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Finanční pomoc 

v nouzi

Zástupci odborů 
jednali 

ve Vídni

Vyberte si zdravotní 
pojišťovnu642

Paul Rausnitz si dokázal lidi získat

„Do Meopty jsem nastoupil v roce 1995 jako 
dělník, obsluhoval jsem vakuové aparatu-
ry. Odbory OS KOVO zde vznikly počátkem 
devadesátých let transformací z ROH. Po-
čátkem nového milénia s příchodem před-
sedy Tondy Hradilíka se ze zdejších odbo-
rů stala uznávaná instituce. Tehdy jsem 
přijal nabídku na funkci předsedy dílen-
ského výboru. Skočil jsem do toho po hlavě,
neměl mě kdo zaučit, musel jsem se vše od
píky naučit sám, ale velkou podporu mně
poskytoval právě Tonda Hradilík. Uměl jsem
se ale za lidi postavit a výsledky byly vidět. 
V roce 2013 jsem byl zvolen uvolněným 
předsedou místní ZO OS KOVO,“ vzpomíná
předseda ZO  OS KOVO Meopta Přerov,
a. s., David Olša.
Přestože Meopta zaměstnává okolo 2 400 
lidí a řadí se mezi největší zaměstnavatele 
v Olomouckém kraji, svým charakterem se 
jedná o rodinnou fi rmu. Nedávno zesnulý 
majitel fi rmy Paul Rausnitz, jehož investice 
a obchodní kontakty vyvedly Meoptu
z krize, se zasloužil o vytvoření nebýva-
le vstřícných vztahů mezi zaměstnanci
a managementem a v tomto odkazu nyní 
pokračuje jeho synovec Gerald Raus-

nitz. Na rozvíjení dobré fi remní kultu-
ry má výrazný vliv také generální ředitel
závodu Ing. Vítězslav Moťka. V Meop-
tě je zaměstnán od roku 1984 a z pozice 
zkušebního technika se vypracoval do čela 
vedení podniku. Na Paula Rausnitze vzpo-
míná s obdivem. „Díky schopnostem a cha-
rismatu Paula Rausnitze vznikla určitá 
fi remní kultura a interakce s lidmi odlišná 

od tvrdé hierarchie v některých jiných fi r-
mách. Bylo zde stálé sepětí mezi zaměst-
nanci a vedením. Mezi lidmi si Paul Rausnitz
vydobyl respekt, protože je přesvědčil, že 
fi rmu chce dál rozvíjet. Za celou dobu si ne-
odvedl korunu dividend, vše reinvestoval 
do fi rmy, aby ji posunul dál. Vzájemná sou-
činnost a sdílení společných cílů ve vývoji 

Přerovský závod Meopta na výrobu optických přístrojů patřil mezi vlajkové lodě průmyslu socialistického Československa. 
Fotoaparáty Flexaret a další výrobky proslavily Meoptu po celém světě. Pozdější orientace především na armádní zakáz-
ky se pro podnik stala téměř osudnou. Konverze zbrojní výroby v polistopadové éře uvrhla fi rmu do dluhů a sankčních po-
platků. Z krize Meoptu zachránil její akcionář a pozdější vlastník – Američan českého původu Paul Rausnitz. Jeho investice 
postavily podnik na nohy a dnes je Meopta úspěšnou nadnárodní fi rmou vyrábějící špičkové optické přístroje. Pro svůj 
mimořádný obchodní talent a také výjimečné sociální cítění vůči svým zaměstnancům si Paul Rausnitz vydobyl přezdívku 
„přerovský Baťa“. Odbory jsou ve fi rmě respektovány a brány vedením jako důležitý sociální partner. Rozhovor o podniku 
a jeho zaměstnancích nám poskytli předseda Základní organizace OS KOVO Meopta Přerov, a. s., David Olša a generální 
ředitel fi rmy Meopta – optika, s. r. o., Ing. Vítězslav Moťka.

Odborový svaz KOVO nabízí všem základním organizacím a sdružením členů možnost účasti v odvětvových sekcích, které 
jsou budovány výlučně na odvětvovém principu. Jejich posláním je především činnost při kolektivním vyjednávání kolektiv-
ních smluv vyššího stupně (KSVS), přenos informací v rámci odvětví a komunikace se zaměstnavatelskými svazy a sdruženími 
zaměstnavatelů. Zastřešující funkci nad odvětvovými sekcemi vykonává úsek odborové politiky OS KOVO, za který odpovídá 
místopředseda OS KOVO Libor Dvořák.

Zaměstnavatelské svazy uzavírat KSVS 
nechtějí

Kolektivní smlouvy vyššího stupně jsou 
v ekonomicky vyspělých zemích, jako 
je například Německo, Rakousko nebo 
severské země, běžným nástrojem so-
ciálního dialogu.  U nás se mnozí za-
městnavatelé uzavření KSVS brání. 
„V OS KOVO působí v současné době šest 
odvětvových sekcí OS KOVO, a to pro

oblast automobilového průmyslu, letec-
kého průmyslu, elektrotechnického prů-
myslu a dále pro oblast ocelářství
a metalurgie. Sekce učňovských zařízení
a středních odborných škol působí v ob-
lasti školství. KSVS pro následující období
se OS KOVO podařilo uzavřít pro odvět-
ví leteckého průmyslu s Asociací letec-
kých a kosmických výrobců a pro odvětví
elektrotechnického průmyslu s Elektro-
technickou asociací ČR. S uvedenými

zaměstnavatelskými svazy se daří vést
úspěšný sociální dialog. Při kolektivním
vyjednávání se jasně uplatnily výhody
členství základních organizací v odvět-
vových sekcích, kdy jejich  členové díky 
dobré informovanosti o jednotlivých 
společnostech mohli připravit kvalitní 
podklady pro KSVS a nastavit minimální 
standardy smlouvy tak, aby byly pro dru-
hou stranu přijatelné,“ říká místopředse-
da OS KOVO Libor Dvořák.

Odboráři v Meoptě válčit s vedením své fi rmy nemusí

Kolektivní smlouvy vyššího stupně jsou v zahraničí běžné
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lákají i v zimě
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Předseda odborů David Olša (vlevo) a generální ředitel Ing. Vítězslav Moťka se umí domluvit  FOTO: (mia)



Zklamáním pro odboráře je vývoj jed-
nání se Sdružením automobilového 
průmyslu (AutoSAP), které vyjednávat 
odmítá s tvrzením, že není zaměstnava-
telským svazem a nemá mandát smlou-
vu uzavírat. Vyjednávání zamrzla na 
žalobě, kterou AutoSAP vzneslo proti Mi-
nisterstvu práce a sociálních věcí, které 
předtím jeho námitky neuznalo a urči-
lo mu dál vyjednávat. „Se Sdružením au-
tomobilového průmyslu jsme otevřeli 
kolektivní vyjednávání v roce 2015. Ne-
úspěšná jednání dospěla až k bodu, kdy 
bylo nutné přizvat zprostředkovatele, na 
jehož výběru jsme se neshodli, nakonec 
kauza skončila u soudu, zatím bez vý-
sledku. Bohužel někteří zaměstnavate-
lé sdružení v AutoSAP jasně a natvrdo 
říkají, že se nebudou k ničemu zavazovat 
a KSVS neuzavřou,“ popisuje náročná vy-
jednávání místopředseda Dvořák.

