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2 Kováci vyjednávají 
navzdory pandemii 3 OS KOVO k situaci 

v Backer Elektro 6-8 Dávky v době
nouzového 

stavu

Odstávka vysoké pece je hrozbou pro budoucnost hutí

Vedení svazu a hutnické sekce navrhlo vládě další kroky

9 Uspořádejte rodinný 
piknik

Rozhodnutí vlastníka hutí Liberty Ostrava odstavit z provozu jednu z vysokých pecí (VP2) ohrožuje stabilitu fi rmy 
a budoucnost zaměstnanců, varují tamní odboráři. Zaměstnavatel před několika dny oznámil, že odstávku plánuje na 
konec dubna, měla by trvat nejdéle do konce srpna. 

Představitelé Odborového svazu KOVO a jeho hutnické sekce doporučili minulý týden vládě přijmout další kroky, jak 
zmírnit dopady pandemické krize na ekonomiku. Své návrhy formulovali v dopise zaslaném v úterý 14. dubna premiérovi 
Andreji Babišovi a ministrovi průmyslu a obchodu Karlu Havlíčkovi. Návrhy částečně vycházejí z kroků, jaké přijaly jiné 
evropské země.

Zástupci Odborového svazu KOVO, kteří 
v ostravské huti působí, varují před ne-
příznivými sociálními dopady odstávky. 
Upozorňují na „dominový efekt“ tohoto 
kroku, který ohrozí zaměstnanost nejen 
v Liberty Ostrava, ale i v dodavatelských 
fi rmách. Předseda Odborového svazu 

KOVO Jaroslav Souček dnes zaslal dopis 
premiéru Andreji Babišovi a ministrovi 
průmyslu a obchodu Karlu Havlíčkovi. 
Upozorňuje v něm, že avizované roz-
hodnutí ohrožuje budoucnost Liberty 
Ostrava. „Zaměstnavatel hodlá na konci 
dubna odstavit na několik měsíců VP2. 

Generální ředitel předložil odborům
k tomuto záměru jednostrannou a úče-
lovou prezentaci, která neobsahuje pře-
svědčivé fi nanční ani provozní důvody 
odstávky či detailní analýzu situace. Toto 
rozhodnutí, které bude mít za následek 
snížení výroby, dle našeho přesvědče-
ní ohrozí zaměstnanost. Celkem 341 
zaměstnanců bude na částečné neza-
městnanosti. Buď budou rotovat na růz-
ných pracovištích, nebo budou zdarma 
poskytnuti na veřejně prospěšné práce. 
Riziko, že zkušení zaměstnanci odejdou, 
jelikož na trhu práce chybí, je příliš vyso-
ké! Bude to mít dopady na zaměstna-
nost i ostatních navazujících fi rem,“ zdů-
vodňuje nesouhlas odborů Pavel Fichna, 
předseda jedné ze základních organizací 
OS KOVO působících v Liberty Ostrava. 
Odbory se obávají, že se vlastník hutí 
snaží využít situace vyvolané pande-
mií nemoci Covid-19 ve svůj prospěch. 
„Nabízí se vysvětlení, že chce toto dras-
tické omezení výroby přičíst na vrub 
současné koronavirové krizi. Dle našich 

„Česká ekonomika je zásadním způso-
bem ohrožena, a pokud nebude v co 
nejkratší době podpořena zásadními 
opatřeními státu, dojde k jejímu těžké-
mu poškození. Jako obrovský potenciální 
problém vidíme prudce klesající ochotu 
komerčních bank poskytovat provozní 
fi nancování a exportní zajištění. To může 
vést k úplnému zamrznutí ekonomiky,“ 
varuje mimo jiné vedení největšího odbo-
rového svazu v České republice premié-
ra a ministra. „Přesto, že se vláda v této 
extrémní situaci snaží dělat, co může, je 
nutné, aby pracovala na dalších krocích 

a udělala to v co nejkratším možném 
čase. Náš dopis není kritikou její práce, 
ale výzvou k podniknutí dalších opatření. 
Proto jsme přišli s vlastními návrhy, které 
vycházejí z naší znalosti konkrétní situace 
a současně z analýzy strategií, jaké zvo-
lily jiné evropské státy,“ vysvětluje účel 
dokumentu předseda Odborového sva-
zu KOVO Jaroslav Souček. 
Návrhy, které odborový svaz překlá-
dá, se netýkají jen ocelářství, přesto, že 
to patří k těm, jež jsou krizí zasaženy 
velmi výrazně. Intervence státu podle 
doporučení představitelů Odborového 

