
ČTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO | DATUM VYDÁNÍ: 13. ČERVENCE 2020 | CENA : 10 Kč

13

2Pandemie zdůraznila 
význam odborů 4  Nadace pomáhá 

bezmála 30 let 5Svaz rozdělil rekordní 
množství pomoci

Přestože výroba ve fi rmě poklesla, mzdy vzrostly

11 Trampové se toulají 
přírodou už přes 100 let

Firma Rohde & Schwarz, která ve Vimperku vyrábí komunikační a měřicí zařízení, zvýšila od července tarifní mzdy 
o 3,95 %. Průměrná hrubá mzda zaměstnanců tak překročí 36 000 Kč. Přesto, že výroba poklesla přibližně o pětinu, společ-
nost nepropouští a využívá tzv. konta pracovní doby. Kvůli pandemii Covid-19 lidem dokonce předčasně vyplatí prémie. 

Milé kolegyně, milí kolegové, 

během první poloviny roku jsme byli 
doslova bombardováni téměř výhradně 
negativními zprávami. A o mnoho lepší 
to zřejmě nebude ani v měsících násle-
dujících. Nepříznivými prognózami pro 
nadcházející období nás média sytí kaž-
dý den velmi vydatně. Proto bych rád, 
abychom se pokusili vnímat současnou 
situaci s nadhledem a v širších souvis-
lostech. Ani pod kvanty negativních pro-
gnóz bychom do pocitů bezvýchodnosti 
upadat neměli, neboť nám to v ničem 
nepomůže. 
Každá krize, ekonomická, ale i osobní, 
má bezprostřední nepříznivé dopady,
ale současně zahrnuje i potenciál k bu-
doucím změnám. A ty nemusejí být 
nutně jen špatné. Naopak, mohou být 
pro budoucnost v mnohém přínosné. 
Podobné situace, v jaké jsme se ocitli 
kvůli pandemii Covid-19, nám ukazují 
naše slabé, ale i silné stránky. Osobně si 

velmi cením toho, že za této mimořádné 
situace naše odbory ukázaly nebo v sobě 
objevily právě své silné stránky. Pomá-
haly zaměstnancům i tam, kde mana-
gement či státní instituce selhávaly. 
A v této výjimečné situaci dokonce 
dokázaly úspěšně vyjednávat kolektiv-
ní smlouvy, leckdy s pozoruhodnými 
výsledky. 
Tato krize také otevřela odborům 

větší prostor pro vyjednávání s vládou 
a rozšířila možnost vstoupit do legislativ-
ních procesů v takové míře, jaká by dří-
ve byla nepředstavitelná. Řada opatření, 
jež vláda přijala, aby snížila dopady krize 
na jednotlivce a podpořila udržení pra-
covních míst, by bez intervencí odborů 
vůbec nevznikla. A pokud, jistě by nebyla 
tak rozsáhlá. Tím nechci říci, že bychom 
měli nebo mohli být s tím, co vláda
v této mimořádné situaci dělá, spokoje-
ni, chci jen upozornit, že krize ukázala, 
jaký potenciál odbory mají. Ať už jednají 
s managementem, nebo s politickými 
elitami. 
Vím, že nás čeká ještě velmi obtížné 
období, ale současně mne posiluje vědo-
mí, že velká část členů OS KOVO dokáza-
la reagovat na tuto krizi s neuvěřitelným 
nasazením a odvahou. Za to vám všem 
chci velmi poděkovat a popřát klidné, 
spokojené prožití prázdnin. A také odva-
hu do dalších měsíců. 
 Jaroslav Souček - předseda OS KOVO

„Vzhledem k aktuální mimořádné situaci 
vyvolané pandemií Covid-19 a v zájmu 
zachování zaměstnanosti byl v pondělí 
15. června uzavřen dodatek kolektivní 
smlouvy týkající se rozšíření parame-
trů konta pracovní doby a fi nančních 

prémií za odpracované roky ve společ-
nosti. Tento benefi t je standardně vyplá-
cen v březnu a září. Vedení společnosti
a zástupci odborové organizace se však 
domluvili na jejím předčasném vyplace-
ní. Bonus zaměstnanci obdrží v červenci 
jako součást mzdy za červen. Vážím si 
toho, že vyjednávání dodatku kolektivní 
smlouvy bylo i letos vstřícné a že spoko-
jenost zaměstnanců je prioritou obou 
stran. Věřím, že tomu tak bude i nadá-
le,“ konstatoval předseda ZO OS KOVO 
Rohde-Schwarz Vimperk, s. r. o., Marek 
Malý.
I přes nejisté ekonomické výhledy se 
vimperským kovákům podařilo vyjed-
nat navýšení příspěvku na dopravu do 
zaměstnání, výrazně zvýšený příspěvek 
na penzijní připojištění či nově na život-
ní pojištění. „Dosavadní benefi ty, jako 
je dotované stravování, týden dovolené 
navíc a mnoho dalšího, zůstávají nadále 

v platnosti. Zaměstnanci mohou navíc 
využít nového benefi tu fi remní školky, 
jejíž zkušební provoz byl zahájen v květ-
nu letošního roku. Mohou se také ve 
mzdě za červen těšit na vyplacení mi-
mořádné odměny ve výši až 12 000 Kč, 
která byla dojednána při uzavření kolek-
tivní smlouvy v loňském roce,“ upřesnil 
zástupce odborů.
Podle vedoucího personálního odděle-
ní Milana Černého je Rohde & Schwarz 
stabilním zaměstnavatelem, který díky 
zázemí koncernu a silnému postavení na 
trhu může plnit závazky z kolektivního Korektní vztahy mezi odboráři a managemen-

tem trvají navzdory pandemii. 
 FOTO: Archiv Rohde & Schwarz

Vážení čtenáři, 
přejeme vám všem klidné a příjemně 
prožité léto a těšíme se na vás znovu při 
dalším vydání časopisu Kovák, které vyjde 
10. srpna. Redakce

pokračování na str. 2
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„Čeká nás hluboký ekonomický propad, 
který velmi citelně zasáhne především 
nejpočetnější a současně nejzranitel-
nější skupinu ekonomicky aktivní popu-
lace, což jsou zaměstnanci. Z minulosti 
víme, že součástí každé krize byly různé 
snahy o omezování zaměstnaneckých 
práv i vlivu odborů. Význam odborů je 
nyní větší než kdy jindy,“ uvedla Stráská, 
která přijala pozvání OS KOVO na zmí-
něnou konferenci, aby zástupce odborů 
v nejvýznamnějších jihočeských strojí-
renských podnicích informovala o situ-
aci v kraji v souvislosti s koronavirovou 
krizí.
„V současné době představuje pro-
pad příjmů Jihočeského kraje zhruba 
100 miliónů korun každý měsíc. Prognó-
zy do budoucna jsou ovšem mnohem 

horší. Cílem kraje přesto zůstává udržení 
plánované míry investic a zajištění 
služeb ve zdravotnictví, sociální sféře, 
školství apod. V žádném případě nesmí-
me ekonomiku kraje podvázat, což by 
mělo další negativní vliv na prohlubo-
vání krize,“ zdůraznila hejtmanka. Stá-
vající navržené úspory ve výši cca 
500 miliónů korun půjdou na úkor pro-
vozních nákladů kraje.
Podle Ivany Stráské je hlavním cílem 
všech krajských opatření především 
udržet zaměstnanost v regionu, resp. co 
nejnižší nezaměstnanost. Hrozba pro-
pouštění totiž visí nad mnoha segmen-
ty tuzemské ekonomiky podobně jako 
obavy z druhé vlny pandemie Covid-19. 
Ministerstvo práce a sociálních věcí 
odhaduje, že nezaměstnanost by se 
mohla pohybovat na konci letošního 
roku v ČR na úrovni 8-10 %.
„Některé fi rmy již propouštění avizují. 
V masovém měřítku mu sice zatím zabrá-
nil program Antivirus, v Evropě známý 
jako kurzarbeit, prostřednictvím něhož 
stát kompenzuje fi rmám mzdové pro-
středky v rámci dočasné nebo částečné 
nezaměstnanosti. Už je ovšem více než 
jasné, že po ukončení tohoto programu 
přijde o práci hodně lidí,“ konstatoval 
v této souvislosti jihočeských zmocně-
nec OS KOVO Jan Janoušek.
Celostátní vedení OS KOVO zastupoval 

na jednání v Českých Budějovicích mís-
topředseda svazu Libor Dvořák. „Mám 
obrovskou radost, že na problemati-
ku krize a zaměstnanosti, roli odborů 
i pozice zaměstnanců máme s paní 
hejtmankou shodný názor. Potvrzuje 
se, že nestojíme na různých stranách 
barikády a že jedinou cestou k hledání 
optimálních řešení jsou kompromisní 
kroky vzniklé ze společné dohody poli-
tiků, odborů a zaměstnavatelů. Formát 
tripartity v tomto směru prokázal, že 
funguje. Dopady krize nikdo nedokáže 
odhadnout a role odborů je zcela jasná. 
Nemůžeme si dovolit ani dočasně slevit 
z dodržování práv, která zaměstnance 
chrání,“ upozornil Dvořák.
OS KOVO působí v současné době 
v 60 převážně strojírenských podnicích 
na jihu Čech. V regionu má více než pět 
tisíc členů, což představuje přibližně 
24 % všech zaměstnanců těchto fi rem. 
Zaměstnanci by si podle Dvořáka měli 
uvědomit, že členstvím v odborech posi-
lují mandát při vyjednávání se zaměst-
navateli. „Odbory jsou v současné době 
jedinou organizovanou silou, která 
dokáže účinně a legální cestou hájit prá-
va zaměstnanců. Čím více zaměstnanců 
odbory svým členstvím podpoří, tím lep-
ší bude jejich vyjednávací pozice. Sám je 
každý slabý a více zranitelný,“ pozname-
nal Dvořák. (pp)

Hejtmanka Stráská: Význam odborů je větší než jindy

Schůzky se zúčastnil předseda OS KOVO 
Jaroslav Souček, předseda hutnické 
sekce Roman Ďurčo, její místopředse-
da Marcel Pielesz a specialista-ekonom 
Alena Paukrtová. Na pořadu jednání 
byla diskuse o možných opatřeních pro 

případ, kdy by v ocelářství došlo k masiv-
nímu propouštění. Odboráři také ocenili 
práci ministryně a celého ministerstva 
při prosazování programů k podpoře 
zaměstnanosti a sociálních opatření 
v době koronakrize.  (ap)

Na schůzce s ministryní jednali o ocelářství
Rada Hutnické odvětvové sekce OS KOVO se na svém červnovém zasedání 
shodla na tom, že v případě přetrvání nepříznivého vývoje v sektoru oceli a 
negativního přístupu Evropské komise bude požadováno, aby byl vládou ČR 
přijat sociální program pro případně propouštěné zaměstnance. K tomuto 
tématu se ve středu 8. července 2020 uskutečnilo jednání s ministryní práce 
a sociálních věcí Janou Maláčovou. 