Požadavky odborů fi rmy neohrozí

Účast zaměstnavatelů ve svazech není 
v České republice povinná. Zaměstna-
vatel, který není členem svazu, nemusí 
dodržovat podmínky dojednané v KSVS. 
Zaměstnavatelské svazy často argumen-
tují tím, že pokud by přistoupily na uza-
vření KSVS, členové by ze svazu vystoupili.
„Problém je, že zaměstnavatelské svazy 
se dost brání a nechtějí se zavazovat za 
celá odvětví, na rozdíl od Rakouska a Ně-
mecka, kde je to běžná praxe. Snažíme 
se sbírat zkušenosti od sousedů. V Ně-

mecku uzavírají smlouvy v rámci sekto-
rů nebo území, ale ani u nich není účast 
ve svazech pro zaměstnavatele povin-
ná. V Rakousku je účast daná zákonem, 
zaměstnavatel ve svazu musí být a ctít 
sektorové kolektivní smlouvy, ale pra-
covněprávní legislativa se tam teď mění 
a tlaky vlády na odbory jsou velké.
U nás je jiný princip, v Rakousku a Ně-
mecku se vyjednává maximum, kterým 
by se pak měli zaměstnavatelé řídit,
v České republice jde o nastavení mini-
málních standardů v rámci odvětví tak, 
aby všechny základní odborové orga-
nizace měly zaručené větší minimum, 
než stanovuje zákoník práce, a to platí
i pro ty fi rmy, které na tom jsou ekono-
micky nejhůře. I v průběhu kampaně
Konec levné práce ale deklarujeme, že 
ke stanovení minimálních standardů 
přistupujeme individuálně, podle toho, 
jak se každé konkrétní fi rmě daří. Po-
dle ekonomické analýzy jednáme o zvý-
šení mezd tak, aby nedošlo k ohrožení 
fi rmy nebo snižování zaměstnanos-
ti. Ještě se u nás nestalo, že by nějakou 
fi rmu požadavky odborů ekonomicky 
zruinovaly, a myslím, že za odpovědný 
přístup českých odborů by zaměstnava-
telé měli být vděční,“ vysvětluje přístup 
odborů místopředseda Dvořák.
Kolektivní smlouvy vyššího stupně jsou 
zaměstnavateli v České republice často
mylně chápány jako obtížný a zbytečný 
závazek vůči zaměstnancům, ale z uzavře-
ní KSVS pramení výhody i pro zaměstna-

vatele. „Některé nadnárodní společnosti 
nebo fi rmy se zahraničními vlastníky be-
rou uzavření KSVS jako prestižní záleži-
tost. Tímto způsobem vystupuje například 
Elektrotechnická asociace České republi-
ky. Jsou země, kde se hledí na to, zda je 
fi rma schopna vést sociální dialog. Pokud 
chce podnik uspět na zahraničním trhu, je 
pro něj důležité při jednání s obchodními 
partnery prokázat uzavřenou KSVS. Mno-
ho fi rem využívá některé státní dotace
a pro jejich získání je vedení sociálního 
dialogu výhodou. Přál bych si, aby zaměst-
navatelé konečně pochopili, že sociální
dialog do třetího tisíciletí patří a divoká
devadesátá léta, kdy odbory a mnohdy
i zaměstnanci byli bráni jako přítěž, jsou 
už za námi. Odbory dlouhodobě přistupují 
k sociálnímu dialogu rozumně a objektiv-
ně, teď je řada na zaměstnavatelích,“ uza-
vírá zamyšlení nad problematikou KSVS 
místopředseda OS KOVO Libor Dvořák.                                                                                                                                          
 (mia)
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Poskytnutí sociální pomoci se vztahuje na poškození nemovi-
tosti, která je v majetku člena organizace, nebo pokud na ni 
má nájemní smlouvu. V případě, že je nemovitost poškozena 
požárem, bleskem, povodní, větrem a podobně, dostane člen 
organizace v závislosti na rozsahu škod fi nanční dar do výše 
třicet, šedesát nebo devadesát tisíc korun. 

V nouzi poznáš přítele

Jedna z posledních nešťastných událostí se odehrála v úno-
ru 2019 v Letohradu. Panelový dům, v němž bydlí také ně-
kteří ze zaměstnanců podniku OEZ Letohrad, byl vytopen. Tři 
z promáčených bytů jsou ve vlastnictví členů ZO OS KOVO OEZ 
Letohrad, s. r. o. Zničené koberce, plovoucí podlahy, nábytek, 
malba, položky za úklid, to vše bude stát majitele nemalé část-
ky, ale pojišťovna neposkytuje plnění pojistné události ihned. 
V tuto chvíli přicházejí odbory se svojí pomocí. „Musím vel-
mi poděkovat za sociální pomoc, kterou jsme v hotovosti vy-
platili členům naší organizace, jejichž byty byly vytopené 
a majetek zničen. Jsme rádi, že našim členům při těchto neoče-
kávaných pohromách dokážeme rychle pomoci. Vyplaceno na-
šim zaměstnancům odborářům z konta živelních pohrom bylo 
celkem 31 000 korun, které byly rozděleny podle velikosti škody 

paní Pavle Kapuciánové, paní Marii Mrázkové a panu Martinu 
Kacálkovi,“ uvedl předseda ZO OS KOVO OEZ Letohrad, s. r. o.,
Ladislav Maixner.
Konto živelních pohrom vzniklo z tzv. povodňového konta v říj-
nu 2009 usnesením Rady OS KOVO. Informace o kontu živel-
ních pohrom jsou dostupné na intranetu pro funkcionáře a na 
webové aplikaci pro všechny členy OS KOVO, pokud v centrál-
ní evidenci vyplnili svůj e-mail. (mia)

Nárok na poskytnutí sociální pomoci v případě živelní pohromy má každý člen základní organizace, která uhradila dobrovolný 
příspěvek na účet konta založeného OS KOVO pod názvem Konto na pomoc členům při živelních pohromách. Příspěvky základ-
ních organizací jsou ve výši nejméně deseti korun za jednoho člena na rok, nebo v případě, že se základní organizace rozhodne 
na konto nepřispívat, může každý člen zaplatit individuální příspěvek ve výši nejméně padesáti korun za rok. 

dokončení ze strany 1 

Paní Pavla Kapuciánová přijala od předsedy ZO OS KOVO Ladislava Maixnera
fi nanční dar  FOTO: (red)

Konto na pomoc při živelních pohromách opět pomáhalo

Místopředseda Libor Dvořák vede úsek odborové 
politiky OS KOVO     FOTO: (mia)
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fi rmy je mezi odbory a vedením Meopty na 
vysoké úrovni. Vždy byl z obou stran zá-
jem najít takový způsob spolupráce, který 
zajistí sociální smír a dobrou atmosféru ve 
fi rmě,“ hodnotí vztahy s odbory generální 
ředitel Ing. Vítězslav Moťka.

Spokojenost zaměstnanců je v zájmu 
fi rmy

Odbory v Meoptě zatím nemusely sáhnout 
k jakýmkoliv tvrdším opatřením k prosa-
zení zájmů zaměstnanců. „Naše odborové 
působení nebylo nikdy ve smyslu konfl ik-
tu, nemuseli jsme válčit, vždy se dalo s ve-
dením dohodnout. Ovšem to neznamená, 
že bychom zde byli pouze v nějaké umír-
něné submisivní pozici. Já razím baťovský 
princip, pokud fi rma generuje zisk, musí se 
o zisk podělit se zaměstnanci, třetina za-
městnancům, třetina na rozvoj fi rmy, třeti-
na jako dividendy pro majitele. Vycházíme 
z toho, kolik fi rma vydělá, zaměstnavatel to 
ví – vždy se na těch číslech zhruba potkáme 
– oni chtějí dát o něco míň, my chceme do-
stat o něco víc a pak se domluvíme na ro-
zumném kompromisu,“ přibližuje způsob 
vyjednávání předseda Olša.
Při kolektivním vyjednávání se předseda 
přerovských odborů plně spoléhá na pod-
poru Regionálního pracoviště OS KOVO 
Olomouc. „Podpora regionálního praco-
viště je pro mě stěžejní. Veškeré důležité 
kroky předem konzultuji s odborníky z RP. 
V kolektivních smlouvách se snažíme vy-
jednat stále výhodnější podmínky, ne vždy 
to však situace podniku dovolí, a ne vždy 
jsou zaměstnanci s výsledkem spokojeni. 
Je to otázka volby, zda nátlakem vymoci 
z fabriky peníze s rizikem, že nakonec lidi
o práci přijdou, protože už nebude konku-
renceschopná, nebo jít cestou kompromisu.
V posledních letech se nám daří v kolek-
tivních smlouvách sjednávat pravidelná 
plošná navýšení mezd a různé bonusy
a příplatky, i když nejsou tak velké jako tře-
ba ve Škodovce,“ shrnuje výsledky vyjedná-
vání předseda Olša.
„Požadavky zaměstnanců, které přinášejí 
odbory, vyjadřují jejich přání, oproti tomu 
management musí nastavit nějaké manti-
nely, abychom garantovali rozvoj fi rmy. Na-
ším zájmem je spokojenost zaměstnanců, 
pokud je z čeho brát, vždy se domluvíme.
Náš management jde vždy ke kolektivnímu 
vyjednávání s mandátem od majitele, který 
má své vize a plány, ale zároveň naslouchá 
i lidem z fi rmy, ať už zaměstnancům nebo 
managementu. Majitel je a vždy byl scho-
pen empatie a zaměstnance považuje za 
nejdůležitější realizátory svých plánů,“ do-
dává generální ředitel Moťka.

