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2Odborářům nebyl osud 
kolegyně lhostejný, 
přispěchali s pomocí 4 Bytová krize by se 

mohla zmírnit 5-8 Právní 
servis

pokračování na str. 2

Iveco trhá rekordy v produkci i zisku. 
Zaměstnancům ale nabídlo jen 2,8 %

Před několika dny uspořádal 
ZO OS KOVO Karosa  v reakci na ne-
úspěšné kolektivní vyjednávání dva 
mítinky s masivní účastí zaměstnanců 
nespokojených s nepoměrem mezi ros-
toucími zisky fi rmy a výší mezd. Shodují 
se na tom, že se prosperita a trvalý růst 
zakázek musí projevit v důstojné od-
měně za jejich práci. Naprostá většina 
z nich vyjádřila jednoznačnou podporu 
případné stávce.  „Odbory požadují ná-
růst tarifních mezd o 5 000 Kč každému 
zaměstnanci bez rozdílu pracovního 
zařazení, abychom se alespoň přiblížili 
průměrným mzdám v AutoSAPu, sdru-
žení společností působících v automo-
bilovém průmyslu, jehož jsme členy“, 

přibližuje situaci zaměstnanců  předse-
da ZO OS KOVO Karosa Bohuslav Vítek. 
Mzdová vize, kterou při kolektivních vy-
jednáváních management prosazuje, 
počítá s navýšením mezd o 2,8 %. Další 
navýšení o 2,2 % by se pak mělo řídit 
podle tzv. distribuční matice a záviselo 
by na dalších ukazatelích, takže by šlo 
o nenárokovou složku mzdy. „Odbory 
trvají na zvýšení tarifních mezd plošně 
o 5 000 Kč. Vycházejí přitom z tvrdých 
ekonomických dat i srovnání mezd v au-
tomobilovém průmyslu v České repub-
lice. „To, s čím vedení přišlo, je pro za-
městnance, kteří svou prací fi rmě už pět 
let za sebou zajišťují rostoucí zisky, ne-
důstojné. Iveco se umístilo na druhém 

Společnost Iveco Czech Republic ve Vysokém Mýtě loni vyrobila rekordní počet autobusů a hlásí meziroční nárůst 
produkce o skvělých 7,6 %. Svým zaměstnancům ovšem nabízí pro letošek garantované zvýšení mezd o pouhých 
2,8 %. Tedy jen o tolik, kolik má podle odhadů ekonomů činit v letošním roce míra infl ace. Zaměstnance návrh fi rmy 
pobouřil. Tamní odbory jsou s návrhem zaměstnavatele nespokojeny a připouštějí, že situace může vyústit ve stáv-
ku. Iveco navrhlo dále pokračovat v kolektivním vyjednávání před zprostředkovatelem. 

9 Světlo vám vlije do žil 
optimismus

Foxconn sám sebe prezentuje jako 
multikulturní fi rmu, podle ofi ciálních 
údajů společnosti pro něj v Pardubicích 
pracuje 33 národností. A jak si cizinci 
našli cestu mezi odboráře? „Nejlépe 
to funguje na bázi osobní zkušenosti 
a doporučení,“ říká Tomáš Formánek, 
předseda ZO OS KOVO Tesla Pardubice. 
„Nově příchozí většinou nemají o odbo-
rech žádné povědomí. Jakmile se po-
daří získat dva tři, pak se teprve jejich 
prostřednictvím povědomí o odborech 
rozšíří a začnou vstupovat 
další. Situaci pochopitelně 
velmi komplikuje jazyková 

více
strana 3

Průkazku s modrým logem kováků mají desítky cizinců
Přední světový výrobce elektroniky, jeden z nejvýznamnějších českých exportérů, fi rma s nejvyšším obratem, nejlepší 
zaměstnavatel v regionu. Těmito superlativy se pyšní tchajwanská společnost Foxconn. V Kutné Hoře a Pardubicích za-
městnává kolem 5 700 lidí. Kromě jiných také množství cizinců. Z Rumunska, Ukrajiny, Polska, Běloruska… Ale především 
z Mongolska. Občanů této asijské země pracuje v pardubickém Foxconnu kolem šesti set. A co je pozoruhodné, pětadva-
cet z nich už vstoupilo do odborů. Průkazku Odborového svazu KOVO dnes má celkem 41 cizinců různých národností. 

Tomáš Formánek, předseda kováků ve Foxconnu, Seded Purvee z Mongolska (vlevo)  a odborářka z Kutné Hory 
před natáčením videa pro evropskou odborovou kampaň. FOTO: Josef Kůta    

Předseda kováků ve společnosti Iveco ve Vy-
sokém Mýtě Bohuslav Vítek na mítinku shrnul 
dosavadní průběh kolektivního vyjednávání – 
zaměstnanci dali jednoznačně najevo, že jsou 
ochotni jít do stávky. FOTO: (jom)
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dokončení ze str. 1

Vpondělí 3. února se setkali zástupci ve-
dení vítkovických oceláren VÍTKOVICE 
STEEL, a.s. s předsedou ČMKOS Jose-
fem Středulou. Schůzku zorganizoval 
předseda Hutnické odvětvové sekce 
OS KOVO Roman Ďurčo. Odboroví lídři 
a představitelé vrcholového manage-
mentu jednali nejen o aktuální situaci 
a záměrech společnosti, ale také o vý-
voji v ocelářství obecně v souvislosti 
s politicko-ekonomickou situací.
„Tento segment průmyslu je v poslední 
době vystaven obrovským tlakům a je 
nutné vytvořit takovou koncepci, která 
pomůže tyto tlaky zmírnit. Je tu problém 
s dovozy oceli do Evropy, další problémy 
způsobuje nepřiměřené prosazování no-
vých ekologických standardů. Společnost 
VÍTKOVICE STEEL díky struktuře produkto-
vého portfolia zatím výraznější problémy 

nemá, ale jako významná součást celku 
tohoto tradičního odvětví se musí podí-
let na hledání řešení,“ řekl ke smyslu se-
tkání předseda Hutnické sekce OS KOVO 
Roman Ďurčo. K hlavním bodům jednání 
patřila diskuse nad aktuálními politickými 
tématy ve vztahu k fungování společnos-
ti a jejímu působení nejen na regionální 
úrovni. 
Zástupci vedení představili své investiční 
záměry pro příští roky a zároveň zmínili 
zásadní vazby na vývoj politicko-ekono-
mické situace. Účastníci jednání diskuto-
vali o předpokládaných budoucích rizicích 
vyplývajících například z výsledku jednání 
mezi USA a Čínou o další možné spolu-
práci nebo z postupu EU a samotné Čes-
ké republiky ve vazbě na tzv. Green Deal, 
tedy zejména ve vazbě na enviromentální 
tlaky, které jsou v konkrétních případech 

pro ocelářské společnosti obtížně řešitel-
né. Mimo jiné se okrajově otevřela také 
otázka kolektivní smlouvy vyššího stupně.
  (jom, mia)

místě nejlepších zaměstnavatelů v Par-
dubickém kraji v roce 2019, chlubí se 
růstem produkce, zakázek, k jednáním 
ale přišlo s návrhem, který je pro lidi 
urážkou. Garantované navýšení o infl aci 
je reálně nulové navýšení,” říká na adre-
su vedení Iveca Bohuslav Vítek. 
„Vracíme se k modelu raného kapitalis-
mu 19. století, snahou je vyždímat z vás 
co nejvíc,” řekl na mítinku se zaměstnan-
ci Iveca ve Vysokém Mýtě předseda Od-
borového svazu KOVO Jaroslav Souček. 