Při ochraně zaměstnanců v důsledku dopadů koronavirové krize, jejíž skutečný rozsah je zatím stále jen těžko odhad-
nutelný, sehrají zcela zásadní a nezastupitelnou roli odbory. Na krajské konferenci jihočeského sdružení Odborového 
svazu KOVO v Českých Budějovicích to v úterý 23. června řekla jihočeská hejtmanka Ivana Stráská.

Podle jihočeské hejtmanky Ivany Stráské krize 
posílila význam odborů. 

FOTO: ZO IGW

Zástupci Hutnické odvětvové sekce OS KOVO 
a předseda svazu s ministryní Janou Maláčovou 
projednávali možná řešení krize v  hutnictví. 
 FOTO: (ap) 

dokončení ze str. 1

vyjednávání i v době po koronaviro-
vé pandemii. „Stavíme na tradici dob-
rého zaměstnavatele a spokojenosti
našich zaměstnanců. Jsem moc rád, 
že i v této nelehké době můžeme 

ocenit jejich práci a angažovanost,“ uvedl.
Rohde & Schwarz Vimperk, s. r. o., je sou-
částí celosvětového koncernu se sídlem 
v Mnichově. V současné době má více 
než 820 zaměstnanců a patří k největším 

zaměstnavatelům v regionu. Základní 
organizace OS KOVO působí ve vimper-
ském závodě od jeho vzniku v roce 2001. 
Je zde organizováno více než 200 zaměst-
nanců. (ČTK, red)
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„Během uplynulých týdnů proběhla 
jednání části odvětvových sekcí a dal-
ší schůzky, na jejichž základě jsme si 
mohli utvořit dosti detailní představu 
o situaci v jednotlivých fi rmách. Nejvíc 
zasaženými segmenty jsou automobilo-
vý průmysl a ocelářství, ale dotkne se to 
i dalších odvětví v působnosti OS KOVO. 
Můžeme mluvit o tom, že to zasáhne 
průmysl jako celek. V tuto chvíli je vel-
mi těžké odhadovat míru negativních 
dopadů, protože ještě běží nebo dobí-
hají vládní opatření na podporu fi rem. 
Teprve až skončí, uvidíme reálný obraz 
těch dopadů,“ upozorňuje místopřed-
seda Libor Dvořák. Reálnější představu 
bude možné si udělat až ke konci roku. 
Odhady Ministerstva práce a sociálních 
věcí ČR nicméně říkají, že tou dobou by 
míra nezaměstnanosti mohla vzrůst na 
8 nebo 9 %. 
„Jako odbory bychom teď měli tlačit 
nejen na pomoc fi rmám, ale hlavně na 
pomoc jednotlivým lidem, kteří budou 
postiženi propouštěním a budou hle-
dat zaměstnání. Takže konkrétní lidé 

a konkrétní pomoc budou v nadcházejí-
cím období hlavními tématy pro odbory 
a doufám, že i pro vládu,“ upozorňuje 
jeden z místopředsedů svazu. Pandemie 
otřásla všemi sférami byznysu, v někte-
rých případech urychlila procesy, k nimž 
by dříve či později stejně došlo. „Jestli se 
některé fi rmy do této chvíle držely nad 
vodou jenom díky vládním balíčkům, 
jakmile o ně přijdou, ukáže se, které 

z nich byly zdravé a které dlouhodobý 
potenciál neměly,“ dodává Libor Dvořák.
Speciální kapitolou jsou dvě klíčová 
odvětví – ocelářství a automobilový prů-
mysl. „Právě tyto dva segmenty výroby 
pocítily dopady nejvíce, i když v ocelářství 
jde o problém dlouhodobější, a pokud 
se nebude řešit, bude to mít nejen pro 
Českou republiku, ale pro celou Evro-
pu obrovské negativní důsledky,“ varu-
je místopředseda před prohlubujícím 
se úpadkem evropského ocelářství. To 
není schopno konkurovat dovozům oce-
li ze zemí, které neberou ohledy na eko-
logii, a proto je jejich výroba levnější. „EU 
proti tomu musí udělat jasná opatření. 
Zatím je nedělá nebo jsou tak slabá, že 
to nefunguje. Trpí tím nejen ocelářství, 
ale de facto celý evropský průmysl. Jde 
o to nastavit pravidla tak, aby se nevy-
platilo dovážet sem něco, co našim 
ekologickým standardům při výrobě 
nevyhovuje a co planetu mnohem více 
znečišťuje,“ kritizuje strategii Evropské 
komise místopředseda Libor Dvořák.  
 (jom)

Po pomoci fi rmám přichází čas pomáhat jednotlivcům

V úvodu setkání se odboráři rozloučili 
s bývalým předsedou ZO OS KOVO PBS 
Velká Bíteš, Františkem Škarpíškem. 
„Pokud mi zdraví dovolí, budu dál pomá-
hat,“ ujistil své kolegy odcházející odbo-
rový lídr. Předseda svazu Jaroslav Sou-
ček referoval mimo jiné o situaci v prů-
myslu u nás i v Evropě. „Levná čínská 
ocel zaplavuje celý svět včetně Evropy. 
Bohužel se politici EU nechovají rozum-
ně. Počátkem června zvýšili dovozní kvó-
ty o 3 %, což znamená, že ocelárny na 
území EU včetně České republiky jsou ve 
velké konkurenční nevýhodě,“ okomen-
toval nepříznivý vývoj v ocelářství.
Místopředseda OS KOVO Libor Dvo-
řák poděkoval v souvislosti s pandemií 
zaměstnancům regionálních pracovišť 
za precizní monitorování vývoje ve fi r-
mách. „Situace nebyla jednoduchá, přes-
to jste v často chaotických podmínkách 
dokázali poskytovat důležité informace 
o vývoji pandemie, které bylo možno
v rámci OS KOVO sdílet se všemi členy. 

Chtěl bych za vaši práci velmi podě-
kovat,“ uvedl místopředseda Dvořák. 
Účastníci konference se podrobně 
zabývali také podmínkami na trhu prá-
ce v regionu. „Průměrná měsíční mzda 
vzrostla v rámci Krajského sdružení 
Vysočina z loňských 34 226 na 34 998 Kč, 

což je nárůst o 2,3 %. Průměrná měsíční 
mzda se zvýšila o 772 Kč,“ uvedl mimo 
jiné ve zprávě o činnosti KS zmocněnec 
OS KOVO za Kraj Vysočina Roman Bence. 
Barbora Beranová shrnula aktivity Komi-
se mladých, ocenila zejména zahraniční 
spolupráci s německými odboráři.  (mia)

Krajská konference mapovala situaci na Vysočině
Zejména přehledem činnosti za uplynulý rok se zabývala konference Krajského sdružení OS KOVO kraje Vysočina, 
která proběhla v úterý 30. června v jihlavském Domě kultury a odborů. Na zasedání zazněly mimo jiné aktuální infor-
mace z Regionální rady ČMKOS Kraje Vysočina nebo zpráva Komise mladých. Aktuality OS KOVO přednesli zástupci 
výkonného vedení - předseda Jaroslav Souček a místopředseda Libor Dvořák. 

Jak hluboký ekonomický propad nás čeká a jak dlouho potrvá, jsou otázky, na něž se v tuto chvíli odpovědět nedá, říká 
místopředseda Odborového svazu KOVO Libor Dvořák. Podle něj by ale po vládní podpoře fi rem měla následovat stejně 
energická pomoc jednotlivým lidem.

Podle místopředsedy Libora Dvořáka se teď 
pozornost odborů i vlády musí zaměřit na 
jednotlivce.  FOTO: J. M. 

Kováci schválili usnesení konference KS OS KOVO kraje Vysočina.
 FOTO: (mia)
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Nejprve tedy uveďme, co je Nadace 
OS KOVO?

Nadace OS KOVO je samostatnou práv-
nickou osobou, která vznikla již v roce 
1991 a od té doby se v důsledku změn 
zákonů různě transformovala. Nicmé-
ně její poslání je neměnné. Je tvořena 
majetkem vyčleněným k určitému účelu, 
na který je její činnost vázána. Zaklada-
telem je OS KOVO.

Co je účelem Nadace OS KOVO?

Nadace je určena k obecně prospěšným 
cílům, zejména k podpoře a pomoci 
členům OS KOVO a jejich rodinám: 
• v oblasti zdravotní péče
• při fi nancování nekomerčních 
 zdravotnických programů
• při fi nancování vzdělávacích progra-

mů a vytváření stipendijních míst 
 a pobytů ve vztahu k zaměstnancům 

kovoprůmyslu

Jak Nadace OS KOVO pomáhá?

V závěru loňského roku schválili členo-
vé nově zvolené správní a dozorčí rady 

čtyři z celkem pěti předložených žádostí. 
Ve dvou případech šlo o příspěvek na 
zakoupení invalidního vozíku (jedná se 
o poskytnutí příspěvku nad rámec toho, 
co hradí zdravotní pojišťovny). V jed-
nom případě byl schválen příspěvek na 
vzdělávání pro dítě, jehož otec zemřel. 
Další ze schválených žádostí se týkala 
příspěvku na následnou zdravotní péči 
osobám v tíživé životní situaci. Jde tedy 
vždy o pomoc nad rámec toho, čeho 
se lidem dostane v rámci zdravotního 
pojištění nebo sociálního zabezpečení 
ze strany státu. 

Jak mohu Nadaci OS KOVO poslat 
žádost?

Nadaci s žádostí o podporu v oblasti 
zdravotnictví či vzdělávání kontaktuj-
te na nově zprovozněný e-mail nada-
ce@oskovo.cz. Následně se s Nadací 
domluvíte, co je zapotřebí k žádosti 
o podporu doložit. V budoucnu bychom 
rádi na webu zpřístupnili základní údaje 
o Nadaci a podrobné informace, jak lze 
o pomoc požádat. Doufejme, že se nám 
to podaří brzy realizovat.

Nadace Odborového svazu KOVO pomáhá už skoro 30 let
Už je to nějakou dobu, co se o Nadaci OS KOVO v Kováku psalo, a jelikož došlo k obměně několika členů správní a 
dozorčí rady, je na místě připomenout, co je posláním této Nadace, aby mohla co nejlépe naplnit svůj účel a pomáhat 
potřebným.

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

    Počet    Počet osob       Počet                  Počet propuštěných zaměstnanců
                                                    zaměstnanců   v karanténě  nakažených                   kmenových                   agenturních

CELKEM K     9. 7. 2020  305502                             3295   55 1227   5345

Datum a čas

CELKEM K  12. 6. 15:25 305502 3295 55 1015 5310

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

CELKEM K  25. 5. 17:10 305502 3294 55 932 5029

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

CELKEM K  19. 5. 6:40 305422 3302 54 764 4764

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

CELKEM K  11. 5. 16:00  305336  3350  57  686  4821

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

CELKEM K  5. 5.  15:40  305289 3489  57 595 4821

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

CELKEM K  28. 4.  14:10  304488  3532  58  563  4133

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

CELKEM K  22. 4.  17:21  304574  3610  54  553  4147

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

CELKEM K  15. 4.  16:05  305271  3744  40  529  2720

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

CELKEM K  6. 4.  12:23  302516  3733  22  495  2291

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

CELKEM K  1. 4.  8:45  295444  3766  21  476  1950

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

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

Jedním z těch, jež Nadace OS KOVO podpořila, 
je Josef Hadaš z Brna. Příspěvek ve výši 12 tisíc 
korun posloužil na úhradu doplatku za invalidní 
vozík pro jeho hendikepovaného syna. 

