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2 Odbory 
i zaměstnavatelé chtějí 
kurzarbeit od 1. ledna 3Vyhodnocení soutěže 

Umíme si pomáhat 5-6 Změny v Kontu 
živelních
pohrom 12 Kompas ve světě 

internetu

Adventní zamyšlení

Vysokomýtští ohromili vlnou solidarity – kolegovi se 
složili na novou střechu

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

rok 2020 je rokem zvláštním a určitě 
na něj většina z nás nebude vzpomínat  
v dobrém. Po letech ekonomického 
růstu naší země, kdy se odborům daři-
lo úspěšně zvyšovat příjmovou úroveň 
zaměstnanců, došlo postupně k celo-
světové virové pandemii. Vláda nařídila 
řadu omezení a média prezentují situaci 
tak, že to často vyvolává obavy o zdraví  
a život, zejména starších generací. 
Jedinou oblastí, kde vir jako by neexis-
toval, se staly výrobní provozy. V těch 
se vláda v podstatě odmítla angažo-
vat. Část zaměstnavatelů toho náležitě 
využila - riziko a nepohodu přenes-
la na zaměstnance! Firmy, které měly  
a mají zakázky, mohly a mohou jet na 
plný výkon a některé nutí zaměstnance 

pracovat i ve dnech volna a ve svátek.
Máme předvánoční čas a všichni zaměst-
nanci a naši členové by si jistě zaslouži-
li příjemné chvíle při předvánočních 

nákupech dárků či procházkách po 
vánočních trzích. Místo toho budeme 
zřejmě muset všichni dodržovat ome-
zující vládní opatření, sledovat děsivé 
mediální výstupy o pandemii a doufat, 
že tento stav brzy pomine. O část své-
ho života jsme ale v roce 2020 přišli  
a můžeme se jen dohadovat, jak to změ-
ní naši budoucnost.
Navíc přichází mediálně podporova-
ný přízrak krachu firem a ruku v ruce  
s ním i možnost ztráty pracovních míst, 
k čemuž již v některých firmách došlo. 
Hledání nových pracovních příležitostí 
už nebude tak snadné jako dosud při 
předpokládaném pokračování útlumu 
cestovního ruchu, na který navazují stra-
vovací a dopravní služby, které nebudou 
mít klienty. Zaměstnanci z těchto odvětví 

Doslova vlna solidarity se zvedla mezi odboráři, zaměstnanci i vedením vysokomýtského Iveca poté, co jejich kolega 
Miroslav Svoboda a jeho partnerka přišli o střechu nad hlavou. Jejich rodinný dům totiž v pátek 6. listopadu téměř 
zničil oheň poté, co spaliny z krbových kamen zapálily střechu. Zbyly z ní jen ohořelé trámy a zkázu pak dokonala voda 
při hašení požáru. Na zoufalou situaci vzápětí reagovali kolegové poškozeného kováka sbírkou – vybrali mezi sebou 
téměř 200 tisíc korun. Další potřebná pomoc přišla z Konta živelních pohrom, a dokonce i od zaměstnavatele, který 
nabídl dočasné bydlení. 

Vážení čtenáři, 
před sebou máte poslední letošní vydání svého odborového časopisu, to další pro Vás připravujeme na leden 
příštího roku. Letošní rok nás všechny podrobil společné zkoušce. Věřme, že z ní vyjdeme o něco silnější, než jsme 
byli před ní.  přejeme Vám pohodové Vánoce a sebevědomý vstup do nového roku!
 Redakce časopisu Kovák

„Z horního patra a střechy nezůstalo 
nic použitelného a voda dokonala zby-
tek zkázy na spodních místnostech. 

V podstatě zůstaly jen obvodové zdi. 
Nábytek a vybavení včetně instalací na 
horním patře zcela shořely, ve spodních 
místnostech bylo vše zasaženo vodou,“ 
popsal děsivou situaci předseda Komise 
k živelním pohromám a místopředseda 
OS KOVO Tomáš Valášek. Komise v tom-
to případě rozhodla o přidělení sociál-
ní podpory ve výši 30 000 korun. Další 
pomoc přišla od kolegů Miroslava Svobo-
dy. Ti mezi sebou vybrali 184 000 korun. 
A velkoryse zareagoval i zaměstnavatel 

– rodině zatím na dobu tří měsíců umož-
nil bezplatné užívání firemního bytu. 
Podle vedoucího RP Hradec Králové 
Rudolfa Procházky obětem požáru 
nezůstalo téměř nic. „Vzhledem k tomu, 
že rodina přišla prakticky o veškeré 
vybavení včetně oděvů, firma poskytla 
do začátku i několik krabic s oděvy. Pan 
Svoboda a jeho partnerka neskrývali své 
dojetí a poděkovali všem za nečekanou 
podporu, která jim v současné těžké 
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Odborový svaz KOVO se připojil k výzvě 
Svazu průmyslu a dopravy ČR, Hospodář-
ské komory ČR, Konfederace zaměstna-
vatelských a podnikatelských svazů ČR,
Asociace malých a středních podniků 
a živnostníků ČR a Českomoravské kon-
federace odborových svazů apelující na 
poslance, aby urychlili jednání o legisla-
tivní podobě kurzarbeitu tak, aby tento 
legislativní nástroj mohl být uplatňován 
již od 1. ledna 2021.
„OS KOVO podporuje zavedení upra-
vené formy částečné zaměstnanosti, 
často nazývané německým výrazem 

kurzarbeit, do zákona o zaměstnanos-
ti od 1. 1. 2021. Tento nástroj účinně 
pomáhá v okolních zemích překlenout 
krizová období. Pomáhá zaměstnava-
telům udržet v pracovním poměru klí-
čové zaměstnance, bez kterých je najetí 
plné výroby po krizovém období znač-
ně zpožděno. Pomáhá zaměstnancům 
neztratit práci a dává jim jistotu práce 
i do budoucna na pracovních pozicích, 
kde vykazují nejvyšší výkon. Pomáhá stá-
tu v tom, že nemusí vynakládat fi nanční 
prostředky na rekvalifi kaci zaměstnan-
ců, jejich evidenci jako nezaměstnaných 

a nemusí vyplácet podpory v neza-
městnanosti. Tento nástroj může tedy 
pomoci celé společnosti. Vláda opako-
vaně slíbila zavedení tohoto nástroje do 
právního předpisu. Podle současných 
znepokojivých zpráv se zdá, že legisla-
tivní proces nebude dokončen tak, aby 
nabyl účinnosti od 1. 1. 2021. Vyzýváme 
všechny aktéry legislativního procesu, 
aby tento návrh projednali a přijali v ter-
mínech, které umožní jeho účinnost od 
1. 1. 2021,“ uvedl Jaroslav Souček, před-
seda OS KOVO. 
 (jom)

Odbory i zaměstnavatelé chtějí kurzarbeit od 1. ledna

logicky zatíží pracovní trh a také sociální 
systém. Obrovský dluh, který vznikne ve 
státním rozpočtu, bude muset v budouc-
nu někdo zaplatit. Vláda učinila mnohá 
opatření pro zachování pracovních míst 
a udržení příjmové úrovně zaměstnan-
ců na jakž takž snesitelné úrovni. Ovšem 
za cenu velkého dluhu. K tomu se vláda 
ještě rozhodla v této situaci razantně 
snížit daně. Ale jak? Ani vládní koalice 
se neshodla na parametrech daňových 
změn, natož aby byla vyjednána rámco-
vá shoda s opozicí. Snížení daní je pro 
naše zaměstnance a členy jistě příjem-
né, ale pokud není vykompenzováno 
i snížením výdajů státního rozpočtu, 
zakládá to velký průšvih pro budoucno. 
Peníze, které si vláda půjčí u mezinárod-
ních fi nančních institucí, budou muset 
příští vlády splácet. Pokud nebudou 
peníze ve státním rozpočtu z výběru nyní 
snižovaných daní, bude nutno některé 
daně zase zvýšit. Nejlépe nepřímé daně, 
např. na potraviny, pohonné hmoty atd. 

Když to nebude stačit, bude nutno ome-
zovat výdaje státního rozpočtu snížením 
mandatorních (stálých) výdajů privati-
zací veřejných služeb – zdravotnictví, 
školství, dopravní infrastruktury atd. 
a všechno si občan pěkně zaplatí natvr-
do z vlastní kapsy.
Odmítám argumentaci předsedy vlády, 
že se zrušením superhrubé mzdy zvý-
ší v příštím roce zaměstnancům mzdy 
o 7 % a zaměstnavatelé tak nemusí od 
1. 1. 2021 zvyšovat mzdy v kolektivních 
smlouvách. Zrušení superhrubé mzdy 
je čistě daňová záležitost. Už 13 let je 
většina zaměstnanců krácena na svém 
příjmu touto superhrubou mzdou. Její 
zrušení ve vazbě s razantním snížením 
daně z příjmu a dluhem vzniklým 
z důvodu covidu-19 je ale smrtící daňový 
koktejl pro příští vlády a budoucí gene-
race zaměstnanců. Snad se toto daňové 
šílenství podaří ještě v legislativním pro-
cesu změnit.
V tomto zvláštním adventním čase je 
třeba si připomenout, že ne vše, co nám 

média sdělují, je čistá pravda. Politici 
v naší zemi mnohdy zastírají pravdu do 
líbivých frází a přednostně je zajímá, zda 
dostanou hlas voličů a budou mít man-
dát vládnout. Za přibližně 10 měsíců se 
v naší zemi uskuteční volby do rozhodu-
jícího mocenského orgánu – Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR. Budeme se 
muset všichni zajímat o programy poli-
tických stran a ptát se kandidátů těchto 
stran na konkrétní věci, které ovlivní pří-
jmy zaměstnanců, jejich životní úroveň, 
pocit bezpečí… Čím více a opakovaných 
dotazů na kandidáty vzneseme, tím 
více je budeme moci v budoucnu kon-
frontovat s jejich předvolebními sliby 
a při jejich neplnění připravit odborové 
akce na podporu oprávněných zájmů 
zaměstnanců.
I přes všechny předchozí vážné informa-
ce Vám chci všem popřát pokud možno 
klidné rozjímání v adventním čase v kru-
hu blízkých, abyste se připravili na, dou-
fejme, lepší život v roce 2021.
 Jaroslav Souček, předseda OS KOVO

