
 ČTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO Ι DATUM VYDÁNÍ: 22. dubna 2019 Ι CENA: 10 Kč 

8
Uctěme památku
 obětí pracovních 

úrazů

Poroste minimální 
mzda?

Svezte se 
historickým 

vlakem1042

Specialisté OS KOVO chrání zdraví za-
městnanců

Ačkoli by se mohlo zdát, že specialisté 
OS KOVO nebudou ve fi rmách vítáni, není 
tomu tak. Svou činností totiž dokážou 
zamezit možným vážným újmám na zdra-
ví zaměstnanců, ale současně fi rmám 
šetří značné, až milionové částky na pří-
padných sankcích vyměřovaných Státním 
úřadem inspekce práce.
„Další stotisícové až milionové sumy za-
městnavatel ušetří ve formě odškod-
ného pro zaměstnance, který utrpěl při 
práci vážný úraz. Nehrozí mu ztráty kvů-
li zastavení výroby z důvodu odstraňová-
ní nedostatků či kvůli dlouhodobé pracovní 
neschopnosti zaměstnanců. V souhrnu pak 

jde o značné, rozhodně nikoli bezvýznamné
částky,“ konstatoval jihočeský zmocněnec 
OS KOVO a předseda kovácké základní
organizace v českobudějovické společnos-

ti Groz-Beckert Czech Jan Švec a pozna-
menal, že zajištění maximální bezpečnosti 
a kultury práce je významným měřítkem 
při hodnocení solidnosti a dobrého jména 
zaměstnavatele.
Jako příklad dobrého fungování a spolu-
práce v této oblasti uvedl „svůj domovský“ 
českobudějovický podnik německé sku-
piny Groz-Beckert, která je předním svě-
tovým výrobcem průmyslových strojních
jehel, přesných součástek, nástrojů, 
systémů a služeb pro výrobu a spojování 
textilních materiálů. Portfolio fi rmy zahr-
nuje více než 70 tisíc typů výrobků. Firma 
působí ve více než 150 zemích světa a za-
městnává téměř osm tisíc lidí, z toho více 
než 1100 v ČR. Zhruba 450 v jihočeském 

Zámky používáme každý den a bereme je jako samozřejmost, chrání naše soukro-
mí a majetek a většinou si ani neuvědomíme, že jejich výroba má u nás dlouholetou 
tradici a patříme v ní mezi světové velmoci. Výraz „fabka“ se stal synonymem k cy-
lindrické vložce, kterou počátkem 30. let minulého století začala vyrábět Továrna 
na železné zboží Fáborský a Šeda (zkráceně FAB) v Rychnově nad Kněžnou. Historie 
továrny se ale začala psát už v roce 1911, kdy se pánové Alois Fáborský a František
Šeda rozhodli založit podnik na výrobu zámků. Roku 1919 došlo ve fi rmě k sjed-
nocení několika odborových organizací a k vytvoření jediné pod názvem Skupina 
svazu československých kovodělníků. Jejím založením započaly stoleté dějiny
kováckých odborů ve FAB. 

Investice do bezpečnosti a zkvalitňování kultury práce, často označované za takzvané nenávratné investice, se ve skutečnosti 
prozíravým podnikům vyplácejí, nebo rozhodně alespoň pomalu vracejí. Tvrdí to zástupci Odborového svazu KOVO (OS KOVO), 
kteří na bezpečnost práce ve strojírenských provozech v rámci svých aktivit dohlížejí.

Rychnovští kováci slaví 100 let založení 
Základní organizace OS KOVO při FAB

OS KOVO: Investice do bezpečnosti práce se fi rmám vyplácejí

11 1. máj na 
Špilberku

pokračování na straně 3 

pokračování na straně 2 

Rudolf Procházka je v pořadí patnáctým předsedou ZO OS KOVO při FAB    FOTO: archiv rp

Oslavy 1. máje na Špilberku pro-
běhnou tentokrát v režii Českomo-
ravské konfederace odborových
svazů (ČMKOS). Odborový svaz 
KOVO se oslav účastní jako spolu-
pořadatel. Návštěvníci se mohou 
těšit mimo jiné na koncerty po-
pulárních hudebních skupin, ro-
dinné soutěže a hry pro děti nebo 
ukázky činnosti práce policejních
psovodů. Získat mohou také odbo-
rové informace a využít poradnu
pro občany. Některé ZO OS KOVO 
projevily zájem přispět na akci fi -
nančními dary, proto byl zřízen 
transparentní účet, výlučně určený
k fi nancování oslav 1. máje na
Špilberku - účet OS KOVO 
2000141339/0800 s variabilním 
symbolem 190501. Za fi nanční 
pomoc děkujeme. Zveme nejen
všechny odboráře, ale i ostatní 
zájemce, aby se výjimečných pr-
vomájových oslav na brněnském 
hradě zúčastnili. Více podrobnos-
tí se dozvíte na str. 11.

Brněnský Špilberk 
opět hostí oslavy 
1. máje

 FOTO: visualhunt
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dokončení ze strany 1 
krajském městě, další pak ve Valašských 
Kloboukách a Lužicích u Hodonína.

Zvyšování bezpečnosti práce vyžaduje 
investice

Groz-Beckert investuje podle Švece mno-
hamilionové částky do zvyšování bez-
pečnosti práce v rámci své dlouhodobé
strategie již řadu let. Aktuálně zde probí-
há projekt zakrytování téměř dvou desítek 
lisů na výrobu tkalcovských nitěnek. „Tím-
to opatřením dojde ke snížení hladiny hlu-
ku na daném pracovišti pod 85 decibelů, 
tedy pod zákonnou hranici rizika hluku,
a zaměstnanci tak budou pracovat v pří-
jemnějším prostředí. Tato investice si vy-
žádá celkem téměř deset milionů korun,“ 
uvedl prokurista společnosti Groz-Beckert 
Czech Jindřich Kubíček.
Kromě protihlukových krytů jsou stroje 
vybavovány magnetickými dopravníky 
kovových odstřižků. Manipulace s tímto
ostrým materiálem tak probíhá plně auto-
maticky. Společnost do tohoto projektu in-
vestuje zhruba čtyři a půl milionu korun. 
„Další investice šla do speciální myčky ho-
tových výrobků, která zcela odbourala ma-

nipulaci pracovníka s chemikáliemi. Nema-
lé prostředky si vyžádaly také nejmoder-
nější odsavače v provozu na opracování 
duralových profi lů,“ doplnil Kubíček.

Odbory provádí kontroly podle zákona

Právo kontrolovat bezpečnost práce dává 
odborům zákoník práce. Firma, v níž
odborová organizace OS KOVO působí,
je povinna kontroly nejen umožnit, 
ale také projednat nápravná opatření 
a v nutných případech, které se týkají váž-
ných nedostatků, okamžitě sjednat nápra-
vu. O výsledcích musí být znovu neprodleně
informována odborová organizace. Pod-
nik má povinnost také minimálně jednou 
ročně provést komplexní prověrku bezpeč-
nosti práce za účasti odborové organizace. 
Pokud tak neučiní, je za to sankcionován 
oblastním inspektorátem práce.
„My zaměstnavatele nepokutujeme. Dělá-
me pouze audit bezpečnosti práce. Pokud 
fi rma vezme vážně naše upozornění a vý-
hrady, nemá obvykle při následných kont-
rolách Státního úřadu inspekce práce žád-
né problémy a nehrozí jí žádné sankce. 
V případě, že zjistíme nějaké nedostatky, 
sepíšeme zápis z kontroly a dohodneme 

se na termínu sjednání nápravy. Pokud jde 
o závady závažné, musí být samozřejmě 
odstraněny okamžitě,“ zdůraznil vedoucí ji-
hočeského Regionálního pracoviště Odbo-
rového svazu KOVO v Českých Budějovcích 
a specialista na problematiku bezpečnosti 
práce Ing. Rudolf Tkáč. 
 Autor: Petr Pokorný 
 (RP OS KOVO Č. Budějovice)

