
ČTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO | DATUM VYDÁNÍ: 2. ZÁŘÍ 2019 | CENA : 10 Kč

15

2 Kampaň za 
„Konec levné práce” 

startuje už za dva týdny4 Z dění v Ústeckém 
a Libereckém kraji 5-8 Experti radí 

odborářům 11Panenský Týnec – 
místo, kam míří 

i cizinci

Od konce května trvající stávková pohotovost ve společnosti TS Plzeň a. s. skončila ve čtvrtek 22. srpna dohodou. Zástup-
ci managementu i odborů vyjádřili s výsledkem jednání spokojenost. 

Na české pozice útočí levná ocel 
z třetích zemí
Ještě nedávno téměř neotřesitelnou 
pozici českého ocelářství s  vyhláše-
nou tradicí a světovým renomé kvalit-
ní produkce ohrožuje dovoz levnějších 
a  mnohdy méně kvalitních výrobků 
ze zemí mimo prostor EU. Za největší 
„hříšníky“ jsou označovány Čína, Rusko 
a Turecko. „Zatímco naše fi rmy v České 
republice v minulých letech investovaly 
značné objemy peněz do opatření na 
ochranu ekologie, snižování produkce 
CO2 a  další pomocná opatření toho-
to typu, země mimo EU nic takového 
neudělaly, proto můžou neomezeně 
zvyšovat produkci a  nabí-
zet levnější surovinu. Nic 
je neomezuje,“ poukazuje 

Předseda Hutnické odvětvové sekce Roman Ďurčo (vpravo) a místopředseda sekce Marcel Pielesz (vlevo) 
jsou jedněmi z členů nově ustavené pracovní komise při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR. Kromě 
práce v komisi mají na starost několik základních organizací. FOTO: (jom)
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Oceláře čeká tuhý boj: Lobují za 
práci pro desítky tisíc lidí

Odboráři TS Plzeň ukončili stávkovou pohotovost

Levná ocel z Číny, Ruska, Turecka a dalších zemí není jedinou hrozbou, s níž se tuzemští i unijní oceláři musejí potýkat. 
Jejich snahy dlouhodobě udržet výrobu a s ní pracovní místa pro desítky tisíc zaměstnanců v tomto odvětví komplikuje 
také strmý růst cen emisních povolenek. Představitelé Hutní odvětvové sekce OS KOVO se shodují na tom, že odbory, 
oceláři a vláda musejí vytvořit plán udržitelnosti ocelářského průmyslu v České republice. Na návrh ocelářů a zástupců 
OS KOVO proto 19. června vznikla pracovní komise při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR, která se bude intenzivně 
zabývat tvorbou strategie, jejímž cílem je ochránit český i unijní ocelářský průmysl. Členy komise jsou odboráři, zástupci 
zaměstnavatelů a kompetentních státních rezortů. „Ocitli jsme se v takové situaci, že musíme za své lidi stále proti něče-
mu bojovat,“ shrnuje pozici ocelářů předseda Hutnické odvětvové sekce OS KOVO Roman Ďurčo.

„Ve čtvrtek 22. srpna se sešlo vede-
ní fi rmy TS Plzeň a. s. mateřské fi r-
my ŽĎAS, a. s., a  fi rmy CITIC Europe 
Holdings a. s. se zástupci odborů. Za 
odbory jednal předseda OS KOVO Ja-
roslav Souček, předseda ZO OS KOVO 
TS Plzeň Ervín Eger a zástupci regio-
nálního pracoviště OS KOVO Plzeň. 
Jednání mělo za cíl dohodnout otázky 
budoucnosti fi rmy zejména ve vztahu 
k zaměstnancům,“ upřesnil vedoucí re-
gionálního pracoviště OS KOVO v Plzni 
Ing. Ivo Kužel.

„Všechna aktiva i pasiva TS Plzeň převez-
me ZĎAS, a. s. a vlastní činnost TS Plzeň 
jako samostatné fi rmy skončí. Odbory 
s  tímto řešením souhlasily za podmínky 
uzavření sociálního plánu. Tento sociál-
ní plán byl podepsán formou dodatku 
ke stávající kolektivní smlouvě a  týká se 
především navýšení odstupného pro za-
městnance fi rmy za konkrétních podmí-
nek, které byly dojednány, a jsou uvedeny 
v  tomto dodatku. TS Plzeň a. s. jako za-
městnavatel vyhlásí hromadné propouš-
tění, které proběhne v několika vlnách tak, 

aby byla zajištěna fi nalizace rozpracované 
výroby,“ shrnul vedoucí plzeňského re-
gionálního pracoviště, na čem se odbory 
s managementem dohodly. 
Z dohody mimo jiné vyplývá, že někte-
ří zaměstnanci TS Plzeň přejdou pod 
mateřskou společnost ŽĎAS, budou 
však nadále působit v Plzni. Na situaci 
v TS Plzeň měly vliv zejména insolvence 
společnosti Vítkovice Machinery a pod-
le tiskové zprávy společnosti ŽĎAS ji 
ovlivnila také rozhodnutí dřívějšího ma-
nagementu. (red, jom)
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Společně silnější
Zlepšování pracovních podmínek se 
neděje samo, ale díky vám. Sejdeme se 
již po páté, abychom zahájili kolektiv-
ní vyjednávání a sjednotili svůj postup 
pro zlepšování pracovních podmínek.
Místo a datum
17. září 2019
Forum Karlín
Pernerova 51, Praha 8
Program
9:30 Registrace účastníků
11:00 – Manifestační mítink
13:30 – Ukončení mítinku

#KonecLevnéPráce 2019
Informace pro účastníky

Kdo
Členové odborových svazů sdruže-
ných v ČMKOS. Vstup bude umožněn 
pouze návštěvníkům s  registračním 
náramkem, který obdrží od svých od-
borových svazů.
Doprava
MHD (stanice Křižíkova) metro B
tramvaj 3, 8, 15, 24

Parkování u budovy pouze pro regis-
trované.
klepac.jiri@cmkos.cz, 602 395 387
Kapacita parkoviště je omezena!

Další informace
• Všichni účastníci akce obdrží při pří-

chodu malé občerstvení (neperlivá 
voda 0,5l, houska s  pražskou šun-
kou, jablko). Další občerstvení bude 
možné zakoupit v bistru v předsálí.

• Před zahájením mítinku a  po jeho 
ukončení budou mít účastníci mož-
nost využít fotokoutku.