Odborový svaz KOVO se obává důsledků, jež by mohlo způsobit další oddalování kurzarbeitu, který by měl podle původ-
ních předpokladů vejít do praxe od 1. ledna 2021. Odborový svaz KOVO podporuje aktivity svých kolegů z ČMKOS a part-
nerů z řad podnikatelů a dalších odborových svazů, podporujících urychlení jednání o legislativní podobě kurzarbeitu. 
Svaz považuje aplikaci kurzarbeitu v českém prostředí za zcela klíčový nástroj, jímž lze v mimořádné době pandemie 
významně přispět ke stabilizaci celé společnosti. 

situaci obrovsky pomůže. Dům je při-
bližně tři roky po rekonstrukci a první dny 
po požáru všechny provázela absolutní 
bezmoc. O Češích se říká ledacos, ale 
v těžkých chvílích v sobě vždy najdeme 
pocit sounáležitosti, zájem o pomoc 
druhému, prostě kus srdce,“ zdůrazňuje 
Rudolf Procházka. „Velký dík patří vám 
všem, našim milým kolegům, odboro-
vé organizaci, která nejen, že pomohla 

s organizací sbírky, ale zařídila i podpo-
ru z Konta živelních pohrom, a v nepo-
slední řadě děkujeme zástupcům vedení 
společnosti Iveco CR za účinnou pomoc 
při zajištění bydlení a ošacení pro naši 
rodinu. Finanční prostředky takto zís-
kané využijeme beze zbytku na obnovu 
a vybavení domova pro nás a naše děti,“ 
uvedli ve svém poděkování Miroslav 
Svoboda a Dáša Münsterová.   
 (mia, red)
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Špičky evropských odborů jednaly o plánu obnovy EU

Diskutující se shodli, že hlavním cílem 
je ochrana zaměstnanců a větší zapo-
jení sociálních partnerů do stanovová-
ní statutární minimální mzdy. Zejména 
severské země ovšem argumentují tím, 
že výši mezd řeší kolektivní vyjednávání, 
tudíž podle nich minimální mzda není 
nutná. Podle předsedy OS KOVO Jaro-
slava Součka je v otázce mezd důležitá 
solidarita mezi evropskými odboráři. „Je 
těžko pochopitelné, že dělník v Rumun-
sku nemůže vydělávat stejně jako jeho 
kolega ve Skandinávii. Při apelacích 
odborů na solidaritu by se nemělo zapo-
mínat na otázku mezd. Pokud budeme 
rezignovat na minimální mzdu pro kaž-
dou zemi, je to náš konec,“ zdůraznil 
v online diskusi předseda OS KOVO.  
Prohlášení VV IE se mimo jiné zabývá 
nastupující generací zaměstnanců v prů-
myslu. Krize covid-19 podle něj neúměr-
ně zatěžuje mladé pracovníky a učně. 
„Mnoho mladých lidí najednou zjistilo, že 
mají pozastavené nebo přerušené pra-
covní nebo učňovské smlouvy a nemají 

žádnou další příležitost zahájit svou 
profesionální kariéru. Musíme zabrá-
nit tomu, aby mladí lidé zůstali pozadu 
v evropských a národních plánech obno-
vy. Naše prohlášení bije na poplach 
a zdůrazňuje naléhavost zahrnutí mladé 
generace do obnovy na všech úrovních 
– evropské, národní, regionální, odvět-
vové i lokální,“ uvádí se v něm.
Stanovisko, které kombinuje pozice 
a požadavky industriAll Europe na soci-
ální a udržitelné oživení a rovněž odbo-
rové strategie pro řešení krize covid-19, 
se věnuje následujícím tématům:

•  Správa: zajištění zapojení odborů do 
defi nování a provádění národních 
plánů obnovy. 

•  podmíněnost: zajistit, aby sociál-
ní a fi skální aspekty byly propojeny 
s veřejnou podporou poskytovanou 
společnostem. 

•  Koordinace: potřeba koordinovat 
plány mezi členskými státy a EU. 

•  Obnova, která podporuje zelenou 
a digitální transformaci průmyslu, 
musí být založena na principech spra-
vedlivého přechodu.

•  Mechanismy podpory práce, které 
jsou nutné k zajištění zotavení pro 
všechny. 

•  Ochrana našich práv: zajištění toho, 
aby odborová práva – právo na kolek-
tivní vyjednávání a právo na účast 
zaměstnanců – byla v procesu obnovy 
posílena a nebyla demontována. 

 (red)

Stanovisko k plánu obnovy EU a odborovým strategiím v souvislosti s covidem-19, rovné příležitosti nebo evropská 
zelená dohoda. To byla některá z témat, jimiž se zaobíralo zasedání Výkonného výboru industriAll Europe (VV IE), které 
proběhlo online v úterý a ve středu 24. a 25. listopadu. Za Odborový svaz KOVO jednali předseda svazu Jaroslav Souček 
a specialistka pro mezinárodní činnost Mgr. Dana Sakařová.  Členové VV IE  schválili prohlášení k plánu obnovy EU 
a souvisejícím strategiím odborových svazů ke covidu-19, jakož i stanovisko k potřebě rovných příležitostí a věnování 
zvláštní pozornosti další generaci průmyslových pracovníků. 

Koho kováci ocenili v soutěži „Umíme si pomáhat“ 
V předminulém čísle odborového časopisu Kovák jsme vyzvali čtenáře, aby nominovali ze svého okolí kolegy odbo-
ráře a odborářky, kteří v této nesnadné situaci dokazují, že jim osudy jiných lidí nejsou lhostejné. Nabídli nezištně 
pomoc, radu, podporu někomu ze svého okolí. 
Máme teď milou povinnost oznámit jména těch, kteří v této speciální soutěži „Umíme si pomáhat“ uspěli. Skuteč-
nost, že byli do soutěže nominováni, dokazuje, že si jejich nezištnosti a lidského přístupu okolí váží a oceňuje to.  
Za redakční tým i Odborový svaz KOVO vítězům gratulujeme, ačkoli víme, že respekt si zaslouží nejen oni, ale také 
spousta dalších kováků. 
Jako projev poděkování za to, co pro lidi ve svém okolí dělají, získávají exkluzivní dárkový balíček OS KOVO:

Vladislav Šelmát, předseda ZO 
OS KOVO BRUSH SEM s.r.o., PLZEŇ, 
který byl do soutěže nominován za 
to, že se „v této nelehké době snaží 
pomoci zaměstnancům a nějakým 
způsobem zklidnit a ulehčit každo-
denní situaci a pomoci lidem v období 
pandemie. Nepolevuje ve svých sna-
hách lidem zajistit peníze navíc, které 
jsou všem potřeba zvláště v této době, 
z mého pohledu zdražování všeho. 
Vladislav je charizmatický člověk plně 
respektovaný vedením společnos-
ti. I pro nové vedení je uznávaným 

partnerem a brzy si získal respekt 
u ředitele závodu“.
Radka Staňková a Miroslava Holí-
ková ze ZO OS KOVO Drásov, které 
„v dnešní těžké době udělaly sbírku 
pro zdravotníky, při níž se vybralo na 
15 tisíc korun“ a projevily „vytrvalost 
v době covidové“.
„Znám spoustu lidí, kteří činí dob-
ré skutky, a nepřejí si vstupovat ve 
známost. Dělají dobré skutky skrytě. 
Obecně si myslím, že nyní pomáha-
jí na udržitelnosti chodu ekonomiky 
všichni kováci i nekováci, kteří pracují 

covid necovid a nadále tvoří hodnoty, 
i když okolní podmínky jsou ztížené,“ 
napsal k soutěži jeden z kováků, pan 
Miloš Mach. „Myslím si to samé, co 
napsal pan Mach. Celý ten obrovský 
tým kováků, který tvoří desítky tisíc 
lidí ve všech regionech České repub-
liky, může fungovat jenom díky tomu, 
že si tito lidé uvědomují potřebnost 
vzájemné pomoci. A to velmi často na 
úkor svého osobního času a pohodlí,“ 
dodává místopředseda svazu Tomáš 
Valášek. 
 Redakce časopisu Kovák
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Někteří zaměstnavatelé mají tendenci využívat 
pandemie v neprospěch zaměstnanců

Podle místopředsedy OS KOVO Libo-
ra Dvořáka je nutné nepodlehnout 
tendencím některých zaměstnavatelů 
využít pandemie covid-19 k oslabení 
kolektivního vyjednávání. „Budeme 
tlačit na zaměstnavatele na zahájení 
kolektivních vyjednávání. Právě probí-
há KV KSVS s Elektrotechnickou aso-
ciací České republiky (ElA). S Asociací 
leteckých a kosmických výrobců Čes-
ké republiky (ALV) se KSVS podařilo 

dohodnout,“ informoval o aktuálním 
vývoji ve vyjednávání místopředseda 
Dvořák.

Předseda OS KOVO Jaroslav Souček 
seznámil kolegy mimo jiné s připravo-
vaným daňovým balíčkem. Předseda 
svazu připomněl rovněž mimořádně 
úspěšný Akční den industriAll k oce-
lářství, který proběhl ve čtvrtek 1. října  
v Dolních Vítkovicích, a poděkoval 

všem, kteří se na něm podíleli. K jed-
nání odborů na vládní úrovni uvedl, že  
tripartitu brzdí zejména negativní 
přístup zaměstnavatelů ke zvyšová-
ní minimální mzdy. „Zaměstnavatelé 
se chovají hůře jak v 90. letech. Bude 
velmi těžké cokoliv měnit v legislati-
vě,“ poznamenal. Další porada vedou-
cích RP se bude konat ve dnech 16. až  
17. února 2021 v Ostravě. 
 (mia)

Sošku Aeskulapovy hole s hadem pře-
dal Martin Řezníček ve středu 25. listo-
padu společně s kolegy ze ZO OS KOVO 
při BOSCH DIESEL Jihlava, předsedou 
Ladislavem Melicharem a zástupcem 
Evropské podnikové rady (EPR) Petrem 
Nesměrákem, řediteli krajských hasičů 
Jiřímu Němcovi. 
Při předávání daru byl přítomný také 
krajský zastupitel a bývalý kolega z jih-
lavského závodu Bosch Diesel Martin 
Kukla. „S ním jsme diskutovali, komu 
cenu věnovat. Shodli jsme se na hasi-
čích, na které se v této složité době 
možná trochu zapomíná, ale dělají toho 
také hodně,“ vysvětluje Martin Řezníček,  

který v Boschi pracuje od roku 2001. 
Aeskulapova hůl obtočená hadem je 
znamením životní síly a zdraví. Tento 
starořecký symbol má značit sílu, zdra-
ví, a především zdárné hojení. Má být 
rovněž symbolem pro přítomnost boží 
pomoci při léčbě a dodávat všem lidem 
sílu a naději v úspěšné uzdravení. Kolem 
specifické hole se obtáčí had, který je 
tradičně označován jako užovka stro-
mová.
„Je to symbol záchranných složek. Uvi-
díte ho nejen na sanitkách, ale třeba 
právě i na hasičských autech,“ doplňuje 
kolega. Nápad vytvořit takové dílo vzni-
kl už při první vlně koronaviru na jaře. 