V roce 2018 zemřelo v České republice 
při výkonu povolání 123 pracovníků. Obě-
ti pracovních úrazů a nemocí z povolání 
si připomene pietní shromáždění pořáda-
né Českomoravskou konfederací odboro-
vých svazů v pátek 26. dubna ve 12.00 hod. 
v parku mezi Siwiecovou a Seifertovou 
ulicí za budovou sídla ČMKOS.  Pietní akt 
proběhne v rámci Mezinárodního vzpo-
mínkového dne za oběti pracovních úra-
zů a nemocí z povolání. Svou přítomností 
na výše uvedené akci uctíte památku obě-
tí pracovních úrazů, ale také podpoříte náš 
společný cíl, kterým je zajištění bezpečné-
ho pracovního prostředí pro všechny pra-
cující. ČMKOS se k celosvětovým akcím, 
které mají za cíl připomenout oběti pracov-
ních úrazů, připojuje již od roku 1997.  (red)

Dne 1. ledna 2019 nastoupil do ekonomického úseku OS KOVO nový kolega pan Richard Ješina. Celou 
dosavadní profesní kariéru strávil jako stavební projektant v architektonických ateliérech. Své zkuše-
nosti u nás nyní zúročí jako specialista – stavební technik. Jeho náplní práce bude krom jiného přípra-
va investičních akcí na objektech v majetku OS KOVO a dohled nad jejich realizací, kontrola nemovitos-
tí, jejich technického stavu ve vazbě na platnou legislativu a předkládání návrhů na jejich rozvoj a mo-
dernizaci. „Jsem rád, že jsem získal zajímavou práci ve svém oboru,“ říká Richard Ješina a my jsme rádi, 
že majetek OS KOVO bude pod dohledem zkušeného profesionála.

Dne 1. dubna nastoupila na pozici odborné referentky v sekretariátu místopředsedy Tomáše Valáš-
ka nová kolegyně Tereza Hořáková. Jejím úkolem bude zajišťovat administrativu organizačně provoz-
ního úseku OS KOVO. Na postu referentky tak vystřídala paní Miroslavu Henzlovou, která odešla do 
zaslouženého důchodu a se kterou jsme se slavnostně rozloučili 20. března. Na novém pracovním mís-
tě hodlá paní Tereza Hořáková využít své zkušenosti s administrativní prací v advokacii. „Těší mě, že 
svojí snahou mohu přispět ke smysluplné práci odborů,“ říká nová kolegyně a my věříme, že se jí prá-
ce bude dařit.

Mezinárodní vzpomínkový den za oběti pracovních úrazů 
a nemocí z povolání

 FOTO: visualhunt

 FOTO: visualhunt
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Archiv odhalil stoletou historii

Podnik byl po privatizaci v roce 1997 pro-
dán švédsko-fi nskému konsorciu Assa 
Abloy, světovému lídru v oblasti dveřní-
ho příslušenství. Dnes patří rychnovská 
společnost Assa Abloy Czech & Slovakia 
s. r. o. mezi přední výrobce dveřního vyba-
vení. Místní kovácké odbory vede od roku 
2003 Rudolf Procházka. Po jejich historii
pátral v archivech. „Ihned po nástupu do 
funkce mne tato věc zajímala. Pokud se chci 
dívat do budoucna, musím vědět, co je za 
mnou. V březnu 2004 jsme se s hospodář-
kou ZO Janou Štefkovou vydali do Státního 
oblastního archivu v Zámrsku. Nalezli jsme 
kroniku, která byla sepsána podle výpově-
dí starších pracovníků, podle zápisů tehdej-
ší závodní rady a z valných hromad tehdejší 
akciové společnosti Alois Fáborský a spol.,“ 
uvádí své pátrání předseda Základní orga-
nizace OS KOVO při FAB Rudolf Procházka.
Průzkum v archivu odhalil zajímavé po-
drobnosti. Odborovou organizaci založil 
pan Melichar, který v jejím čele stál v letech 
1919–1936.  Ze zápisů se podařilo dohledat 
i to, kolik předsedů doposud ZO vedlo. „Měl 
bych být patnáctým předsedou v řadě. Na-
razili jsme i na vstupenky na 1. ples kovo-
dělníků, který se konal 17. ledna 1920 ve 
Dvoraně Národního domu (dnešní Pelclo-
vo divadlo). Příští rok tedy uplyne 100 let od 
uspořádání prvního plesu,“ dodává předse-
da Procházka.

Rychnovské odbory úspěšně působí ve 
dvou fi rmách

Současná spolupráce mezi rychnovskými 
odbory a švédsko-fi nským vlastníkem podni-
ku probíhá na základě vzájemného respektu 
a ochoty k dialogu. Pouze v období přelo-
mu tisíciletí donutil odboráře nepříznivý
vývoj kolektivního vyjednávání dvakrát vy-
hlásit stávkovou pohotovost. Také v roce 
2006 byla vyhlášena stávková pohotovost 
z důvodu prodeje odštěpného závodu Fa-
cea v Dlouhé Vsi, o kterém nebyla odborová 
organizace informována. Odbory tehdy 
vstoupily do jednání s vedením a s avizo-
vaným investorem z Indie. Pravděpodobně 
i díky jejich iniciativě posléze z prodeje se-
šlo. V roce 2016 nakonec část společnos-
ti odkoupila japonská fi rma Alpha. „Naše 
ZO OS KOVO při FAB ve společnosti Alpha 
Vehicle Security Solutions Czech s.r.o. i nadá-
le působí a musím s potěšením konstatovat,
že fi rma je úspěšná a v posledním kolektiv-
ním vyjednávání se nám zde dokonce podaři-
lo navýšit objem mzdových prostředků o 26,4
procent,“ upřesňuje předseda Procházka.
Dobré vztahy mezi místními odbory a za-
městnavatelem potvrzuje i ředitel společ-
nosti Assa Abloy Czech & Slovakia s.r.o. Jan 

Galda. „Spolupráce je velmi dobrá, vždy jsme 
se dokázali domluvit a obě strany jsou v pří-
padě potřeby schopné přijít s kompromi-
sem. Z výsledků spolupráce managementu
s odbory bych vyzdvihl zejména zlepšová-
ní prostředí a bezpečnosti práce ve výrobě, 
do této oblasti hodně investujeme,“ říká ře-
ditel Galda. V posledním kolektivním vyjed-
návání se rychnovským odborářům podařilo
vyjednat růst mezd a řadu dalších benefi tů. 
„V kolektivní smlouvě na rok 2019 jsme se 
kromě dalšího domluvili na růstu tarifních
i smluvních mezd u dělníků a smluvních mezd
u THP pracovníků, došlo k navýšení stabili-
začních a věrnostních odměn, příplatku za 
práci v noci a příspěvku na penzijní pojiště-
ní, vše ve výši 9,4 %,“ dodává předseda Pro-
cházka.

