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„Odbory od počátku nechtěly, aby vlá-
da sanovala aktuální likviditu fi rem 
odpuštěním či odložením plateb so-
ciálního pojištění, které fi rmy odvádí 
za zaměstnance. Tyto peníze budou 
okamžitě chybět v  položkách, ze kte-
rých jsou vypláceny mimo jiné podpo-
ry v  nezaměstnanosti, nemocenské 
dávky, ošetřovné, mateřská, důchody. 
Chceme, aby vláda fi rmám pomohla tla-
kem na banky, které by měly nést část 
rizika a úvěrovat v této situaci fi rmy za 
nízký úrok,“ uvedl předseda OS KOVO 
Jaroslav Souček po zasedání tripartity.  
„Navíc se nebude testovat, zda fi rmám 
poklesl odbyt o 30 % a další podmínky, 
o  kterých se uvažovalo. Pokud se ne-
bude testovat, zásadně to sníží vládní 
a ministerskou administrativu. Na dru-
hou stranu o  to budou moci požádat 
i fi rmy, které v období pandemie vyrá-
běly naplno a mají větší zisky než před 
koronavirem,“ dodal předseda největší-
ho odborového svazu.

Návrh zákona, kterým se rozšiřuje program podpory zaměstnanosti Antivirus o třetí část, tzv. Antivirus C, byl v pátek 
29. května schválen Poslaneckou sněmovnou. Vládní opatření předpokládá, že by zaměstnavatelům s maximálně pa-
desáti zaměstnanci byly odpuštěny platby pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměst-
nanosti za červen, červenec a srpen letošního roku. Odbory se zákonem nesouhlasí, obávají se, že to odčerpá fi nanční 
prostředky určené na důchody, podpory v nezaměstnanosti a nemocenské dávky. Kritizují také skutečnost, že podporu 
mohou získat i podniky, které žádné problémy nemají a k prokazatelnému snížení poptávky po jejich výrobcích či služ-
bách nedošlo. Návrh totiž umožní odpuštění plateb i těm podnikům, jejichž výkonnost krize neovlivnila.

9 Nezmeškejte příjezd 
mobilního muzea 

legionářů

Odboráři hutního podniku Liberty 
Ostrava se ve čtvrtek 28. května sešli 
s majitelem fi rmy Sanjeevem Guptou. 
Přivítali ho troubením, řehtačkami 
a  transparenty dávajícími najevo je-
jich nespokojenost. 
„Nelíbí se nám kroky, které tady jsou čině-
ny posledních deset měsíců, kdy vlastní 
tuto továrnu. Hlavně chceme vědět, jaké 
má pan Gupta s hutí záměry, protože se 
obáváme snahy o odstavení prvovýroby,“ 
řekl k akci předseda základní organizace 

OS KOVO Liberty Česká republika Petr 
Slanina. Odboráři nesli transparenty 
s hesly „Vítejte v huti, která nemá ener-
gii“, „Nejdříve investice, potom veselice“ 
nebo „Výmluvy na pandemii nezaplatí 
energii“. Přesto, že aktivity odborářů mají 
podporu naprosté většiny zaměstnanců, 
protestu se kvůli opatřením souvisejícím 
s pandemií účastnilo jen třicet lidí. Situa-
ce v Liberty Ostrava vygradovala poté, co 
se vlastník fi rmy rozhodl dočasně uzavřít 
jednu z vysokých pecí. (mia)

Antivirus C prošel sněmovnou, odbory 
s ním spokojené nejsou

Indického vlastníka přivítali v Liberty troubením

Žadatelé nesmějí propouštět ani 
snižovat mzdy
Pro odpuštění plateb musí zaměst-
navatel splnit kromě maximálního 

počtu zaměstnanců několik dalších 
podmínek. V  první řadě 
nesmí významně propou-
štět nebo snižovat mzdy. 

Nová vládní opatření na podporu zaměstnanosti sklidila kritiku oborů. 
 FOTO: ÚV ČR 

Sanjeeva Guptu v ostravské Liberty přivítali 
lidé transparenty.  FOTO: Pavel Fichna
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Za zmínku stojí především návrh před-
ložený poslancem Zbyňkem Stanjurou 
(ODS). Podle jeho mínění by měl být ma-
ximální roční počet hodin, které je mož-
né odpracovat na základě dohody o pro-
vedení práce, zvýšen z 300 na 450 hodin, 
tedy o 50 %. Podle jeho slov by to zvýšilo 
šance těch, kteří budou v  příštích mě-
sících díky ekonomické situaci obtížně 
shánět práci na hlavní pracovní poměr. 
S  tímto návrhem přišel poslanec Stan-
jura v době, kdy se potvrdilo, jak nejis-
tý a rizikový je výkon práce na dohody. 
Z  dohody o  provedení práce se v  pří-
padě, že výdělek dosahuje měsíčně 
maximálně 10 000 Kč, neodvádí pojist-
né, proto zaměstnancům nenáleží při 
skončení dohody žádné sociální dávky. 

stanovisko. Argumentuje jak nepřimě-
řeností opatření (snížení platu na nulu), 
tak skutečností, že by tak bylo ohroženo 
zajištění některých důležitých předpo-
kladů pro řádný výkon mandátu člena 
parlamentu (poslanci by si museli vy-
dělat na obživu jinou činností, a nemě-
li by tak prostor pro výkon mandátu). 
Ve svém vyjádření se vláda neopomně-
la zmínit o  tom, že by výpadek příjmů 
negativně ovlivnil výši odchodného. 
Nicméně téma snížení platů poslanců, 
případně též senátorů a ministrů, neza-
padlo a začalo se o něm ve vládě mluvit. 
Ministryně práce Maláčová přišla s myš-
lenkou, že platy zákonodárců by se měly 
odvíjet od pětinásobku minimální mzdy. 
Poslanci se na případnou diskusi na toto 
téma ve  sněmovně jako obvykle příliš 
netěší. K  tématu zaznělo z úst politiků 
i expertů mnoho argumentů, řada z nich 
i úsměvných. Pro naši odborovou argu-
mentaci lze využít slova poslance Pavla 
Růžičky (ANO). Ten údajně ke snižování 
svého platu uvedl, že „by na to kývl jen 
za  předpokladu, že mu ubude práce“. 
Přitom je známo mnoho příkladů, kdy 
zaměstnavatelé nejen v době koronakri-
ze snižují mzdy zaměstnancům, aniž 
by jim ubrali práce. A  řada právníků je 
k takovému postupu v rámci provádění 
úsporných opatření v koronakrizi přímo 
nabádala.  

Ing. Alena Paukrtová

Jak uvedla v nedávném rozhovoru mi-
nistryně Maláčová: „Máme spoustu 
dohodářů nebo dohodářek, kteří měli 
malinkaté úvazky u různých zaměstna-
vatelů, takže nebyli (sociálně) pojištěni 
a zůstali ze dne na den bez jakékoli so-
ciální ochrany.“
MPSV zpracovalo analýzu četnosti prá-
ce na dohody, ale má k dispozici pouze 
informace o  dohodách, ze kterých se 
odvádí pojistné. O počtu zaměstnanců, 
kteří si vydělávají pouze na základě více 
nepojištěných dohod, žádné informa-
ce nejsou. Příjem z  dohod však těmto 
zaměstnancům stačí na  obživu pouze 
do té doby, než nastane nějaká zvláštní 
situace. Pak nemají nárok na  podporu 
v  nezaměstnanosti ani na  dávky ne-
mocenského pojištění. A  odpracovaná 
doba ani příjmy se nezapočítávají do ná-
roku na důchod. Jde tedy o jeden z typů 
tzv. rizikové zaměstnanosti, proti které 
odbory v  Evropě permanentně bojují. 
Sociální cítění pana poslance se tak ubí-
rá jiným směrem, než to naše odborové. 
Ze zcela jiného soudku jsou legislativní 
návrhy, které směřují ke  snížení pla-
tu zákonodárců. S  jedním z nich přišel 
již na  počátku dubna poslanec Václav 
Klaus. Jeho návrh je obsažen v  jediné 
větě: „Poslanci plat za  druhé pololetí 
roku 2020 nenáleží.“ Vláda tento návrh 
projednala na  počátku května a  zau-
jala k  němu, nepřekvapivě, negativní 

„Podmínka nepropouštění je nastave-
na tak, že počet zaměstnanců opráv-
něného zaměstnavatele musí činit 
v posledním dni kalendářního měsíce 
alespoň 90 % počtu těchto zaměstnan-
ců v posledním dni března 2020. Úhrn 
vyměřovacích základů zaměstnanců 
za kalendářní měsíc musí činit alespoň 
90 % procent úhrnu vyměřovacích zá-
kladů zaměstnanců v  pracovním po-
měru za březen 2020. 