Odboráři podepsali dohodu s Liberty 
Ostrava o budoucnosti fi rmy 

Dohoda s novým vlastníkem Liberty Ostrava se připravovala déle než rok.  FOTO: (jom)

„Máme to podepsáno k  dnešnímu dni, 
ale ještě nedošlo k podpisu všech stran, 
takže k  dohodě zatím nemohu říct nic 
bližšího,“ řekl ČTK předseda ZO OS KOVO 
Liberty Česká republika Petr Slanina.
 Odboráři uvedli, že dohoda stanovuje, 
jakou výrobu a za jakých podmínek musí 
majitel zachovat, a  zaručuje kolektivní 
smlouvu na příští rok. „Dohoda popisuje, 
jak a za jakých okolností je nový majitel 
povinen investovat, a to do udržovacích 
a  strategických investic. Mimo jiné také 
stanovuje, jak nakládat s emisními povo-
lenkami,“ uvedli odboráři. Dohoda, také 
popisuje transparentnost fi nancování 

Odboráři podepsali v pátek 23. srp-
na dohodu o budoucnosti podniku 
Liberty Ostrava, kterou dojednali 
s majitelem hutní společnosti a ve-
dením fi rmy. Stanovuje mimo jiné, 
jaká výroba a  zaměstnanost musí 
být ve fi rmě zachována. Odboráři 
to oznámili ve svém zpravodaji eN-
Háčko. Mluvčí fi rmy Barbora Černá 
Dvořáková ČTK řekla, že Liberty 
dohodu schválila a  její zástupci ji 
podepíšou příští týden. Huť má od 
letošního 1. července nového ma-
jitele, Liberty ji koupila od skupiny 
ArcelorMittal.

nákupu hutě a  jejího hospodaření. Jed-
nání mezi odboráři a novým majitelem 
byla zpočátku poměrně vyhrocená, od-
boráři vyjadřovali své obavy, že prodej 
fi rmy skupině Liberty ostravskou huť 
nezvratně poškodí. Při převzetí fi rmy no-
vým majitelem už podle nich situace vy-
padala daleko lépe. „Byl to velice hektický 
a vypjatý rok, který ale přinesl i pozitivní 
věci. Mezi ně v prvé řadě patří spoluprá-
ce mezi odbory napříč celou fi rmou. Ne 
vždy jsme měli stejný názor na to, jak 
postupovat, ne vždy to bylo jednoduché, 
ale důležitý je výsledek, a ten se dostavil,“ 
uvedli odboráři. Autor: (ČTK)
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na nefér podmínky předseda hutnické 
sekce Roman Ďurčo. 
„Přestože v Evropě existuje nadproduk-
ce oceli, pořád se z Číny a dalších zemí 
dováží další a další. Situace je skutečně 
velmi svízelná, naši oceláři jsou tlačeni 
k  neúměrně nízkým cenám, protože 
díky dovozům je v  Evropě oceli nad-
bytek. Evropa vychází zemím, které do 
EU ocel dovážejí, vstříc. Přitom ochra-
na vlastního ocelářského průmyslu je 
zcela nedostatečná,“ argumentuje mís-
topředseda Hutnické odvětvové sekce 
Marcel Pielesz. Poukazuje např. na loni 
zavedená cla, jimiž se Spojené státy roz-
hodly regulovat dovoz této strategické 
suroviny a  chránit své vlastní oceláře. 
„Je paradox, že zatímco Spojené státy 
nasadily na dovoz oceli obrovská cla, 
my v EU řešíme, jestli zvedneme kvóty 
pro dovoz o  tři nebo pět procent,“ do-
dává Pielesz.

Emisní povolenky táhnou ocel ke 
dnu
Agresivní dovozy ovšem nejsou zdaleka 
jediným faktorem ohrožujícím páteř-
ní odvětví průmyslu. Jedním z  dalších 
jsou emisní povolenky. Podle mínění 
odborářů by vláda mohla významně 
ocelářům pomoci, pokud by část povo-

lenek rozdělila právě do tohoto odvět-
ví těžkého průmyslu. „Ceny emisních 
povolenek nás táhnou dolů, protože to 
obrovským způsobem zvyšuje náklady. 
Na tripartitě byl předložen návrh kom-
penzace nákladů na povolenky, který 
by měla vláda projednat. Pokud by ta-
kový návrh prošel, mohla by vláda kom-
penzovat až 30 % nákladů na emisní po-
volenky. A to už by přece jen znamenalo 
pro ocelářský průmysl nějakou efektiv-
ní pomoc,“ vysvětluje Marcel Pielesz. 
„Cena emisních povolenek se za po-
slední dva roky vyšplhala z 5 € na 30, 
což představuje obrovské náklady. Po-
kud by vláda přidělovala větší část po-
volenek bezplatně právě ocelářským 

dokončení ze str. 1

Této mezinárodní akci bude 13. září 
předcházet setkání odborářů se zá-
stupci Europarlamentu, vlády, hutních 
fi rem a ocelářského průmyslu, které se 
bude věnovat dalšímu vývoji odvětví 
v  ČR a EU. Podle Romana Ďurči i Mar-
cela Pielesze, kteří spolu s dalšími ko-
legy zastupují zájmy odborářů ve spe-
ciální pracovní komisi, není vyloučeno, 
že bude nutné sáhnout k razantnějším 
krokům. „My oba prosazujeme zorgani-
zování protestní akce v Bruselu. Je třeba 
ukázat, že tady jsme, že je nutné něco 
dělat s emisními povolenkami, s byro-
kracií, která nás ohrožuje,“ shodují se 
oba představitelé hutnické sekce. 

Ocelářství živí přes dva a půl 
milionu lidí
Skutečnost, že vývoj v  ocelářství vy-
žaduje, aby mu ministerstvo, vláda, 
i  Evropská komise, která rozhoduje 
o dovozních kvótách a clech, věnovaly 
mimořádnou pozornost, dokazují tvrdá 
data. A ta jsou jednoznačná. Za minulý 
rok vzrostl dovoz oceli do EU o plných 
12 %. Tento alarmující údaj přinesla 
přednedávnem Evropská asociace oceli 
(EUROFER). V zemích osmadvacítky pra-
cuje v  ocelářském průmyslu přibližně 
330 tisíc lidí. Pokud se započítají i profe-
se na obor navázané, vzroste tento údaj 
na celkových 2,6 mil. pracovních míst. 
„Důležité je říci, že nechceme žádné 
speciální výhody, chceme jen rovné 
prostředí, rovné podmínky, abychom 
mohli konkurovat fabrikám, které do-
vážejí ocel za dumpingové ceny. Mohou 
si to dovolit jenom proto, že na rozdíl 
od nás nejsou zatížené obrovskou le-
gislativou. Situace je neúnosná,“ varuje 
Roman Ďurčo. „Ti, kteří o dalším vývoji 
v ocelářském odvětví rozhodují, si mu-
sejí uvědomit, že my nemáme takové 
možnosti, jaké mají např. zemědělci. 
Pokud přijdou záplavy, zažádají o kom-
penzace a dostanou je. My s ničím tako-
vým počítat nemůžeme. Nám současná 
legislativa a  politika EU podráží nohy, 
co se týče emisních povolenek, dovoz-
ních kvót, cel a mnoha dalších věcí. My 
nemáme šanci na podporu, zato se mu-
síme striktně držet legislativy,“ dodává 
k pozici ocelářského odvětví místopřed-
seda hutní sekce Pielesz. (jom)

Klíčové ocelářské provozy nejen u nás, ale v celé Evropě poškozuje dovoz oceli z třetích zemí.  
 FOTO: (jom)

provozům – a  to může – snížilo by to 
náklady a  zvýšilo konkurenceschop-
nost. Ale především by to znamenalo 
značnou pomoc pro toto odvětví, které 
se musí vyrovnávat s řadou problémů. 
Musíme si uvědomit, že ocelářský prů-
mysl u  nás zaměstnává přímo kolem 
tří desítek tisíc lidí, a na každého z nich 
navazují čtyři až pět dalších pracovních 
míst,“ upozorňuje předseda hutní sekce 
Roman Ďurčo na klíčovou roli hutníků 
pro českou ekonomiku. 