„Poté, co jsem se seznámil se stavem 
dosavadních jednání a reálnou siuací fi r-
my, máte nejen podporu mou, ale pod-
poru celého odborového svazu, a to i za 
předpokladu, že jednání před zprostřed-
kovatelem nepovedou k úspěšnému 
výsledku a dojde na nejzazší zákonnou 
možnost k prosazení vašich požadav-
ků, kterou je stávka,” podpořil odboráře 
předseda Jaroslav Souček. 
Podle údajů zveřejněných koncem ledna 
v tiskové zprávě společnosti Iveco Czech 

Republic se loni ve Vysokém Mýtě vyrobilo 
4 612 autobusů, nejvíce v historii závodu. 
Meziroční produkce stoupla o 7,6 % (ná-
růst o 326 autobusů). 
Celých 93 % produkce míří k zahraničním 
odběratelům –  nejčastěji do Francie, Itá-
lie a Německa. Ve Vysokém Mýtě Iveco za-
městnávalo podle údajů z konce prosince 
loňského roku celkem 3 879 zaměstnan-
ců, z toho 2 956 kmenových a 923 agen-
turních. Členy OS KOVO je 1 147 z nich. 
 (jom)

Bez osobních věcí a dočasně i bez stře-
chy nad hlavou se během chvíle ocitla 
Bohdana Slámová z pardubického 
Foxconnu s manželem poté, co jejich 
rodinný domek loni v prosinci zpusto-
šil požár. Utrpení pomohli zmírnit její 
kolegové odboráři, kteří jí doporučili, 
aby požádala o pomoc Odborový svaz 
KOVO. Ten jí z Konta živelních pohrom 
věnoval 30 000 Kč. Kováci z Regionální-
ho pracoviště v Hradci Králové jí část-
ku předali 28. ledna. 
Bohdana Slámová podle svých slov 
o možnosti požádat o sociální podporu 
OS KOVO nevěděla. Na myšlenku oslo-
vit svaz s žádostí o pomoc ji přivedl ko-
lega odborář. Za peníze z Konta si tak 
může pořídit oblečení a základní vyba-
vení domácnosti, o něž ji nezaviněná 
pohroma připravila. Zoufalství nad po-
ničeným domem, z nějž zbyly prakticky 
jen holé zdi, a ztrátou osobních věcí 
tak alespoň zčásti zmírnila solidarita 

odborářů, sousedů i dobrovolných ha-
sičů. „Zní to zvláštně, ale i předávání pe-
něz je v takové situaci nepříjemné, když 
vidíte v očích obdarovaného tu bezmoc 
a únavu. Chci touto cestou poděkovat 
všem základním organizacím, které do 
Konta živelních pohrom pravidelně při-
spívají. Jen díky vám, členům OS KOVO, 
jsme mohli sociální podporu předat,“ 

okomentoval solidární akt odborářů 
Rudolf Procházka, vedoucí RP v Hradci 
Králové.   
„Do Konta živelných pohrom přispívá 
naše základní organizace pravidelně 
již od jeho založení. Doufali jsme, že 
budeme pouze přispěvatelé a nikdy 
nás nepotká situace, kdy by naši členo-
vé z tohoto konta museli čerpat. Kdo 
to nezažil, nedokáže si představit, co 
lidé v podobné situaci prožívají. Každá 
známka solidarity pak pomáhá takové-
mu člověku bojovat s nepřízní osudu,“ 
dodává Tomáš Formánek, předseda 
ZO OS KOVO Tesla Pardubice. Ten se 
obrátil i na vedení fi rmy s žádostí, 
aby se na pomoci pro zaměstnankyni 
v nouzi podílela. „Byl jsem slušně od-
mítnut. Takže mi z toho vyplývá jediný 
závěr, že odborová organizace si svých 
členů váží mnohem více než fi rma 
svých zaměstnanců,“ uzavírá Tomáš 
Formánek.  (jom)

Ve Vítkovicích jednali o perspektivách ocelářství

Lídr ČMKOS Josef Středula (uprostřed) přijel do 
Vítkovic na pozvání předsedy Hutnické odvětvové 
sekce OS KOVO Romana Ďurča (vlevo).   

FOTO: (red)

Požár jí připravil peklo, kováci přispěchali s pomocí

Rudolf Procházka z RP v Hradci Králové (vlevo) 
a předseda ZO Tomáš Formánek předali paní 
Bohdaně Slámové fi nanční dar jen pár dnů po 
odeslání žádosti o pomoc.  FOTO: (RP)
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bariéra. Při nástupu sice všem cizincům 
rozdáváme letáky i v jejich jazyce, ale 
to samo o sobě nestačí. Ideální je, když 
informace o nás, o tom, proč tu jsme, 
co pro ně děláme, získají od někoho ze 
svých lidí, kdo už s námi osobní zkuše-
nost má a ví, že jsme užiteční,“ popisuje 
Tomáš Formánek svou zkušenost s ná-
borem cizinců. 
Poté, co se město proti importu dalších 
pracovních sil z Mongolska ohradilo, 
už sice Foxconn nové lidi téměř nevozí, 
cizinců přesto přibývá. „Jsou tu Běloru-
sové, Poláci, a především v Kutné Hoře 
zaměstnanci z Rumunska. Před rokem 
začal nábor Ukrajinců. Noví zahraniční 
pracovníci se v první fázi rozkoukáva-
jí. Přišli si sem hlavně vydělat peníze, 
takže platit nějaký členský příspěvek 
jim připadá jako zbytečnost. Nejdřív 
se musejí o odborech něco dozvědět, 
přesvědčit se, že se jim vyplatí do nich 
vstoupit,“ dodává předseda odborů ve 
Foxconnu. „Masivní podíl zahraničních 
zaměstnanců je dnes realitou ve velké 
řadě fi rem a odbory se s tímto faktem 
budou muset naučit pracovat,“ předví-
dá Tomáš Formánek.

Jazyku odborů rozumí každá kultura 
S odbory mají cizinci malé, nebo do-
konce žádné zkušenosti. Ti, kteří už do 
OS KOVO vstoupili, si však svá rozhod-
nutí pochvalují. „Do České republiky 
stejně jako do odborů mě přivedla zvě-
davost. Vaši zemi jsem si vybral jedno-
duše proto, že je to střed Evropy, je to 
velmi dobré místo, počasí je příjemné, 
lidi jsou fajn, snaží se pomáhat. S od-
bory to bylo podobné, vstoupil jsem do 
nich vlastně taky ze zvědavosti,“ říká 
mladý rumunský zaměstnanec Alexan-
dre Dobre z Bukurešti, který zakotvil ve 
Foxconnu v Kutné Hoře. A co mu vstup 
mezi kováky přinesl? „Pomáhají mi s pře-
klady, s jednáním na úřadech a vlastně 
se vším, co potřebuju. O odborech jsem 
předtím nevěděl nic, doma v Rumunsku 
jsem v nich nikdy nebyl, moje zkušenost 
s nimi byla nulová,“ přiznává. 
Seded Purvee přijela do pardubického 
Foxconnu z Ulánbátaru s první vlnou 
mongolských pracovníků už v roce 2007. 
Žije tu s manželem a třemi malými dět-
mi, naučila se česky, a dnes dokonce 
pomáhá svým krajanům s vyřizováním 

formalit na úřadech. Ani ona toho pů-
vodně o odborech mnoho nevěděla. 
„Nikdy mě nenapadlo, že bych někdy do 
odborového svazu vstoupila. Stala jsem 
se členkou díky tomu, že mám známou, 
která je naší národnosti a je v odborech, 
tak jsem to zkusila taky,“ přibližuje ci-
zinka svou cestu mezi kováky. Kontakt 
s kolegy v odborech jí pomohl lépe se 
adaptovat na české podmínky a zvlád-
nout úskalí života v kulturně zcela od-
lišné zemi. „Líbí se mi tu a přála bych 
si tady zůstat, ale nevím, jak rozhodne 
manžel,“ připouští Seded Purvee. Její 
představy o tom, co by se mělo změnit, 
se nijak neliší od představ jejích českých 
kolegů. „Přála bych si, aby byly větší vý-
platy. A taky víc volna. Musíme dětem 
platit různé kroužky, a to stojí dost pe-
něz. A potraviny jsou taky dost drahé,“ 
svěřuje se. 

