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Podporu z Konta živelních pohrom kaž-
dý rok dostanou desítky odborářů, kte-
ří se ne vlastní vinou dostali do obtížné 
situace. Jak vlastně tahle myšlenka 
vznikla a jaká je její historie?

Prvotním impulsem pro zřízení tohoto so-
lidárního odborového nástroje byly po-
vodně v roce 1997. Samotné Konto živel-
ních pohrom pak pod současným názvem 
vzniklo v říjnu roku 2009 jako regulérní 
nástroj pomoci při výjimečných situacích, 
tedy nejen povodních.

Kolik peněz bylo za dobu existence to-
hoto sociálního fondu vyplaceno a jaký 
je přesný počet příjemců této pomoci za 
těch uplynulých deset let?

Částka, kterou jsme do této chvíle už vypla-
tili, se blíží pěti a půl milionu korun, příjem-
ců fi nanční pomoci bylo téměř tři sta. Abych 
byl zcela přesný, tedy 299, a to je myslím 

velmi slušné číslo. V průměru tak ročně 
pomůžeme zhruba v třiceti případech. Ak-
tuálně máme 

Pomoc nejen v práci, ale i v osobním životě, přesně takový cíl má sociální fond Odborového svazu KOVO – známý jako Konto ži-
velních pohrom. Letos v říjnu uplyne deset let od jeho vzniku. Fond pomohl už stovkám kováků, jimž přírodní živel poničil byt 
či dům. Za vznik tohoto solidárního nástroje kováckých odborářů ovšem mohou povodně, které před dvaadvaceti lety pusto-
šily Moravu. (Rozhovor s místopředsedou OS KOVO Tomášem Valáškem)

Pro švédský koncern SKF AB (Svenska Kullagerfabriken) se sídlem ve švédském Göteborgu se stalo město Chodov, ležící ne-
daleko Karlových Varů, významnou lokalitou. Na jeho území se nachází dceřiná společnost koncernu pod názvem SKF Lubri-
cation Systems CZ, s.r.o., která patří mezi přední výrobce centrálních mazacích systémů pro různá odvětví průmyslu. Výrobní 
závod byl v Chodově založen společností Lincoln Industrial v roce 1995. Od roku 2010 přešel podnik do vlastnictví SKF AB jako 
součást tzv. Lubrication Business Unit. Kovácké odbory v podniku vznikly poměrně nedávno. O jejich práci nám poskytl rozho-
vor předseda Základní organizace OS KOVO SKF Chodov Vasileios Prodromou.

Nadnárodní společnost SKF zaměstná-
vá po celém světe kolem 48 000 lidí. Od-
borové organizace jednotlivých podniků 
jsou členy Světové odborové rady SKF. Pro 
evropské země plní tato instituce úko-
ly Evropské rady zaměstnanců. Také 
odboráři z Chodova byli přijati do této me-
zinárodní organizace. Při zvolení Vasileio-
se Prodromoua do čela místních odborů
hrála velkou roli jeho schopnost domlu-
vit se dobře anglicky. Zvládnutí angličtiny 
bylo pro komunikaci se zahraničními kole-
gy podmínkou a Vasileios Prodromou byl 
vhodným kandidátem. „Narodil jsem se 
v Řecku, ale v 18 letech jsem odjel za svým 
snem hrát profesionálně basketbal do 
Kanady a později do USA, kde jsem také 
studoval. Po sportovní kariéře následova-
lo zaměstnání v obchodní branži a Česko 
bylo jednou ze zemí, které jsem pracovně 
navštívil. Seznámil jsem se s českou dív-
kou, která se později stala mojí manželkou.

 

Chodovští kováci úspěšně vyjednávají, jejich prestiž se zvyšuje

Konto živelních pohrom slaví deset let. Pomohlo už třem 
stovkám odborářů!

11Výherci soutěže 
o vstupenky do

iQLANDIA

pokračování na straně 3 

pokračování na straně 2 

Předseda ZO OS KOVO SKF Chodov Prodromou zastupuje kováky i v zahraničí FOTO: (mia)

Vážení čtenáři, další vydání Kováka č. 15 vyjde 2. září. Redakce Kováka Vám přeje hezký zbytek prázdnin.

Místopředseda OS KOVO Tomáš Valášek předsedá 
komisi, která posuzuje žádosti FOTO: (jom) Konec levné práce 

manifestační mítink ČMKOS

17. září 2019 Forum Karlín – Praha
Přijďte podpořit požadavky odborů!
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„Jan Švec, který stále ještě do 30. srpna pů-
sobí jako jihočeský zmocněnec OS KOVO, 
si za takřka 30 let své praxe získal velké re-
nomé jako velmi ostrý, ale současně solidní 
a důvěryhodný vyjednavač s bohatou do-
mácí i zahraniční zkušeností. Nahradit ho 

ve funkci je pro mě nesporně velký záva-
zek i výzva,“ uvedl Profant a poznamenal, 
že se svým předchůdcem bude i nadále po 
vzájemné dohodě řadu svých kroků a roz-
hodnutí konzultovat „Marek Profant má dle 
mého názoru veškeré předpoklady k vý-

konu své funkce a jsem rád, že volba pad-
la právě na něho. Je ve věku, kdy již má do-
statek potřebných zkušeností a současně 
je dost mladý na to, aby do práce odborů 
vnesl nové myšlenky, postupy a dynamiku,“ 
okomentoval svého nástupce Švec.   (PP)

Novým předsedou Základních organizací Odborového svazu KOVO ve třech významných jihočeských strojírenských podnicích, 
Groz-Beckert Czech, Kern-Liebers CR a Prym Consumer CZ, je Marek Profant. Ten od 1. července nahradil ve funkci Jana Šve-
ce, dlouholetého předsedu ZO OS KOVO ve zmíněných podnicích a jihočeského zmocněnce kováků, jenž odešel do důchodu.

Odbory v Groz-Beckert, Kern-Liebers a Prym řídí Marek Profant

na kontě téměř třináct milionů korun, tak-
že jsme připraveni pomáhat dalším našim 
členům.

Přispívají do tohoto solidárního fondu 
všechny základní organizace?

Pravidla jsou taková, že Konto je tvořeno 
dobrovolným příspěvkem deset korun roč-
ně na jednoho člena. Jednotlivé organizace 
přispívají podle počtu členů, plus tuto část-
ku dorovnává ve stejné výši svaz. Pokud 
jde o počet základních organizací, které 
takto přispívají, je to 55 %.  Ovšem pokud 
některá organizace na Konto nepřispívá, 
v takovém případě si může tento příspěvek 
hradit i jednotlivý člen individuálně.  Na in-
tranetu OS KOVO jsou podrobné informace
o podmínkách, pravidlech a čerpání pro-
středků. Je tam samozřejmě i formulář, jak 
při žádosti postupovat. Základní organiza-
ce si na intranetu také může ověřit, zda za 
daný rok příspěvek zaplatila. Velmi snadno 
to lze zjistit i přes webovou aplikaci, která je 
jednoduše přístupná pro členy, kteří zadali 
svůj e-mail do centrální evidence.

Co může člen dělat v případě, pokud 
jeho organizace na Konto nepřispívá, on 
sám však o tento typ „odborového pojiš-
tění“ zájem má?

Může samozřejmě předsedovi navrhnout, 
aby se organizace do tohoto solidárního 
fondu zapojila. Další možností je, že může 

50 korunami ročně přispět jako jednotlivec 
do Konta sám za sebe a v případě, že jej 
postihne nějaká živelní pohroma, čerpat fi -
nanční pomoc od svazu. 

V kolika případech poskytl letos svaz 
tuto pomoc? A jaká je vlastně výše této 
fi nanční podpory? 

