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2 Prohlášení ocelářů 3Firma přibírá nové lidi 
navzdory pandemii 4 Novinky z Vysočiny

Oceláři volají po zodpovědnosti – brání Evropu a její ocel

Předsednictvo OS KOVO bude jednat online

10 Děti versus 
zvířata

„Nepotřebujeme další průmyslové rezervace, stačí nám tato jedna,“ zaznělo ve čtvrtek 1. října odpoledne v zakonzer-
vovaném industriálním areálu vysokých pecí v Dolních Vítkovicích. Na demonstraci varující před kolapsem ocelářství 
u nás i ve zbytku Evropy se tu sešly stovky zaměstnanců z Třineckých železáren, Vítkovice Steel a Liberty Ostrava. Účast 
lidí z dalších míst a fi rem hygiena nedoporučila. Před davem ocelářů vybavených speciálními rouškami hned u vstupu 
na akci vystoupili odboroví lídři i šéfové nejvýznamnějších ocelářských fi rem.

Kvůli omezením v souvislosti s pandemií 
koronaviru se změní scénář nejbližšího 
jednání předsednictva Odborového sva-
zu KOVO. To mělo 20. října proběhnout 
v KC Aldis v Hradci Králové. Výkonné 
vedení minulý týden rozhodlo o tom, 

že se schůze vrcholového orgánu svazu 
poprvé v historii bude odehrávat online. 
Termín jednání se nemění. 
„Vzhledem k tomu, že vývoj pandemie 
Covid-19 zatím nesměřuje k tomu, že 
by se omezení nařízená vládou rozvol-

nila, rozhodlo výkonné vedení OS KOVO 
o uspořádání zasedání předsednictva 
OS KOVO online, aby předešlo všem 
možným rizikům přenosu nákazy,“ uve-
dl k rozhodnutí vedení svazu místopřed-
seda Tomáš Valášek.  (red)

„Ocelářství je vrostlé do regionu Morav-
skoslezského kraje. Bývalý režim z něho 
udělal ocelové srdce republiky a hrdé 
generace ocelářů z něho učinily nepo-
stradatelnou a respektovanou oblast 
naší země. Ocelářství tady bylo před 
Evropskou unií. Když po II. světové vál-
ce řešila Evropa, jak překonat důsledky 
války, byly za základní stavební kame-
ny budoucí prosperity a za strategické 
suroviny označeny uhlí a ocel,“ řekl ve 
svém vyjádření v úvodu demonstrace 
k roli ocelářství předseda Odborového 
svazu KOVO Jaroslav Souček. „Chceme 

ocelovou budoucnost Evropy? Chceme 
nezávislost Evropy na dodávkách špi-
navé oceli z Číny a dalších regionů svě-
ta?“ tázal se demonstrujících hutníků na 
závěr svého vstupu. 
Událost byla jednou ze součástí celo-
evropské akce industriAll Europe, které 
pod sjednocujícím sloganem „Evropa 
potřebuje ocel, ocel potřebuje Evropu“ 
probíhaly ve stejnou dobu v řadě evrop-
ských zemí. Protest hutníků v Moravsko-
slezském kraji byl však zřejmě jednou 
z nejmasivnějších a nejlépe organizova-
ných evropských demonstrací. Původně 

ji hutníci chtěli uspořádat přímo v Bru-
selu, kvůli pandemii ale museli své plány 
změnit. 
Oceláři svými slogany na transparentech 
vzkázali šéfům Evropské unie, Evropské 
komise i národní vládě, co požadují: 
„Chceme STEELovou budoucnost – 
Chceme rovné podmínky – Jsme ocelové 
srdce Evropy…“ Někteří zvolili i ostřejší 
varování: „Bez evropské oceli budem 
brzo v prdeli.“ Demonstrace vyjádřila 
stupňující se obavy lidí z úpadku odvět-
ví, na němž v České republice přímo či 

Demonstrace v Dolních Vítkovicích se zařadila mezi jednu z nejlépe hodnocených akcí evropských ocelářů.  FOTO: J. M.

pokračování na str. 2
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Stojíme v místech, odkud pramení síla českého a moravského průmyslu.  V tuto chvíli další tisíce z nás demonstrují na 
podobných místech v jiných zemích Evropy. Z těchto lokalit po celém kontinentu vzešla průmyslová síla Evropy a celé 
západní civilizace. Nemůžeme přihlížet, jak tento zdroj průmyslového, ekonomického a především lidského úspěchu 
našich zemí upadá. 
Jsme zodpovědní vůči tomuto regionu a zdejším lidem, cítíme zodpovědnost za osud všech Evropanů a ekonomickou 
stabilitu celého evropského prostoru.  A totéž žádáme po naší vládě a především po politických lídrech Evropské unie: 
„Buďte zodpovědní s námi!“ 
Požadujeme v zájmu všech Evropanů, kteří v ocelářství pracují, kteří jsou na něm přímo i nepřímo závislí, abyste využili 
svých svěřených pravomocí  a činili následující nezbytné kroky:
Chránili evropské ocelářství před dovozem oceli ze zemí, jež nerespektují ekologická pravidla.
Podporovali využití domácí oceli ve veřejných zakázkách.
Pokračovali v investicích a podpoře ekologických technologií evropských oceláren.
Prosazovali zodpovědnou energetickou politiku Evropské unie s ohledem na udržitelnost ocelářského odvětví.
Zavedli uhlíkovou daň a zpřísnili podmínky pro dovozy oceli zatížené vyšší uhlíkovou stopou.
Přijali spravedlivější pravidla pro přidělování emisních povolenek zohledňující specifi ckou roli a význam ocelářství pro 
evropské země.
Zvolnili tempo útlumu koksovatelného uhlí s přihlédnutím k udržitelnosti ocelářské výroby. 
Prodloužili platnost ochranných opatření „safeguards“, jež mají skončit v červnu 2021.
Stanovili legitimní grantová pravidla umožňující investice do průlomových technologií včetně výroby oceli pomocí vodíku.
Přijímali legislativu s nejvyšším ohledem na současné i budoucí dobro všech Evropanů, tedy i občanů pracujících v ocelářském 
průmyslu.  

nepřímo závisí desítky tisíc lidí a v Evro-
pě statisíce dalších. Ocelářství v Evropě
prochází obrovskou krizí v důsled-
ku dovozu levnější suroviny ze zemí,
v nichž výroba oceli probíhá za pod-
mínek, jež hrubě porušují ekologické 
standardy platné v Evropské unii a mají 
globální dopad na životní prostředí celé 
planety. Odboroví lídři i šéfové hutnic-
kých fi rem na demonstraci také opakova-
ně zmínili rizika pro suverenitu Evropy.
Ta vyplývají ze závislosti na importu tak 
strategické suroviny, jakou je ocel. Řeše-
ní podle nich spočívá ve snížení kvót pro 
dovoz oceli, zvýšení cla, podpoře hutnic-
kých fi rem v evropském prostoru a řadě 
dalších opatření. 
„Závislost na komkoli a čemkoli je vždyc-
ky špatná a je to cesta do pekel,“ varoval 
před rostoucím importem oceli perso-
nální ředitel Třineckých železáren Ivo 

