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v Olomouckém kraji 5-8 Právní 
servis 9 Co byste měli vědět  

o adventu

Ačkoli je propagační akce evropských odborů, 
jež odstartovala letos v  září pod heslem „To-
gether at work“, zaměřena především na od-
boráře, tentokrát má oslovit také ty, s  nimiž 
odbory vyjednávají. „Z  kolektivního vyjedná-
vání mají prospěch zaměstnanci, ale také za-
městnavatelé a společnost. Je nejvyšší čas, aby 
všichni zaměstnavatelé uznali, že kolektivní vy-
jednávání prospívá jejich společnostem, pro-
tože vytváří nezbytnou stabilitu, aby se ekono-
mice dařilo. Vyzýváme zaměstnavatele v celé 
Evropě, aby převzali zodpovědnost a  usedli 
k jednacímu stolu,“ říká Luc Triangle, generální 
tajemník industriAll Europe. „Kolektivní vyjed-
návání by mělo přinést smír mezi 
zaměstnanci a zaměstnavateli jak více

strana 3

Evropská kampaň vyzývá zaměstnavatele, 
aby usedli k jednacímu stolu

Strašení krizí je nezodpovědné, zaznělo na Sněmu ČMKOS

Další kolo kampaně evropské odborové centrály industriAll Europe cílí na zaměstnavatele. Tentokrát chce zdů-
raznit, že také oni mají profit z kolektivního vyjednávání. „Kolektivní vyjednávání a silné odbory jsou dobré pro 
zaměstnavatele i společnost,“ tak zní listopadové poselství kampaně.

vod, česká ekonomika poroste. Evrop-
ská hospodářská prognóza Evropské 
komise počítá s nárůstem HDP v Česku 
pro rok 2020 o 2,2 %. Informace o krizi 
jsou iracionální a  vytvářejí mezi lidmi 
strach. Paradoxně si takto můžeme 
vytvořit krizi sami, kdy tyto zprávy vní-
máme a kdy se komentátoři předháně-
jí, kdo uvede drastičtější titulek,“ uvedl 
předseda Středula. „Budeme dál tlačit 
na růst mezd i  platů, důvod je jasný. 
Naším cílem je růst reálné mzdy, což 
znamená zvyšování kupní síly občanů,“ 
dodal předseda ČMKOS.
Předseda OS KOVO Jaroslav Souček ve 
svém projevu zdůraznil nebezpečí na-
stupující krize v evropském ocelářském 
průmyslu. Nesystematická a nerozváž-
ná ekologická opatření a snahy o utlu-

mení ocelářského a uhelného průmyslu 
v EU mohou podle předsedy Součka Ev-
ropu ohrozit. „Prosperita Evropy je už 
více než 200 let založena na spalování 
uhlí. Některé státy, jako např. Polsko, 
jsou závislé na svých tepelných elek-
trárnách a uhlí spalovat budou. Samo-
zřejmě je omezení skleníkových plynů 
velmi důležité, ale ekologická řešení ze 
strany evropských politiků a  zaměst-
navatelů musejí být rozumná. Čína, In-
die, Rusko a  Turecko vyrábějí ocel bez 
jakýchkoli ekologických limitů a  navíc 
dotují výrobu ze státních rozpočtů. 
Vzniká tím evropským ocelářům nekalá 
konkurence, které nemohou čelit. Dříve 
či později to bude znamenat pro ocelář-
ský průmysl v Evropě krach,“ upozornil 
předseda OS KOVO. (mia)

Podle předsedy Středuly je strašení kri-
zí průmyslu v  České republice krajně 
nezodpovědné, podle prognóz ČMKOS 
se dá naopak očekávat ekonomický 
růst. „K obavám z krize není žádný dů-

Jednání s odbory je také v zájmu zaměstnavatelů, zdůrazňuje další kolo kampaně Together at work.  
FOTO: industriAll

Růst mezd ani cokoli jiného ve prospěch zaměstnanců nepřichází jenom tak, protože si to zaměstnavatelé přejí. Za 
úspěchem vyjednávání stojí tvrdá práce ČMKOS a v ní organizovaných odborových svazů, zaznělo v projevu předsedy 
ČMKOS Josefa Středuly na 3. Sněmu ČMKOS, který proběhl v úterý 19. listopadu v pražském hotelu Olšanka. Předseda 
OS KOVO Jaroslav Souček na sněmu varoval před útlumem ocelářství v Evropě.

Na sněmu ČMKOS mírnil Josef Středula obavy z krize. 
FOTO: (mia)
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Flossenbürg: Místo, kde se nezapomíná
Nenápadné bavorské městečko Flo-
ssenbürg kousek od českých hranic 
se stalo cílem zástupců Odborové-
ho svazu KOVO a studentů z Hradce 
Králové. Ti sem v pondělí 11. listopa-
du přijeli vzpomenout na událost, 
která se později rozrostla v  utrpení 
pro milióny lidí. Pietní akt v místech 
někdejšího pracovního koncentrač-
ního tábora tu rok co rok připomíná 
neblahé výročí tzv. Křišťálové noci 
(Kristallnacht) pogromu, který za-
chvátil v noci z 9.−10. listopadu 1938 
Německo.
Zástupci OS KOVO a kolegové z němec-
ké odborové centrály DGB se k  uctění 
tehdejších i  pozdějších obětí teroru 
scházejí na půdě někdejšího nacistické-
ho pracovního tábora Flossenbürg už 
od roku 2011. Čeští i němečtí odboráři 
sem pravidelně přijíždějí i se studenty, 
aby se paměť těchto událostí docho-
vala i  pro další generace. „Tato pietní 
akce se pro nás i naše německé kolegy 
stala už tradicí a jsem rád, že jsme ji le-
tos už podeváté potvrdili. Každý z  nás 
ví, že existovaly Osvětim, Buchenwald, 
Dachau, kromě nich ovšem Němci za 
války provozovali řadu menších kon-
centračních či tzv. pracovních táborů, 
třeba tento ve Flossenbürgu nebo jeho 
pobočné tábory Mülsen St. Micheln, 
Freiberg, Holýšov, Svatava u  Sokolova, 
o  nichž většina lidí ani neslyšela,“ při-
pomíná místopředseda OS  KOVO To-
máš Valášek. „Tato fakta bychom měli 
mít na paměti tím spíše, že lidé, kteří 

ty události zažili a mohli by o nich sami 
podat svědectví, už mezi námi skoro 
nejsou,“ dodává Valášek.
Do míst, kam za války Němci nahnali ti-
síce svých obětí, přijelo také 15 studen-
tů spolu s učiteli Jitkou Zubovou a Zdeň-
kem Mackem ze střední školy SPŠ, SOŠ 
a  SOU Hradební v  Hradci Králové, kde 
má OS  KOVO svoji odborovou organi-
zaci. „Křišťálová noc je řadou historiků 
považována za přelomovou událost ve 
vztahu nacistického režimu vůči Židům. 
Nešlo jen o diskriminaci, ale o systema-
tické pronásledování. Od Křišťálové noci 
vedla přímá cesta k  holocaustu. Podle 
střepů z rozbitých výloh a oken dostala 
akce bezmála poetický název Křišťálová 
noc. Realita však měla k poezii daleko,“ 
řekla na vzpomínkovém aktu jedna ze 
studentek Veronika Brůnová. Účastníci 
piety prošli místa, kde kdysi stávaly ba-

ráky trýzněných vězňů. Jaké podmínky 
v  tomto táboře panovaly, dokládá ex-
pozice s  autentickými dokumenty i  fo-
tografiemi obětí, jež Německo v dobách 
nacismu zneužívalo k práci pro Třetí říši. 
Vzpomínkový akt završilo uctění památ-
ky zmařených lidských životů v  kapli 
a položení věnců.
Nacisté zřídili flossenbürgský tábor 
v květnu 1938 – původně byl určen pro 
německé trestance. Později do něj však 
začali deportovat vězně z celé Evropy na 
nucené práce v granitovém lomu. Po za-
čátku války tady firma Messerschmitt zří-
dila několik hal, v nichž lidé pracovali na 
výrobě součástek pro stíhačku Me 109. 
Táborem Flossenbürg a jeho pobočnými 
tábory prošlo sto tisíc lidí, přibližně tře-
tina z  nich zahynula v  důsledku hladu, 
nemoci, mučení nebo kulkami ze zbraní 
dozorců či popravčích čet. (jom)