Během roku jej nadšený kovář vyrobil  
a pak se domluvil s kolegy v odborech na 
předání. To se odehrálo přímo v kance-
láři ředitele hasičů. Ten byl z umělecké-
ho daru a symbolu zdraví i síly potěšený. 

pandemie i ukázka průmyslu 4.0

Kromě toho si zástupci Odborů Bosch  
s panem ředitelem neformálně poho-
vořili o činnosti Odborů Bosch a odborů 
HZS, aktuální ekonomické situaci v ČR 
ovlivněné pandemií a dopadem na sou-
kromou i státní sféru zejména v oblasti 
nákladů. Došlo také na diskusi o ak- 
tuálním dění v automobilovém průmys- 
lu a vlivu na techniku hasičů. 
„Hasičský záchranný sbor Kraje Vyso-
čina hojně ve vozovém parku využívá 
vozidla Tatra z lokální provenience, což 
nám jako patriotům udělalo radost. Nic-
méně si obě strany posteskly, jak rychle 
současné výrobky zastarávají a ztrácejí 
svoji způsobilost k plnění svého účelu,“ 
okomentovali Ladislav Melichar a Petr 
Nesměrák. Během hovoru došlo i na 
téma zavedení normy EU7, kvalit a způ-
sobilosti technologie Bosch plnit přísná 
kritéria Evropské unie v oblasti spalova-
cích motorů. 
Překvapením byla 3D tiskárna umístěná 
přímo v kanceláři ředitele Němce, která 
právě tvořila držáky baterek na helmy 
hasičů. Tímto způsobem hasiči šetří své 
náklady, jelikož cena vyrobeného držáku 
je nesrovnatelně nižší než cena kupo-
vaného. „Viděli jsme tak i Průmysl 4.0  
v praxi hasičů,“ zmínili zástupci Odborů 
Bosch. (lm, red)

Dar pro hasiče – od nadšeného kováře z Bosche
V jihlavském Boschi pracuje Martin Řezníček jako obsluha CNC, v odborech se zabývá bezpečností práce. Ve svém vol-
ném čase ho baví kovařina. Naposledy vytvořil dílo pro záchranné složky – za to, jak se věnují boji proti koronaviru.

Online zasedání se v době pandemie pro OS KOVO stává standardní formou komunikace. právě takto proběhla i porada 
vedoucích Regionálních pracovišť OS KOVO v pondělí 30. listopadu. Místopředseda svazu Libor Dvořák, který schůzi vedl, 
na ní kolegy z regionů varoval před snahami zneužít současné situace k oslabení kolektivního vyjednávání.

Martin Řezníček (první zleva) a Ladislav Melichar (druhý zleva) předali sošku řediteli krajských hasičů 
Jiřímu Němcovi (uprostřed). FOTO: Bosch Jihlava
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1. Zdrojem poskytování sociální pod-
pory členům OS KOVO, kteří utrpěli 
škody na bytech a rodinných domech 
v důsledku živelních pohrom, je 
účelové Konto na pomoc členům  
OS KOVO při živelních pohromách 
(dále jen Konto), zřízené rozhod-
nutím 1. zasedání Rady OS KOVO, 
konaného ve dnech 7.-8. října 2009 
v Hradci Králové.  

2. Konto je tvořeno:
a) dobrovolným členským příspěvkem 

základních organizací OS KOVO (dále 
jen ZO) ve výši nejméně 10 Kč na 
člena OS KOVO evidovaného v ZO, 
který odvedou jednotlivé ZO vždy do  
31. 3. každého kalendářního roku (dle  
stavu členské základny k 31. 12. 
předcházejícího roku) ve prospěch 
účtu č. 576754243/0300, vedeného  
v ČSOB, a.s.,

b) dobrovolným členským příspěvkem 
ve výši nejméně 10 Kč hrazeným 
samostatně členy OS KOVO evido-
vanými v těch ZO, které neodvedou 
dobrovolný členský příspěvek po-
dle odst. 2. písm. a) do 31. 3. každé-
ho kalendářního roku ve prospěch 
účtu č. 576754243/0300, vedeného  
v ČSOB, a.s.,

c) členským příspěvkem odvedeným 
OS KOVO na Konto za členy OS KOVO 
evidované při RP OS KOVO (počet 
těchto členů bude vycházet ze sta-
vu k 31. 12. předcházejícího roku)  
ve výši nejméně 10 Kč za každého 

takového člena do 31. 3. každého 
kalendářního roku ve prospěch  
účtu č. 576754243/0300, vedeného  
v ČSOB, a.s., 

d) doplatkem ze zdrojů OS KOVO ve 
výši 100 % částek uhrazených po-
dle písm. a), b) a c) tohoto odstav-
ce; příspěvek ze společných zdrojů  
OS KOVO bude jednorázově doplá-
cen v plné výši vždy v okamžiku, kdy 
celkový stav Konta poklesne pod hra-
nici 5 mil. Kč. 

3. O poskytnutí a výši sociální podpory 
rozhoduje, na základě předložených 
podkladů a s konečnou platností, 
Komise OS KOVO pro poskytování 
sociální podpory při odstraňování 
důsledků živelních pohrom (dále jen 
Komise). Komise odpovídá orgánům 
OS KOVO uvedeným v § 15 odst. 1 
písmeno a)–d) za řádný průběh 
odškodňování a podává v přiměře-
ných intervalech zprávy o jeho prů-
běhu. Komise je uváděna v činnost 
rozhodnutím VV OS KOVO a má 
následující složení:

• místopředseda OS KOVO (předseda 
Komise),

• regionálně příslušní zmocněnci KS 
OS KOVO,

• hlavní ekonom OS KOVO,
• regionálně příslušní vedoucí RP

OS KOVO.
4. Živelními pohromami se pro účely 

těchto pravidel rozumí výhradně:
 Požár, výbuch, přímý úder blesku, 

pád letadla (případně jeho části nebo 
nákladu), povodeň nebo záplava, 
vichřice nebo krupobití, sesouvání 
půdy, zřícení skal nebo zemin, sesou-
vání nebo zřícení sněhových lavin, 
pád stromů, stožárů nebo jiných 
předmětů, tíha sněhu nebo námrazy, 
zemětřesení.

5. Podmínky pro poskytnutí sociální 
podpory členům OS KOVO:

 Zdroje OS KOVO budou slou-
žit výhradně pro potřeby členů  
OS KOVO.

 Při rozhodování o přiznání sociální 
podpory Komisí se bude vycházet  
z těchto kritérií:

• Maximální částky pro jednotlivé 
objekty poškozené nebo zničené 
živelní pohromou jsou stanoveny 
následovně:

a) 60 000 Kč     - na poškozený rodinný 
dům ve vlastnictví člena OS KOVO,

    - na poškozený byt v osobním vlastnic-
tví člena OS KOVO,

    - na poškozený byt, k němuž má člen 
OS KOVO nájemní vztah,

b) 120 000 Kč    - na živelní pohro-
mou zničený byt, k němuž má člen  
OS KOVO nájemní vztah a současně 
byl na bytový objekt vydán demoliční 
výměr,

c) 180 000 Kč     - na živelní pohromou 
zničený rodinný dům člena OS KOVO 
a současně byl na tento rodinný 
dům vydán demoliční výměr, nebo 

Konto živelních pohrom už pomohlo stovkám kováků

pravidla poskytnutí sociální podpory členům OS KOVO,  
kteří v důsledku živelních pohrom utrpěli škody na 
bytech nebo rodinných domech (od 1. 1. 2021)

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

děkuji všem, kteří se účastní Konta na 
pomoc členům OS KOVO při živelních 
pohromách. Jejich dobrovolné příspěv-
ky potvrzují, že slovo solidarita není  
v OS KOVO prázdná fráze, ale reálná 
skutečnost. Negativní projevy klimatic-
kých změn - povodně a vichřice - na 
nás doléhají stále častěji a zvláště nyní, 
kdy bojujeme s pandemií covid-19, 
mohou být tím více deprimující. Právě 
současná neklidná doba zdůrazňuje, jak 
účinnou formou pomoci Konto živelních 
pohrom dokáže být.
Letošní rok byl vysokým počtem živel-
ních pohrom výjimečný. Celkem jsme 
řešili více než 35 žádostí či událostí a na 
sociálních podporách bylo vyplaceno 
654 tisíc korun. O prospěšnosti Konta 
vypovídá i to, že od doby, kdy bylo zří-

zeno, jsme pomohli 340 členům. Stav 
Konta se nyní pohybuje okolo 13 mil. 
korun a bude zveřejněn formou letáku 
v lednovém čísle Kováka a na Intranetu. 
Říjnové zasedání orgánů OS KOVO 
schválilo nová pravidla Konta živel-
ních pohrom, která naleznete v tomto 
čísle Kováka. Jejich výtisk včetně formu-
lářů žádosti o sociální výpomoc dostaly 
všechny ZO poštou. Na základě připo-
mínek byla do nových pravidel dána 
možnost být „pojištěn“ individuálním 
členům OS KOVO, kteří jsou evidováni 
při RP OS KOVO nebo v Seskupení čle-
nů. Zároveň byly dvojnásobně navý-
šeny finanční limity vyplácené členům  
OS KOVO postiženým živelní pohromou. 
Konto živelních pohrom je jedineč-
ný nástroj na pomoc kovákům, jejichž 
majetek zasáhla živelní katastrofa. Na 
rozdíl od pojišťoven reaguje okamžitě. 

Přesto doufám, že jeho pomoci budeme 
muset využívat co nejméně. 
Přeji Vám klidné Vánoce a šťastný nový 
rok. Tomáš Valášek
 Předseda Komise k živelním pohromám 
 a místopředseda OS KOVO

pokračování na str. 6

FOTO: Jiří Mareček
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na živelní pohromou zničený byt ve  
vlastnictví člena OS KOVO a současně 
byl na dům, ve kterém je byt umís-
tněn, vydán demoliční výměr.