Žižka. „Po orgánech EU a po vládě České 
republiky žádáme jenom jedno – rovné 
podmínky s dodavateli ze zemí, které se 
chovají laxně k sociálním a environmen-
tálním podmínkám,“ shrnul Žižka postoj 
hutníků. „Evropská komise musí zajistit 
pokračování ochranných patření v příš-
tím roce, to je zásadní podmínka,“ upo-
zornil generální ředitel Vítkovice Steel 
Dmitrij Ščuka. Generální ředitel Liber-
ty Ostrava Pascal Genest upozornil na 
rozpor v postojích politických lídrů Číny 
a USA a šéfů Evropské unie. „Polovina 
oceli se vyrábí v Číně, je to proto, že tam-
ní vláda výrobu oceli podporuje a zemí, 
kde nejvíce chrání podniky před dovo-
zem, jsou USA, a to není náhoda. Evro-
pa v posledních 50 nebo 70 letech roste 
a rozvíjí se právě díky podpoře oce-
li, takže proč to už nedělá? Je to jasné, 
Evropa potřebuje ocel a ocel potřebuje 
Evropu,“ řekl v závěru svého vystoupení 

ředitel ostravského hutnického kom-
plexu Pascal Genest. Demonstraci uza-
vřelo prohlášení, v němž oceláři shr-
nují základní požadavky k evropským 
i národním politickým elitám. Dokument 
shrnující v deseti bodech další strategii v 
boji za záchranu evropské oceli přečetl 
demonstrujícím místopředseda svazu 
Libor Dvořák.  (jom)

Odbornou administrativní pracovnici regionálního pracoviště v Praze
(Vzdělání SŠ/VŠ, nejlépe se zaměřením na ekonomiku.)
Bližší informace na tel. čísle: 605 254 338 - Ivo Navalaný
Kontaktní e-mail: radejova.vaclava@cmkos.cz
Více na: www.oskovo.cz

Odborový svaz KOVO se sídlem v Praze 3, nám. W. Churchilla 2 
přijme do pracovního poměru:

Lídři odborů formulovali své požadavky vůči 
politikům v desetibodovém prohlášení.   
 FOTO: J. M.

dokončení ze str. 1

PROHLÁŠENÍ OCELÁŘŮ  
Evropský akční den v ocelářství 1. 10. 2020 – Dolní Vítkovice – Česká republika
Evropa potřebuje ocel, ocel potřebuje Evropu
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Podle předsedy ZO OS KOVO DAKO Tře-
mošnice Michala Vaňháta by nábor mohl 
pomoci vyřešit stávající nedostatek kva-
lifi kovaných zaměstnanců. „Bylo by fajn 
nabrat schopné lidi, a to nejen pro roz-
šíření servisního střediska a montáže. 
Pokud chybí zkušení zaměstnanci, je 
obtížnější plnit plánované zakázky a řeší 
se to jako jinde agenturním zaměstná-
váním, což podle nás není dobře,“ zdů-
raznil předseda Vaňhát.
V Třemošnici pracuje okolo 500 zaměst-
nanců. Mezi odboráře patří asi třetina 
z nich. Členové výboru místní ZO se při-
pravují na nadcházející kolektivní vyjed-
návání. Kolektivní smlouvu mají sjed-
nanou do konce roku a čeká je návrh 
nové na příští rok. „V KS máme řadu 
benefi tů, které se nám daří každoročně 
obhájit. Zejména jde o pět týdnů dovo-
lené, dotované stravování, 13. a 14. plat, 
výhodné telefonní tarify i pro členy rodi-
ny nebo fi nanční bonus při odchodu do 
důchodu. V poslední KS se nám poprvé 
podařilo vyjednat celoplošné navýšení 
mezd formou zajímavého jednorázové-
ho bonusu, a to všem zaměstnancům 
stejnou částkou,“ uvedl šéf místních 
odborů.
Ještě před vypuknutím pandemie Covi-
du-19 byla v závodě rozšířena montážní 
hala, což umožní zvýšit výrobní kapaci-
tu. V současnosti se v ní instaluje první 
automatizovaná linka. Na místě bývalé 

prototypové dílny vzniklo servisní cent-
rum, které rozšíří poskytování servisních 
služeb zákazníkům. Zaměří se na opravy 
většiny typů brzdových systémů a kom-
ponentů. 
Dako CZ vloni překonalo miliardový 
obrat, vytvořilo zisk po zdanění 135 mi-
lionů korun a v růstu by mělo pokračo-
vat i letos. Nové zakázky má aktuálně 
pro polské, slovinské a indické doprav-
ce. Společnost ani v jarních měsících 
při první vlně pandemie a omezení 

ekonomiky nepřerušila výrobu. Svoji 
produkci ze 70 procent vyváží. Většino-
vým vlastníkem podniku je společnost 
Czechoslovak Group. Druhým akcioná-
řem je společnost Tatravagónka Poprad. 
Firma dodává brzdové systémy a kom-
ponenty pro nákladní  a osobní vozy, 
příměstské jednotky, lokomotivy, vozy 
metra i tramvaje. Kolejová vozidla s brz-
dami Dako je možné vidět jak v Evropě, 
tak i v Číně, Indii, Malajsii, Indonésii či 
Alžírsku. (ČTK, mia)

Dako CZ: Zažíváme boom, hledáme nové zaměstnance
Výrobce brzdových systémů a komponentů pro kolejová vozidla Dako CZ z Třemošnice na Chrudimsku chystá regionální 
náborovou kampaň. Chce přijmout i navzdory koronakrizi několik desítek nových zaměstnanců. Měli by pracovat na 
montáži a v novém servisním centru, které bylo otevřeno v červnu. Spolu s nimi plánuje přijetí dalších technicko-hos-
podářských pracovníků. Firma tak reaguje na renesanci železniční dopravy, díky které vzrůstá počet zakázek. Místním 
kovákům se podařilo vyjednat i plošné navýšení mezd.

Dako CZ v Třemošnici, navzdory pandemii, zvyšuje výrobní kapacitu a přijímá nové zaměstnance.
 FOTO: Michal Vaňhát
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Co je nového na Vysočině
Okénko do regionu | Bc. Lubomír Muzikář, vedoucí RP pro Kraj Vysočina

Aktuálně KS sdružuje 
55 ZO (loni 52) a jed-

no seskupení členů (z historicky čtyř). 
Naše organizační jednotky zastupují 
zájmy více než 26 000 zaměstnanců. Na 
Vysočině jsme sice získali loni 521 a před-
loni 681 nových členů, což ale nepokrývá 
pozvolný úbytek členské základny. Nové 
kovácké organizace vznikly v HSE, spol. 
s r. o., Humpolec – výrobce konstrukč-
ních kovových výrobků a stavebních ele-
mentů, v HEATEX Czech Republic, s. r. o.,
Jihlava, který se zabývá výrobou prů-
myslových chladicích a klimatizačních 
zařízení, a u výrobce luxusních (zpravi-
dla hliníkových) zavazadel RIMOWA CZ, 
spol. s r. o., se sídlem v Pelhřimově. Svoji 
činnost ukončila naše seskupení půso-
bící ve dvou samostatných subjektech 
společnosti KRONOSPAN Jihlava, aktiv-
ní členové mohou ale v odborové práci 
pokračovat v místní ZO pod OS DLV.