Vyjednávání: Ve hře je roční bonus
Přestože pozoruhodná národnostní 
směsice ve Foxconnu vyvolává zvěda-
vost, řadu otázek a někdy i problémy, 
pro odbory je to jen jedna z nových 
výzev, s nimiž je globalizovaný svět 
konfrontuje. Jejich poslání se tím nijak 
nemění, naopak jejich role ve složité 
hře o udržení sociálního smíru vzrůstá. 
„Aktuálně začínáme vyjednávat kolek-
tivní smlouvu pro letošní rok. Kromě 
navýšení mezd, což je samozřejmě ka-
ždý rok hlavní téma, chceme změnit 
pravidla pro vyplácení ročního bonusu, 
což je nenároková odměna, která byla 
v posledních letech vždy vyplácena, ale 
nelíbí se nám pravidla ani to, že je nená-
roková. Zaměstnanci do poslední chví-
le nevědí, jestli ji dostanou. To chceme 

změnit,“ přibližuje Tomáš Formánek 
část požadavků kováků. 
Podle šéfa odborů ve Foxconnu se 
za poslední dva roky podařilo zlepšit 
komunikaci s managementem a do-
sáhnout zásadního posunu například 
v rozdílech odměňování kmenových 
zaměstnanců a personálních agentur. 
„Změnilo se to, že Foxconn přechází 
na model agenturního zaměstnává-
ní. Do této chvíle to fungovalo tak, 
že měl s agenturami smlouvu o dílo, 
takže tihle zaměstnanci měli rozdílné 
mzdy než zaměstnanci Foxconnu. Měli 
sice nižší mzdu, ale měli příplatky na 
dopravu, bydlení atd., ze kterých se 
neodvádějí daně, takže měli možnost 
si vydělat víc. To dělalo rozbroje mezi 
zaměstnanci, záviděli si. Odbory tla-
čily na management, aby to změnil. 
Takže od 1. ledna v Pardubicích a od 
1. března v Kutné Hoře budou mít 
všichni zaměstnanci Foxconnu rovné 
podmínky,“ přibližuje Formánek, čeho 
se podařilo dosáhnout. 
Společnost se podle jeho slov po ne-
dávné obměně vrcholového manage-
mentu začala víc věnovat pracovnímu 
prostředí a zlepšení podmínek za-
městnanců. „Dobrá zpráva je, že na 
rozdíl od toho, co slyšíme z jiných od-
větví průmyslu, u nás zatím nemáme 
signály o případném omezení výroby. 
Řešíme už tři čtvrtě roku jiný problém, 
a to jsou výpadky dodávek procesorů. 
Pak se stává, že jakmile nějaké přive-
zou, zákazník samozřejmě požaduje, 
aby se zakázka okamžitě zpracovala. 
Po lidech se pak chce, aby šli okamžitě 
do práce, a to je někdy masakr,“ uzaví-
rá Tomáš Formánek. (jom)

Foxconn sám sebe prezentuje jako multikulturní fi rmu.   FOTO: (jom)

Katalog benefi tů dostane každý kovák – vyjde v celkovém nákladu 90 000 kusů!
Katalog představí členům OS KOVO ucelenou nabídku všech benefi tů poskytovaných Odborovým 
svazem KOVO. Odboráři dostanou do rukou obsáhlý 24stránkový přehled slev na ubytování, well-
ness programy, lázně, zájezdy, mobilní služby, nákupy a pojištění nebo sport a kulturu včetně novi-
nek, jako je např. výhodné vstupné do aquaparku Aquapalace Praha nebo slevy na portálu Tipli.cz 
a nákupy v řetězci DATART. Distribuce katalogu organizačním jednotkám proběhne prostřednictvím 
regionálních pracovišť v průběhu února.
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Jsme o krok blíže k dostupnějšímu bydlení

Strategii na získávání nových čle-
nů a zakládání odborů v podnicích, 
kde dříve nepůsobily, se v pondělí 
13. ledna věnoval další z tematic-
kých seminářů v Praze. Pracovní 
skupina tvořená zástupci Odboro-
vého svazu KOVO Mgr. Danou Saka-
řovou, místopředsedou Tomášem 
Valáškem, Ildikó Krén z industriAll 
a odboráři z několika základních 
organizací navrhla kroky, jak nové 
metody aplikovat v českém prostře-
dí.  První fi rmou, v níž se odbory 
strategii Budování kompetencí od-
borů (BTUP) pokusí uplatnit, bude 
společnost Eissmann Automotive. 
„Celkem se do tohoto projektu zapoji-
lo šest základních organizací ze sedmi 
fi rem, první fi rmou, v níž se tuto meto-
diku pokusíme uvést do praxe, je spo-
lečnost Eissmann Automotive v Boru 
u Tachova. Jde o dlouhodobý proces vy-
žadující mimo jiné kvalitní práci s daty, 
zvládnutí komunikace a vytvoření 

efektivní kampaně, která osloví a bude 
motivovat nečleny, aby se o naše od-
bory začali zajímat a vstoupili do nich,“ 
shrnuje poslání projektu místopředse-
da OS KOVO Tomáš Valášek. Strategie 
BTUP má pomoci zejména odborům 
v zemích východní Evropy. 
Právě v nich totiž po změně politic-
kého systému odbory utrpěly nejvíc. 
Na uvádění strategie BTUP do fi rem 

se podílejí Odborový svaz KOVO, in-
dustriAll Europe, Centrum Organi-
zování odborů (C.O.Z.Z.) a konkrétní  
ZO OS KOVO v daném podniku.  „Vý-
sledkem by mělo být posílení odborů 
v daných fi rmách a také by měli být 
vyškoleni experti, aby své zkušenos-
ti mohli předávat dalším základním 
organizacím,“ dodává místopředseda 
Valášek.   (jom)