 • Sociální podpora se vztahuje pou-
ze na členy, kterým bylo v důsledku 
živelní pohromy poškozeno byto-
vé zařízení, nebo došlo k poškoze-
ní nebo zničení rodinného domu 
či bytu, ve kterém je člen přihlášen  
k trvalému pobytu a který trvale uží-
val v rozhodném období. Netýká se 
poškození či zničení garáží, chat či 
rekreačních domků, které má člen ve 
vlastnictví. 

•  Garantem za vypracování seznamu 
členů OS KOVO, pravdivost údajů na 
žádosti a správnost podkladů pro 
výplatu výše uvedených částek a za 
vlastní výplatu částek konkrétním 
členům OS KOVO je příslušná ZO 
nebo vedoucí RP u individuálního 
člena evidovaného při RP OS KOVO.

•  V případě výplaty sociální podpory 
členu, který přispěl na Konto samo-
statně z důvodu, že ZO, ve které je 
člen evidován, nezaslala na konto 
dobrovolný členský příspěvek, je 
garantem správnosti podkladů pro 
poskytování sociální podpory přísluš-
né RP OS KOVO.

6. Podmínkou pro přiznání a výplatu 
sociální podpory je:

•  členství žadatele v Odborovém sva-
zu KOVO nejpozději od 1. dne měsíce 
předcházejícího měsíci, v němž došlo 
k živelní události,

•  plnění ustanovení § 9 odst. 2 písm. b) 
Stanov OS KOVO ze strany žadatele,

•  plnění ustanovení § 16 odst. 5 Sta-
nov OS KOVO ze strany ZO (odvod 
25 % z celkové částky stanovených 
členských příspěvků členů OS KOVO 
evidovaných v ZO),  

•  skutečnost, že ZO, v níž je žadatel 
o sociální podporu evidován, odved-
la na Konto dobrovolný členský pří-
spěvek dle pravidel Konta, přičemž 
dobrovolný členský příspěvek byl na 
Konto připsán nejpozději poslední 
den měsíce předcházejícího měsíci,  
v němž došlo k živelní události,

•  u člena, který přispěl na Konto samo-
statně skutečnost, že dobrovolný 
členský příspěvek tohoto člena byl 
na Konto připsán nejpozději poslední 
den měsíce předcházejícího měsíci,  
v němž došlo k živelní události,

•  dobrovolný členský příspěvek je 
nevratný, a to i v případě, kdy u dob-
rovolného příspěvku člena ZO, v níž 
je evidován, tato ZO následně zašle 
dobrovolný příspěvek.

 Případné výjimky z výše uvedených 
ustanovení může povolit VV OS KOVO.

7. Právo na výplatu sociální podpory 

má člen v tom roce, kdy ZO, v níž je 
evidován, případně on sám uhradi-
li dobrovolný členský příspěvek na 
Konto. Výjimku z tohoto ustanovení 
může stanovit VV OS KOVO.

8. Postup schvalování, předkládaná 
dokumentace a způsob poskytnutí 
podpory:

 Podpory budou realizovány pro-
střednictvím ZO v postižených oblas-
tech takto:

•  Formulář žádosti o podporu členům 
postiženým živelní pohromou bude  
k dispozici na Intranetových strán-
kách OS KOVO. V nezbytných přípa-
dech mohou formuláře poskytnout 
RP OS KOVO.

•  Člen OS KOVO vyplní žádost o podpo-
ru a předloží ji včetně fotodokumen-
tace a osvědčení vlastnického práva 
nebo nájemního vztahu k poškozené 
nemovitosti ZO, v níž je evidován. 

•  ZO prověří, zda žadatel uvedl pravdi-
vé informace o charakteru poškození 
rodinného domu nebo bytu, včetně 
vztahu žadatele k tomuto domu nebo 
bytu. Na základě tohoto ověření VZO 
potvrdí na žádosti, zda souhlasí, či 
nesouhlasí s proplacením podpory. 
Pokud souhlasí s vyplacením podpo-
ry, navrhne její výši. Žádost s přílo-
hami (fotodokumentace, osvědčení 
vlastnického práva nebo nájemního 
vztahu k poškozené nemovitosti) 
předá ZO na příslušné RP OS KOVO.

•  Komise, Regionální pracoviště 
OS KOVO spolu s příslušným zmoc-
něncem KS OS KOVO (členem Komi-
se) má právo oprávněnost žádosti  
o poskytnutí podpory zkontrolovat. 

•  Žádosti členů předá RP OS KOVO na 
OS KOVO k projednání v Komisi.

•  Komise na základě stanovených kri-
térií a po posouzení žádostí stanoví 
konkrétní výši sociální podpory pro 
jednotlivé žadatele. 

•  OS KOVO na základě rozhodnutí 
Komise zašle celkovou částku pro 
členy příslušné ZO na její účet.

•  ZO z těchto prostředků vyplatí jed-
notlivé sociální podpory žadatelům.

•  Pro ZO jsou závazné následující pod-
mínky:

* Sociální podpora smí být vyplacena 
pouze těm členům, jejichž žádost 
byla schválena Komisí.

* Výše sociální podpory vyplace-
ná členovi z prostředků OS KOVO 
musí odpovídat výši dle rozhodnutí 
Komise. Vyplacení sociální podpory 
z prostředků Konta není na překáž-
ku vyplacení případné další sociální 
podpory z prostředků ZO. 

•  Kopie výdajových dokladů o předání 
částky konkrétnímu členovi doručí 
ZO předsedovi Komise.

•  OS KOVO si vyhrazuje právo provést 

zpětnou kontrolu vyplacených částek 
a v případě zjištění neoprávněného 
vyplacení podpory požadovat po pří-
slušné ZO vrácení těchto finančních 
částek.

9. Postup schvalování, předkládání 
dokumentace a způsob poskytová-
ní podpory u člena, který přispěl na 
Konto samostatně, nebo u indivi-
duálního člena evidovaného při RP  
OS KOVO:

•  Formulář žádosti o podporu těmto 
členům postiženým živelní pohro-
mou bude k dispozici na webové  
aplikaci pro členy OS KOVO. V nezbyt-
ných případech mohou formuláře 
poskytnout RP OS KOVO.

•  Člen OS KOVO vyplní žádost o pod-
poru a předloží ji včetně fotodoku-
mentace a osvědčení vlastnického 
práva nebo nájemního vztahu  
k poškozené nemovitosti přímo na 
OS KOVO prostřednictvím příslušné-
ho RP OS KOVO.

•  Příslušné RP OS KOVO prověří, zda 
žadatel uvedl pravdivé informace 
o charakteru poškození rodinné-
ho domu nebo bytu, včetně vztahu 
žadatele k tomuto domu nebo bytu. 
Na základě tohoto ověření předá  
RP OS KOVO žádost a všechny pod-
klady Komisi k projednání.

•  Komise na základě stanovených kri-
térií a po posouzení žádostí stanoví 
konkrétní výši sociální podpory pro 
jednotlivé žadatele. 

•  OS KOVO na základě rozhodnutí 
Komise zašle částku sociální podpo-
ry na číslo účtu, ze kterého byl dob-
rovolný příspěvek člena zaslán na 
konto, nebo které uvede individuální 
člen na žádosti. 

10.  Postup při úhradě dobrovolného 
příspěvku, který hradí členové samo-
statně: 

•  člen dobrovolný příspěvek uhradí 
převodem ze svého konta (účtu),

•  při převodu částky uvede ve zprávě 
pro příjemce své příjmení a jméno,

•  o samostatném převodu částky 
bude informovat OS KOVO e-mai-
lovou zprávou zaslanou na adresu 
místopředsedy OS KOVO (předse-
dy Komise). V současné době to je 
adresa valasek.tomas@cmkos.cz.  
V e-mailové zprávě uvede:

.i. své příjmení a jméno,

.ii. adresu „trvalého bydliště“,

.iii. název ZO, ve které je evidován, 

.iv. kontaktní telefonní spojení pro pří-
padné zkontrolování či upřesnění 
údajů,

.v. číslo účtu, ze kterého byl dobrovolný 
příspěvek odeslán.

 Tyto údaje budou sloužit k nezpo- 
chybnitelné identifikaci při podání 
žádosti o sociální podporu.

dokončení ze strany 5
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Konec podpůrčí doby u nemocenského 

Žádost o předčasný starobní důchod

Sociální zabezpečení | Ivana Demková, specialistka na sociální zabezpečení a daně

Sociální zabezpečení | Ivana Demková, specialistka na sociální zabezpečení a daně

Jsem dlouhodobě nemocná a obávám se, že mi brzo bude končit podpůrčí doba a nebudu již dostá-
vat nemocenské dávky. Kde si mohu ověřit přesné informace o své podpůrčí době?  
  L. F., Nový Jičín

V příštím roce dovrším řádný důchodový věk 29. června. Slyšel jsem, že je možná pro mě výhodnější si požádat 
o předčasný starobní důchod ještě v letošním roce s odložením výplaty důchodu, neboť budu ještě nějaké období 
chtít pracovat. Nerad bych přišel o výhodnější výpočet a valorizaci, můžete mi poradit?     J. D., postřižiny

Podpůrčí doba u ne-
mocenského začíná 
běžet 15. kalendář-
ním dnem (dále jen 
„KD“) trvání dočasné 

pracovní neschopnosti (dále jen „DPN“) 
a trvá nejdéle 380 kalendářních dnů ode 
dne vzniku DPN. Do podpůrčí doby se 
započítávají i doby případných předcho-
zích DPN, pokud spadají do období 380 
KD před vznikem DPN. Jen v případě, že 
pojištěná činnost trvala aspoň 190 KD od 
skončení poslední DPN, tak se do tohoto 
období nezapočítávají.  

přibližně 2–3 měsíce před koncem 
vaší podpůrčí doby vám pošle okres-
ní správa sociálního zabezpečení, pod 
kterou spadáte, Upozornění na čer-
pání podpůrčí doby v délce 380 dní, 
včetně seznamu započítaných DpN, a 
také poučení, že po uplynutí této doby 
nebudete již dostávat nemocenské. Vy 
nadále můžete po rozhodnutí ošetřují-
cího lékaře zůstat v pracovní neschop-
nosti, ale nebudete již dostávat od OSSZ 
nemocenské a neschopenka v tomto 

případě slouží čistě jako omluvenka do 
práce. V tomto dopise je i zároveň po-
učení, jak postupovat v případě žádosti 
o prodloužení podpůrčí doby. Tuto žádost 
můžete podat do tří měsíců ode dne, kte-
rým podpůrčí doba uplynula. V případě, 
že lze očekávat zlepšení zdravotního sta-
vu nejdéle do 350 dní, může OSSZ žádos-
ti vyhovět. OSSZ obvykle podpůrčí dobu 
prodlužuje nejdéle o tři měsíce a může 
i opakovaně na základě obdržené žádos-
ti, avšak nemocenské lze vyplácet
nejdéle po dobu 350 KD po uplynutí 
podpůrčí doby. 