Assa Abloy vede dobrý sociální dialog

U příležitosti 100. výročí založení Základ-
ní organizace OS KOVO při FAB proběh-
la 9. dubna v zasedacích prostorách Assa 
Abloy konference, na níž odboráři zhodno-
tili svoji činnost za uplynulé volební období
a připomenuli si bohatou historii rychnov-
ských odborů. Na konferenci vystoupili 
mimo jiné i místopředseda OS KOVO Libor 
Dvořák, a předseda ČMKOS Josef Středula.
Podle Libora Dvořáka se Fab podařil ob-
rovský skok. „Musím pochválit vedení závo-
du za zlepšení prostředí výrobních provozů
a sociálního zázemí. Díky úspěšné spoluprá-
ci mezi odbory a zaměstnavatelem ve fi rmě 

Assa Abloy se šíří povědomí o důležitosti od-
borové práce,“ řekl místopředseda Dvořák. 
Předseda ČMKOS Josef Středula ve svém 
projevu zdůraznil dobrou úroveň sociálního 
dialogu, který rychnovští kováci vedou s ma-
nagementem fi rmy. „Je důvod ocenit, co vše 
tady Assa Abloy udělala, obzvlášť v oblasti 
bezpečnosti práce. Ve fi rmě panuje mezi za-
městnavatelem a zaměstnanci shoda a vel-
mi dobrá úroveň sociálního dialogu,“ uvedl 
předseda Středula.

Odborářům hrála kapela z Kalifornie

V rámci oslav významného výročí se rych-
novským odborářům povedla věc v českých 
poměrech takřka neslýchaná. Na základě 
osobních kontaktů se jim podařilo pozvat na 
vystoupení kalifornskou reggae kapelu Big 
Mountain, jejíž hit „Baby, I Love Your Way“ 
se držel v devadesátých letech na prvních 
příčkách světových hitparád. „Máme s ka-
pelou přátelské vztahy, vystoupili 10. dubna 
v Pelclově divadle v Rychnově nad Kněžnou 
a předvedli parádní výkon,“ chválí vystou-
pení předseda Rudolf Procházka a k téma-
tu odborů na závěr dodává: „Mám obavu, že 
dnes si zaměstnanci již tolik odborů neváží, 
proto je dobré si při tomto výročí připome-
nout, jak o vše museli naši předchůdci tvrdě 
bojovat. Budoucnost ale vidím optimisticky. 
V letošním roce nás čekají nové volby členů 
do výboru ZO. Obměna a omlazení součas-
ného týmu přinese naší odborové organiza-
ci další perspektivu.“ (mia, rp)

Na konferenci přijali pozvání zástupci odborů a vedení fi rmy   FOTO: (mia)

Assa Abloy sází na moderní technologie FOTO: FAB

Kováci uspořádali vystoupení kapely Big Mountain          FOTO: archiv rp



4 | KOVÁK číslo 8/2019 | 22. dubna | Aktuálně 

Minimální čistý výdělek v ČR je pod hra-
nicí chudoby

Podle předáka Českomoravské konfede-
race odborových svazů (ČMKOS) Josefa 
Středuly má Česko po přepočítání na eura 
šestou nejnižší minimální mzdu v EU a v pa-
ritě kupní síly čtvrtou nejnižší. Nejnižší je 
pak poměr k průměrné mzdě, který dosa-
huje asi 38 procent. Odbory poukazují také 
na to, že minimální čistý výdělek je dlouho-
době pod hranicí chudoby pro samotného 
dospělého. Loni byl zhruba o 1 500 korun 
nižší než hranice chudoby, činil necelých 
10 500 korun. Středula míní, že české fi rmy 
a instituce přidání o 1 650 korun „zvládnou 
a utáhnou“.
Ministryně fi nancí na tiskové konferenci 
po jednání vlády upozornila na to, že navr-
žený růst by byl o zhruba 12 procent, tedy 
nejvíce za posledních pět let. „A zpomaluje 
ekonomika a ten růst mzdy by byl zhruba 
dvojnásobný než růst průměrné mzdy. A to 
je těžko představitelné. To číslo je k disku-
si na úrovni zaměstnavatelů a zaměstnan-
ců,“ řekla. „Já osobně podpořím takový růst 
minimální mzdy, který bude odpovídat tvr-
dým ekonomickým číslům,“ uvedla Schille-
rová.

Černé scénáře o propouštění se nepo-
tvrdily

Podle některých analytiků by tak výrazný 
růst minimální mzdy, jaký navrhují odbory, 
mohl zpomalující českou ekonomiku ještě 
víc ohrozit. Hospodářská komora uvedla, 
že by mohly chybět podnikům peníze na in-

vestice a zdražovat by mohly některé služ-
by a zboží. Ekonomové a zaměstnavatelé 
připomínají, že s minimální mzdou roste
i zaručená mzda. Ta představuje nejniž-
ší odměnu, na kterou má pracovník pod-
le odbornosti a složitosti práce nárok. 
Letos se pohybuje mezi 13 350 a 26 700 ko-
runami. Podle požadavku odborů by měla 
od ledna činit 15 000 až 30 000 korun.
Odboráři se dopadů neobávají. Podle nich 
se už v minulosti nepotvrdily černé scénáře 
o propouštění kvůli růstu minimální mzdy. 
Středula podotkl, že ekonomika sice ros-
te pomaleji, ale pořád roste. Premiér An-
drej Babiš (ANO) před několika dny řekl, 
že takové přidávání jako v minulých letech 

kvůli zpomalování ekonomiky neočekává. 
Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) 
naopak s výraznějším navyšováním souhla-
sí. ČTK sdělila, že díky tomu rostou i ostat-
ní mzdy a klesají výdaje na dávky. Českou 
minimální mzdu popsala jako „ostudně níz-
kou“. Rozhodnutí by mělo padnout nejpoz-
ději na začátku podzimu, řekla ministryně.

Odboráři chtějí pravidelné navyšování

O navýšení minimální mzdy bude jednat 
tripartita. V posledních letech se na část-
ce nikdy nedohodla. Stanovila ji tedy vláda.
Zaměstnavatelé volali po jasném vzorci, 
aby byl růst nejnižšího výdělku předvída-
telný a nezávisel na vůli politiků. Pravidel-
né navyšování chtějí i odboráři. Maláčová 
loni připravila návrh novely zákoníku prá-
ce, podle něhož měl nejnižší výdělek od 
roku 2020 vždy od ledna odpovídat polovi-
ně průměrné mzdy z předloňska. Ustano-
vení o valorizaci v chystaném kodexu ale 
nakonec nebude. Odbory a zaměstnava-
telé se na výpočtu neshodli. Spor se vede
o to, z jakého období by měla být průměr-
ná mzda jako základ a jak vysoký by měl 
být její podíl. Jednání budou pokračovat.
Odbory se chystají zhruba do dvou týdnů 
oznámit také svůj požadavek na růst platů 
ve veřejném sektoru pro příští rok. Středu-
la uvedl, že při vyjednávání s vládou budou 
předáci usilovat o to, aby celá přidávaná 
suma putovala tentokrát už jen do zákla-
du – tedy do tarifů, ne do odměn. „Už neu-
stoupíme,“ uvedl předseda ČMKOS. Ministr
školství Robert Plaga (za ANO) řekl, že vlá-
da chce slib učitelům dodržet, aby se je-
jich platy do roku 2021 zvedly zhruba na 
46 000 korun. V příštích dvou letech by toto 
navyšování mělo vyjít asi na 23 miliard.
 Autor: ČTK 

Odbory (ČMKOS) přišly 8. dubna s dosud nejvyšším požadavkem na zvýšení minimální mzdy. Pro příští rok žádají o přídavek 
1 650 korun na 15 000 Kč. Zaměstnavatelé skokový růst odmítají a poukazují na zpomalování ekonomiky. Přidali by nejvýš 
700 korun. Ministryně fi nancí Alena Schillerová (za ANO) uvedla, že podpoří jen takový nárůst, který bude odpovídat jasným 
ekonomickým údajům. O výsledné částce bude jednat tripartita a rozhodne o ní vláda. Od příštího roku mohl pravidelnou 
valorizaci stanovit zákoník práce. Jeho chystaná novela však vzorec nakonec obsahovat nebude. Odboráři a zástupci fi rem se 
na něm nedohodli.