Získat bydlení za přijatelnou cenu se 
stává pro obyvatele Evropské unie stá-
le tvrdším oříškem. Nedostatek bytů 
je tvrdou realitou i v České republice 
a snaha pořídit si vlastní byt, přede-
vším ve větších městech, se stává pro 
občany s běžným příjmem často neře-
šitelnou anabází. Našponované ceny 
bytů a nájmů s cílem využít je jako 
investiční příležitost ze hry vyřadily 
množství domácností, které na koupi 
nebo nájem nedosáhnou. 
Nové úpravy ve vládní koncepci bytové 
politiky slibují pozitivní změny, některé 
projekty podporující bytovou výstavbu 
už běží. Na jejich přípravě se společ-
ně s Ministerstvem pro místní rozvoj 
a Ministerstvem práce a sociálních věcí 
nemalou měrou podílí Sdružení nájem-
níků ČR (SON), které v otázce bytové 
problematiky také úzce spolupracuje 
s OS KOVO a odborářům v této oblasti 
nabízí bezplatné právní poradenství.
„Pro letošní rok se podařilo prosadit 
změny zákona o výstavbě, které zpří-
stupní bydlení především mladým ro-
dinám a seniorům, což jsou skupiny 
nejvíce ohrožené jeho nedostupností. 
Případný investor výstavby komunál-
ních bytů může zažádat o státní ne-
vratnou dotaci ve výši 20 %. V přípravě 
je také investiční fond na podporu vý-
stavby. Komise Státního fondu rozvo-
je bydlení, jejímž jsem předsedou, už 

problematikou. V ČR se podpisové akce 
zúčastnily SON, Rada seniorů ČR a odbo-
rové organizace včetně OS KOVO.
„Koordinátoři iniciativy paní Karin Za-
uner a pan Zmary Gharwal navštívili 
v pondělí 27. ledna centrálu SON. Klad-
ně zhodnotili aktivitu českých organi-
zací, které se do akce zapojily, a potěšil 
je velký ohlas mezi nájemníky a občany 
staršího věku, byli ale zklamáni nízkou 
účastí mladých lidí. Konstatovali také, že 
elektronický sběr podpisů na webových 
stránkách housingforall.eu nesplňuje 
očekávání. Písemná forma v podobě 
formulářů při osobním setkání je pod-
le nich daleko účinnější. Pevně věří, že 
osobními návštěvami se jim podaří po-
třebný milión hlasů získat,“ uvádí k pod-
pisové akci, která trvá do konce března, 
referentka vnějších vztahů SON Lenka 
Tarabová. (mia)

eviduje množství žádostí na nové pro-
jekty. Obce, dodavatelé nebo investoři 
mohou počítat se zvýhodněnou úvěro-
vou politikou, kterou jim nenabídne žád-
ná banka poskytující investiční úvěry. To 
jsou klíčové změny, na nichž se odborní-
ci SON svým připomínkováním zákonů 
podílejí,“ přibližuje nadějný směr státní 
bytové politiky předseda Sdružení ná-
jemníků ČR Ing. Milan Taraba. 

Mladí se málo zajímají o bytovou 
politiku
Na světové konferenci s názvem „Hou-
sing for All“ (Bydlení pro všechny) ko-
nané v prosinci 2018 byl představen 
projekt „Evropská iniciativa za dostup-
né bydlení“. Cílem této iniciativy je shro-
máždit milión podpisů občanů členských 
států EU a donutit Evropskou komisi 
a Evropský parlament zabývat se touto 

Jak získávat nové členy a profesionalizovat odbory 

Členové pracovní skupiny jednali o nové strategii posilování odborů.
 FOTO: Josef Kůta

Všechno nejlepší!
V sobotu 8. února oslaví své životní jubileum 65 let náš dobrý kamarád, 
kolega a člen ZO OS KOVO FUTABA CZECH Ing. Jaroslav Benák. Do od-
borů vstoupil jako šestnáctiletý učeň Odborného učiliště spojů v Brně. 
Odborářem zůstal i při svém dlouhodobém působení v Českém Teleco-
mu a následně ve Futabě, kde pracoval více než deset let jako inspektor 
kvality. V říjnu 2009 byl zvolen do našeho výboru a od té doby už třetí 
volební období zastává funkci hospodáře. Miluje hudbu, rád plave a svůj 
žurnalistický talent uplatňuje při redaktorské práci v týdeníku Cesta Vy-
sočinou. Nyní si užívá řádného důchodu a volný čas nadále věnuje odbo-
rům. Jménem našeho výboru a ostatních členů ZO přeji Jardovi mnoho 
zdraví do dalších let.
Josef Ledvinka, předseda ZO OS KOVO FUTABA CZECH
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fondu (zisku po zdanění) za obdob-
ných podmínek u zaměstnavatelů, na 
které se tento předpis nevztahuje, kro-
mě plateb přijatých náhradou za ztrá-
tu příjmu a plateb majících charakter 
příjmů podle § 6–9 ZDP.
Jelikož limit vyplývající z vyhlášky 
č. 114/2002 Sb. je stanoven do výše 
30 000 Kč, znamená to, že částka pře-
sahující tento limit by podléhala dani 

z příjmů. Pozůstalá by tak musela zda-
nitelnou částku zahrnout do vlastního 
daňového přiznání jako ostatní příjem 
podle § 10 ZDP.
Sociální podpora určená pozůstalým 
dětem by byla od daně osvobozena, 
jelikož by nebyl překročen uvedený 
limit. Sociální podpory určené jed-
notlivým členům rodiny se totiž ne-
sčítají.

Ze sociálního fondu 
lze takto plnění na základě kolektivní 
smlouvy poskytnout, pouze je nutné 
si uvědomit, že v souladu s ustanove-
ním § 4 odst. 1 písm. k) bodem 4 ZDP 
je osvobozeno od daně jen plnění při 
výplatě sociální výpomoci poskytova-
né zaměstnavatelem z FKSP nejbliž-
ším pozůstalým a sociální výpomoci 
nejbližším pozůstalým ze sociálního 

Vaše situace má výrazně jednodušší 
řešení. V případě pronájmu nemo-
vitosti, která je ve společném jmění 
manželů, přiznává v souladu s ustano-
vením § 9 odst. 2 zákona č. 586/1992 S., 
zákona o daních z příjmů v platném 
znění, pouze jeden z manželů.

Chtěli bychom do kolektivní smlouvy přidat ustanovení pro případ výplaty sociální podpory při úmr-
tí zaměstnance v následujícím znění: „Zaměstnavatel poskytne sociální výpomoc v případě úmrtí 
zaměstnance jeho manželce, popřípadě družce, se kterou měl dotyčný zaměstnanec dítě, a to v po-
době podpory ve výši 50 000 Kč, a každému nezaopatřenému dítěti ve výši 30 000 Kč.“ Chtěli bychom 
vědět, zda je možné takto poskytnout plnění ze sociálního fondu a zda to bude mít nějaké daňové 
dopady u pozůstalých. K. M., Kroměříž

Máme s manželkou byt, ve kterém 
nebydlíme. V roce 2019 jsme ho zača-
li pronajímat. Byt je součástí společ-
ného jmění manželů. Znamená to, že 
musíme každý podávat daňové při-
znání za svou část příjmů z pronájmu?

J. P., Pelhřimov

Sociální podpora při úmrtí zaměstnance
Daňová odpovědna | Jindřiška Plesníková, specialistka úseku odborové politiky OS KOVO

Daně za pronájem nemovitosti ve společném 
jmění manželů

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

Zvýšení poplatků na katastru nemovistostí
Právo | Mgr. Iva Štědrá, specialista právník úseku odborové politiky OS KOVO

Ano, slyšel jste dob-
ře. Spolu s daňovým 
balíčkem, který Po-
slanecká sněmovna 
přehlasovala přes 
nesouhlas Senátu, 
došlo i ke změně ně-

kterých poplatků na katastrálních úřa-
dech. Zákonem č. 364/2019 Sb., kterým 
se mění některé zákony v oblasti daní 
v souvislosti se zvyšováním příjmů 
veřejných rozpočtů vyhlášeným dne 

20. 12. 2019 došlo i ke změně zákona 
č. 634/2004 Sb., respektive jeho pří-
lohy – Sazebníku správních poplatků, 
kdy se u položky 120 zvyšují poplatky. 
Za návrh na vklad do katastru ne-
movitostí od Nového roku zaplatíte 
částku ve výši 2000 Kč (místo součas-
ných 1000 Kč). Pozn. vkladem se do ka-
tastru nemovitostí zapisují řízení týkající 
se např. vlastnického práva, zástavního 
práva, věcná břemena, předkupní práva, 
zákaz zcizení a zatížení a další.