 FOTO: Nadace OS KOVO
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Komise k živelním pohromám OS KOVO rozdělila během června rekordní množství pomoci. Finanční podpora
v řádech tisíců a desetitisíců korun putovala k poškozeným ze všech koutů země – do Čech i na Moravu. Šlo o odborá-
ře, kteří utrpěli škody na majetku v důsledku nedávných extrémních dešťů. „Toto období bylo skutečně výjimečné, 
tolik žádostí o sociální pomoc v tak krátkém čase jsem jako předseda komise ještě nezažil,“ připustil místopředseda 
OS KOVO a předseda komise Tomáš Valášek.
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Záplava v Trnavě u Třebíče

1.-7. červen - Záplavy vyvolané lokál-
ními srážkami čtyřikrát vyplavily rodin-
ný dům Jolany Nyklové ze ZO OS KOVO 
Bosch Jihlava. Voda zaplavila garáž, kte-
rá je součástí rodinného domu, a po-
škodila omítky. Také v podkroví došlo 
k poškození sádrokartonových desek. 
Komise přiznala Jolaně Nyklové sociální 
podporu ve výši 20 000 Kč.

Přívalové deště v Hodoníně

10. červen - Voda z přívalového deště 
protekla střešní izolací a poškodila byt 
Petera Kováče ze ZO OS KOVO Hodonín. 
Komise v tomto případě rozhodla o udě-
lení sociální podpory ve výši 13 000 Kč.

Extrémní srážky v Poteči na Zlínsku

13. červen - Kanalizace nestačila 
pojmout vodu z přívalového deště. Voda
vystoupala do suterénu rodinného 
domu Josefa Vlčka ze ZO OS KOVO 
Groz-Beckert a poškodila podlahy, 
stěny, vestavěné skříně a některé 

elektrospotřebiče včetně elektrokol. 
Pro Josefa Vlčka bylo z Konta živelních 
pohrom uvolněno 25 000 Kč.

Bouřka v Heřmanově Městci

14. červen - Lokální silná bouřka způso-
bila zatopení rodinného domu a zahrady 
Jana Kočího ze ZO OS KOVO Tesla Pře-
louč. Voda poškodila sklepní prostory 
celého domu a vzlínající vlhkost pronikla 
do bytových prostorů. Došlo ke zničení 
plynového kotle, poškození elektroin-
stalace, topení a rozvodů vody, dále jsou 
zničeny drobné elektrospotřebiče, pila, 
svářečka, nářadí, motocykl a nábytek ve 
sklepě. Komise živelních pohrom uděli-
la Janu Kočímu sociální podporu ve výši 
30 000 Kč.

Rozlití rybníka ve Zdechovicích v Par-
dubickém kraji

14. červen - Silný přívalový déšť vyvo-
lal bleskovou povodeň. Došlo k rozlití 
rybníka i jeho přítoků a přívaly vody 
zasáhly dům a zahradu Petry Svobodo-
vé ze ZO OS KOVO Tesla Přelouč. Poško-
zen byl nejvíce pokoj pro hosty, sklad 

a technická místnost s dílnou. Vyplave-
ny byly pultový mrazák, sušička, pračka, 
sedací souprava, nábytek a podlahové 
krytiny. Vše muselo být vyhozeno. Pet-
ra Svobodová obdržela sociální podpo-
ru z Konta živelních pohrom ve výši 
30 000 Kč.

Povodeň v Raspenavě

20. červen - Vydatným dešťům padlo 
na vrub zaplavené přízemí rodinného 
domu Stanislava Chaloupeckého ze 
ZO OS KOVO Autobrzdy. Hladina řeky 
Smědá překročila třetí povodňový stu-
peň. Podle předložené fotodokumen-
tace byly poškozeny všechny místnosti. 
Poničený byl veškerý nábytek, elektro-
spotřebiče a podlahy. Stanislav Chalou-
pecký obdržel sociální podporu ve výši 
30 000 Kč.

Zatopení spodní vodou ve Skalici 
u Frýdku Místku

21. červen - Spodní voda zatopila sklep 
a garáž rodinného domu Lukáše Drexle-
ra ze ZO OS KOVO Hyundai Czech. Došlo 
k částečnému poničení zdí a movitého 
majetku. Komise k živelním pohromám 
posoudila, že vzniklá škoda na omítkách 
si vyžádá nutnost vysušení a vymalová-
ní a přiznala Lukáši Drexlerovi sociální 
podporu ve výši 3 000 Kč.  (mia, jom)

Svaz rozdělil rekordní množství pomoci obětem živlů

kovak 13x2020.indd   5kovak 13x2020.indd   5 10.7.2020   15:20:0210.7.2020   15:20:02



6 | KOVÁK číslo 13/2020 |13. července | Okénko do regionu

Tlak pandemie COVID-19 kováci ustáli
Okénko do regionu | Ing. Ivo Kužel, vedoucí RP OS KOVO Plzeň a Karlovy Vary

Regionální pracoviště OS KOVO Plzeň působí ve dvou krajích – Plzeňském a Karlovarském. V součas-
né době v obou krajích poskytujeme poradenství, servis a zabezpečení pro celkem 61 základních 
organizací, z čehož je jedna sdružená. V Plzeňském kraji je 52 ZO a v Karlovarském devět. Dvě ZO 
z celkového počtu jsou v současné době v likvidaci, dále máme osm seskupení členů (v Plzeňském 
kraji sedm a v Karlovarském jedno). Bohužel už druhým rokem dochází k poklesu členské základny. 
Nepodařilo se obnovit růst, ačkoli do našich řad vstoupilo v roce 2019 celkem 476 nových členů.

Po delší době se 
podařilo obsadit 

RR OS ČMKOS Karlovarského kra-
je. Tento post byl svěřen předsedovi 
základní organizace z regionu, stal se 
jím předseda ZO OS KOVO SKF Chodov 
Vasileios Prodromou. Poděkování za 
odvedenou práci v uplynulém období 
v RR OS ČMKOS KV patří JUDr. Šticho-
vi, který zde tuto funkci zastával delší 
dobu. Po roce ve funkci je vidět pokrok 
ve spolupráci v rámci RR OS ČMKOS 
v Karlových Varech. 
V rámci krajského sdružení jsme i nadá-
le pro pomoc jednotlivým organizacím 
měli vyčleněny výjezdní dny RP, kdy 
jsme pokračovali ve spolupráci s Radou 
KS a jednotlivými zástupci VO v náv-
štěvách základních organizací v naší 
působnosti. 

Kolektivní smlouvy

V regionu bylo v rámci ZO a SČ uzavře-
no k 30. červnu 2020 celkem 63 kolek-
tivních smluv, což je srovnatelné s před-
chozími lety. U kolektivních smluv, které 
byly uzavírány k 31. prosinci loňského 
roku a do 30. června letošního roku, se 
podařilo dohodnout průměrný nárůst 
do 3 % u 22 KS, do 6 % u 21 ZO a do 
10 % u pěti KS. To je pro členy a zaměst-
nance ve společnostech, kde naše orga-
nizace působí, velmi pozitivní zpráva. 
V rámci probíhajícího KV děkuji výbo-
rům a vyjednávacím týmům za jejich 
práci ve prospěch všech zaměstnanců. 
Kolektivní vyjednávání je v dnešní době 
čím dál těžší a dojednávané podmínky 
složitější. 
Po dlouhém jednání se podařilo pode-
psat KS ve společnosti Safran Cabin 
CZ, s. r. o., Plzeň, kde v letošním roce 
vzniklá základní organizace vyrostla na 
seskupení členů, jež předtím ve fi rmě 
působilo a vytvořilo základy pro další 
odborovou činnost ve společnosti. 

Činnost odborů v době pandemie

V souvislosti s opatřeními v rám-
ci Covid-19, vyhlášením nouzového 

stavu v ČR a opatřeními ve fi rmách, 
která se dotkla zaměstnanců a našich 
členů, musím poděkovat všem před-
sedům ZO a jejich výborům za práci, 
kterou navzdory obrovskému tlaku
a krizovým situacím odvedli. Podě-
kování patří i zaměstnancům na RP 
za poskytování servisu a poradenství 
v době koronaviru. Situace není a ne-
bude jednoduchá, poněvadž důsled-
ky „pandemie“ poneseme delší dobu.
V první fázi jsme se všichni soustředili 
na ochranu zdraví, na bezpečnou práci 
pro všechny, při poklesech výroby na 
udržení pracovních míst. Při pokračující 
situaci je naším prvořadým úkolem při 
jednáních zachovat zaměstnanost, aby 
nedocházelo ke snižování životní úrov-
ně zaměstnanců a jejich blízkých.

Seskupení členů

Seskupení členů se stala nedíl-
nou součástí regionálního pracoviště 
a Krajského sdružení OS KOVO. V něk-
terých případech musejí seskupení 
členů (Amphenol Ostrov) nebo základ-
ní organizace činnost ukončit. K tomu 
letos došlo u ZO OS KOVO TS Plzeň 
a Elektro porcelán Merklín, kde zaměst-
navatelé skončili. Nově se podařilo na 
sklonku roku 2019 založit odborové 
organizace v rámci našich sesku-
pení členů u společností Konplan,
s. r. o., Plzeň a Ball Beverage Packaging 
Czech Republic, s. r. o., Dýšina.  
I u nově vzniklých odborových organi-
zací je vidět rozdíl v přístupu zaměstna-
vatelů ve vedení sociálního dialogu, kdy 
například společnost Konplan může 
posloužit jako negativní příklad. V rámci 
spolupráce s kolegy z IGM jsme požáda-
li německou stranu o pomoc i v rámci 
podnikové rady společnosti KRONES 
z Regensburgu. 

Spolupráce ve školství

Pokračujeme ve velmi dobré spolupráci 
prostřednictvím RP se středoškolským 
vzděláváním za spolupráce RP Plzeň, 
ZO OS KOVO SOU Domažlice a SOU 

Domažlice pod vedením ředitelky Mgr. 
Buršíkové. Bohužel nás v letošním roce 
prozatím omezila opatření v souvislosti 
s nouzovým stavem, ale předpokládá-
me další dobrou spolupráci při sezna-
mování učňů - maturantů s tím, co je 
čeká po absolvování školy. Seznamu-
jeme je se základy pracovního práva 
a BOZP, účastníme se také akcí pořáda-
ných SOU Domažlice a Stod. 