Odboráři tlačí na české politiky i na 
Brusel
Představitelé odborů se snaží všemi 
dostupnými prostředky situaci změnit. 
Právě proto se podíleli na vzniku speciál-
ní komise (jejím členem je kromě jiných 
také místopředseda OS  KOVO Libor 
Dvořák) a vyvíjejí řadu aktivit k ochra-
ně zájmů svých lidí. „Vedení OS KOVO 
se snaží podporovat v co nejširší míře 
všechny aktivity představitelů Hutnické 
odvětvové sekce i představitelů odbo-
rů jednotlivých obchodních společností 
při obraně zájmů zaměstnanců. Situace 
v ocelářství je v tuto chvíli velmi složitá 
a  je dobře, že OS KOVO má tak aktivní 
odvětvovou sekci právě pro ocelářství. 
Předpokládám, že se nám podaří spo-

lečně zabezpečit budoucnost pracov-
ních míst v ocelářství ČR,“ oceňuje ak-
tivitu odborářů v ocelářském průmyslu 
předseda OS KOVO Jaroslav Souček.
Hutnická odvětvová sekce naplánova-
la na 18. a 19. září mezinárodní setkání 
s  účastí polských a  slovenských kole-
gů a  šéfů ocelářských asociací daných 
zemí. „Z  tohoto setkání by měla vzejít 
společná deklarace a  akční plán, kte-
ré by měly být podnětem pro EU, in-
dustriAll a další naše partnery. Výsled-
kem by mělo být přijetí takových kroků, 
které podpoří budoucnost ocelářství 
nejen u nás, ale i v dalších zemích Evro-
py,“ předpokládá místopředseda Mar-
cel Pielesz. 

„Situace v ocelářství je v tuto 
chvíli velmi složitá a je dobře, 

že OS KOVO má tak aktivní 
odvětvovou sekci právě zde. 

Předpokládám, že se nám podaří 
společně zabezpečit budoucnost 
pracovních míst v ocelářství ČR,“ 

Jaroslav Souček, předseda 
OS KOVO.



Co nového v Ústeckém a Libereckém kraji
Okénko do regionu  | Mgr. Radek Zákon, vedoucí RP OS KOVO Ústí nad Labem 

Přehled regionů 
Na základě schvále-
ných plánů činnosti 
Regionálního praco-
viště OS  KOVO v  Ústí 
nad Labem (dále jen 
RP UL) a  Rad kraj-
ských sdružení (dále 

jen KS) Libereckého a Ústeckého kraje je 
nastavena běžná agenda a  zajištění čin-
nosti jednotlivých odborových organizací 
a  členů OS KOVO. V  současnosti působí 
v  těchto dvou regionech, pro které zajiš-
ťuje naše RP UL poradenskou, konzultační 
a metodickou podporu, celkem 83 aktiv-
ních ZO OS KOVO. V nich je organizová-
no zhruba 7 000 členů OS KOVO dle § 12 
Stanov OS  KOVO z  celkových přibližně 
8 000 členů. Za rok 2018 jsme do těchto 
ZO OS KOVO přijali 661 nových členů dle 
§ 12 Stanov OS KOVO. V současnosti ne-
máme žádné seskupení členů.
Konference a  Rady KS stanovily mimo 
priority OS KOVO na následující období 
pro rozvoj činnosti OS KOVO v regionech 
Ústeckého a Libereckého kraje další ob-
lasti zájmu takto:
1. Podpora zajištění odpovídajícího ná-

růstu mezd v  rámci kolektivního vy-
jednávání

2. Podpora vzniku nových odborových 
organizací nebo seskupení

3. Provedení elektronické evidence 
všech podnikových kolektivních smluv 
a interních dokumentů ZO

RP UL pro podporu těchto priorit pra-
videlně dlouhodobě připravuje celé sa-
mostatné projekty, ve kterých jsou spe-
cifi kovány požadavky orgánů OS KOVO 
v regionu a konkrétní podmínky jednot-
livých ZO OS KOVO. Cílem pak je zpra-
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covat pro ZO OS KOVO možné způsoby 
řešení a provedení nápravy v případech 
zjištěných nedostatků. 
I  když nemají naše regiony zastoupení 
v Komisi mladých OS KOVO, snažíme se 
ve spolupráci s dotčenými ZO OS KOVO 
o pořádání různých sportovních či volno-
časových aktivit, kde je snahou zapojení 
co možná největšího počtu mladých ko-
váků. Jedná se např. o pravidelné sou-
těže v bowlingu a šipkách. V  roce 2019 
jsme navíc společně s RP Plzeň a RP Čes-
ké Budějovice fi nančně zajistili prostřed-
nictvím OS  KOVO možnost společného 
setkání mezi členy OS KOVO z Plzeňské-
ho, Jihočeského, Karlovarského a Ústec-
kého kraje spojeného se sjížděním řeky 
na raftech nebo lodích. 

Situace ve fi rmách a jejich 
odborových organizacích
Většina ZO OS KOVO z našeho regionu 
jsou menší organizace do 100 členů, na-
víc v čele s neuvolněným funkcionářem. 
To samozřejmě klade specifi cké nároky 
na požadované služby včetně zastupo-
vání v  jednání o pracovněprávních zále-
žitostech se zaměstnavatelem a při vy-
jednávání kolektivních smluv. 
V  poslední době vznikají v  řadě prů-
myslových zón v  regionu nové pracov-
ní příležitosti. Samozřejmě to s  sebou 
přináší vyšší tlak na udržení stávajících 
kmenových zaměstnanců, což se odráží 
na postupném zvyšování kvality výsled-
ků kolektivního vyjednávání a zde sjed-
naných pracovních, sociálních a mzdo-
vých podmínek u  zaměstnavatele. RP 
UL se samozřejmě podílí jak na přípravě 
kolektivních smluv (analýzy, připomín-
ky, sestavení návrhu, rozbory), tak i na 

vlastním vyjednávání se zástupci za-
městnavatelů, kdy se ve výsledku daří ve 
fi rmách, kde působí OS KOVO, uzavírat 
kvalitní kolektivní smlouvy a  sjednávat 
výhodnější podmínky pro zaměstnance 
a pro činnost odborových organizací.
Velkým problémem, který má bohužel 
značný dopad na sociální postavení za-
městnanců, je otázka exekucí, případně 
osobních insolvencí zaměstnanců. Po-
čet takovýchto případů se však mezi-
ročně mírně snižuje, což se odráží i na 
množství poskytování právní pomoci 
v oblasti exekučních titulů a osobních 
bankrotů. 

Co je nového na Regionálním 
pracovišti
Personální obsazení našeho RP UL je již 
delší dobu stabilizované, i když se samo-
zřejmě připravujeme na zásadní obmě-
nu, která čeká RP UL v blízké budoucnos-
ti, kdy dojde k odchodu řady pracovníků 
do důchodu.
V současnosti je profesní podpora v re-
gionech pro naše členy a  ZO zajištěna 
následovně:
• Pavla Kricnerová – účetnictví a hospo-

daření pro ZO v Ústeckém a Liberec-
kém kraji

• Ing. Bohuslav Chudárek – ekonomika, 
mzdy a kolektivní vyjednávání pro ZO 
v Libereckém kraji

• Ing. Jiří Friml – ekonomika, mzdy a ko-
lektivní vyjednávání pro ZO v  Ústec-
kém kraji

• Viktor Fürst – inspektor BOZP pro ZO 
v Ústeckém a Libereckém kraji

• JUDr.  René Švec – právo a  kolektivní 
vyjednávání pro ZO v Ústeckém a Libe-
reckém kraji

• Mgr.  Radek Zákon – vedoucí RP UL, 
kolektivní vyjednávání pro ZO v Ústec-
kém a Libereckém kraji

Budova, ve které sídlí naše RP UL, má 
i komerční obchodní prostory, kde v jed-
né části (podkroví) je dlouhodobý proná-
jem a v druhé části (přízemí) prodejna. 
V současné době končí dosavadní dlou-
holetý nájemce a hledá se další využití 
tohoto prostoru.