Zdvojnásobují se i částky v případě po-
dání návrhu na vklad související s vý-
stavbou veřejně prospěšných staveb 
a staveb pro zásobování a odvod vody. 
Nově navrhovatel platí poplatek ve výši 
2000 Kč, max. 20 000 Kč, stejně tak za 
přijetí prohlášení o rozdělení prá-
va k domu a pozemku na vlastnické 
právo k jednotkám (týká se zejména 
SVJ) a přijetí dohody spoluvlastníků 
o správě nemovité věci platí navrho-
vatel poplatek nově ve výši 1000 Kč.

Slyšel jsem, že se od Nového roku mění poplatky na katastru. Co je na tom pravdy? K. J., Kladno

FOTO: Pixabay



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

Lidé mají zafi xováno, 
že za dluhy zemře-
lého odpovídá dědic 
nebo dědici jen do 
výše svého dědické-
ho podílu, tedy po-

kud dědic nabude majetek v hodnotě 
50 000 Kč a dluh bude činit 100 000 Kč, 
uhradí věřiteli pouze 50 000 Kč.

Od 1. ledna 2014 však začal platit 
nový občanský zákoník a v této sou-
vislosti doznalo dědické řízení pod-
statné změny.

Dědic nabytím dědictví vstupuje kom-
plexně do majetkového postavení zů-
stavitele, a obecně tak odpovídá za 
všechny jeho dluhy. Pozůstalost tvoří 
veškeré jmění, které zůstavitel zane-
chal v okamžiku své smrti, a na dědi-
ce tak přechází nejenom majetek, ale 
i dluhy zůstavitele.
Dědic musí uhradit zůstavitelovy 
dluhy i nad rozsah nabytého dědic-
tví, případně ze svého výlučného ma-
jetku. Převzetí zadluženého dědictví 
tak může být pro dědice potenciálně 
významným rizikem, ve výsledku pro 
něj může být i likvidačním. Je mu pro-
to zákonem poskytnuta ochrana spo-
čívající v možnosti ohraničení rozsahu 
povinnosti k úhradě zůstavitelových 
dluhů prostřednictvím soupisu pozů-
stalosti, také má možnost dědictví od-
mítnout. Mají-li dědici důvodné obavy 
z existence značných dluhů zůstavitele, 
je třeba využít možnosti své ochrany.

Odmítnutí dědictví
Základní možností, jak vyřešit situaci 
se zadluženým dědictvím, je odmít-
nutí dědictví. Toho využije především 
dědic, který o předlužení dědictví ví. 
Pokud dědic dědictví odmítne, pohlíží 
se na něj, jako by jej vůbec nenabyl. 
Odmítnutí dědictví musí být učiněno 
výslovným prohlášením vůči notáři, 
přičemž dědictví lze odmítnout jen do 
jednoho měsíce ode dne, kdy byl dědic 
vyrozuměn o svém právu dědictví od-
mítnout a o následcích tohoto odmít-
nutí.
Prohlášení o přijetí nebo odmítnutí dě-
dictví je konečné a nelze jej následně 
měnit. Prohlášení o odmítnutí dědictví 

musí být jednoznačné a nesmí obsa-
hovat podmínky, výhrady či se týkat 
jenom části dědictví, jinak je neplatné. 

Výhrada soupisu pozůstalosti
Ve srovnání s odmítnutím dědictví je 
uplatnění výhrady soupisu pozůsta-
losti mírnějším, ne tak radikálním řeše-
ním. Jeho uplatněním dochází k ome-
zení rozsahu odpovědnosti dědice za 
dluhy zůstavitele, aniž by dědic přišel 
o možnost dědictví převzít. Soupis po-
zůstalosti má v takovém případě slou-
žit ke zjištění pozůstalostního jmění 
a určení čisté hodnoty majetku v době 
smrti zůstavitele.
Dědic, který uplatnil výhradu soupisu, 
je sice i nadále povinen obecně hradit 
dluhy zůstavitele společně a neroz-
dílně s ostatními dědici, avšak věřitel 
po tomto dědici může požadovat pl-
nění jen do výše odpovídající jeho 
dědickému podílu, hradí tedy dluhy 
zůstavitele jen do výše ceny nabytého 
dědictví. 
Pokud dědic výhradu soupisu neuplat-
ní, hradí dluhy zůstavitele v plném roz-
sahu. Neučiní-li tak více dědiců, hradí 
tito dluhy zůstavitele společně a ne-
rozdílně. Na druhé straně dědic, který 
výhradu soupisu uplatnil, hradí dluhy 
zůstavitele jen do výše ceny nabytého 
dědictví.

Rizikovému dědictví se můžete bránit 
soupisem pozůstalosti, předlužené dě-
dictví odmítněte.
Dědici od 1. ledna 2014 odpovídají za 
dluhy zůstavitele i nad míru ceny dědic-
tví, které získali, ale mohou se tomu vy-
hnout soupisem pozůstalosti, v kraj-
ním případě odmítnutím dědictví.
Dědic má podle § 1675 nového občan-
ského zákoníku (NOZ) právo vyhradit 
si soupis pozůstalosti, uplatní-li je do 
jednoho měsíce ode dne, kdy ho no-
tář o tomto právu vyrozuměl ( jsou-li 
pro to důležité důvody, je možné lhů-
tu prodloužit). Kdo si nevyhradil sou-
pis pozůstalosti nebo prohlásil, že 
právo výhrady soupisu neuplatňuje, 
nemůže si podle § 1676 odst. 2 NOZ
soupis vyhradit dodatečně. (O své-
právném manželovi, potomkovi nebo 
předku zůstavitele se podle ust. § 1676 
odst. 1 o. z. má, pokud se nevyjádří, 
automaticky za to, že výhradu soupisu 
neuplatňuje, od ostatních dědiců si no-
tář vyžádá výslovné vyjádření.)
Jestliže si dědic vyhradí soupis s výhra-
dami nebo podmínkami, nepřihlíží se 
k nim. Totéž platí i pro prohlášení dě-
dice, že výhradu soupisu neuplatňuje. 
Uplatnit právo na výhradu soupisu po-
zůstalosti může každý dědic. Odebrat 
toto právo nemůže žádnému dědici ani 
zůstavitel, ani se jej dědic nemůže vzdát 
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Můžete mi vysvětlit, jak je to s děděním případných dluhů? Prý došlo v dědickém řízení ke změně.  
 K. B., Kladno

FOTO: Pixabay



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

v rámci dědické smlouvy (na rozdíl od 
shora uvedené možnosti odmítnout 
dědictví). Jestliže však dědic vědomě 
neuvede do soupisu pozůstalosti ně-
které předměty a věřiteli se podaří je-
jich existenci prokázat, přestane pro 
dědice platit ochrana, kterou mu po-
skytoval soupis pozůstalosti, a bude 
povinen uhradit dluhy v plné výši.