svazu KOVO mají pomoci celému kovo-
průmyslu, ale nejen tam. Zahrnují mimo 
jiné úpravu vládního programu Antivirus 
podle modelu uplatňovaného v sever-
ských zemích. Navrhují kompenzace pro
zaměstnance tam, kde výrobu nelze z ob-
jektivních důvodů přerušit, i urychlený 
start programu státních záruk nejen za 
provozní, ale i investiční úvěry. Doku-
ment rovněž požaduje rychlé a zásadní 
snížení dovozních kvót na ocel v rámci 
Evropské unie jako reakci na očekávaný 
propad poptávky a přijetí řady dalších 
opatření.                                                (jom)

Dopady COVID-19 na provoz ostravské huti jsou minimální FOTO: ZO OS KOVO Liberty

pokračování na str. 2
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„Kromě růstu základních mezd se nám 
podařilo vyjednat pět týdnů dovolené, 
zdravotní volno sick days ve výši dvou 
dnů a pro zaměstnance, kteří v obdo-
bí platnosti kolektivní smlouvy dovrší 
padesáti let věku, o jeden den zdra-
votního volna navíc. Zvedl se také pří-
spěvek zaměstnavatele na stravování. 
Máme dohodnutý seznam prací, které 
jsou odměňovány příplatkem nad záko-
nem stanovený rámec. Pro následující 
období je domluveno rozšíření tohoto 
příplatku na všechny rizikové práce. 
Kolektivní smlouva obsahuje příspěvek 
na penzijní připojištění a odměny za 
jubilea při dovršení padesáti let a při 
odchodech do důchodů podle odpraco-
vaných let,“ uvádí příklady vyjednaných 
výhod předseda místní ZO OS KOVO 
Česká zbrojovka, a.s., František Janča.
V podniku, který je od ledna rozdělen 
na dvě provozní společnosti, Česká 
zbrojovka a CZ-AUTO systems, se vyjed-
návaly kolektivní smlouvy dvě, obě se 
stejným růstem a benefi ty. Podepsány 
byly na přelomu března a dubna s plat-
ností na jeden rok. „Vyjednávání bylo 
zahájeno v říjnu 2019. Jednání nebývají 
jednoduchá, ale vždy děláme maximum 
pro to, aby byla kolektivní smlouva pro 

zaměstnance co nejvýhodnější,“ dodá-
vá předseda Janča. 
Koronavirovou krizi řeší uherskobrod-
ští odboráři společně s vedením fi rmy. 
„V počátcích epidemie se fi rma potý-
kala s nedostatkem roušek, respiráto-
rů, rukavic a dezinfekce. V současné
chvíli je již ochranných prostředků
a dezinfekce dostatek. Vyzvali jsme 
zaměstnavatele, aby pokračoval ve 
zvyšování opatření k ochraně zdraví 
a bezpečnosti zaměstnanců a v případě 
výskytu COVID-19 ve fi rmě zvážil odsta-

vení výroby,“ přibližuje krizovou situaci 
v podniku předseda místních kováků.
Česká zbrojovka je hlavní provozní 
společností holdingu CZG (CZ GROUP) 
se sídlem v Uherském Brodě. Vyrá-
bí střelné zbraně pro civilní využití
i ozbrojené složky na celém světě. Spo-
lečnost exportuje do více než 90 zemí. 
V současnosti jsou střelné zbraně Čes-
ké zbrojovky široce využívány ozbroje-
nými složkami ve více než 40 zemích. Ve 
společnosti pracuje okolo 1500 zaměst-
nanců.  (mia)

Ve zbrojovce porostou mzdy. Kováci je vyjednali navzdory pandemii

informací jsou však současné dopady 
Covid-19 na naši společnost minimální. 
Zakázková naplněnost je dobrá, zaměst-
nanci chodí do práce, na rozdíl od jiných 
podniků. Předpokládaná expedice v prů-
běhu měsíce dubna je dokonce o 10 kilo-
tun vyšší než v loňském roce. Ani ostatní 
ocelářské fi rmy pokles výroby neplánují. 
Nerozumíme tedy, proč vedení společ-
nosti k tomuto kroku přistupuje,“ upozor-
ňuje předseda další odborové organizace 
OS KOVO, Ing. Petr Slanina. „Úsporu ho-
tových prostředků, jako hlavní udávaný 
důvod jednopecního provozu, vidíme