Letos jsme zatím řešili dvacet případů, vy-
placeno bylo 329 500 korun.  Pokud jde
o výši částky, ta samozřejmě závisí na míře 
poškození domu nebo bytu. V naprosté 
většině případů je ta částka do 30 tisíc ko-
run. Pokud dosáhlo poškození bytu takové 
míry, že na nemovitost byl vydán demolič-
ní výměr, pak může tato fi nanční podpora 
z Konta dosáhnout výše až 60 tisíc korun. 
A pokud je v důsledku živelní pohromy vy-
dán demoliční výměr na dům, může výše 
podpory dosáhnout až 90 tisíc.

Lze popsat stručně pravidla, jak postu-
povat, aby člen našich odborů v podob-
ných případech dostal fi nanční pomoc? 

První podmínkou je, že konkrétní ZO musí 
přispět za každý kalendářní rok do Kon-
ta do termínu 31. 3., což znamená, že po-
kud se něco stane v lednu, únoru, pořád je 
čas příspěvek doplatit. Pokud totiž odboro-
vá organizace do tohoto termínu nezaplatí, 
a po tomto datu dojde k nějaké škodní udá-
losti, tak nárok na pomoc z Konta nemá. 
Takže je nutné si ten termín hlídat. Pak 
jsou kryti na celý rok do 31. 12. Organiza-
ce kromě toho musí pochopitelně odvá-
dět povinné příspěvky na svaz a daný člen 
musí platit členské příspěvky.  A pak je tam 
řada dalších drobných věcí, které je třeba 
splnit. Na intranetu je formulář, který je 
nutné v případě žádosti o fi nanční pomoc 
vyplnit. Měl by zasednout výbor základní 
organizace, který takovou pomoc navrhne. 
Měl by také uvést alespoň přibližný odhad 
škody a doporučit výši pomoci.  Musí do-
ložit popis události, fotodokumentaci, do-
klady z katastrálního úřadu, případně kopii 
nájemní smlouvy. O každém případu roz-

hoduje takzvaná škodní komise, jíž před-
sedám já, a pak vedoucí regionálního pra-
coviště, zmocněnec krajského sdružení 
a hlavní ekonom svazu. 

Jak dlouho vyřízení žádosti trvá?

Záleží na tom, jak rychle jsou potřebné 
podklady předloženy, pokud dostaneme 
všechny potřebné dokumenty, tak jsme 
schopni reagovat velmi pružně. Do tří dnů 
mohou být peníze na účtu organizace, a ta 
je může okamžitě předat příjemci. 

K jakým nejčastějším chybám dochází?

Upozorňuji opakovaně funkcionáře, aby si 
hlídali, jestli má organizace zaplacený pří-
spěvek do Konta. V minulosti se stávalo, 
že k nějaké události došlo, organizace za-
platila až po datu, čímž o možnost pomo-
ci od svazu přišla. Ovšem Předsednictvo
OS KOVO může v ojedinělých případech 
udělat výjimku.

Vzpomenete si na nějaký případ, který 
vás zvlášť oslovil?

Z poslední doby se mě velmi osobně lidsky 
dotkl případ z jižních Čech – šlo o paní, kte-
rá měla velmi pohnutý životní příběh, pak 
jí vyhořel byt. Byl jsem osobně velmi rád, 
že jsme jí v jejím neštěstí mohli pomoci. 
A je dobré, když se o takovýchto případech 
mluví, protože to posiluje pocit sounáleži-
tosti mezi lidmi a zvyšuje prestiž odborů 
i mezi zaměstnanci, kteří našimi členy do-
sud nejsou.   

Zmocněnec za Olomoucký kraj Zdeněk Zecha (vle-
vo) a předseda ZO Jiří Bršťák (vpravo) předávají 
šek kolegovi ze ZO OS KOVO Panav  FOTO: (red)

Anně Parmové ze ZO OS KOVO Sungwoo Hitech při-
spěl svaz v červenci 30 tisíci Kč  FOTO: (red)

V sobotu 3. srpna 2019 zemřel ve věku 64 let pan Vlastimil Novosad na selhání srdce. Ztrácíme v něm dobrého kama-
ráda, spolupracovníka a odboráře. Vlasta nastoupil do Futaby Czech, s. r. o., v roce 2005 do oddělení QC - kvalita. Do 
odborů vstoupil v lednu 2009 a v říjnu téhož roku byl zvolen do výboru ZO OS KOVO Futaba Czech. Ve funkci místo-
předsedy se významně podílel na činnosti místních odborů, byl nepostradatelný při kontrolách BOZP a vyjednávání 
kolektivních smluv. Jeho zásluhou mohou naši členové využívat zvýhodněné mobilní tarify. Znal všechny členy našich 
odborů a nejenom odboráři se na něj obraceli se svými problémy. Zdravotní potíže ukončily v minulém roce jeho pra-
covní i odborářskou aktivitu. V červnu 2018 byl převezen do nemocnice v Novém Městě na Moravě, kde zůstal až do 
konce svého života. Všichni na něj budeme vždy vzpomínat. Jaroslav Benák, ZO OS KOVO Futaba Czech



To bylo před dvaceti lety, dnes žiji s ro-
dinou zde a mentalitou jsem už spíše 
Čech než Řek,“ vzpomíná na své začátky 
v České republice bývalý řecký sportovec 
a současný předseda chodovských odborů 
Vasileios Prodromou. 

Obavy ze založení odborů se ukázaly 
jako zbytečné

Odborová organizace vznikla v chodov-
ském závodě před čtyřmi lety, právě
v době, kdy Vasileios Prodromou do pod-
niku SKF nastoupil jako skladník. Patřil do 
skupiny lidí, která vznik odborů iniciovala. 
Nebylo jasné, jak vedení fi rmy na vznik od-
borů zareaguje. „Někteří lidé se mě ptali, 
zda jsem ochoten riskovat vyhození z prá-
ce, já jsem jim odpovídal, že založit odbo-
ry je naše právo a pokud nám v tom bude 
zaměstnavatel bránit, pak v takové fi rmě 
pracovat nechci,“ vysvětluje Vasileios Pro-
dromou svůj postoj. Založení odborů nako-
nec proběhlo v chodovském SKF bez potíží. 
„Obavy byly zbytečné, ředitel se ke vzniku 
odborů postavil čelem. Svolal vedení výroby
a seznámil jeho členy s novými představi-
teli odborů. Komunikace s managemen-
tem od té doby probíhá na dobré úrovni,“ 
dodává Vasileios Prodromou.

Před chodovskými kováky stál zpočátku 
nelehký úkol získat dostatek členů a na-
vázat se zástupci podniku kvalitní sociální 
dialog. „Jako nováček ve fi rmě se svojí ne-
dokonalou češtinou jsem nebyl vhodná 
osoba pro nábor lidí do odborů. Do jejich 
čela byl tehdy zvolen jiný zástupce, ale ak-
tivita odborů stagnovala, rok a půl jsme se 
nedokázali pohnout dále, až situace vyústi-
la v nové volby, ve kterých jsem byl zvolen 
předsedou já,“ vzpomíná na počáteční ne-
snáze předseda Prodromou.
Nedůvěra zaměstnanců v odbory, kte-
ré zpočátku nedokázaly lidi přesvědčit 
o své užitečnosti, se odrazila v malém zájmu
o členství. Na nově zvoleném výboru a před-
sedovi teď záleželo, jak dokáží prestiž odbo-
rů zvednout. V krátké době se jim podařilo 
vyjednat kolektivní smlouvu a členská zá-
kladna se začala rozrůstat. „Nikdy předtím 
jsem v odborech nepracoval, byl jsem totál-
ní amatér, ale velmi mi pomáhali kolegové 
z regionálního pracoviště, jejich právní po-
moc je neocenitelná a stále udržujeme on-
line kontakt. Na první vyjednávání jsme si 
jako výbor vytyčili vysoké požadavky a byli 
připraveni, že se o ně strhne boj, nakonec 

jsme příliš ustupovat nemuseli. Podařilo se 
nám vyjednat 6% navýšení mezd, což pře-
sahovalo průměr v regionu, k tomu různé 
benefi ty. Ač to zní neuvěřitelně, samo ve-
dení později přišlo s návrhem mzdy ještě 
zvýšit pro zatraktivnění fi rmy jako za-
městnavatele. Došlo k dalšímu plošnému 
navýšení mezd o 6 000 korun měsíčně. 
Myslím, že máme štěstí na logicky a humán-
ně uvažující management. Další navyšová-
ní mezd v kolektivní smlouvě na rok 2019 
a například změna dodavatele stravova-
cích služeb a kompletní přestavba jídelny, 
kterou odbory podnítily, to vše zvyšuje zá-
jem zaměstnanců o členství v odborech. 
Z celkově asi 450 zaměstnanců je jich dnes 
20 % odborově organizováno a přihlášky 
stále přicházejí. Během posledních měsíců 
se hlásí noví členové třeba i proto, že chce-
me zorganizovat fotbalový tým,“ popisuje 
rozvoj chodovských kováků předseda Pro-
dromou.