Pokud jste dopis zatím nedostala 
a chcete si ověřit přesný konec podpůrčí 
doby ve vašem případě, doporučuji vám 
písemně se obrátit na příslušnou OSSZ. 
Zároveň upozorňuji, že případná doba 
karantény se do podpůrčí doby pro DPN 
nezapočítává, i když za dobu karantény 
byla poskytována náhrada mzdy, a nebo 
bylo poskytováno nemocenské. Ale 
může se stát, že v Upozornění na čerpání 
podpůrčí doby u DPN v délce 380 dní jsou 
tyto dny i přesto uvedeny. S ohledem na 

krizovou situaci v souvislosti s covid-19 
totiž ČSSZ umožnilo lékařům vystavovat 
namísto papírového tiskopisu o nařízení 
karantény tzv. eNeschopenku, a mohlo
tedy dojít k procesnímu pochybení. 
V tomto případě doporučuji požádat 
o prodloužení podpůrčí doby, neboť se 
celá doba detailněji překontroluje refe-
renty a může se tato chyba odstranit, 
a podpůrčí doba tedy tímto i prodloužit. 

Při pobírání předčasného důchodu je 
možné pracovat, ale s omezeními, neboť 
zaměstnání nesmí zakládat účast na 

sociálním pojištění. Předčasný důchod 
lze kdykoliv přerušit a znovu nastou-
pit do zaměstnání a v případě skonče-
ní zaměstnání, nebo dosáhne-li oso-
ba důchodového věku, stačí požádat 
o obnovení výplaty důchodu.   
Ve vašem případě je v letošním roce 
výhodné si požádat o předčasný starob-
ní důchod k 31. 12. 2020, ale s výplatou 
důchodu až od dovršení důchodové-
ho věku a za podmínky, že od přiznání 
důchodu do 28. června 2021 (den před 
dovršením řádného důchodového věku) 
bude dál trvat výdělečná činnost (tzn. 
ve vašem případě budete dál pracovat 

v organizaci a necháte si jenom stop-
nout nárok na procentní výši). Jakmile 
dovršíte důchodový věk, požádáte si 
o výplatu důchodu. V tomto případě do-
jde k navýšení procentní výměry s ohle-
dem na dobu, která byla odpracována 
po přiznání předčasného důchodu, a od 
ledna 2021 se na něj vztahuje i valorizace 
7,1 %, která v průměru může dělat rozdíl 
od 600 Kč do 1 200 Kč. 
Tento postup nedoporučuji využít při 
uvažovaném předčasném starobním 
důchodu s termínem dva až tři roky 
dopředu – není totiž jisté, jak se důchody 
budou počítat.

 FOTO: Pixabay

 FOTO: Pexels
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Změna rozhodné částky nemocenského

Na popisky u zboží s lupou!

Sociální zabezpečení | Ivana Demková, specialistka na sociální zabezpečení a daně

Spotřebitelské právo | JUDr. Zdeňka Vejvalková, specialistka na spotřebitelské právo, Brno

Dojde v roce 2021 ke změně u nemocenského pojištění? Jestli ano, můžete mi prosím případně sdě-
lit, čím je to podloženo?          p. B., praha 

V obchodech vidím stále více, jak nás výrobci škubou. Že se dnes nikdo nestydí za nehorázné ceny, 
to jsme si již zvykli. Ale snižování váhy potravin a jejich „výhodná“ propagace v letácích, to je oprav-
du výsměch. Co na to zákon?                                                                                                      K. Š., Brno

Od 1. ledna 2021 se 
zvyšuje částka roz-
hodná pro účast 
zaměstnanců na ne-
mocenském pojištění 
z původních 3 000 Kč 

na částku 3 500 Kč. Tato změna je pod-
ložena sdělením MPSV č. 436/2020 Sb. 
ze dne 26. října 2020, kterým se vyhla-
šuje zvýšení částky rozhodné pro účast 

zaměstnanců na nemocenském pojiš-
tění. Rozhodným příjmem se rozumí 
sjednaná částka započitatelného pří-
jmu ze zaměstnání za kalendářní měsíc.
U zaměstnanců, kteří mají uzavřenou 
dohodu o provedení práce, se rozhod-
ný příjem pro rok 2021 zatím nemění 
a zůstává stejný (rozhodný příjem pro 
účast na nemocenské pojištění musí být 
vyšší než 10 000 Kč, tj. 10 001 Kč a víc).

Pokud jde o zákon, 
nedopouští se pro-
dejce žádného pochy-
bení, pokud změní 
gramáž výrobků, na 

jakou jsme zvyklí. Nám jako spotřebi-
telům pak nezbude než si pořídit lupu 
nebo brýle, protože informace na oba-
lech jsou vytištěny co nejmenší. 
Přepočet ceny na více gramáží je někdy 
třeba. Snižování gramáže sice nahrazuje 
zvýšení ceny výrobku, ale někdy po pře-
počtu výrobek s vyšší gramáží, i když se 
zdá cenově nevýhodný, je levnější než 
ten s menší gramáží a na první pohled 
nižší cenou. Jde např. o Granko, bram-
bůrky, čokolády atd. Zvláště u novinek 
se s tímto nešvarem setkáváme velmi 
často. Smutné je, že toto probíhá téměř 
tajně. Při nákupu je třeba sledovat jed-
notkovou cenu, nikoli cenu za kus. Jed-
notková cena musí být ze zákona uvede-
na na cenovce. Pokud cenovku najdete, 
máte vyhráno.
Velmi často výrobci dělají všechno pro 
své vyšší zisky místo zvýšení zájmu 
o výrobky vyšší kvalitou, a tak naopak 
nahrazují kvalitní ingredience levnými. 
Původní mandle nahradí nově buráky, 
ty jsou pak také nějak drahé, a tak dojde 
k nahrazení ovesnými klíčky a přidání 
aroma. Podíl masa v uzeninách, šunkách 
nebo namáčení a napichování masa 

vodou vylepšenou o rychlosůl atd. Výro-
bek donesete domů a druhý den můžete 
papír, kterým vašich 15 dkg šunky zaba-
lili, ždímat.
Krátce řečeno, spotřebitel neví, co hlídat 
dřív. Považuji to za smysl těchto smut-
ných legrácek, aby se prodalo všechno. 
Za úvahu stojí i to, zda vůbec sledovat 
reklamy, které nám vsugerovávají, že 
margarín je super zdravý a jsou v něm 
vitamíny, které nás jistojistě zachrání 
před infarktem, nebo že neonemocníme 
a budeme zdraví jako řepy díky vitamí-
nům, které výrobky obsahují. Do toho 
známá éčka. Více asi není třeba komen-
tovat. Nic není, jak se to tváří. Kakaová 
pochoutka rozhodně není čokoláda, 
rozdíl poznáme, srovnáme-li obsah 

kakaového másla a kakaové sušiny. Opé-
káček rozhodně není špekáček. Libové 
párky s telecím masem nejsou telecí 
párky. U pečiva je již několik let velkou 
módou prodávat vzduch, všichni víme, 
o čem hovořím. Pokud si toho někdo 
nevšiml, stačí ukrojit krajíc chleba či roz-
krojit bagetu a na první pohled vidíme 
obrovské díry, známá oka, které výrob-
cům krásně zvětší dané pečivo. Také roz-
pékané pečivo leckomu dokáže pěkně 
rozhodit trávení. Je tedy třeba si vybrat 
kvalitní pečivo nebo ho nakupovat 
u malých živnostníků, máme-li možnost. 
Takových nešvarů je hodně, já nemohu 
než s tazatelem souhlasit. Opravdu je 
třeba si při nákupu dávat pozor, co dává-
me do nákupního košíku.

 FOTO: Pixabay

 FOTO: Pixabay
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Reklamace výrobní vady
Spotřebitelské právo | JUDr. Zdeňka Vejvalková, specialistka na spotřebitelské právo, Brno

Objednal jsem si po internetu noční stolek. po sešroubování jsem zjistil, že jsou chybně předvrtané 
otvory na zásuvce, takže jedna stěna je šikmá. Reklamoval jsem internetově. prodejce po mně chce, 
abych mu poslal celý stolek včetně zásuvky zpět. Je to pro mě velmi nepříjemné, nechci stolek roz-
šroubovat, abych ho nepoškodil. V žádném případě nesouhlasím s tím, že bych poslal jen zásuvku. 
 N. V., Brno

Při uplatnění rekla-
mace nemusíte dodat 
příslušenství, pokud 

je zjevné, že s ním vytýkaná vada vůbec 
nesouvisí. Otázkou tedy bude, zda je 
nezbytné zaslat celý stolek, zda zásuvka 
souvisí s tím, že na stolku jsou upevněny 
další součástí, které umožňují zásuvce 
pohyb apod. Nejsem na toto odborník, 
ale domnívám se, že ano. Vadné zboží 
je nutné prodávajícímu či servisu předat 
za účelem posouzení i odstranění vady 
vždy, není-li stanoven nebo dohodnut 
postup jiný (třeba návštěva servisního 
technika u spotřebitele doma, zaslání 
fotografií k posouzení). Proto si pozorně 
pročtěte smlouvu a informace na webu 
prodejce.
Ve vašem případě se asi zaslání komplet-
ního stolku nevyhnete. Máte však právo 
na uhrazení nákladů, které vám vznikly 
v souvislosti s uznanou reklamací. Obec-
ně je nutno říci, že při koupi jakéhokoliv 
zboží vám jej musí prodávající dodat bez 
vad, s vlastnostmi vymíněnými nebo 
obvyklými tak, aby bylo možné věc po 
stanovenou dobu používat. U spotřební-
ho zboží odpovídá prodávající spotřebi-
teli za vady 24 měsíců a tato doba začíná 
běžet dnem převzetí zboží. Zákonem sta-
novenou dobu pro uplatnění práva nelze 
zkrátit, s výjimkou použitých věcí.
Uplatnění reklamace musí obsahovat 
jednak oznámení vady (její popis) a jed-
nak vámi požadovaný způsob jejího 