v dlouhodobém hledisku jako krátkodobé 
generování hotovosti a omezení budoucí-
ho rozvoje naší společnosti. A zajímavá je 
také otázka, zda snížení kapacity naší hutě 
bude v souladu s pravidly stanovenými 
Evropskou komisí pro odkup naší společ-
nosti skupinou Liberty, o jejichž součas-
ných fi nančních problémech nás přesvěd-
čuje mimo jiné i záměr provádět transakce 
s veškerými CO2 povolenkami,“ dodává. 
Odboráři vzápětí poté, co Liberty Ostrava 
odstávku vysoké pece 2 (VP2) oznámila, 
vydali obsáhlé prohlášení, v němž pláno-
vaný krok odmítají. „Odborové organizace 

zásadně nesouhlasí v této chvíli s dočas-
nou, několikaměsíční, odstávkou VP2 
plánovanou na konec dubna. Zaměstna-
vatel nás ani po opakovaných schůzkách 
nepřesvědčil o fi nančních a provozních 
důvodech, proč by provoz na jednu vyso-
kou pec měl být pro naši huť výhodnější. 
Prezentaci, kterou nám předložil generál-
ní ředitel, považujeme za jednostrannou, 
neposkytující žádné objektivní srovnání 
více variant, uvádějící účelové a spekula-
tivní informace,“ shrnují odbory v úvodu 
dokumentu své zásadní výhrady. 
  (jom)

Přestože pandemie COVID-19 omezuje provoz některých podniků, kolektivní vyjednávání ve fi rmách pokračují. V uher-
skobrodské České zbrojovce se kovákům podařilo uzavřít kolektivní smlouvu se zajímavými benefi ty, která zaměstnan-
cům mimo jiné zaručuje růst základních mezd ve výši pěti procent. 

dokončení ze str. 1

Zástupci České zbrojovky a odborů podepsali novou kolektivní smlouvu FOTO: CZ - Ing. Lukáš Hladiš

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

oblast vzdělávání funkcionářů OS KOVO prostřednictvím seminářů je nyní zastavena.
Plně respektujeme nařízení vlády ČR a vše, co souvisí s vyhlášením nouzového stavu a taktéž 
s harmonogramem vlády k uvolňování podnikatelských a ostatních činností. V oblasti vzdě-
lávacího programu vícedenních akcí nyní připravujeme nový termínový kalendář na období, 
které bude ve druhé polovině letošního roku snad pro pořádání vzdělávacích akcí již příznivé. 
Velmi si přejeme, aby tomu tak bylo a mohli bychom vás včas informovat o novém cyklu vzdě-
lávacích akcí OS KOVO.
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Jako předseda Odborového svazu KOVO 
jsem již 22. března ve svém vyjádření 
vyzval manažery a vlastníky, aby si uvě-
domili svou společenskou zodpovědnost 
za zdraví a životy občanů a v případech, 
kde je to možné a produkce fi rmy není 
nezbytná pro zajištění nutných potřeb 
společnosti, provoz dočasně přerušili. 
Zdraví a životy lidí jsou pro nás nejpřed-
nější a předpokládám, že by měly být 
prioritou také pro každého zaměstna-
vatele. Vývoj pandemie u nás i ve světě 
ukazuje, že tato má výzva, kterou kon-
zistentně podpořil i kolega Josef Středu-
la z ČMKOS, byla zcela opodstatněná. 

Musím říci, že řada vlastníků a manažerů 
se v této zcela výjimečné situaci zacho-
vala výjimečně dobře a pokud přímo 
nesáhla k přerušení výroby, podnikla 
sama o své vůli takové kroky, aby riziko 
pro zdraví svých zaměstnanců v maxi-
mální míře vyloučila. Vedení těchto fi -
rem plynule informuje zástupce naše-
ho odborového svazu a radí se s nimi 
o dalších krocích. Je pro mne velmi 
nepříjemným zjištěním, že společnost 
Backer Elektro CZ se v této krizi zacho-
vala zcela jinak. 
K dnešnímu dni má společnost Backer 
Elektro CZ již šest prokázaných případů 

onemocnění COVID-19 a na výsledky tes-
tů dalších zaměstnanců se ještě čeká. 
Za takové situace má vedení povinnost 
okamžitě přijmout veškerá efektivní
opatření k zastavení šíření nemoci. 
V této situaci již není prostor pro gesta 
a bagatelizování situace. Můžeme jen 
konstatovat, že lidé ve společnosti 
Backer Elektro CZ mají zcela podložené 
obavy o své zdraví. Zaměstnanci tedy 
zcela legitimně očekávají, že se jejich 
zaměstnavatel bude chovat zodpo-
vědně, a totéž od něj očekává také náš
odborový svaz.  Jaroslav Souček
 Předseda OS KOVO