Spolupracujeme na mezinárodní úrovni

„Vzhledem k nedokonalosti mé češti-
ny nejsem dobrý komunikátor, chodím 
sice mezi lidi, ale hlavní část komunika-
ce se zaměstnanci vykonávají členové 
výboru. Moje výhoda je ve znalosti ang-

ličtiny, naše odbory se tak mohou aktiv-
ně účastnit Světové odborové rady SKF 
a Evropské rady zaměstnanců. Pravidelně 
jezdím na jejich konference a získané 
informace využíváme při kolektivním vy-
jednávání,“ přibližuje zahraniční činnost 
kováků předseda Prodromou. Podle něho 
je důležitá také psychická podpora ze 
strany světových odborových institucí. 
„Prakticky za mnou stojí okolo 20 000 od-
borářů organizovaných v odborech SKF po 
celém světě a v případě potřeby jsem si jis-
tý jejich podporou,“ zdůrazňuje předseda.
Chodovští se se svým vedením doká-
ží domluvit a kolektivní vyjednávání při-
náší dobré výsledky, přesto by Vasileios 
Prodromou uvítal větší přiblížení úrov-
ně českých mezd těm západoevropským. 
„Pokud vyrábím stejnou věc jako můj ně-
mecký soused, ze stejných materiálů a ve
stejné kvalitě a prodávám ji stejným zákaz-
níkům za stejné peníze, proč on má mno-
hem vyšší mzdu než já? To je situace, se 
kterou se nemůžu smířit. Mým cílem je 
mzda závisející na produktivitě, nikoliv na 
území, kde se výroba nachází. Ale vím, že 
je to běh na dlouhou trať,“ říká předseda 
Základní organizace OS KOVO SKF Chodov 
Vasileios Prodromou.  
  (mia)
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V SKF Lubrication Systems CZ, s.r.o., pracuje okolo 450 zaměstnanců   FOTO: SKF

SKF vyrábí mazací systémy  FOTO: SKF

Švédský koncern SKF AB vlastní chodovský podnik od roku 2010   FOTO: SKF
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Okénko do regionu |  PhDr. Milan Fiala, vedoucí RP pro Prahu a Středočeský kraj

Co nového v Praze a Středočeském kraji

Pro členy nových se-
skupení a zejména pro 
členy jejich výborů po-
řádá naše regionál-

ní pracoviště obsáhlá školení, při nichž se 
„učí“ vyjednávat kolektivní smlouvu a se-
znamují se se základním minimem záko-
níku práce, neboť jsou informováni, že by 
měli v budoucnu založit klasickou základ-
ní organizaci. Při návštěvách základních 
organizací v rámci krajského sdružení po-
skytujeme metodickou pomoc v oblas-
ti ekonomické, právní, organizační (nyní 
hlavně s přípravou zápisů do spolkového 
rejstříku, jde o změny názvu nebo změny 
sídla základní organizace) a dále s případ-
nou úpravou základních dokumentů zá-
kladní organizace a také s přípravou voleb-
ních protokolů z voleb VZO.
 
Hospodářka RP a specialista BOZP proved-
li kontroly hospodaření i ochrany a bez-
pečnosti zdraví při práci. Při kontrole BOZP 
byly zjištěny zpravidla tyto nedostatky:

-  zastavěné, nerovné, poškozené a neozna-
čené komunikace,

-  nedostatečný úklid pracovišť a sanitár-
ních zařízení včetně jejich údržby,

-  chybějící bezpečnostní značky a označení,

-  nedostatečně označené a vybavené lé-
kárničky první pomoci,

- zastavěný přístup k hlavním vypínačům 
a hasicím přístrojům,

- nevyznačená nosnost podlah ve skladech. 
Doporučená náprava byla se zaměstna-
vatelem na místě projednána. Mimo tyto 
kontroly pořádáme dvakrát ročně škole-
ní hospodářek ZO a školení v oblasti BOZP.

S čím se potýkají základní organizace 
spadající pod Regionální pracoviště Pra-
ha a Středočeský kraj

V průběhu letošního pololetí jsme řešili 
stížnosti ze dvou organizací, kde zaměstna-
vatelé neměli zpracované „normohodiny“, 
popř. tyto normy zvyšovali, a to bez mě-
ření, jak ruční kusové práce, tak i sériové, 
kde je čas stroje jasně daný programem. 
Tento hrubý nedostatek samozřejmě vedl 
k tomu, že pracovníci, jichž se to týkalo, ne-
plnili plán a v souvislosti s touto situací jim 
byla snižována i prémiová složka mzdy.
Další nepříjemné situace, které se rozmá-
hají, spočívají v tom, že někteří zaměst-
navatelé odmítají sepsat záznam o úrazu,
aby v důsledku pracovního úrazu nebyla 
fi rma špatně hodnocena, popřípadě po-
skytovatelé pracovně lékařských služeb od-
mítají poskytnout pomoc zaměstnanci při 
řešení možné choroby z povolání a tito za-
městnanci si zajišťují sami vyšetření na zá-
kladě naší porady.

V případě potřeby poskytujeme poraden-
skou činnost přímo v základní organizaci. 
Při jedné z takových návštěv jsme na žá-
dost předsedy ZO provedli kontrolu pra-

covních smluv a jejich dodatků a zjistili 
jsme například závažné pochybení v uve-
dení data nástupu do práce, kdy pracov-
ní smlouva zaměstnance byla uzavřená 
1. srpna 2016, ale v dodatku k této smlouvě 
byl chybně uvedený den nástupu do prá-
ce 2. ledna 2019, čímž byl zaměstnanec po-
škozený jednak v délce trvání pracovního 
poměru a jednak neměl odpracovaný celý 
měsíc leden a tím se mu snížil nárok na do-
volenou. Nadále v mnohých organizacích 
trvá problém proplácení náhrady mzdy za 
lékařské ošetření, kdy zaměstnavatel uzná-
vá pouze třeba dvě hodiny, a to bez ohledu 
k nařízení vlády č. 590/2006 Sb.

Nedílnou součástí aktivit regionálního pra-
coviště v oblasti BOZP byla i poradenská 
a metodická pomoc základním organiza-
cím nebo jednotlivým členům. Nejčastější
dotazy se týkaly především otázek zajiš-
tění podmínek ochrany zdraví při práci,
zejména se jednalo o oblast mikroklimatic-
kých podmínek při práci v teple (v letních 
vedrech se jedná o překročení horního li-
mitu teploty na pracovištích a povinnost 
poskytovat ochranné nápoje), prostorových 
požadavků na pracoviště, vybavení sanitár-
ních zařízení a podmínek při práci v riziku 
hluku apod. V rámci konzultační činnosti 
byla poskytnuta řada odborných informací 
při dotazech na kvalifi kaci pracovních úra-
zů a problematiku způsobu jejich odškod-
nění daným zaměstnavatelem.