Jaké zajímavé problémy jsme nad 
rámec běžné činnosti řešili?

V uplynulém roce jsme hodně úsilí 
věnovali kolegům z jaderné elektrárny 
Dukovany. A to v souvislosti s přecho-
dem práv a povinností zaměstnavatele 
v důsledku změny poskytovatele služeb 
bezpečnostní ostrahy jaderných elektrá-
ren Dukovany a Temelín (z fi rmy G4S na 
fi rmu MARK2 Corporation), kdy proběh-
lo během několika měsíců celkem šest 
velmi náročných kol kolektivního vyjed-
návání!
Dále například vedení společnosti Otto 
Kirchner Beteiligungen GmbH (do její-
hož portfolia spadá i fi rma FRAENKIS-
CHE CZ, spol. s r.o., Okříšky, ve které 
působí naše seskupení členů OS KOVO) 
se rozhodlo převést společnost na práv-
ní formu Evropská společnost (Socie-
tas Europaea, SE). Součástí převodu 
bylo vyjednávání o budoucím zapoje-
ní zaměstnanců prostřednictvím tzv. 
„zvláštního vyjednávacího výboru“. V 
16členném vyjednávacím výboru měli 
Češi čtyři členy, které dle naší legislativy 
jmenují odbory. Na jednání v centrále 

fi rmy v německém Königsbergu, které 
se konalo koncem ledna 2020, zastupo-
val zájmy našeho seskupení právník RP 
Jihlava.
 A jak nás postihla covidová epidemie? 
Již přibližně dva roky užívají specialisté 
RP ofi ciálně institut „práce z domova“. 
Po vyhlášení nouzového stanu proto 
nebyl sebemenší problém s okamžitým 
přepnutím do „plného domácího 
modu“. Nově jsme pouze více využívali 
komunikační platformy jako například 
Messenger. Při každodenních konfe-
renčních video hovorech se pak opera-
tivně zpracovávaly a vyřizovaly aktuality 
či požadavky z jednotlivých organizací. 
Osou naší činnosti pak byl pravidelný 
dotazníkový sběr do centrální databáze 
ve fi rmách, kde působíme. 
Mezi akce, které bylo nutno operativ-
ně odložit, patřila krajská konference 
(původně plánovaná na 27. 4.). Odvolá-
ny byly krajské oslavy 1. máje v areálu 
fi rmy ŽĎAS i několik regionálně vzdělá-
vacích akcí, připravovaných RP.
Covidová doba přinesla řadu nových 
zkušeností, ale i zvýšené nároky na naše 
funkcionáře v závodech, kterým pande-
mie zkomplikovala výrobu, odbyt, cesty 
do zaměstnání apod. Byli to odboráři, 
kdo zpravidla z počátku zajišťovali dez-
infekce, vyjednávali výši náhrad mezd 
pro zaměstnance při různých typech 
překážek, čelili nařizování dovolených, 
krácení pracovních úvazků, bojovali za 
uznání roušek coby OOPP…  
Zvýšené nároky pocítili i zaměstnanci 
RP. Ti se v této nelehké době například 

nad rámec běžné agendy podíleli na šet-
ření svazové DaRK v 2. ZO BOSCH Diesel 
(a následné rekonstrukci hospodaření), 
na jednání před zprostředkovatelem v 
ZO DRÄGER a dalších, řešili každodenně 
zcela nové problémy. 
Po ukončení prvního nouzového stavu 
a letním rozvolnění opatření pokračova-
la i činnost naší krajské rady. Na svém 
řádném zasedání svolala konferenci v 
novém termínu (30. 6.) a při následném 
mimořádném zasedání pak řešila nega-
tivní ohlasy a silné emoce na sociálních 
sítích, demonstrativní nehrazení člen-
ských příspěvků.
Odložená krajská konference proběh-
la za zvýšených hygienicko-provozních 
podmínek (dezinfekce, rozestupy) v DKO 
Jihlava. Účastnili se jí předseda OS KOVO 
Jaroslav Souček s místopředsedou Libo-
rem Dvořákem. Kromě běžné agendy 
vzala konference na vědomí informaci o 
rezignaci krajského zmocněnce Romana 
Bence. Bylo proto rozhodnuto o uspo-
řádání další (tentokráte volební) konfe-
rence. 
Volební konference proběhla 23. září 
za účasti členů VV OS KOVO kol. Souč-
ka, Dvořáka a Valáška. Uskutečnila se 
částečně ve stínu vracející se epidemie 
– s rouškami – a byla jen těsně usná-
šeníschopná (51 %). Jak již jistě víte z 
minulého Kováku, účastníci konference 
zvolili novým krajským zmocněncem (a 
členem Předsednictva OS KOVO) kolegu 
Miloše Krále, předsedu ZO VALEO Hum-
polec. Novému zmocněnci blahopřeje-
me a těšíme se na spolupráci.

Po roce a půl zdravíme čtenáře z Regionálního pracoviště Jihlava a z Krajského sdružení OS KOVO Kraje 
Vysočina, tzn. z regionu vymezeného nejen administrativními hranicemi kraje, ale i přesahem ke všem 
čtyřem sousedům. Z regionu převažujícího lehkého strojírenství a „montoven“. Klasickou metalurgii a 
těžkou strojírenskou výrobu nalezneme pouze ve ŽĎAS, a. s., Žďár nad Sázavou. Naši členskou základ-
nu tvoří nejen zaměstnanci kovozpracujících oborů či strojírenství, ale i učitelé odborných předmětů, 
zaměstnanci města, kulturního klubu, strážci jaderné elektrárny, obchodně servisní pracovníci, plas-
tikáři, a donedávna i dřevaři…

 FOTO: RP Vysočina
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Značení vrat a schodišť má svá pravidla
BOZP | Stanislav Šmíd, specialista BOZP RP OS KOVO Ostrava

Váš dotaz je na mís-
tě. V rámci kontrol se 
neustále setkávám 
s různorodým zna-
čením vrat i scho-
dišť. Legislativa řeší

i tento problém a značení je stanoveno 
nařízeními vlády a příslušnou ČSN.
Odpověď bych rozdělil na dvě části. 
Vrata – v nařízení vlády č. 101/2005 Sb. 
příloha bod 3.4.1 je stanoveno, že kde 
hrozí střet s překážkou, musí být toto 

místo opatřeno značkami označující-
mi riziko střetu s překážkou. Aby toto 
odpovídalo legislativě, je nutno použít 
ustanovení nařízení vlády č. 375/2017 
Sb. § 3 odst. 7, kde je řečeno, že značky 