Rekvalifi kace pomohou udržet zaměst-
nanost

Příchod digitální technologie byl pro Me-
optu jako výrobce analogových přístrojů 
ranou, všichni se museli přeškolit na výro-
bu sportovní optiky, což byl hlavní výrob-
ní program, který prosadil Paul Rausnitz 
a který Meoptu pomohl rozjet. Byla to 
správná cesta, ale dnes přichází na řadu 
polovodičová optika. Meopta musí držet 
krok a přizpůsobit se. Mezi významné fak-

tory k udržení zaměstnanosti patří nabídka
rekvalifi kací z méně náročných profesí na 
více odborné. „Jednoduchá práce, jakou 
je montování puškohledů, už dnes nesta-
čí. Pokud se lidé nezačnou rekvalifi kovat
a učit se nové věci, pak jim lze těžko pomo-
ci a vůle ze strany zaměstnanců je v tomto 
ohledu slabá. Vedení vytváří ve spoluprá-
ci se školami rekvalifi kační programy pro 
nové pozice. Snažím se bránit i ty, kterým 
se do učení nových věcí nechce, vím, že 
někdo na to třeba nemá a chce si práci 
udržet, ale jde to těžko, pokud lidé ne-
mají zájem,“ říká s povzdechem předse-
da Olša.
„Potřebujeme více kvalifi kovaných pracov-
níků. Naší strategií je navazovat spolupráci
se špičkovými světovými hi-tech fi rma-
mi, jako jsou například Samsung, LG nebo
Siemens, ale jsme kapacitně limitováni.
Situace na trhu práce je dnes obtížná.
V naší fi rmě nabízíme širokou škálu profesí 

od vývoje, výroby až po zahraniční obchod 
s exportem do celého světa. Všude tam 
jsou potřeba vzdělaní zaměstnanci,“ upřes-
ňuje generální ředitel Ing. Vítězslav Moťka. 
Dobrá spolupráce mezi odbory OS KOVO 
a vedením přerovské Meopty přináší za-
městnancům výhody plynoucí z kolektiv-
ních smluv a managementu jistotu, že jedná
se zkušeným a seriózním sociálním part-
nerem. „My kováci jsme nejsilnější svaz, 
máme nejlepší strukturu ze všech svazů, 
které v republice fungují, je nutné si dob-
rou pozici udržet. Máme své dobré jméno, 
je to trade mark. Prospěl by nám ale ná-
růst členské základny, která nyní činí asi 
25 % z celkového počtu zhruba 2 400 
zaměstnanců. Poslední vzestup odborové 
základny proběhl v období krize před dese-
ti lety. Ale rozhodně nám nepřeji nějakou 
novou ‚morovou ránu‘,“ říká na závěr 
s úsměvem předseda ZO OS KOVO Meopta 
Přerov, a. s., David Olša. (mia)

V přerovské Meoptě pracuje na 2 400 zaměstnanců  FOTO: (Archiv Meopta)

Meopta vyvíjí a vyrábí špičkové optické přístroje FOTO: (Archiv Meopta)
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Pravicová vláda v Rakousku rozvrací so-
ciální systém

Jednání zahájila místopředsedkyně rakous-
kého odborového svazu PRO-GE Klaudia 
Frieben. Ve svém vystoupení zhodnotila do-
savadní vývoj politické situace v Rakousku 
a její nepříznivý dopad na práva zaměst-
nanců a činnost odborových organizací. 
Podle Klaudie Frieben je nová vláda pro 
odbory výzvou. „Současná pravicová vláda 
zrušila akční plán 2020, jehož náplní byla 
podpora starších zaměstnanců k jejich lep-
šímu uplatnění na pracovním trhu. Dále byl 
zrušen plán 82-82 (plán o přechodu zaměst-
nanců do důchodu). Nový zákon o pracov-
ní době umožňuje zaměstnavatelům navýšit 
normální pracovní dobu až na 12 hodin den-
ně, což prodlužuje pracovní týden na 60 ho-
din,“ uvedla Klaudia Frieben.

Podle místopředsedkyně Frieben rakous-
kou vládu od rozhodnutí prosadit změnu 
zákona o pracovní době neodradila ani obří 
demonstrace, které se zúčastnilo na 60 tisíc 
lidí. Další změnou zákona je ohrožen i de-
sítky let zaběhlý systém sociálního pojiště-
ní. „Nyní mají na sociální pojištění větší vliv 
zaměstnavatelé než zástupci zaměstnanců, 
kteří do systému na rozdíl od zaměstnavate-
lů pravidelně přispívali,“ informovala účast-
níky setkání o aktuálním dění v Rakousku 
místopředsedkyně svazu PRO-GE Klaudia 
Frieben.

Ve Slušovicích se situace zhoršuje

Zástupkyně mezinárodního oddělení PRO-
GE Martina Schneller představila záměr vy-
tvořit Evropskou radu zaměstnanců (ERZ), 
jejímž smyslem by bylo umožnění práva 
zaměstnanců na informace v rámci mezi-

národní společnosti s působností na úze-
mí více členských států Evropské unie. 
Podle Martiny Schneller jde o delší proces, 
který může trvat až tři roky. „Skupina Grei-
ner má několik divizí, je proto potřeba pro-
diskutovat, zda založit ERZ pouze v jedné 
divizi nebo v celém koncernu. Pro založe-
ní ERZ je podmínkou působnost alespoň tří 
závodů v různých zemích. V jednom z nich 
musí být alespoň 1 000 zaměstnanců a v dal-
ších dvou alespoň 150 zaměstnanců, čili 
tato podmínka je splněna. Žádost o založení 
musí podat minimálně dvě členské země na 
vedení fi rmy, poté začne vyjednávání a bude 
ustanoveno vyjednávací grémium, jehož 
složení se určí podle klíče o počtu zaměst-
nanců v daných zemích. Pokud by se stalo, 
že vedení na podanou žádost nebude rea-
govat déle než šest měsíců, bude ERZ podle 
evropského práva založena,“ uvedla zástup-
kyně mezinárodního oddělení PRO-GE Mar-
tina Schneller.
O situaci v jednom z patnácti závodů hol-

dingu Greiner AG sídlících na území Čes-
ké republiky - Greiner Packaging Slušovi-
ce s.r.o. – informovali své kolegy členové
OS KOVO Daniel Lančarič a Martin Krátký. 
Podle jejich vyjádření se situace ve fi rmě
zhoršuje. Podnik sužuje vysoká fl uktuace 
zaměstnanců, přičemž na místo zkušených
pracovníků přicházejí agenturní, kteří ne-
vydrží ani měsíc. Nedostatek lidí nutí fi rmu
odmítat zakázky. „Odměny ze zisku se vy-
plácejí se zpožděním a odměna je poloviční,
než bývala, dochází tím i k rozdělová-
ní vztahů mezi dělníky a technickohospo-
dářskými pracovníky. Ve Slušovicích se 
pracuje během osmi z třinácti svátků v ČR.
Ke zhoršení podmínek došlo před jedním
a půl rokem,“ uvedli zástupci OS KOVO.