S předsedy základních organizací regionu 
Prahy a Středočeského kraje se setkáváme 
na zasedáních, která svoláváme v průběhu 
roku, popř. na vyžádání předsedů, a řeší-
me konkrétní problémy v ZO, zajišťujeme 
školení pro členy odborových organizací 
o kolektivním vyjednávání, ke mzdám, 
BOZP a k zákoníku práce. Tak jako tomu 
bylo doposud, RP poskytuje bezplat-
nou právní pomoc pro naše členy a také 
značné množství právních porad i mimo 
oblast pracovního práva, týkajících se na-
příklad dotazů ohledně možnosti zvýšení 
výživného na nezletilé děti, postupu u roz-
vodového řízení nebo ve věci exekucí a dě-
dických řízení. 

V Praze a ve Středočeském kraji nyní působí celkem 87 základních organizací, včetně pěti seskupení čle-
nů. Kromě toho evidujeme při regionálním pracovišti 22 individuálních členů.  V letošním roce jsme založili 
ve středních Čechách nové seskupení členů, ve kterém jsme již vyjednali kolektivní smlouvu, kterou budeme 
v nejbližší době podepisovat. 

Zástupci RP se pravidelně účastní Rady krajského sdružení OS KOVO  FOTO: RP Praha

Seznam ZO, které neplní povinnost úhrady členských příspěvků dle § 16 odst. 5 Stanov 

RP Praha: ZO č. 3160 ZO OS KOVO při MAGNA SEATING
 ZO č. 3187 Základní organizace OS KOVO při AIS 
RP Jihlava: ZO č. 3150 ZO OS při Cooper-Standard Automotive s.r.o.
RP Hradec Králové:     ZO č. 1659 ZO OS KOVO Adršpach 
 ZO č. 1687    Odborový svaz KOVO Základní organizace Diafrikt 
 
 Sledované období: do 31. 3. 2019.



Servis | 12. srpna | KOVÁK číslo 14/2019 |5

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

Koupě domu a pomoc synovi

Nejste první ani poslední!

V dnešní době se stalo již zvykem, že zle-
tilé děti visí na krku svým rodičům. Prefe-
rují bydlení zadarmo a bezplatné služby 
rodičů – vaření jídla, úklid, praní a žehle-
ní. Jenže stejně jako u vás, rodiče svůj úkol 
v jejich životě splnili, a pokud děti nechtě-
jí samy žít tak, aby nesly za svůj životní styl 
odpovědnost jen ony, tak rodičům nezbývá 
než rázně zakročit.
Pokud tedy syn nemá tolik slušnosti, aby si 
zajistil prostředky na svoji výživu a nákla-
dy na svoje žití, a navíc kvůli němu visí nad 
vámi hrozba exekuce, je pochopitelné, že 
jeho přítomnost ve vaší domácnosti nemů-
že být vítanou záležitostí. 
Je hanbou, když zletilé a svéprávné dítě, 
plné síly, místo pomoci rodičům v domác-
nosti, na zahradě či jinde, vyžaduje od nich 
podporu. Navíc si vymyslí pohádku o po-
vinnosti výživy. K tomu viz níže.

Jaké nároky má vůči bytu?

K bytu je třeba mít užívací právo. Užíva-
cím právem se rozumí zákonné oprávnění
v bytě bydlet. Například je jím vlastnické 
právo, nájemní právo nebo právo vyplýva-
jící z věcného břemene, nebo je dítě spo-

luvlastníkem nemovitosti, ve které společ-
ně bydlíte, nebo pokud je to uvedeno v ná-
jemní smlouvě, pak má užívací právo k bytu 
či domu. 

Jak postupovat?

Nejprve je třeba syna písemnou formou 
obeslat tzv. předžalobní výzvou (viz inter-
net předžalobní výzva na vyklizení bytu). 
Zašlete ji doporučeně s dodejkou. Kopii 
výzvy si nechte ověřit a spolu s doručovací-
mi doklady ji uschovejte pro případ soud-
ní pře. 
Ve výzvě syna požádejte, aby ve vámi 
stanoveném termínu váš byt opustil – vy-
stěhoval se a odvezl si svoje osobní věci. 
V dopise je dobré uvést důvody – nepři-
spívání na provoz domácnosti, na náklady
spojené s údržbou bytu, hygienické pro-
středky, odvoz odpadu, zadlužení, dlouho-
dobý nezřízený život, odmítnutí sdělit, kolik 
a jak vysoké dluhy má, odmítnutí platit za 
stravu a bydlení apod.

Další dopady

Mimo jiné synovi nevznikne nárok na 
sociální dávky, protože u všech těchto ná-
roků je syn považován za společně posu-

zovanou osobu, což znamená, že příjmy 
všech osob se pro posuzování nároku na 
dávky státní sociální podpory či pomoci 
v hmotné nouzi posuzují společně. Pokud 
by syn bydlel sám, měl by na tyto dávky ná-
rok, pokud by naplňoval všechny zákonné 
podmínky.

Jak je to s výživným?

Rodič má vyživovací povinnost vůči nezle-
tilému, ale i zletilému dítěti, a to do doby, 
než je dítě schopno se samo živit. To zna-
mená, že pokud se dítě připravuje na bu-
doucí povolání nebo není schopno se samo 
živit (nemoc), jsou rodiče za určitých pod-
mínek povinni výživou k takovému dítěti 
i v době jeho zletilosti. Taková povinnost 
musí být stanovena soudně. Vy mu dobro-
volně nic neplaťte a  nijak ho nepodporuj-
te, ani jídlem či hygienickými prostředky, 
zkrátka ničím. Je totiž rozdíl mezi neschop-
ností se živit a nechutí pracovat.  
Soud bude zkoumat, zda syn je schopný 
pracovat a zda má možnost (kdyby chtěl) 
obstarat si peníze na svoji výživu a nákla-
dy na život sám. Taktéž vezme v potaz to, 
jaké nabídky jsou např. na úřadu práce, 
tedy zda má možnost zaměstnání získat, 
což nebude, dle informací z médií o nedo-
statku zaměstnanců, problém. Je na soudu 
rozhodnout.
Naopak on má zákonem dané povinnosti 
vůči vám a v některých případech i on má 
vyživovací povinnost vůči rodičům, viz ob-
čanský zákoník.

Něco málo k soudnímu řízení

Nebude-li syn reagovat na vaši písemnou 
výzvu – tzv. předžalobní výzvu o dobrovol-
né vystěhování, doporučuji vzít všechny 
doklady a navštívit advokáta. Ten zváží, zda 
ve vašem konkrétním případě podat k pří-
slušnému soudu žalobu na vyklizení. 
I po podání žaloby   může syn na vaši výzvu 
o vystěhování reagovat a z vašeho domu 
se odstěhovat, čímž se zbaví hrazení ne-
malých soudních a advokátních nákladů. 
Vy poté žalobu můžete stáhnout. Ovšem 
až bude odstěhovaný. 
Doporučuji i při dobrovolném odstěhová-
ní podepsat prohlášení o tom, že vůči sobě 
nemáte dalších nároků a že ve vaší nemo-
vitosti se již nenachází žádný jeho movi-
tý majetek. To pro případ, že by exekutor 
chtěl ve vašem bytě provést exekuci uvale-
nou na syna. Může totiž vstoupit tam, kde 
se mohou nacházet věci povinného.

Koupil jsem si dům, blíží se důchod a ve městě ho prožívat nechci. Syn za mnou přišel, zda by mohl bydlet 
se mnou, tedy se mnou a manželkou. Má již 35 let, tak jsem spíš počítal s tím, že si pořídí vlastní bydlení. 
Bohužel jsem mu bydlení ve svém domě dovolil. Nyní mi sdělil, že přišel o práci. Přestal mi přispívat na bydlení 
i na jídlo, prý mám vůči němu vyživovací povinnost. Práci si nehledá. Navíc si začal půjčovat a předpokládám, 
že nesplácí, když nepracuje. Nechce se se mnou o svých dluzích bavit. Já i manželka chceme žít v klidu, a ne 
se obávat, kdy zazvoní exekutor. Syn ať si jako plnoletý vede svůj život a hradí si své životní náklady sám.  