Další činnosti

Poskytování právní pomoci je pro naše 
členy jednou z nejdůležitějších služeb 
a vzhledem k tomu, že jde o bezplatnou 
službu, zájem o ni roste. Poskytova-
né právní rady a pomoc nejsou výluč-
ně z oblasti pracovního práva, nemocí 
z povolání a náhrad, ale stále více se 
týkají i práva soukromého. 
K problematice BOZP pravidelně orga-
nizujeme počátkem měsíce června 
a v prosinci semináře pro specialisty 
BOZP z výborů ZO. Dále poskytujeme 
pomoc formou kontrol dodržování 
BOZP u jednotlivých fi rem v působnosti 
ZO a SČ. Významnou činností RP je také 
šetření podmínek při podezření nebo 
vzniku nemocí z povolání. Dále pokra-
čujeme v evidenci členské základny 
a její pravidelné aktualizaci. 

RP na nové adrese

Již více než osm měsíců sídlí regionální 
pracoviště v budově, která je v majetku 
OS KOVO na adrese Keřová 320/9 Plzeň. 
Výhodou je dobrá dostupnost pro naše 
členy – pěšky přes most gen. Patto-
na nebo cestou kolem OC Kaufl and 
směrem k Plaze na druhé straně Mže. 
Parkování je v dosahu cca 250 m od 
budovy RP. 
Stěhování nenarušilo standard a ply-
nulost poskytovaných služeb. Dou-
fáme, že změnou adresy došlo 
a dojde ke zvýšení komfortu při 
poskytování služeb našim základ-
ním  organizacím, seskupením členů 
a při poradenství jednotlivým členům 
OS KOVO.
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Uzamčené únikové východy
Na slovíčko s bezpečákem  | Radek Král, specialista BOZP RP České Budějovice

Zaměstnavatel nás nutí zamykat hlavní vchodové dveře do budovy již od 13,00, přestože jsou 
zaměstnanci stále v kancelářích. Vchodové dveře jsou jediným přístupem do kancelářských prostor 
a jsou i únikovým východem. Může tak postupovat kvůli ochraně svého majetku?         J. M., Přelouč

Požadavky na úniko-
vé cesty a východy 
jsou uvedeny v bodě 
2.3 přílohy naříze-
ní vlády č. 101/2005 

Sb., o podrobnějších požadavcích na 
pracoviště a pracovní prostředí. Úni-
kové cesty a východy musejí svým dru-
hem, počtem, kapacitou, technickým 
vybavením a provedením odpovídat 
požadavkům zvláštních právních před-
pisů (zákon č. 133/1985 Sb., o požární 
ochraně, ve znění pozdějších předpisů), 
musejí zůstat trvale volné, bez překážek 
a vést co nejvhodnější cestou k východu 
do volného prostoru nebo na bezpečné 
místo. V případě nebezpečí musejí mít 
zaměstnanci možnost rychle a co nej-
bezpečněji opustit pracoviště.
Druh a počet únikových cest a dveří, 
kterými vede úniková cesta, jejich kapa-
cita, provedení a vybavení závisejí na 
způsobu používání, vybavení a pova-
ze pracoviště, jakož i na maximálním 
počtu osob, které mohou být na praco-
višti přítomny. Únikové cesty, východy
a evakuační výtahy na únikových ces-
tách musejí být trvale označeny značka-
mi pro únik a evakuaci osob. Tam, kde je 
to technicky vhodné, lze k jejich označe-
ní použít orientační systémy z materiá-
lů s dostatečnou délkou dosvitu nutnou 
na dobu opuštění budovy (nařízení vlá-
dy č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístě-
ní a provedení bezpečnostních značek 
a značení a zavedení signálů).
Dveře, kterými prochází úniková cesta 

pro případ nebezpečí, musejí být prů-
chodné bez dalších opatření a zvláštní 
pomoci; otevírají se zpravidla ve směru 
úniku; nesmějí zajištěním proti vstu-
pu nepovolaných osob bránit úniku 
a evakuaci osob; nesmějí být posuvné 
nebo karuselového provedení; nouzové 
východy určené v projektové dokumen-
taci stavby se otevírají ve směru úniku. 
Mechanismus ovládání dveří, kterými 
prochází úniková cesta, musí být zvolen 
tak, aby mohly být snadno a bez zbyteč-
ného prodlení otevřeny jakoukoli oso-
bou, která by je chtěla použít v případě 
nebezpečí.
Únikové cesty a východy musejí být 
během provozní doby budovy dosta-
tečně osvětleny a vybaveny nouzovým 
osvětlením vyhovujícím normovým 
požadavkům. Tam, kde je to technicky 
vhodné, je možné použít k jejich ozna-
čení orientační systémy z materiálů 
s dostatečnou délkou dosvitu nutnou 
na dobu opuštění budovy (nařízení vlá-
dy č. 375/2017 Sb.).
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. výslovně 
nestanoví, zda dveře, kterými prochází 
úniková cesta, musejí být trvale odem-
čeny, nebo zda můžou být uzamčeny. 
V tomto nařízení se mimo jiné uvádí, že 
„dveře, kterými prochází úniková ces-
ta, musejí být průchodné bez dalších 
opatření a zvláštní pomoci“, „nesmějí 
zajištěním proti vstupu nepovolaných 
osob bránit úniku a evakuaci osob“, 
„mechanismus ovládání dveří, který-
mi prochází úniková cesta, musí být 

zvolen tak, aby mohly být snadno a bez 
zbytečného prodlení otevřeny jakou-
koli osobou, která by je chtěla použít 
v případě nebezpečí“. Takže je povin-
ností zaměstnavatele být v souladu s 
výše uvedenými požadavky citovaného 
nařízení, což znamená, že může na dve-
ře únikové cesty z vnější strany umís-
tit kouli apod., čímž zabrání přístupu 
nepovolaných osob do budovy. Dveře 
únikové cesty zevnitř však musejí být 
v průběhu provozní doby budovy ode-
mčené. Dále podle ustanovení § 102 
odst. 6 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce, ve znění pozdějších předpisů, je 
zaměstnavatel povinen přijmout opat-
ření pro případ zdolávání mimořád-
ných událostí, jako jsou havárie, požá-
ry a povodně, jiná vážná nebezpečí 
a evakuace zaměstnanců včetně poky-
nů k zastavení práce, okamžitému 
opuštění pracoviště a odchodu do 
bezpečí. Zaměstnavatel tak musí 
vyhodnotit všechna rizika na praco-
vištích a přijmout účinná opatření 
k ochraně života a zdraví zaměstnanců 
v případě mimořádných událostí.

FOTO: Pixabay

Změny u příspěvku na bydlení
Bydlení | JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR 

Pobírám příspěvek na bydlení. Bez tohoto příspěvku bych nezvládla platit nájemné. Dočetla jsem 
se, že snad od července 2020 platí pro příspěvek na bydlení nějaké změny. Je to pravda? A jaké změ-
ny to jsou?                                                                                                                                       J. K., Volary

Dne 1. ledna 2020 
(a u příspěvku na 
bydlení dne 1. čer-
vence 2020) nabyl 
účinnosti zákon

č. 363/2019 Sb., kterým se mění zákon 

č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, 
ve znění pozdějších předpisů. S přijetím 
tohoto zákona mimo jiné došlo ke změ-
ně ve stanovení okruhu společně posu-
zovaných osob u příspěvku na bydlení.
V praxi to znamená, že od 1. července

2020 bude Úřad práce ČR brát při 
posouzení nároku na příspěvek na byd-
lení jako společně posuzované osoby 
např. manžela nebo manželku, part-
nera nebo partnerku, otce nebo mat-
ku dítěte či nezletilé, nezaopatřené 

kovak 13x2020.indd   7kovak 13x2020.indd   7 10.7.2020   15:20:0410.7.2020   15:20:04



8 | KOVÁK číslo 13/2020 | 13. července | Servis

dokončení ze str. 7

děti a všechny jiné osoby, které v dané 
domácnosti žijí. Tedy osoby, které spo-
lečně s žadatelem o dávku užívají byt 
(v bytě bydlí) a hradí společné náklady 
na své potřeby. 
V této souvislosti se mění formulář 
Žádosti o příspěvek na bydlení. Žada-
tel musí od 1. července 2020 vyplnit ten-
to nový formulář, kde kromě trvalého 
pobytu a adresy pro doručování vyplní 
také informaci o tom, kde skutečně 
žije. V části B už nebude uvádět jména 
těch, kteří s ním mají v bytě pouze hlá-
šený trvalý pobyt, ale uvede všechny 
osoby, které s ním v domácnosti sku-
tečně žijí.

Dále je nutno doložit:
• Průkaz totožnosti pro všechny uve-

dené osoby, rodný list u dětí do
15 let nebo v případě, že v průkazu 
totožnosti není uvedeno rodné pří-
jmení.

• Doklad o výši čtvrtletního příjmu 
pro každou ze společně posuzo-
vaných osob, která vyplnila, že má 
příjmy, příp. Doklad o výši příjmů 
nezaopatřeného dítěte za červe-
nec a srpen (pokud osobou s pří-
jmy je nezaopatřené dítě a jedná-li 
se o prokázání příjmu za 3. čtvrtletí 
daného roku).

• Prohlášení osob, které nemají pří-
jmy rozhodné pro nárok na dávky, 
pokud u osoby není vyplněno, že 
příjmy má.

• Prohlášení osob, které neuhrazují 
náklady na své potřeby společně 
s žadatelem, pokud u osoby není 
vyplněno, že společně náklady uhra-
zuje. (formulář platný od 1. července 
2020)

• Pro trvání nároku na dávku musí 
každá ze společně posuzovaných 
osob předložit příslušný doklad do 
konce prvního měsíce čtvrtletí, na 
které nárok na dávku prokazuje.

• Doklad o výživném poskyto-
vaném společně posuzovanou 

osobou, pokud některá ze společ-
ně posuzovaných osob pobírala 
v rozhodném období příjem přijatý 
v rámci plnění vyživovací povinnosti 
podle zákona o rodině nebo obdob-
ná plnění poskytovaná ze zahraničí 
a poskytovatel tohoto příjmu je rov-
něž společně posuzovanou osobou.

• Doklad o tom, že byt je užíván na 
základě nájemní smlouvy nebo 
vlastnictví k nemovitosti.

• Doklad o výši nákladů na bydle-
ní za byt, na který je uplatňován 
příspěvek na bydlení s úhradami 
za nájemné, služby a energie včet-
ně vyúčtování zálohových plateb, 
pokud vyúčtování spadá do kalen-
dářního čtvrtletí, za které se nákla-
dy na bydlení prokazují. Pro trvání 
nároku na dávku v dalších kalendář-
ních čtvrtletích po přiznání dáv-
ky musí příjemce dávky předložit 
Doklad o výši nákladů na bydlení 
do konce prvního měsíce čtvrtletí, 
na které nárok na dávku prokazuje.