Odboráři na Plzeňsku podpořili ma-
minku devítiměsíčního syna Terezu 
Masopustovou poté, co rodinný dům, 
v  němž žije společně s  maminkou, 
poničil 16.  října požár. V  pátek 8.  lis-
topadu jí kolegové  – předsedkyně ZO 
OS KOVO IAC Group Přeštice Iveta Šty-
chová, místopředseda VZO Milan Švih-
la a  vedoucí plzeňského regionálního 
pracoviště OS  KOVO Ing. Ivo Kužel  – 
předali finanční dar. Výbor ZO poskytl 
částku 5 000 Kč, dalších 15 000 Kč přišlo 
z Konta živelních pohrom OS KOVO.
„Při předání výpomoci dolehly emo-
ce na většinu přítomných, protože pro 
Terezu to je velká pomoc. V  současné 
době je se svým devítiměsíčním synem 
na rodičovské dovolené a  finančních 

prostředků není nazbyt,“ popsal prů-
běh předávání finančního daru Ing. Ivo 
Kužel. „Děkuji všem, je to pro nás velká 
vzpruha, velká pomoc v době, kdy kaž-
dou korunu neotáčíme dvakrát, ale tři-
krát, čtyřikrát,“ řekla Tereza Masopus-
tová se slzami v očích, ke kterým neměli 
daleko ani ostatní účastníci této chvíle.
„Právě v  takových chvílích je vidět, že 
má smysl se organizovat v  odborech, 
že si umíme pomáhat i  v  tíživých si-
tuacích. To je také důvod, proč jako 
ZO přispíváme na Konto živelních po-
hrom pravidelně, proč jsme společně 
v  OS  KOVO, který konto prostřednic-
tvím svých členů a ZO vytvořil a pod-
poruje,“ shodují se členové výboru zá-
kladní organizace. (jom)

Pietní akt v místech někdejšího pracovního tábora pomáhá zachovat vzpomínku na oběti nacistického 
teroru. FOTO: Ondřej Bujok

Mamince devítiměsíčního syna přinesli kolegové finanční dary

Terezu Masopustovou (uprostřed) nečekaná 
solidarita kolegů dojala. FOTO: RP OS KOVO Plzeň
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v jednotlivých firmách, tak na úrovni jed-
notlivých odvětví. Sjednání výše mini-
málních mezd na odvětvové úrovni dává 
zaměstnavateli záruku, že nikdo v  da-
ném odvětví nepodkročí tuto minimální 
úroveň a nebude soutěžit v konkurenci 
prostřednictvím nízkých mezd. Mají-li 
zaměstnanci kolektivní smlouvou zaru-
čené standardy vyšší, než činí zákonné 
nároky, přispívá to k  vědomí sounále-
žitosti s danou firmou. V dobách, které 
nejsou zakázkově příznivé, to zaměstna-
vateli může ulehčit dohodu na změnách 
a  redukcích ve smyslu jak mzdových, 
tak pracovních nároků zaměstnanců,“ 
zdůrazňuje některé výhody kolektivní 
smlouvy pro zaměstnavatele předseda 
OS KOVO a viceprezident industriAll Eu-
rope Jaroslav Souček.
Pro listopadové kolo kampaně Together 
at work připravil idustriAll Europe růz-
norodé materiály a souhrny dat ilustrují-
cích prospěšnost dobře odměňovaných 
angažovaných zaměstnanců, stejně tak 
jako výpovědi zaměstnavatelů o  tom, 
proč podporují kolektivní vyjednávání. 
Výhody kolektivního vyjednávání a  sil-
ných odborů shrnula evropská odboro-
vá centrála industriAll do osmi bodů.

dokončení ze str. 1

Odboráři z Uralu hledali inspiraci u kolegů v Letňanech
Sedm zástupců ruského Odborového 
svazu průmyslu Rosprofprom v úterý 
12.  listopadu navštívilo podnik fran-
couzského výrobce dílů pro letecký 
průmysl Latécoère v  Letňanech, kde 
působí jejich partnerský Odborový 
svaz KOVO. Zahraniční odbory repre-
zentovali předsedové základních or-
ganizací a předsedkyně Rosprofpromu 
republiky Baškortostán Irina Islamo-
va. Jejich pražské návštěvě předchá-
zela letos v létě pracovní cesta místo-
předsedů OS  KOVO Tomáše Valáška, 
Libora Dvořáka a specialistky na me-
zinárodní vztahy Mgr. Dany Sakařové 
v  Baškortostánu. S  místopředsedou 
kováků Tomášem Valáškem a předse-
dou ZO OS KOVO v Latécoère Petrem 
Doležalem baškirští kolegové diskuto-
vali o odborové praxi v Ruské federaci 
a u nás.
„Jednou ročně pořádáme cesty do ně-
jaké země mimo Ruskou federaci, aby 
se mí kolegové, předsedové základních 
organizací, mohli obeznámit s  tím, jak 
to funguje jinde. Loni jsme byli ve Fin-
sku a  letos jsme si naplánovali cestu 
sem. Nápad navštěvovat různé země 
nevznikl náhodou  – velmi těsně spo-
lupracujeme s  tureckými odbory Türk 
Metal Sendikasi a v mnohém jsme se od 
nich inspirovali. Oni například uzavírají 

jednotnou kolektivní smlouvu ve všech 
podnicích, kolektivní smlouvy se u nich 
nepodepisují v každém podniku zvlášť,“ 
zmínila Irina Islamova zajímavý postřeh 
z  jedné z  těchto pravidelných zahranič-
ních cest. Ona sama v odborech působí 
už pětadvacet let, Odborovému svazu 
průmyslu Rosprofprom  – Baškortostán 
předsedá tři roky. Její kolegové zastupují 
odbory v  největších podnicích republi-
ky – například automobilce Kamaz, Tul-
mazi Chimmaš zaměřeném na výrobu 
pro ropné rafinérie či v závodě Vítěz vy-
rábějícím těžkou terénní techniku.
Podle Iriny Islamovy zažívají odbory 
v  její zemi dynamické období rozvoje 
a daří se jim získávat i mladé. „V Baškor-
tostánu má náš svaz celkem 17 000 čle-
nů, z toho 4 000 tvoří studenti různých 
vzdělávacích zařízení, která připravují 
odborníky pro průmyslová odvětví. 
Do odborů přicházejí mladí, jsou inici-
ativní, dynamičtí, mají nové pohledy 
na život. Ale není tomu tak všude, jsou 
místa, kde se odbory dynamicky rozví-
její, a  místa, kde obrazně řečeno spí,“ 
přibližuje předsedkyně baškirských od-
borářů situaci ve svém regionu i Rusku 
jako takovém. V některých podnicích je 
ovšem organizovanost překvapivě vy-
soká, například v pobočce automobilo-
vého výrobce Kamaz je to 99 %.