                                                                                                                                      J. P., Brno

 FOTO: visualhunt
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Normy práce

Problematiku normo-
vání práce upravuje 
zákoník práce v ustano-
vení § 300 - množství 
práce a pracovní tem-
po. Ustanovení vyme-

zuje množství práce, které má zaměstnanec
vykonat, a rychlost, v jaké tak má učinit. 
Ustanovení vychází z obecného vymezení
závislé práce, podle něhož zaměstnavatel 
musí kromě přidělení práce zaměstnanci 
sdělit, jakým způsobem, stejně jako v ja-
kém množství a pracovním tempu má 
práci vykonávat. Tyto normy výkonu práce 
je možné stanovit obecněji vnitřním před-
pisem nebo sjednat v kolektivní smlou-
vě. Zaměstnanec by s normami práce měl 
být seznámen před započetím výkonu 
práce.
Normování práce je nezbytné pro násled-
né hodnocení vykonané práce zaměstnan-
cem. Je-li mzda zaměstnance, případně 
odměny závislé na množství a kvalitě vyko-
návané práce, je primární vymezení norem 
nezbytné. Klíčové je vymezení rovněž pro 
možnost aplikace výpovědi pro neuspoko-
jivé pracovní výsledky dle § 52 písm. f) zá-
koníku práce.
Povinnost přidělovat zaměstnanci práci 
podle pracovní smlouvy je jednou ze zá-
kladních povinností zaměstnavatele. K této
povinnosti se pak váže povinnost zaměst-
navatele odměňovat zaměstnance za vy-
konanou práci mzdou. Pokud by však 
zaměstnavatel zaměstnanci práci nepři-
děloval, aniž by mu v tom bránila některá
z překážek v práci stanovených v § 207 zá-
koníku práce, pak by mu zaměstnavatel byl 
povinen poskytnout náhradu mzdy či platu 
ve výši průměrného výdělku.
Pro bezproblémové fungování výroby kaž-
dý úspěšný zaměstnavatel využití pracovní 
síly zaměstnance plánuje. Množství práce, 
které může zaměstnavatel po zaměstnan-
ci požadovat, je přímo ovlivněno osobou 
zaměstnance, délkou pracovní doby a rych-
lostí pracovního tempa zaměstnance. Při 
určování množství práce a pracovního tem-
pa je zaměstnavatel povinen vzít v úvahu:
a) fyziologické a neuropsychické možnosti 
zaměstnance,
b) předpisy k zajištění bezpečnosti a ochra-
ny zdraví při práci, 
c) čas na přirozené potřeby, jídlo a oddech.
 

Fyziologické a neuropsychické možnos-
ti zaměstnance
 
Zaměstnavatel je povinen při určení množ-
ství požadované práce a pracovního tem-
pa zohlednit vnitřní možnosti organismu 
průměrného zaměstnance, tj. jeho mecha-
nické, fyzikální, biochemické a psychické 
možnosti. Z hlediska přirozených potřeb 

je výslovně zdůrazněno jídlo a oddech, 
zaměstnanec má ovšem právo též na pití 
a v přiměřeném rozsahu na výkon základ-
ních lidských práv, jako např. práva na 
soukromí. Do rozhodovacího procesu je 
nutno začlenit nejen zástupce zaměstnan-
ců, zejména odborovou organizaci, ale též 
poskytovatele pracovnělékařských slu-
žeb. 
Zaměstnavatel je  vždy povinen zacho-
vávat soustavný dohled nad výkonem 
práce zaměstnanců a nepřipustit, aby 
konali práci, jejíž náročnost by neodpoví-
dala jejich schopnostem a zdravotní způ-
sobilosti. Zaměstnavatel by měl u jiných 
než manuálních prací věnovat zvýšenou 
pozornost též opatřením proti nadměrné 
psychické zátěži. Nevyužije-li v této oblas-
ti přímo psychologa, pak by měl alespoň 
shromáždit potřebné informace před pod-
niknutím preventivních opatření a tato 
opatření přizpůsobit povaze práce, praco-
višti a povaze psychické zátěže konkrétní-
ho zaměstnance.

Identifi kace rizik bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci

Zaměstnavatel je povinen znát nejen rele-
vantní bezpečnostní předpisy, ale přede-
vším je povinen tyto předpisy dodržovat 
při plánování přidělování práce zaměst-
nancům. V rámci plánování práce musí 
zaměstnavatel identifi kovat bezpečnostní 
rizika, a to jednak u zdroje, jednak v rám-
ci systému organizace práce. Doporučuje
se vždy provést bezpečnostní prohlídku, 
která se zaměřuje na posouzení stavu bez-
pečnosti provozu a zjišťuje, zda pracovní 
procesy a údržby jsou prováděny v soula-
du s provozními předpisy. Nejčastěji jsou 
bezpečnostní prohlídky prováděny před 
spuštěním zařízení. Metoda bezpečnost-
ní prohlídky je vlastně postup hledání po-
tenciálně možné nehody nebo provozního 

problému, který se může objevit v posuzo-
vaném systému.

Na bezpečnostní prohlídky by mělo být na-
hlíženo spíš jako na společné úsilí ke zlep-
šení všeobecné bezpečnosti podniku než 
jako na narušování běžných činností nebo 
trest za nalezené nedostatky. Bezpečnost-
ní prohlídka se v prvé řadě soustřeďuje na 
závažné rizikové situace a doplňuje ostat-
ní bezpečnostně procesní činnosti (jako je 
rutinní vizuální kontrola) a ostatní techni-
ky identifi kace zdrojů rizika. Na konci bez-
pečnostní prohlídky analytik navrhuje 
a doporučuje potřebná opatření a jejich 
opodstatnění, doporučuje odpovědnosti
a termíny splnění. Bezpečnostní prohlídka
by měla udržovat personál v ostražitosti 
před procesními nebezpečími, posuzovat 
provozní činnosti pro nezbytné revize, vy-
hledávat a identifi kovat změny v zařízení
a procesech, které mohou mít za následek 
vznik nových zdrojů rizika. 

Normování práce
 
Stanovení potřeby zaměstnanců je obvyk-
le provedeno metodou kvalifi kovaného od-
hadu, která spočívá ve využívání zkušeností 
vybraných déle sloužících řídících zaměst-
nanců. 
Normovat lze čas nutný k vyrobení ur-
čité věci či poskytnutí určité služby, vý-
konové normy či k provedení určitého 
výkonu, normy spotřeby práce. Výkono-
vé normy určují nezbytně nutný čas pro 
vykonání určitého druhu práce. Tento po-
čet má přímou vazbu na kalkulaci výrobků 
nebo služeb, a tudíž i na mzdové prostřed-
ky. Normy spotřeby práce defi nují dobu 
nutnou k provedení určitého pracovního 
úkonu. S ohledem na uvedené vám dopo-
ručuji písemně vyzvat zaměstnavatele k ře-
šení této  nepříjemné situace dodatkem ke 
kolektivní smlouvě.