Odboráři založí Evropskou radu zaměst-
nanců

V závěru setkání se účastníci jednomysl-
ně rozhodli, že Evropská rada zaměstnan-
ců bude založena v divizi Greiner Packaging 
GmbH. Žádost o její založení podají kolegové 
z České republiky a Polska, každý na vedení 
divize Greiner Packaging ve své zemi. Termín 
podání bude společně koordinován. „Setká-
ní hodnotím pozitivně. Pomoc při výměně 
informací mezi skupinami zaměstnanců-od-
borářů z České republiky, Polska a Rakouska
a metodická pomoc při založení ERZ u divi-
ze Greiner Packaging International GmbH je 
velmi přínosná,“ zhodnotil dvoudenní akci 
místopředseda OS KOVO Tomáš Valášek.
K setkání českých a rakouských odborářů 
nadnárodní společnosti Greiner Packaging 
došlo již v roce 2016. Jednání se uskutečni-
lo za účelem vzájemné výměny informací 
mezi zástupci rakouské odborové centrály 
PRO-GE a zástupci OS KOVO. Z konstatová-
ní delegátů uvedených odborových centrál 
vyplynulo, že zaměstnavatel v obou zemích 
je aktivním sociálním partnerem a preferuje 
kooperující sociální dialog.  (mia,red) 

Mezinárodní holdingová společnost Greiner AG sídlící v rakouském Kremsmünsteru zaměstnává více než 8 000 lidí po celém 
světě. Skupina Greiner provozuje na 130 výrobních a odbytových závodů, některé z nich působí i v České republice. Produkce 
společnosti se zaměřuje na výrobky z plastu a je rozdělena do čtyř odvětví: Greiner Packaging, Greiner Bio-One, Greiner Foam 
a Greiner Extrusion. Na setkání, které proběhlo ve dnech 11. a 12. února ve Vídni, se sešli zástupci českých, rakouských a pol-
ských odborových organizací působících v divizi Greiner Packaging a zástupci podnikové a koncernové rady Greiner Packaging 
a Greiner Bio-One. Tématem setkání byla výměna informací na mezinárodní úrovni v rámci skupiny Greiner Packaging. Za čes-
kou stranu se setkání zúčastnili členové Výboru seskupení členů OS KOVO Daniel Lančarič a Martin Krátký s místopředsedou 
OS KOVO Tomášem Valáškem.

Zástupci odborů Greiner Packaging se setkali 
na mezinárodní úrovni

Ve Vídni jednali zástupci odborových organizací ze tří zemí  FOTO: (red)

Odboráři si vyměnili informace v rámci skupiny Greiner Packaging  FOTO: (red)
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Změny ve zdaňování u prací mimo pracovní poměr

Odečitatelné položky – členské příspěvky odborům

Jsme odborová organizace, která vystavuje pro letní tábor dohody o provedení práce nebo dohody 
o činnosti. Chtěli jsme vědět, zdali jsou nějaké změny od 1. 1. 2019 ve zdaňování, popřípadě pro od-
vod sociálního a zdravotního pojištění        M. V., Domažlice

Řešíme problémy spojené s daněmi. Chtěli bychom vědět pro naše členy, kteří se nás ptají, zdali i za rok 2018 bude 
možné uplatnit odpočet členských příspěvků? Dále pak jak to bude, pokud zaměstnavatel převedl příspěvky na účet 
odborové organizace se zpožděním, tzn. že listopadové a prosincové příspěvky jsme obdrželi až v lednu.  
 P. K., Slaný

V případě dohod 
o provedení práce 
nejsou oproti roku 
2018 žádné změny.

Pokud poplatník nepodepíše prohlášení 
poplatníka k dani, lze do výše 10 000 Kč
(včetně) uplatnit srážkovou daň ve 
výši 15 % a částka do 10 000 Kč (včet-
ně) se nezapočítává do vyměřovací-
ho základu pro zdravotní a sociální 
pojištění. Pokud poplatník prohláše-
ní podepíše, tak se uplatní tzv. záloho-
vá daň a poplatníkovi se zohlední slevy 
na dani.
V případě dohod o činnosti došlo ke 
změně rozhodného příjmu pro zdravot-
ní a sociální pojištění, kdy byla částka 
2 500 Kč s účinností od 1. 1. 2019 navýše-
na na částku 3 000 Kč.
„Podmínkou účasti na nemocenském po-
jištění zaměstnanců je výkon činnosti na 
území České republiky. Vykonává-li však 
zaměstnanec přechodně práci mimo úze-
mí České republiky, nemá to vliv na jeho 
pojištění. Pojištěni jsou i zaměstnanci, kte-
ří vykonávají zaměstnání v cizině pro za-
městnavatele se sídlem na území České 
republiky, pokud místo výkonu práce je 
trvale v cizině a nejsou povinně účastni dů-
chodového pojištění podle předpisů státu, 
ve kterém trvale vykonávají zaměstnání, 
a mají trvalý pobyt na území České repub-
liky nebo jiného členského státu EU. Uve-
dené pravidlo se použije v případech, kdy 
mezinárodní smlouva o sociálním zabezpe-
čení nebo nařízení EP a Rady (ES) 883/2004 
či nařízení EHS 1408/71(dále jen „meziná-
rodní smlouva“) nestanoví jinak.

Druhou podmínkou je minimální výše sjed-
naného příjmu (jedná se o tzv. rozhod-
ný příjem, jehož hranice je stanovena na 
3 000 Kč; počítá se s jejím zvyšováním po-
dle vývoje průměrné mzdy).
U zaměstnání malého rozsahu, kterým je 
míněno zaměstnání, kde sjednaná část-
ka započitatelného příjmu je nižší než roz-
hodný příjem, tj. 3 000 Kč, anebo příjem 
nebyl sjednán vůbec, je zaměstnanec po-
jištěn jen v těch měsících, v nichž dosáhl 
započitatelného příjmu alespoň 3 000 Kč.
Zaměstnanci jsou účastni pojištění též, 
pokud zaměstnanec vykonával v kalendář-
ním měsíci u téhož zaměstnavatele více za-

městnání malého rozsahu a úhrn započi-
tatelných příjmů z těchto zaměstnání do-
sáhl v kalendářním měsíci aspoň částku 
rozhodného příjmu.
Zaměstnanci činní na základě dohody 
o provedení práce jsou účastni pojiště-
ní, jestliže jim byl zúčtován započitatelný 
příjem v částce vyšší než 10 000 Kč. Tito 
zaměstnanci jsou účastni pojištění také, 
jestliže vykonávají v kalendářním měsíci 
u téhož zaměstnavatele více dohod o pro-
vedení práce a úhrn započitatelných pří-
jmů z těchto dohod přesáhl v kalendářním 
měsíci částku 10 000 Kč.“
 Zdroj: Česká správa sociálního pojištění

Pro potvrzení za rok 2018 se i nadále jed-
ná o ustanovení zákona č. 586/1992 Sb. 
o daních z příjmů v platném znění, a to 
konkrétně o § 15 odst. 7, a dále o způsob 
prokazovaní (potvrzení), které je zakotve-
no v ustanovení § 38 l písm. j.
Jedná se o členské příspěvky, které v pří-
slušném zdaňovacím období, tzn. v roce 
2018, odborová organizace obdržela na 

svůj účet, popřípadě do své pokladny. 
Znamená to tedy, že pokud jsou členské 
příspěvky sráženy ze mzdy a následně od-
váděny na účet odborové organizace, bude 
se jednat o členské příspěvky za prosinec 
roku 2017 až listopad 2018. Pokud napří-
klad z technických důvodů přišly na účet 
členské příspěvky se zpožděním, jak uvá-
díte, nelze tyto příspěvky uplatnit.