Přání na závěr
Chci všem popřát hezký zbytek léta, ro-
zesmáté sluníčko, klidnou vodu a vítr ve 
vlasech… Nejen prací živ jest člověk, tak 
se nezapomeňte na chvíli i zastavit a po-
dělit se s nejbližšími o krásné chvíle, pro-
stě užívejte! 

Regionální pracoviště v Ústí nad Labem. FOTO: (red)
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Stanovení průměr-
ného výdělku řeší ZP, 
HLAVA XVIII PRŮ-
MĚRNÝ VÝDĚLEK, 
§§351-362 ZP.
Nyní si dovolím citovat 
několik paragrafů z to-
hoto zákona.

§ 351
Má-li být v  základních pracovněpráv-
ních vztazích uvedených v  §  3 použit 
průměrný výdělek, musí se postupovat 
při jeho zjištění jen podle této hlavy.

§352
Průměrným výdělkem zaměstnance se 
rozumí průměrný hrubý výdělek, nesta-
noví-li pracovněprávní předpisy jinak.

§353
(1) Průměrný výdělek zjistí zaměstna-

vatel z  hrubé mzdy zúčtované za-
městnanci k  výplatě v  rozhodném 
období a z odpracované doby v roz-
hodném období.

(2) Za odpracovanou dobu se považuje 
doba, za kterou zaměstnanci příslu-
ší mzda nebo plat.

§ 354
(1) Není-li v  tomto zákoně dále stano-

veno jinak, je rozhodným obdobím 
předchozí kalendářní čtvrtletí.

(2) Průměrný výdělek se zjistí k první-
mu dni kalendářního měsíce násle-
dujícího po rozhodném období.

§ 358
Jestliže je zaměstnanci v  rozhodném 
období zúčtována k výplatě mzda nebo 
plat nebo jejich část, která je poskyto-
vána za delší období, než je kalendářní 
čtvrtletí, určí se pro účely zjištění prů-
měrného výdělku její poměrná část 
připadající na kalendářní čtvrtletí, zbý-
vající část (části) této mzdy nebo platu 
se zahrne do hrubé mzdy nebo platu 
při zjištění průměrného výdělku v dal-
ším období (dalších obdobích). Počet 
dalších období se určí podle celkové 
doby, za kterou se mzda nebo plat po-

Situace vašeho kole-
gy není ojedinělá. Bo-
hužel se velmi často 
stává, že klikneme na 
nějaký odkaz, e-mail 

či jiné neověřené informace a následně 
se nestačíme divit.  
Je několik pravidel, která platila, platí 
a budou platit, abychom o  své peníze 

skytuje. Do hrubé mzdy nebo platu se 
pro účely zjištění průměrného výdělku 
zahrne v  rozhodném období poměrná 
část mzdy nebo platu podle věty první 
odpovídající odpracované době.
Stěžejním §  pro nás tak bude §  358 
tohoto zákona, který nám říká, že do 
výpočtu průměrného výdělku za dané 
čtvrtletí zahrneme poměrnou část 
mzdy, která je poskytována za delší ob-
dobí, než je dané čtvrtletí. 
Vám byla poskytnuta odměna za rok 
2018, tudíž váš zaměstnavatel zahrnul 
do výpočtu průměrného výdělku za dané 
čtvrtletí její poměrnou část, tedy ¼.
Závěrem vám musím sdělit, že zaměstna-
vatel při výpočtu průměrného výdělku ne-
pochybil, jeho výpočet je v souladu se ZP.

Mám dotaz týkající se průměrného výdělku. V prosinci jsme pobírali 13. mzdu za rok 2018 ve výši průměrného výděl-
ku zaměstnance. V lednu tohoto roku jsem čerpal dovolenou a náhrada mzdy za dovolenou se mi zdá vzhledem ke 
mzdě za prosinec nízká. Nevím, zda zaměstnavatel nepochybil při výpočtu. V. M., Choceň

FOTO: Unsplash

pokračování na str. 6

Průměrný výdělek

Finanční okénko | Ing. Vladimír Procházka, specialista mezd a kolektivního vyjednávání, 
RP OS KOVO Hradec Králové

Aby na účtu nezůstala nula
IT  |  Josef Kůta, IT specialista OS KOVO

Několikrát se mi stalo, že jsem e-mailem obdržel informaci, abych si změnil přihlašovací údaje, PIN 
a podobné citlivé údaje. Mně se naštěstí nic s účtem nestalo, ale kolega druhý den neměl na účtu ani 
korunu. Čeho se vyvarovat při práci s internetovým bankovnictvím? E. Z., Žatec

na účtu nepřišli. Prvním a nejzásadněj-
ším je, že nikdy žádná banka nezasílá 
e-mail v podobě „Změňte si své přihla-
šovací údaje nebo PIN pomocí násle-
dujícího odkazu či formuláře“. Každá 
banka ví, že se jedná o citlivé údaje, kte-
ré se nemění jen tak pomocí nějakého 
formuláře. Ve většině případů, kdy je 
internetové bankovnictví komplexně 

napadeno nebo podrobeno velkému 
množství útoků, banka informuje své 
klienty buď pomocí informační ná-
stěnky uvnitř vašeho internetového 
bankovnictví, nebo rozesílá informaci 
„Účty našeho bankovnictví XYZ byly 
v několika případech zneužity. Přihlaste 
se do svého účtu a následně si změňte 
své přihlašovací údaje. V případě dota-



zů nás můžete kontaktovat na telefonu 
XYZ nebo zákaznické lince“.
Druhým nepsaným pravidlem je, že kaž-
dá banka je povinna mít své bankovnic-
tví a následnou komunikaci zabezpeče-
nou. 
Na webových stránkách u  řádku s ad-
resou je toto označeno uzamčeným ze-
leným zámkem (viz obr.), takže máme 
jistotu, že informace dorazila opravdu 
z banky.
Nejsme-li si jisti, můžeme využít bez-
platných zákaznických linek jednotli-

Z  vašich předchozích dotazů vím, že 
vztahy mezi vámi a  pronajímateli ne-
jsou dobré, že jsou přímo napjaté a za 
hranicí slušného chování. Vím také, že 
najít pro vás a syna přijatelné bydlení, 
je opravdu složité. Pořád však zvažujte 
i tuto možnost. Myslím, že jsem již uvá-
děla, že při takovýchto sporech není 
možné dlouho v  bytě vydržet, neboť 
napětí a nepohoda se budou jen stup-
ňovat.
Nyní k  vašemu dotazu. Na prohlídku 
(kontrolu bytu) se použijí obecná usta-
novení občanského zákoníku o nájmu 
(§§ 2233 a 2219 OZ). V době tří měsíců 
před skončením nájmu, pokud je den 
skončení nájmu znám, umožní nájem-
ce věci, která má být znovu pronajata, 
zájemci o  nájem přístup k  věci v  ne-
zbytném rozsahu za účelem prohlídky 
v přítomnosti nájemce a pronajímate-
le; pronajímatel oznámí nájemci ná-
vštěvu v přiměřené době předem.
Vzniknou-li nájemci činností pronajímate-
le obtíže, které nejsou nepodstatné, má 
nájemce právo na slevu z nájemného.
Z uvedeného plyne, že prohlídku jste 
povinna umožnit za těchto podmínek:
• za účelem kontroly, zda nájemce plní 

své smluvní a  zákonné povinnosti 
(věc užívá v souladu s nájemní smlou-
vou a zákonem)

vých bank, abychom si ověřili danou 
informaci (viz tabulka kontaktů).
Posledním pravidlem, abychom ne-
přišli o  své těžce vydělané fi nance, je 
nikdy se nepřihlašovat do internetové-
ho bankovnictví na neznámých sítích 
(veřejné Wi-Fi, internetové kavárny aj.) 
a  nainstalovat si kvalitní, pravidelně 
aktualizovaný antivirový program, kte-
rý má modul pro bezpečné bankovnic-
tví a automaticky hlídá, zda se přihla-
šujeme opravdu do naší banky a nikoli 
do nějakého podvodného formuláře.