vyřízení. Žádáte-li opravu věci, může 
být k jejímu provedení pověřena také 
jiná osoba, například servis. Informaci,  
u koho opravu věci uplatnit, získáte zpra-
vidla z dokladu o koupi nebo ze samostat-
ného písemného potvrzení o závazcích 
prodávajícího z vadného plnění (záruční-
ho listu), které vám na požádání vystaví. 
Prodávající je vám rovněž povinen vydat 
potvrzení o uplatnění reklamace, jinak 
mu hrozí postih ze strany dozorového 
orgánu, jímž je Česká obchodní inspekce.
Máte-li sjednáno pojištění poškození, 
pohlídejte si to, aby se prodávající jedno-
duše nezbavil své odpovědnosti za vady 
nahlášením pojistné události. Neuplynu-
la-li dosud záruční doba, což ve vašem 
případě je víc než pravděpodobné, není 
třeba čerpat pojistné plnění, protože 
byste tak přišel o svá práva ze zákonné 
záruky. 
Zakoupení věci jste při reklamaci povin-
ni prokázat, zašlete proto pro jistotu  
i kopii dodacího listu či jiného kupního  
dokladu. 
Reklamovat samozřejmě nelze vady, kte-
ré jste sami způsobili (např. obrácené 
namontování desky stolku apod.) nebo  
o kterých jste při koupi již věděli. To platí 
i u vad, kvůli kterým jste se s prodávají-
cím dohodli na snížení ceny zboží. 
Nezapomeňte na včasné oznámení vady 
poté, co se objeví, tak si můžete zajis-
tit bezproblémové vyřízení reklamace. 
Hovoříte o tom, že jste vadu objevil při 

montáži stolku, předpokládám tedy, že  
k prodlení nedošlo.
Zákon stanoví prodávajícímu povinnost 
rozhodnout (nikoliv vyřídit) o reklama-
ci ihned, u složitých případů do tří pra-
covních dnů, přičemž reklamace včetně 
odstranění vady musí být vyřízena nej-
později ve lhůtě 30 kalendářních dní. 
Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když 
vás o tom prodávající vyrozumí. Vyprší- 
-li zákonná lhůta k vyřízení reklamace, 
považuje se to za podstatné porušení 
smlouvy a můžete od kupní smlouvy 
odstoupit. To platí i pro internetové 
obchody.

Náklady reklamace nese vždy prodávají-
cí, vy máte právo je požadovat. Prodejce 
nemůže po spotřebiteli požadovat jejich 
proplacení ani v případě, že je reklama-
ce neoprávněná. Právo na vynaložené 
náklady spotřebitel má, i pokud zašle 
zboží na dobírku. Pokud by zaplacení 
odmítal, obraťte se s podnětem na Čes-
kou obchodní inspekci. Na jejích strán-
kách (viz www.coi.cz) najdete i formulář 
a informace k tomu, jak podnět podat.

 FOTO: Pixabay

Nájemce musí umožnit prohlídku prostoru 
Bydlení | JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR 

Mám pronajatý nebytový prostor, kde provozuji obchod s potravinami. Nájem mi končí za dva měsí-
ce. Volal mi pronajímatel, že zítra přijde na prohlídku se zájemcem o nájem prostoru. Musím to 
umožnit?                                                       K. K., Milevsko

Požadavek vašeho 
pronajímatele je o-
právněný. Tuto situ-
aci řeší § 2233 záko- 
na č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů, podle kterého platí, že v době 
tří měsíců před skončením nájmu, je- 
-li stranám den skončení nájmu znám, 
umožní nájemce věci, která má být zno-
vu pronajata, zájemci o nájem přístup 
k věci v nezbytném rozsahu za účelem 

prohlídky v přítomnosti nájemce a pro-
najímatele; pronajímatel oznámí nájem-
ci návštěvu v přiměřené době předem. 
Doporučuji, dohodnout se s pronajíma-
telem s ohledem na provoz v obchodě, 
jaký den a doba je pro vás přijatelná.
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Zvyšování nájemného a inflační doložka

Zákonná záruka a prodloužená záruka

Bydlení | JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR 

Spotřebitelské právo | JUDr. Zdeňka Vejvalková, specialistka na spotřebitelské právo, Brno

Uzavřel jsem nájemní smlouvu k bytu. V jednom odstavci nájemní smlouvy je uvedeno, že se nájem-
né bude zvyšovat na základě inflace zveřejněné Českým statistickým úřadem pro předchozí kalen-
dářní rok. Jak tomu mám rozumět? K. L., Týn nad Labem 

Chtěla jsem si zakoupit myčku na nádobí, prodavačka mi nabídla prodlouženou záruku. Nevím, 
jaký je rozdíl oproti normální záruce, kterou běžně dávají v prodejně. prosím můžete mi poradit?                                          
 E. Z., Brno-Líšeň

Nevím, zde jste v do- 
taze uvedl přesné 
znění uvedeného od-
stavce o inflaci, proto 
uvedu ke zvyšová-

ní nájemného na základě tzv. inflační 
doložky obecnou odpověď.
Zvýšit nájemné je možné na zákla-
dě dohody smluvních stran v nájemní 
smlouvě nebo podle zákona. Jednou  
z možností dohody o zvyšování nájem-
ného je inflační doložka. Inflační doložka 
uvedená v nájemní smlouvě je však 
platná jen v případě, že je v ní jedno-
značně sděleno, kterou konkrétní infla-
cí vyhlášenou (zveřejněnou) Českým 

statistickým úřadem se řídí (například 
přírůstkem průměrného ročního inde-
xu spotřebitelských cen). Dále v inflač-
ní doložce musí být uvedeno, k jakému 
datu bude docházet ke zvyšování nájem-
ného. Podle inflační doložky lze zvyšo-
vat nájemné jednou ročně, například  
k 1. lednu příslušného roku, k datu výro-
čí uzavření nájemní smlouvy nebo k datu 
doručení písemného oznámení pronají-
matele o zvýšení nájemného i inflaci. Je 
dobré si totiž i u tohoto způsobu zvyšo-
vání nájemného dohodnout, že prona-
jímatel zvýšení nájemci včas písemně 
oznámí. Pokud takováto dohoda chybí, 
neměl by nájemce spoléhat na to, že se 

zvýšení nájemného vyhnul. I zde platí tří-
letá promlčecí doba.

Vámi použitý pojem 
„normální záruka“ asi 
odpovídá používa-
nému pojmu zákon-
ná záruka, taktéž se 

někdy hovoří o zákonné odpovědnosti 
prodávajícího za vady zboží po dobu 
dvou let od jeho převzetí. Zde je záko-
nem daná záruční doba, která je přímo 
ze zákona stanovena na dva roky. Musí 
ji poskytnout všichni obchodníci (prodá-
vající – provozovatelé) kamenných i inter-
netových obchodů. Po tuto dobu všichni 
prodejci garantují trvání kvality koupe-
ného zboží. Tuto dvouletou záruku nelze 
uplatňovat u věcí, které se rychle kazí,  
a u věcí použitých.
prodloužená záruka pak znamená 
prodejcem prodlouženou záruku nad 
zákonem garantované dva roky. Někdy 
se setkáváme i s označením pojištění 
prodloužené záruky, což je speciální 
pojištění, které chrání kupujícího před 
rizikem poškození či poruchy nad záko-
nem stanovenou dvouletou dobu. 
Záruku na zboží poskytuje vždy pro-
dávající. Pokud jde o zmíněné pojištění, 

poskytuje ho specializovaná pojišťov-
na. Pojištění prodloužené záruky se 
vztahuje na všechny běžné poruchy, na 
které se vztahuje i tzv. zákonná záru-
ka. Výrobek je tedy pojištěn pro případ 
mechanické, elektronické nebo elektric-
ké vady spotřebičů. Podmínkou je, že 
vada nebyla způsobena nesprávným uží-
váním zakoupeného výrobku.
Jistě se ptáte, co se stane, když zboží 
není v pořádku v zákonné záruce, ale vy 
máte na toto zboží také uzavřené pojiš-
tění prodloužené záruky.
pokud k tomu dojde a zboží se vám 
poláme již v průběhu zákonné záruční 
doby, může dojít při reklamaci k několika 
možnostem: 
1.  Zboží nelze opravit, vada je neopravi-

telná.
2. Zboží nelze vyměnit za stejné (včetně 

barvy, tvaru atd.).
3. Zboží nebylo opraveno v termínu  

k opravě, který stanoví zákon – 30 
dnů. Pak se na tento stav pohlíží, 
jako by šlo o vadu neopravitelnou. 
Spotřebitel má právo odstoupit od 
smlouvy.

Pokud jde o vadu neopravitelnou, pro-
dejce nevyřídil reklamaci nebo nemá 
stejné zboží na výměnu, pak může spo-
třebitel odstoupit od smlouvy a může 
požadovat vrácení kupní ceny (toto by 
mělo být uvedeno v reklamačním pro-
tokolu jako požadovaný způsob vyřízení 
reklamace). Spotřebitel pak vrátí zboží 
a je mu prodejcem vrácena kupní cena.  
V tom případě pojištění prodloužené 
záruky automaticky zanikne a pojist-
né vám musí být vráceno. 

4. Zboží bylo opraveno.
5. Zboží bylo vyměněno.

V případě, že je spotřebič v rámci zákon-
né záruky opraven nebo vyměněn, 
pak pojištění prodloužené záruky platí  
i nadále.

Uvedené možnosti prodloužené záruky 
je vhodné využít u dražšího zboží, jako 
je např. myčka nádobí, kterou si hodlá-
te koupit. Také u lednice, mrazáku, var-
né desky, horkovzdušné trouby – prostě  
u dražšího zboží.

 FOTO: Pixabay
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Na recenzi vždy záleží

Začneme nejprve dnes již velmi popu-
lárními srovnávači. Před několika lety se  
s nimi roztrhl pytel a dnes, kdyby to bylo 
technologicky možné, srovnáváme jabl-
ka s automobily a naopak. Mezi stálice-
mi ve srovnávání jakéhokoliv zboží jsou 
na českém webu Heureka.cz a Zbozi.cz. 
Oblíbenost jednoho či druhého je stejná 
jako rivalita mezi oblíbeností Windows 
a Apple. V poslední době populárnější 
Heureka.cz využívá při svém filtrování 
podrobnější nastavení u jednotlivých 
kategorií a tak lze lépe zacílit na náš 
výběr. Velkou měrou na výběr působí  
i samotné recenze jednotlivých výrobků. 
Určitě bude pro nás lepší rozhodování, 
když u konkrétní pračky bude 98 % spo-
kojených zákazníků než 30 %. Naopak 
zbozi.cz staví na tradici prvního srov-
návače na českém trhu a na spojitosti 
Seznam.cz - Zbozi.cz. Samotný výběr 
parametrů je jednodušší a vyhledávač 
více spoléhá na námi zadaná klíčová  
slova.