Takové je nastavení pro splnění pod-
mínky, tedy nesnižování mezd, nebo-
li mzdy lze v  úhrnu snížit maximálně 
o 10 %, “upřesnila Ing. Alena Paukrtová, 
specialista-ekonom OS KOVO.
„Kromě těchto hlavních podmínek 
musí zaměstnavatel mimo jiné proká-
zat, že odvedl pojištění, které jsou ze 
svých mezd povinni platit zaměstnan-
ci. Prominout platby také není možné 
zaměstnavateli, který už čerpá jiné 

prostředky z programu Antivirus. Za-
městnavatel také musí být daňovým 
rezidentem v  ČR, popřípadě v  jiném 
státě EU či Evropského hospodářského 
prostoru (pokud dosáhl většiny svých 
relevantních příjmů ze zdrojů na úze-
mí ČR),“ zdůraznila ekonomka. Vejde-li 
vládní návrh v platnost, bude jej moci 
využít přibližně pětina zaměstnavate-
lů, jejichž zaměstnanci jsou sdruženi 
v OS KOVO.  (mia, jom)

Poslanci se utkali v boji o novelu zákoníku práce
Poslanecká sněmovna v posledním květnovém týdnu projednala a schválila tzv. transpoziční novelu zákoníku práce, 
na jejímž znění se shodli sociální partneři. Návrh obsahuje kromě zavedení evropské směrnice o vysílání pracovníků 
nové úpravy pracovního práva, např. v oblasti sdíleného pracovního místa, dovolené, doručování nebo přechodu práv 
a povinností. V průběhu projednávání k ní bylo předloženo celkem deset pozměňovacích návrhů. 

Od 1. června 2020 najdete Regionální pracoviště OS KOVO Brno na nové adrese:

Zároveň se stěhováním byly zrušeny všechny pevné linky na RP Brno.

Skořepka 392/9, 602 00 Brno
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Stávka v závodech italského ArcelorMittal přinesla výsledky
Italské členské organizace IndustriALL FIM, FIOM a UILM vyhlásily dne 25. května čtyřhodinovou stávku ve všech závo-
dech ArcelorMittal v  Itálii. Vyzývají tuto nadnárodní ocelářskou společnost, aby neprodleně zveřejnila svůj obchodní 
plán, zahájila smysluplný dialog s odbory a zajistila životaschopnost závodů při zachování pracovních míst a slušných pra-
covních podmínek pro stávající pracovní sílu. Pod tlakem po vyhlášení akce se zástupci této společnosti a vlády připojili 
k odborovým svazům u virtuálního jednacího stolu. 

Lidé, jimž teprve hrozí propuštění, se od začátku června mohou obracet na Úřady práce. Ty by jim v rámci nového 
národního projektu „OUTPLACEMENT“ měly pomoci najít v co nejkratším čase nové zaměstnání ještě předtím, než se 
ocitnou v evidenci nezaměstnaných. Projekt odstartoval 1. června a potrvá do června 2022. Úřady práce na něj mají 
celkem 484 milionů korun. Vztahuje se na všechny regiony s výjimkou hlavního města. 

Monitoring OS KOVO: Přehled situace ve fi rmách v souvislosti s výskytem COVID-19
Aktualizováno 

ke dni
Počet 

zaměstnanců
Počet 

osob v karanténě
Počet 

nakažených osob
Počet propuštěných zaměstnanců
kmenových agenturních

2. 6. 2020 305502 3294 55 1001 5210

Datum a čas Počet 
zaměstnanců

Počet 
osob v karanténě

Počet 
nakažených osob

Počet propuštěných zaměstnanců
kmenových agenturních

CELKEM K 29. 5. 12:40 305502 3294 55 935 5210

CELKEM K 21. 5. 11:55 305502 3294 55 884 5029

CELKEM K 14. 5. 12:15 305259 3300 57 722 4865

CELKEM K 7. 5. 14:00 305336 3368 57 640 4821

CELKEM K 30. 4. 13:40 304289 3489 57 583 4825

CELKEM K 24. 4. 13:35 304488 3580 55 563 4133

CELKEM K 17. 4. 13:30 304574 3758 44 553 4145

CELKEM K 9. 4. 11:39 304625 3741 44 521 2311

CELKEM k 3. 4. 8:04 296117 3748 21 476 2170

CELKEM k 30. 3. 6:30 292289 3667 12 476 1293

CELKEM k 25. 3 18:01 276837 3447 8 359 5

největším protestem od uvolnění ome-
zení souvisejících s  Covid-19. Během 
první akce se stovky ocelářů shromáž-
dily 18. května před závodem v Janově, 
kde všichni protestovali proti propouš-
tění a nařizované dovolené. 
Podle prohlášení generálního tajemní-
ka FIM-CISL Marco Bentivogliho a  ná-
rodního tajemníka Valeria D‘Alò bě-
hem jednání „vláda uvedla, že zejména 
s  ohledem na  nouzový stav v  oblasti 
zdraví skupině ArcelorMittal poskytla 
mimořádná opatření, která jí umož-
ní situaci zvládnout“. Valter Sanches, 

generálního ředitele ÚP ČR. Do projek-
tu mohou vstoupit zaměstnanci, kteří 
jsou ohroženi ztrátou zaměstnání z dů-
vodu hromadného propouštění nebo 
jsou ve výpovědní době, a současně se 
zaevidovali na Úřadu práce ČR jako zá-
jemci o zaměstnání. 
Vstoupit do něj mohou i  zaměst-
nanci, kterým končí pracovní poměr 
dohodou nebo na základě pracovní 

smlouvy na dobu určitou. „Jde o  typ 
projektu, na který máme z praxe velmi 
pozitivní ohlasy. Jeho spuštění v  celé 
ČR předcházely praktické zkušenosti 
ze tří regionů (Kraj Vysočina, Ústecký 
a Moravskoslezský kraj), kde pomohly 
stovkám lidí,“ dodává ředitel Odboru 
projektová kancelář z Generálního ře-
ditelství ÚP ČR Zdeněk Osmanczyk.
   (jom)

„Úřad práce ČR pomůže prostřednic-
tvím projektu zaměstnancům ještě 
v době, než o zaměstnání přijdou. Tedy 
dříve, než se dostanou do jeho eviden-
ce jako uchazeči o  zaměstnání. Je ale 
nutné, aby se v případě zájmu o zařa-
zení do projektu obraceli na ÚP ČR už 
tehdy, když jsou ve výpovědní době či 
jim výpověď hrozí,“ upozorňuje Vik-
tor Najmon, pověřený zastupováním 

Pandemie a následný pokles poptávky 
zhoršily situaci italských oceláren silně 
závislých na automobilovém průmyslu, 
který v  tuto chvíli sám prochází velmi 
vážnou krizí. Stávka se stala druhým 

generální tajemník IndustriALL Global 
Union, společně s Lucem Trianglem, ge-
nerálním tajemníkem Evropské odbo-
rové federace, vyjádřili solidaritu ital-
ským členským organizacím, podpořili 
jejich požadavky a uvedli: „Je nezbytné, 
aby ArcelorMittal minimalizoval ekono-
mické a sociální dopady této pandemie 
na pracovníky a  jejich rodiny a  komu-
nity. Masivní tlak na ocelářský průmysl 
v Evropě a zejména v Itálii, který je vý-
sledkem pandemie Covid-19, by neměli 
nést pouze zaměstnanci.“ 

(red, industriAll Global Union)

Na úřad práce se lze obrátit ještě před ztrátou zaměstnání 

FOTO: IGU
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První změna na  na-
šem RP nastala ihned 
k  1. lednu 2020, kdy 
jsem na  pozici ve-
doucího RP nahradil 
Ing.  Radko Šamánka. 