Domnívám se, že vý-
tka ze strany zaměst-
navatele oprávněná 
je. Vysvětlím proč. 
Nejdříve se musí-

me podívat do Listiny základních práv 
a svobod (byla vyhlášena v prosinci 
1992 Českou národní radou jako sou-
část ústavního pořádku ČR usnesením 
č. 2/1993 Sb., dále jen „Listina“ nebo 
také „LZPS“). Listina ve svém článku 
č. 17 zaručuje právo na svobodu pro-
jevu. Toto právo má nepochybně kaž-
dý zaměstnanec. Na druhou stranu 
v čl. 10 odst. 1 LZPS je chráněno prá-
vo na dobrou pověst a dobré jméno, 
které naopak musí mít zaručeno i kaž-
dý zaměstnavatel. Stručně lze říci, že 
právo na svobodu projevu končí tam,
kde začíná právo na ochranu dobrého 
jména. Ochranu dobré pověsti práv-
nické osoby zaručuje také občanský 
zákoník ve svém § 135 odst. 2 (zákon 
č. 89/2012 Sb. v platném znění). 
A povinnosti týkající se této problema-
tiky najdeme také  v zákoníku práce 
(zákon č. 262/2006 Sb., v platném zně-
ní, dále také „ZP“).
Podle § 301 písm. d) ZP jsou zaměst-
nanci povinni nejednat v rozporu 
s oprávněnými zájmy zaměstnavate-
le. Oprávněným zájmem zaměstnava-
tele je bezesporu zachování jeho dob-
rého jména a pověsti na veřejnosti. 
Předpokládá se, že zaměstnanec je se 
zaměstnavatelem tzv. na jedné lodi, 

proto by se na veřejnosti neměl vyja-
dřovat způsobem, kterým by dobrou 
pověst a dobré jméno zaměstnavatele 
poškozoval. Zároveň si musíme uvědo-
mit, že zaměstnanec je povinen počínat 
si tak, aby zaměstnavateli nebyla způ-
sobena jak majetková, tak nemajetková 
újma (viz § 249 odst. 1 ZP).

Může tedy zaměstnanec kritizovat 
svého zaměstnavatele?

Vzhledem k právu na svobodu pro-
jevu nelze striktně říci, že zaměstna-
nec nemůže vyjádřit kritiku na svého 
zaměstnavatele. Musíme si ale uvědo-
mit, že tato svoboda projevu je ome-
zena pracovněprávním vztahem, který 
zaměstnavatel a zaměstnanec mají. 
Z tohoto vztahu vyplývají zaměstnanci 
určité povinnosti vůči zaměstnavate-
li. Zaměstnanec zaměstnavatele tedy 
kritizovat může. Ale kritika musí být 
oprávněná, věcná, přiměřená – co do 
obsahu i formy (způsobu vyjádření). 
Věcná je, pokud je založena na prav-
divých podkladech. Tvrzení mají být 
založena na konkrétních faktech, jež lze 
ověřit. Nelze se vyjadřovat pouze obec-
ně. Zveřejnit jen svůj úsudek, který ne-
ní založený na faktech, jež lze ověřit, 
může být již na hranici nebo za hranicí 
oprávněné kritiky.
Ale i u konkrétního, pravdivého údaje 
bude záležet na formě, jakou byl před-
ložen. Bude-li to podáno nepřesnou for-

mou, může dojít ke zkreslení, a i tak 
může dojít k zásahu do práva na dob-
rou pověst. Pokud podklady pravdi-
vé nejsou nebo je vyjádření urážlivé, 
už se nejedná o kritiku přípustnou. 
A zaměstnanec za ni může být postižen.
Zveřejněná neoprávněná kritika za-
městnavatele může být zaměstna-
vatelem vyhodnocena jako porušení 
povinností zaměstnance a mohou 
následovat sankce. Podle míry poru-
šení může zaměstnanec obdržet tzv. 
vytýkací dopis nebo s ním může být 
ukončen pracovní poměr (výpovědí, 
nebo dokonce okamžitým zrušením). 
Každá situace bude hodnocena indivi-
duálně, bude se posuzovat, zda svým 
jednáním zaměstnanec porušil své 
povinnosti závažným nebo zvlášť hru-
bým způsobem. Bude se hodnotit, zda 
kritika byla oprávněná nebo ne, jakým 
způsobem byla zveřejněna a zda mohla 
způsobit nebo způsobila zaměstnava-
teli škodu.
Závěrem dodávám, že zaměstnavatel 
je oprávněn vydat určitá pravidla pro 
sdílení názorů zaměstnanců na sociál-
ních sítích například v pracovním řádu 
nebo v jiné vnitropodnikové směrnici 
– vydat jakýsi kodex chování. Upozorní 
tím zaměstnance na to, že mají povin-
nost nejednat v rozporu s oprávněný-
mi zájmy zaměstnavatele, nezpůsobo-
vat mu svým jednáním majetkovou či 
nemajetkovou újmu a že by měli chránit 
jeho dobré jméno a pověst.

V naší fi rmě jsou některá vrata značena šrafováním, jiná ne. Taktéž i schodiště je různě značeno. Jak 
to má být správně podle předpisů? Je to nějak stanoveno?  J. V., Ostrava

Veřejná kritika zaměstnavatele
Právo | Mgr. Eva Pražáková, právnička RP OS KOVO Hradec Králové

Zaměstnavatel vytkl našemu členovi porušení kodexu chování. Porušení se měl dopustit tím, že na 
svém veřejně přístupném facebookovém profi lu vyvěsil nevhodný komentář týkající se odměňová-
ní zaměstnanců. Zaměstnavatel tvrdí, že tímto komentářem poškodil dobré jméno fi rmy. Je výtka 
ze strany zaměstnavatele oprávněná? K. S., Opočno 

pokračování na str. 6
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Jak již jistě tušíte, já 
vám mohu poskyt-
nout informace pou-
ze v rozsahu obec-
ném, abyste se ve 

svém problému zorientovala. Nejprve 
je třeba zdůraznit, že žádný nárok na 
bezplatného advokáta v ČR neexistuje. 
O jeho ustanovení lze požádat soud, 
což jste učinila správně. Je zcela na úva-
ze soudu, zda potřebu přidělení bez-
platného advokátního zastoupení uzná 
či nikoli.
 
Soud hodnotí: 
a) zda jako žadatel máte či nemáte 

dostatečný majetek (nejen příjmy), 
tudíž zda skutečně žadatel peníze 
na právníka nemá,

b) zda opravdu žadatel potřebuje 
advokátní zastoupení, např. zda by 
mohl úkony, které by prováděl advo-
kát, žadatel zvládnout sám.

