nic víc, než že jí sděluji a reklamuji nedodání balíku, aby sepsala protokol. Zjistila jsem, že i dnes platí, že pošta je stát
ve státě. Nakonec jsem si balík musela vyzvednout na hlavní poště vzdálené 18 km.
B. N., Brno
Kdy a kde reklamovat?
Některé situace má Česká pošta uvedeny
na svém webu, ale slovy neplýtvá. Najdeme zde informace o tom, jak reklamovat
poškozené zásilky, a to při vyšší váze tzv.
nadrozměr.
Další informace najdeme v poštovních podmínkách, zde najdeme informace o tom, že
můžeme reklamovat elektronicky jen v některých případech. Reklamace dodání je
možné uplatnit jen v případě služby:
• doporučená zásilka,
• doporučená slepecká zásilka,
• cenné psaní nebo
• cenný balík.
Kdy musí reklamovat odesilatel!
V ostatních případech musí odesilatel zadat reklamaci přímo na poště, a to do jednoho roku od podání zásilky.
Souhrnná pravidla pro proces reklamací jsou uvedena v obecných poštovních
podmínkách, viz dole na webu pošty.
Ovšem reklamace služeb Balík Do ruky
nebo Balík Na poštu není popsána
v obecných podmínkách, ale v dokumentu
Poštovní a obchodní podmínky – ostatní
služby.
Pošta má řadu příkazů a podmínek pro
toho, kdo reklamuje, např. jako nutnou
podmínku vedle poškozené zásilky uvádí
předložení Podacího lístku. Jde o doklad
o uzavření poštovní smlouvy a jejím obsahu. Zásilky pošta eviduje pod podacím číslem, které je na stvrzence.
V případě, že odesilatel podací stvrzenku
ztratí, může požádat o vystavení druhopisu
podací stvrzenky, ale pouze v tom případě,
že je možné zjistit všechny potřebné údaje. Na základě druhopisu podací stvrzenky
pak může podat reklamaci.

FOTO: unsplash

Nesouhlasíte?
V případě, že s výsledkem reklamace nesouhlasíte, můžete dle zákona č. 29/2000
Sb., o poštovních službách, podat u Českého telekomunikačního úřadu (dále též ČTÚ)
návrh na zahájení řízení o námitce proti vyřízení reklamace, a to do jednoho měsíce
od obdržení Oznámení o výsledku reklamace. Přímo České poště můžete také pře-

dat svůj nesouhlas s vyřízením reklamace
a ta je pak přezkoumána.
Reklamacemi a stížnostmi, u nichž zákazníci vyčerpali všechny řádné a opravné
prostředky, a přesto nejsou s výsledkem
spokojeni, má pravomoc nad rámec právních předpisů ve zřetele hodných případech rozhodnout o odškodnění zákazníka
poštovní ombudsman.

Obyčejný dopis nelze reklamovat!
Proč? Obyčejný dopis, ke kterému podací
lístek není, reklamovat nelze, protože obyčejné zásilky nejsou evidovány.
Lhůta k vyřízení reklamace
Na vyřízení reklamace má pošta obvykle 30
dní, oznámení o výsledku posílá písemně.