Nyní společně s  Ing.  Vladimírem Pro-
cházkou RP zabezpečuje přípravu kolek-
tivního vyjednávání, vytváří ekonomické 
analýzy fi rem, případně se účastní sa-
motného kolektivního vyjednávání. Vel-
mi dobrou službu našim členům posky-
tuje právní oddělení, na kterém působí 
Mgr. Eva Pražáková a Mgr. Klára Goisová. 
Poskytují pomoc jak v  pracovněprávní 
oblasti, tak i poradenskou činnost v rám-
ci občanského zákoníku. Oblast BOZP za-
bezpečuje specialista Petr Dalecký, který 
provádí kontroly stavu BOZP u zaměst-
navatelů v naší působnosti.
Trošku mě mrzí, že některé ZO musíme 
k zajištění kontroly doslova přemlouvat. 
Přitom od začátku letošního roku došlo 
v OS KOVO již ke  třem smrtelným pra-
covním úrazům. Ke  dvěma z  toho bo-
hužel ve  fi rmách v působnosti našeho 
RP Hradec Králové. Tuto oblast se roz-
hodně nevyplácí podceňovat. Stále by-
chom měli mít na mysli slogan „Zdravý 
do práce – zdravý z práce!“. Postarat se 
o bezpečnost našich kolegů na pracovi-
štích by pro nás všechny mělo být pri-
oritou. O účetní záležitosti RP se stará 
hospodářka Jitka Zářecká, která zabez-
pečuje nejen účetnictví RP, ale na vyžá-
dání pomáhá s vedením účetnictví v jed-
notlivých ZO a provádí jejich kontrolu. 
Ve všech výše zmíněných oblastech pro-
vádíme školení pro celá naše krajská 
sdružení, a  to nejen na  této úrovni. 
V  případě zájmu připravujeme školení 
pro jednotlivé volební obvody, případně 
můžeme proškolit i funkcionáře jednot-
livých ZO přímo ve fi rmách.

První měsíce ve funkci? Dobré i špat-
né zkušenosti
Ve fi rmě KYB Pardubice je zdejší ZO pří-
kladem toho, že když mají zaměstnanci 
o fungování odborů zájem, může vše do-
padnout dobře. Nejprve zde došlo k za-
ložení seskupení členů, které se i  díky 
podpoře našeho RP postupně „překlopi-
lo“ na ZO. Během necelých dvou let na-
rostla členská základna na cca 100 členů 
a nadále se rozrůstá. Proběhlo zde velmi 

Regionální pracoviště OS KOVO v Hradci Králové zabezpečuje služby pro Královéhradecký a Pardu-
bický kraj. V rámci tohoto regionu působíme u 88 ZO a také u pěti seskupení členů.

v  místní restauraci, kde jsme si během 
přestávky na  oběd předali potřebné in-
formace. Šok nastal hned odpoledne, kdy 
byli oba zaměstnanci z fi rmy „na hodinu“ 
propuštěni. Udělali totiž chybu v tom, že 
ke komunikaci se mnou použili služební 
telefon. Náhoda? V  tomto případě na ni 
nevěřím! Naopak pevně věřím a případně 
se i těším na další pokračování našich ak-
tivit v této společnosti někdy v budoucnu, 
protože jak se říká, na prvním dojmu zá-
leží nejvíce…
Doba koronaviru nám bohužel přinesla 
spoustu negativ. Když opomenu veške-
rá opatření, která nám ztěžovala život, 
tak jedním z největších je odliv zakázek 
fi rmám, což může přinést spoustu pro-
blémů. Neméně špatnou zprávou je 
i zhoršující se kultura jednání zaměstna-
vatelů, různé restrikce mnohdy za hra-
nicí zákona. Čest těm zaměstnavatelům, 
kteří svůj postoj vůči zaměstnancům 
v čase nemění. Každá těžká doba naplno 
odhalí tvář zaměstnavatele, tedy co pro 
něj znamená zaměstnanec a jak důleži-
tým partnerem jsou pro něj odbory. To, 
že zaměstnavatelé dobře nekomunikují, 
se už nějaký čas projevuje v počtu kon-
taktů na naše RP se žádostí o zakládání 
odborových organizací. To, co slyšíme 
od osob, které nás na RP navštíví s pros-
bou o pomoc a o radu, se mnohdy zdá 
až neuvěřitelné a  za  hranicí běžného 
lidského chápání. Mám obavu, že moc 
v rukou některých vrcholových předsta-
vitelů fi rem se transformovala v nemoc. 
A tu je potřeba léčit.

Rudolf Procházka

tvrdé, ale férové kolektivní vyjednávání. 
I přesto, že se fi rmě z dlouhodobého hle-
diska ne příliš dobře dařilo, za dosažený 
výsledek se odborová organizace ani fi r-
ma stydět nemusí. Řekl bych, že právě 
naopak. Co těší mě osobně, je skuteč-
nost, že se zde podařila nastartovat dob-
rá vzájemná komunikace mezi vedením 
společnosti a výborem ZO, která se na-
dále zlepšuje. Při mých prvních návště-
vách zde rozhodně nepanovala.
O  fi rmě IVECO Vysoké Mýto bylo dost 
slyšet v médiích. Kolektivní vyjednávání 
dospělo až k řízení před zprostředkova-
telem, který svým rozhodnutím patovou 
situaci v  KV vyřešil, a  výsledek byl do-
slova výborný. Ostatně takové byly i vý-
sledky společnosti. Osobně si myslím, že 
z výsledku KV bude v budoucnu čerpat 
i fi rma, která se bude moci, pokud ten-
to trend udrží, profi lovat jako opravdová 
špička mezi zaměstnavateli nejen v regi-
onu. Celkově by se měla zklidnit i atmo-
sféra, která ve fi rmě nebyla příliš dobrá 
již druhým rokem. Zaměstnanci by s vý-
sledkem kolektivního vyjednávání měli 
být spokojeni, protože patřil k absolutní 
špičce v  rámci celé ČR. Odborová orga-
nizace zde odvedla opravdu poctivou 
práci. Za zmínku a pochvalu stojí rozhod-
ně i to, jak se fi rma zodpovědně zacho-
vala při návratu zaměstnanců do práce 
po  nucené výluce. Opatření zde byla 
opravdu nadstandardní. 
Podělím se ale také o jednu nepříjemnou 
zkušenost. Byl jsem v kontaktu se zájemci 
o založení seskupení členů v jedné z fi rem 
na  Rychnovsku. První schůzka proběhla 

RP Hradec Králové
Okénko do regionu | Rudolf Procházka, vedoucí RP OS KOVO Hradec Králové

FOTO: archiv RP Hradec Králové



Daň z nemovitosti
Právo | Mgr. Iva Štědrá, specialista právník úseku odborové politiky OS KOVO
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Daň z  nabytí nemo-
vitých věcí, která na-
hradila dřívější daň 
z  převodu nemovi-
tostí, byla do  české-
ho právního řádu 

přijata zákonným opatřením senátu 
č. 340/2013 Sb. Tento zákon je stále 
platný a účinný, samozřejmě ve  zně-
ní pozdějších změn. V  médiích pre-
zentované zrušení je pouze vládním 
návrhem, který musí být projednán 

a  schválen Poslaneckou sněmovnou 
PČR, Senátem ČR a  následně pode-
psán prezidentem ČR. V  Poslanecké 
sněmovně již je sněmovní tisk č. 866, 
jehož předmětem je nejen zrušení zá-
kona o dani z nabytí nemovitých věcí, 
ale i  zrušení možnosti odečítat si ze 
základu daně z příjmů úroky uhrazené 
z  úvěru ze stavebního spoření, z  hy-
potečního úvěru poskytnutého ban-
kou a  z  úvěru poskytnutého stavební 
spořitelnou nebo bankou v souvislosti 

s úvěrem ze stavebního spoření nebo 
s  hypotečním úvěrem vynaloženým 
na splacení úvěru či zápůjčky na fi nan-
cování bytových potřeb, a to pro úvěry 
či zápůjčky uzavřené po 1. lednu 2022. 
Tento sněmovní tisk zatím prošel dne 
27. května 2020 prvním čtením a bude 
projednáván rozpočtovým výborem.
Zda budete povinen hradit daň z nabytí 
nemovitých věcí za nákup chalupy, tedy 
závisí na  tom, jak dopadne legislativní 
proces.