 
Pokud soud žádost zamítne, zbývají ješ-
tě další možnosti. „Advokát pro bono“ 
– jde o to, že někteří právníci poskytují 
služby nemajetným bezplatně nebo za 
sníženou odměnu, na vlastní náklady. 
Jedná se o takzvané služby pro bono, 
tedy služby poskytnuté z dobré vůle 
pro potřebné. Tuto možnost můžete 

využít, pokud jste v tísni a jedná se 
o složitý právní případ. V obecné rovině 
platí, že pokud by se žadatel domníval, 
že jeho případ je složitý atd., může zku-
sit oslovit některou z větších advokát-
ních kanceláří, u níž by se měl nejprve 
informovat, zda služby pro bono posky-
tuje. Je třeba jejím advokátům sdělit 
obsah svého sporu a dotázat se, zda by 
ho přijali. I v tomto případě neexistuje 
právní nárok na to, aby advokátní kan-
celář požadované zastupování přijala.
 
Advokáta může přidělit i Česká advo-
kátní komora. A to, když neuspějete 

FOTO: pexels

Bezplatné zastoupení
Právo | JUDr. Zdeňka Vejvalková, odborná poradkyně, Brno

Jsem samoživitelka a mám v péči dvě děti. Mám plat jen 11 000 Kč. Z otce dětí nemohu výživné 
vymoci. Za bydlení dávám osm tisíc. Napadl mě soused a dal mě k soudu, že ho ruší moje děti. 
Žádala jsem o bezplatné právní zastoupení, to mi však soud zamítl. Mohu ještě něco dělat?                                                                                                
 S. K., Brno

označující riziko střetu s překážkou tvo-
ří střídavé žluté a černé nebo červené 
a bílé pruhy stejné velikosti v úhlu 45 
stupňů. Ve smyslu ČSN ISO 3864 – 1, 
kapitola 11, tabulka č. 3.
U vrat posuvných a bočně otevíratel-
ných se musí označit pevné hrany vrat, 
je nutno však vzít v úvahu, že ne vždy 
se vrata otevírají zcela, podle potřeby 
mnohdy jen částečně. Pak musí být 
bezpečnostním nátěrem opatřena 
pevná hrana a také hrana vrat. Tímto 
se opticky vymezí prostor pro pohyb 
a pojezd. Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. 
příloha bod 3.4.1 říká, že značky musí 
být viditelné při otevřených vratech. 
Nestačí označit šrafováním vnitřní část 
hrany, ale i vnější, zejména proto, aby 
i řidič vozidla viděl vymezený prostor 
vjezdu, hlavně při couvání. Směr šrafo-
vání je shora dolů, směrem do středu 
a tím nátěr tvoří opticky písmeno V – 
vrata.
Sklopná a zdvižná vrata mechanicky 
ovládaná musí mít označenou bezpeč-
nostním nátěrem i spodní hranu, aby se 
vymezila průchozí nebo průjezdná výš-
ka. Problém je v tom, že výrobci většinou 
tento typ vrat dodávají bez zmíněné-
ho nátěru a uživatel si je musí dozna-
čit sám. Je nutno rozlišit typy zdviž-
ných vrat. Ta, která se pohybují pouze 
v krajních pozicích – otevřeno/zavřeno 
a nemají možnost ručního ovládání, 
nemusí být nátěrem značena. Zdviž-
ná vrata, která mají mimo elektrické 

i ruční ovládaní, musí být na spodní hra-
ně označena bezpečnostním nátěrem.
Schodiště – v nařízení vlády č. 101/2005 
Sb. příloha bod 5.10 je stanoveno, že 
ve stavbách pro výrobu a skladování 
musí být první a poslední schodišťový 
stupeň v každém rameni rozeznatelný 
od okolní podlahy.  Stupně se větši-
nou značily žlutočerným šrafováním 
nebo žlutým pásem nebo na nich byly 
nalepeny protiskluzové pásky, barevně 
odlišné od stupně. Běžně se tyto stup-
ně se značily shora i čelně. 
Od října 2017  platí ustanovení ČSN 73 
4130 čl. 9.1.15, že u nových schodišť 
musí být povrch stupnic nástupního 
a výstupního stupně v každém rameni 

výrazně kontrastně rozeznatelný od 
povrchu ostatních stupňů a podest, 
a to po celé jejich ploše, popř. pruhem 
širokým 100 mm ve vzdálenosti max. 
50 mm od hrany stupně. Kontrast-
ní optické značení povrchu podstup-
nic (tzn. čelně) je nepřípustné. Tento 
požadavek se týká i vyrovnávacích 
stupňů. Jistě je namístě značení scho-
dišť sjednotit, a tak v rámci obnovy zna-
čení se již držet nového ustanovení.
Pokud má však zaměstnavatel pochyb-
nost, doporučil bych daný problém 
konzultovat na příslušném OIP, v rám-
ci tzv. poradenských dní. Konzultace 
a poradenství jsou poskytovány bez-
platně.

dokončení ze str. 5

pokračování na str. 7
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Změna v posuzování u příspěvku na bydlení
Bydlení | JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR

Mám dotaz ohledně příspěvku na bydlení, kde od července došlo ke změně. Rodiče mají nájemní 
smlouvu na byt v Praze již skoro padesát let. Já jsem u nich začala bydlet po rozchodu s otcem mých 
dvou dětí. Jsou to již dva roky. Doposud jsme dokládali všichni naše příjmy (matka a otec důchod, 
já RP a alimenty), všichni máme v tomto bytě trvalé bydliště. Nyní po novele zákona nás na úřadu 
práce odmítli a mé mamince řekli, že v žádosti o příspěvek na bydlení se bude posuzovat pouze ona 
s manželem, že oni jsou rodina a mají smlouvu o nájmu bytu. Já s dětmi ne. Ptali se, kde je otec dětí. 
Řekla jsem, že žije jinde, trvalé bydliště má také jinde, ale peníze na děti mi dává, máme pouze ústní 
dohodu, která ovšem funguje více než dobře. Jak ve styku s dětmi, tak v penězích. Referentka mi 
sdělila, že pokud to nemáme na papíře, tak prostě budou posuzovat pouze mé rodiče. Ale v novele 

se píše, že se posuzují právě všichni, kdo byt užívají spolu s nájemcem. Ráda bych tedy věděla, zda mám být spolu 
s rodiči a s dětmi v žádosti nebo ne.       J. CH., Chomutov

Dne 1. 1. 2020 nabyl účinnosti zákon 
č. 363/2019 Sb., kterým se mění zákon 
č. 117/1995 Sb., o státní sociální pod-
poře, ve znění pozdějších předpisů, 
ve kterém, mimo další důležité změ-
ny (například navýšení celkové částky 
rodičovského příspěvku) došlo s účin-
ností od 1. 7. 2020 ke změně ve stanove-
ní okruhu společně posuzovaných osob 
u příspěvku na bydlení. Při posuzování 
nároku na příspěvek na bydlení je tedy 
již posuzován příjem všech osob, kte-
ré v dané domácnosti žijí, tedy užívají 
společně s žadatelem o tuto dávku byt 
a hradí tak vznikající společné náklady 
na své potřeby. Nově tedy musí žadatel 
o dávku v žádosti o příspěvek na byd-
lení vyplnit kromě trvalého pobytu 
a adresy pro doručování také infor-
maci o tom, kde skutečně žije. Již se 
nebudou uvádět jména těch, kteří s 
ním mají v bytě hlášený trvalý pobyt, 
ale bude nezbytné uvést všechny oso-
by, které s ním v domácnosti skutečně 
žijí. Toto jsou informace získané přímo 
ze stránek Úřadu práce ČR a takto zní 
právní předpis. Nicméně nejste první, 
kdo se ptá, jak to tedy vlastně je a že 
na pobočkách úřadu práce podávají 
zcela zkreslené informace a vysvětlují 
si u přídavku na bydlení okruh společ-
ně posuzovaných osob v podstatě stej-
ně, jako by šlo o jinou dávku, například 

přídavek na dítě. Doporučuji vyplnit 
žádost o příspěvek na bydlení v sou-
ladu s pokyny na stránce https://www.
mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-prispevek-na-
bydleni a vyčkat na správní rozhodnutí 