Kolik stojí soupis?
Výhrada soupisu dědictví bude na mís-
tě vždy, když dědic ví nebo tuší, že dě-
dictví je značně zatíženo dluhy. Pokud 
však takovou obavu dědic mít nebude, 
zvolí zřejmě raději převzetí dědictví bez 
výhrady soupisu, aby si ušetřil náklady 
spojené se soupisem pozůstalosti a je-
jím oceněním. 
Náklady na pořízení soupisu se totiž 
hradí z pozůstalosti a jdou poměrně 
k tíži dědických podílů těch dědiců, 

Jde o častý dotaz, neboť lidé si neuvě-
domují, že darování je nevratný krok, 
což si naopak uvědomují soudy. Taktéž 
přihlížejí k tomu, že v rámci právní jisto-
ty nemohou rušit jeden dar za druhým 
a že jsou zákonem stanovena pevná 
pravidla. Soudy je respektují a dodržu-
jí. Záleží na tom, zda jste věc nahlásila 
Policii ČR jako podezření ze spáchání 
trestného činu (výsledek šetření může 
sloužit jako důkaz stejně jako lékařské 
zprávy). 
Také je důležité, zda máte sepsánu se 
synem darovací smlouvu. Na movité 
věci není zákonem daná písemná for-
ma smlouvy, ale pokud by syn tuto sku-
tečnost, tj. darování uvedené částky, 
popřel, musel by soud na základě před-
ložených důkazů nejprve rozhodnout, 
zda vůbec vaše pohledávka prokaza-
telně existuje. Až poté by mohl rozhod-
nout o tom, zda má syn povinnost vám 
dar vrátit. Vzhledem k tomu, že jsem 
z dotazu tyto důležité skutečnosti ne-
vyčetla, mohu vám jen pomoci se v této 
problematice zorientovat.

kteří o soupis požádali. Dědic tedy do-
stane o to méně z dědictví. Není-li dob-
ře možné hradit náklady na pořízení 
soupisu z pozůstalosti, uloží soud dě-
dicům, kteří jej žádají, aby na úhradu 
nákladů poměrně přispěli.
Náklady tvoří např. potřebné znalec-
ké posudky a úhrada dalších úkonů 
vedoucí k nezbytným zjištěním. Není 
stanoven jednotný poplatek za výhra-
du soupisu, a nedá se proto obecně 
odhadnout, jak bude uplatnění výhra-
dy soupisu pozůstalosti v tom kterém 
případě nákladné. Soupis pozůsta-
losti zpravidla vyhotoví notář vyřizu-
jící dědictví. Obecně platí podle ust. 
§ 14 odst. 1 vyhlášky č. 196/2001 Sb., 
v platném znění, určující výši odmě-
ny notářům, že notáři za provedení 
soupisu pozůstalosti náleží odměna 
1000 Kč za každou započatou hodi-
nu po dobu, po kterou se soupis na 

Nejprve pár slov k terminologii v právní 
úpravě. Termín vrácení daru se použí-
val dříve. V novém občanském zákoní-
ku, tj. zákonu č. 89/2012 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, byl tento termín 
nahrazen odvoláním daru. Dle tohoto 
zákona lze dar odvolat za podmínek 
v něm stanovených. 

místě samém prováděl. Dále se platí 
notáři odměna za vyřízení pozůsta-
losti, která ve spojení ust. § 13 odst. 
1 a § 12 odst. 1 zmíněné vyhlášky činí:
• z prvních 100 000 Kč základu, jímž je 

obvyklá cena aktiv pozůstalosti – 2,0 %
• z přebývající částky až do 500 000 Kč 

základu – 1,2 %
• z přebývající částky až do 1 000 000 Kč 

základu – 0,9 %
• z přebývající částky až do 3 000 000 Kč 

základu – 0,5 %
• z přebývající částky až do 

20 000 000 Kč základu – 0,1 %, vždy 
však nejméně 600 Kč

• částka nad 20 000 000 Kč se do zákla-
du nezapočítává

Notáři proto dědicové zaplatí kupř. za 
vyřízení pozůstalosti o hodnotě 3,5 mil. 
korun 21 800 Kč (2000 + 4800 + 4500 + 
10 000 + 500).

Může to být pouze ze dvou důvodů: 
1. Z důvodu nouze
 Odvolání daru pro nezaviněné upad-

nutí dárce do nouze je možné tehdy, 
upadl-li dárce po odevzdání daru ne-
zaviněně do nouze a nemá na vlast-
ní nutnou výživu nebo na nutnou 
výživu osob, k nimž má zákonnou 
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V lednu letošního roku jsem svému synovi přispěla na koupi bytu 1 mil. Kč. Slíbil, že se za to o mě 
postará při nemoci, ve stáří a ve věcech, která již sama nezvládám. Jiné děti ani příbuzné nemám. 
Nyní tuto péči odmítá. Když jsem mu připomínala, co slíbil, byl na mě hrubý verbálně i fyzicky. 
Strčil do mě, až jsem upadla. Na jeho chování mám svědka, který šel ke mně na návštěvu, když 
naše hádka probíhala, a všechno viděl. Jsem z chování syna velmi nešťastná. Musela jsem vyhledat 
i lékařské ošetření. Je to již tři měsíce, ale stále podstupuji léčbu. Potřebovala bych vědět, jak mám 
požadovat vrácení daru. M. Ch., Brno-venkov

pokračování na str. 8
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Ano, je to tak, občan-
ský zákoník v § 2249 
odst. 2 uvádí, že pro-
váděcí právní předpis 
stanoví podrobnosti 

a postup pro zjištění srovnatelného 
nájemného obvyklého v daném místě. 
Tímto prováděcím předpisem je naří-
zení vlády č. 453/2013 Sb., o stanove-
ní podrobností a postupu pro zjištění 
srovnatelného nájemného obvyklého 
v daném místě.
Toto nařízení stanoví podrobnosti a po-
stup pro zjištění srovnatelného nájem-
ného obvyklého v daném místě pro 
právní vztahy založené nájemní smlou-
vou, ve které se pronajímatel zavazuje 
přenechat nájemci byt, dům nebo jiný 
než obytný prostor k zajištění jeho by-
tových potřeb.
Podle § 3 uvedeného nařízení se ke zjiš-
tění srovnatelného nájemného obvyk-

lého v daném místě použijí dva možné 
způsoby:
a) pořízení posudku znalce o výši ob-

vyklého nájemného, která je pro 
konkrétní byt považována za srov-
natelné nájemné obvyklé v daném 
místě

b) stanovení na základě prokazatelné-
ho doložení výše nejméně tří srov-
natelných nájemných

Srovnatelným nájemným je podle to-
hoto nařízení nájemné placené v sou-
časné době za srovnatelný byt v domě 
ve srovnatelném místě a v obdobných 
dalších podmínkách rozhodných pro 
výši ujednaného nájemného.
Nařízení má dvě přílohy, kterými se 
znalci při stanovení výše nájemné 
v daném místě řídí. Příloha 1 obsahuje 
charakteristiky nájemních vztahů, kdy 
je zohledňováno následující: délka ná-
jmu, možnost podnájmu, platba jistoty, 

ujednání o zvláštních právech a povin-
nostech nájemce, existence infl ační do-
ložky, interval placení nájemného a vý-
povědní doba.
Příloha 2 obsahuje skupiny charakte-
ristik obytné hodnoty bytu, kterými 
jsou: druh stavby a druh bytu, velikost 
obytného prostoru, vybavení obyt-
ného prostoru, stav budovy a bytu 
a umístění bytu v místě.
Podrobnosti naleznete v samotném 
nařízení, které je dostupné např. na 
www.zakonyprolidi.cz.
Je třeba uvést, že bohužel většina znal-
ců využívá druhé shora uvedené mož-
nosti stanovení výše nájemného, a to 
na základě prokazatelného doložení 
výše nejméně tří srovnatelných ná-
jemných. To znamená, že když poža-
dovanou výši nájemného platí vaši tři 
sousedé v domě nebo okolí, pak ani vy 
nemůžete jinak.

Postup pro zjištění srovnatelného nájemného
Bydlení | JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR

Občanský zákoník ve věci stanovení výše nájemného odkazuje na prováděcí právní předpis. Může-
te uvést, jaký je to předpis a co obsahuje? K. H., Opava

vyživovací povinnost. Toto právo je 
osobním oprávněním dárce, tedy 
trvá po dobu jeho života a zaniká 
jeho smrtí. 