V médiích jsem slyšel, že kvůli rozhýbání realitního trhu zrušila vláda daň z nabytí nemovitých věcí. 
To ji už nemusím platit? Chystám se kupovat chalupu, tak by mě to zajímalo.           K. M., Poděbrady

V  dotazu sdělujete, 
že jste majiteli bytu 

oznámili narození dětí. Předpokládám, 
že jste tak učinili písemně, je to důležité 
pro vás a případný soudní spor. Pokud 
jste splnili svoji oznamovací povinnost 
o počtu osob v bytě v souladu s § 2272 
odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve  znění pozdějších předpisů, 
a v souladu se zákonem č. 67/2013 Sb., 
kterým se upravují některé otázky sou-
visející s poskytováním plnění spojených 
s užíváním bytů a nebytových prostorů 
v domě s byty (zákon o službách), ve zně-
ní pozdějších předpisů, § 12 („Příjemce 
služeb oznámí poskytovateli služeb pí-
semně a bez zbytečného odkladu změny 
v  počtu osob rozhodných pro rozúčto-
vání.“), pak může pronajímatel požado-
vat doplacení služeb, ale jen za  tři roky 
zpětně a po předložení řádného vyúčto-
vání za tyto tři roky zpětně, tedy za roky 
2017, 2018 a 2019. Vyúčtování byste se 
měli písemně domáhat (urgovat) a záro-
veň pronajímateli sdělit, že jste ochotni 
po  předložení řádného vyúčtování jed-
notlivých služeb služby doplatit.

Dovoluji si poukázat na  to, co jsou to 
nezbytné služby poskytované s  ná-
jemním bydlením: dodávky vody, od-
voz a odvádění odpadních vod včetně 
čištění jímek, dodávka tepla, odvoz ko-
munálního odpadu, osvětlení a  úklid 
společných prostor, zajištění příjmu 
rozhlasového a  televizního signálu, 
provoz a čištění komínů, provoz výta-
hu. Rozhodně však nemůže být k  tíži 
nájemce účtována údržba domu. Roz-
hodující je v tomto směru vaše nájem-
ní smlouva, jaké služby zde máte uve-
deny.
Upozorňuji také na  možnost využití 
ust. § 13: „Pokuta za prodlení s nepeně-
žitým plněním:
(1) Jestliže poskytovatel služeb nebo pří-

jemce služeb nesplní svoji povinnost 
stanovenou tímto zákonem, zejména 
nesplní-li příjemce služeb povinnost 
oznámit změnu počtu osob, nebo 
nedoručí-li poskytovatel služeb 
včas vyúčtování nebo nesplní po-
vinnosti spojené s právem příjem-
ce služeb nahlížet do  podkladů 
k vyúčtování a povinnosti spojené 

s vypořádáním námitek, je povinen 
zaplatit druhé straně pokutu, le-
daže by splnění povinností ve sta-
novené lhůtě nebylo spravedlivé 
požadovat nebo k nesplnění lhůty 
došlo zaviněním druhé strany.

(2) Výši pokuty poskytovatel služeb ujed-
ná alespoň s dvoutřetinovou většinou 
nájemců v domě nebo o ní rozhodne 
družstvo či společenství. Ujednaná výše 
pokuty nesmí přesáhnout 50 Kč za kaž-
dý započatý den prodlení. Nedojde-li 
k ujednání s nájemci nebo rozhodnutí 
družstva či společenství, činí výše po-
kuty 50 Kč za každý započatý den pro-
dlení.“

Vyúčtování musí mít potřebné náleži-
tosti a vy máte právo nahlížet do pod-
kladů k  vyúčtování, podrobnosti na-
leznete ve  shora citovaném zákoně 
o službách. Můžete do něj nahlédnout 
např. na  www.zakonyprolidi. Dodá-
vám, že nic nebrání tomu, abyste se 
s pronajímatelem dohodli na kompro-
misu, ale neznám podrobnosti vašeho 
případu, takže nemohu být ve své od-
povědi více konkrétní.

Stěhujeme se z nájemního bytu, ve kterém bydlíme od roku 2008. V  letech 2012 a 2017 se nám 
narodily dvě děti a majiteli jsme nahlásili přírůstky do rodiny. Po celou dobu, co v nájemním bytě 
bydlíme, majitel neupravil smlouvu (nenavýšil zálohy, nájem atd.) a ani nám každoročně, přestože 
tak musí učinit ze zákona, nikdy nepředložil roční vyúčtování služeb. Nyní při podání výpovědi 
z nájmu po nás chce doplatit náklady za vodu, údržbu domu atd. od doby, co se děti narodily. Má 
na toto právo? J. K., Mladá Boleslav

Zpětné vyúčtování služeb
Bydlení | JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR



Pokud váš zaměstna-
vatel vyhodnotil ri-
zika a  zařadil roušky 
jako nezbytný osobní 
ochranný pracovní 

prostředek (OOPP) pro vaši práci, bu-
dete je muset strpět. Dokumentace 
OOPP musí fi gurovat v  dokumentaci 
BOZP, tzn. je třeba mít ideálně profe-
sionálně zpracovanou dokumentaci 
BOZP, resp. dokumentaci OOPP, která 
je její součástí. S touto dokumentací je 
pak důležité pečlivě seznámit zaměst-
nance. Ale pozor, nestačí jen zpracovat 
seznam poskytovaných OOPP dle § 104 
zákona č. 262/2006 Sb., ZP. Je důležité 
a  nevyhnutelné vypracovat konkrétní 
systém poskytování OOPP, který má 
obsahovat:
• detailní zhodnocení potenciálních 

rizik, na jehož základě se stanoví vý-
běr vhodných OOPP

Nejsem hasič, ale nahlédla jsem do zá-
kona, radila se s  odborníky a  zjistila, 
že zákon o  požární ochraně grilování 
na balkóně vysloveně nezakazuje, kaž-
dopádně každý si musí počínat tak, aby 
nezpůsobil požár. To znamená, že je 
potřeba vybírat gril, který je ke grilová-
ní na balkóně vhodný. Nejideálnější je 
elektrický, kde vůbec oheň nezapaluje-
me. Musíme totiž myslet také na sou-
sedy, pro které je kouř a zápach z grilu 
velmi nepříjemný. Gril kupujeme v ka-
menném obchodě, certifi kovaný pro 
český trh a  vždy dodržujeme návod. 
Zkrátka a dobře chováme se k souse-
dům ohleduplně. Neobtěžujeme sou-
sedy zápachem a kouřem, nejsme při 
grilování hluční a dodržujeme pravidla 
bezpečnosti platná pro ochranu proti 
požáru.

• požadavky, jakým způsobem budou 
OOPP zaměstnancům poskytovány

• konkrétní pravidla a  postupy, jak 
mají zaměstnanci v jednotlivých pří-
padech OOPP používat

• postupy, jak mají zaměstnanci OOPP 
skladovat, evidovat, případně i  vra-
cet apod.