 FOTO: Pixabay

 FOTO: Daniel Adam
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Zdraví  | Pro Kováka připravil PhDr. Václav Vojkůvka  

Silniční daň za služební automobil

Preventivní programy zdravotních pojišťoven v roce 2019 (1)

Jsme odborová organizace a máme v majetku automobil. Tento automobil používá zejména pan předseda pro akce, 
které pořádají odbory, jezdí s ním na různá školení a občas tento automobil používají i jiní členové výboru, pokud 
něco zajišťují pro odborovou organizaci. Bylo nám řečeno, že jako právnická osoba musíme platit silniční daň. Nikdy 
jsme ji neplatili.               J. K., Pelhřimov

Není to pravda v případě, že automobil 
nepoužíváte v souvislosti s příjmem, kte-
rý je předmětem daně. Silniční daň je ře-
šena zákonem o silniční dani č. 16/1993 
Sb., v platném znění, a předmět daně je 
stanoven v § 2 zákona.
§ 2 
Předmět daně
(1) Předmětem daně silniční jsou silniční 
motorová vozidla a jejich přípojná vozidla 
(dále jen „vozidla“)
 a) registrovaná v České republice,
 b) provozovaná v České republice a
 c) používaná
1. poplatníkem daně z příjmů právnic-
kých osob s výjimkou používání k činnos-
ti veřejně prospěšného poplatníka daně 
z příjmů právnických osob, pokud příjmy 
z této jeho činnosti nejsou předmětem 
daně z příjmů, ….
Dani tedy nepodléhají vozidla, která ne-

jsou užívána ani určena k podnikání, tzn. 
i auta a autobusy odborových organizací 
využívané pouze pro vlastní potřebu zá-
kladní organizace, popřípadě zapůjčené 
za cenu nákladů dětskému domovu, ško-
le, domovu důchodců apod. Toto osvo-

bození se nevztahuje na povinnost vlast-
nit dálniční známku podle daných před-
pisů. Pokud ale auto bude používáno 
např. v souvislosti s podnikáním na re-
kreačním středisku, je nutné silniční daň 
platit. 

Programy nad rámec 
zdravotní péče hra-

zené z veřejného zdravotního pojištění, 
která je defi novaná v zákoně, jsou hraze-
ny z fondu prevence.  U těchto programů
se musí vždy jednat o péči s prokazatelným
preventivním, diagnostickým a léčeb-
ným efektem. Finančními zdroji fondu 
prevence jsou prostředky, které zdravotní
pojišťovna získá nad rámec veřejného
zdravotního pojištění, především jsou to 
příjmy z pokut, penále, poplatků a podob-
ně. Zdravotní pojišťovna sama podle své-
ho rozhodnutí určuje, jaké programy bude 
vyhlašovat, na jak dlouho, za jakých pod-
mínek a v jaké fi nanční výši bude příspěv-
ky vyplácet svým pojištěncům. Preventivní 
programy platí na území České republiky 
a jsou vypláceny v české měně.
Účastník zdravotního pojištění se může 
na základě nabídky preventivních progra-
mů rozhodnout ke změně zdravotní po-
jišťovny. Rozhodnutí o změně může také 
záviset na tom, s kterým zdravotnickým za-
řízením má pojišťovna podepsanou smlou-

vu o poskytování zdravotní péče, jak je 
časově a co do vzdálenosti dostupná péče 
pro pojištěnce od místa trvalého bydliště 
a v jaké kvalitě. Změnu zdravotní pojišťov-
ny je možné uskutečnit jednou za 12 mě-

síců, a to vždy jen k 1. dni kalendářního 
pololetí. Přihlášku opatřenou podpisem 
je pojištěnec povinen podat vybrané po-
jišťovně v průběhu kalendářního pololetí 

Zdravotní pojišťovny hradí poskytnutou zdravotní péči ze zdravotního pojištění na základě vyhlášky 
č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami. Vyhláška nedá-
vá zdravotním pojišťovnám žádnou možnost k vytvoření konkurenčního prostředí, na jejímž základě by 
zvyšovaly své portfolio o nové pojištěnce. Proto se snaží získat další pojištěnce prostřednictvím nabídky 
preventivních programů, bonusů a slev u smluvních partnerů. V této oblasti mají zdravotní pojišťovny 
vytvořen určitý konkurenční prostor v rámci systému zdravotního pojištění v České republice.

 FOTO: Pexels

 FOTO: Pexels

pokračování na straně 7 
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bezprostředně předcházejícího tomu, ve 
kterém má ke změně zdravotní pojišťov-
ny dojít, nejpozději tři měsíce před poža-
dovaným dnem změny.

Slovníček pojmů
Ablace prsu – odstranění prsu.
Bodystat – speciální přístroj, který měří slo-
žení lidského těla, tj. procenta tuku, vody 
a aktivní hmoty těla.
Celiakie – chronické onemocnění postihující 
děti v 1. až 3. roce života. Podstatou je pře-
citlivělost na lepek obsažený v mouce, který 
vyvolává atrofi i (zmenšení normálně vyvinu-
tého orgánu nebo jeho části) střevní sliznice.
Při léčení se zpravidla používá bezlepková 
dieta.
Denzitometrické vyšetření – používá se 
ke stanovení hustoty kostní dřeně a k ur-
čení množství minerálů v kostech. Vyšetře-
ní se provádí při podezření na osteoporózu.

Dermatoskopické vyšetření – používá se 
ke zpřesnění diagnózy pigmentových lézí,
u pacientů s mnohočetnými znaménky. Na-
pomáhá rozlišit zhoubné pigmentace od
nezhoubných.
Epitéze – prsní protéza.
Erektivní dysfunkce – přetrvávající potíže
u mužů při dosahování a udržení erekce.
Fenylketonurie – poměrně vzácná dědič-
ná porucha látkové přeměny bílkovin, 
charakterizovaná vylučováním kyseliny fe-
nylpyrohroznové v moči. Osoba není schopna 
zpracovávat fenylalanin (aromatická ami-
nokyselina, složka bílkovin – patří mezi 
nepostradatelné aminokyseliny), ten se hro-
madí v krvi a ve tkáních a ve vyšších koncen-
tracích je toxický (pak dochází k mentální 
retardaci ve vývoji). Při poruše se musí vybírat 
takové potraviny, ve kterých je uvedené lát-
ky co nejméně.
Lymfordrenáž – speciální léčebná metoda, 
za pomoci které se podporuje vyplavování 

odpadních látek z těla.
Papilomavirus lidský (HPV) – je jeden z více 
než 100 různých typů papilomavirů, který 
napadá lidské buňky. Genitální HPV posti-
huje oblast genitálií a může vyvolat změny 
buněk sliznice děložního čípku. Bez léčby se 
tyto abnormální buňky mohou někdy změnit 
v rakovinné buňky.
Pečení fi sur – preventivní výkon spočívající 
v utěsnění štěrbin mezi hrbolky na kousacích 
ploškách postranních zubů.
PlusOptix – speciální bezkontaktní přístroj 
k měření dioptrií a odchylky šilhání u dětí od 
cca šesti měsíců.
Rázová vlna (litotripse) – je druh terapie vy-
užívající tlakové rázové vlny, kdy se prosto-
rem šíří jeden jediný krátký pulz o poměrně 
vysokém tlaku. V medicíně se používá pře-
devším k drcení žlučových a ledvinových ka-
menů.
Rotaviry – původci průjmových onemocně-
ní dětí.

Program pro děti a mládež
Příspěvek až 300 Kč
• očkování, které není nehrazeno z ve-

řejného zdravotního pojištění, do 27 
let.

Přímořské ozdravné pobyty
• pro děti od 7 do 15 let s chronickým 

onemocněním na doporučení lékaře, 
• pobyt proběhne v době letních prázd-

nin na ostrově Dugi Otok v Chorvat-
sku,

• fi nanční spoluúčast rodičů 15 000 Kč, 
sleva 15 % (dítě pojištěno nejpozději 
k 1. 1. 2017), 30 % (pojištěni oba zá-
konní zástupci nebo samoživitel/ka, 
nejpozději k 1. 7. 2019), 45 % (splněny 
obě předcházející podmínky).