• Potvrzení o nezaopatřenosti dítěte 
- pro nezaopatřené děti po skončení 
povinné školní docházky a vždy od 
školního roku začínajícího v kalen-
dářním roce, v němž dítě dovrši-
lo 15 let. Nezaopatřenost dítěte je 
nutno prokázat doložením jednoho 
z následujících potvrzení: Potvrzení 
o studiu, Potvrzení o zdravotním 
stavu nezaopatřeného dítěte, 
Potvrzení o neschopnosti sou-
stavně se připravovat na budoucí 
povolání nebo vykonávat výdě-
lečnou činnost pro nemoc či úraz, 
Potvrzení o vedení v evidenci ÚP 
pro uchazeče o zaměstnání po 
skončení povinné školní docházky 
do 18. roku věku nebo Rozhodnu-
tím o přerušení studia na VŠ v sou-
vislosti s těhotenstvím, porodem či 
rodičovstvím.

• Doplňující údaje o osobách k žá-
dosti o příspěvek na bydlení, 
pokud lze v domácnosti vytvořit 

více okruhů společně posuzovaných 
osob. (formulář je platný od 1. čer-
vence 2020)

• Pracovní smlouvu nebo potvrzení 
o pobírání dávek v nezaměstna-
nosti v případě, že žadatel o dávku 
nebo některá ze společně posuzova-
ných osob je občanem jiného státu 
EU a na území ČR neměl nebo nemě-
la ke dni podání žádosti trvalý pobyt 
nebo mezi dnem hlášení k pobytu 
v ČR a dnem, od něhož je požado-
váno přiznání dávky, neuplynulo
365 dnů.

• Doklad o hlášení k pobytu na 
území ČR, které musí být delší než 
365 dní, pokud žadatel nebo společ-
ně posuzovaná osoba není občanem 
ČR.

Potřebné formuláře (formulář žádosti 
o příspěvek na bydlení a formulářové 
přílohy) včetně návodu a vzoru vyplně-
ného formuláře naleznete na https://
www.mpsv.cz/-/zadost-o-prispevek-na-
bydleni. 
Další velkou změnou je fakt, že zaměst-
nanci Úřadu práce ČR mají v rámci 
hodnocení nároku na dávku oprávnění 
vykonat v předmětném bytě místní 
šetření. Cílem tohoto opatření je zjiště-
ní všech skutečností rozhodných nejen 
pro vznik nároku na dávku, ale také 
určení její výše. Šetření budou moci 
zástupci ÚP ČR vykonat po předchozím 
souhlasu žadatele o dávku, příjemce 
dávky nebo společně posuzovaných 
osob. V tomto ohledu je třeba upozor-
nit na to, že zástupce Úřadu práce ČR 
se vždy při výkonu šetření v místě 
prokáže příslušným služebním prů-
kazem i zvláštním oprávněním, které 
vydává krajská pobočka Úřadu práce 
ČR.
Odpověď byla zpracována i za použití 
informací zveřejněných na webových 
stránkách Ministerstva práce a soci-
álních věcí ČR. Právní předpis: Zákon 
č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpo-
ře, ve znění pozdějších předpisů.

FOTO: Pixabay
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Zrušení předkupního práva spoluvlastníků
Bydlení | JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR 

Můžete prosím vysvětlit, jak se od 1. července 2020 dotkne zrušení předkupního práva převodu jednotek 
v SVJ?                                                                                                                   M. P., Ústí nad Labem

Dne 1. července 2020 nabyl účinnosti 
zákon č. 163/2020 Sb., kterým se mění 
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů, a další 
související zákony.
V případě předkupního práva ke spo-
luvlastnickému podílu na nemovité 
věci se novelou vrátila do občanského 
zákoníku původní formulace ustanove-
ní § 1124 a 1125 občanského zákoníku, 
která až na výjimky zrušila předkupní 
právo spoluvlastníků ke spoluvlastnic-
kému podílu na nemovité věci, což má 
pozitivní dopad především na prodej 
garážových stání umístěných v neby-
tové jednotce nebo předzahrádek či 
vnitrobloků, které jsou samostatnými 

pozemky nezahrnutými do prohlášení 
vlastníka. Napříště již např. spoluvlast-
níci nebytové jednotky, která je tvoře-
na garážovými stáními, nebudou mít 

předkupní právo k podílu na této neby-
tové jednotce (resp. garážovému stání) 
jiného vlastníka jednotky, bude-li chtít 
tento vlastník svůj podíl prodat.

Výstrahy pro nespolehlivé vlastníky
Bydlení | JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR 

Jsem předseda výboru společenství vlastníků jednotek. V SVJ máme s některými vlastníky vleklé 
problémy. Slyšel jsem, že na to pamatuje novela občanského zákoníku, která již vyšla a je účinná od 
1. července 2020. Je to pravda? A v čem je právní úprava jiná?                                       J. K., Hodonín

V dotazu pouka-
zujete na novelu 
občanského záko-
níku, a sice zákon 
č. 163/2020 Sb.,

z 18. března 2020, kterým se mění zá-
kon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů, a další 
související zákony s účinností od 1. čer-
vence 2020.
Dosavadní právní úprava při řešení 
„nespolehlivých“ vlastníků, členů SVJ, 
umožňuje postup podle § 1184. Úprava 
do 30. června 2020 je tato:
§ 1184
Na návrh osoby odpovědné za správu 
domu nebo dotčeného vlastníka jednot-
ky může soud nařídit prodej jednotky 
toho vlastníka, který porušuje povinnost 
uloženou mu vykonatelným rozhodnutím 
soudu způsobem podstatně omezujícím 
nebo znemožňujícím práva ostatních 
vlastníků jednotek.
Úprava účinná od 1. července zní takto:
§ 1184
(1) Na návrh osoby odpovědné za správu 
domu může soud nařídit prodej jednotky 

toho vlastníka, který i přes písemnou 
výstrahu osoby odpovědné za správu 
domu porušuje své povinnosti způsobem 
podstatně omezujícím nebo znemožňu-
jícím výkon práv ostatních vlastníků jed-
notek.
(2) Ve výstraze podle odst. 1 se uvede 
důvod jejího udělení, upozornění na mož-
nost podání návrhu na nařízení prodeje 
jednotky a výzva, aby se vlastník porušo-
vání povinností zdržel, příp. aby následky 
porušování povinností odstranil; k tomu 
se vlastníkovi vždy poskytne přiměřená 
lhůta, nejméně však 30 dnů.
(3) S podáním návrhu podle odst. 1 musí 
vyslovit souhlas většina všech vlastníků 
jednotek; při určení většiny potřebné pro 
vyslovení souhlasu se nepřihlíží k hlasu 
vlastníka podle odst. 1.
Zatímco dosavadní úprava byla velmi 
strohá, nesrozumitelná, těžkopádná, 
zdlouhavá a v praxi nepoužitelná (dvě 
nalézací řízení), nová právní úprava 
je jakousi obdobou dosavadní práv-
ní úpravy vyloučení člena družstva 
v případě družstevních bytů. Nove-
la občanského zákoníku reaguje na 

požadavky praxe v této oblasti. Podle 
této nové právní úpravy bude moci 
s účinností od 1. července 2020 dostat 
vlastník jednotky v případě závažného 
porušování svých povinností výstra-
hu, aby své povinnosti splnil nebo 
své chování napravil. Výstraha musí 
splňovat podmínky zákona, musí mít 
potřebné náležitosti: důvod výstrahy, 
upozornění na možnost podání návrhu 
na prodej jednotky, výzva pro vlastní-
ka, aby se zdržel porušování povin-
ností nebo aby plnil své povinnosti, 
a to v přiměřené lhůtě, nejméně však 
30 dnů. Pokud ani po této lhůtě vlastník 
své povinnosti nesplní nebo se svého 
jednání nezdrží, může SVJ podat návrh 
soudu na nařízení prodeje jednotky. 
S podáním návrhu však musí souhla-
sit většina všech vlastníků jednotek, 
přičemž se nepřihlíží k hlasu vlastníka 
jednotky, vůči kterému návrh směřuje.
Za závažné porušování povinností 
vlastníka jednotky je považováno poru-
šování povinností způsobem podstatně 
omezujícím nebo znemožňujícím výkon 
práv ostatních vlastníků jednotek.

FOTO: Pixabay
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Mohou si operátoři dovolit všechno?
Práva spotřebitele  | JUDr. Zdeňka Vejvalková, specialistka na spotřebitelské právo

Nechali jsme manželově mamince před pár lety zavést internet přes O2, bude jí už 76 let, takže ho 
využívá jen občas. Před pár dny nám celá vyděšená volala, že jí na počítači vyskočila přes celou 
obrazovku zpráva od O2, že má okamžitě zaplatit nějakou dlužnou částku. Zprvu jsme si mysleli, že 
má třeba v počítači nějaký virus. Na místě jsme zjistili, že nejde o virus, ale že ji opravdu tímto hum-
poláckým způsobem O2 upozornilo na nezaplacenou úhradu za výměnu modemu. Maminka má 
nastavené platby inkasem a faktura nebyla zaplacená (asi 14 dnů) jen proto, že šlo o vyšší částku, 
než jaký má nastavený limit pro platby inkasa. Považuji to za nehoráznost a agresivní útok na sou-
kromí osaměle žijícího starého člověka. Může se takto poskytovatel internetu skutečně chovat? 
Podle mě je to přinejmenším ve velkém rozporu s dobrými mravy.        A. M., Havlíčkův Brod

V řadě případů je třeba odkázat kli-
enta na soud. Vy však máte rychlejší 
a obdobně účinnou možnost, a to podat 
podnět na Český telekomunikační úřad 
(ČTÚ), který tyto spory řeší. Jde o dohle-
dový orgán právě v této oblasti. 
Podle toho, jakým způsobem došlo 
k otevření předmětného upozornění, 
bych zvážila i možnost, zda nedošlo 
k porušení zákona na ochranu osob-
ních údajů. Dohledovým orgánem je 
v tomto případě Úřad pro ochranu 
osobních údajů. Pokud se rozhodnete 
využít i této možnosti, naleznete veške-
ré informace zde: https://www.uoou.cz/. 
V kontaktech pak naleznete informace 
o postupu, máte-li na úřad dotaz. Dále 
je zde uvedeno, jak podat podnět.
Rozhodnete-li se využít některou 
z těchto možností, případně obě, vždy 
připojte větu, že požadujete informa-
ce o jejich šetření.
Využít ČTÚ doporučuji v každém přípa-
dě, o této možnosti jsem již psala, ale 
od té doby uplynula dlouhá doba. Proto 
si dovolím své informace stručně zopa-
kovat i s odkazy.
Řízení před ČTÚ je velmi výhodné v tom, 
že se nemusíte obracet na soud! Je zpo-
platněno malým správním poplatkem, 
viz www.ctu.cz. ČTÚ přizná účastníku 
řízení, který měl ve věci plný úspěch, 
náhradu nákladů potřebných k uplat-
nění nebo bránění práva proti účastní-
ku řízení, který ve věci úspěch neměl.
Zákon o elektronických komunikacích 
č. 127/2005 Sb. v § 129, který spotřebi-
teli ve věci rozhodování účastnických 
sporů stanoví toto:
(1) Úřad rozhoduje spory mezi osobou 
vykonávající komunikační činnost (§ 7)
na straně jedné a účastníkem, příp. 
uživatelem na straně druhé na základě 
návrhu kterékoli ze stran sporu, pokud 
se spor týká povinností uložených tím-
to zákonem nebo na jeho základě. Úřad 
rovněž rozhoduje spory v případech, 
kdy na straně osoby vykonávající komu-
nikační činnost (§ 7) nebo účastníka, 