2. Pro nevděk
 Vlastnímu odvolání daru musí vždy 

předcházet písemná výzva k ná-
pravě. To znamená, že musíte syna 
nejprve písemnou formou vyzvat, 
aby plnil, na čem jste se dohodli. 
Stačí krátký doporučený dopis (ko-
pii uschovejte), který si můžete na-
psat sama. Nebude-li i nadále plnit 
dohodnuté, pak je třeba mu zaslat 
předžalobní výzvu, aby vám dar vrá-
til dobrovolně.

Nevrátí-li vám dar dobrovolně, je 
nutné domáhat se nápravy soudní 
cestou. Vzhledem k tomu, že by vám 
soudní jednání mohlo způsobit dal-
ší trauma, doporučuji využití služeb 
zkušeného advokáta, který není ve 
věci nijak citově zainteresován a ví, jak 
postupovat.
Výzvu obdarovanému k vrácení daru 
můžete napsat sama (nebo její sepsá-
ní nechat na advokátovi), a to za před-
pokladu, že máte sepsanou darovací 
smlouvu. Měla by vypadat asi takto: 

Jméno a příjmení obdarovaného
Adresa obdarovaného

Vážený pane …,
dne … jsem s Vámi uzavřela darovací 
smlouvu. Předmětem byl fi nanční dar 
ve výši 1 mil. Kč. Vy jste se zavázal mi 
poskytnout péči (uvést konkrétně ja-
kou, upravit dle údajů ve smlouvě). 
Tento dar jste přijal, ale odmítáte plnit, 
k čemu jste se zavázal. Poté, co jsem Vás 
dne (doplnit den, kdy k incidentu došlo) 
o plnění Vašeho závazku požádala, jste 
mě napadl verbálně i fyzicky (přesně 
popsat). Péči o moji osobu jste odmítl. 
Utrpěla jsem z Vašeho jednání psychic-
ký šok, který vyžadoval ošetření léka-
řem, a léčbu trvající další tři měsíce, 
která nadále pokračuje. Svědkem mého 
napadení byl …, který v této věci sepsal 
čestné prohlášení (pokud není sepsané, 
je třeba tak učinit). Pokud bude třeba, 
podá v této věci svědectví u soudu. Dle 
mého názoru jste se dopustil porušení 
naší smlouvy a jednání, které je zcela 
v rozporu s morálkou a dobrými mravy 
označované zákonem jako nevděk. 
S ohledem na uvedené v odst. 2 tohoto 
dopisu odstupuji od darovací smlou-
vy ze dne (doplnit datum) a zároveň 
využívám svého zákonného práva na 

odvolání daru pro nevděk a v souladu 
s § 2072 zákona č. 89/2012 Sb., ob-
čanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, žádám o vrácení uvedeného 
daru. Učiňte tak nejpozději do 14 dnů 
od doručení výzvy odesláním darované 
částky na můj účet, jehož číslo je Vám 
známo (nebo číslo účtu uvést znovu). 
Pokud v uvedené době dar nevrátíte, 
budu nucena domáhat se vrácení daru 
soudní cestou. 

S pozdravem 
(doplnit své jméno a příjmení jako dárce, 
doplnit svoji adresu)

Výzvu zašlete doporučeně nejlépe 
s dodejkou, kterou obdržíte na poště 
u přepážky, vyplníte požadované úda-
je a pošta vám ji vrátí zpět s vyznače-
ním hodiny, dne a roku, kdy poštovní 
zásilku obdarovaný přijal, tedy kdy mu 
byla doručena. 
Vzhledem k tomu, že jde o důležitý 
dokument, který v případě soudního 
řešení dané věci slouží jako důkaz, do-
poručuji výzvu před odesláním oko-
pírovat a kopii nechat ověřit. Pokud 
nebude obdarovaný reagovat nebo 
s jeho reakcí nebudete spokojena, pře-
dejte věc advokátovi.

dokončení ze str. 7



Cítíte se v zimě jako mátoha? Zkuste fototerapii

Šedivé dny bez světla – naše 
zima
Pochopitelně vás nebudeme posílat 
do dalekých krajin, kde slunce září 
každý den. Ukážeme si, jak bojovat 
s nedostatkem světla v našich pod-
mínkách. Šedivá, neprostupná oblaka 
a teploty někde kolem nuly. Přesně 
takhle neradostně u nás vypadá typic-
ký zimní den. Následkem zdaleka není 
jen naše nelibost a rozladěnost z po-
časí. Nedostatek světla působí špat-
ně nejen na naši náladu, ale i na naše 
zdraví. Většina z nás navíc tráví skoro 
celý den v budovách, kde se často svítí 
bledými zářivkami. Do práce přichází-
me za tmy a za tmy odcházíme. Pokud 
se náhodou stane, že sluníčko vykouk-
ne, nemáme šanci jeden jediný papr-
sek zachytit. A za oknem kanceláře se 
to rozhodně nepočítá. 

Únava a sklíčenost
Jaký vliv na nás pobyt ve tmě má? Před-
ně jsme mnohem unavenější než jindy, 
máme větší tendence ke smutkům 
a depresím, naše imunita je v ohrožení 
a jsme náchylnější k nemocem. Přiro-
zené střídání světla a tmy je pro náš 
organismus důležité, tělo tak získává 
informaci o tom, že se má nastartovat. 
V druhé, tvrdší části spánku se totiž 
vylučuje do těla hormon spánku me-
latonin, jehož produkci ukončuje denní 
světlo. 
Pokud se rozednívá až kolem osmé 
a vstáváme mnohem dříve, produkce 

hormonu stále probíhá, takže se nemů-
žeme nastartovat, jsme malátní a una-
vení. Nedostatek světla může vyvolat 
sezónní afektivní poruchy, které se mo-
hou projevovat pláčem nebo zuřivos-
tí, u citlivých osob dokonce už během 
prosince, kdy je rovnodennost. Pokud 
trávíme čas v dobře osvětlené kancelá-
ři, přijímáme záření o hodnotě zhruba 
400 luxů. V pěkný slunečný letní den ale 
můžeme naměřit 10 000 luxů. V zimě 
tedy absorbujeme pouhý zlomek běž-
né letní dávky, což nám musí chybět. 
Zvířata si s tímto problémem poradila 
snadno, oddávají se zimnímu spánku. 
To bohužel u člověka není možné, a tak 
je třeba se bránit jinak. 

Fototerapie na mnoho neduhů
Léčba světlem – fototerapie – je zcela 
seriózní léčebnou metodou, které vy-
užívají renomovaná zdravotní zařízení. 
Působí velmi příznivě třeba na choro-
by kůže, ale také přispívá k působení 
antidepresiv. Je prokázáno, že pokud 
je terapie antidepresivy doprovázena 
fototerapií, nastupuje účinek antide-
presiv o mnoho dní dříve. Na fototera-
pii se můžete objednat i vy, odborníci 
vám předepíší kúru přesně podle va-
šich potřeb. Jak si můžete fototerapii 
vytvořit vlastními silami? Předně se 
snažte sluneční svit vyhledávat. Pokud 
sluníčko zasvítí a vy můžete ven, oka-
mžitě vyběhněte na co nejdelší dobu. 
Podnikněte delší procházku, jděte ven 
se psem, místo dopravních prostředků 

choďte pěšky. Naplánujte si na zimu 
týden dovolené, jeďte do vyšších po-
loh, kde je pravděpodobnost sluneč-
ního svitu vyšší, a pobývejte co nejví-
ce času venku na čerstvém vzduchu. 
Doma sundejte těžké závěsy, okna co 
nejvíce odstiňte a nechte proudit svět-
lo do bytu. Umyjte okna, i slabá vrst-
va prachu zabrání vstupu slunečního 
svitu. Do bytu si kromě velkého zdroje 
světla pořiďte ještě několik menších, 
světlo by mělo dopadat seshora. 