Smlouvy nejvýhodněji

Další oblíbenou kategorií jsou nejrůz-
nější srovnávače konkrétních produktů, 
energií, televizních či telefonních tarifů, 
pojištění. Mezi lídry na trhu určitě patří 
srovnejto.cz, usetreno.cz a v poslední 
době i nováček rixo.cz se svou chytrou 
mobilní aplikací pro srovnání vašich 
pojistných smluv pouhým vyfotografo-
váním smlouvy.
 

Cesta kolem světa během pár minut

Poslední kategorií praktických srovná-
vačů-vyhledávačů jsou takové weby, 
které slučují několik jiných vyhledávačů  
a tím nám zjednodušují výběr. Například 
vybavení domácnosti (favi.cz), ubytová-

ní (booking.com či trivago.cz), letenky 
(letuska.cz, skyscanner.cz, letenky.cz), 
dovolené (dovolena.cz, travelportal.cz, 
invia.cz).

Nákupy kvalitně a bezpečně

Pro každého, kdo někdy něco naku-
poval, jsou testy, recenze a srovnání 
podle měřitelných parametrů mnoh-
dy důležitější, než co nám obchodník 
„napovídá“ v prodejně. Zpět se tak vrací-
me k Heureka.cz, výborným nezávislým 
testovacím portálem je dtest.cz, kde 
mnohdy testují i pro nás nepochopitel-
né parametry. Chceme-li si i tak být jisti 
kvalitou, certifikací, dodržením normy 
konkrétního výrobku, jsou pro nás srov-
návací testy mnohdy málo a jdeme náš 
výrobek dle zaměření hledat na násle-
dujících webech zkušeben, úřadů a cer-
tifikačních institucí. Chceme-li si být jisti 
zemí původu Česká republika u našeho 
výrobku, vyhledáme konkrétní firmu na 
ceskyvyrobek.cz. Zajímá-li nás kvalita 
potravin, které nakupujeme, poslouží 
nám specializovaný web bezpecnost-
potravin.cz, kde nalezneme nejen ak-
tuální informace o kvalitách a testech 
potravin na českém trhu, ale i přehled 
norem, prohřešků a nedostatků. Ne- 
jsme-li si jisti některým výrobkem nebo 
webovým portálem, pro tento účel jsou 
na COI dva vyhledávače: www.coi.cz/
rizikove pro rizikové a závadné webové 
stránky a www.coi.cz/pro-spotrebitele/
rizikove-vyrobky/ pro rizikové výrobky.

počítač, můj kamarád

Pro oblast elektro a výpočetní techniky 
je tu několik velmi zajímavých „vychy-
taných“ webů, které usnadní každému 
uživateli práci s elektronikou, výpočet-
ní technikou, mobily a tablety. Pro pře-
hlednou orientaci ve světě technologií 

a médií nám dobře poradí lupa.cz. Svět 
mobilů, tabletů, fotografické a video 
techniky spolu s mnoha velmi podrob-
nými testy přehledně nabízí mobilma-
nia.cz. Chceme-li ovládat Windows 10 
ještě lépe než běžný uživatel, pomůže 
nám k tomu rozsáhlý web tipů a triků 
Windows 10 na adrese www.idnes.cz/
technet/archiv/tipy-a-triky-pro-win-
dows-10.K73092.

perličky z internetu

Prošli jsme oblastí srovnávačů, vyhle-
dávačů, certifikačních webů, zajímavých 
tipů a rad. Jistě však stojí za zmínku  
i webové stránky zajímavých projektů, 
které posouvají naše obzory v interne-
tovém vnímání. Web kudyznudy.cz nám 
může pomoci v plánování zajímavých 
výletů, tras, poznávaček, prostě všeho, 
co by nás z krás Čech, Moravy a Slezska 
mohlo zajímat. Podejto.cz za nás vystojí 
fronty na úřadě, stačí pouhá registrace, 
zřízení datové schránky a pak většinu 
úředních dokumentů vyřídíme z pohod-
lí našeho domova. Pokud si nejsme jisti  
v kramflecích, co se českého jazyka týče, 
můžeme si úskalí češtiny procvičit na 
pravopisne.cz. Přijeli jsme z dovolené 
a chceme se pochlubit tunou fotografií  
a videí svým přátelům, ale jak jim je 
doručit? V současné době nejpouží-
vanější datová  uschovna.cz zdarma 
nabízí možnost uložení jakékoliv zásilky 
po dobu 14 dnů až do velikosti 30 GB 
a zaslání odkazu na tuto zásilku všem 
našim přátelům, známým, rodině. Chce-
me-li v čase předvánočním udělat našim 
blízkým radost námi vytvořenou origi-
nální pohlednicí, můžeme využít služeb 
České pošty pod adresou pohledniceon-
line.cz. Vytvoříme pohlednici pomocí 
několika kliků z našich fotografií a pošle-
me ji přímo do schránky.
Věřím, že jste si některý z popisovaných 
webů vybrali a zažijete spolu s ním mno-
ho zajímavého.  TEXT A FOTO: Josef Kůta

Kompas ve světě internetu
Oblíbenost využívání informací z internetu více a více ovlivňuje naše životy. Rozdíl mezi vyhledáváním dat dnes  
a před 20 lety je značný. překvapivě informace zveřejněné na webových stránkách byly mnohdy mnohem přesnější než 
dnes, jelikož kvalitní webové portály si mohly dovolit pouze movitější, a tudíž i většinou solidní firmy. Dnes si prakticky 
jakékoliv webové stránky může „pořídit“ kdokoliv, třeba i náš soused František z Kotěhůlek. Abychom se v tom velkém 
množství informací neztratili, vybral jsem několik praktických webů, které se mohou hodit.
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Nepečený medovník - řezy

Na tento mimořádně rychlý recept 
budete potřebovat 4 šlehačky, 3 balení 
ztužovače šlehačky, 2 balení sušenek Lo-
tus (karamelových) a strouhané vlašské 
ořechy. 
Postup je velmi jednoduchý. Dno formy 
vyložte sušenkami, na ně navrstvěte šle-
hačku, zlehka posypte strouhanými oře-
chy a znovu dejte vrstvu sušenek. Takto 
pokračujte, dokud nespotřebujete všech-
ny suroviny. Poslední vrstvu potřete 
rozehřátým medem a posypte strouha-
nými vlašskými ořechy. Hotový medov- 
ník nechte v lednici uležet do druhého 
dne, poté nakrájejte na řezy libovolného 
tvaru a můžete servírovat. 

Speciální sváteční tiramisu 

Pokud se pustíte do přípravy této 
pochoutky, určitě oceníte nejen její 
snadnou přípravu, ale především jem-
nou a delikátní chuť. Počítejte s tím, že 
toto cukroví zmizí z vánoční tabule jako 
jedno z prvních. K přípravě potřebujete 
jen šest surovin – 250 g mascarpone,  
50 g moučkového cukru, půl čajové 
lžičky vanilkové esence, čajovou lžičku 
instantní kávy, 30 ml horké vody, 140 g 
cukrářských piškotů (ty rozdrťte v mixé-
ru nebo pomocí válečku na jemnou drť). 
Mascarpone, které jste předtím nechali 
vychladit v lednici, dejte do dostateč-
ně velké mísy a přidejte práškový cukr. 
Směs dokonale promíchejte, aby vznikla 
jemná hmota bez hrudek. Lžičku instant-
ní kávy rozpusťte v 30 ml horké vody, 
nechte vychladnout a spolu s vanilkovou 
esencí opatrně přimíchejte k mascarpo-
ne. Pak zlehka přisypávejte drcené piš-
koty a míchejte tak, aby vznikla jednolitá 
hmota. Aby se lépe tvarovala, dejte ji 
krátce zchladit do mrazáku. Poté z těs-
ta vytvoříte kuličky. Ty pak můžete pří-
mo obalovat v kakaovém prášku. Pokud 
chcete, aby váš výtvor vypadal opravdu 
profesionálně, použijte jemné sítko, do 
nějž kakao nasypete,  jeho pomocí pak 
své tiramisu Christmas Balls zlehka 
poprášíte. 

Snadné rumové kuličky s pudinkem

Připravte si 4 balíčky pudinkového práš-
ku, kakao, 200 g moučkového cukru,  
100 g másla, rum, strouhané ořechy, 
kokos. Moučkový cukr smíchejte s roz-

měklým máslem, pudinkovým práškem 
a přiměřeným množstvím rumu. Ze 
surovin vypracujte jemné těsto a vytva-
rujte kuličky. Ty pak obalujte ve strouha-
ném kokosu nebo mletých oříšcích. Cuk-
roví nechte odpočinout do druhého dne  
v lednici nebo na jiném chladném místě. 

Rafaelo z kondenzovaného mléka

Budete potřebovat 1 Salko (slazené 
kondenzované mléko v plechovce),  
200 g strouhaného kokosu, balíček 
celých mandlí, strouhaný kokos na oba-
lení, papírové košíky.
Do velké mísy nalijte obsah plechovky 
Salko, přidejte strouhaný kokos, dobře 
smíchejte a vypracujte pevné, tvárné 
těsto.  Vzniklou hmotu v míse přikryjte 
potravinářskou fólií a uložte na něko-
lik hodin do lednice, aby hmota ztuh-
la. Poté se můžeme pustit do samotné 
výroby lahodných kuliček. Ještě před-
tím ale spařte mandle vroucí vodou  
a oloupejte. Do kousku těsta vtlačte vždy 
oloupanou mandli a vytvořte kuličku. Tu 
pak obalte v mletém kokosu a vložte 
do papírového košíčku. Rafaelo vydrží  
v chladu i několik týdnů.

Včelí úly alias vosí hnízda

Toto cukroví k Vánocům rozhodně patří, 
jeho příprava je velmi jednoduchá. Těs-
to připravíte ze 160 g dětských piškotů, 
150 g moučkového cukru, 60 g másla, 
2 lžic kakaa, 4 lžic rumu, 2 lžic mléka, 
moučkového cukru − na vysypání formi-
ček, 30−35 kulatých piškotů na uzavření 
úlů. Náplň:  80 g másla, 1 vanilkový cukr, 
1 lžíce rumu. 