Odbory žádají nárůst minimální mzdy o 1 650 Kč, 
zaměstnavatelé o 700

 FOTO: pixabay

Předseda ČMKOS Josef Středula požaduje nárůst minimální mzdy FOTO: (mia)
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Daně  |  Jindřiška Plesníková, specialistka úseku odborové politiky OS KOVO

Opožděné podání daňového přiznání

Primárně je dobré vědět, že ve vašem 
případě můžete v případě příjmů ve výši 
60 000 Kč za rok uplatnit ještě náklady 
(podílem) na údržbu a provoz vaší klu-
bovny. Dále pak s ohledem na ustanovení 
§ 20 odst. 7 můžete na řádku 251 daňové-
ho přiznání uplatnit snížení základu daně.
Co se týče opožděného podání daňového 
přiznání, tak tolerance nevyplývá z dob-
ré vůle fi nančního úřadu, ale ze zákona 
č. 280/2009 Sb., daňového řádu. Ve vašem 
případě, jak vyplývá z níže uvedené cita-
ce zákona, vám bude hrozit pokuta ve výši 
500 Kč za pozdní podání daňového při-
znání, kterou vám vyměří správce daně. 
S ohledem na skutečnost, že daňový zá-
klad bude 0, nebude předepsáno penále.

§ 250 a následující daňového řádu stanoví:
Pokuta za opožděné tvrzení daně
(1) Daňovému subjektu vzniká povinnost 

uhradit pokutu, nepodá-li daňové přizná-
ní nebo dodatečné daňové přiznání, ačko-
liv měl tuto povinnost, nebo učiní-li tak po 
stanovené lhůtě, a toto zpoždění je delší 
než 5 pracovních dnů, ve výši

a) 0,05 % stanovené daně za každý následu-
jící den prodlení, nejvýše však 5 % stano-
vené daně,

b) 0,05 % stanoveného daňového odpočtu 
za každý následující den prodlení, nejvýše 
však 5 % stanoveného daňového odpoč-
tu, nebo

c) 0,01 % stanovené daňové ztráty za každý 
následující den prodlení, nejvýše však 5 % 
stanovené daňové ztráty.

(2)  Plátci daně vzniká povinnost uhradit 
pokutu, nepodá-li hlášení, vyúčtování, 
následné hlášení nebo dodatečné vyúč-
tování, ačkoliv měl tuto povinnost, nebo 
učiní-li tak po stanovené lhůtě, a toto 

zpoždění je delší než 5 pracovních dnů, 
ve výši 0,05 % z celkové částky daně, kte-
rou byl povinen v hlášení nebo vyúčtová-
ní uvést za každý následující den prodlení, 
nejvýše však 0,5 % z celkové částky daně, 
kterou byl povinen v hlášení nebo vyúčto-
vání uvést.

(3) Pokuta za opožděné tvrzení daně vzniklá 
v důsledku pozdního podání řádného da-
ňového tvrzení nebo dodatečného daňo-
vého tvrzení se nepředepíše a daňovému 
subjektu nevzniká povinnost ji uhradit, do-
sáhne-li její výše vypočtená podle odstavce 
1 nebo 2 částku menší než 200 Kč.

(4) V případě, kdy daňový subjekt nepodá 
řádné daňové tvrzení nebo dodatečné da-
ňové tvrzení, ačkoli měl tuto povinnost,
a neučiní tak ani dodatečně po dobu, kdy 
možnost podat tato tvrzení trvá, použije se 
při výpočtu částky podle odstavce 1 nebo 2

stanovená horní hranice; výše pokuty za 
opožděné tvrzení daně v tomto případě 
činí vždy nejméně 500 Kč.

(5) Maximální výše částky vypočtené podle
odstavce 1 nebo 2 nesmí být vyšší než 
300 000 Kč.

(6) O povinnosti platit pokutu rozhodne 
správce daně platebním výměrem a sou-
časně ji předepíše do evidence daní. Poku-
ta je splatná do 30 dnů ode dne oznámení 
platebního výměru.

(7) Výše pokuty za opožděné tvrzení daně je 
poloviční, pokud

a) daňový subjekt podá řádné daňové tvrzení 
nebo dodatečné daňové tvrzení do 30 dnů 
od marného uplynutí lhůty pro jeho podá-
ní a

b) v daném kalendářním roce nebylo správ-
cem daně u daňového subjektu v době 

Naše hospodářka je nemocná, a proto jsme nestihli včas podat daňové přiznání. Máme drobné příjmy z příležitostného 
pronájmu klubovny. Naše příjmy jsou cca ve výši 60 000 Kč za rok. Jsou to naše jediné zdanitelné příjmy. Jaké sankce nám 
hrozí? V televizi říkali, že fi nanční úřady nějaké zdržení tolerují.    J. K., Vlašim

Daňová odpovědna |  Jindřiška Plesníková, specialistka úseku odborové politiky OS KOVO

Nárok na dar při odchodu do důchodu

Ano, důchod mu byl 
přiznán v letošním 

roce se zpětnou výplatou. Zpětná výplata 
nemá vliv na přiznání daru, který poskytu-
jete ze sociálního fondu. 

Zásady v tomto případě mohou mít růz-
ná znění. Poměrně často je tam uvedeno, 
že dar je poskytnut při odchodu do důcho-
du (starobního nebo invalidního) ve vaz-
bě na ukončení pracovního poměru. Tzn. 

že člověk fyzicky odchází do důchodu.
Vy ale máte k termínu přiznání starobní-
ho důchodu a to je datum, kdy bylo vydá-
no příslušné rozhodnutí správy sociálního 
zabezpečení.

V naší kolektivní smlouvě máme zakotveno i nakládání se sociálním fondem zaměstnavatele. V těchto zá-
sadách nakládání se sociálním fondem máme mimo jiné uvedeno, že zaměstnanec dostává dar v případě 
životního jubilea – odchodu do důchodu.
Tento dar se podle zásad poskytuje v termínu, kdy byl zaměstnanci důchod přiznán. Nyní jeden z našich 
zaměstnanců odchází do důchodu s tím, že si požádal v letošním roce, ale se zpětnou platností k roku 
2017. Má nárok dostat zmíněný dar? K. M., Náchod

pokračování na straně 6 
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vydání platebního výměru zjištěno jiné pro-
dlení při podání řádného daňového tvrzení 
nebo dodatečného daňového tvrzení.

Penále
§ 251

(1) Daňovému subjektu vzniká povinnost 
uhradit penále z částky doměřené daně 
tak, jak byla stanovena oproti poslední 
známé dani, ve výši

a)  20 %, je-li daň zvyšována,
b)  20 %, je-li snižován daňový odpočet, nebo
c)  1 %, je-li snižována daňová ztráta.

(2)  Správce daně sníží penále podle odstav-
ce 1 písm. a) o penále podle odstavce
1 písm. c), pokud povinnost k jeho úhradě 
vznikla z důvodu uplatnění ztráty v roz-
sahu snížení daňové ztráty, které bylo pe-
nalizováno.

(3)  Správce daně rozhodne o povinnosti 
uhradit penále v rámci dodatečného pla-
tebního výměru a současně je předepí-
še do evidence daní. Penále je splatné ke 
stejnému dni jako doměřená daň.

(4)  Pokud je doměřována daň podle dodateč-
ného daňového přiznání nebo dodatečné-
ho vyúčtování, povinnost uhradit penále 
z částky, která je v něm uvedena, nevzniká.

Úrok z prodlení
§ 252

(1) Daňový subjekt je v prodlení, neuhradí-li 
splatnou daň nejpozději v den její splat-
nosti.