úřadu práce, proti kterému je v pří-
padě potřeby možno podat odvolání. 
Žádost podejte na podatelně pobočky,
případně ji zašlete poštou a vyhnte se
tak diskusi o tom, co je a co není správně.

FOTO: pexels

u soudu ani u oslovených právníků. 
Musíte podat žádost a doložit po-
třebné.
- Uvést v ní, co potřebujete řešit.
- Je třeba doložit své majetkové 

poměry.
- Uvést a potvrzením odmítnutí od 

advokáta doložit skutečnost, že se 
vám nepodařilo nalézt advokáta.

Za účelem podání žádosti lze využít 
formulář žádosti o určení advokáta 

na www.cak.cz. Najdete zde také pro-
hlášení o příjmových a majetkových 
poměrech. Pravdivost prohlášení se 
prověřuje.
Česká advokátní komora určí konkrét-
ního advokáta, žadatel si ho nemůže 
sám vybrat.

Poslední možností je institut tzv. Obec-
ného zmocněnce.
- Obecný zmocněnec je zástupce 

účastníka soudního nebo i správní-

ho řízení, který není advokátem.
- Může jím být kterákoli fyzická 
 osoba.
- Podmínkou není právní vzdělání.
- Tuto osobu určí účastník řízení 

s jejím souhlasem.
- Musí ji pověřit zastupováním svojí 

plnou mocí.
Obecného zmocněnce nelze ustanovit 
při zastupování obviněného v trestním 
řízení, v řízení o dovolání, kasační stíž-
nosti, v řízení před Ústavním soudem.

dokončení ze str. 6
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Více podnájemníků v bytě

Prodej majetku SVJ

Bydlení | JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR 

Bydlení | JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR 

Při sjednávání nájmu bytu jsem byl upozorněn, že v bytě již bydlí dva podnájemníci. Nemám smlou-
vu o společném nájmu bytu. Tito dva podnájemníci jsou jen uvedeni v evidenčním listu. Jsou tyto 
osoby členy mé domácnosti? V nájemní smlouvě mám uvedeno, že je nutné oznámit nastěhová-
ní dalších osob, tzv. podnájemníků. Jsem z toho zmatený. Jaký je vztah mezi mnou a podnájemní-
ky? Můžu od nich vymáhat nájem a služby spojené s bydlením? Můžu je vystěhovat? Nebo co mám 
udělat?                                                                                                                             J. Ž., Dobruška

Jsme společenství vlastníků. V našem vlastnictví je i jedna neobsazená bytová jednotka (byt). Jak máme při prodeji 
bytu postupovat? M. B., Karlovy Vary

Máte pravdu v tom, 
že celá vámi popsaná 

situace je mimo právní předpisy a velmi 
nepřehledná. Pokusím se situaci vyjas-
nit. Nastěhoval jste se do bytu, uzavřel 
nájemní smlouvu a bylo vám sděleno, že 
v bytě již bydlí dva podnájemníci. Když 
už jste se vůbec do takovéhoto bytu s 
podnájemníky nastěhoval a jenom vy 
máte k bytu uzavřenu nájemní smlou-
vu, požadujte od podnájemníků, aby
s vámi uzavřeli podnájemní smlouvu, 
ve které si nastavte jasná pravidla hra-
zení nájemného a služeb.
Pokud tito lidé podnájemní smlouvu 
odmítnou uzavřít, obraťte se na pro-
najímatele, aby situaci vyřešil a vůbec 
vám ji objasnil, nebo trvejte na tom, 
aby podnájemníci byt opustili. Popřípa-
dě zvažte, zda za takovýchto okolností 

jste ochoten i dále v tomto bytě bydlet.
Pokud podnájemníci bydleli v bytě 
již při vašem nastěhování, nemůže jít 
o členy vaší domácnosti. 
Podle ustanovení § 2272 občanského 
zákoníku jsou členy nájemcovy domác-
nosti osoby, které má nájemce právo 
přijímat do bytu, a tyto mají právo byt 
užívat nehledě na jakýkoliv formální 
smluvní vztah s nájemcem. Nájemce 
má povinnost vůči pronajímateli ozná-
mit zvýšení nebo snížení počtu členů 
nájemcovy domácnosti.
Podnájemce je osoba, která užívá byt 
na základě podnájemní smlouvy s ná-
jemcem a hradí nájemci dohodnutou 
platbu (podnájemné).
Nájemce zodpovídá jak za člena jeho 
domácnosti, stejně tak i za případného 
podnájemce.

Podle občanského zákoníku a předpi-
sů souvisejících - společenství vlast-
níků jednotek může nabývat maje-
tek (movitý i nemovitý) a nakládat 
s ním pouze za účelem správy domu 
a pozemku.
Rozhodování o prodeji bytu přináleží 
shromáždění vlastníků. Toto je způso-

bilé usnášet se za přítomnosti vlastní-
ků jednotek, kteří mají většinu všech 
hlasů. K přijetí rozhodnutí se vyžaduje 
většiny hlasů přítomných vlastníků jed-
notek, pokud stanovy nevyžadují vyšší 
počet. Nahlédněte do svých stanov.
Znamená to tedy, že statutární orgán SVJ 
předloží shromáždění návrh na prodej 

bytové jednotky, včetně návrhu na pro-
dejní cenu (měla by odpovídat ceně 
tržní), a také návrh na to, jakým způso-
bem se bude prodávat (např. obálková 
metoda). Doporučuji mít  vše opravdu 
dobře připravené, aby nevznikaly zby-
tečné pochybnosti o regulérnosti pro-
deje nemovitosti.