Dále je zapotřebí nastavení bezpeč-
nostních přestávek sloužících k  od-
ložení/odpočinutí si od  obtěžujících 
OOPP.
Osobně si myslím, že roušky jako OOPP 
pravděpodobně nebudou váš případ. 
Na jiném základě než na OOPP nemů-
že zaměstnavatel trvat na nošení rou-
šek po zrušení mimořádných opatření 
v souvislosti s pandemií.
Níže cituji znění posledního mimo-
řádného opatření MZ k  dané věci 
z 25. květ na:

„Všem osobám se s  účinností ode dne 
26. května 2020 do odvolání tohoto mi-
mořádného opatření zakazuje pohyb 
a pobyt bez ochranných prostředků dý-
chacích cest (nos, ústa), jako je respirá-
tor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné 
prostředky, které brání šíření kapének, 
a to: 
a) ve všech vnitřních prostorech staveb 

mimo bydliště, 
b) v prostředcích veřejné dopravy, 
c) na  všech ostatních místech, kde se 

nacházejí alespoň dvě osoby v bližší 
vzdálenosti než 2 m, nejedná-li se vý-
lučně o členy domácnosti.“ 

Opatření se vztahuje i na všechna pra-
coviště, existují však výjimky, viz celý 
text opatření: http://mzcr.cz/doku-
menty/mimoradne-opatreni-noseni-
-ochrannych-prostredku-dychacich-
-cests-vyjimkamis_19286_1.html 

Když teď došlo ze strany vlády k uvolnění nošení roušek v zaměstnání za dodržení daných pod-
mínek, může zaměstnavatel stále nařizovat nošení roušky na pracovišti?   (Dotaz z fóra COVID-19 
na webu OS KOVO)

V rouškách i po uvolnění
Na slovíčko s bezpečákem | Milan Těšínský, specialista BOZP a životního prostředí

Sousedka z vedlejšího bytu si na naši rodinu neustále stěžuje na výboru společenství, že grilujeme na balkóně. Co 
kdyby prý začalo hořet a že ji obtěžuje vůně grilovaného masa. H. K., Bystřice

Grilování na balkóně
Bydlení | JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR

FOTO: Pixabay
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V  dotazu jste neu-
vedl, zda se jednalo 
o  skončení pracovní-
ho poměru výpovědí, 
dohodou nebo jiným 
způsobem, ale pokud 

se takto dotazujete, zřejmě vás zaměst-
navatel o tomto záměru podle § 62 ZP 
neinformoval. 
Připomeňme si nejprve druhy ukončení 
pracovního poměru. Laická veřejnost 
tyto druhy nerozlišuje, takže pokud 
zaměstnanec skončil pracovní poměr, 
říká „dostal jsem výpověď“, popř. „dal 
jsem výpověď“. Náš zákoník práce však 
upravuje čtyři možnosti ukončení pra-
covního poměru:
• dohodou
• výpovědí
• skončením pracovního poměru ve zku-

šební době
• okamžitým zrušením pracovního po-

měru
Mezi těmito možnostmi ukončení pra-
covního poměru jsou však podstatné 
rozdíly. Pokud se zaměstnanec a  za-
městnavatel dohodnou, může jejich 
pracovní poměr skončit okamžitě. Do-
poručuji tento způsob pouze v případě, 
že máte zajištěné nové zaměstnání. 
Pokud vás osloví zaměstnavatel, abys-
te skončil dohodou (nemá pro vás práci 
podle pracovní smlouvy), můžete s tím 
souhlasit za předpokladu, že v písemné 
dohodě bude uvedený paragraf (kva-
lifi kovaný), a  to zpravidla § 52 písm. c) 
ZP – pro nadbytečnost, tedy organizač-
ní důvody. Za této situace, kdy skončíte 
pracovní poměr ze dne na den a kdy se 
u vás neuplatní výpovědní dvouměsíč-
ní doba, máte nárok na náhradu mzdy 
za dva měsíce a na výplatu odstupné-
ho podle § 67 ZP – podle délky trvání 
pracovního poměru jednoměsíční až 
tříměsíční odstupné.
Skončíte-li pracovní poměr dohodou, 
a to bez uvedení důvodu, odstupné ani 
náhradu mzdy neobdržíte. Proto je nut-
né, abyste si dokument řádně přečetli. 
Pokud vám nebude srozumitelný, po-
raďte se před podpisem s právníkem.
Zaměstnavatel s  vámi může rozvá-
zat pracovní poměr výpovědí pouze 
z důvodů uvedených v § 52 ZP a z toho 
jsou pod písmeny a) – d) uvedené kva-
lifi kované důvody, za které vám náleží 

odstupné, a další důvody, kdy vám od-
stupné již nenáleží.
Ve zkušební době, tedy během tří mě-
síců od nástupu do zaměstnání, může-
te skončit pracovní poměr bez uvedení 
důvodů jak vy, tak i zaměstnavatel a ne-
přísluší vám žádné odstupné.
Okamžité zrušení pracovního pomě-
ru upravuje ust. § 55, 56 ZP, a  to kdy 
může s  vámi zaměstnavatel okamžitě 
skončit pracovní poměr a  kdy a  za  ja-
kých podmínek vy jako zaměstnanec.
Vzhledem k  tomu, že neuvádíte, jakým 
způsobem vaši kolegové skončili pracov-
ní poměr, budeme vycházet z toho, že se 
jednalo o výpovědi ze strany zaměstna-
vatele, a to z organizačních důvodů.
Pokud zaměstnavatel z  organizač-
ních důvodů ukončí pracovní po-
měr s  větším počtem zaměstnanců 
během 30 po sobě jdoucích dnů, jde 
z pohledu českého práva o hromad-
né propouštění.
Všechny tyto tři podmínky – tedy důvod 
výpovědi, počet zaměstnanců a časové 
období – musejí být splněny společně. 
Pokud jedna z nich chybí, o hromadné 
propouštění se nejedná.
Na  rozdíl od  individuálních výpovědí 
má hromadné propouštění specifi cká 
pravidla a  zaměstnavatelé by je měli 
dodržet. „Nicméně jen proto, že fi rma 
některou povinnost při hromadném 
propouštění nedodrží, třeba že svůj 
záměr masově propouštět předem ne-
oznámí úřadu práce, ještě samo o sobě 
nezpůsobuje neplatnost již rozdaných 
výpovědí. Firma však riskuje pokutu, 
a to až 200 000 Kč.“ 
Právě participací úřadu práce i odborů 
se hromadné propouštění liší od indivi-
duálních výpovědí. Než zaměstnavatel 
masové propouštění spustí, musí to 
alespoň 30 dní před první výpovědí
oznámit úřadu práce a  také projednat 
s odbory, které u něj působí. Účelem 
předjednání je pokusit se nalézt s od-
bory řešení, jímž by šlo hromadnému 
propouštění předejít nebo ho modi-
fi kovat. Zaměstnavatel pak úřad prá-
ce informuje, jak se s  odbory dohodl. 
Jestli že odbory ve fi rmě nepůsobí, musí 
její vedení jednat přímo s  jednotlivými 
zaměstnanci.
První podmínkou pro hromadné 
propouštění je počet zaměstnanců 