„V Nošovicích jedeme od úterý 14. břez-
na pouze na dvě směny s tím, že ta třetí, 
noční, bude vždycky doma na sedm-
desáti procentech průměrného výděl-
ku. Zatímco v sesterském závodě KIA 
v Žilině s tímto omezením počítají do 
konce měsíce dubna, u nás konec toho-
to režimu stanoven prozatím není,“ 
upřesnil náběh výroby předseda míst-
ní ZO OS KOVO Hyundai Czech Patrik 
Fupšo.
„Začínáme pozvolna, to znamená ranní 
a odpolední směnou. To nám umožňuje 
větší fl exibilitu, co se týká logistiky a veš-
kerých procesů. V případě, že by někdo 
chyběl, můžeme doplnit zaměstnance z 
nočních směn,“ řekl mluvčí automobilky 
Pavel Barvík.
Samotný rozjezd výroby podle něj pro 
podnik není výjimečný, protože ho kaž-
dý rok dělá standardně dvakrát - po let-
ní celozávodní dovolené a po Vánocích. 

Kromě speciálních bezpečnostních opa-
tření je ale tentokrát specifi cké, že se 
automobilka částečně předzásobuje 
díly, což jinak nedělá. V dodavatelském 
řetězci v automobilovém průmyslu se 
totiž většinou nevyrábí na sklad, ale 
„just in time“, tedy plynule v určeném 
čase podle požadavků zákazníka. „Kvů-
li režimu jistoty, především vzhledem
k opatřením na hranicích, jsme se před-
zásobili,“ uvedl Barvík.
V souvislosti s aktuální situací fi rma při-
jala opatření pro zajištění bezpečnosti 
zaměstnanců. Několikrát denně se bude 
dezinfi kovat areál závodu, k desinfek-
ci se bude využívat i čas noční směny. 
„Omezujeme setkávání zaměstnanců. 
Jako příklad mohu uvést speciální režim 
v kantýnách, kde lidé budou chodit 
postupně a zároveň budou mít takové 
miniboxy, ve kterých budou odděleni od 
ostatních,“ upřesnil mluvčí.

Výroba v Nošovicích byla přerušena 
v sobotu 21. března. Na automobilku 
jsou navázány desítky dodavatelů po 
Evropě a další z Jižní Koreje, nyní tyto 
fi rmy taktéž obnovují výrobu. „Tito 
dodavatelé jsou s námi sladěni a fungují 
v režimu stejně jako my. Jen v Morav-
skoslezském kraji se to týká 12 000 
zaměstnanců, z nichž 3300 pracuje pro 
nás, 8700 pro přímé dodavatele,“ řekl 
Barvík. (ČTK, red) 

Vyjádření předsedy OS KOVO k situaci v Backer Elektro CZ

Automobilka Hyundai v Nošovicích po odstávce obnovila výrobu

Předseda OS KOVO ve svém vyjádření reaguje na rozhodnutí vedení hlinského Backer Elektro CZ pokračovat ve výrobě i poté, 
co se v závodě rozšířila infekce COVID-19. Uběhly již tři týdny od potvrzení první nákazy, od té doby počet nemocných ve fi rmě 
vzrostl. 

Automobilka Hyundai v Nošovicích na Frýdecko-Místecku v úterý 14. dubna po třítýdenní odstávce zapříčiněné 
pandemií nového typu koronaviru jako první velký podnik v Česku obnovila výrobu. ČTK to řekl její mluvčí Pavel 
Barvík. Zpočátku se v továrně i kvůli hladkému náběhu výroby bude místo obvyklých tří pracovat jen na dvě směny. 