příp. uživatele došlo ke změně na jinou 
osobu, zejména z důvodu postoupení 
pohledávky, převzetí dluhu nebo při-
stoupení k dluhu. Podání návrhu pod-
léhá správnímu poplatku. Lhůta pro 
vydání rozhodnutí činí čtyři měsíce, ve 
zvláště složitých případech šest měsí-
ců. Lhůta pro vydání rozhodnutí ve 
sporu zahájeném na návrh spotřebitele 
činí 90 dnů. Tato lhůta může být u zvlášť 
složitých sporů prodloužena. Strany 
musejí být bez zbytečného odkladu 
informovány o prodloužení této lhůty 
a o celkové době, do kdy lze očekávat 
vydání rozhodnutí.
(2) Návrh osoby vykonávající komu-
nikační činnost na rozhodnutí sporu 
podle odst. 1, který se týká povinnosti 
účastníka, příp. uživatele, k peněžitému 
plnění, se podává na elektronickém for-
muláři. Vzory formulářů návrhů a tech-
nické náležitosti jejich užívání stanoví 
prováděcí právní předpis. Úřad formu-
láře zpřístupní způsobem umožňujícím 
dálkový přístup.
(3) Nevyhoví-li podnikatel poskytující 
veřejně dostupné služby elektronic-
kých komunikací reklamaci podané 
podle § 64 odst. 7�9, je účastník, příp. 
uživatel oprávněn podat u Úřadu návrh 
na zahájení řízení o námitce proti vyří-
zení reklamace bez zbytečného odkla-
du, nejpozději však do jednoho měsíce 
ode dne doručení vyřízení reklamace 
nebo marného uplynutí lhůty pro její 
vyřízení (§ 64 odst. 10), jinak právo 
uplatnit námitku zanikne. Podáním 
námitky není dotčena povinnost pod-
le § 64 odst. 1, Úřad je však v odůvod-
něných případech oprávněn na žádost 
účastníka, příp. uživatele rozhodnout, 
že podáním námitky se splnění povin-
nosti podle § 64 odst. 1 odkládá až do 
rozhodnutí o námitce. Proti tomuto roz-
hodnutí se nelze odvolat.
(4) Úřad přizná účastníku řízení, kte-
rý měl ve věci plný úspěch, náhradu 
nákladů potřebných k účelnému uplat-
ňování nebo bránění práva proti účast-

níku řízení, který ve věci úspěch neměl. 
Měl-li účastník řízení ve věci úspěch jen 
částečný, může Úřad náhradu nákladů 
poměrně rozdělit, příp. rozhodnout, 
že žádný z účastníků řízení nemá na 
náhradu nákladů právo. I když měl 
účastník řízení ve věci úspěch jen čás-
tečný, může mu Úřad přiznat plnou 
náhradu nákladů řízení, měl-li neú-
spěch v poměrně nepatrné části nebo 
záviselo-li rozhodnutí o výši plnění na 
znaleckém posudku nebo na úvaze 
Úřadu. Úřad přizná náhradu nákladů 
řízení v plné výši účastníkovi řízení také 
v případě, že byl pro chování dalšího 
účastníka řízení vzat zpět návrh, který 
byl účastníkem řízení podán důvodně.
(5) Pro doručování v řízení podle odst. 
1-4 se obdobně použijí ustanovení 
zvláštního zákona upravujícího postup 
soudu a účastníků v občanském soud-
ním řízení.
(6) K řešení sporu podle odst. 2 lze sjed-
nat rozhodčí smlouvu podle zákona 
o rozhodčím řízení a o výkonu rozhod-
čích nálezů.
(7) V rámci oznámení o zahájení řízení 
o sporu podle odst. 1 zahajovaného 
na návrh spotřebitele Úřad informu-
je strany sporu vhodným způsobem 
o právu na právní pomoc a o tom, že 
nemají povinnost právního zastoupení. 
Podáním návrhu spotřebitel souhlasí 
s právními účinky výsledku řešení spo-
ru v rozsahu informace zveřejněné 
nebo jemu poskytnuté Úřadem podle 
jiného právního předpisu.

FOTO: Pixabay
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Jedinečný český fenomén žije i po více než sto letech 

Kolébka trampů leží pod Štěchovic-
kou přehradou

Má se za to, že termín „tramp“ (tremp) 
se do češtiny vloudil z románů Jacka 
Londona v počátcích 20. let minulého 
století. Představuje tuláka nebo zkrátka
někoho, kdo před konvencemi spo-
lečnosti utíká do přírody a dává před-
nost její moudrosti před omezujícími 
společenskými normami. V prostředí 
českých zemí se s trampy setkáváme 
poprvé v roce 1918, právě tehdy totiž 
vznikla v Čechách první trampská osa-
da. Bylo to v místech, kam byste se 
dnes podívali jedině v plné potápěčské 
výstroji. Leží totiž pod hladinou Štěcho-
vické přehrady, která v roce 1938 zapla-
vila peřeje tzv. Svatojánských proudů, 
u nichž první českoslovenští trampové 
tábořili. Jejich osada sice zmizela, ovšem 
něco z ní tu s námi zůstalo dodnes. 
Výraz „ahoj“, jímž se tehdy vítali a louči-
li, je totiž právě dědictvím po tehdejších 
svobodomyslných tábornících. 

Český fenomén

Tramping se během několika málo 
let stal v tehdejším Československu 
nesmírně populární záležitostí, jinde 
v Evropě byste jeho obdobu hledali 
marně. Ačkoli se v počátcích do osad 
k táborákům sjížděli mladí lidé z chud-
ších sociálních vrstev nebo nezaměst-
naní, později se k nim přidali i lépe 
situovaní mladíci a slečny z rodin 
zámožnějších i vysloveně bohatých. 
Důkazy o obrovském rozmachu hnu-
tí najdeme i v českém fi lmu. Už v roce 
1931 se toto téma objevuje v prvním 
snímku s idealistickým názvem Osa-
da mladých snů. Byl to sice fi lm, který 
samo trampské publikum vypíska-
lo, na popularitě hnutí to ale naštěstí 

neubralo, a tak se do roku 1939 v ki-
nech objevily další tři snímky, v nichž 
se trampové dostali ke slovu. Například 
ve fi lmech „Dobrý tramp Bernášek“, 
„Andula vyhrála“ nebo „Příklady táh-
nou“. V posledně jmenovaném snímku 
dokonce strhne pro ideály trampingu 
vnučka (Nataša Gollová) svou usedlou 
zámožnou babičku (Růžena Nasková). 
V těch dobách už to byla doslova maso-
vá zábava. A někdy velmi bujará. Na 
nádraží v Braníku, odkud každou sobo-
tu vyjížděl „Posázavský Pacifi k“ s vagó-
ny plnými mladých lidí, stávala dokonce 
dřevěná bouda, které se říkalo odpočí-
várna nebo zotavovna. Odkládali tam 
k vystřízlivění příliš unavené trampy. 

V křížku se zákonem

Filmy pro pamětníky sice vyvolávají 
dojem, že trampování bývalo záleži-
tostí veskrze idylickou, ale tak tomu 
rozhodně nebylo. V roce 1931 vešel 
v platnost tzv. Kubátův protitramp-
ský zákon, který se s trampy rozhod-
ně nemazlil. Zemský prezident Hugo 
Kubát v něm zakazuje i společné tábo-
ření žen a mužů: „Všeliké nepřístojné jed-
nání nebo chování na místech veřejných 
nebo veřejně přístupných, kterým se ruší 
neb ohrožuje veřejný pořádek, klid, bez-
pečnost, dobrý mrav nebo slušnost nebo 
se vzbuzuje veřejné pohoršení zejména: 
společné táboření osob různého pohla-
ví v přírodě i ve stanech, chatách a sru-
bech – vyjímaje táboření rodinné – pobí-
hání v nedostatečném úboru koupacím 
mimo obvod vykázaných koupališť, zpí-
vání popěvků obsahu nemravného, dále 
nošení zbraní, zvláště zbraní zakázaných 
bez platného zbrojního pasu, a koupání 
na místech zakázaných. Přestupky této 
vyhlášky, jejíž účinnost počíná dnem 
vyhlášení, trestati budou – bez újmy 

soudního stíhání – politické úřady I. stoli-
ce tresty na penězích od 10 Kč do 5000 Kč 
nebo na svobodě od 12 hodin do 14 dnů.“ 
Úřady postupně svá přísná nařízení 
zmírnily, jistě také v důsledku obliby, 
jíž se hnutí stále více těšilo i u vyšších 
společenských vrstev. S německou oku-
pací se ovšem trampové dostali znovu 
do nemilosti a poválečná éra tomuto 
svobodomyslnému hnutí také nepřála.  

Volní jako ptáci? Ne tak docela

Dnes je trampování u nás otázkou vol-
by, a tak teoreticky nic nebrání tomu 
sbalit se a vyrazit si třeba na víkend 
do lesů. České zákony dnes dovolují 
komukoli volně přenocovat v přírodě, 
ačkoli i to má svá přísná pravidla. Tak 
především musíte zvážit, kde a pod čím 
budete spát. Pokud nad vámi bude jen 
obloha s hvězdami a usadíte se na mís-
tě, kam lze legálně vkročit, mělo by to 
být v pořádku. Problém může nastat, 
pokud si postavíte stan. Všetečný stráž-
ce pořádku by to mohl kvalifi kovat jako 
táboření, a to už – mimo k tomu určená 
místa – zakázáno je. Jestliže si ale uste-
lete v bivakovacím pytli (žďáráku) nebo 
v hamace, jste za vodou. Proti tomu by 
nikdo nic namítat neměl. 
Spaní v národních parcích byste se měli 
vyhnout docela stejně jako nocování 
v přírodních rezervacích a památkových 
lokalitách. Naopak v chráněných krajin-
ných oblastech jednorázové přenoco-
vání zakázáno není, ale i tady je vhod-
né se předtím dobře informovat. Také 
některé obce mohou nocování na svém 
katastru upravovat vyhláškou. Vznese-
te-li na tamní radnici dotaz, budete mít 
klidnější spaní. Pokud se rozhodnete 
usadit na noc na soukromém pozem-
ku, určitě si předtím vyžádejte souhlas 
majitele. Ušetříte si tak v noci pohled do 
pátravého světla baterky naštvaného 
vlastníka pozemku. Rozdělávat otevře-
ný oheň je možné ve vzdálenosti nej-
méně 50 m od lesního porostu, pokud 
si ale do batohu přibalíte malý vařič, 
uděláte vůbec nejlíp. 
Připadají vám všechna ta zmíněná ome-
zení příliš svazující? Rozhodně by vás to 
nemělo odradit, věřte, že jinde jsou na 
tom mnohem hůř. Česká republika je 
totiž v tomto ohledu zřejmě vůbec nej-
svobodnější evropskou zemí. 
 Hana Kubová

Nic tak neosvěží na těle a na duchu jako pobyt v přírodě a noc pod hvězdami. Nabídka outdoorového vybavení je 
obrovská. Proč toho nevyužít a nezkusit jednu či více nocí strávit někde venku, v lesích nebo u vody? Koneckonců 
unikátní tradice trampování, kterou má Česká republika jako jediná z evropských zemí, k tomu přímo vybízí. Připo-
meňme si její historii. Možná na vás zapůsobí natolik sugestivně, že se i vy rozhodnete prožít pár dnů bezstarostnými 
toulkami. 