u  zaměstnavatele. O  hromadné pro-
pouštění se jedná, je-li lidí propouště-
ných z  hlavního pracovního poměru 
určitý počet. Ten se odvíjí od velikosti 
fi rmy. U  menších společností zaměst-
návajících do 20 pracovníků k hromad-
nému propuštění nedochází a pracovní 
poměry se v  nich ukončují individuál-
ně. „Aby šlo o hromadné propouštění, 
musí pracovní poměr skončit alespoň 
10 lidí ve  fi rmě s  20 až 100 pracovní-
ky, 10 % zaměstnanců ve  společnosti 
se 101 až 300 pracovníky nebo nejmé-
ně 30 lidí u zaměstnavatele s více než 
300 zaměstnanci.“ 
Do tohoto počtu se zahrnují i ti, s nimiž 
se zaměstnavatel na skončení poměru 
dohodne. Pro některé pracovníky, kte-
ří si již sehnali jiné zaměstnání nebo se 
po propuštění rozhodli podnikat, může 
být dosažení dohody o  skončení pra-
covního poměru výhodné. Mohou tře-
ba od zaměstnavatele odejít dříve než 
po dvouměsíční výpovědní lhůtě. Pra-
covník se také může se zaměstnavate-
lem dohodnout na vyšším odstupném 
než při výpovědi.
Lidé musejí číst, co podepisují
Důvodem ke  skončení pracovního po-
měru při hromadném propuštění mo-
hou být pouze tzv. organizační důvody 
– § 52 písm. a) – c) ZP. Tyto důvody taxa-
tivně stanoví zákoník práce. O hromad-
né propouštění se při splnění dalších 
podmínek jedná, jen když zaměstnava-
tel rozdává výpovědi proto, že se celý 
podnik či jeho část ruší nebo přemísťuje 
nebo se zaměstnanci stali nadbytečný-
mi. Tuto nadbytečnost musí zaměstna-
vatel přezkoumatelně odůvodnit.

V naší fi rmě ukončilo pracovní poměr v jednom měsíci 30 zaměstnanců. Je takové propouštění v souladu 
se zákoníkem práce? J. S., Kolín

Propouštění dle zákoníku práce
Právo | JUDr. Marie Stodolová, právnička RP OS KOVO Praha a střední Čechy

FOTO: Pixabay
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O tomto podvodném jednání nám do-
cházejí zprávy již od  listopadu loňské-
ho roku. Máte pravdu, že nyní si možná 
tito podnikavci myslí, že lidé mají větší 
sklon pomáhat, takže jejich chování 
začalo nabývat na  rozsahu a bohužel 
i agresivitě. Je patrné, že využívají ne-
kalé obchodní praktiky.

Moc možností se bránit nemáme, 
ale některé přece jen najdeme
Možná řeknete hraběcí rada, ale nedá 
mi to ji nenapsat. Já to tak dělám a se-
tkávám se s úspěchem. Dokonce mám 
pocit, že si tito podnikaví spoluobča-
né informace předávají, protože pak 
již nevolají. Jakmile zjistíte, kdo volá, 
ihned ukončete hovor! Beze slova. Čís-
lo mobilu si uložte a již ho neberte.

Máme možnost se ještě nějak 
bránit? Máme!
Můžete podat podnět České ob-
chodní inspekci, na  jejichž strán-
kách najdete podrobné informace, 
jak je možné podnět podat. Hledejte 
na www.coi.cz. Pokud by vám vznikla 
škoda vyšší než 5 000 Kč, podejte ozná-
mení Policii ČR, zde mají povinnost 

s vámi sepsat protokol. Požadujte, aby 
do něho bylo zaznamenáno, že chcete 
být informováni o  průběhu a  výsled-
ku šetření. Dohledovým orgánem je 
státní zastupitelství, sem můžete smě-
rovat stížnost na postup a práci PČR. 
Taktéž není od  věci sdílet své zkuše-
nosti na sociálních sítích, abyste ochrá-
nili ostatní. Vzhledem k tomu, že se tito 
podvodníci opět soustřeďují na  starší 
lidi, informujte své rodiče, prarodiče 
a oni mohou varovat své vrstevníky.
Pokud vám někdo telefonuje a předsta-
ví se jako zástupce chráněné dílny, chce 
to si prověřit jejich legálnost. Ptejte se 
v první řadě, kde najdete jejich nabídku, 
a chtějte odkaz na jejich web. Nemají ho? 
Zavěste a obrazně řečeno nohy na  ra-
mena. Trvejte na  dalších informacích, 
na  které máte právo, tj. nejen webové 
stránky, ale i telefonní číslo, e-mail, IČO, 
adresa fi rmy, adresa a jméno toho, kdo 
vyřizuje odstoupení od smlouvy, adresa, 
kde můžete zboží reklamovat. Poskyt-
nou vám je? Pak si informace prověřte, 
zavolejte na  uvedené telefonní číslo, 
ověřte si např. v  obchodním rejstříku 
adresu a existenci fi rmy. Odmítají je po-
skytnout? Asi ví proč!

Pokud nechcete pomáhat podvod-
níkům, požádejte, aby zavolali jiný 
den, že se musíte poradit, a mezi tím 
se pokuste dohledat tohoto prodejce 
nahlédnutím do  veřejného rejstříku 
ekonomických subjektů Ministerstva 
fi nancí ČR. Nahlédněte též do obchod-
ního rejstříku.
Nevěřte báchorkám o nabídce švýcar-
ských nožů, šperků s prvky Swarovski 
a dalších produktů, této lákavé nabídce 
rozhodně odolejte. V žádném případě 
neuzavírejte objednávku po  telefonu, 
i  ta je platná, nemusíte nic podepiso-
vat! Najděte si prostřednictvím vyhle-
dávačů Seznam nebo Google jméno 
prodejce, jeho e-mail a  telefon, zda 
před ním již někdo nevaruje, najděte 
si i diskuze, které se ho týkají. Zadejte 
i ony „chráněné dílny“a zjistěte, co se 
o nich píše.
Pokud se i přes veškerá varování roz-
hodnete a učiníte objednávku, pak ale-
spoň nikdy neplaťte předem, nechte si 
poslat produkt na  dobírku, otevřete 
ho na poště a zkontrolujte, zda je sou-
částí balíčku faktura. Pokud je škoda 
vyšší než 5 000 Kč, podejte oznámení 
Policii ČR.

Chtěla bych touto cestou varovat všechny, aby nenaletěli jako já. Měla jsem telefonický rozhovor 
a snažila se pomoci zdravotně postiženým. Milá paní mě přemluvila, abych si koupila zboží z  je-
jich chráněné dílny. Zboží mi sice dorazilo, ale mojí podmínkou bylo, že obdržím daňový doklad. 
Skutečnost je nakonec úplně jiná. Žádný doklad o převzetí fi nanční částky mi nezaslali. Telefonní 
číslo, ze kterého mi bylo voláno, hlásí, že číslo neexistuje. A začaly mě bombardovat úporné tele-
fonáty, nutí nože, šperky, když vyjádřím svoji nespokojenost, rychle zavěsí. Jsem otrávená, že ani 
v této době se hyeny neštítí vůbec ničeho. A navíc, možná záměrně, ničí i ty pravé chráněné dílny, 
kde postižení nacházejí své uplatnění. Když se člověk nechá takhle zneužít, je na tom pak psychic-
ky tak, že už nepomůže nikomu. To mě trápí nejvíce a ráda bych tímto varovala ostatní. Je nějaká 
možnost, jak se bránit?                                                                                                                     H. T., Vyškov

Podnikavci během pandemie zneužívají 
označení „chráněná dílna“

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

FOTO: Pixabay
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Vlak československých legionářů zastaví v desítkách měst
Po roční pauze se na železniční trať znovu vydal Legiovlak, který i letos bude navštěvovat nádraží a zastávky řady měst. 
Pojízdné muzeum je projektem Československé obce legionářské a veřejnosti připomíná historii legionářů spjatou se 
vznikem československého státu.

Pojízdné muzeum připomínající pouť československých legionářů bude i  letos navštěvovat železniční stanice 
českých a slovenských měst.   