Program pro maminky a novorozence
Příspěvek až 1 300 Kč
• očkování nehrazené z veřejného zdra-

votního pojištění,
• vitaminy a potravinové doplňky stravy 

zakoupené v lékárně (těhotné ženy),
• předporodní kurzy a náklady souvisejí-

cí s porodem,
• kurzy plavání a cvičení novorozenců 

s rodiči.
Zdarma
• úrazové pojištění novorozenců do prv-

ního roku života.

Program pro dospělé
Příspěvek až 4 000 Kč
• program STOP kouření, léčba závislos-

ti na tabáku.
Příspěvek až 3 000 Kč
• pomoc onkologickým pacientům při 

návratu do aktivního života, lze čerpat 
na paruky, epitézy nebo lymfodrenáže 
po ablaci prsu.

Příspěvek až 300 Kč
• očkování, včetně úhrady za aplikaci.

Bezplatná preventivní vyšetření
• prevence Alzheimerovy nemoci, pojiš-

těnci od 40 let a více,
• péče o vybrané chronické nemocné 

klienty (diabetes melitus 2. typu a hy-
pertenze),

• rakoviny prsu, ženy ve věku od 40 do 
45 let, 

• rakoviny kůže, pojištěnci bez věkového 
omezení,

• civilizačních onemocnění, pojištěnci ve 
věku od 30 do 55 let,

• rakoviny prostaty, muži od 40 do 60 
let,

• osteoporózy, pojištěnci ve věku od 50 
let,

• rakoviny břišních orgánů, pojištěnci od 
50 let,

• rakoviny tlustého střeva, pojištěnci ve 
věku 40 do 49 let,

• rakoviny dutiny ústní, pojištěnci od 25 
let.

Program pro dárce
• příspěvek až 10 000 Kč pro dárce orgá-

nů,
• příspěvek až 3 000 Kč pro dárce kostní 

dřeně, 
• příspěvek 1 000 Kč až 3 000 Kč pro 

dárce krve a krevní plazmy, výše pří-
spěvku se řídí podle počtu odběrů 
a druhu ocenění za odběry, 

• vitaminy po každém odběru,
• příspěvky lze využít na stomatolo-

gickou péči, léčbu zrakových vad,
dioptrické brýle, nákup v lékárně 
a v prodejně zdravotnických potřeb 
a úhradu zdravotní péče nehrazené 
z veřejného zdravotního pojištění.

Program VITAKONTO
V tomto programu je možnost většího
výběru preventivních akcí s větším fi nanč-
ním krytím. Součástí VITAKARTA ON LINE 
je elektronický bonusový systém VITAKAR-
TA. Měnou v systému jsou kredity, kte-
ré pojištěnec získává například za menší 
čerpání zdravotní péče, zajištění nového 
pojištěnce, dárcovství a podobně. Násled-
ně pak může kredit čerpat na očkování 
nehrazené z veřejného zdravotního pojiš-
tění, plavání, programy pro maminky a tě-
hotné, nakup vitaminů, fi tness, pohybové 
a rehabilitační aktivity, pořízení brýlí, rov-
nátek, antikoncepce a podobně. Veškeré 
informace jsou k dispozici v pojišťovně.

Slevy
• na cestovní připojištění a při nákupu 

zboží nebo služeb u smluvních partne-
rů.

Na příspěvek z preventivních programů nemají nárok pojištěnci, kteří mají žádost o přeregistraci k jiné zdravotní pojišťovně 
a mají dluh na zdravotním pojištění nebo penále. Na základě žádosti a předložení předepsaných dokumentů (potvrzení zdra-
votnického zařízení, fi nanční doklady apod.) jsou příspěvky vypláceny výhradně bezhotovostním způsobem v české měně. 
Zdravotní programy mají rozdílné termíny ukončení a žádost o proplacení musí být podána před konečným termínem. Řada 
zdravotně preventivních programů je vázána na program VITAKARTA, který umožňuje pojištěncům získávat fi nanční příspěv-
ky za aktivity se zdravým životním stylem.

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank,
pojišťoven a stavebnictví

 FOTO: Pixabay
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Rozhodnutí prodejce o přijetí reklamace

Zakoupil jsem si pánskou diplomatku, stála několik tisíc, prodavač mi tvrdil, že je kožená a velmi 
kvalitní. Po necelém půlroce se na kovových částech (na rozích, u zámku a okolo uší) začala odlupo-
vat barva. Rozhodl jsem se tuto vadu reklamovat. Prodavač byl velmi nepříjemný a řekl mi, abych 
z prodejny odešel, že reklamaci neuznává, abych si svých věcí více vážil a podle toho s taškou za-
cházel. Na dotazy mi neodpovídal. Tvrdil mi, že záruka je jen na kožené části. Jsem člověk, který je 
na své věci opatrný až s přemírou a jsem přesvědčen, že se záruka vztahuje na celé zakoupené zbo-
ží. Protože se s prodavačem nedalo hovořit, odešel jsem. Prosím o radu, jak mám postupovat dále.                   
 J. S., Brno

Právní úprava:

Na váš případ se vztahují příslušná usta-
novení občanského zákoníku, zákon 
č. 89/2012 Sb. a zákon č. 634/1992 Sb., 
o ochraně spotřebitele, obojí ve znění 
pozdějších předpisů. 
Veškeré zákony najdete na internetu, např. 
na www.zakonyprolidi.cz.
Podle § 2161/1 občanského zákoníku od-
povídá prodávající kupujícímu za to, že věc 
při převzetí nemá vady. Zejména prodá-
vající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy 
kupující věc převzal:
a/ má věc vlastnosti, které si strany ujed-
naly, a chybí-li ujednání, takové vlastnos-
ti, které prodávající nebo výrobce popsal 
nebo které kupující očekával s ohledem 
na povahu zboží a na základě reklamy jimi 
prováděné, 
b/ se věc hodí k účelu, který pro její použi-
tí prodávající uvádí nebo ke kterému se věc 
tohoto druhu obvykle používá, 
c/ věc odpovídá jakostí nebo provedením 
smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li 
jakost nebo provedení určeno podle smlu-
veného vzorku nebo předlohy, 
d/ je věc v odpovídajícím množství, míře 
nebo hmotnosti a
e/ věc vyhovuje požadavkům právních 
předpisů.  

V každém případě však prodejce s ku-
pujícím musí sepsat reklamační pro-
tokol. Reklamaci vyřídit v termínu, 
a pokud ji odmítne, tak musí odmítnu-
tí řádně písemnou formou odůvodnit.

Prodávající si nesmí upravovat podmínky či 
uznání reklamace podle své vůle, ale musí 
respektovat právní úpravu. Jinak je každé 
jiné ujednání neplatné.
Ve vašem případě se vada projevila do šes-
ti měsíců od zakoupení (převzetí zboží). 
V tomto případě se má za to, že věc byla 
vadná již při převzetí.

Zákonná doba je 24 měsíců

Zákonná záruční doba se pak dle § 2167 
občanského zákoníku nepoužije pouze 
v těchto případech: 
a/ u věci prodávané za nižší cenu na vadu, 
pro kterou byla nižší cena ujednána, 
b/ na opotřebení věci způsobené jejím ob-
vyklým užíváním, 
c/ u použité věci na vadu odpovídající míře 
používání nebo opotřebení, kterou věc 
měla při převzetí kupujícím, nebo

d/ vyplývá-li to z povahy věci. 
Pokud není možné na diplomatku někte-
rou ze shora uvedených výjimek z § 2165 
občanského zákoníku aplikovat, musí ji 
prodávající přijmout a vyřídit. 

Opotřebení

Nutno posoudit, zda o ně skutečně šlo, 
nebo zda byl použit nekvalitní materiál 
apod. To je práce soudního znalce.
Na základě výše uvedeného vám lze do-
poručit znovu kontaktovat prodávajícího 
(vedoucího nebo majitele) a domáhat se 
vyřízení vaší reklamace tak, jak mu to uklá-
dá zákon na ochranu spotřebitele a občan-
ský zákoník, výše citovaný.