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

Z Kosovy Hory k Červenému Hrádku
Dnes vás pozvu na výlet ze středočeské obce Kosova Hora k zámku Červený Hrádek u Sedlčan. Od vlakové zastávky nás do centra
Kosovy Hory přivádí červená značka. První zastavení učiníme u kostela svatého Bartoloměje. Zahrada kolem kostelíka je uzavřená, a tak jej můžeme obdivovat pouze zvenčí.
Z tvrze se stal kostel a zámek
Z informačních materiálů se můžeme dočíst,
že zde původně stávala tvrz, která byla přestavěna na románsko-gotický kostel. Z této
doby se dochovalo obvodové zdivo presbytáře s fragmentem románského okénka, kružbovým oknem a hrotitým portálkem
v jižní zdi lodi. Později byl kostel renesančně
a barokně upraven, ze staršího vybavení se
dochovala křtitelnice z roku 1590.
Jen pár metrů od kostela svatého Bartoloměje stojí historický zámek. Vznikl v 16. století
přestavbou z původní tvrze, stejně jako blízký kostel. K zásadním stavebním úpravám
došlo na zámku v roce 1838, kdy byla snížena původní věž. V roce 1950 prošel zámek
rekonstrukcí, v jejímž rámci byl pokryt novými sgrafity. Traduje se, že zámek je propojen podzemní chodbou s blízkým zámkem
Červený Hrádek. Objekt je dnes soukromým
majetkem a veřejnosti není přístupný.
Kašna se sochou s nejasnou dobou vzniku
Na náměstí se ještě zastavíme u kašny z roku
1871. V jejím středu se nachází pozdně ba-

rokní socha svatého Jana Nepomuckého
z doby kolem poloviny 18. století. Přesné
stáří sochy není známo.
Vracíme se ke kostelu, u kterého odbočíme
na modrou turistickou značku a vydáme se
k Sedlčanům. Na konci Kosovy Hory míjíme
barokní hřbitovní kapli postavenou v roce
1731. Dal ji zbudovat majitel panství Jan Ferdinand Clanner z Engelshofu. Na oltáři jsou
sochy archandělů Michaela a Rafaela.

jmem. Přestože je zámek soukromý a vstup
do něj není běžně umožněn, podívat se do
něj občas můžete. Majitel v něm pořádá různé společenské a kulturní akce. Objednat si
zde můžete také soukromou oslavu nebo
svatbu. Volně přístupný je zámecký park,
který prochází postupnou revitalizací.

Pohádkový zámek Červený Hrádek
Další cesta vede podél lesa a přes louku.
Po pár kilometrech budeme stát před zámečkem Červený Hrádek, který je ozdobou
zdejšího kraje. Svoji nynější podobu pseudogotického sídla mu vtiskl v letech 1894–96
světoznámý architekt Jan Kotěra, který se
podílel na úpravě jižního křídla, věže a interiérů, v nichž se inspiroval secesí.
Po roce 1948 byl zámek zestátněn a prostory využívalo muzeum a archiv. Změna vlastníka nastala znovu po roce 1989, kdy byl
zámek navrácen původním majitelům. Zámecký objekt je dnes vzorně udržovaný
a působí pohádkovým a romantickým do-

Ze zaniklé obce k vypálenému loupežnickému hradu
Na dnešní výšlap se vydáme do romantického údolí říčky Blanice na Prachaticku. Podíváme se na pietně obnovený hřbitov, který jediný přežil zánik vesnice Cudrovice, vyšplháme ke zřícenině hradu, v němž řádili loupeživí rytíři, a potěšíme se úchvatnými pohledy na šumavskou krajinu.
Náš asi šestikilometrový výlet startujeme na
malém parkovišti u bývalé obce Cudrovice.
Po modré turistické značce se vydáváme do
údolí řeky Blanice, která ve zdejší krajině vytváří úchvatná zákoutí, jež vypadají jako vystřižená z dokumentů o kanadské divočině.
Pomalu, ale jistě směřujeme k hlavnímu
bodu naší cesty, ke zřícenině hradu Hus.
Cesta vede hustým lesem, nejprve po širší
cestě a poté po vyšlapané pěšině s kameny
a kořeny. Míjíme i několik jeskyní, vstup do
nich je ovšem zatarasen kovovými mřížemi.

zjistit, zda zdejší tekutina je opravdu natolik
zázračná. Třeba někdy příště… V další části
cesty se dostáváme ke Křišťanovickému rybníku s příjemně rašelinovou vodou. Rybník
se svými 17 hektary je oblíbeným koupalištěm a místem pro trávení dovolené pod stanem.
Osady u Zlaté stezky