(2) Daňovému subjektu vzniká povin-
nost uhradit úrok z prodlení za každý
den prodlení, počínaje pátým pracovním
dnem následujícím po dni splatnosti až 
do dne platby včetně. Výše úroku z pro-
dlení odpovídá ročně výši repo sazby sta-
novené Českou národní bankou, zvýšené 
o 14 procentních bodů, platné pro prv-
ní den příslušného kalendářního pololetí. 
Pokud je pro daň stanoven náhradní den 
splatnosti, běží úrok z prodlení počínaje 
pátým pracovním dnem následujícím po 
původním dni její splatnosti.

(3) Úrok z prodlení je splatný dnem, ve kterém 
jsou splněny zákonné podmínky pro jeho 
vznik, a na osobním daňovém účtu se pře-
depisuje nejpozději do desátého dne po 
skončení měsíce následujícího po měsíci, 
ve kterém uplynul den jeho splatnosti. Před 
tímto dnem se předepíše na osobním daňo-
vém účtu zejména v případě, že je nedopla-
tek, ze kterého vzniká úrok z prodlení, vymá-
hán, nebo pokud byl tento úrok uhrazen, 
nebo pro zjištění vratitelnosti přeplatku.

(4)  Úrok z prodlení u záloh se uplatní do dne 
splatnosti zálohované daně.

(5)  Je-li nejasná platba po vyjasnění zaevido-
vána na osobní daňový účet s účinností 
ke dni, kdy byla vykonána, správce daně 
ke dni zaevidování tyto účinky na úrok 
z prodlení na osobním daňovém účtu, kde 
je tato platba evidována, vypořádá.

(6)  Správce daně může daňový subjekt vyro-
zumět o předpisu úroku z prodlení pla-
tebním výměrem kdykoliv, vyžaduje-li to 
stav osobního daňového účtu daňového 
subjektu.

§ 253
(1)  Úrok z prodlení se nepředepíše a daňové-

mu subjektu nevzniká povinnost jej uhra-
dit, nepřesáhne-li v úhrnu u jednoho druhu
daně u jednoho správce daně za jedno 
zdaňovací období nebo za jeden kalendář-
ní rok u jednorázových daní částku 200 Kč. 

(2)  Ode dne smrti zůstavitele do dne skončení 
řízení o pozůstalosti nevzniká úrok z pro-
dlení u nedoplatku vzniklého v důsledku 
porušení daňové povinnosti zůstavitele.

(3) U nedoplatků na příslušenství daně a na 
peněžitém plnění placeném v rámci děle-
né správy úrok z prodlení nevzniká.       

dokončení ze strany 5 

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

Pozor na triky a lákadla e-shopů!

Jak mám postupovat při objednávce z e-shopu, který neznám? Kamarádka je nešťastná z toho, že si 
objednala zboží na internetu, ale zboží po zaplacení ceny nedostala. Na internetu jsem si našla regál, 
který by se mi hodil, ale nabízí ho mně neznámý e-shop a nerada bych naletěla. Jak poznám, že jde 
o obchodníky, kterým se mám vyhnout?                                                                   E. S., Brno

Tak jako vaše kama-
rádka dopadlo více 
zákazníků e-shopů.
Jediné, co můžete 

udělat pro bezpečný nákup, pokud 
s e-shopem nemáte zkušenosti, je poku-
sit se ho co nejvíce prověřit. Jinak se mů-
žete dostat do rukou podvodníků, kteří se 
budou snažit z vás vylákat peníze. 
Existuje spousta způsobů, jak to učinit, 
o některých si nyní povíme:

V kostce, co je třeba učinit a jak odhalit 
podvodníky?

1. Nehledět jen na nízkou cenu, naopak 
příliš nízká cena by měla sloužit jako va-
rování před nedůvěryhodností obchodu.

2. Pozor na platby předem. Může se 
stát, že narazíte (jako vaše kamarádka) 
na podvodníka, který přijme platbu bez 
toho, že by měl v úmyslu vám zaslat zboží. 
Nejspolehlivější ochranou je nákup v in-
ternetovém obchodu, který znám nebo 
který mi doporučil dobrý známý. Nerea-
gujte ani na výmluvy a nabízené slevy za 
platbu předem.

3. Nepřebírejte balík, pokud ho nezkont-
rolujete před dopravcem. Sice ho nepo-
těšíte, ale vy pak stoprocentně víte, jaké 
zboží balíček obsahuje a zda jde o zboží, 
které jste si objednali. Dopravce je povi-
nen vám zboží donést za první zamčené 
dveře vašeho domu a vyčkat, až si zásil-
ku-balík zkontrolujete. Pokud to odmítne 
a odjede, otevřete balík před svědky a na 
konkrétního dopravce si stěžujte jeho za-
městnavateli.

4. Zjistěte si předem, kde a jak může-
te zboží reklamovat. Otevřete si stránky 

e-shopu a zkontrolujte, zda obsahují po-
drobné informace právě o podmínkách 
reklamace. Jde opět o informaci, kterou 
vám musí prodejce poskytnout předem.

5. Neobjednávejte si tam, kde nenajdete 
informaci o tom, že do 14 dnů máte právo 
od smlouvy odstoupit, a to bez udání dů-
vodu. Odstoupení je platné jeho odevzdá-
ním k poštovní přepravě.

6. Nenechte se oklamat tím, když vám 
prodejce z ČR s informacemi v českém 

 FOTO: pixabay
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Právo | JUDr. René Švec, specialista právník RP OS KOVO Ústí nad Labem

Zaměstnanec si nepřeje být zastupován OS KOVO

Naše nově založená ZO OS KOVO má poměrně napjaté vztahy se zaměstnavatelem. V současné době 
obíhá na pracovištích tiskopis s tím, že jeho vyplněním a podepsáním zaměstnanec žádá, aby jej Od-
borový svaz KOVO před zaměstnavatelem v žádných záležitostech nezastupoval. Má takový doku-
ment vůbec nějakou závaznost, pokud by jej konkrétní zaměstnanec vyplnil, podepsal a předal naší 
základní organizaci OS KOVO?                                    K. V., Chomutov

I. Právní úprava:
zákon č. 262/2006 
Sb. (dále jen ZP)

§ 24 
(1) Odborová organizace uzavírá kolek-
tivní smlouvu také za zaměstnance, 
kteří nejsou odborově organizováni. 

Působnost odborové organizace
§ 286 
(1) Odborové organizace jsou oprávně-
ny jednat v pracovněprávních vztazích 
včetně kolektivního vyjednávání podle 
tohoto zákona, za podmínek stanove-
ných zákonem nebo sjednaných v ko-
lektivní smlouvě. 
(2) Za odborovou organizaci jedná orgán 

určený jejími stanovami. 
(3) Odborová organizace působí u za-
městnavatele a má právo jednat, 
jen pokud je k tomu oprávněna podle
stanov a alespoň tři její členové jsou u 
zaměstnavatele v pracovním poměru;
kolektivně vyjednávat a uzavírat
kolektivní smlouvy může za těchto pod-
mínek jen odborová organizace nebo její 
pobočná organizace, jestliže ji k tomu 
opravňují stanovy odborové organizace. 
(4) Oprávnění odborové organiza-
ce u zaměstnavatele vznikají dnem
následujícím po dni, kdy zaměstna-
vateli oznámila, že splňuje podmín-
ky podle odst. 3; přestane-li odborová
organizace tyto podmínky splňovat, je po-

vinna to zaměstnavateli bez zbytečného
odkladu oznámit. 
(6) Působí-li u zaměstnavatele více odbo-
rových organizací, jedná za zaměstnan-
ce v pracovněprávních vztazích ve vztahu
k jednotlivým zaměstnancům odborová 
organizace, jíž je zaměstnanec členem. 
Za zaměstnance, který není odboro-
vě organizován, jedná v pracovněpráv-
ních vztazích odborová organizace
s největším počtem členů, kteří jsou 
u zaměstnavatele v pracovním pomě-
ru, neurčí-li tento zaměstnanec jinak.