FOTO: Visualhunt
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Některé země systém využijí poprvé

V některých zemích mají systémy kurz-
arbeitu dlouhou historii. V době ak-
tuální koronavirové krize se tyto státy 
snaží své systémy adaptovat na nové 
podmínky, zatímco ostatní země se 
teprve snaží podobná opatření uvá-
dět do praxe. V ČR byla nová forma 
kurzarbeitu schválena 31. března ja-
ko součást tzv. programu Antivirus. 
Zatímco cíl, tedy maximální zachová-
ní zaměstnanosti, je ve všech zemích 
stejný, systémy se podstatně liší 
v konkrétních podmínkách a pravi-
dlech.
Různý je například rozsah pokrytí 
zaměstnavatelů. Některé země využí-
vají kurzarbeit generálně, tedy pro 
všechny zaměstnavatele, jinde je určen 
pouze pro podnikatelskou sféru nebo 
výhradně pro malé a střední podniky. 
Česká verze pokrývá jen mzdovou sfé-
ru, není tedy možné program využít pro 
zaměstnance odměňované platem.

Kompenzace v řádech měsíců, ale
i let, někde i v plné výši 

Programy v jednotlivých zemích se také 
liší mírou kompenzace příjmů zaměst-
nanců, ta se pohybuje od 60 do 100 %
příjmu zaměstnance. V severských 
zemích a Holandsku je zaměstnancům 
kompenzován příjem ve stoprocentní 
výši. Ve Francii činí kompenzace 70 % 
hrubé mzdy, ale vzhledem k tomu, že 
kompenzace již není zdaňována, dosa-
huje ve skutečnosti 84 % čisté mzdy. 
V některých zemích se zohledňuje 
i rodinná situace příjemce kompenza-
ce, takže zaměstnanci s dětmi pobírají 
vyšší částky. V ČR je výše kompenzace
při částečné nezaměstnanosti, jak se 
kurzarbeit po česku nazývá, závislá na 
konkrétním využití § 209 zákoníku prá-
ce, pohybuje se tedy v rozmezí 60 až 
100 % průměrného výdělku zaměst-
nance. 
V mnoha zemích hradí stát vyplacené 
kompenzace zaměstnavatelům v plné
výši, a to v rámci systémů pojištění 
zaměstnanosti. V zemích, kde nedochází 

k plné úhradě státem, se státní příspě-
vek pohybuje nejčastěji ve výši 70 až 
75 %, ale ve Slovinsku činí například 
pouze 40 %. V některých zemích se stát-
ní příspěvek odvíjí od předpokládaného 
poklesu obratu zaměstnavatele. Český 
Antivirus zaručuje zaměstnavatelům 
jednotnou kompenzaci ve výši 60 % 
superhrubé mzdy, tedy je kompenzová-
na i část pojištění, které odvádí zaměst-
navatel za své zaměstnance.
Rozdílná je i délka období, po kterou je 
možné program využívat. V některých 
zemích, zvláště v těch s vyšší kompen-
zací, jsou to tři měsíce, v jiných až 12 
měsíců. Extrémním případem je Špa-
nělsko, kde je možno využít kurzarbeit 
až po dobu dvou let. V ČR byl program 
schválen s účinností do konce dubna 
2020 s tím, že jej vláda může prodloužit 
na další období.

Němci věří, že opatření usnadní 
restart produkce

Hlavním cílem režimu kurzarbeit by 
mělo být zachování pracovních míst 
zaměstnavatelem. Přesto některé země 
takový závazek po fi rmách nevyžadují, 
jako příklad lze uvést sousední Němec-
ko. U nás však platí, že státní příspěvek 
je možné požadovat pouze na náhrady 

mezd zaměstnanců, kterým nebyla 
dána výpověď, s výjimkou výpovědí
z důvodu porušení pracovní kázně 
nebo porušení léčebného režimu zvlášť 
hrubým způsobem.
A jaká je role kolektivního vyjednává-
ní v programech kurzarbeitu? V ze-
mích, kde není příjem zaměstnanců 
plně kompenzován, je možné vyjednat 
lepší podmínky prostřednictvím kolek-
tivních smluv. V ČR mohou odbory
uzavírat na podnikové nebo odvětvo-
vé úrovni dohody v rámci § 209 zákoní-
ku práce, náhrada mzdy zaměstnanců
se tak může pohybovat v rozmezí 60 až 
100 % jejich průměrného výdělku.
Jaký bude skutečný přínos režimů 
kurzarbeitu, zatím není možné před-
jímat. Nicméně například v Německu 
byla zpracována studie, která vyzdvihu-
je jejich přínosy. Dle této studie bude 
rozhodujícím pozitivním efektem kurz-
arbeitu především rychlejší obnovení 
produkce po skončení krize. Podniky 
si tak udrží své zaměstnance, zatímco 
v zemích bez kurzarbeitu je budou mu-
set znovu přijímat. Studie tvrdí, že při
využití kurzarbeitu bude propad výko-
nu německé ekonomiky asi o 45 pro-
cent mírnější než v případě scénáře 
bez kurzarbeitu.  
 (ap, jom)