Hrad, který doplatil na své obyvatele
Po chvíli se před námi objevuje kovový most
přes Blanici a poté už na nás čeká prudké
stoupání k hradní zřícenině. Povolení k výstavbě hradu získali v roce 1341 od krále
Jana Lucemburského bratři Jenčík, Vavřinec,
Herbort a Pešek z Janovic. Jednou z podmínek bylo, že se hrad stane královským manstvím a bude vždy otevřen králi v boji proti
nepřátelům. V roce 1359 na základě potvrzení Karlem IV. se panství s hradem Hus stalo vlastnictvím Peška z Janovic. Po roce 1363
páni z Janovic z tohoto kraje odešli a hrad se
stal nejspíš majetkem krále. Pozdějšími držiteli či správci hradu byli například Zikmund
Huler z Orlíka, Oneš z Orlíka a Vožice, Miku-

láš z Pístného, Jan z Mikulovic nebo Jan Smilka z Křemže, za jehož éry byl hrad využíván
jako základna k loupeživým válkám.
Po Smilkově smrti v roce 1439 osazenstvo
hradu v loupení pokračovalo pod vedením
Habarta Lopaty z Hrádku. V roce 1441 byl
hrad půl roku obléhán, dobyt, vypálen a pobořen. Dnes z hradu zůstalo několik kousků
kamenných zdí.
Opouštíme zříceninu a modrá značka nás
lesem přivádí ke Kouzelné studánce. Vody
z ní v současnosti mnoho neteče, takže těžko

Od rybníka zamíříme k samotným Křišťanovicím, kde se napojíme na Zlatou stezku, která v minulosti vedla z Pasova do dnešních
Starých Prachatic. K ochraně této i souběžných cest byla postavena řada hradů a hrádků, mezi nimi například i Kašperk, Kunžvart,
Stožec nebo námi navštívený Hus.
Po Zlaté stezce přicházíme kolem zaniklého Blanického mlýna zpět k bývalé obci
Cudrovice. Ta byla, ostatně jako mnoho
jiných šumavských vesnic, zbořena v padesátých letech minulého století. První zmínka o obci pochází z roku 1456. V roce 1910
měla ještě 20 domů, ve kterých žilo 140 německých obyvatel. Byl zde kostel Zvěstování Panny Marie se třemi zvony, postavený
v letech1849–1850. Do dnešních dnů se však
dochoval pouze malý hřbitov, u něhož naše
dnešní výletování končí.
Text a foto: Vilém Flášar
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Vydejte se za vínem na pravý moravský košt!
Za dobrým vínem není určitě nutné jezdit do zahraničí. Mnohá naše vína snesou srovnání s víny italskými, francouzskými, či například chilskými. Nevěříte? Vydejte se na některou vinařskou akci na Moravu, třeba na pravý moravský košt! Co
vás tam čeká?
nace! Někde si můžete při kapele i zatancovat. Košty se konají o víkendu, většinou
v sobotu, začínají často už kolem oběda,
končí hluboko po půlnoci. Probíhají třeba v místní sokolovně či kulturním domě,
takže se košt může uskutečnit i v případě ošklivého počasí. Většinou se ale koná
i v okolí a jde o akci, která je slavností pro
celou dědinu. Pokud si chcete akci užít
i s ochutnávkou vína a bez nutnosti odjíždět, doporučujeme zajistit si zde ubytování
s výrazným předstihem. Jde totiž o velmi
populární události s vysokou návštěvností a po pár místních pokojících se velmi
rychle zapráší.
Dny otevřených sklepů
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To nejlepší z nejlepšího
Vinařské akce se konají po celé republice, kam se sjedou vinaři, aby zde prezentovali výsledky své práce. Pokud chcete
ale skutečně autentický zážitek, vydejte
se na Moravu. Třeba na již zmíněný košt,
který se koná všude tam, kde se pěstuje
vinná réva, tedy hlavně v oblasti velkopavlovické a lednické. Věřte, že je co zažít.
Tak předně zde ochutnáte skutečně kvalitní vína. Vinaři se sem jedou předvést
a můžete si být jisti, že vám předloží to
nejlepší z nejlepšího. Obyčejná vína zde
neuvidíte. Podávají se totiž vína v kvalitě
výběr z hroznů, pozdní sběr nebo kabinetní víno. Hned na začátku se vám možná z nabízených vzorků vín zatočí hlava.
Jak vybírat? K výběru slouží katalog, ve
kterém jsou vína rozřazena podle odrůdy, dále je u vzorku uvedeno, z kterého
vinařství pochází, jeho cukernatost (to si
ale nepleťte se sladkostí vína) a také kvalita vína, tedy zda se jedná o pozdní sběr
apod. Pokud víno obdrželo nějakou medaili, dozvíte se to. V katalogu si můžete
vzorky vyškrtávat a také si k vzorkům psát
vlastní poznámky o tom, jak vám ten který chutnal a co jeho chuť připomínala.