Ruské odbory se snaží držet krok s do-
bou. Letos v říjnu proběhlo v Ruské fe-
deraci takzvané První intelektuální fó-
rum pro odborové lídry různých úrovní, 
z  různých odvětví i  regionů. „Řešily se 
tendence, problémy, se kterými se po-
týkáme, mimo jiné i  pronásledování 
odborových předáků. Zabývali jsme se 
i tématem voleb, tím, jak by někteří naši 
poslanci mohli ovlivnit přijetí některých 
zákonů. Vyzkoušeli jsme si modelová 
jednání Tripartity, vyměňovali si zku-
šenosti se software, který nám v  naší 
práci pomáhá…,“ přiblížila předsedky-
ně Rosprofprom – Baškortostán jednu 
ze  společných akcí odborů působících 
v Ruské federaci. (jom)

Odboráři z Rosprofpromu se zástupci OS KOVO 
během návštěvy v Latécoère FOTO: (jom)

Osm důvodů, proč je kolektivní vyjednávání (a silné odbory) dobré 
pro zaměstnavatele a odbory:
1 Vyjednávání na úrovni odvětví nebo průmy-

slu činí vyjednávání profesionálním a efek-
tivním z  hlediska nákladů. Namísto toho, 
aby každý jednotlivý podnik a každá místní 
odborová delegace vedly vlastní vyjednávání 
každý rok nebo jednou za dva roky, mohou 
vyjednávání provádět kvalifikované a zkuše-
né týmy vyjednavačů na úrovni odvětví.

2 Kolektivní vyjednávání buduje sociální dů-
věru mezi podniky a zaměstnanci. Organi-
zováním vyjednávání na odvětvové úrovni 
jsou potenciálně napjaté a konfliktní disku-
se a jednání drženy daleko od pracovního 
prostoru, čímž chrání profesionální vztahy 
před možným ideologickým konfliktem.

3 Sektorové dohody poskytují cestu, jak 
stanovit široce přijatelné standardy toho, 
co lze považovat za spravedlivou mzdu 
nebo spravedlivé zvýšení mezd, což může 
být na úrovni podniku obtížné.

4 Multizaměstnavatelské vyjednávání je 
také velmi užitečné při řešení různých 
typů selhání trhu. Tržní síly směřují k ne-
dostatečnému investování do školení 
a zvyšování kvalifikace pracovní síly, pro-
tože zaměstnavatelé mají spíše motivaci 
k  získávání (upytlačení) již vyškolených 
pracovníků z jiných firem než k investová-
ní do své vlastní pracovní síly.

5 Trhy také vykonávají špatnou práci při řízení 
strukturálních změn: přesunutí pracovní-
ci, kteří jsou propuštěni z podniků v nouzi, 
nejvíce potřebují finanční zdroje, aby mohli 
přejít na nové zaměstnání, ale obvykle mají 
k takovým financím nejmenší přístup.

6 Odbory a  zaměstnavatelé spolupracu-
jí při jednání s  vládami. Agregace zájmů 
a  moci odborů a  zaměstnavatelů také 
dává lepší pozici při vyjednávání s vláda-
mi o volbě sociálněekonomické politiky.

7 Vyjednávání na úrovni odvětví zabraňuje 
růstu nerovnosti. Nerovnoměrné ekono-
miky zažívají kratší a  slabší růstové po-
bídky, protože síly agregované poptávky, 
které mají řídit oživení, unikají do nepři-
měřených úspor domácností s  nejvyšší-
mi příjmy. Vysoké nerovnosti rovněž pod-
kopávají investice do lidského kapitálu, 
což také poškozuje delší výkon růstu.

8 Instalováním rovných podmínek pro hos-
podářskou soutěž ve formě sektorových 
mezd a pracovních podmínek představu-
je vyjednávání na úrovni odvětví klíčový 
nástroj v boji s nadměrnou nerovností.

(Podrobnější informace na:  
www.oskovo.cz/together-at-work)

(jom, ds)
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Poradenská a vzdělávací činnost RP
RP v současné době poskytuje konzul-
tační a  poradenskou činnost ZO a  čle-
nům OS KOVO v oblasti pracovního prá-
va, kolektivního vyjednávání, mzdové 
problematiky a také v oblasti hospoda-
ření a vedení účetnictví ZO. RP Olomouc 
pořádá pro členy ZO školení z  oblasti 
účetnictví a  hospodaření ZO, kolektiv-
ního vyjednávání a problematiky mezd, 
zákoníku práce, finanční gramotnosti 
a exekucí a pro nové funkcionáře také 
možnost školení základních dokumen-
tů ZO OS KOVO a fungování ZO.
V oblasti poskytování právní pomoci ře-
šíme dotazy, a to nejen z oblasti pracov-
něprávní, ale dochází i k nárůstu dotazů 
z oblastí občanského práva. V souladu 
s předpisem OS KOVO č. 51/2017 Rejs-
třík organizačních jednotek OS  KOVO 
zabezpečuje RP Olomouc postupně 
u všech ZO ve své působnosti přípra-
vu podkladů nutných ke změně názvu 
u jednotlivých ZO ve spolkovém rejstří-
ku a zajišťuje provedení těchto změn na 
příslušném soudu.
 
BOZP v olomouckém regionu
V rámci BOZP nadále funguje spoluprá-
ce se specialistou BOZP při RP Ostra-
va. V  průběhu roku probíhaly konzul-
tace k  jednotlivým problémům členů 
OS  KOVO, podle potřeby byly sporné 
otázky řešeny i  osobně. Proběhla roz-
sáhlá kontrola BOZP u  zaměstnavate-
le HELLA AUTOTECHNIK NOVA, s.  r. o., 
Mohelnice, další plánované kontroly 
byly z  technických důvodů přeloženy 
na jiné období. Specialista BOZP zod-
povídal i na přímé dotazy ze stran jed-
notlivých ZO, případně zpracoval i  po-
třebné související podklady. V  květnu 
již tradičně proběhlo celodenní školení 
BOZP pro zástupce jednotlivých ZO při 
RP Olomouc.
V průběhu roku byly řešeny jednotlivé 
dotazy ze strany ZO, a pokud bylo nut-
no, byly zpracovány písemné podklady, 
které pak posloužily k dalším jednáním 
se zaměstnavatelem. Nejčastější dota-

zy se týkaly přestávek a  zejména bez-
pečnostních přestávek, dále přidělová-
ní a používání OOPP a v neposlední řadě 
také teplot na pracovišti. Problém je 
vždy na jaře, kdy zaměstnavatelé chtějí 
šetřit v nákladech na topení a ukončují 
topnou sezónu brzy. Na podzim pak od-
dalují do posledních chvil její zahájení. 
Dále se řeší teploty na pracovištích, ale 
i na sociálních zařízeních. Samostatnou 
kapitolou je pak letní období, mimo-
řádně teplé dny. Tady je nejvíce dotazů 
a  je nutno vysvětlovat, čím je povinen 
se zaměstnavatel řídit, ale také jak má 
uvádět ustanovení souvisejících před-
pisů do praxe. V rámci jedné ZO byl pro-
veden rozbor předpisu zaměstnavatele 
a nutná byla i následná fyzická kontrola 
na jednotlivých pracovištích. Zjištěné 
nedostatky byly posléze uvedeny do 
zápisu a tento může pak ZO použít pro 
další jednání, případně i  jako přílohu 
případného podnětu na KHS.
Jelikož i  u  mnoha zaměstnavatelů do-
chází k  personálním změnám na po-
zicích vedení, nastává následný pro-
blém  – nejsou dodržována základní 
ustanovení kolektivních smluv. Zde lze 
doporučit základním organizacím, aby 
zavčasu před zahájením kolektivního 
vyjednávání zasílaly návrhy KS i na spe-
cialistu BOZP, který oblast BOZP doplní 
či upraví tak, aby nebylo možno prová-

Regionální pracoviště OS KOVO v Olomouci (dále jen RP) pomáhá organizovat a zajišťovat základní 
činnost Krajského sdružení OS KOVO Olomouckého kraje (dále jen KS) a jednoho společného volební-
ho obvodu. Členové OS KOVO v působnosti RP Olomouc jsou evidováni ve 34 základních organizacích 
(dále jen ZO) celkem u 66 zaměstnavatelů.
V  lednu 2019 se uskutečnila konference KS OS KOVO Olomouckého kraje, která mimo jiné zvolila 
novou zástupkyni VO KS OS KOVO pro oblast Šumpersko, Jesenicko. Stala se jí kolegyně Janka Rýzna-
rová, předsedkyně 1. ZO OS KOVO Mohelnice, která nahradila ve funkci Jiřího Hanáka. KS má dva své 
zástupce v Komisi mladých, oba jsou ze ZO OS KOVO ORRERO,Tři Dvory.