Nález Ústavního soudu č. 116/2008 Sb. ze 
dne 12. března 2008:
Pro úplnost lze jen dodat, že právo

jazyce tvrdí, že je tomu tak proto, že do-
davatel je z jiného státu EU. I v tomto pří-
padě se e-shop musí řídit občanským 
zákoníkem, který možnost odstoupe-
ní dává všem zákazníkům, kteří uzavřeli 
smlouvu na dálku.

7. Pozor v případě zahraniční kontaktní 
adresy u českých e-shopů.  Počítejte s tím, 
že za poštovné při odstoupení či vyřizová-
ní reklamace budete platit více peněz než 
při posílání balíku v ČR. 

8. Možnost odstoupení do 14 dnů od 
převzetí zboží platí také, pokud si zboží 
vyzvednete v kamenném obchodě. Roz-
hodující je, že jste učinili smlouvu (objed-
návku) na dálku tzv. distanční smlouvu, tj. 
že jste si zboží objednali přes internet, ka-
talog, telefonicky atd.
Pokud na stránkách e-shopu tyto infor-
mace nenajdete, nesplnil prodejce svo-
ji zákonnou povinnost a lze pochybovat 
o jeho solidnosti. V tomto případě dopo-
ručuji hledat jiného prodejce.

9. Je nepříjemné číst několik drobným 
písmem vyvedených stránek obchodních 
podmínek, ale vyplatí se to. Zvláště v pří-
padě e-shopů, u nichž nejsou dostupné 
informace o provozovateli, je třeba hle-
dat právě v obchodních podmínkách, zda 
se adresa, kde uplatnit reklamaci, a dal-
ší informace výše uvedené neskrývají zde. 
V případě, že i zde informace chybí, dopo-
ručuji hledat jiný e-shop.

10. Najdete-li na stránkách e-shopu pou-
ze pár neúplných informací s pravopisem 
pochybným, není jistě čemu důvěřovat.

11. Pozor na ceny, za pochybné lze po-
važovat to, když obchodník zvýší cenu, 
až když zboží vložíte do košíku. Po celou 
dobu objednávkového procesu je třeba
cenu kontrolovat. Pokud se tak stane 
před objednáním, ihned zrušte objed-
návku. Jde o prodejce, který se vám sna-
ží vnutit místo levného nabízeného zboží 
dražší variantu.

12. Na stránkách e-shopu hledejte také 
informace o rozsahu, podmínkách a způ-
sobu, jak uplatnit práva z vadného plně-
ní, když vám doručí zboží nefunkční nebo 
poškozené.

13. Vždy se vyplatí dávat pozor a dbát zvý-
šené opatrnosti. Z poraden vím, že nej-
vyšší ztráty a škody spotřebitelům způso-
bují právě podvodníci svými falešnými in-
ternetovými obchody.

14. Není také od věci si předem zjistit, jak 
reklamovat, jaké jsou náležitosti reklama-

ce, jaké jsou povinnosti a práva prodáva-
jícího a spotřebitele či podmínky uzavře-
ní smlouvy. 

15. Pozor též na telefonické kontakty, kdy 
vás může telefonicky oslovit fi rma, kte-
rá šikovně kladenými otázkami dosáhne 
toho, že smlouvu uzavřete po telefonu!

Kdo může pomoci?

Pokud naletíte takovým podvodníkům 
(jako vaše kamarádka), nezbývá než se ob-
rátit na orgány činné v trestním řízení. Vět-
šinou jde o trestný čin podvodu, ale je na 
Policii ČR a na státním zastupitelství, jak 
šetření vyhodnotí.  Poškození pak mají mož-
nost se spojit na internetu a podat společ-
né trestní oznámení, nebo pokud je trestní 
řízení již zahájeno, mají možnost se k němu 
připojit. Taktéž se mohou v rámci trestního 
řízení připojit se svým požadavkem na ná-
hradu škody, což musí udělat ještě před za-
hájením hlavního líčení u soudu.

 FOTO: pexels

pokračování na straně 8 

dokončení ze strany 6 
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zaměstnance takto vyloučit odboro-
vou organizaci se přirozeně týká toliko 
jeho individuálního právního vztahu, 
nikoli vyjednávání kolektivního (srov. 
§ 24, odst. 1 NZP).
Proto Ústavní soud návrhu na zrušení 
napadeného ustanovení v uvedené části 
nevyhověl. 

Zákon č. 89/2012 Sb. ObčZ
§ 586 
(1) Je-li neplatnost právního jednání 
stanovena na ochranu zájmu určité 
osoby, může vznést námitku neplat-
nosti jen tato osoba. 
(2) Nenamítne-li oprávněná osoba ne-

platnost právního jednání, považuje se 
právní jednání za platné.

II. Stanovisko:
Dle ustanovení § 286 odst. 6 ZP s odka-
zem na Nález ÚS č. 116/2008 Sb. má za-
městnanec právo vyloučit ZO z jedná-
ní za něho, to se však týká pouze jeho 
individuálních právních vztahů, nikoli 
kolektivního vyjednávání dle § 24 odst.1 
ZP. 
Obíhající tiskopis u zaměstnavatele tý-
kající se prohlášení zaměstnance, že si
nepřeje být zastupován OS KOVO, je 
právním jednáním dle § 586 odst. 1 ObčZ
relativně neplatným, neboť u zaměstna-
vatele tento svaz nepůsobí. Působí zde 

základní organizace OS KOVO, a to je 
zcela jiný subjekt se samostatnou právní 
osobností a na tu není v obíhajícím tisko-
pise odkazováno. 

III. Navrhovaný postup:
Pokud základní organizace OS KOVO 
obdrží vyplněný tiskopis, v němž zaměst-
nanec prohlašuje, že si nepřeje být zastu-
pován Odborovým svazem KOVO, nechť 
je mu tento tiskopis vrácen s námitkou 
základní organizace OS KOVO dle § 586 
odst. 2 ObčZ, že je takovéto právní jedná-
ní vůči ní relativně neúčinné, neboť není 
Odborovým svazem KOVO, je samostat-
nou právnickou osobou, která má práv-
ní osobnost.

Je někde stanoveno, co se považuje za návštěvu v bytě? Někde říkají tři měsíce, někde měsíc. Jsem 
z toho zmatená. Zajímá mě to kvůli oznamovací povinnosti a samozřejmě z hlediska placení služeb.
 M. N., Nové Dvory

Dcera se svým manželem a malým synem bydlí v pronajatém domě. Manžel se k ní bohužel nechová hezky. Chodí 
domů opilý, křičí na ni i na syna, a dokonce dceru již několikrát fyzicky napadl. Řešila to i policie a přivolaný lékař. 
Začínám se bát o dceru i vnuka. Je nějaké řešení?                              J. K., Kolín