OPAKUJI! 

Povinnosti prodávajícího:
- Reklamaci přijmout!
- K tomu účelu vyplní reklamační protokol, 
i uvedení toho, jak chcete reklamaci vyřídit.
- Reklamaci vyřídit nejpozději do 30 dnů od 
jejího převzetí.

KONKRÉTNĚ:

Ve vašem případě bude asi přicházet 
v úvahu pouze odstoupení od smlouvy, 
neboť pokud půjde o výrobní vadu, lze 
předpokládat, že výměna za stejné zboží by 
neměla valný smysl, neboť oprava by váš 
problém nevyřešila. Pokud jde o opravu, 
musel by její využití posoudit opět soud-
ní znalec. Právo volby máte vy! Celou věc 
zvažte. Vrácení peněz by mělo přijít na řadu 
až poté, kdy oprava či výměna není možná. 
Nedohodnete-li se s prodejcem, pak se mů-

žete obrátit se svým podnětem na Českou 
obchodní inspekci, která je v tomto přípa-
dě dohledovým orgánem. Podrobné infor-
mace o tom, jak podnět České obchodní 
inspekci podat, najdete na www.coi.cz. Za 
takové jednání prodejce může obdržet 
velmi citelnou pokutu. Jednejte důrazně, 
nenechte se strhnout případnou nevolí 
prodávajícího.

Postup vyřizování reklamace 
prodejcem:

Pokud by prodejce s vámi reklamaci sepsal, 
ale neuznal ji, stanoví mu zákon povinnost 
přesně a podrobně popsat důvod zamít-
nutí, a to písemnou formou. Pokud bys-
te chtěl věc „dotáhnout do konce“, musel 
byste vyhledat soudního znalce v daném 
oboru, který by oprávněnost zamítnutí 
posoudil. Seznam znalců najdete u přísluš-
ného krajského soudu. Jestliže by prodejce
trval na svém, mohl by váš spor rozhod-
nout pouze soud.

POZOR!

Pokud prodávající nevyřídí reklamaci do 
třiceti dnů, považuje zákon takový stav 
za stejnou situaci jako při neodstranitel-
né vadě, tj. máte pak právo od smlouvy 
odstoupit. To znamená, že kupující vrátí 
zboží a prodávající zaplacenou cenu. V pří-
padě nedodržení této lhůty můžete 31. den 
od převzetí zboží k reklamaci nepřijmout 
původní zboží, ale můžete trvat na odstou-
pení. Tím nastává stav, jako by k uzavření 
kupní smlouvy vůbec nedošlo. V obchodě 
při každém nákupu uzavíráte s prodávají-
cím ústní kupní smlouvu.

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

Tipy na výlet

Dnešní tip na výlet vás zavede na býva-
lé hradiště Chvojen a k areálu konopišť-
ského zámku.
 
Na bývalé středověké hradiště se dostane-
te ze zastávky autobusu ve vsi Vatěkov, od-
kud k němu vede polní cesta, případně jde 
až do osady zajet automobilem. Příliš míst 
na parkování zde ale není. Hradiště Chvo-
jen obývali v raném středověku Slované.
V jeho sousedství postupně vystavěli stej-
nojmennou  vesnici. Centrální část hradiš-
tě se později přeměnila v opevněný dvorec.
Z rozsáhlého hradiště se do současnosti 
dochoval pouze malebný románský kostel 
svatého Jakuba a Filipa z roku 1217. Mnoho 
nezůstalo ani z vesnice, tu dnes připomíná 
pouze hospodářský dvůr.

Tajemný kostel svatého Jakuba

Dominantou celého návrší je právě již zmi-
ňovaný kostel svatého Jakuba a Filipa z roku 
1217. Dnešní podobu získal při úpravách za-
počatých v roce 1904 tehdejším majitelem
konopišťského panství Františkem Ferdinan-
dem d‘Este. Během oprav byly na stěnách ob-
jeveny a restaurovány pozoruhodné fresky
převážně s náboženskými motivy.
Kostelík na Chvojně je navíc opředen i něko-
lika tajemstvími. Říká se například, že k ně-

mu vede vyzděná podzemní chodba ze zám-
ku Konopiště. Ta je údajně na několika mís-
tech tak široká, že se v ní vyhnou dva jezdci na 
koních. A protože je okolí Konopiště podzem-
ními chodbami doslova protkané, nemusí jít 
jen o báchorku. Chodbu ale zatím nikdo ne-
objevil.

Rybník, naučné stezky a křížová cesta

Z osady Chvojen můžete po červené značce 
zamířit na Konopiště. Dojdete k němu při-
bližně po dvou kilometrech. Nejdřív se ale 
ocitnete u Konopišťského rybníka. Nyní sice 
není vhodná doba k venkovnímu koupání, 

ale v létě patří toto místo k vyhledávaným 
plaveckým lokalitám. Rybník nabízí převáž-
ně travnaté pláže a k dispozici je i parkoviště.
Od hráze rybníka se můžete vydat na dvě  
naučné stezky. Jedna vás seznámí s historií 
zámeckého parku, druhá nabídne poznání 
zdejších stromů. Vydat se můžete také ke 
křížové cestě, kterou nechala v roce 1775 
postavit vdova po Františku Václavovi Vrt-
bovi  Marie Anna hraběnka O‘Kellyová. Do-
dnes se dochovalo 14 zastavení a lurdská 
jeskyně s křížem z roku 1905. 

Za současný vzhled vděčí konopišťský 
zámek Františku Ferdinandovi d’Este

Po seznámení s křížovou cestou se ocitnete 
u hlavní brány zámku. Ten je ale až do konce
března uzavřen, takže je možné ho obdivo-
vat pouze zvenčí. Základem konopišťského 
zámku byl raně gotický hrad z přelomu 13. 
a 14. století, postavený ve stylu francouz-
ského kastelu. Rohy stavby byly osazeny 
čtyřmi věžemi, další tři věže vycházely z prů-
čelí. Po renesančních úpravách přišlo ba-
roko a s ústupem obranné funkce snížení 
šesti věží do úrovně pater. Pokud se chcete
vypravit nejen do okolí zámku, ale poznat
i jeho interiéry, musíte si počkat na posled-
ní březnový víkend, kdy se jeho brány ote-
vřou v letošní turistické sezoně poprvé.

Druhý dnešní výletní tip vás zavede ke 
zbytkům unikátní šumavské vodní elek-
trárny, vystoupáte také na Čertovu stě-
nu a vaše oči uvidí stavbu cisterciáckého 
kláštera. Zveme vás do Vyššího Brodu.

Pokud pojedete vlakem, vystupte na zas-
távce Vyšší Brod Klášter. Dále vás ve směru
na Čertovu stěnu povede červená turistická 
značka. Cesta vede převážně lesem a v těs-
né blízkosti kdysi unikátní stavby vodní 
elektrárny, jejíž horní část dosahovala té-
měř až ke zmíněné Čertově stěně.

Největší v Rakousku-Uhersku i střední 
Evropě

O elektrárně pod Čertovou stěnou se začalo 
hovořit už v 80. letech devatenáctého stole-
tí, ale myšlenku svést vodu Vltavy od Loučo-
vic až k Vyššímu Brodu jako první zpracoval
teprve inženýr František Karel. V kamenitém
terénu začal obtížný výkop přírodního kaná-
lu v roce 1896, vodoprávní povolení vodního
díla bylo ale schváleno výnosem Císařského
a královského místodržitelství v Čechách až
v březnu 1898. Obří dílo představoval ná-
ročně vyhloubený přírodní kanál o délce
1 650 m, šířce 5,7 m, hloubce 3,2 m a spádu
jedno promile. Pro Šumavu měla elektrár-
na obrovský význam, protože pomohla roz-

voji místního průmyslu, dodávala elektric-
ký proud i městům, jako byl Vyšší Brod nebo 
Český Krumlov, i dalším městečkům a obcím.