Jako trest za to, že jsem si opět dovolila se odvolávat na znění zákona, mi pronajímatelé oznámi-
li, že chtějí přijít do bytu na kontrolu. Bohužel posledně napadl pronajímatel mého syna a teď mě 
slovně napadají. Když jsem pronajímatelce říkala, že nulovou zálohou na elektřinu nás poškodí na 
příspěvku na bydlení, odpověděla, že mám jít pracovat a jsem tlustá. Pronajímatel mi zase píše, že 
jsem psychopat, že se léčím, a proto mám nadváhu. Já je sem za těchto okolností nechci pustit, je 
to opravdu jen msta, nikoli nutnost. Mám nějakou možnost, jak se tomu vyhnout? Bojím se z jejich 
strany napadání, byť třeba jen slovního, a je mi nepříjemná představa, že lidé, kteří jsou takto spro-
stí, by se měli pohybovat v mém domově. K. H., Červené Pečky
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• za účelem zjištění, zda je věc v  tako-
vém stavu, aby mohla nájemci sloužit 
k tomu užívání, pro které byla prona-
jata [§ 2205 písm. b)], tj. zda nejsou 
nutné opravy nebo údržba

Jiný důvod prohlídky by mohl být po-
souzen jako zjevné zneužití práva a ná-
jemce je oprávněn toto odepřít (§ 8).
Druhým případem, kdy je nájemce po-
vinen věc pronajímateli zpřístupnit, 
je provedení potřebné opravy nebo 
údržby. Na straně nájemce jde o plnění 
obecné povinnosti poskytnout součin-
nost druhé smluvní straně při plnění 
jejích závazků (§ 1975).
Nájemce je povinen umožnit pronají-
mateli přístup k věci pouze tehdy, ozná-
mí-li mu to pronajímatel předem v při-
měřené době. Termín prohlídky, popř. 
opravy (údržby) určuje pronajímatel. 
Měl by však přitom jednat v  souladu 
s dobrými mravy (např. pokusit se nej-
prve s  nájemcem na termínu dohod-
nout, neplánovat prohlídku v  nočních 
hodinách, na vánoční svátky apod.).
Pro oznámení zákon nepředepisuje 
žádnou formu. Oznámení může mít po-
dobu dopisu, telefonátu, SMS, e-mailu 
aj. Zákon ani neurčuje obsah takového 
oznámení. Jako každé právní jednání 
však musí být určité. Musí z něj být patr-
né alespoň to, že pronajímatel potřebu-

je věc zpřístupnit, proč a kdy. Nebude-li 
toto z oznámení patrné, není nájemce 
povinen věc pronajímateli zpřístupnit.
Předchozí oznámení se nevyžaduje, 
je-li nezbytné zabránit škodě nebo 
hrozí-li nebezpečí z  prodlení. Nemu-
sí jít o škodu pouze na pronajaté věci, 
ale o  jakoukoli škodu, které je možné 
zabránit přístupem k  pronajaté věci. 
Nebezpečí z prodlení vzniká v případě, 
že je ohrožen život, zdraví, svoboda či 
majetek kohokoli a takovému ohrožení 
je možné zabránit přístupem k pronaja-
té věci. V praxi může jít zejména o pří-
pady havárií (např. prasklé vodovodní 
potrubí), popř. důvodné podezření na 
možnost vzniku havárie, ohrožení živo-
ta a zdraví osob (např. v budově je cítit 
zemní plyn).

Následky nezpřístupnění věci 
pronajímateli
Jestliže nájemce protiprávně odmítne 
věc pronajímateli zpřístupnit, jde o zá-
važné porušení jeho povinností. V pří-
padě, že tak učiní opakovaně, může být 
jeho jednání posouzeno jako
• hrubé porušení povinností a součas-

ně zákonný výpovědní důvod u  ná-
jmu bytu [(§ 2288 odst. 1 písm. a)] 
a nájmu prostoru sloužícího k podni-
kání [§ 2309 písm. b)]

dokončení ze str. 5

Kontrola bytu pronajímatelem nesmí být 
šikanou nájemce

Bydlení  |  JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR 



Ano, bude se jednat o  společný nájem 
bytu, pokud na straně nájemce budete 
uvedeny v  nájemní smlouvě obě dvě, 
vy i spolužačka. O společný nájem bytu 
se jedná, pokud na straně nájemce po-
depsalo nájemní smlouvu více osob. 
Dále jsou společnými nájemci manželé, 
přičemž stačí, aby nájemní smlouvu po-
depsal jen jeden z nich. Společným ná-
jemcem se můžete stát nejen při podpi-
su nájemní smlouvy, ale i během trvání 
nájmu, třeba uzavřením sňatku s nájem-
cem nebo dodatkem k nájemní smlou-
vě. Manželé se ale mohou dohodnout, 
že jim společný nájem k bytu nevznikne.
Se vznikem společného nájmu musí 
souhlasit pronajímatel a  všichni spo-
leční nájemci. Existuje však i názor, že 
stačí, aby souhlasila většina společných 

Byla jsem přijata na vysokou školu. Společně se spolužačkou si chceme pronajmout byt. Bude se jednat o společný 
nájem? Co když se na něčem nebudeme moci dohodnout? K. H., Poděbrady
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• zvlášť závažné porušení povinností 
v  případě, že pronajímateli způsobí 
značnou újmu (např. vznik škody na 
věci), které opravňuje pronajímate-
le nájem vypovědět bez výpovědní 
doby (§§ 2232 a 2290)

Strany si rovněž mohou shora uvedené 
jednání nájemce sjednat jako výpověd-
ní důvod.
Odmítne-li nájemce věc zpřístupnit 
a pronajímatel v důsledku toho nemůže 
plnit svoji zákonnou povinnost provádět 
opravy (údržbu), není vůči nájemci v pro-
dlení s plněním této povinnosti (§ 1975).

Způsobí-li nájemce svým protiprávním 
jednáním škodu, je povinen ji nahradit 
(§ 2913).