Dlouhé putování po tratích
Vyřazené historické vagóny zakoupi-
la Československá obec legionářská 
v  letech 2011–2014 a  postupně se je 
podařilo velmi zdařile zrekonstruovat. 
Pro největší přiblížení podoby legio-
nářských vlaků, životních podmínek, 
bojové činnosti a zvyklostí našich dob-
rovolníků byly vybrány nejčastěji pou-
žívané vozy. Těch po Transsibiřské ma-
gistrále putovaly do  roku 1920 tisíce. 
Nyní se pojízdné muzeum pravidelně 
od jara do podzimu přesouvá mezi vět-
šími i  menšími městy. V  železničních 
stanicích se zdrží vždy několik dní. Ná-
vštěvníci za vstup do expozice neplatí.
„Legiovlak jezdí v  režimu nákladního 
vlaku, většinou se jedná o  přejezdy 
na  vzdálenosti od  30 do  100 km. Při 
delších trasách se často stojí a  cesta 
na  Slovensko, které je i  letos v  plá-
nu, trvá dlouho. Maximální rychlost 
soupravy je 50 km/h,“ vysvětlil Jan 

Souprava zahrnuje 14 zrekonstruova-
ných vagónů, které představují vojenský 
ešalon. Právě těmito vlaky se desetitisí-
ce československých legionářů přepra-
vily v  letech 1918–1920 napříč Ruskem 
po Transsibiřské magistrále a průjezd si 
často musely vynutit bojem s bolševiky. 
Počet padlých legionářů se odhaduje 
na čtyři tisíce a jejich pomníčky lze najít 
na různých místech východní Evropy až 
po  vzdálený Vladivostok. Již několik let 
si v  rámci projektu Legiovlak návštěv-
níci mohou prohlížet vozy polní pošty, 
těplušky, zdravotní, fi lmové, velitelské, 
štábní, obrněné, prodejní, krejčovské 
i kovářské. To vše tehdy na svou dobu 
důmyslně vybavený vlak zahrnoval.
K vidění je ve vagónech kromě legionář-
ské výstroje a  výzbroje řada dobových 
fotografi í i fi lmové dokumenty, průvod-
ci v  historických uniformách podávají 
odborný výklad a  zodpovídají všechny 
dotazy, kterých nebývá málo. Historický 
vláček totiž budí pozornost jak u zájem-
ců o historii, tak i u tzv. šotoušů, jak se 
sami slangově nazývají milovníci želez-
nice a všeho s ní spojeného. „Legiovlak 
vždy vyráží 15. března, ale letos jsme 
datum z důvodu pandemie museli odlo-
žit na 2. června. Trasu bylo nutné také 
aktulizovat. Kvůli koronaviru jsme přijali 
opatření ohledně dezinfekce a rozestu-
pů, která budeme dle situace aktuali-
zovat. V  každé stanici se návštěvnost 
v minulých letech pohybovala nejméně 
okolo tisíce lidí,“ říká tajemník projektu 
Legie 100 Jan Charfreitag. 

Charfreitag. O provoz pojízdného mu-
zea se během sezóny starají přímo za-
městnanci Československé obce legio-
nářské za přispění řady dobrovolníků. 
Letní cesty se pro neobvyklý vlakový 
personál stávají dobrodružným pu-
továním, průvodci během transportu 
přespávají v jednom ze speciálně upra-
vených vagónů. Dobové uniformy, čas-
to poměrně teplé, oblékají vždy v době 
prohlídek, a to i za největšího vedra.
I  když byl projekt původně plánován 
do  roku 2020, je pravděpodobné, že 
historická souprava se bude po  že-
leznici přepravovat i  v  dalších letech. 
Zájem návštěvníků neopadá. „Jedná-
me s ministerstvem obrany a dalšími 
partnery, aby projekt pokračoval dál. 
Rádi bychom ještě letos k soupravě za-
řadili zrekonstruovanou parní lokomo-
tivu,“ nastínil budoucnost projektu Jan 
Charfreitag. 

Text a foto: Hana Kubová
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Existuje řada způsobů jak šetřit vodou. 
Jaké možnosti využíváte vy?

Na zahradě
Většina z nás zřejmě považuje za  sa-
mozřejmost, že mu teče z  kohoutku 
pitná a  nezávadná voda, celosvětově 
tomu tak bohužel není. Bez přístupu 
k  vodě žije pětina populace. Sladkou 
vodou bychom tedy měli šetřit a snažit 
se její spotřebu minimalizovat. Ačkoli, 
anebo právě proto, že je srážek méně 
a méně, je třeba se naučit s dešťovou 
vodou hospodařit. Nemusíte mít za-
hradu, stačí balkón, kde lze vodu za-
chytávat alespoň do  kbelíků či jiných 
nádob. Pokud jste majitelé pozemku, 
měli byste vědět, že umět nakládat 
s  dešťovou vodou je dokonce vaší 
povinností. Dešťová voda by nemě-
la z  vašeho pozemku nikam odtékat, 
měli byste ji buď nechat účinně vsák-
nout (např. pomocí tzv. vsaků) nebo 
ji zachytávat do nejrůznějších nádrží, 
pokud možno s víkem, aby do ní nepa-
daly nečistoty. Dešťovou vodou často 
zaléváme zahrádky, ale lze v ní i prát, 
vytírat s  ní podlahu či splachovat. 
V domě si lze vybudovat vnitřní okruh 
pro přívod do toalety, jde však o větší 
investici. V  dlouhodobém horizontu 
se ale rozhodně vyplatí. Pokud chcete 
vodou zalévat a nechce se vám chodit 
s  konvemi od  záhonu k  záhonu, lze 
si pořídit praktické čerpadlo. Pokud 
máte bazén, neplňte ho nikdy z  ko-
houtku, ale vodu si objednejte např. 
od  hasičské stanice nebo z  vodárny. 
Vodu vám dovezou v cisterně, ceny se 
liší podle délky dovozu, čekání na mís-
tě a poskytovatele. 

V kuchyni
Velký objem vody padne na mytí nádo-
bí a přípravu pokrmů. Nejúspornějším 
řešením je bezesporu myčka. Do  té 
vkládejte nádobí již očištěné od  těch 
největších nečistot a  myčku nastav-
te na  kratší program. Nezapínejte ji, 
pokud není zcela zaplněná. Myjete-
-li nádobí v dřezu, tak ne pod tekoucí 
vodou, ale naplňte dřez teplou vo-
dou a  nádobí posléze jen oplachujte, 
k  tomu již stačí voda studená. Pokud 
oplachujete zeleninu či jiné potraviny, 
učiňte tak v misce a vodou pak zalijte 
květiny či záhon. 

V koupelně
Hygiena je pochopitelně základ a  těž-
ko někoho přemlouvat, aby šetřil vodu 
tím, že se nemyje. I to ale lze racionálně 
a s ohledem na zdroje pitné vody. Po-
kud si chcete napustit vanu, dělejte to 
jednou za delší dobu. Běžně se raději 
sprchujte. Opláchněte se vodou, namy-
dlete a poté spláchněte. Sprchování by 
vám mělo zabrat maximálně čtyři mi-
nuty, abyste byli perfektně čistí a svě-
ží. V  letních měsících uberte z  teploty 
sprchy. Používejte úsporné sprchové 
hlavice, které dokážou vodu naper-
lit, takže jí stačí méně. Pokud si čistíte 

zuby, nenechávejte vodu téct. Učte to 
už odmala i své děti, jedná se o jedno-
duchý návyk, ale velmi účinný. Voda by 
neměla téct ani během holení. Konzu-
mujte vodu z kohoutku místo balených 
vod. Aby byla voda chladná, nemusíte 
ji odpouštět, naplňte láhev a tu usklad-
něte v ledničce. Voda tak ztratí i pro ně-
koho nepříjemný pach po  chloru. Má-
te-li ještě staré kohoutky, vyměňte je 
za pákové baterie, případně za baterie, 
na kterých lze fi xovat teplotu vody. To je 
praktické i pro rodiče malých dětí, které 
se tak nemohou opařit. Perte na kratší 
programy s menší spotřebou vody, kte-
ré jsou šetrné i k prádlu. 