Kurzarbeit se snaží zachránit evropský průmysl
Systém, kdy stát přispívá zaměstnavatelům při poklesu poptávky po jejich výrobcích či službách na náhrady mezd 
zaměstnanců s cílem zachovat pracovní místa, tzv. kurzarbeit, se v evropských zemích používá již dlouhá léta. Toto 
opatření, nazývané také částečná nezaměstnanost nebo režim kratší pracovní doby, zachraňoval pracovní místa již 
za krize, která se rozpoutala v roce 2008. I v ČR tehdy odbory a zaměstnavatelé vyvíjeli tlak na vládu, aby podobný 
systém zavedla. Jednání bohužel trvala velmi dlouho a výsledná úprava přijatá v novele zákona o zaměstnanosti až 
v roce 2015 se ani nezačala používat. Zčásti proto, že není pro zaměstnavatele dostatečně motivující, a především 
proto, že mezitím krize v ČR odezněla a problémem pozvolna začínal být naopak nedostatek pracovní síly. Zaměst-
navatelé tak zahájili boj o co nejlevnější pracovní sílu odkudkoli, odbory bitvu za zvyšování mezd a proti mzdovému 
dumpingu.

FOTO: Pexels

kovak 8x2020.indd   4kovak 8x2020.indd   4 19.4.2020   14:26:0419.4.2020   14:26:04



Exekuce a náhrada mzdy
Právo | JUDr. Marie Stodolová, právnička RP OS KOVO Praha a střední Čechy

Pobírám náhradu mzdy z důvodu překážky na straně zaměstnavatele a mám dvě exekuce. Můžete mi 
vysvětlit, jestli mi budou provádět srážky i z této náhrady? Mohu požádat o zastavení exekuce, když 
nemám žádný majetek?    K. S., Rakovník 
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Exekuční srážky se 
provádějí jednak z ná-
hrady mzdy a jednak 
z dávek nemocen-
ského pojištění, a to

z nemocenského a také z peněžité 
podpory v mateřství, ale ne z ošet-
řovného a z vyrovnávacího příspěvku 
v těhotenství a mateřství. Jakmile tedy 
zaměstnanec onemocní - je uznán 
práce neschopným, a tato doba pře-
sáhne 14 kalendářních dnů (protože 
od 15. dne pracovní neschopnosti 
vyplácí peněžitou podporu zaměst-
nanci nikoliv zaměstnavatel ve formě 
náhrady mzdy, která exekuci podléhá 
jako kterákoliv jiná, z jiného důvodu 
vyplácená, náhrada mzdy, ale přísluš-
ná správa sociálního zabezpečení ve 
formě nemocenského), je povinen 
zaměstnavatel, který provádí exekuční 
srážky ze mzdy, poskytnout informace 
o těchto srážkách ze mzdy příslušné 
okresní (v Praze Pražské, v Brně Měst-
ské) správě sociálního zabezpečení. 
Kopie vydaných exekučních příkazů 
či usnesení o nařízení výkonu rozhod-
nutí k provedení srážek ze mzdy zašle 
zaměstnavatel společně se žádostí 
o dávku nemocenského pojištění 
OSSZ. Zaměstnavatel má totiž povin-
nost příslušné správě sociálního 
zabezpečení neprodleně oznamovat 
všechny skutečnosti, které mohou mít 
vliv na výplatu nemocenských dávek.
V současné době, pokud by došlo jen 