koštovku, do které vám budou vzorky nalívat. K dispozici je také voda, ve které si
můžete sklenici vždy před nalitím vzorku
vypláchnout.
K vínu si můžete přikoupit ještě sýry, salámy, okurčičky a další pochutiny, které je
důležité spolu s vodou dostatečně konzumovat, aby kvůli vaší indispozici neskončil
košt předčasně.
Pamatujte na ubytování
Na koštu si užijete také hudby a zpěvu,
které k moravskému vínu neodmyslitelně patří. Většinou je zde také cimbálová muzika, takže si můžete zapět známé
i méně známé moravské písničky. Uvidíte, že spolu s vínem je to perfektní kombi-

Pokud jste milovníci vína, můžete navštívit celou řadu společenských akcí, které
jsou spojené s vínem. Populární jsou například takové Dny otevřených sklepů. Ty
se konají ve vinařských obcích, kde lze najít hned několik sklepů. Ty jejich majitelé otevřou a pozvou do nich návštěvníky,
aby ochutnali jejich vína. Vinaři se opět
chtějí pochlubit, takže si zde opravdu
pochutnáte. I zde si pořídíte koštovku,
kterou pohodlně zavěsíte na krk, a takto můžete obrážet hned několik sklepů
a koštovat do omrzení. I v tomto případě
radíme rezervovat si včas pokoje v ubytovacím zařízení, abyste si akci mohli užít
skutečně na maximum. Nechybí totiž muzika a všeobecná dobrá nálada.
Kde hledat? O koštech a dalších akcích
s vínem se dozvíte například na stránkách www.wineofczechrepublic.cz, kde
si můžete vybírat z koštů, festivalů vína,
ochutnávek, přednášek a veletrhů.
Michaela Kadlecová

Platíte za žetony, nebo za vstup
V katalogu si vyberete požadované víno
a zjistíte číslo vzorku. Následně si u pultu tento vzorek vyžádáte. Obsluhují většinou pravé moravské cérečky v krojích,
což zážitek z kvalitního vína ještě podpoří. Za víno neplatíte, platí se buď jednotná vstupenka ve výši pár set a vy můžete
koštovat, jak je vám libo. Anebo si zakoupíte žetony, třeba po koruně, a následně
žetony utrácíte za jednotlivé vzorky. Dále
si zde pořídíte také sklenici na víno, tzv.
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Odpočinutí a loajální
zaměstnanci
Motivujte skutečným work-life balance beneﬁtem,
daňově výhodnou poukázkou na dovolenou.

www.upcz.cz

Potěšení
každý den
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Správné znění tajenky z čísla 8: Svátek práce oslavíme v Brně na Špilberku a ve Žďáru nad Sázavou. Správně luštil a potřebné
štěstí při losování měl Ivo Zedník ze Šenova u Nového Jičína. 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. června. Na tajenku z tohoto
čísla čekáme do 12. června 2019 na doručovací adrese redakce nebo na e-mailu: novakova.miloslava@cmkos.cz.