Šikana
Lze-li s  přihlédnutím ke všem okol-
nostem usoudit, že pronajímatel 
svým postupem nesleduje své opráv-
něné zájmy, ale snaží se nájemci pů-
sobit újmu, jde o zjevné zneužití prá-
va, které nepožívá právní ochrany (§ 8 
OZ). Může jít např. o případy frekven-
tovaných prohlídek předmětu nájmu, 
popř. prohlídek v  neobvyklou dobu, 

V bytě budu bydlet se spolužačkou
Bydlení  |  JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR 

nájemců. V případě společného nájmu 
manželů se souhlas pronajímatele ne-
vyžaduje.
Společní nájemci mají vždy stejná prá-
va a povinnosti. Ohledně běžných zá-
ležitostí, jako jsou např. drobné opravy 
nebo placení nájemného, může jednat 
kterýkoli z  nich za ostatní. Druhou 
stranou téže mince je pak právo pro-
najímatele požadovat zaplacení celého 
nájemného pouze po jednom ze spo-
lečných nájemců. Je pak na nich, jak se 
vypořádají mezi sebou. Souhlas všech 
společných nájemců je potřeba pro po-
dání výpovědi z nájmu. Stejně tak pro-
najímatel by měl výpověď zaslat každé-
mu ze společných nájemců.
V  případě neshody mezi společnými 
nájemci se může kterýkoli z  nich ob-

rátit na soud. Ten pak může podle zá-
važnosti situace rozhodnout i o zrušení 
společného nájmu a určit, kdo zůstane 
nájemcem bytu. Typicky soud rozhodu-
je o zrušení společného nájmu manže-
lů po rozvodu. Při rozhodování, který 
z nich zůstane jako nájemce v bytě, při-
hlédne k  tomu, kdo pečuje o nezletilé 
nebo nezaopatřené děti a ke stanovis-
ku pronajímatele.
Společný nájem se nesmí zaměňovat 
s případem, kdy s nájemcem v bytě žijí 
i další osoby patřící do jeho domácnos-
ti. Např. příbuzní, kteří nejsou uvedeni 
ve smlouvě jako nájemci. O  společné 
nájemce se také nejedná v případě, že 
každý užívá jednu místnost a  kuchyň 
používají společně. Společní nájemci 
totiž mohou užívat byt celý.

kterými pronajímatel nájemce obtě-
žuje, a snaží se ho tak vypudit z pro-
najaté věci.
V  těchto případech je nájemce opráv-
něn pronajímateli odepřít přístup 
k pronajaté věci. Rovněž případná vý-
pověď pronajímatele z  nájmu by byla 
neplatná. Opět však doporučuji se 
s  pronajímatelem dohodnout. Musíte 
znát důvod kontroly. 
Pokud vám jej pronajímatel odmítne 
uvést nebo se nebude jednat o některý 
z důvodů shora uvedených, pak máte 
právo kontrolu bytu odmítnout.

FOTO: Unsplash
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Pronajímatel je v prvé řadě povinen pře-
dat nájemci byt ve stavu, který si sjednali 
v nájemní smlouvě. 
Není-li ve smlouvě stav bytu řešen, má 
se podle zákona na mysli byt v  dob-
rém stavu a  se zajištěním nezbytných 
služeb. Byt tedy musí být opatřen 

uzamykatelnými dveřmi, podlahovou 
krytinou, nesmí být zdravotně závad-
ný a vybavení musí být funkční, zrovna 
tak musí být funkční všechny místnosti 
v bytě.
Jelikož pronajímatel nesplnil dohodu, 
kterou jste mezi sebou měli, že nábytek 

z místnosti vystěhuje, můžete požado-
vat slevu odpovídající např. čtvrtině ná-
jemného. 
Pozor však, na slevě se musíte dohod-
nout, nemůžete bez dohody s pronají-
matelem začít hradit nájemné ve sníže-
né výši.

Pronajali jsme si byt. Má čtyři místnosti, je pěkný a prostorný. Je tu však jeden háček. V jedné z místností má prona-
jímatel uskladněn nábytek a já tuto místnost nemohu užívat. Při uzavírání nájemní smlouvy a také při předání bytu, 
nám pronajímatel přislíbil, že do týdne místnost vyklidí. Uplynuly již tři měsíce a místnost ani po našich urgencích 
vyklizena není. Jak se máme bránit? Na co máme právo? J. M., Klatovy

Sleva z nájemného
Bydlení  |  JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR 

Dobrý den, mám 
obavu, že jste oprav-
du sedl na lep pod-

vodníkům. Doporučuji projít internet 
a zjistit, zda tento e-shop nepoškodil 
více spotřebitelů. Zjistíte-li, že poško-
zených je více, spojte se s nimi a do-
mluvte se na společném postupu. 
Podejte společně trestní oznámení 
na tuto firmu za podvod dle trestního 
zákoníku.
Tohoto trestného činu se dopustí ten, 
kdo sebe nebo jiného obohatí tím, že 
uvede někoho v omyl, využije něčího 
omylu nebo zamlčí podstatné skuteč-
nosti, a způsobí tak na cizím majetku 
škodu nikoli nepatrnou. 
Nepatrnou škodou je škoda do výše 
5 000 Kč.
Po celou dobu řešení tohoto problé-
mu můžete současně postupovat 
i  občanskoprávní cestou, podáním 
návrhu soudu na vydání platebního 
rozkazu. 
Pokud by škoda byla nižší než 5 000 Kč, 
jednalo by se pouze o přestupek. Pře-
stupky řeší příslušná přestupková 
komise. Pokud další poškozené nena-
jdete, učiňte tak, jak je uvedeno výše, 
sám.
Trestní oznámení můžete podat pí-
semně na kterékoli služebně Policie 

Před dvěma měsíci jsem si objednal zboží z internetového obchodu. Obratem mi zaslali potvrzení 
o přijetí objednávky a žádost, abych zaplatil cenu zboží převodem na zaslaný účet. Zboží jsem za-
platil, ale do dnešního dne mi nedošlo. Několikrát jsem prodejce kontaktoval. Vždy mi sdělil, že se 
objednávka vyřizuje, abych vydržel. Pak mi přestal telefony zvedat a nereaguje ani na upozornění 
elektronickou poštou. Bojím se, že jsem sedl na vějičku podvodníkům! E. H., Brno

Sedl podvodníkům na vějičku? 
Práva spotřebitele  |  JUDr. Zdeňka Vejvalková, specialistka na spotřebitelské právo

1. Než objednáte zboží z  nezná-
mého e-shopu, zjistěte, zda je 
na stránkách e-shopu dosta-
tek informací (IČ, název fi rmy, 
sídlo, zda má fi rma zápis v ob-
chodním rejstříku…).

2. Prověřte si e-shop zadáním do 
vyhledávače a na stránkách Mi-
nisterstva fi nancí ČR v ARES. Při 
nálezu negativních informací 
obchod vůbec nekontaktujte, 
riziko by bylo příliš velké.

3. Nenechte se nachytat na nízké 
ceny, naopak v takových přípa-
dech buďte velmi opatrní.

4. Pozorně si přečtěte smluvní 
podmínky – nenakupujte tam, 
kde najdete pokuty např. za ne-
převzetí zásilky, zrušení objed-
návky.

5. Nikdy nepřistupujte na platby 
předem, raději zboží objednejte 

jinde, pokud nemáte možnost 
získat doporučení od známých, 
kteří mají s fi rmou zkušenosti.

6. Pokud jste přesto objednal 
v  podvodné fi rmě, jednejte co 
nejrychleji. Okamžitě odstupte 
od smlouvy.

7. Nevrátí-li vám prodejce peníze 
do 30 dnů, požádejte soud o vy-
dání platebního rozkazu.

8. Po vydání platebního rozkazu 
věc ihned předejte k vymáhání.

9. Pokud zjistíte, že poškozených 
je více, spojte se s nimi.

10. Podejte trestní oznámení pro 
podvod. Je-li poškozených více, 
pak podejte trestní oznámení 
společně (škoda musí být vyšší 
než 5 000 Kč, aby se mohlo jed-
nat o  trestný čin, jinak se jed-
ná jen o přestupek). Trestná je 
i příprava.