k zastavení exekucí, pak zastavením 
exekuce dluh nezaniká a je nadále 
vykonatelný. Věřitel může po zastave-
ní exekuce podat nový exekuční návrh.     
S ohledem na situaci v souvislosti 
s pandemií, schválila Poslanecká sně-
movna dne 9. dubna 2020 zákon - lex 
Covid pro oblast justice, insolvencí 
a exekucí. Musí ho ještě projednat 
Senát a podepsat prezident republiky.     
Změny v exekuci spočívají v tom, že 
do konce června 2020 by se neměly 
provádět exekuce movitých věcí kro-
mě případů, kdy s tím dlužník souhla-
sí, nebo pokud jde o pohledávky na 
výživném a za újmy na zdraví a z úmy-
slných trestných činů. 
Stejně tomu bude podle pozměňo-
vacího návrhu u exekucí prodejem 
nemovitostí v případě, že v ní má dluž-
ník trvalý pobyt, a navíc by byla mož-
ná až u dluhů nad 100 tisíc korun 
místo nynějších 30 tisíc.  
Z odstupného například v případě 
výpovědi ze zaměstnání by se v šir-
ší míře odečítalo v případě exekuce 
nezabavitelné minimum. Exekuci by 
nově nepodléhal daňový bonus na 
dítě.
Pokud by šlo o zastavení exekučního 
řízení, exekutor zastaví i bez návr-
hu a souhlasu oprávněného exekuci, 
nedošlo-li v ní po dobu posledních 
tří let ani k částečnému uspokojení 
vymáhané povinnosti ve výši postaču-
jící alespoň ke krytí nákladů exekuce 

a nebyl-li v ní po dobu posledních tří 
let zjištěn či zajištěn žádný majetek 
postižitelný v exekuci, který by po-
stačoval alespoň ke krytí nákladů exe-
kuce.    
Exekutor exekuci nezastaví, složí-
-li oprávněný na výzvu exekutora 
další zálohu na náklady exekuce ve 
výši stanovené prováděcím právním 
předpisem (dále jen „další záloha“); 
odstavec 8 tím není dotčen. Oprávně-
ný je povinen složit další zálohu do 
15 dnů od doručení výzvy ke složení 
další zálohy. Podalo-li exekuční návrh 
více oprávněných, jsou povinni složit 
další zálohu společně a nerozdílně.
Jde-li o exekuci k vymožení výživného 
na nezletilé dítě, náhrady újmy způ-
sobené poškozenému pracovním úra-
zem, nemocí z povolání, ublížením na 
zdraví nebo trestným činem, pohle-
dávky z deliktu podle občanského 
zákoníku, bezdůvodného obohacení, 
pohledávky z pojistného na veřej-
né zdravotní pojištění, pohledávky 
poskytovatele veřejné služby v pře-
pravě vůči cestujícímu nebo pohle-
dávky školy nebo školského zařízení 
z veřejné služby poskytované podle 
školského zákona, exekutor exeku-
ci  nezastaví, sdělí-li exekutorovi na 
jeho výzvu oprávněný do 15 dnů, že 
nesouhlasí s tím, aby exekuce byla 
zastavena.  
Oprávněný z exekuce není povinen 
skládat další zálohu.
Nedošlo-li v exekuci ani k částečné-
mu uspokojení vymáhané povinnosti 
ve výši postačující alespoň ke krytí 
nákladů exekuce po dobu posled-
ních devíti let a nebyl-li v této exe-
kuci po tuto dobu zjištěn či zajištěn 
žádný majetek postižitelný v exekuci, 
který by postačoval alespoň ke krytí 
nákladů exekuce, exekutor rozhodne 
i bez návrhu a souhlasu oprávněného 
o zastavení exekuce.
Z uvedeného vyplývá, že srážky ze 
mzdy, popř. odepsáním z účtu povin-
ného, nedoznaly změny a tyto lze pro-
vádět jak ze mzdy, tak i náhrady mzdy 
s výjimkou, jak bylo uvedeno sho-
ra z ošetřovného a z vyrovnávacího 
příspěvku v těhotenství a mateřství.FOTO: Pixabay
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Na závěr bych vám a ostatním čte-
nářům předeslala názor právnické 
a konkrétně exekutorské veřejnosti 
k navrhovaným změnám. Samozřej-
mě, že s dosud přijatými změnami 
nesouhlasí, a to zejména pokud se 
jedná o plošné zastavení exekucí, prý 
chybí veřejný zájem.
Rozhodnutí o plošném zastavení exe-
kucí však nespadá do pravomoci vlá-
dy, a to ani v době nouzového stavu 
země. Je možné jedině přímou nove-
lou exekučního řádu provedenou for-
mou zákona přijatého Parlamentem 
ČR. I zde ale bude docházet k třenicím 
mezi emocemi a právem. 
Zatímco emoce oporu v právu nema-
jí, psané právo má oporu v našem 
ústavním pořádku i tradicích. 
Exekuce není příčinou, ale následkem 
porušení právem chráněného zájmu. 
Prostřednictvím exekučního řádu dá-
vá zákonodárce věřitelům nástroj, jak 
jejich porušená práva vynutit zpět. 