Trampské hnutí přežilo policejní represe za první republiky, protektorátu i socialismu.  FOTO: H. K.
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Up Česká republika pomáhá 
v nelehké době restauratérům 
i uživatelům stravenek
Už na konci března spustil Up Česká republika 
vyhledávač restauračních zařízení, která fungují 
i v nouzovém režimu. V současné době jich zde 
zákazníci naleznou několik tisíc. Společnost 
tak chce podpořit nejen potenciální strávníky 
v lepší orientaci na současném trhu pohostin-
ství, ale hlavně restauratéry, kteří se rozhodli 
v této nelehké době pokračovat v činnosti.

„Spuštění vyhledávače je jedním z  kroků, 
kterými se v  této nepřehledné době snažíme 
propojit nabídku restaurací a dalších zařízení 
s poptávkou zaměstnanců,“ říká Stéphane Ni-
coletti, generální ředitel společnosti Up České 
republika. K  podpoře restaurací s  výdejními 
okénky byla spuštěna masivní facebooková 
kampaň s regionálním cílením na potenciální 
zákazníky restaurací v konkrétních krajích.

ZRYCHLENÉ PROPLÁCENÍ 

Další významnou aktivitou, kterou se společ-
nost snaží restauratérům pomoci, je zkráce-
ní lhůty proplácení stravenek restauračním 
zařízením. „K  udržení podnikání drobných 
podnikatelů je při současné situaci cashfl ow 

ohromně důležité, proto jsme se rozhodli pro-
ces proplácení zrychlit na 3 pracovní dny,“ vy-
světluje Stéphane Nicoletti.

Novinkou uvedenou v  návaznosti na  mimo-
řádné opatření je i  zrušení denního limitu 
na transakce ve výši 800 Kč. Up ČR tak chce 
vyjít vstříc požadavkům zaměstnanců, uživa-
telů elektronických karet eStravenka i smluv-
ních partnerů, kteří v současné době potřebují 
naplno využít svých elektronických stravenek 
k mimořádným nákupům ve větším množství 
nebo pro využití dovážkových služeb potravin 
a jídel při jejich práci z domova. 

Ještě před spuštěním vyhledávače fungu-
jících restaurací začal Up Česká republika 
spolupracovat s  e-shopy Rohlik.cz, iTesco.
cz a  s  rozvozovou společností Dáme jídlo. 
V rámci spolupráce došlo k rozšíření možnos-
tí plateb o platbu eStravenkou, která funguje 
také v  rámci Apple Pay a  Google Pay. Jed-
ná se tak o další bezkontaktní způsob platby, 
který je v současné době z hlediska bezpeč-
nosti preferovaný. 

Společnost 

Up Česká republika 

zavedla v posledních 

měsících několik 

novinek na podporu 

restauratérů. Snaží se 

tak alespoň částečně 

eliminovat negativní 

ekonomické dopady 

mimořádných opatření 

vlády, která byla 

nařízena v souvislosti 

s koronavirem.

www.upcz.cz
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Do Senátu a Parlamentu 

Zdarma a bez davů turistů, což je zce-
la unikátní možnost, která se hned tak 
opakovat nebude, se podíváte třeba na 
Pražský hrad. Zajděte si prohlédnout 
Senát nebo Parlament, kam se vstup 
neplatí. Součástí prohlídky Senátu je 
také vstup do Valdštejnské zahrady, 
a to denně od půl osmé do půl šesté. Jde 
o druhou největší zahradu v centru Pra-
hy, větší jsou jen zahrady Pražského 
hradu.

Do leteckého muzea

Letecké muzeum v Praze Kbelích mají 
rádi jistě nejen kluci a jejich tatínkové. 
Bylo založeno v roce 1968 a jde o jed-
no z největších evropských leteckých 
muzeí. Mnohé exponáty jsou světovými 
unikáty. Sbírky muzea jsou ohromující, 
v současnosti si zde můžete prohléd-
nout 275 letadel, z nichž téměř sto je 
vystaveno v krytých halách, 25 v nekry-
tých expozičních prostorech, 155 je 
uloženo v depozitářích a deset letu 
schopných je provozováno. Muzeum 
se zaměřuje na československé letectví, 
a to hlavně na vojenské. Otevřeno je 
denně mimo pondělí od 10 do 18 hodin. 
Další informace najdete na adrese 
http://www.vhu.cz/muzea/zakladni-infor-
mace-o-lm-kbely. Nedaleko se nachází 
letiště Letňany, kde můžete pozorovat 
letecké stroje v akci. 

Za výtvarným uměním

Máte-li rádi výtvarné umění, pak galerii 
se vstupem zdarma najdete v každém 
větším městě. Tak například Oblastní 

galerie v Liberci, která se nachází v býva-
lých lázních, kde najdete na 250 obra-
zů a plastik, zpřístupňuje své sbírky 
zdarma vždy ve čtvrtek. Nejde ale jen 
o pouhé prohlížení exponátů, některé 
jsou interaktivní a sestrojené speciálně 
pro potřeby galerie. Díky nim se mohou 
návštěvníci hravou a zábavnou formou 
dozvědět spoustu zajímavých informa-
cí o výtvarném umění a světě obrazů, 
fungování galerie, vizuálních vjemech, 
o lidských smyslech nebo jak nás někdy 
vlastní smysly klamou. Více se dozvíte 
na internetové adrese https://www.ogl.
cz/. Za uměním můžete vyrazit také do 
Olomouce. V Arcidiecézním muzeu zde 

najdete například arcibiskupský kočár. 
Vstup je zdarma vždy ve středu a nedě-
li, ve středu pouze od 18 do 20 hodin. 
Upoutají vás už samotné prostory galé-
rie, které jsou pestrým mixem slohů. 

Do Temelína

Pokud se ocitnete v Jihočeském kra-
ji, můžete se vypravit do Temelína, 

konkrétně do informačního centra, které 
se nachází v tvrzi u Temelína. O prázdni-
nách je v provozu od devíti do půl šesté 
každý den. Jde vlastně o muzeum získá-
vání energie z atomového jádra včetně 
historie energetiky, principu štěpení 
atomu, objevu rentgenového záření, 
teorie relativity, laserů, hologramů, ura-
nové rudy a její přeměně v palivo. Svět 
jaderné energetiky je jistě dechberoucí, 
v informačním centru se s ním můžete 
seznámit nenásilnou formou. Dále si zde 
prohlédnete zmenšený model jaderné 
elektrárny Temelín, prezentace je inter-
aktivní, další pak virtuální. Návštěvníci 
mohou také shlédnout fi lm Tajemná 
energie, který se sleduje přes polarizač-
ní brýle. O dvouhodinovém programu 
se dozvíte více na adrese https://www.
cez.cz/cs/o-cez/infocentra/infocentrum-
jaderne-elektrarny-temelin-47596. 

Do letního kina

K létu patří letní kino, kde se na fi lm 
díváte pěkně pod hvězdami. Na http://
www.dpp.cz/kinobus/ zjistíte letošní pro-
gram kinobusu, tedy které fi lmy se 
budou promítat, a také konkrétní loka-
lity, kam kinobus dojede a rozbalí své 
plátno. Kinobus pořádá Dopravní pod-
nik hl. m. Prahy, promítá se po celé 
Praze. Vstup se neplatí, k dispozici je na 
200 míst. Promítá se od pondělí do 
čtvrtka, od půl desáté, později již od půl 
deváté. Shlédnout můžete nové české 
fi lmy, například Teroristku, Staříky, Přes 
prsty, Ženy v běhu a podobné hity. Těšit 
se ale můžete i na zahraniční snímky. 
Místa si rezervovat nelze, kdo dorazí, ten 
dorazí.  
 Michaela Kadlecová

Neplaťte vstupné, poradíme vám, kam se podívat zadarmo
Léto a čas dovolených je tady, většina z nás ho bude trávit doma, v České republice. Naštěstí naše země oplývá nád-
hernými přírodními a historickými památkami a místy, která můžete navštívit s celou rodinou. Víte, že některá z nich 
jsou zcela zdarma?
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FOTO: Vojenský historický ústav Praha

FOTO: ČEZ
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Drinky
Ledový melounový drink

• 6 kostek ledu ze zmrazeného černé-
ho čaje (může být pouze voda)

• pár plátků červeného melounu bez 
pecek

• podle chuti citrónová šťáva
• kolečko limetky na ozdobení
Led rozdrtíme na tříšť a dáme do mixé-
ru s melounem. Vzniklou hustou tříšť 
dochutíme citrónem (cukr není třeba). 
Před podáváním ozdobíme kolečkem 
limetky. Do tříště lze přidat trošku vod-
ky, takže vznikne osvěžující alkoholický 
koktejl.

Letní drink Mojito

• 4,5 cl bílého rumu
• 20 g třtinového cukru
• 7 g (7-10 lístků) čerstvé máty
• ½ limetky
• 6 cl sodovky nebo perlivé vody 
• drcený led 
Do vysoké sklenky dáme na kostičky 
nakrájenou půlku limetky. Přidáme 
20 g třtinového cukru. Přidáme 7-10 
lístků čerstvé máty a lehce rozmačkáme. 
Doplníme sklenku roztříštěným ledem 
a přilijeme 4,5 cl bílého rumu. Po okraj 
dolijeme 6 cl sodovky nebo perlivé vody 
a několik sekund mícháme lžičkou, aby 
se ingredience dobře promísily. Podává-
me ozdobené čerstvou mátou.

Mojito alkoholické nebo 
nealkoholické

• 4-6 cl bílého rumu
• 1 cl sody nebo perlivé vody
• limetka nebo šťáva z poloviny citró-

nu
• 2 stonky máty peprné
• 2-3 čajové lžičky třtinového cukru
Do vychlazené široké sklenice nasype-
me třtinový cukr, přidáme limetku, roz-
drcenou mátu a zalijeme sodou nebo 
perlivou vodou. Poté přidáme rum, led 
a zamícháme brčkem. V nealko verzi 
místo rumu smícháme limetkovou šťá-
vu, sirup a minerálku.