FOTO: pexels

Běžná údržba pronajatého prostoru
Bydlení | JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR 

V nebytovém prostoru bytového domu provozuji servis jízdních kol. Předseda výboru společenství mě upozornil, že je třeba 
prostor udržovat v řádném stavu, konkrétně mě vyzval, abych místnost vymaloval. Provozovnu tu mám sedm let, je prav-
dou, že jsem tu nikdy nemaloval, ale neměl by to udělat pronajímatel, vždyť mu platím nemalé peníze. J. K., Vlašim

Předpokládám, že v nájemní smlouvě 
k prostoru nemáte žádné ujednání o 

tom, kdo provádí běžnou údržbu. Platí 
proto ustanovení § 2207 občanského 

zákoníku, kdy běžnou údržbu (tzn. také  
malování)  provádíte vy jako nájemce.
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Mecenáš František Antonín Špork 

Kuks by byl zřejmě dodnes bezvýznam-
ným místem, kdyby si jej za své letní 
sídlo nevybral František Antonín Špork, 
významný mecenáš a milovník umění 
přelomu 17. a 18. století. Jeho otec byl 
původem prostý sedlák, ale za zásluhy 
v tažení proti Turkům byl povýšen do 
šlechtického stavu a domohl se nema-
lého jmění. Jeho synovi Františku Anto-
nínovi se dostalo výborného vzdělání 
a získal významné posty. Stal se tajným 
radou, komořím i českým místodrží-
cím. Kvůli jeho nízkému původu na něj 
šlechta hleděla přezíravě. Zřejmě pro-
to Špork vyvíjel usilovnou činnost na 
poli kulturním. Obklopil se vynikajícími 
umělci své doby - byli to sochař Matyáš 
Bernard Braun, rytec Michael Heinrich 
Rentz, architekt Giovanni Battista Alli-
prandi či malíř Petr Brandl i mnoho dal-
ších. S jejich pomocí se pokusil vytvořit 
ve východních Čechách malé Versailles. 
František Antonín Špork byl ale také 
vydavatelem knih i velkým podporova-
telem hudby a divadla, mimo jiné založil 
i Řád svatého Huberta, který má v Kuk-
su své sídlo dodnes, a v té souvislosti 
v Čechách položil tradici hry na lesní roh.   

Lázně zanikly, zůstala apatyka 
i špitál

Soubor honosných staveb v Kuksu vzni-
kal v letech 1692 až 1724. Ještě před 
koncem 17. století dostal svou podobu 
smělý projekt lázní - ve své době nej-
výstavnějších v Čechách. Později bylo 
postaveno divadlo, závodiště a budovy 

pro hosty. Ne vše se dochovalo. Ješ-
tě za života hraběte Šporka význam 
lázní postupně upadal a po jeho smrti 
chátraly. Za své vzal později i zámek. 
Mnohé lze však obdivovat dodnes. Již 
v roce 1696 se hrabě Špork rozhodl, že 
na svém panství založí domov, špitál 
a nadaci pro přestárlé válečné veterány. 
Špitál se budoval současně s kostelem 
Nejsvětější Trojice, jehož krypta sloužila 
jako hraběcí hrobka. Po obou stranách 
chrámu se tak vystavěly budovy špitá-
lu. Zřídila se i špitální zahrada a později 
ještě hřbitov s kaplí.
Zprovoznění špitálu pro sto nemajet-
ných vysloužilců se však Špork nedožil. 
Řád milosrdných bratří se zařízení ujal 
po jeho smrti v roce 1743. Milosrdní 
bratři tu zřídili lékárnu U Granátového 
jablka - v policích této druhé nejstarší 
zachované barokní apatyky ve střední 
Evropě nalezneme dodnes stojatky na 
dračí krev, račí oka či prášek z lebky 
oběšence. Osazenstvo špitálu vyko-
návalo pouze lehčí práce, zapovězené 
byly hádky i návštěvy kořalen. Hospitál 
fungoval až do roku 1938, kdy kvůli 
mnichovské dohodě museli milosrd-
ní bratři se svými chovanci budovu 
opustit. Zařízení pak sloužilo různým 

účelům, od 50. let 20. století jsou objek-
ty kulturní památkou. Před deseti lety 
prošla památka zásadní rekonstrukcí. 

Braunova díla na naučné stezce

Kuks je těsně spojen s významnou 
osobností rakouského sochaře a řez-
báře Matyáše Bernarda Brauna, který 
působil převážně v českých zemích. 
Jeho díla najdeme mimo jiné i na Kar-
lově mostě v Praze. Braunovy práce 
ovlivnili italští mistři Lorenzo Bernini či 
Michelangelo Buonarroti. Z Braunovy 
dílny pocházejí proslulé kukské kamen-
né alegorie Ctností a Neřestí i další 
umělcova díla na terase před špitálem. 
Dnes je nahrazují repliky. 

Významným prvkem krajiny kukského 
okolí je unikátní sochařská rezervace 
zvaná Braunův betlém. Celek získal jmé-
no podle ústředního dvojreliéfu, před-
stavujícího narození Páně a příjezd tří 
králů. Bez nadsázky představuje špičku 
evropského barokního sochařství v ple-
néru. Na prohlídku těchto děl lze vyra-
zit po naučné stezce, jejímž výchozím 
i fi nálním bodem je parkoviště v obci 
Kuks. Pěší sedmikilometrová varian-
ta zabere zhruba dvě až tři hodiny. Po 
cestě turisté spatří velkolepá biblická 
a křesťanská témata. Řada Braunových 
děl ve volné přírodě bohužel podlehla 
zkáze kvůli povětrnostním vlivům.  
 TEXT: Hana Kubová

Kuks neboli baroko všude, kam se podíváš 

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

Už z dálky barokní komplex v Kuksu působí na příchozí jako magnet. Před třemi stovkami let toto místo přitaho-
valo vynikající umělce, díky nimž tu vznikl zcela výjimečný architektonický a výtvarný skvost. Kuks je obec s nece-
lými třemi stovkami obyvatel v okrese Trutnov, v údolí horního toku řeky Labe. Zdejší barokní, velkoryse pojatý
areál zahrnuje špitál pro vysloužilé vojáky s dochovanou lékárnou, hraběcí hrobku či plejádu soch Matyáše Bernarda 
Brauna. Na návštěvu Kuksu sotva postačí jeden den, tak velkou koncentraci barokního umění na jednom místě u nás 
jinde nenajdete.

 Foto: turistika.cz

 Foto: turistika.cz

 Foto: turistika.cz

 Foto: turistika.cz
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Jděte na výzvědy

Každý rozumný tatík nebo máma asi 
nejdřív posoudí, jestli domácnost vůbec 
unese příchod nového člena rodiny, 
protože tím se každý živočich, kterého 
si domů přinesete, dříve nebo později 
stane. V malém bytě budete týrat vel-
ké psí plemeno i sebe. Je skvělé, pokud 
se předtím, než si domácnost rozšíříte 
o nějakého mazlíčka, zajdete inspiro-
vat někam, kde už takové zvíře mají 
a budou schopni vám popsat nejen 
všechny radosti, ale i úskalí takového 
soužití. Můžete samozřejmě vyzpoví-
dat personál zverimexu, ale jako na 
každém místě, kde se něco prodává 
a kupuje, i v obchodě se zvířaty občas 
riskujete, že se vám dostane doporu-
čení a slibů, na něž budete hořce vzpo-
mínat. Pár podvečerů strávených na 
internetu studováním zkušeností cho-
vatelů můžete považovat za skvělou 
investici do budoucího domácího štěstí. 