K zapamatování všem spotřebitelům!

České republiky (dále jen PČR) nebo 
na státním zastupitelství (dále jen SZ). 
Nevíte-li, jak trestní oznámení napsat, 
nelamte si s  tím hlavu, PČR i SZ jsou 

povinni s  vámi trestní oznámení se-
psat do protokolu. 
Uveďte, že chcete být informován 
o výsledku šetření.
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Řízení jako ze scifi  fi lmu
O českých řidičích se vypráví, že jsou těmi 
nejhoršími v  Evropě. Příliš vysoká rych-
lost, předjíždění na nesprávných místech, 
nerespektování přiměřené vzdálenosti 
mezi vozy, to jsou hlavní nectnosti, kte-
ré jim jsou vytýkány. Pokud by přesedlali 
do hybridu Tesla, jako mávnutím kou-
zelného proutku by se z nich stali slušní 
řidiči, kteří jezdí jen povolenou rychlostí 
a nepředjíždí tam, kde se nemá. Pokud 
by tedy ovšem zapnuli autopilota a  jeli 
tam, kde je autonomní řízení možné. Sa-
mořiditelná auta můžeme vidět v mnoha 
sci-fi  fi lmech, automobilky je testovaly na 
prototypech, skutečně se ale rozšířila až 
s modelem Tesla ze stejnojmenné auto-
mobilky amerického miliardáře a vizioná-
ře Elona Muska. Ve skutečnosti se k fi rmě 
připojil až posléze. Vzhledem k jeho ino-
vativnímu přínosu a nemalým fi nančním 
možnostem je ale fi rma spojena hlavně 
s  jeho jménem. Tesla není jediným sa-
mořiditelným vozem, na silnici je možné 
potkat např. Waymo, což je vůz vyvinutý 
společností Google, samořiditelné auto 
představil také Uber, a  to ve spolupráci 
s Volvem. 

Autopilot neznamená ruce 
pryč od řízení
Firma pojmenovaná po fyzikovi Nicolu 
Teslovi se od začátku zaměřovala na vý-
robu elektromobilů, tedy inovativních 
vozů, které jsou šetrné vůči životnímu 
prostředí. Skutečný poprask ale přišel 
v roce 2014, kdy Tesla představila auto-
pilota, tedy přesněji asistenta řízení. Ur-
čité funkce pomáhající v  řízení se dnes 
do vozů montují zcela běžně, např. asis-
tent při couvání a parkování, tempomat 
a mnohé další. 
Tesla šla ale ještě dále a představila asi-
stenta řízení s názvem Autopilot. Právě 
tento název zadělal fi rmě na problémy. 
Jde totiž pouze o komerční označení, ni-
koli o druh řízení. Použití autopilota totiž 
nemá znamenat, že se řidič nebude vě-
novat řízení. Naopak, fi rma tvrdí, že má 
být stále ve střehu a že nemá sundávat 
ruce z řízení. 
Faktem ale je, že vůz jede v  těchto 
podmínkách skutečně zcela samostat-
ně, dodržuje bezpečné vzdálenosti od 
stran a od okolních vozidel, dává si po-
zor na přikázanou rychlost. Pokud by 
řízení detekovalo nějakou nenadálou 
situaci, vyzve řidiče, aby včas převzal 
řízení. Pokud tak řidič neučiní, vůz za-
staví a vyčkává. 

Vidí díky kamerám
Autonomní řízení dnes umožňuje jízdu 
bez zásahu člověka na dálnicích a  sil-
nicích I. třídy, tedy všude tam, kde jsou 
viditelné jízdní pruhy. Díky nim se vůz ori-
entuje a dokáže jet bezpečně uprostřed 
pruhu. Automobil je vybaven několika 
kamerami, a  to nad čelním sklem a na 
bocích vozu, dále pak radarem a  akus-
tickými senzory nad předními i  zadními 
nárazníky, takže dokáže včas zpozorovat 
jakoukoli překážku a řídit se podle toho. 
Autonomní řízení je velmi náročné na 
spotřebu elektrické energie, což je další 
problém, který musí výrobci řešit. 

Kdo může za nehodu?
Samořiditelná auta představují další 
případ toho, jak technologie předběhla 
etiku a  právní řád. Pokud totiž samoři-
ditelné auto způsobí nehodu, není zcela 
jasné, kdo za to má nést zodpovědnost. 
Výrobce auta nebo řidič, který zrovna ne-
řídil? Tyto etické problémy nebyly stále 
ještě uspokojivě vyřešeny a soudy musí 
každý případ složitě posuzovat. Na fi rmu 
Tesla bylo dosud podáno hned několik 
žalob, v jednom z případů se na soud ob-
rátila rodina hocha, který v Tesle uhořel 
poté, co systém nepovolil po nárazu ote-
vření dveří. 
Nutno ovšem podotknout, že těchto ne-
hod není mnoho. Tesla na jejich vyšetřo-

vání vždy spolupracuje, snaží se odhalit 
konstrukční chybu a napravit ji.
Pokud srovnáme statistiky jízdy s živým 
řidičem a jízdy, kdy vozidlo řídí počítačo-
vý algoritmus, vyjde nám, že počítač je 
o několik řádů bezpečnější. Člověk zkrát-
ka a dobře chybuje neskonale více. Tesla 
se snaží snížit chybovost i v případě zra-
nitelnosti vozu, která se týká jeho „ky-
berbezpečnosti“. Vůz Tesla si můžeme 
totiž představit jako pojízdný počítač, 
který je stejně jako kterýkoli jiný počítač 
vystaven riziku útoků hackerů. Existuje 
tedy jistá možnost, že někdo cizí prolomí 
ochranu elektronického systému auta, 
a bude tak vůz ovládat sám místo řidi-
če. Tento problém si fi rma dobře uvě-
domuje a  na podporu odhalení všech 
možných slabých míst vozidla vypsala 
soutěž v hackování. Vítězi pochopitelně 
jako odměnu slíbila vůz Tesla. 

Samořiditelné vozy u nás
Potkat samořiditelný vůz na českých sil-
nicích je stále rarita, přesné údaje chybí, 
ale odhaduje se, že je jich zde asi 500. 
Podle údajů společnosti Alza se prodaly 
všechny tři kusy tohoto vozu, které sem 
Alza dovezla. Tesla u nás ale otevřela ofi -
ciální servisní středisko, v blízké budouc-
nosti by měl také fungovat internetový 
konfi gurátor, díky kterému si budou 
moci čeští zákazníci vybrat a  objednat 
samořiditelný vůz přes internet. Vědět 
o  sobě dala také vláda, která schválila 
fi rmě BMW vybudování polygonu na 
testování těchto vozů u Sokolova, další 
státní polygon by měl vzniknout u Stří-
bra, vybuduje ho fi rma Accolade. Tento 
polygon má být přístupný všem, budou 
se zde testovat vozidla, ale i telekomuni-
kační prostředí, např. výměna dat, určo-
vání polohy a bezpečnost systémů.    

Michaela Kadlecová

Samořiditelné vozy jezdí bezpečněji než lidé
Budoucnost je tady, chtělo by se říci. Samořiditelná neboli autonomní auta se stala realitou a pořídit si je může kdo-
koli, kdo na ně má peníze. Plánujete si je koupit i vy, nebo raději zůstanete u manuálního řízení?