Piña Colada

• 4 cl bílého rumu
• 1 cl kokosového džusu 
• 2 cl smetany
• 8 cl ananasového džusu
• 4-6 kostek ledu
• plátky ananasu na ozdobu 
Všechno dáme do šejkru (mixéru), 

promícháme a nalijeme do vysokých 
sklenek. Přidáme brčka a sklenici dozdo-
bíme ananasem nebo stonkem máty.

Limonády
Tymiánová limonáda s vodkou

• 200 g cukru
• 6 větviček čerstvého tymiánu na 

ozdobu
• 300 ml čerstvě vymačkané citrónové 

šťávy
• 240 ml vodky
• 900 ml perlivé vody
• led a plátky citrónu k podávání
Cukr nasypeme do rendlíku, přidáme 
tymián a 250 ml studené vody. Přivede-
me k varu, po celou dobu promíchává-
me, aby se cukr rozpustil. Pak snížíme 
plamen a necháme 10 minut probub-
lávat, aby směs mírně zhoustla. Dáme 
zchladnout. Přelijeme do velkého džbá-
nu, vmícháme citrónovou šťávu, vodku 
a perlivou vodu. Podáváme s ledem, 
ozdobíme čerstvým tymiánem a plátky 
citrónu. 

Zázvorová domácí limonáda 

• 60-80 g zázvoru
• 3 lžíce medu
• šťáva z 1 citrónu
• voda
• 10 lístků máty
Zázvor oloupeme a nakrájíme na malé 
kousky, nejlépe nastrouháme. Tím z je-
ho chuti dostaneme maximum. Zalijeme
ho 2 l vroucí vody a necháme louhovat 
cca 30 minut. Poté vyjmeme kousky 
zázvoru a nalijeme do vývaru med. Při-
dáme šťávu z citrónu a celé pořádně 
promícháme. Pokud volíme horkou 
variantu, přidáme lístky máty a ihned 
podáváme. Volíme-li studenou varian-
tu, dáme zázvorový vývar do lednice 
pořádně vychladit, mátu přidáme těsně 
před podáváním, aby nezhnědla. Pro 

zvýraznění chuti mátu lehce natrháme.
V horkých dnech přidáme do sklenice 
pár kostek ledu. 

Okurková limonáda

• 1 salátová okurka
• 1 l jemně perlivé minerálky
• třtinový cukr
• citrónová šťáva
Okurku oloupeme a najemno nastrou-
háme. V míse ji zalijte 1 l minerálky
a přisypeme 2 lžíce cukru a 2 lžíce šťávy 
z limetky nebo citrónu (kdo má rád slad-
ší, přidá cukr, kdo kyselejší, přidá limet-
kovou šťávu). Vše lehce promícháme
a rozmixujeme tyčovým mixérem. Vznik-
lou směs procedíme přes sítko do džbá-
nu či jiné větší nádoby. Dáme limonádu 
vychladit do lednice, protože teplá není 
vůbec dobrá!

Okurkovo-limetková limonáda

• 1,5 l perlivé vody
• 1,5 cm oloupaného a ostrouhaného 

zázvoru
• 1 salátová okurka
• 1,5 PL třtinového cukru, medu (pra-

vého) nebo tekuté stévie
• 2 limetky nebo citróny (v bio kvalitě)
• máta nebo meduňka
• led
Salátovou okurku a zázvor oloupeme, 
nakrájíme na kousky a rozmixujeme 
tyčovým mixerem. K okurkovému pyré 
přidáme ½ l perlivé vody, snítku máty
a necháme 15 minut louhovat v chlad-
ničce. Směs přecedíme, vymačkáme 
šťávu, přidáme sladidlo podle sebe
a naředíme zbytkem vychlazené vody. 
Doplníme ledem a zdobíme limetkou.

Sirupy
Levandulový sirup

• 50 stonků levandule
• 1 l vody
• 1 citrón
• 1 kg cukru krupice
• 20 g kyseliny citrónové
Vodu převaříme a počkáme, až vychlad-
ne. Lehce omytou levanduli namočíme 
do vychladlé vody, přidáme na plátky 
nakrájený citrón (nejlépe oloupaný)
a zasypeme kyselinou citrónovou. 
Necháme 24 hodin louhovat. Druhý den 
přes plátno přecedíme a vaříme s cuk-
rem asi na 60 °C. Pak vlijeme do sklenic 
a otočíme dnem vzhůru. 
 text a foto: Miloslava Nováková

Překvapte přátele rolí barmana, umíchejte letní drink
Léto je tady a k prázdninové pohodě neodmyslitelně patří i nejrůznější míchané nápoje, drinky, sirupy a limonády, 
které nejen dokonale osvěží, ale i potěší chuťové pohárky. Na zahradní párty se perfektně hodí klasická Piña Colada 
s rumem nebo nealko zázvorová limonáda. Vždy sklidíte úspěch, pokud víte, jak na to.
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Podhůří Jeseníků láká na historii i zážitky

Žerotínská perla

Zámek ve Velkých Losinách posta-
vil významný moravský rod pánů ze 
Žerotína. Pozdně renesanční stavba 
z konce 16. století nahradila zchátralou 
tvrz. Venkovní fasády zdobí psaníčkové 
sgrafi to, ale oblouky arkád na nádvoří 
již předznamenávají nastupující baro-
ko. Právě tehdy byl zámek honosně 
vybaven a bez úhony přežil třicetiletou 
válku. Díky tomu mohou návštěvníci 
spatřit ojediněle zachovalé interiéry 
zdobené výjimečnou kolekcí gobelínů 
a kožených tapet. Za zmínku stojí napří-
klad nejstarší dvousedadlová nosítka 
na světě nebo zámecká knihovna. 
Jelikož zámek dodnes nepodlehl elek-
trifi kaci, probíhají tu v létě především 
u dětí oblíbené večerní prohlídky 
s baterkou. Termíny těchto nevšed-
ních návštěv historického sídla jsou 
zveřejňovány s předstihem na webu 
a většinou je potřeba si místo rezer-
vovat předem. Také baterku je lépe 
mít vlastní, i když k zapůjčení omezený 
počet je. V létě se na nádvoří zámku 
koná řada kulturních akcí, populární je 
třeba renesanční večer s ochutnávkou 
dobové kuchyně. Konají se zde koncer-
ty i divadelní představení. 

Zámek ve fi lmu

Zámek sehrál významnou roli i ve fi lmu. 
Právě sem zasadil Václav Kaplický děj 
svého románu Kladivo na čarodějnice, 
který je inspirován nechvalně proslulý-
mi inkvizičními procesy v 17. století, jimž 
v regionu padlo za oběť 56 nešťastníků. 

Stejnojmenný působivý fi lm podle kni-
hy natočil Otakar Vávra v roce 1969. 
Do jedné z honosných místností losin-
ského zámku režisér zasadil zasedání 
tribunálu, který soudil domnělé spo-
jence s ďáblem. I když se fi lm poměrně 
věrně drží historických faktů, temné 
procesy se přímo v zámeckých prosto-
rách nekonaly. Je totiž nepravděpodob-
né, že by se panstvo přímo v zámku 
chtělo setkávat se souzenými a být 
obtěžováno křikem vyslýchaných, kte-
ří byli podrobováni útrpnému právu. 
Procesy se ve skutečnosti odehrávaly 
v dnes již neexistujícím objektu, který 
stával na kraji Velkých Losin. Výrazné 
zámecké interiéry lákaly i další fi lma-
ře. Kromě pohádek se zde točily napří-
klad některé scény nákladného snímku 
Bathory. Žádné z děl se ovšem nedo-
čkalo tak výrazného úspěchu jako zmí-
něné Kladivo na čarodějnice. 

Unikátní papírna

Manufaktura na výrobu papíru vznikla 
ve Velkých Losinách roku 1516 a dodnes 
je to poslední klasická papírna v Evro-
pě nepřetržitě vyrábějící ruční papír 
používaný mimo jiné na velmi důležité 
dokumenty a státní listiny. Sama o so-
bě je technickou památkou a společ-
ně s muzeem papíru dává dohromady 
ojedinělou expozici. Součástí prohlídky 
muzea je exkurze do dílen, kde se z had-
rových zbytků a ústřižků starobylým 
a staletími prověřeným způsobem ruč-
ně vyrábí nezaměnitelný a velmi trvan-
livý papír. Losinská papírna již nějakou 
dobu usiluje o zápis do seznamu pamá-
tek UNESCO.

Termální park s léčivou vodou

Spojení relaxace, regenerace, odpočin-
ku a blahodárné termální vody nabízí 
vodní park, který je v provozu celo-
ročně. Nachází se v něm hned několik 
bazénů napouštěných přírodní termál-
ní vodou s obsahem síry. Vodní park se 
stal velmi rychle vyhledávaným turistic-
kým cílem, v němž lze příjemně strávit 
celý den.

Pro milovníky sladkostí i piva

Již zavedenou, byť zcela novodobou 
tradicí je ve Velkých Losinách výroba 
domácích velkolosinských pralinek z vý-
robny podnikatelky Jany Kašparové. 
Majitelka značky Velkolosinské pralinky 
dokáže potěšit všechny, kteří rádi mlsa-
jí. V cukrárně jsou k mání také vyhláše-
né koláče či dezerty, kterým už na první 
pohled nelze odolat. A ani milovníci zla-
tého moku ve Velkých Losinách nepři-
jdou zkrátka. Zajít mohou na exkurzi 
i ochutnávku do malého rodinného 
pivovaru Zlosin, který vznikl v roce 
2016. Navazuje na dlouhou zdejší tradi-
ci vaření piva, o níž se zmiňují dobové 
prameny již v 16. století.
  Text a foto: Hana Kubová

Na celodenní výlet se můžeme tentokrát vypravit do Velkých Losin v podhůří Jeseníků, na místa, kde se před stale-
tími odehrávaly čarodějnické procesy a kam se dnes jezdí výhradně za příjemnými zážitky. Navštívit lze zámek i uni-
kátní ruční papírnu, která potěší milovníky technických památek a tradičních technologií. Nabízí se tu také příjemné 
osvěžení v termálním koupališti a za procházku stojí park, který obklopuje budovy zdejších léčebných lázní. Velké 
Losiny, proslulé svými léčivými prameny, leží severně od Šumperka a přicestovat sem můžete pohodlně i vlakem či 
autobusem.

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

Tipy na výlet
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Správné znění tajenky z čísla 11: Prožijte s námi příjemné léto křížovky TV pohoda. Správně luštil a potřebné štěstí při 
losování měl Tomáš Vaníček z Pardubic. Blahopřejeme! Získává výhru od vydavatelství Enigma, které připravuje naši křížovku 
a je také vydavatelem časopisu Křížovky pro každého, jehož další čísla vycházejí 14. a 28. července. Na tajenku z tohoto čísla 
čekáme do 27. července 2020 na doručovací adrese redakce nebo na e-mailu: novakova.miloslava@cmkos.cz.
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