Můžete mi poradit, zda ještě existují normy pro práci na obráběcím stroji, eventuálně jak se postupuje při jejich 
stanovení?  Zaměstnavatel nám nejméně dvakrát v týdnu mění počet kusů, které musíme vyrobit.   P. S., Kladno

Právo |   JUDr. Marie Stodolová, právnička RP OS KOVO Praha a střední Čechy

FOTO: visualhunt
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Užívání venkovních prostor a požární prevence

Vlastník bytu odmítá na výzvu SVJ byt zpřístupnit

Hned v úvodu mé odpo-
vědi musím uvést, že jsem váš dotaz kon-
zultovala s požárním technikem, jelikož 
z hlediska technického a požárního nejsem
v tomto oboru sama odborníkem. Z práv-
ních předpisů, které v úvodu správně zmi-
ňujete, vyplývá, že se vztahují i na venkovní
prostory. Zákon 133/1985Sb., o požární 
ochraně, ve znění pozdějších předpisů uklá-
dá fyzickým osobám povinnosti v § 17 mimo 
jiné:
• zajistit přístup k rozvodným zařízením 
elektrické energie a k uzávěrům plynu, vody 
a topení,
• vytvářet v prostorách ve svém vlastnictví 
nebo užívání podmínky pro rychlé zdolání 
požáru a pro záchranné práce.

Zakazuje fyzickým osobám: 
• omezit nebo znemožnit použití označe-
ných nástupních ploch pro požární techniku,
právnickým a podnikajícím fyzickým oso-
bám, tedy i společenství vlastníků, ukládá 
povinnosti v § 5 mimo jiné:
• vytvářet podmínky pro hašení požárů
a pro záchranné práce, zejména udržovat 
volné příjezdové komunikace a nástupní
plochy pro požární techniku, únikové cesty
a volný přístup k nouzovým východům, 
k rozvodným zařízením elektrické energie,

k uzávěrům vody, plynu, topení a produk-
tovodům, k věcným prostředkům požární 
ochrany a k ručnímu ovládání požárně bez-
pečnostních zařízení. 
Otázkou ale je posouzení, nakolik zaparko-
vaná auta znemožňují vstup do domu, tj. 
jestli blokují únikovou cestu nebo přístup 
k hlavním uzávěrům a vypínačům. Pro infor-
maci: jeden únikový pruh má šíři 0,55 m. Pro 
většinu menších bytových domů stačí dva 
pruhy, tj. šířka uličky 1,1 m. Záleží to na délce 
a počtu únikových cest a počtu osob v domě. 
Nepředpokládám, že by u vašeho domu (pět 
bytových jednotek) byla vyznačena nástupní 
plocha pro požární techniku.
Hasičský záchranný sbor kraje při výkonu 
státního požárního dozoru může uložit po-
kutu až do 500 000 Kč právnické osobě nebo 
podnikající fyzické osobě. Fyzické osobě za 
přestupek pokutu do 25 000 Kč (§§ 76-79 
zákona o požární ochraně).
Jako SVJ se sice můžete obrátit se stížnos-
tí na hasičský záchranný sbor, je ale třeba 
zvážit, zda takovýto postup je řešením.  Pří-
padná sankce by postihla celé SVJ, všechny 
vlastníky. Spíše doporučuji, abyste řešení 
hledali uvnitř společenství vlastníků na shro-
máždění. Například je možné si vytvořit ven-
kovní parkovací místa, ta si rozdělit a poté 
vybavit závorami, aby je mohly používat jen 

osoby oprávněné. To se dnes na sídlištích 
běžně dělá. Dále, pokud je to možné (roz-
hodně doporučuji řešit se stavebním techni-
kem obecního či městského úřadu, protože 
nemohu znát vaše místní podmínky v teré-
nu), můžete si také dvůr celý zaplotit a dát 
tam bránu a branku, tak aby byla zachová-
na úniková cesta a zároveň aby přístup měli 
jen vlastníci.  

Podle občanského zákoníku vznikem vlast-
nického práva k jednotce vzniká vlastní-
ku jednotky povinnost řídit se pravidly pro 
správu domu a pro užívání společných čás-
tí, pokud byl s těmito pravidly seznámen 
nebo pokud je měl a mohl znát. Těmi pra-
vidly mohou být stanovy SVJ, domovní řád, 
ale i každé usnesení shromáždění vlastníků. 
Určitě první informace o tom, že bude v by-

tech prováděna revize stoupaček, musela 
zaznít na shromáždění vlastníků. Další infor-
mace šla k vlastníku bytu písemnou výzvou.
Občanský zákoník k tomuto uvádí v § 1183 
odst. 1, že vlastník jednotky se zdrží vše-
ho, co brání údržbě, opravě, úpravě, pře-
stavbě či jiné změně domu nebo pozemku, 
o nichž bylo řádně rozhodnuto; jsou-li pro-
váděny uvnitř bytu nebo na společné části, 
která slouží výlučně k užívání vlastníka jed-
notky, umožní do nich přístup, pokud 
k tomu byl předem vyzván osobou odpověd-
nou za správu domu. 
Obvykle SVJ mají ve stanovách lhůtu, např. 
10, 14 dnů, pro doručení výzvy před termí-
nem zpřístupnění bytu. Dále výzva musí 
obsahovat datum a čas zpřístupnění, účel 
zpřístupnění, kdo za SVJ bude jednat a mu-

sí být podepsána osobou odpovědnou za 
správu domu. Pokud první i druhá výzva spl-
ňovaly požadované náležitosti, pak jednání 
vlastníka je protiprávní.

Jaké možnosti má SVJ?

Na prvním místě by měla být domluva 
s vlastníkem, vysvětlení, co může zapříči-
nit vůči ostatním, co čeká jeho, když nadá-
le bude trvat na svém. SVJ se totiž může 
domáhat zpřístupnění bytu včetně náhrady 
škody, kterou svým jednáním vlastník způ-
sobil, u soudu, a to až do soudního výkonu 
rozhodnutí, např. prodejem bytu, pokud by 
vlastník nerespektoval ani rozhodnutí sou-
du. Tuto možnost však považujte za oprav-
du krajní řešení. 

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, a vyhláška č. 246/2001 o požární prevenci ukládají, jak mají vy-
padat společné prostory. Mám dotaz, zda výše uvedená vyhláška a zákon se týkají i společných venkov-
ních prostor. Jsme společenství vlastníků o pěti bytových jednotkách, ke kterým patří i společné venkovní 
prostory (dvůr). Dva majitelé zabírají většinu společných prostor (parkování různých aut, jak vlastních, tak 
cizích) a znemožňují tím ostatním vlastníkům řádný vstup do objektu (domu). Rovněž v případě nečekané 
potřeby hasičů nebo záchranné služby hrozí nebezpečí, že jim bude vjezd znemožněn. Jak a kde je možno žá-
dat zjednání nápravy, eventuálně, jaký jiný zákon je možné použít?              K. S., Uherské Hradiště 

V našem SVJ chceme vyměnit stoupačky, nejdříve však potřebujeme provést revizi stávajících. Všem vlastníkům jsme včas 
zaslali výzvu, kdy mají byt zpřístupnit. Jeden z vlastníků již na druhou zaslanou výzvu nereaguje a byt odmítá zpřístupnit. Co 
máme dělat? P. Č., Žleby

Bydlení |  JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR 

Bydlení |  JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR 
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Revitalizace domu a vlastnictví garáže v domě

Právní předpisy k nájmu bytu

Majitel odmítá převzít klíče od bytu po zemřelém

Jako vlastník jednotky, tj. garáže, která je 
součástí domu s jednotkami (bytovými i ne-
bytovými), jste povinna přispívat na správu 
domu a pozemku. Nebylo-li jinak určeno, 
přispívá vlastník jednotky na správu domu 
a pozemku ve výši odpovídající jeho podílu 
na společných částech (podíl naleznete na 
listu vlastnictví, který vede příslušný katas-
trální úřad). Slouží-li některá ze společných 
částí jen některému vlastníku jednotky k vý-
lučnému užívání, stanoví se výše příspěvku 
i se zřetelem k povaze, rozměrům a umístění 
této části a rozsahu povinnosti vlastníka jed-

notky spravovat tuto část na vlastní náklad 
(§ 1180 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občan-
ský zákoník, ve znění pozdějších předpisů).
Doporučuji nahlédnout do smlouvy o převo-
du jednotky (garáže) do vlastnictví nebo do 
prohlášení vlastníka, kde naleznete odpově-
di na vaše otázky.
V případě garážových vrat, kdy garáže tvo-
ří technické podlaží domu a vrata jsou sou-
částí pláště domu, bych se spíše přikláněla 
k tomu, aby jejich výměna byla hrazena 
z fondu oprav. Doplňuji ještě, že ve své 
odpovědi jsem vše uvedla v obecné rovině, 

jelikož nejsem obeznámena s listinnými pod-
klady k řešení tohoto konkrétního případu.