Simulátor slunce pomůže
Pokud to s fototerapií myslíte vážně, 
můžete si pořídit speciální světelnou 
lampu. Pokud byste zírali do běžné 
lampy, měli byste maximálně mžitky 
před očima. Speciální lampa pro svě-
telnou terapii vyzařuje plnospektrál-
ní světlo, které je běžnému dennímu 
světlu podobnější než záření z žáro-
vek. Simulátory slunečního světla lze 
pořídit od dvou do šesti tisíc korun, 
často jde o designové kousky, takže 
mohou být skvělým doplňkem do va-
šeho interiéru s léčivými účinky. Po-
užívat lampu je nejlepší po ránu, a to 
hned po probuzení, tak se nejlépe za-
staví vylučování melatoninu, expozice 
jejímu svitu by měla trvat zhruba půl 
hodiny. Lampa by se měla nacházet 
metr před sítnicí oka a musí dispono-
vat dostatečnou intenzitou světla, ale-
spoň 10 000 luxů. Výsledek byste měli 
pozorovat zhruba za 14 dnů. 

 Michaela Kadlecová

Zima je v naší zemi bohužel spojená s nedostatkem slunečního svitu, což na nás působí více, než bychom si představo-
vali. Jak se věčné tmě bránit a kde si opatřit náhradní sluníčko?
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Za lidmi pozdní doby kamenné na 
vrchol Slánské hory
V dnešním prvním tipu na výlet vás 
pozveme do nejjižnější výspy Českého 
středohoří. Podíváme se na Slánskou 
horu u Slaného.
Ke Slánské hoře se nejlépe dostaneme 
od kostela sv. Gotharda, který vznikl 
přestavbou románské baziliky z po-
čátku 12. století, v letech 1450–1520. 
Na původních základech bylo zaklenu-
to dnešní trojlodí kostela a postave-
ny presbytář a sakristie. V letech 1874 
a 1890 byl kostel radikálně rekonstruo-
ván. Součástí zařízení je původní rene-
sanční křtitelnice z roku 1511.

Od kostela zamíříme Pražskou ulicí 
a ulicí Na Vavřinci k hlavnímu cíli naší 
výpravy – Slánské hoře. Třetihorní čedi-
čová kupa patří k nejjižnějším výspám 
Českého středohoří. V nedávné minu-
losti byla větší polovina hory odtěžena 
ve dvou lomech na těžbu čediče. Po 
ukončení těžby byl lom částečně zave-
zen a osázen stromy a keři.
Území je na svazích pokryto lipovými 
a javorovými lesy s podrostem vlašto-
vičníku většího nebo jaterníku trojlaloč-
ného. Skalní výběžky a vrcholové partie 
hory zase vyhovují hvozdíku kartouzku, 
některým druhů mochen nebo žlutě 
kvetoucí tařici skalní, mateřídoušce 

panonské, rozrazilu lékařskému apod. 
V bývalém lomu je pak luční vegetace 
v čele s jetelem plazivým, pýrem plazi-
vým nebo třtinou křovištní.

Kolem zazděných štol na hradiště 
eneolitu
Na Slánskou horu vede také naučná 
stezka. Během výstupu na čedičovou 
horu můžete odpočívat u některého 
z 11 zastavení. Seznámíte se s geologic-
kou stavbou hory, místní fl órou a fau-
nou a také s historií a zajímavostmi 
města pod vámi. 
Z několika míst budete mít město Sla-
ný doslova jako na dlani. Potkáte také 
dvě zazděné štoly, přes které se vstu-
povalo do bývalého lomu, a projdete 
se mezi skalními stěnami. Slánská hora 
bývala kdysi hradištěm. Nepatrné po-
zůstatky jsou od roku 1967 chráně-
ny jako kulturní památka. Plošinu na 
vrcholu hory o rozloze přibližně 8 ha 
obývali lidé od eneolitu po raný stře-
dověk. Areál v eneolitu byl opevněn 
palisádou, valy vznikly ve starší době 
bronzové.

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

Barokní skvost zámek Veltrusy láká 
k vycházce i v zimě
Naše další putování směřuje k zámku 
Veltrusy. Od vlakové zastávky Nelaho-
zeves k němu vede modrá turistická 
značka. 
Přírodní památka Veltrusy je vyhlášena 
parkem v anglickém stylu, kterému vé-
vodí v jeho jižní části veltruský zámek. 
Park má tvar podkovy, která obepíná 
pole protnuté osovou alejí a třemi re-
mízky. Celým parkem protéká Všestud-
ský náhon, jehož přítok se nachází v ji-
hozápadní části parku, kde je napájen 
Vltavou. K samotnému veltruskému 
zámku se dostaneme, když odbočíme 
z modré značky a kolem pomníku Vác-
lava Panochy projdeme až k hlavní brá-
ně. Zámek je v zimě bohužel uzavřen, 
ale jinak nabízí návštěvníkům ve svých 
interiérech výzdobu a zařízení přede-
vším v barokním a rokokovém stylu. 
Zdejší panství začalo vznikat v roce 
1704. Zámek – významné dílo barokní 
architektury – byl od počátku budo-
ván s velkorysou barokní koncepcí jako 
komplex výškově odstupňovaných bu-
dov obklopujících čestný dvůr podle 
osy sever – jih. Hlavní budovu tvořilo 
střední válcové jádro, jež přesahovalo 

o výšku jednoho patra čtyři paprskovi-
tě z něj vybíhající jednopatrová křídla. 
V prvním patře se nacházely reprezen-
tační prostory. Čestný dvůr byl na se-
veru uzavřen řadou alegorických soch 
z dílny Matyáše Bernarda Brauna před-
stavujících měsíce a roční doby. Ve své 
původní podobě patřil veltruský zámek 
k nejvýznamnějším dílům vrcholného 
období barokní architektury v Čechách, 
a to i přes jeho pozdější úpravy. 

Blýská se na lepší časy!
Veltrusy postupem let zažívaly tu lep-
ší, tu horší období. Jedna z nejhorších 

ran přišla za druhé světové války, kdy 
zámek obsadilo německé vojsko, které 
v květnu 1945 vystřídala Rudá armá-
da. 
Dnes je zámek v péči Národního pa-
mátkového ústavu a v roce 2002 byl 
prohlášen národní kulturní památkou. 
Celý areál byl zásadně poškozen po-
vodněmi v roce 2002. Od té doby pro-
bíhá postupná revitalizace. V roce 2014 
byly obnoveny všechny parkové mosty 
přes Mlýnskou strouhu a severozápad-
ní křídlo zámku. Hlavní zámecká budo-
va je stále v rekonstrukci.
  Text a foto: Vilém Flášar



Správné znění tajenky z čísla 1: Vítáme vás v novém roce vaše redakce. Správně luštila a potřebné štěstí při losování měla 
Věra Havlíková z Valašské Polanky. Blahopřejeme! Získává výhru od vydavatelství Enigma, které připravuje naši křížovku a je 
také vydavatelem časopisu Křížovky pro každého, jehož další čísla vycházejí 11. a 25. února. Na tajenku z tohoto čísla čekáme 
do 24. února 2020 na doručovací adrese redakce nebo na e-mailu novakova.miloslava@cmkos.cz.
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