Termín „návštěva v by-
tě“ není zákonem nijak
upraven. Občanský zá-
koník však  řeší otázku
počtu členů nájemco-

vy domácnosti a v souvislosti s tím 
i tzv. oznamovací povinnost nájemce.
Pronajímatel nemůže nájemci zaka-
zovat jakékoli krátkodobé návštěvy, 
a to ani v případě, že se taková oso-
ba v bytě nachází několik dnů a spí 
zde (např. kamarád ze studií na něko-
likadenní návštěvě). Přijme-li však ná-
jemce do své domácnosti další osobu, 
která v bytě bude bydlet, nejen krátko-
době pobývat na návštěvě, musí pro-

najímatel vědět, kolik osob v bytě s ná-
jemcem žije, protože to má význam pro 
náklady spojené s provozem a posky-
továním služeb souvisících s užíváním 
bytu. Nájemce je proto povinen oznámit 
pronajímateli zvýšení počtu osob žijících 
v bytě, a to bez zbytečného odkladu, nej-
později však do dvou měsíců ode dne, co 
změna nastala. Poruší-li tuto povinnost,
zakládá to vyvratitelnou právní domněn-
ku závažného porušení povinnosti; při 
opakovaném porušení půjde o zvlášť zá-
važné nebo hrubé porušení povinnosti
s důsledky, které z toho plynou (vý-
pověď, výpověď bez výpovědní doby). 
Kromě toho může mít nájemcovo ne-

oznámení bydlení další osoby vliv na 
přechod nájmu při smrti nájemce. 
Také zákon č. 67/2013 Sb. vymezu-
je osoby rozhodné pro zúčtování slu-
žeb tak, že jimi jsou nájemce a osoby,
o kterých lze mít za to, že s ním
budou žít v bytě po dobu  delší než 
dva měsíce v průběhu zúčtovacího
období. Nájemce je podle uvedené-
ho zákona povinen oznámit písemně 
a bez zbytečného odkladu změny, to 
znamená zvýšení i snížení, v počtu osob 
v domácnosti. To znamená, že jakmile 
se ve vaší domácnosti zdržují další oso-
by déle než dva měsíce, už se nejedná 
o návštěvu.

Dcera by měla jednat rychle. Uvádíte, že 
k fyzickému násilí už došlo několikrát, lze 
tedy očekávat, že se situace bude zhor-
šovat. Nejúčinnější pomoc poskytne Po-
licie ČR a soud.
Významným oprávněním Policie ČR je 
možnost vykázat násilnou osobu na de-
set dnů ze společného obydlí a jeho oko-
lí. V akutním ohrožení je třeba obracet se 
právě na Policii ČR, a to prostřednictvím 
tísňové linky Integrovaného záchranné-
ho systému č. 112 nebo tísňové linky Po-
licie ČR č. 158.
Osoba ohrožená domácím násilím nebo 
každá jiná osoba, která žije ve společ-
ném obydlí s násilnou osobou, se může 
na příslušný soud obrátit návrhem na vy-

kázání. Násilné osobě, tj. ve vašem přípa-
dě manželovi dcery, může být soudním 
rozhodnutím uložena povinnost opus-
tit společné obydlí až na šest měsíců, při 
zvlášť závažných důvodech i opakovaně. 
Předběžné opatření ve věci ochrany pro-
ti domácímu násilí je možné vydat jen na 
návrh. O návrhu rozhodne soud do 48 
hodin bez jednání. Předběžné opatření 
trvá jeden měsíc od jeho vykonatelnos-
ti. Navrhovatel dále může před uplynu-
tím předběžného opatření podat návrh 
na jeho prodloužení. 
Pro úplnost dodávám, že přítomnost dětí 
(ať už jako osob ohrožených, nebo svěd-
ků) u incidentů se znaky domácího násilí 
je zcela nepřijatelná a pro jejich vývoj ne-

žádoucí. Orgány sociálně-právní ochrany 
dětí proto mohou obětem domácího ná-
silí poskytnout rovněž poradenství a po-
moc při úpravě poměrů nezletilých dětí.
Pokud oběti domácího násilí hrozí ztráta 
bydlení, je vhodné, aby se obrátila na ně-
který z azylových domů, případně využila 
krizové lůžko, např. v intervenčním cen-
tru. Kromě přístřeší je většinou posky-
továno také poradenství, psychologická 
podpora a v některých případech i ma-
teriální pomoc. Většina azylových domů 
je nastavena na ubytování matek i s dět-
mi. V případě vysokého rizika napadení
násilnou osobou se oběť může obrátit 
na organizace zajišťující osobám ohrože-
ným domácím násilím utajené bydlení.

Bydlení | JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR

Bydlení | JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR

Návštěva v bytě

Domácí násilí

dokončení ze str. 7 
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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

Z hlavní koridorové trati spojující Prahu
s jižními Čechami přestoupíme v Čerčanech 
na místní lokálku, která vozí turisty do ro-
mantického Posázaví. Vystoupíme hned na 
první zastávce, a než se vydáme přes obec 
Lštění k bájnému hradišti, vrátíme se kou-
sek před vjezd do zastávky. Na zarostlých 
kolejích zde stojí rozpadající se staré vagón-
ky. Kdysi před lety zde chtěl jakýsi spolek 
založit železniční muzeum, přivezlo se pár 
vagonů, ale pak vše usnulo…

Most z roku 1949 stále slouží
Opustíme toto smutné místo a vydáme se 
ke Lštění. Přibližně v půlce obce dojdeme
k unikátnímu silničnímu mostu přes řeku 
Sázavu, který spojuje Lštění s obcí Čtyřko-
ly. Most Bailey bridge, jak se tomuto typu 
ocelových montovaných mostů po jejich 
konstruktérovi Donaldu Baileym říká, byl
postaven již v roce 1949. Od té doby prošel 
dvěma většími rekonstrukcemi, naposle-
dy v roce 2012. Projíždět po něm smí vždy 
pouze jeden osobní automobil, nákladním 
vozidlům je vjezd zapovězen.
U mostu se napojíme na modrou turistic-
kou značku, která nás na konci obce pře-
vede přes koleje až k prudkému stoupání
k hradišti. Po 15 minutách se před námi 
otevře louka a za ní kostel sv. Klimenta.

Kostel z 9. století třikrát změnil podobu
Původ kostela souvisí se vznikem přemys-
lovského hradiště v 9. století. Napovídá 
tomu jak poloha kostela v centrální čás-
ti hradiště, tak starobylé svěcení a archeo-
logicky doložené pohřebiště z mladší doby 
hradištní v okolí kostela. Původně se jed-
nalo o románskou stavbu. Jeho podobu 
změnila gotická přestavba ve 14. století 
a naposledy barokní přestavba v roce 1730.
Na hřbitově při jižní straně kostela je po-

hřben politik, novinář a lékař dr. Eduard 
Grégr (†1907). Pocházel z rodiny geome-
tra. Grégr studoval nejdříve fi losofi i na Ví-
deňské univerzitě a následně od roku 1848 
medicínu na Karlo-Ferdinandově univerzi-
tě v Praze. V roce 1854 získal titul doktora 
lékařství a působil jako asistent u Jana Evan-
gelisty Purkyně. Roku 1859 se stal docen-
tem na lékařské fakultě pražské univerzity. 
V letech 1861-1862 působil jako redaktor 
vědeckého časopisu Živa. V této době za-
ložil v Praze tiskárnu a společně s bratrem 
Juliem stál u vzniku hlavního českého poli-
tického deníku Národní listy. První číslo vy-
šlo 1. ledna 1861.

Kterak Přemyslovci hradiště osídlili a kru-
tě s ostatními naložili

Kostel sv. Klimenta byl v minulosti součás-
tí staroslovanského hradiště Lštění, které 
bylo založeno počátkem 9. století. Výrazný 
ostroh nad okolní krajinou si pro své opev-
něné sídlo vyhlídli zřejmě kouřimští Zliča-
né, po nich zde panovali Slavníkovci a od 

11. století tu sídlili Přemyslovci, kteří na pře-
lomu století konkurenční vládnoucí rody
v Čechách krutě potlačili. V době Spytihně-
va II. bylo Lštění významnou hraniční pev-
ností přemyslovského státu. Ten zde také 
nechal věznit Marii, těhotnou manžel-
ku svého bratra Vratislava. Podle starých 
letopisů nakládal kastelán Mstiš s Marií 
velmi hrubě. A tak, ačkoli byla na přímluvu
biskupa Šebíře po měsíci věznění propuš-
těna a vydala se do Uher za svým uprchlým 
manželem Vratislavem, na cestě po mno-
hých útrapách zemřela.