Uvedu opravdu jen ty nejdůležitější právní 
předpisy a jeden Metodický pokyn Minister-
stva pro místní rozvoj ČR, které se nájemní-
ho bydlení dotýkají, a sice:
• Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů, §§ 2235–
–2301;

• Nařízení vlády č. 308/2015 Sb., o vymeze-
ní pojmů běžná údržba a drobné opravy 
související s užíváním bytu;

• Zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravu-
jí některé otázky související s poskyto-
váním plnění spojených s užíváním bytů 
a nebytových prostorů v domě s byty, ve 
znění pozdějších předpisů;

• Metodický pokyn k zákonu č. 67/2013 
Sb., ve znění zákona č. 104/2015 Sb., kte-
rým se upravují některé otázky souvi-
sející s poskytováním plnění spojených 
s užíváním bytů a nebytových prostorů 
v domě s byty;

• Vyhláška č. 269/2015 Sb., o rozúčtování 
nákladů na vytápění a společnou přípra-
vu teplé vody pro dům, ve znění pozděj-
ších předpisů.

Právní předpisy naleznete např. na 
www.zakonyprolidi.cz, Metodický pokyn na 
https://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Byto-
va-politika/Pravo-Legislativa/Metodicke-s-
deleni-MMR.
Dále si dovoluji uvést, že porozumět práv-
ním předpisům bývá někdy problém i pro 
odborníky, natož pro laiky, proto v případě 
konkrétního problému raději vždy vyhledej-
te odbornou pomoc, např. ve Sdružení ná-
jemníků ČR.

To, co jste v dotaze dodal, je velmi důležitá 
informace pro řešení vašeho dotazu. Pokud 
tatínek bydlel v bytě sám, bez dalších členů 
domácnosti, a nájemní smlouva byla uzavře-
na jen s tatínkem, pak jeho práva a povin-
nosti jako nájemce přešly na vás jako dědice.
Jelikož pronajímatel evidentně nechce vy-
užít svého práva a dát vám výpověď z náj-
mu bytu ani se nechce na ukončení nájmu 

bytu dohodnout, budete tak muset učinit vy. 
Buďto se písemně dohodnete na ukončení 
nájmu bytu, nebo doručíte pronajímateli pí-
semnou výpověď s dvouměsíční výpovědní 
dobou. Do doby řádného předání bytu jste 
povinen hradit nájemné a služby spojené 
s bydlením.
Možná, že jen pronajímatel trvá na skuteč-
ně řádném předání bytu a že se chce do-

hodnout na ukončení nájmu. Řádné předá-
ní bytu znamená, že se předává byt vyklize-
ný, ve stavu běžného opotřebení, vybílený, 
čistý. O předání se vyhotoví protokol, kde se 
poznačí kromě stavu bytu (doporučuji 
vyfotit) také stav všech médií, popřípa-
dě jaká byla uzavřena dohoda o měřidlech 
(např. přepis na pronajímatele) a počet ode-
vzdaných klíčů.

Jsem osobou invalidní – ZTP. Z důvodu dostupnosti k lékaři jsem majitelkou garáže v panelovém domě, i když 
v něm nebydlím a nemám koupený byt. Dům je ve společenství vlastníků jednotek (SVJ), v domě je 25 bytů, 
jejichž majitelé užívají chodbu, balkony, sklepní prostory, sušárnu, kočárkárnu a další místnosti. Z přední 
části domu jsou čtyři garáže, které jsou samostatně přístupné zvenku. Garáže mají vrata. Majitelé bytů po 
nás, kdo jsme vlastníci garáží v domě, chtějí, abychom se podíleli na zateplení a revitalizaci domu, a ještě 
k tomu si máme zaplatit celou částku nákladů na nová vrata. Jak se mohu bránit? A také mě zajímá, zda mo-
hou používat peníze, které platíme do fondu oprav, na společné bytové náklady, tj. TV antény, na malová-
ní chodeb, zazdění a výměnu oken v chodbách, na vstupní dveře do domu. Do domu ale nemáme přístup. 
Jakou částkou bychom měli přispívat do fondu oprav jako vlastníci garáže?    H. J., Český Brod

Bydlím v nájmu. Pronajímatel mi na moje připomínky vždy odpoví, že si to mám přečíst v zákoně, že všechno dělá v souladu 
s právem. Prosím, uveďte ty nejdůležitější právní předpisy, které se dotýkají nájmu bytu a kde si je mohu najít. Děkuji.
                                                                                                                                    L. Š., Kolín

Zemřel mi tatínek, ale majitel ode mne odmítá převzít klíče od bytu, že prý mám byt řádně předat. Celé situaci nerozumím, co 
mám dělat? Dodávám ještě, že tatínek bydlel v bytě sám a nájemní smlouva zněla na jeho jméno.  J. P., Kroměříž

Bydlení |  JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR 

Bydlení |  JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR 

Bydlení |  JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR 

FOTO: visualhunt

FOTO: visualhunt



Tipy na výlet | 12. srpna | KOVÁK číslo 14/2019 |9

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

Tipy na výlet

Tentokrát naši cestu začínáme na železnič-
ní zastávce v Černošicích – modrá značka 
nás povede Karlštejnskou ulicí s původní 
místní zástavbou až na konec městysu. Od-
tamtud stoupáme vzhůru k Vonoklasům.

Historické Vonoklasy

Historicky je doložen slovanský původ této 
obce. Významný archeologický nález hrobu 
s kosterními pozůstatky a šperky z přemys-
lovského období dokladuje původní osídle-

ní Vonoklas již od 11. století.  První písem-
ný záznam o obci se dochoval z roku 1227. 
Z Vonoklas pokračujeme po modré značce 
přes obec Robin a osadu Dolní Robin až do 
Mořiny. Její dominantou je kostel svatého 
Stanislava, který je prvně zmiňován v roce 
1353 jako farní. Původně šlo o gotickou 
svatyni, přestavěnou v 18. století v barok-
ním slohu. U zdejšího turistického přístřeš-
ku vyměníme modrou značku za žlutou 
a opět nás čeká vcelku prudké stoupání. 
Nad obcí přecházíme železniční trať smě-
řující do zdejších lomů a po necelém dalším 
kilometru stojíme u okraje našeho dnešní-
ho hlavního cíle, lomu Velká Amerika.

Velká Amerika – místo natáčení mnoha 
známých českých fi lmů

Velká Amerika je největší vápencový lom 
z několika zdejších lomů. Hloubka lomu 
bývá udávána v rozmezí 67 až 80 m. Dno 
je v nadmořské výšce 322 metrů. Do nad-
mořské výšky 335 m je lom zatopen bez-
odtokým jezerem. Lom vytváří impozant-
ní kaňon a je vyhledávaným turistickým 
místem. Byly zde natáčeny i některé české 
fi lmy, například Cesta na jihozápad, Limo-

nádový Joe, Malá mořská víla. Přestože je 
přístup k okraji lomu zakázán, málokterý 
z turistů tento zákaz dodržuje. Prakticky 
nad skalními stěnami lomu tak vedou vy-
šlapané pěšinky, ze kterých je dechberou-
cí výhled na tuto přírodní krásu.  