Piškoty rozdrťte (rozválejte nebo roz-
mixujte), smíchejte s prosátým cukrem, 
máslem změklým při pokojové teplotě, 
kakaem, rumem a mlékem a zpracujte 
na hladké těsto, které nechte v lednici 
alespoň hodinu ztuhnout. Formičku na 
včelí úly vysypte cukrem a vmačkejte do 
ní kousek těsta, které dobře vytvaruj-
te a poté z formičky vyklepněte. Takto 
postupně zpracujte celé těsto. Úly vyplň-
te náplní utřenou z másla, cukru a rumu 
a nakonec uzavřete celými piškoty.

Tatrankové cukroví

Na výrobu cukroví můžete použít i kla-
sické tatranky, horalky nebo podobné 
oplatky různých příchutí. Tyto kuličky 
jsou nepečené, proto je můžete připra-
vit na poslední chvíli. Připravte si 5 tatra-
nek (cca 225 g), 150 g másla, 3 polévko-
vé lžíce rumu, 100 g moučkového cukru, 
kokos nebo strouhané ořechy na obale-
ní. Můžete použít i najemno nastrouha-
ný perník. 
Tatranky vložte na několik hodin do 
lednice, aby ztuhly a dobře se strou-
haly. Pak je nastrouhejte na klasickém 
struhadle a smíchejte se změklým más-
lem, rumem a cukrem. Těsto pořádně 
zpracujte, aby bylo dostatečně vláčné. 
V případě, že je sypké, přidejte trošku 
másla. Pokud naopak je těsto příliš říd-
ké, můžete je zahustit další oplatkou, 
kokosem, nebo ho dejte na chvíli ztuh-
nout do lednice. Z dokonale vypracova-
ného těsta tvořte malé kuličky a oba-
lujte je ve strouhaném kokosu, oříšcích 
nebo perníku, poté uložte na chladné 
místo. 
 Miloslava Nováková

Upečete je rychlostí blesku
Také si každý rok slibujete, že pečení cukroví nenecháte na poslední chvíli, a pár dnů před Vánocemi pak zběsile lomíte 
rukama, že jste to zase nestihli? Není důvod k panice, sváteční laskominy se dají připravit mnohem rychleji a snadněji, 
než jste si uměli představit. Musíte si jen vybrat ty správné recepty. S těmi, které vám pro inspiraci nabízíme, si dozajista 
poradí každý a rozhodně se nemusíte bát, že vám cukroví připravené podle nich ve spíži zůstane moc dlouho.

 FOTO: Pexels
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Odkdy rukama potřásáme

Historie pozdravu sahá do dávné minu-
losti, kdy se ještě po Zemi proháněli 
australopitékové. Ti neuvědomělým 
stiskem horních končetin dávali protiv-
níkovi najevo, že nedrží v rukou nějaký 
klacek nebo kyj, kterým by ho eventuál-
ně mohli ohrožovat.  
První velmi známé artefakty zobrazující 
podání ruky pocházejí z 5. století před 
naším letopočtem. Jedná se o vyobra-
zení vojáků na kamenné stéle, kteří si 
tisknou ruku. K vidění je v Pergamon-
ském muzeu v Berlíně. Má se za to, že 
ruce si v antickém Řecku začali podávat 
bojovníci na znamení míru. Pozdravení 
se postupně vyvíjelo do dnešní doby, 
kdy se často jedná o zdvořilostní tělesný 
kontakt s osobou. Během vývoje zname-
nalo podání ruky také stvrzení smluv, 
jež byly učiněny slovně. „Plácnem si!“ 
– obligátní formulka, jež se dochovala 
dodnes, může potvrzení ústních dohod 
naznačovat. 

Medvědí stisk aneb mám tě v hrsti  

Jak řeč těla při pozdravení rozklíčovat? 
Ruka podaná hřbetem nahoru zna-
čí osobu cítící se vůči nám nadřazeně, 
která se bude snažit o nadvládu. Proti 
tomuto způsobu podání se dá velmi leh-
ce bránit. A to tak, že spolu s podávanou 
rukou vykročíme levou nohou vpřed 
a následně uděláme ještě krok pravou 
nohou. Agresora tak odzbrojíme už tím, 
že vstoupíme do jeho intimního prosto-
ru, a jednak se nám tím podaří obrátit 
ruku do rovnovážné pozice. Dominantní 
osobu prozrazuje i stisk ruky, při němž 
máme pocit, že jsme ruku strčili do skar-
tovačky. To jsou manýry „velkých šéfů“, 
a pokud navíc mají tendenci protějšku 
táhnout ruku směrem dolů, je to varov-
ný signál, že se jedná o manipulátora, 
který s námi může pěkně mávat.  
Jen tak mimochodem, velmi svérázný 
styl podání ruky se stal značkou posled-
ního amerického prezidenta. Místo krát-
kého stisku a jemného sevření prstů 
tiskne Donald Trump ruce protějšků sil-
ně a dlouho. Silným zaškubnutím někdy 
i vyhodí „protivníka“ z rovnováhy, pře-
krytím stisku druhou rukou signalizuje, 
že má toho druhého v moci. Trumpovy 
pozdravy s ostatními vrcholnými politiky 
tak často budily zájem médií a jako pří-

klad je s oblibou pro zpestření používají 
lektoři přednášející o neverbální komu-
nikaci. 

Leklý úhoř

Setkal se s tím asi každý a příjemné 
to není. Chytne nás a nechytne. A my 
máme pocit, jako bychom v dlani sví-
rali úhoře, který chce každou chvilku 
uplavat. Tomuto stisku se ne nadarmo 
říká „leklá ryba“ a rozhodně bychom 
měli zbystřit. A to zvláště tehdy, pokud 
dotyčný při pozdravu nenaváže ani oční 
kontakt. Psychologové tvrdí, že lidé 
s tímto mdlým stiskem bývají sami 
poněkud „kluzcí“, lhostejní, bez zápalu 
pro věc. Prostě kam je postavíte, tam 
jsou, ovšem jen do té doby, dokud je to 
pro ně výhodné. Ale ani toto nemusí pla-
tit vždycky. Ten, kdo podá „leklou rybu“, 
může za hodinu, den či měsíc zdravit 
úplně jinak. Někomu třeba trvá déle, než 
si na nás zvykne, jiný si zase uvědomuje, 
že se mu právě potí ruka, tak to chce mít 
rychle za sebou. Vždycky je třeba vnímat 
souvislosti. Záleží na konkrétní situaci 
i na vztahu daných lidí. 
A nezapomeňme, že podání ruky může 
být ovlivněno také kulturou, ze které 
dotyčný pochází. Například v Africe jsou 
pevné stisky společenské tabu. Naopak 
„leklá ryba“ je projevem úcty k druhému 
člověku.

Jak tedy zdravit?

V klidu můžeme být, pokud se zdravíme 
s někým, kdo rukou dlouze nepumpuje, 
nedrtí nám klouby, ale podá ji v rovno-
vážné pozici, jemně stiskne a zase pustí. 
Rituál by se měl odehrát maximálně do 
dvou vteřin. Můžeme se setkat i s pozdra-
vem, při němž dlaň směřuje nahoru. 

Prý je to sice znak určité podřízenosti či 
nedostatku sebedůvěry, ale nenechme 
se zmást. Toto postavení ruky může být 
též zapříčiněno povoláním, jímž se daná 
osoba živí. Ruku takto podají nejčastěji 
umělci a zvláště hudebníci, chirurgové, 
ale také lidé se zánětem kloubů. Leh-
kým sevřením se snaží své ruce chránit. 
Během pozdravu, ať už doprovázeném 
podáním rukou nebo jinou formou, se 
vždy díváme partnerovi do očí.  Pozdrav 
doprovázíme jemným úsměvem, kte-
rým druhému člověku naznačujeme, že 
nám činí potěšení jej potkat a pozdra-
vit. Na výraz je třeba dávat velký pozor, 
hraje totiž daleko větší roli než samotný 
slovní pozdrav.

Jiná země, jiný mrav

Projevy zdvořilosti jsou ve světě velmi 
rozmanité. Třeba ve východní Africe si 
lidé navzájem plivou na nohy, v Keni je 
tradičním pozdravem tanec, při kterém 
lidé hopsají kolem sebe. V Zambii si zase 
zdravící mačkají palce.  V Melanésii, části 
Oceánie, si lidé při setkání bezostyšně 
sáhnou do rozkroku.
Tibetské tradiční pozdravy mají koře-
ny hluboko v historii. Jedním z těchto 
pozdravů je přiložením ucha na ucho 
toho druhého a dlouhé naslouchání. 
Druhým zajímavým způsobem, jak se 
lze v Tibetu pozdravit, je vypláznutí jazy-
ka. Zvyk vychází z legendy o zlém králi 
Lang Darmovi, který měl černý jazyk. 
Lidé po jeho smrti hledali, do koho se 
reinkarnoval, a tak si navzájem ukazova-
li jazyk. Typickým čínským pozdravem je 
úklon, kterým člověk dává na odiv úctu 
k tomu druhému, mnohem zajímavěj-
ší, ale o to méně praktický, je pozdrav 
bosými chodidly. 
 TEXT A FOTO: Hana Kubová

Co na nás pozdrav prozradí
Obavy z pandemie velmi rychle přepisují společenské zvyklosti zažité celá staletí. Místo obligátního stisku pravice 
do sebe šťoucháme lokty, dotýkáme se nohama, máváme či se omezíme na více či méně vtipná drobná gesta. Bacily 
nepřenášíme, ale o mnohé zároveň přicházíme. Už při tradičním pozdravu si lze všimnout signálů, které nám ledacos 
prozradí o člověku, se kterým se obvyklým potřesením ruky teprve seznamujeme. 
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Správné znění tajenky z čísla 20: Jakmile si důvěřuješ, už umíš žít. Správně luštil a potřebné štěstí při losování měl Ivo 
Kašpárek z Ostravy. Blahopřejeme! Získává výhru od vydavatelství Enigma, které připravuje naši křížovku a je také vydavatelem 
časopisu Křížovky pro každého, jehož další čísla vycházejí 15. a 29. prosince. Na tajenku z tohoto čísla čekáme do 21. prosince 
2020 na doručovací adrese redakce nebo na e-mailu: novakova.miloslava@cmkos.cz.