Co nového v Olomouckém kraji
Okénko do regionu | JUDr. Anna Komárková, vedoucí RP OS KOVO Olomouc

dět různorodý výklad ze strany zaměst-
navatele a závazek (povinnost) byl jed-
noznačně stanoven.

Kolektivní vyjednávání
Kolektivní smlouvy jsou u zaměstnava-
telů, kde působí odborové organizace 
Olomouckého kraje, z  převážné části 
uzavřeny. Kolektivní smlouvy se vzta-
hují na 58 zaměstnavatelů. V současné 
době začíná kolektivní vyjednávání na 
rok 2020, kdy se začne poprvé kolektiv-
ně vyjednávat i v naší nové ZO OS KOVO 
BPS Šumperk. V  letošním roce došlo 
u jednoho zaměstnavatele i na jednání 
před zprostředkovatelem, jehož návrh 
je v  této chvíli předmětem jednání ZO 
a zaměstnavatele.

Hospodaření ZO
V oblasti hospodaření základních orga-
nizací provádí odborná administrativní 
pracovnice RP Olomouc konzultační 
činnost a pomoc při vedení účetnictví, 
kontroly dle ustanovení § 29 Stanov 
OS  KOVO. Dále průběžně aktualizuje 
elektronickou evidenci členů a zajišťuje 
distribuci členských průkazů. Pro nové 
základní organizace zajišťuje individuál-
ní proškolení zájemců v oblasti účetnic-
tví a  všem základním organizacím po-
moc při aktualizaci základních vnitřních 
dokumentů ZO.

FOTO: Pixabay
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Povinnosti zaměstnavatele při pracovním 
úrazu

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

Povinnosti 
zaměstnavatele

•	 Objasnit příčiny a okolnosti vzniku 
pracovního úrazu:
O  tom, zda úraz bude uznán jako 
pracovní, rozhoduje zaměstnavatel, 
nikoli lékař, který na neschopence 
zatrhne pracovní úraz, protože mu 
to dotyčný zaměstnanec nahlásí.

•	 Zapsat úraz do knihy úrazů:
Zapisují se údaje stanovené v  § 2 
odst. 1 nařízení vlády č. 201/2010 
Sb.
(1) Zaměstnavatel vede evidenci 
o úrazech v knize úrazů v elektronic-
ké nebo listinné podobě. Evidence 
obsahuje tyto údaje:
a) jméno, popřípadě jména, a pří-

jmení (dále jen „jméno“) úrazem 
postiženého zaměstnance

b) datum a hodinu úrazu
c) místo, kde k úrazu došlo
d) činnost, při níž k úrazu došlo
e) počet hodin odpracovaných bez-

prostředně před vznikem úrazu
f) celkový počet zraněných osob
g) druh zranění a zraněná část těla 

podle přílohy č. 3 k tomuto naří-
zení

h) popis úrazového děje
i) druh úrazu
j) zdroj úrazu
k) příčiny úrazu
l) jména svědků úrazu
m) jméno a pracovní zařazení toho, 

kdo údaje zaznamenal
(2) Došlo-li k úrazu u jiného zaměst-
navatele, k  němuž byl zaměstnanec 
vyslán nebo dočasně přidělen, za-
znamenají údaje podle odst. 1 do 
knih úrazů zaměstnavatel úrazem 
postiženého zaměstnance a zaměst-
navatel, k  němuž byl zaměstnanec 
vyslán nebo dočasně přidělen.

•	 Ohlásit pracovní úraz na místa uve-
dená v § 4 nařízení vlády č. 201/2010 
Sb.
(1) Zaměstnavatel ohlásí pracovní 
úraz bez zbytečného odkladu:
a) územně příslušnému útvaru Poli-

cie ČR, nasvědčují-li zjištěné sku-

tečnosti tomu, že v souvislosti 
s pracovním úrazem byl spáchán 
trestný čin

b) odborové organizaci a zástupci 
pro oblast bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci

c) příslušnému oblastnímu inspek-
torátu práce, došlo-li k úrazu u fy-
zické nebo právnické osoby, která 
podle jiného právního předpisu 
podléhá jeho kontrolní působnos-
ti, a trvá-li hospitalizace úrazem 
postiženého zaměstnance déle 
než pět dnů nebo lze-li vzhledem 
k povaze zranění takovou dobu 
hospitalizace předpokládat

d) příslušnému obvodnímu báň-
skému úřadu, podléhá-li činnost, 
pracoviště nebo technické zaříze-
ní vrchnímu dozoru podle jiného 
právního předpisu, jde-li o zá-
važný pracovní úraz podle jiného 
právního předpisu

e) zaměstnavateli, který zaměstnan-
ce k práci u něho vyslal nebo do-
časně přidělil

(2) Zaměstnavatel ohlásí smrtelný pra-
covní úraz bez zbytečného odkladu:
a) územně příslušnému útvaru Poli-

cie ČR
b) odborové organizaci a zástupci 

pro oblast bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci

c) příslušnému oblastnímu inspek-
torátu práce, došlo-li k úrazu u fy-
zické nebo právnické osoby, která 

podle jiného právního předpisu 
podléhá jeho kontrolní působnosti

d) příslušnému obvodnímu báň-
skému úřadu, podléhá-li činnost, 
pracoviště nebo technické zaříze-
ní vrchnímu dozoru podle jiného 
právního předpisu

e) zaměstnavateli, který zaměstnan-
ce k práci u něho vyslal nebo do-
časně přidělil

f) zdravotní pojišťovně, u které byl 
smrtelným pracovním úrazem po-
stižený zaměstnanec pojištěn

•	 Sepsat záznam o úrazu u úrazů 
s pracovní neschopností delší než 
tři kalendářní dny nebo když došlo 
k úmrtí zaměstnance (§ 105 odst. 3 
ZP), případně záznam o úrazu – hlá-
šení změn, pokud se zaměstnavatel 
dozví o skutečnostech, které vedou 
ke změně údajů uvedených v zázna-
mu o úrazu.
Záznam se sepisuje do pěti pracov-
ních dnů ode dne, kdy se zaměstna-
vatel o úrazu dozvěděl, a nejpozději 
do pátého dne příštího měsíce se 
zasílá na místa uvedená v § 6 naříze-
ní vlády č. 201/2010 Sb.:
a) územně příslušnému útvaru Poli-

cie ČR, nasvědčují-li zjištěné sku-
tečnosti tomu, že v souvislosti 
s pracovním úrazem byl spáchán 
trestný čin

b) příslušnému oblastnímu inspek-
torátu práce, došlo-li k úrazu 

V zaměstnání jsem při noční směně utrpěl úraz vykloubení kotníku, ale zaměstnavatel to se mnou 
odmítl sepsat a uznat. Jaké má v tomto případě povinnosti? Předložil jsem mu neschopenku, na kte-
ré bylo uvedeno, že se jedná o pracovní úraz. K. M., Kladno

FOTO: Pixabay
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u fyzické nebo právnické oso-
by, která podle jiného právního 
předpisu podléhá jeho kontrolní 
působnosti

c) příslušnému obvodnímu báň-
skému úřadu, podléhá-li činnost, 
pracoviště nebo technické zaříze-
ní vrchnímu dozoru podle jiného 
právního předpisu

d) zdravotní pojišťovně, u které je 
pracovním úrazem postižený za-
městnanec pojištěn

V  případě smrtelného pracovního 
úrazu zašle zaměstnavatel záznam 
o  úrazu nejpozději do pěti dnů ode 
dne, kdy se o úrazu dozvěděl.