V domě
Pokud opouštíte domácnost na  delší 
dobu, vypněte hlavní přívod vody. Mů-
žete si tak být jisti, že vám voda nebu-
de nikde utíkat a že nevyplavíte souse-
dy. Máte-li pocit, že vám stále někde 
voda utíká, instalujte si chytrá čidla, 
např. systém eVodník. Ten pohlídá ja-
kýkoli únik vody, a pokud na něj přijde, 
vodu automaticky zastaví a vám zašle 
zprávu. Kapající kohoutek ve  vaší do-
mácnosti tak nebude mít sebemenší 
šanci vyplýtvat hektolitry vody. 

Michaela Kadlecová

Opakuje se to každý rok. Panuje sucho a zdroje vody v řadě obcí vysychají. Napouštění bazénu či zalévání zahrádky 
kohoutkovou vodou se stává obzvláště v létě velkým zločinem. Nehledě na to, že voda je stále dražší. Jak vodou šetřit? 

FOTO: Pixabay.com



Vítejte ve městě kostelů a muzeí
Při dnešním výletu na nás čekají hlu-
boké lesy, ale také několik kostelů, 
zámek a muzeum. Procházet se ten-
tokrát budeme Kostelcem nad Čer-
nými lesy a jeho okolím. Autobusem 
se dostanete z  Prahy do  Kostelce 
za 45 minut, spoje jezdí přibližně kaž-
dou půlhodinu. Autobusová zastáv-
ka je přímo v  centru města na  ná-
městí Smiřických.
Než se vydáme na putování, můžeme 
se zastavit v kavárně Modré dveře, 
kde dělají výbornou kávu a  domácí 
lívanečky se šlehačkou. Ze zdejšího 
posezení budete mít hned dvojí dob-
rý pocit – potěšíte své chuťové buňky 
a  zároveň pomůžete dobré věci. Ka-
várna Modré dveře totiž pomáhá li-
dem se sociálním znevýhodněním. 

Muzeum hrnčířství a kulturní stánek
První zastavení nás čeká u  muzea 
hrnčířství. Kromě stálé expozice vě-
nované právě hrnčířství si můžete 
prohlédnout i krátkodobé výstavy ob-
razů, fotografi í či keramiky. V budově 

Na Hlubocké hráze za romantikou 
i divokou přírodou
Na  jeden z kratších výletů vás po-
zveme k Hluboké nad Vltavou. Ne-
daleko místní známé zoologické za-
hrady Ohrada se nachází už méně 
známá přírodní památka. Nese 
jméno Hlubocké hráze a vyhlášena 
byla teprve přednedávnem – 2. led-
na 2014.
Chráněné území leží v  nadmořské 
výšce 374–432 metrů a  jeho rozlo-
ha činí 67,2428 hektarů. Přírodní pa-
mátka se rozkládá na  území Jihočes-
kého kraje v  katastrálních územích 

obcí Bavorovice, Hluboká nad Vltavou 
a  městečka Zliv u  Českých Budějovic. 
Nachází se mezi tokem Vltavy a rybní-
ky Naděje, Velký Zvolenov a Munickým 
rybníkem.
Území je rozděleno do dvou oddělených, 
složitě členěných částí této celoevrop-
sky významné chráněné lokality tvoře-
né liniovými prvky starých alejí, skupin 
stromů, porosty zámeckého parku s vý-
skytem chráněných nebo významných 
živočišných druhů, zejména populace 
silně ohroženého druhu tesaříka obrov-
ského a ohroženého druhu roháče obec-
ného, včetně jejich biotopů.

Ideálním výchozím místem na procház-
ku touto turisty zatím nepříliš známou 
lokalitou je Kamenný most na  přepa-
du rybníka Bezdrev. Most byl postaven 
v  roce 1879 a  navazuje na  památko-
vě chráněnou hráz rybníka. Jde o  vý-
znamnou technickou památku v  kraji. 
Na místo lze pohodlně dojít z nedaleké-
ho vlakového nádraží nebo zaparkovat 
v blízkosti auto. Kromě romantických vý-
hledů na rybník Bezdrev na vás čeká při-
bližně hodinová procházka krásnou i di-
vokou přírodou plnou tajemných jezírek 
a pozůstatků dávno zmizelých staveb.

Text a foto: Vilém Flášar

muzea se konají také koncerty vážné 
hudby a další akce. 

Dominanta náměstí: Kostel sv. Andě-
lů strážných
Dominantou náměstí je jednolodní 
barokní kostel postavený před ro-
kem 1739 s věží přistavěnou v  letech 
1889–94. Hlavní oltář zobrazuje An-
děla strážce, který se ujímá mladého 
poutníka. A hned o kousek dál stojí dal-
ší kostel. Nese jméno sv. Jana Křtitele 
a  jde o bývalý hřbitovní kostel z roku 
1600, který byl vypálen Švédy. Nynější 
podobu získal v letech 1777–83. Poblíž 
kostela stojí zvonice. Bohužel je nepří-
stupný a těžko se k němu hledá cesta. 
Musíte projít mezi domy a  stejně zů-
stanete stát před uzamčenou bránou.

Bývalý hrad se stal zámkem
Hlavním lákadlem města je bývalý go-
tický hrad, dnes zámek, kde sídlí les-
nická fakulta. Když původní gotický 
hrad v roce 1549 vyhořel, začala v rám-
ci rekonstrukce pod vedením italské-
ho stavitele Hanse Tyrola přestavba 
na renesanční zámek. V započaté práci 
pokračoval další italský stavitel Ulrico 
Aostalli, který po vzoru italských kas-
telů postavil pro Jaroslava Smiřického 
čtyřkřídlý dvoupatrový objekt s nárož-
ními polygonálními věžemi. Posled-
ní z věží byla dokončena o několik let 
později. Jižní křídlo zdobí dvoupatrové 
renesanční arkády. Po třicetileté válce 
byl zámek barokně upraven podle ná-
vrhu Josefa Jägera. Úpravy se dotkly 
také interiérů. Od roku 1945 prostory 
slouží lesnické fakultě a nejsou veřej-
nosti přístupné. Můžete si ale alespoň 
zajít na oběd do zámecké restaurace.

Další kostel na okraji města
Třetí kostel v Kostelci nad Černými lesy 
je zasvěcený sv. Vojtěchovi. Zbudován 
byl v letech 1568–69. Jde o jednolodní 
stavbu s  čtvercovou lodí, obdélným, 
trojboce uzavřeným kněžištěm a hra-
nolovou věží na  severní straně. Zaří-
zení pochází z 16. a 17. století.

Pivovarské muzeum
Za návštěvu stojí i pivovarské muze-
um. Vize vzniku černokosteleckého 
pivovarského muzea se začala napl-
ňovat roku 2001, kdy vzniklá společ-
nost Dej Bůh štěstí zakoupila silně 
zanedbaný pivovarský areál v Kostelci 
nad Černými lesy. V pivovaru vzniklo 
rozsáhlé pivovarské muzeum s  pů-
vodním strojním vybavením. Uvidíte 
zde například měděnou dvojitou var-
ní garnituru s transmisním pohonem, 
chladicí štoky, funkční parní stroj, 
funkční chladicí čpavkové kompreso-
ry a stovky dalších strojů či exponátů.

Tipy na výlet
Objevujte s námi zajímavá místa a památky České republiky, které vás rozhodně
přesvědčí o tom, že žijeme  na jednom z nejkrásnějších míst planety
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 Správné znění tajenky z čísla 9: Rozvažováním se často ztrácí příležitost. Správně luštila a potřebné štěstí při losování 
měla Hana Půlpánová z Pardubic. Blahopřejeme! Získává výhru od vydavatelství Enigma, které připravuje naši křížovku a  je 
také vydavatelem časopisu Křížovky pro každého, jehož další čísla vycházejí 16. a 30. června. Na tajenku z tohoto čísla čekáme 
do 22. června 2020 na doručovací adrese redakce nebo na e-mailu novakova.miloslava@cmkos.cz.
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