Správná volba? Rozhoduje věk

Zjistili jste, že máte dostatek prostoru, 
nikdo z rodiny nemá alergii na zvířecí 
srst či ptačí peří a váš příbytek splňu-
je všechny technické podmínky, aby se 
k vám mohl nastěhovat nějaký živočich? 
Pak si položte otázku, jestli si to samé 
bude myslet i ten čtyřnohý, dvounohý 
nebo třeba oploutvený cizinec. Jestliže 
tedy pořizujete domácího mazlíčka pro 

dobro svého potomka, musí se cítit 
komfortně všechny strany – dítě, zvířát-
ko i vy. Jednu ze zcela rozhodujících rolí 
v tom všem hraje věk a zralost dítěte. 
3–6 let – v tomto věku děti nedokážou 
převzít zodpovědnost a pečovat o jaké-
koli zvíře, nicméně je to skvělá doba, 
aby začaly přivykat tomu, že existují 
ještě jiní tvorové se specifi ckými pro-
jevy a potřebami, což je pro rozvoj 
emoční inteligence a inteligence vůbec 
obrovský přínos. V praxi to znamená, 
že všechny povinnosti budou výhrad-
ně na vás a někdy kvůli tomu třeba 
zaskřípá i jinak hladce fungující soukolí 
domácnosti. Většinou ale zažijete situa-
ce příjemné, zábavné a můžete je sami 
modelovat. Tak třeba spolu se svým 
předškolním potomkem můžete číst 
kočce večer pohádku. Pokud necháte 
na dítěti, aby samo vybralo, která to 
bude, je pravděpodobné, že ji časem 
i samo přečte nebo převypráví. 
7–10 let – děti raného školního věku už 
obvykle zvládají velkou část povinností, 
s níž je chov domácího zvířete spjatý, 
a dokonce byste to po nich v přijatelné 
míře, ale nikdy přes jejich odpor, měli 
žádat. Proč je to pro dítě prospěšné? 
Pokud bude ochotné se do péče zapojit, 
můžete mu svěřit například, aby samo 
dohlíželo na pravidelnou dobu krmení 
i dávkování potravy, čištění misky. Naučí 
se tím určovat čas podle hodin, respek-
tovat rozvrh dne, snadněji pochopí čísla 
a dostane příležitost prožít první pocity 
zodpovědnosti. 
10 a více – pokud už váš potomek dosá-
hl deseti let, nic nebrání tomu, aby se 
stal zodpovědným manažerem, kte-
rý je schopný postarat se o domácího 
mazlíka od A do Z. Určitě jej nepověříte, 
aby zajistil ošetření kočky u veterináře, 
ale běžné venčení psa by děti ve věku 
11–12 let měly zvládnout s přehledem. 
V této fázi už dítě zná specifi cké potře-
by zvířete, dokáže rozeznat, jestli je
spokojené, ochotné ke hře, nebo na-
opak skleslé, či dokonce nemocné. Je 
jen na vás, jak obratně dokážete využít 
a ocenit pozorovací talent a schopnosti 
svého dítka. Pokud je pasujete do role 
odborníka chovatele a budete do vzta-
hu dítě–zvíře zasahovat citlivě, bude to 
skvělý předpoklad pro jeho schopnost 

rozhodovat se a přebírat v dospělosti 
zodpovědnost. 

Čím začít?

S představou, že pro nejmenší děti je 
vhodné zvolit pro začátek něco malého, 
dejme tomu králíčka anebo morče, se 
rozlučte. To není nejlepší start. Morče 
byste dcerce nebo synovi měli pořídit 
nejdříve kolem 8. roku a křečka dokon-
ce až kolem 13. nebo 14. roku. Prvním 
zvířecím osadníkem vaší rodinné tlu-
py terorizované pěti- nebo šestiletým 
dítkem by měla být kočka! O tom, že 
domů přivedete Alíka, můžete uvažo-
vat až poté, co dítě dosáhne 10–11 let. 
Při výběru musíte zvažovat také to, jak 
dlouho váš domácí mazlíček bude živ. 
V rozhodování vám pomůže následující 
tabulka zohledňující věk dětí a charak-
teristiky běžných zvířat včetně průměr-
ného věku jejich dožití.

S exotikou počkejte

Z předchozího jste pochopili, že největ-
ší šanci na harmonické soužití s domá-
cím mazlíčkem budete mít, pokud dítěti 
vyberete nějaké běžné zvíře. Pokud 
máte větší ambice a vidíte ve svém 
potomkovi budoucího mořského bio-
loga nebo experta na plazy, nechte si 
své představy a přání raději pro sebe. 
Osudy méně běžných druhů živých 
tvorů lze svěřit vyzrálejšímu jedinci, 
a tím dvanáctiletý chlapec nebo dívka 
určitě nejsou. A samozřejmě si musíte 
připustit, že vaše dobré úmysly a zájem 
či schopnosti dítěte se nemusí potkat, 
takže nakonec veškerá péče o domácí-
ho mazlíčka skončí na vašich bedrech. 
 TEXT A FOTO: Hana Kubová

Pořiďte si domácího dětského psychologa
Samostatný tvor, který se nezhroutí před první větší výzvou dospělého věku, bude schopný pochopit potřeby dru-
hých, a dokonce se o ně postarat. Tak tohle bychom všichni ze svých dětí rádi vychovali. Ne vždycky se to podaří, 
nikdy to nebude úplně podle našich představ, každopádně bychom pro to měli udělat maximum. Jak na to? Ne, psy-
chologovi zatím o radu nevolejte. Pořiďte si nějakého domů. Moc toho nenamluví, ale třeba naštěká či namňouká. 
A někdy ani to ne. Ano, řeč je o domácím zvířeti. Dítě s ním může sdílet své radosti i smutky. S výchovou vám může 
pomoci víc než batalion odborníků. Neplatí to sice stoprocentně, ale ve většině případů tomu tak je. Musíte jen dobře 
zvážit, jak ten váš domácí psychologický asistent má vypadat, co má umět a kdy jej pozvat k vám domů. 

věk 
dítěte

průměrný
věk dožití

zvířete

druh
zvířete

  6 let kočka
  8 let morče 
  10 let zakrslý 
    králík  
 10–11 let pes
 13–14 let křeček

 12– 20  let
       5–8  let

 8– 10 let
 8– 16 let
        2–3   roky
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Správné znění tajenky z čísla 16: Křížovky a rady od září jsou tady, křížovky TV Pohoda. Správně luštil a potřebné štěstí 
při losování měl Pavel Horký z Karviné. Blahopřejeme! Získává výhru od vydavatelství Enigma, které připravuje naši křížovku 
a je také vydavatelem časopisu Křížovky pro každého, jehož další číslo vychází a 20. října. Na tajenku z tohoto čísla čekáme do 
26. října 2020 na doručovací adrese redakce nebo na e-mailu: novakova.miloslava@cmkos.cz.

kovak 18x2020.indd   12kovak 18x2020.indd   12 9.10.2020   14:36:409.10.2020   14:36:40