•	 Předat jedno vyhotovení záznamu 
o úrazu postiženému zaměstnanci 
a v případě smrtelného pracovního 
úrazu jeho rodinným příslušníkům 
(§ 105 ZP odst. 3).

•	 Odškodnit pracovní úraz
Zaměstnavatel zaměstnanci poskyt-
ne náhrady podle § 271a – 271e ZP:

Druhy náhrad

•	§ 271a
Náhrada za ztrátu na výdělku po 
dobu pracovní neschopnosti
(1) Náhrada za ztrátu na výdělku po 
dobu pracovní neschopnosti pří-
sluší zaměstnanci ve výši rozdílu 
mezi průměrným výdělkem před 
vznikem škody způsobené pracov-
ním úrazem nebo nemocí z povolá-
ní a plnou výší náhrady mzdy nebo 
platu podle § 192 nebo odměny 
z  dohody podle § 194 a  plnou výší 
nemocenského.
(2) Náhrada za ztrátu na výdělku 
podle odst. 1 přísluší zaměstnanci 
i při jeho další pracovní neschopnos-
ti z důvodu téhož pracovního úrazu 
nebo nemoci z povolání. Průměrným 
výdělkem před vznikem škody pod-
le věty první je průměrný výdělek 
zaměstnance před vznikem škody. 
Jestliže před vznikem této další ško-
dy příslušela zaměstnanci náhrada 
za ztrátu na výdělku po skončení 
pracovní neschopnosti, náhrada za 
ztrátu na výdělku podle odst. 1 se 
zaměstnanci poskytne do výše část-
ky, do které by mu příslušela náhra-
da za ztrátu na výdělku po skončení 
pracovní neschopnosti, kdyby nebyl 
neschopen práce. Za výdělek po pra-
covním úrazu nebo po zjištění nemo-
ci z  povolání se považuje náhrada 
mzdy nebo platu podle § 192 nebo 
odměny z dohody podle § 194 a ne-
mocenské.

•	§ 271b
Náhrada za ztrátu na výdělku po 
skončení pracovní neschopnosti
(1) Náhrada za ztrátu na výdělku po 
skončení pracovní neschopnosti nebo 
při uznání invalidity přísluší zaměst-
nanci ve výši rozdílu mezi průměrným 
výdělkem před vznikem škody a výděl-
kem dosahovaným po pracovním úra-
zu nebo po zjištění nemoci z povolání 
s připočtením případného invalidního 
důchodu pobíraného z  téhož důvo-
du. Ke snížení invalidního důchodu 
pro souběh s  jiným důchodem pod-
le právních předpisů o  důchodovém 
pojištění, ani k výdělku zaměstnance, 
kterého dosáhl zvýšeným pracovním 
úsilím, se nepřihlíží.
(2) Náhrada za ztrátu na výdělku 
podle odst. 1 přísluší zaměstnanci 
i  při pracovní neschopnosti z  jiné-
ho důvodu, než je původní pracovní 
úraz nebo nemoc z  povolání; za vý-
dělek po pracovním úrazu nebo po 
zjištění nemoci z povolání se považu-
je výdělek, z  něhož se stanoví výše 
nemocenského.
(3) Náhrada za ztrátu na výdělku 
po skončení pracovní neschopnos-
ti nebo při uznání invalidity podle 
odst. 1 přísluší i  zaměstnanci, který 
je veden v  evidenci uchazečů o  za-
městnání; za výdělek po pracovním 
úrazu nebo po zjištění nemoci z po-
volání se považuje výdělek ve výši 
minimální mzdy platné v den první-
ho zařazení do evidence uchazečů 
o  zaměstnání. Pobíral-li zaměstna-
nec před tím, než se stal uchazečem 
o zaměstnání, náhradu za ztrátu na 
výdělku po skončení pracovní ne-
schopnosti, přísluší mu tato náhra-
da v  takové výši, ve které mu na ni 
vzniklo právo za trvání pracovního 
poměru nebo právních vztahů za-
ložených dohodami o  pracích kona-
ných mimo pracovní poměr.
(4) Dosahuje-li zaměstnanec ze své 
viny nižšího výdělku než ostatní za-
městnanci vykonávající u  zaměst-
navatele stejnou práci nebo práci 
téhož druhu, považuje se za výdělek 
po pracovním úrazu nebo po zjiště-
ní nemoci z  povolání průměrný vý-
dělek, kterého dosahují tito zaměst-
nanci.
(5) Zaměstnanci, který bez vážných 
důvodů odmítne nastoupit práci, 
kterou mu zaměstnavatel zajistil, 
přísluší náhrada za ztrátu na vý-
dělku podle odst. 1 pouze ve výši 
rozdílu mezi průměrným výdělkem 
před vznikem škody a  průměrným 
výdělkem, kterého mohl dosáhnout 
na práci, která mu byla zajištěna. Za-
městnavatel zaměstnanci neuhradí 

škodu do výše částky, kterou si bez 
vážných důvodů opomenul vydělat.
(6) Náhrada za ztrátu na výdělku po 
skončení dočasné pracovní neschop-
nosti přísluší zaměstnanci nejdé-
le do konce kalendářního měsíce, 
v  němž dovršil věk 65 let nebo do 
data přiznání starobního důchodu 
z důchodového pojištění.

•	§ 271c
Náhrada za bolest a ztížení spole-
čenského uplatnění
(1) Náhrada za bolest a ztížení spole-
čenského uplatnění se poskytuje za-
městnanci jednorázově, a  to nejmé-
ně ve výši podle právního předpisu 
vydaného k provedení odst. 2.
(2) Vláda stanoví nařízením výši ná-
hrady za bolest a  ztížení společen-
ského uplatnění odpovídající vzniklé 
újmě, způsob určování výše náhrady 
v  jednotlivých případech a  postupy 
při vydávání lékařského posudku 
včetně jeho náležitostí ve vztahu 
k posuzované činnosti.

A v případě úmrtí zaměstnance ná-
hrady podle § 271g – § 271j ZP:

Druhy náhrad při úmrtí 
zaměstnance

•	§ 271g
Náhrada účelně vynaložených ná-
kladů spojených s  léčením a  ná-
hrada přiměřených nákladů spoje-
ných s pohřbem
(1) Náhrada účelně vynaložených ná-
kladů spojených s  léčením a  náhra-
da přiměřených nákladů spojených 
s  pohřbem přísluší tomu, kdo tyto 
náklady vynaložil. Od přiměřených 
nákladů spojených s  pohřbem se 
odečte pohřebné poskytnuté podle 
zvláštního právního předpisu.
(2) Náhradu přiměřených nákladů 
spojených s  pohřbem tvoří výda-
je účtované za pohřeb, hřbitovní 
poplatky, výdaje na zřízení pomní-
ku nebo desky do výše nejméně 
20 000 Kč, výdaje na úpravu pomní-
ku nebo desky, cestovní výlohy a jed-
na třetina obvyklých výdajů na smu-
teční ošacení osobám blízkým.
(3) Vláda může vzhledem ke změnám, 
které nastaly ve vývoji cenové úrov-
ně, zvýšit nařízením částku na zřízení 
pomníku nebo desky podle odst. 2.