Ledovec, nebo čert?

Poté, co doobdivujete unikátní vodní dílo, 
ocitnete se po pár metrech na samotném vr-
cholu Čertovy stěny. Podle odborníků  oblast 
vznikla mrazovým zvětráváním žulového ma-
sivu. Okolo se nachází nepravidelně poseté 
žulové kameny, které vznikly působením le-
dovce. Mnohem zajímavěji ale zní legenda, 
která vznik tohoto místa zaznamenává jinak: 
Stěna dostala jméno podle čerta, který chtěl 
zabránit výstavbě kláštera ve Vyšším Brodě. 
Prý začal stavět kamennou hráz napříč údo-
lím s tím, že zadržovaná voda zaplaví klášter. 
V osudnou noc nestihl hráz dokončit a po od-
bití  půlnoci se zbořila. Roztroušené kameny 
pocházejí právě z této hráze. 

Komunita cisterciáků je zpět

Pro cestu zpět do Vyššího Brodu zvolte 
modrou turistickou značku. V městečku vy-
jdete z lesa nedaleko areálu cisterciáckého 
kláštera, který byl založen v roce 1259 Vo-
kem  z Rožmberka. V současné době zde 
žije komunita cisterciáků, kteří rozsáhlý 
komplex budov postupně rekonstruují. Bě-
hem prohlídky kláštera můžete spatřit inte-
riéry opatského chrámu, gotické sklepení, 
oratoř  Rožmberků, křížovou chodbu, kapi-
tulní síň a rajskou zahradu. Navazující trasa
s průvodcem vás provede gotickou galerií, 
knihovní chodbou, teologickým a fi lozofi c-
kým sálem. 

Kostel, který se stavěl dvě století… 

Součástí areálu je také kostel Nanebevze-
tí Panny Marie. Jeho stavba započala v roce 
1259, ale dostavěn byl až ve 14. století. Nej-
starší zachovanou částí kostela je dnešní  
zákristie. Pod kněžištěm se nachází hrobka 
rožmberského rodu. V těsné blízkosti kos-
tela můžete také navštívit ojedinělé poš-
tovní muzeum, v němž jsou k vidění staré 
poštovní služebny a úřadovny. Zjistíte, co 
bylo a je spojeno s každodenním provozem 
pošt, a to od 16. století až po současnost.
 René Flášar

Z bývalého hradiště Chvojen ke konopišťskému zámku

Unikátní šumavská elektrárna pod Čertovou stěnou
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Se zimou musíme ještě nějaký ten pátek počítat. Proč si ale 
přesto nenaplánovat zajímavý výlet za poznáním, třeba do 
netradičních muzeí, kde prach na exponáty rozhodně nepa-
dá. Do muzeí, kde se poučíte, ledacos zajímavého si vyzkou-
šíte a kde hlavně děti nebudou zívat nudou. A chladno vám 
zde určitě nebude.

Muzeum čokolády

Kdo by nemiloval čokoládu? Muzeum, které se touto lahod-
nou pochutinou zabývá, najdete v Praze v Celetné ulici na 
pěší zóně. Jedna expozice se věnuje historii čokolády nebo 
je možné se podívat, jak se čokoláda vyrábí. Vyrobit si ji však 
může i návštěvník muzea, pokud se zapíše do patřičného jed-
norázového kurzu. Děti si mohou vyzkoušet kreslení maskota 
muzea panáčka Choclalu pomocí sáčku s čokoládou nebo 
je možné si vyrobit čokoládové tabulky s dobrotami a zdobe-
ním. Vše si můžete pochopitelně sníst. Ostatně ochutnávat je 
v tomto muzeu povoleno, ba přímo nakázáno! A je jen na vás, 
kolik této pochoutky dokážete zkonzumovat. Děti vás určitě 
trumfnou! Pokud máte blíž Tábor, navštivte muzeum čokolády 
i zde. V táborském Muzeu čokolády a marcipánu se můžete ne-
chat uchvátit například čokoládovým vlakem, ten váží 520 kilo
a jeho tvůrce na něm strávil tři měsíce práce. Kluky pak potě-
ší výstava aut z marcipánu. V zimě je otevřeno každý den od 10 
do 17 hodin.

Prohlídka poslepu

Zámek ve Žďáru nad Sázavou je přístupný po celý rok. Je krás-
ný sám o sobě, ale najdete zde také Muzeum nové gene-
race, které je ve všech ohledech mimořádné. Návštěvníci
obdrží u vstupu do muzea sluchátka a hlas holčičky a cister-
ciáckého mnicha je budou provázet celou expozicí. Muzeum je 
zasvěceno historii, ta je ale podaná tak poutavě, že návštěvníci 
chodí, nedutají a poslouchají tajemný výklad. Tak mohou třeba 
zažít jeden den tehdejšího mnicha, a to není všechno. Část vý-
stavy absolvují poslepu! Ano, návštěvníci si totiž v jednu chvíli 

zaváží oči a musí se spolehnout na své zbývající smysly. To mo-
hou učinit i v zámecké kavárně, kde si mohou dezert vychutnat 
také bez zraku. Prohlídka je vhodná pro děti od šesti let, ale i pro 
nevidomé, kteří s sebou mohou mít svého vodicího psa. 

Do historie počítačů

Bez chytrého telefonu či tabletu a počítače se dnes už málokte-
ré dítě obejde. Pro někoho je to smutné, ale je to tak. Co takhle 
jeden den děti od počítačů vytáhnout a vzít je do muzea, kde se 
dozvědí více o počítačové historii. Vlastivědné muzeum v Šum-
perku otevřelo výstavu Retrogaming, kde si děti budou připa-
dat jako ve skutečném počítačovém pravěku. Dozvědí se zde 
hodně o vývoji počítačových her, připomenou si kultovní hry 
v jejich historické podobě, ale také zjistí, jak se kdysi dávno 
psalo třeba na psacím stroji. A hlavně, výstava je naprosto in-
teraktivní. Je vhodná pro děti od 11 let, a věřte, že tady se nudit 
nebudou. Naopak, budete mít problém je odsud dostat! 

Za máslem do Máslovic

Máslovice jsou malá obec kousek od Prahy, a kdo by to byl 
řekl, právě zde najdete muzeum másla. Do Máslovic si může-
te udělat krásnou procházku po břehu Vltavy z Prahy, případ-
ně se sem přepravit na kole, stezka je hojně frekventovaná
a populární. V létě je možné dokonce využít dopravu lodí, což 
výlet ještě povznese. Malé máslovické muzeum másla, jak zní 
jeho celý název, je jediné svého druhu ve střední Evropě. Ani 
toto muzeum nenutí návštěvníky jen k pasivní prohlídce, ale 
nabízí interaktivní expozici. Návštěvníci se zde seznámí se 
všemi možnými pomůckami pro výrobu másla, tedy s másel-
nicemi, odstředivkami, formičkami na máslo, máslenkami na 
servírování másla a dalšími předměty souvisejícími s výrobou 
másla. Spatřit zde můžete také ojedinělou kolekci obalů na más-
lo. Většinu exponátů lze prakticky zkoušet. Otevřeno je celo-
ročně (kromě února) v sobotu a neděli od 10 do 12 hodin a od 
13 do 16 hodin, vstupné činí sympatických 30 korun za osobu.                                                                                                                              
 Michaela Kadlecová

Nebojte se zimy a navštivte netradiční muzea
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Správné znění tajenky z čísla 2: Kdo přemůže svůj hněv, ten přemůže i nepřátele. Správně luštila a potřebné štěstí při 
losování měla Jarmila Dubová z Březové. Blahopřejeme! Získává výhru od vydavatelství Enigma, které připravuje naši křížovku 
a je také vydavatelem časopisu Křížovky pro každého, jehož další číslo vychází 26. února. Na tajenku z tohoto čísla čekáme do 
27. března 2019 na doručovací adrese redakce nebo na e-mailu: novakova.miloslava@cmkos.cz.
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