Je Lštění místem navazování kontaktů 
s předky?

Přestože hradiště dávno zmizelo v hlubi-
nách plynoucího času, je Lštění stále mís-
tem, kam se vydává řada poutníků. Zčásti 
kvůli romantickému kostelíku, ale svoji roli 
hraje i celková atmosféra místa. Citlivější 
lidé zde prý dokážou navazovat duchovní 
kontakty se svými dávnými předky. 
 Text a foto: Vilém Flášar

Zaniklé hradiště a kostelík Lštění – místo s duchovními kořeny 
Při dnešním výletu nás čeká prudké stoupání k magickému místu nedaleko Čerčan. Údajně zde lze najít duchovní spojení s před-
chozími generacemi.
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Milovníků vlaků a vláčků najdeme jistě 
mnoho. Ale ani když jim nijak extra nefan-
díte a nestavíte si doma modelovou že-
leznici, takový výlet vás zaujme. Místo do 
moderního klimatizovaného vagonu na-
stoupíte do vlaku, který jezdil dávno před 
internetem a počítači, v dobách, kdy byly 
lístky ještě z tvrdého kartonu a průvodčí 
je kleštičkami pěkně procvakl. Během jíz-
dy si sice posedíte na tvrdších lavicích, ale 
ta romantika! Kam můžete vyrazit? 

Na Středočeský železniční den do 
Kralup

Už v sobotu 27. dubna se v Kralupech nad 
Vltavou koná Středočeský železniční den, 
kde zažijete mnoho zajímavého. Dopra-
vit se sem můžete pochopitelně nejlépe 
vlakem, na výběr máte hned několik his-
torických vláčků, jako například parním 
vlakem Svatý Jiří z Prahy, který vás dove-
ze až na Řípskou pouť, dále pak parním 
vlakem v okolí Kralup nad Vltavou, histo-
rickým motoráčkem Hurvínek do Nelaho-
zevsi nebo vlakem vedeným historickou 
lokomotivou Bobina či třeba historickým 
motorákem Kredenc, který jezdí mezi Vel-
vary a Kralupy. A co si zde můžete užít? 
Třeba si prohlédnout parní lokomotivu 
a výstavu kolejových vozidel, vaše děti 
si mohou pohrát ve voze Vláček Hráček 
a podívat se na modelové kolejiště. Dále 
se můžete svézt historickými autobusy po 
městě a okolí nebo se zúčastnit komen-
tované prohlídky knihovny a archivu ČD. 
Vstup je zcela zdarma.

Do muzea vlaků do Lužné

Věděli jste, že v Lužné u Rakovníka se na-
chází Muzeum Českých drah a že sem vel-
mi často jezdí historické vlaky? V sobotu 
a neděli 11. a 12. května pojede z Prahy 

parní vlak do Lužné, kde se bude konat 
parní víkend. Parním vlakem je možné se 
zase přepravit zpátky do Prahy. Zkušení 
jezdci parním vlakem se nezapomenou 
vyzbrojit pořádnými brýlemi nebo mas-
kou, protože od parní lokomotivy odpa-
dává pořádně sazí. Muzeum v Lužné je 
největší železniční muzeum u nás, areál 
se nachází u železniční stanice na okra-
ji křivoklátských lesů. Milovníci vlaků zde 
mají pré. Prohlédnout si mohou jak parní 
lokomotivy různých kategorií a z různých 
období, tak historické motorové lokomo-
tivy, motorové vozy či ukázky technických 
zařízení na železnici. Navíc je možné se 
některými historickými vlaky také projet. 
Letos toto muzeum slaví jubilejní 20. se-
zonu, ve zmiňovaný víkend se zde proje-

dete historickými vlaky taženými parními 
lokomotivami Papoušek a Heligón.

Na zahájení sezony na úzkokolejce

V sobotu 4. května se bude konat zahá-
jení sezony na mladějovské úzkokolejce, 
kterou zrekonstruovali místní nadšenci
v letech 2006 až 2018 v mladějovských 
dílnách. Svézt se můžete vlakem taže-
ným parní lokomotivou dvounápravovou 
BS 80 z roku 1951. Místní úzkokolejka má 
rozchod pouhých 600 mm! Jde původně 
o průmyslovou trať, nyní ale slouží turis-
tům, ostatně vede krásnou krajinou. V cíli 
cesty si lze připomenout místní hornickou 
minulost a navštívit portál dolu Hugo Ka-
rel na Nové Vsi a areál bývalého důlního 
komplexu na Hřebči. Dále je možné pro-
hlédnout si Průmyslové muzeum Mladě-
jov a jeho expozici lokomotiv, motocyklů, 
bagrů, buldozerů, traktorů a další země-
dělské techniky. Výletní vlaky zde jezdí po 
celé prázdniny. 

Za kozlem Oldou do pivovaru

Máte rádi pivo? Pak byste se měli vypravit 
Kozel expresem do Ladova kraje na pro-
hlídku pivovaru.  Vlak jede na trase Pra-
ha – Velké Popovice. Kozel expres vyjíždí 
každou sobotu od 6. dubna až do 28. září 
(vyjma soboty 8. června) v 10:20 hodin ze 
zastávky Praha - hlavní nádraží, v pivova-
ru budete o hodinu později. Na zastávce 
se vás ujme průvodce, který vás do pivo-
varu doprovodí. Během následující pro-
hlídky se seznámíte s výrobou a historií 
piva, které si zkusíte i načepovat a poté 
i vypít. Děti zase potěší setkání s masko-
tem pivovaru, kterým je kozel Olda. 
 Michaela Kadlecová

Chcete tip na pěkný jarní výlet, který můžete podniknout za jakéhokoli počasí a který se bude dozajista líbit i vašim dě-
tem? Vydejte se na jízdu nostalgickým vlakem, užijte si spoustu zábavy, navíc se vy i vaše děti poučíte. 

Projeďte se nostalgickým vlakem
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// Moderuje Franta Trnčák // Vstup zdarma // Občerstvení na místě //

ŠpilberkBrno1. 5. 2019 

13:00 - 18:45
Rock and Roll Band 
Marcela Woodmana
(hudební show z Ostravy)

Goblin (irská a keltská hudba)

Sólisté BROLNu (cimbálová muzika)

Piknik - vzpomínka na Michala Tučného 
(hudební skupina)

PROGRAM PRO DĚTI A DOSPĚLÉ
  Soutěže, aktivity pro děti, malování na obličej atd. 
  VIDA! science centrum - prezentace činnosti 
  Taneční skupina Honky Tonk – country tance 
  Ukázka činnosti Městské Policie Brno 
  Propagační stánky středních škol – prezentace výuky včetně praktických ukázek 
  Prezentace odborů s právní poradnou



Správné znění tajenky z čísla 6: Mluvit a nemyslet je jako střílet a nemířit. Správně luštila a potřebné štěstí při losování 
měla Eva Uzlová z Příbrami. Blahopřejeme! Získává výhru od vydavatelství Enigma, které připravuje naši křížovku a je také 
vydavatelem časopisu Křížovky pro každého, jehož další číslo vychází 23. dubna. Na tajenku z tohoto čísla čekáme do 22. května 
2019 na doručovací adrese redakce nebo na e-mailu: novakova.miloslava@cmkos.cz.
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