•	§ 271h
Náhrada nákladů na výživu pozů-
stalých
(1) Náhrada nákladů na výživu pozů-
stalých přísluší pozůstalým, kterým 
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zemřelý zaměstnanec výživu posky-
toval nebo byl povinen poskytovat, 
a  to do doby, do které by tuto po-
vinnost měl, nejdéle však do konce 
kalendářního měsíce, ve kterém by 
zemřelý dosáhl 65 let věku.
(2) Náhrada nákladů podle odst. 
1 přísluší pozůstalým ve výši 50 % 
průměrného výdělku zaměstnance 
zjištěného před jeho smrtí, pokud 
výživu poskytoval nebo byl povi-
nen poskytovat jedné osobě, a 80 % 
průměrného výdělku, pokud výživu 
poskytoval nebo byl povinen posky-
tovat více osobám. Od částek připa-
dajících na jednotlivé pozůstalé se 
odečte důchod přiznaný pozůstalým 
z důvodu smrti zaměstnance. K pří-
padnému výdělku pozůstalých se 
nepřihlíží.
(3) Při výpočtu náhrady nákladů na vý-
živu pozůstalých se vychází z průměr-
ného výdělku zemřelého zaměstnan-
ce; náhrada nákladů na výživu všech 
pozůstalých nesmí však úhrnem 
převýšit částku, do které by přísluše-
la zemřelému zaměstnanci náhrada 
za ztrátu na výdělku podle § 271b 
odst. 1, a nesmí být poskytována déle, 
než by příslušela zemřelému zaměst-
nanci podle § 271b odst. 6.

•	§ 271i
Jednorázové odškodnění pozůsta-
lých
(1) Jednorázové odškodnění pozůsta-
lých přísluší pozůstalému manželovi, 
partnerovi a  nezaopatřenému dí-
těti, a  to každému ve výši nejméně 
240 000 Kč. Jednorázové odškodnění 
pozůstalých přísluší dále rodičům 
zemřelého, jestliže žili se zaměst-
nancem v  domácnosti, v  úhrnné 
výši nejméně 240 000 Kč; jednorá-
zové odškodnění ve výši nejméně 
240 000 Kč přísluší i v případě, že se 
zemřelým zaměstnancem žil v  do-
mácnosti pouze jeden rodič.
(2) Vláda vzhledem ke změnám, kte-
ré nastaly ve vývoji mzdové úrovně 
a životních nákladů, zvýší nařízením 
výši jednorázového odškodnění po-
zůstalých.

•	§ 271j
Náhrada věcné škody
Náhrada věcné škody přísluší dědi-
cům zaměstnance; ustanovení § 265 
odst. 3 platí i zde.

•	§ 271p
(1) Zaměstnanci, který utrpí pracovní 
úraz nebo u  něhož byla zjištěna ne-
moc z  povolání v  pracovním pomě-
ru sjednaném na dobu určitou nebo 
při výkonu práce na základě dohody 

o práci konané mimo pracovní poměr 
uzavřené na dobu určitou, přísluší 
náhrada za ztrátu na výdělku jen do 
doby, kdy měl tento základní pracov-
něprávní vztah skončit. Po této době 
přísluší náhrada za ztrátu na výdělku, 
jestliže lze dle okolností předpoklá-
dat, že postižený zaměstnanec by byl 
i  nadále zaměstnán. Ostatní práva 
vyplývající z  povinnosti nahradit ne-
majetkovou újmu způsobenou pra-
covním úrazem nebo nemocí z povo-
lání tím nejsou dotčena.
(2) Utrpí-li pracovní úraz nebo byla-li 
zjištěna nemoc z povolání u poživa-
tele starobního nebo invalidního dů-
chodu pro invaliditu třetího stupně, 
přísluší mu náhrada za ztrátu na vý-
dělku po dobu, pokud nepřestal být 
zaměstnán z důvodů, které nesouvi-
sejí s pracovním úrazem nebo nemo-
cí z povolání; nepracuje-li z důvodů, 
které souvisejí s  pracovním úrazem 
nebo nemocí z povolání, přísluší mu 
náhrada za ztrátu na výdělku po 
dobu, po kterou by vzhledem ke své-
mu zdravotnímu stavu před pracov-
ním úrazem nebo nemocí z povolání 
mohl pracovat. Ustanovení § 271b 
odst. 6 platí i zde.

•	 Přijímat opatření proti opakování 
pracovních úrazů (technická, organi-
zační, výchovná; např. odstavení ne-
bezpečného zařízení z provozu nebo 
seznámení pracovníků s pracovním 
úrazem a jeho příčinami).

•	 Hradit zákonné pojištění
Zaměstnavatelé jsou pro případ 
své odpovědnosti za škodu způso-
benou pracovním úrazem nebo ne-
mocí z  povolání ze zákona pojištěni 
u  České pojišťovny (pokud s  ní měli 
sjednáno toto pojištění k 31. prosinci 
1992) nebo u  Kooperativy pojišťov-
ny, a. s., Vienna Insurance Group. 
Náhradu škody za zaměstnavatele 
tedy proplácí pojišťovna. Poškozený 
zaměstnanec nemá přímý nárok na 
náhradu škody vůči zákonné pojiš-
ťovně. Své nároky na náhradu škody 
uplatňuje u svého odpovědného za-
městnavatele.

•	 Umožnit pojišťovně ověřit si údaje 
týkající se pojistného i údaje nezbyt-
né pro vyřizování pojistné události 
(§ 14 vyhl. č. 125/1993 Sb.).

•	§ 14
Pojišťovna je oprávněna si ověřit 
údaje týkající se pojistného i  úda-
je nezbytné pro vyřizování pojistné 
události. Zaměstnavatel je povinen 
pojišťovně toto ověření umožnit. 
Pojišťovna nemá právo rozhodovat, 
zda jde o pracovní úraz ani o krácení 
odškodného. Pouze rozhoduje, zda 

jde o  pojistnou událost. Nehradí 
však škodu, kterou se zaměstnava-
tel zavázal hradit nad rámec stano-
vený právními předpisy (§ 4 vyhl. 
č. 125/1993 Sb.).

•	§ 4
Pojišťovna nehradí škodu, kterou se 
zaměstnavatel zavázal hradit nad rá-
mec stanovený právními předpisy.