ZDROJ: (mk)

ZDROJ: (mk)



Do kina, divadla  
či aquaparku?
S Up benefity 
je to jen na vás.

www.upcz.cz Potěšení 
každý den



Nedostavěný chrám s energií, která 
léčí a uzdravuje
Na dnešní výlet vás pozveme na jedno 
z  nejpozoruhodnějších a  nejmystič-
tějších míst v  Čechách. Naším cílem 
je gotický chrám v  Panenském Týnci 
na Lounsku. Přestože ho středověcí 
stavitelé nikdy nedostavěli, přijíždě-
jí k němu dnes plné autobusy turistů 
z domova i ze zahraničí. Míří sem ne-
jen za unikátní stavbou, ale především 
je sem táhne pozitivní energie, kterou 
je tohle místo doslova nabito. Pokud 
chvíli posedíte uprostřed rozestavě-
ného chrámu a  zavřete oči, budete 
prý odcházet plní optimismu a dobré 
nálady.

Ne nadarmo je Panenský Týnec již dlou-
há desetiletí vyhledávaným místem ne-
jen psychotroniků, léčitelů a spiritistů, ale 
i  lidí trpících depresemi a  různými psy-
chickými onemocněními. Řada odborní-
ků se pokoušela energii místa, které prý 
tak zázračně uzdravuje, změřit. Známý 
psychotronik Stanislav Brázda naměřil 
v  prostorách chrámu údajně nejsilnější 
pozitivní zónu označovanou číslem 8. Po-
byt v ní dokáže prý lidem navodit dobrou 
náladu, rozpustit deprese, dodat elán 
i  sebevědomí! Někteří lékaři doporučují 
dlouhodobý pobyt nebo častější návště-
vy v  ruinách kostela hlavně lidem po 
mozkové obrně, mozkové mrtvici a úra-
zech hlavy. 

Stavbu naplánovali podle kosmické 
energie
Skoro to vypadá, že Žerotínové, kteří se 
ve 14. století rozhodli chrám v  Panen-
ském Týnci vybudovat, si toto místo 
nevybrali jen tak náhodou. Středověcí 

stavitelé se na rozdíl od těch dnešních 
zajímali o působení zemských a kosmic-
kých energií. Má se za to, že kostel sta-
věla slavná huť Petra Parléře, která po 
sobě zanechala např. takové skvosty jako 
Karlův most nebo Chrám sv. Víta v Praze. 
Stavba chrámu v  Panenském Týnci za-
čala v roce 1316, ale po ničivém požáru 
v roce 1382 už zůstala nedostavěna.

Jsou ostatky Anežky v  Panenském 
Týnci?
Tajemnost místa podtrhují i  další stře-
dověké celebrity: svatá Anežka a  rytíř 
Plichta! Ten druhý jmenovaný byl synem 
Habarta ze Žerotína, jenž v roce 1280 po-
stavil pro svatou Anežku v  Panenském 
Týnci ženský klášter. Chtěl tím poděkovat 
české patronce za to, že údajně zbavila 
jeho manželku neplodnosti. V Anežském 
klášteře v Praze totiž jeho žena přitiskla 
svůj bok k boku svaté Anežky a tento do-
tyk ji prý uzdravil! Vzhledem k  tomu, že 
Anežka zemřela v  roce 1282, je možné, 
že klášter osobně navštívila. Místní také 

věří, že tu leží její ostatky, po kterých do-
sud marně pátrali archeologové v Praze.

Duch bojovníka Plichty
Podle mínění mnohých psychotroniků se 
v místě kláštera dodnes projevuje také 
duch Plichty ze Žerotína. Tomuto slavné-
mu bojovníku ve službách českého krále 
Jana Lucemburského je přisuzováno vy-
budování zdejšího chrámu. Plichta padl 
v roce 1322 v bitvě u Mühldorfu. Po něm 
už ve stavbě nikdo nepokračoval, „dílo 
zkázy“ pak dokonal zmiňovaný požár.
Torzo chrámu stojí na magickém místě 
se silnou léčivou zónou, která má tvar 
kříže. V místě, kde se zóny kříží, je údajně 
léčivý účinek nejsilnější. Chrám vyhledá-
vají starší lidé i mladí milenci, kteří zde 
hledají zdraví, životní sílu a  štěstí. Praví 
se, že novomanželé oddaní ve zdejších 
prostorách spolu prožijí opravdu šťastný 
život…

Oblíbené místo fi lmařů  
Chrám přitahuje také fi lmaře, zahrál si 
už v nejednom českém fi lmu, např. zde 
bylo pořízeno mnoho záběrů do fi lmu 
Kytice, objevuje se také v několika seri-
álech. Se stavbou přímo sousedí areál 
bývalého ženského kláštera. Po zruše-
ní řádu se majitelem sídla v  roce 1787 
stal Jan Tuscany, jehož potomci nechali 
klášter v 1. polovině 19. století upravit 
do podoby zámku. Objekt dnes využívá 
úřad městyse a v  části prostor je mož-
né si prohlédnout výstavu o zdejší dáv-
né i  nedávné historii chrámu i  celého 
Panenského Týnce. Spatříte patrovou 
trojkřídlou budovu s dochovaným rene-
sančním portálem z roku 1548 a pavlačí 
podepřenou pilíři.
  Text a foto: Vilém Flášar

Tipy na výlet
Objevujte s námi zajímavá místa a památky České republiky, které vás rozhodně
přesvědčí o tom, že žijeme  na jednom z nejkrásnějších míst planety
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Hotel  je umístěn v klidném prostředí 
Šumavy, dva kilometry od centra Že-
lezné Rudy v údolí říčky Řezné. 
Přímo u hotelu je parkoviště a sjezdovky 
se čtyřmi lyžařskými vleky včetně umělé-
ho zasněžení.
Využití  hotelu je celoroční a vhodné pro 
individuální rekreaci, pořádání fi remních 
školení, soustředění, dětských ozdrav-
ných pobytů, škol v přírodě, lyžařských 
kurzů, je také ideální pro cyklisty a hou-
baře. 
V hotelu je k dispozici: 38 pokojů – 90 lů-
žek ve dvou až čtyřlůžkových pokojích 

různých kategorií, hotelová kuchyně, 
jídelna pro 90 hostů, restaurace pro 
40 hostů, vinárna pro 45 osob s barem 
a tanečním parketem, společenská míst-
nost, letní terasa.
Vážní zájemci o  podrobnější informace 
mohou kontaktovat předsedu ZO.

Kontakty:
ZO OS KOVO ŽELEZÁRNY HRÁDEK 
Petr Horčic, Rokycanská 204, Nová Huť
338 42 Hrádek, 
tel.: 606 045 246, 
e-mail: odbory.zh@seznam.cz

ZO OS KOVO Ž elezárny Hrádek nabízí k pronájmu Hotel Engadin



Správné znění tajenky z čísla 13: Hezkou a pohodovou dovolenou vám přeje redakce. Správně luštil a potřebné štěstí při 
losování měl Jakub Černín z Ostravy. Blahopřejeme! Získává výhru od vydavatelství Enigma, které připravuje naši křížovku a je 
také vydavatelem časopisu Křížovky pro každého, jehož další čísla vycházejí 10. a 24. září. Na tajenku z tohoto čísla čekáme do 
16. září 2019 na doručovací adrese redakce nebo na e-mailu novakova.miloslava@cmkos.cz.
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