Nejen Amerika, ale také Mexiko a Kana-
da…

Od Velké Ameriky míříme po žluté znač-
ce k lomu Mexiko, u kterého se nachází od 
roku 2001 památník politickým vězňům. 
Umístění památníku není náhodné. V tábo-
ře Mořina byl během 2. světové války zří-
zen pracovní tábor, po jejím skončení zde 
pracovali němečtí zajatci a posléze politič-
tí vězni komunistického režimu.
Žlutá značka pokračuje kolem lomu Kana-
da až k dnešnímu cíli naší cesty, lomu Malá 
Amerika. Délka lomu je 165 metrů. Dno je 
v nadmořské výšce 348 m. Z velké části je 
zatopen takzvaným Rešenským jezerem. 
Voda v něm je tak průzračná a čistá, že v ní 
v současné době žijí i raci. Opuštěné štoly 
se záhy staly významným zimovištěm ne-
topýrů. Vstup do zdejšího lomu je zcela za-
kázán.

Obrazy Mistra Theodorika a korunovač-
ní klenoty

Základní kámen nejvýznamnějšího a beze-
sporu nejznámějšího českého hradu byl po-
ložen kolem roku 1348 jako reprezentační 
sídlo římského císaře a českého krále Kar-
la IV. Sloužil také k uložení korunovačních 
klenotů a ostatků svatých. Dnešní podo-
ba je výsledkem zásadní přestavby v letech 
1887–99, která ve snaze vrátit hradu go-
tický vzhled setřela do značné míry i prvky 
předchozích slohů. Jednou z nejvzácnějších 
částí Karlštejna je kaple svatého Kříže – mís-
to uložení korunovačních klenotů a ostat-
ků svatých. Pozlacená klenba spolu se 127 
deskovými obrazy Mistra Theodorika vytvá-
ří jeden z nejzachovalejších gotických inte-
riérů na světě. 

Dominantou je Mariánská věž

Velmi působivé je dochované stupňovité 
uspořádání jednotlivých hradních budov. 
Od nejníže položených provozních částí 
předhradí, Studniční věže a Purkrabského 
paláce stavba pokračuje majestátním pěti-
podlažním Císařským palácem a nad ním 
stojící Mariánskou věží. Na nejvyšším mís-
tě skalního ostrohu stavba hradu vrcholí 
monumentální, 60 m vysokou Velkou věží 
a systémem mohutného opevnění.
Nejcennějšími dochovanými prostorami 
na Karlštejně jsou pak kaple svaté Kateřiny
a kostel Nanebevzetí Panny Marie v Ma-
riánské věži a kaple svatého Kříže ve Vel-
ké věži. Jedinečně zachovalá nástěnná 
výzdoba všech zmíněných kaplí, tvořená 
freskovými malbami a inkrustovanými pásy, 
je ukázkou vyspělé umělecké práce pozd-
ního středověku. Unikátem hradu je pak 
soubor 129 gotických deskových maleb 
zdobící stěny kaple svatého Kříže, který 
svým rozsahem nemá ve světě obdoby. In-
teriér kaple včetně deskových obrazů byl 
náročně zrestaurován v letech 1985–2003.

Bratři loupežníci

Pokud vám po návštěvě slavného hradu 
zbydou ještě nějaké síly, můžete se po čer-

vené turistické značce vydat ještě o kilo-
metr dál. Dojdete až k památnému Dubu 
sedmi bratří. Památným byl dub vyhlášen
v roce 1976. Je vysoký 17 metrů, obvod 
kmene činí 492 cm a jeho stáří se odhaduje 
na 350 let. Podle pověsti se pod tímto stro-
mem dělilo o lup sedm bratří loupežníků.
 Text a foto:  Vilém Flášar

Za romantikou a tajemstvím lomů Velká a Malá Amerika

K nejslavnějšímu českému hradu a k Dubu sedmi bratří

Pokud chcete objevit Ameriku, nemusíte cestovat přes oceán. Stačí zajet na Berounsko a vyšlápnout pár kopců. Ano, na dnešní 
putování vás pozveme do lomů Velká a Malá Amerika, ale nejen tam.

Dalším cílem našeho putování je hrad Karlštejn. Z nádraží nás k němu dovede nejprve žlutá a posléze červená značka. Že byste 
ale zabloudili, vážně nehrozí, společně s vámi nejspíš poputují na hrad desítky dalších výletníků. 





Výherci soutěže o vstupenky do science centra iQLANDIA
Soutěž o vstupenky do libereckého vědeckého parku iQLANDIA, kterou 
jsme zveřejnili v minulém vydání Kováka, zná své vítěze. 
Každému z výherců zašleme 2 vstupenky, které lze využít k návštěvě 
centra plného zajímavých atrakcí pro děti i dospělé. Vstupenky lze vy-
užít kdykoli až do 25. června 2020.
Ceny v soutěži získaly: Marie Orgoniková z Ústí nad Labem, Ilona 
Rousková z Pardubic, Laura Bajcurová z Děčína 
 Výhercům blahopřejeme! (Redakce)

Zábavní park Mirakulum výhodně pro všechny ZO
Mirakulum leží cca 40 km 
severovýchodně od Prahy 
směrem na Mladou Bole-
slav a nabízí velké množství 
příležitostí, jak strávit den 
plný dobré nálady, her a po-
hybu. Mirakulum navštěvují
velcí i malí a odjíždí zdra-
vě unaveni s pocitem prima 
prožitého dne.

Máme připraveno i několik nabídek pro organizace, které chtějí svým 
členům nabídnout návštěvu parku Mirakulum v rámci poskytovaných 
benefi tů. Jednou z možností je zakoupení vstupenek za zvýhodněnou 
cenu. Základní cena vstupného pro 1 osobu je 210 Kč (vstupné hra-
dí všechny osoby s výškou od 90 cm), v rámci rodinného vstupné-
ho je cena vstupného pro 1 osobu 180 Kč. Při využití naší nabídky, 
budete moci vstupenky zakoupit v ceně 130 Kč za osobu. Vstupenky 
vždy platí od dubna do konce 
října daného roku a umožní 
1x vstup do Mirakula. Není 
nutné předem ohlašovat ná-
vštěvu, pouze v sobotu 14. 9. 
2019 nebudou vstupenky ak-
ceptovány pro vstup do parku.
Odběr vstupenek za zvýhod-
něnou cenu umožňujeme již 
při odběru 30 ks.
Další možností je organizova-
ná návštěva parku Mirakulum, kdy vypravíte autobus k nám do Mi-
rakula. Vstupné je také zvýhodněné – 130 Kč za osobu s výškou od 
90 cm. Parkování autobusu je zdarma na parkovišti v blízkosti parku.
Poslední možností je uspořádání rodinného dne v parku Mirakulum. 
Nabízíme prostory, které budou přístupné pouze Vašim členům, za-
jištění cateringu, parkování a samozřejmě vstup do parku Miraku-

lum. Cena se odvíjí od počtu 
osob a Vašich konkrétních po-
žadavků. Pokud Vás zaujala 
možnost uspořádání setkání 
v parku Mirakulum.
V případě zájmu kontaktuj-
te paní Mgr. Janu Midrlovou 
na telefonu 734 154 484 nebo
na e-mailové adrese: skoly@mirakulum.cz



Správné znění tajenky z čísla 12: Moudrost je třeba nejen získávat, ale i používat. Správně luštil a potřebné štěstí při losování 
měl Miroslav Melusin z Pacova. Blahopřejeme! Získává výhru od vydavatelství Enigma, které připravuje naši křížovku a je také 
vydavatelem časopisu Křížovky pro každého, jehož další čísla vycházejí 13. a 27. srpna. Na tajenku z tohoto čísla čekáme do
26. srpna 2019 na doručovací adrese redakce nebo na e-mailu: novakova.miloslava@cmkos.cz.

12 | KOVÁK číslo 14/2019 | 12. srpna | Křížovka o ceny 
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