•	 Převést zaměstnance na jinou prá-
ci, pokud nesmí z důvodu pracovního 
úrazu, nemoci z povolání nebo ohro-
žení nemocí z povolání dále konat do-
savadní práci; v případě výpovědi mu 
vyplatit odstupné (§ 52 písm. d) ZP; 
§ 67 odst. 2 ZP).
Zaměstnavatel se může zprostit 
povinnosti nahradit škodu nebo 
nemajetkovou újmu zcela, pokud 
zaměstnanec porušil předpisy či po-
kyny k  zajištění BOZP, ačkoli s  nimi 
byl řádně seznámen a  jejich znalost 
a  dodržování byly soustavně vyža-
dovány a  kontrolovány, nebo z  dů-
vodu opilosti či zneužití návykových 
látek a zaměstnavatel nemohl škodě 
zabránit, a  tyto skutečnosti byly je-
dinou příčinou škody.
Nebo zčásti, pokud výše uvedené 
skutečnosti byly jednou z  příčin 
škody či proto, že si zaměstnanec 
počínal v  rozporu s  obvyklým způ-
sobem chování tak, že je zřejmé, že 
ačkoli neporušil právní nebo ostat-
ní předpisy nebo pokyny k  zajiště-
ní bezpečnosti a  ochrany zdraví při 
práci, jednal lehkomyslně, přestože 
si musel vzhledem ke své kvalifika-
ci a  zkušenostem být vědom, že si 
může způsobit újmu na zdraví.
Za lehkomyslné jednání není mož-
né považovat běžnou neopatrnost 
a jednání vyplývající z rizika práce.
Z  judikátu Nejvyššího soudu sp. zn.: 
21 Cdo 71/2001 vyplývá, že lehkomy-
slné jednání zaměstnance je samo-
statným důvodem pouze pro čás-
tečné zproštění se odpovědnosti.
Zaměstnavatel se může zprostit 
částečně odpovědnosti, prokáže-li, 
že jednání zaměstnance lze charak-
terizovat jako nebezpečné riskování 
nebo hazardérství, kdy si zaměstna-
nec vzhledem ke konkrétní časové 
i  místní situaci na pracovišti počíná 
způsobem, při němž vědomě pod-
stupuje riziko hrozícího nebezpečí 
újmy na zdraví. V  tomto případě se 
vyžaduje tzv. kvalifikovaná lehko-
myslnost (zaměstnanec věděl nebo 
vzhledem ke své kvalifikaci a  zku-
šenostem musel vědět, že si svým 
jednáním může přivodit úraz nebo 
nemoc z povolání).
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Dobrý den, bez trvalé-
ho pobytu na adrese 
vašeho bytu a nájemní 
smlouvy k  bytu neob-
drží nájemce příspě-

vek na bydlení. Po řádném ukončení 
nájmu bytu (písemnou dohodou, výpo-
vědí) můžete jako vlastník bytu nájemci 
trvalý pobyt zrušit. Ano, jsou i případy, 
že nájemce z bytu „zmizí“, aniž by nájem 
řádně ukončil, a vlastník pak těžko trvalý 
pobyt ruší.
Co se týče rizik v  době trvání nájmu, je 
dobré do nájemní smlouvy popsat, že vy-
bavení bytu (lednice, pračka, myčka apod.) 
je vaše, aby v  případě exekuce nájemce 
nedošlo k zabavení vašeho majetku.
Co se týká příspěvku na bydlení, uvá-
dím, že podrobnosti naleznete v zákoně 
č. 117/1995 Sb., o  státní sociální pod-
poře, ve znění pozdějších předpisů. Zá-
kladní informace pak na www.mpsv.cz. 
Pouze ve stručnosti uvedu, že nájemník 
dokládá na základě vašeho potvrzení 
o  výši nájemného, záloh za služby, do-
kladů o svých službách (např. elektřina) 
výši nákladů za předchozí čtvrtletí. Dále 
dokládá své příjmy. Úřad vše spočítá, 
a pokud nájemce nesplní podmínky na 
příspěvek, je mu dávka zastavena. Veš-
kerá rozhodnutí jsou vydána na jméno 
nájemce, nikoli na vaše jméno, takže 
vám nemůže hrozit, že byste musela vra-
cet dávku, kterou jste nikdy neobdržela.

Bohužel to tak není. Po-
kud jde o  dar členům 
orgánů organizace, je 
zcela zřejmé, že se jed-
ná o odměnu za výkon 

funkce, a to i v případě, že by plnění bylo 
poskytnuto formou věcného daru. I v tom-
to případě by to byl zdanitelný příjem.

Pokud organizace poskytuje dar všem 
svým členům třeba u příležitosti Vánoc, 
životních jubileí apod., a to včetně členů 
orgánů, teprve pak by byl tento příjem 
osvobozen, neboť by bylo zřejmé, že dar 
je poskytnut členům v souvislosti s člen-
stvím v organizaci a ne v souvislosti s vý-
konem funkce.

Ustanovení § 6 odst. 3 mimo jiné stano-
ví, že příjmy se rozumějí příjmy pravidel-
né nebo jednorázové bez ohledu na to, 
zda je na ně právní nárok či nikoli, zda 
je od zaměstnavatele dostává zaměst-
nanec nebo jiná osoba a zda jsou vyplá-
ceny, připisovány k dobru nebo spočívají 
v jiné formě plnění.

Ráda bych se jako vlastník bytu zeptala, jaká úskalí mohou nastat, když poskytnu nájemníkovi mož-
nost mít trvalý pobyt v mém bytě. Nájemce zřejmě bude pobírat příspěvek na bydlení. Může na mně 
stát tento příspěvek vymáhat zpětně, zjistí-li, že na něj nájemce nemá nárok? E. H., Praha

S blížícím se koncem roku bychom chtěli odměnit členy našeho výboru a členy revizní komise za 
práci, kterou pro odborovou organizaci dělají. Pokud by to bylo formou daru, tak se domníváme, že 
bychom nemuseli z tohoto daru srážet a odvádět daně. J. K., Pelhřimov

Trvalý pobyt a příspěvek na bydlení
Bydlení | JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR

Odměna funkcionářům formou daru
Daňová odpovědna | Jindřiška Plesníková, specialistka úseku odborové politiky OS KOVO

FOTO: Pixabay



O adventu nechodíval jen Mikuláš, ale třeba i sv. Barbora

Tradičním symbolem adventu je ad-
ventní věnec, který má různé podo-
by, v  České republice a  v  katolických 
zemích nejčastěji se čtyřmi svíčkami. 
Jednotlivé adventní neděle se označu-
jí také jako železná, bronzová, stříbr-
ná a  zlatá. Označení železná neděle je 
umělé, v  lidovém podání se tradovala 
pouze bronzová, stříbrná a zlatá.
Komu patřily adventní večery? V minu-
losti to nebyl jen Mikuláš, jehož příchod 
mohly děti v posvátný čas adventu oče-
kávat. Snad každý den se mohly těšit na 
návštěvu celé řady tajemných postav. 
Jak se jmenovaly a kdy se vypravovaly 
na sváteční obchůzku? Většinou se zje-
vovaly v jediný večer, ale některé moh-
ly „strašit“ vícekrát v průběhu adventu 
i Vánoc.

Kdo a kdy chodil?
* Barbora  – v  předvečer svátku stejno-
jmenné světice 4.  prosince * Mikuláš  – 
v  předvečer světcova svátku 5.  prosince 
* Ambrož  – 7.  prosince, v  den světcova 
svátku * Matička (Boží matka) – 8. pro-
since na svátek Neposkvrněného početí 
Panny Marie (či i jindy kolem tohoto data) 
* Lucie – 12. prosince, v předvečer svát-
ku světice * Klempera  – 19.  prosince, 
více není známo * Tomáš – 21. prosince, 
dřív se v ten den slavil svátek sv. Tomáše 
Apoštola * Perchta (cempera, brů-
na)  – večer před svátky sv. Barbory, sv. 
Mikuláše, před Štědrým dnem, o Štědrém 
večeru, před Třemi králi * Štědrá bába 
(klokavá, kloncová, štuchavá či vr-
tibába)  – o  Štědrém a  silvestrovském 
večeru a v předvečer Tří králů * Omítač-
ky – v předvečer Nového roku * Ometa-
či – o Štědrém večeru i v další dny Vánoc

Jak je poznáme?
Dost těžko. Jen málokterá z  postav 
měla nezaměnitelné vzezření  – kromě 
nazdobeného Mikuláše byla nápadná 
krvežíznivá Perchta s  dračím jazykem, 
Lucka s  prapodivným zobákem a  Am-
brož s  „kouzelnickou“ čepicí a  metlou. 
Ostatní dost splývaly, navíc se jejich po-
doba kraj od kraje lišila.

Co měl kdo na sobě?
Odění většiny adventních „strašidel“ 
bylo spíš skromné, jen na „světci“ Miku-
láši se nešetřilo. Když při své obchůzce 
vcházel do lidských obydlí, byl skvost-
ně vyšňořený do lesklého biskupského 

roucha, na hlavě mitru a  v  ruce berlu. 
Ostatní bytosti  – většinou ženského 
rodu – svůj večer neužily v takovém les-
ku. Halily se jen do obyčejného bílého 
hábitu, roušky či závoje.

Jak vše působilo?
Asi jak na koho. Některé postavy vystu-
povaly jako mlčenlivé, opravdu straši-
delné bytosti, maskované v  tváři (Luc-
ky, Perchty a  omítačky). Jiné nemlčely 
a  zbožně, po vzoru Mikuláše, vybízely 
děti k modlení, odměňovaly je, či tres-
taly (Barbora a  matička). Tyto ženské 
postavy chodily samy nebo ve skupině 
od tří do několika desítek. Někdo se jich 
bál (nejspíš děti), jiný se jim smál.

Adventní neděle
První adventní neděle je 1. 12. 2019 – li-
dově se jí říká železná neděle – rozsví-
cení první svíčky na věnci – Naděje

Druhá adventní neděle je 8. 12. 2019 – 
lidově se jí říká bronzová neděle – roz-
svícení druhé svíčky na věnci – Mír

Třetí adventní neděle je 15. 12. 2019 – li-
dově se jí říká stříbrná neděle – rozsví-
cení třetí svíčky na věnci – Přátelství

Čtvrtá adventní neděle je 22. 12. 2019 – 
lidově se jí říká zlatá neděle – rozsvíce-
ní čtvrté svíčky na věnci – Láska

Jak si vyrobit adventní věnec
Co budete potřebovat:
• polystyrenový nebo slámový kruh
• zelený vázací drát, který se prodává 

v květinářství
• nastříhané větvičky jehličnanů (jed-

lové, které dlouho vydrží, tis, stříbrný 
smrk – pozor píchá)

• 4 svíčky s kovovými podstavci, dá se 
koupit v květinářství

• 4 stuhy navázané na vázacím drátu 
nebo jedna velká stuha

• usušená kolečka citrónu, pomeranče, 
jablíček

• skořice celá, šišky, perníčky, cukr 
kostky, badyán a umělé ozdoby – zá-
leží na fantazii

• nůžky, kleště na štípání drátu, tavná 
pistole

Postup
Nejprve připevníme větvičky jehlična-
nů kolem kruhu tak, abychom ho celý 
zakryly s pomocí drátu.
Dále umístíme do věnce čtyři držáky se 
svíčkami a ke každé svíčce dáme jednu 
stuhu.
Pomocí tavné pistole připevňujeme su-
šená kolečka citrónu, pomeranče, jablí-
ček, celé skořice, šišky, perníčky a  jiné 
ozdůbky na věnec podle vlastní fanta-
zie.
Každou neděli zapálíme jednu svíčku 
na adventním věnci. (min)

Advent je obdobím, kdy se lidé připravují na příchod Vánoc (v původní tradici na příchod Ježíše Krista, latinsky adventus 
= příchod). S adventem přichází očekávání velkého křesťanského svátku, narození Ježíše Krista, narození Páně. Advent 
začíná vždy v neděli, která je nejblíže svátku sv. Ondřeje. Ještě před začátkem adventu se často začínají péct perníčky, 
uklízí se, zdobí se obydlí a po začátku adventu (přesněji po Mikuláši) se pokračuje s pečením dalšího cukroví.
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Starou poštovnu ze Sněžky najdete 
na vrcholu Monínce
Zima nám klepe na dveře, možná je už 
přímo otevírá… Dnes vás proto vezme-
me do středočeského skiareálu Moní-
nec, kde už za pár dní budete moci na-
sadit sjezdové lyže a svištět po svahu 
dolů do údolí.
Z parkoviště je to jen pár kroků k lanov-
ce. Ta vás po několika minutách jízdy vy-
veze na vrchol Monínce, který je součástí 
Jistebnické vrchoviny.
Než se ale pustíte po zasněžené pláni 
dolů, neměli byste si nechat ujít výhled 
do údolí, v němž se před vámi zjeví obec 
Jetřichovice i se svou dominantou – zám-
kem, jehož historie sahá do 15. století. 
V té době zde stála tvrz, kterou později 
rod Mitrovských přestavěl na barokní 
zámek. V  19. století se stal vlastníkem 
zámku děkan Právnické fakulty Univer-
zity Karlovy Jan Nepomuk Kaňka, který 
přistavěl novou část zámku v  novogo-
tickém slohu s dominantní věží s cimbu-
řím. V zámku byla v té době vybudovaná 
rozsáhlá knihovna a  obrazárna, kolem 
objektu také vznikl anglický park s  ba-
rokními plastikami.
Po roce 1948 byl zámek zestátněn a po 
restitucích po roce 1989, kdy jej musel 
opustit dětský domov, dlouhá léta chát-

ral. Dnes se mu prý už ale blýská na lepší 
časy. Podle místních získal nového maji-
tele a ten začíná s opravami.

Nenavštívit poštovnu – smrtelný hřích!
Ale zpět na vrchol Monínce. Už vás láká 
nasadit lyže a svištět dolů, ale ještě chví-
li vydržte. Kousek od sjezdovky totiž od 
letošního léta stojí stará poštovna ze 

Sněžky. Nenavštívit ji, to by byl doslova 
neodpustitelný hřích.
Roubená chata z poloviny 19. století je 
nejstarší poštovnou v Česku. Původně 
stála na vrcholu krkonošské Sněžky. 
Před jejím zánikem ji zachránil v  roce 
2009 majitel Tomáš Trnka, který poš-
tovnu rozebral a  nechal převézt do 
kempu na Javorové skále. Další zánik 
poštovně hrozil poté, co kemp změnil 
majitele. Tomáš Trnka se proto dohodl 
s  provozovateli skiareálu na Monínci 
a starou poštovnu přestěhoval o něko-
lik stovek metrů dál, přímo k  vrcholu 
sjezdovky.
Nyní poštovna opět nabízí své obvyk-
lé služby. Mimo těch poštovních zde 
najdete i  občerstvení, infocentrum 
oblasti Toulava, různé upomínkové 
předměty, turistické razítko, pamětní 
knihu a  také expozici o  historii rou-
benky.

Nejen lyžaři žijí na Monínci, také vče-
ly a mravenci
A  nyní už se můžete vydat po svahu 
dolů a  užít si zimních radovánek. Po-
kud byste ale nechtěli jen lyžovat a celá 
krajina by nebyla pod hustou sněhovou 
peřinou, můžete se vydat na vrchol Mo-
nínce po naučné stezce Včely a mraven-
ci. Trasa má osm stanovišť a  seznámí 
vás s  přírodními a  kulturními zajíma-
vostmi lokality Jetřichovice, se světem 
včel a v neposlední řadě také s historií 
již zmiňovaného zámku a světem mra-
venců.  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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Správné znění tajenky z čísla 19: Když nepřiznáš svoji chybu, uděláš další. Správně luštila a potřebné štěstí při losování 
měla Květa Jančová z Paskova. Blahopřejeme! Získává výhru od vydavatelství Enigma, které připravuje naši křížovku a je také 
vydavatelem časopisu Křížovky pro každého, jehož další čísla vycházejí 3. a 17. prosince. Na tajenku z tohoto čísla čekáme do 
9. prosince 2019 na doručovací adrese redakce nebo na e-mailu novakova.miloslava@cmkos.cz.
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