Neděje se tak svépomocí, ale pro-
střednictvím státem garantované 
dělby rolí mezi soud a soudního exe-
kutora, kdy nezávislý soud nejprve 
v nalézacím řízení právo přizná a až 
poté, není-li splněno dobrovolně, se 
věřitel obrací na soudního exekutora 
s exekučním návrhem. 
Pokud se podíváme na zastavení exe-
kucí, pak exekuci lze zastavit jen tam, 
kde to stanoví zákon. Jedinou výjim-
kou je situace, kdy zastavení exekuce 
navrhne sám věřitel. V takovém pří-
padě se důvod zastavení nehledá. 
Na pohledávku věřitele je třeba 
nahlížet jako na jeho majetek, a to až 
do doby, než mu tento majetek bude 
osobou povinnou vrácen, nejčastěji 
v penězích. 
Pokud by stát chtěl přistoupit k zasta-
vení exekucí, tedy k nucenému ome-
zení věřitelova vlastnického práva, 
pak by musel současně defi novat, co 
je v daném případě oním veřejným 

zájmem. Zcela jistě není veřejným 
zájmem, aby se dluhy neplatily. 
V současné době však lze vysledovat 
na straně státu trend, kdy jsou účelo-
vě přijímány kroky k tomu, aby různé 
nároky na náhradu újmy po státu byly 
buď výrazně limitovány, nebo úplně 
vyloučeny.
Účastníky řízení jsou v exekuci jen 
oprávněný a povinný, tedy ti, o jejichž 
práva a majetek v řízení jde. Účast-
níkem nikdy není veřejnost. Veřejný 
zájem zde zcela chybí. 
Závěrem je navrhováno, nechť stát 
v době krize na svá bedra převezme 
od věřitelů dluhy dlužníků, věřitelům 
nahradí jejich pohledávky (exekuto-
rům pak doposud vzniklé náklady) 
a s převzatými dluhy naloží dle vlast-
ního uvážení (třeba je podle okolností 
promine, prodlouží splatnost, nebo se 
vzdá příslušenství). 
Stát by tímto pomohl jak věřitelům, 
tak dlužníkům.

dokončení ze str. 5

Aby úředníci mohli ověřit totožnost 
žadatele nebo příjemce dávky, event. 
s ním projednat doložení dalších pod-
kladů, je třeba reagovat na e-maily 
nebo dopisy obdržené z Úřadu prá-
ce ČR či přijímat hovory z příslušných 
kontaktních pracovišť Úřadu práce 
ČR. Obvykle začínají číslicí 950 … Tyto 

přijaté hovory nejsou zpoplatněné, 
a nepřinesou tedy klientům žádné 
výdaje. Osobní jednání jsou minima-
lizována, jsou samozřejmě možná po 
předchozím objednání.  Další praktické 
informace jsou k dispozici na webových 
stránkách Úřadu práce České republiky
a také Ministerstva práce a sociálních 

věcí. K dispozici je i Call centrum Úřadu 
práce ČR. Call centrum Úřadu práce 
ČR má telefonní číslo 844 844 803. 
Jeho operátoři jsou tazatelům k dispo-
zici denně, následovně:
• v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin,
• v úterý a ve čtvrtek od 8 do 15 hodin,
• v pátek od 8 do 13 hodin.
Dotazy je možné posílat také elektro-
nickou cestou na e-mail kontaktni.cen-
trum@mpsv.cz či callcentrum@mpsv.cz. 
K dotazům k rodičovskému příspěvku 
lze využít e-mail rodicak@uradprace.cz.
Vzhledem k povinnosti mlčenlivosti mo-
hou operátoři poskytovat informace 
v obecné rovině. S konkrétními zá-
ležitostmi je třeba se obrátit na přísluš-
né pracoviště Úřadu práce ČR.
 
Jsem příjemce příspěvku na bydlení, 
přídavku na dítě nebo mám navýšený 
příspěvek na péči o 2000 Kč, musím 
něco dokládat?

Je připraveno mimořádné opatření 
(změna zákona), že pokud jste příjemce 
uvedených dávek, nemusíte dokládat 
a nepředložíte Úřadu práce ČR příjmy 
nebo uhrazené náklady na bydlení za 

Jak žádat Úřad práce ČR o dávky v době pandemie COVID-19
Příjemcům dávek a novým žadatelům o dávky v době nouzového stavu a omezujících opatření se doporučuje komu-
nikovat s Úřadem práce ČR „na dálku“. Můžete využít telefon (hovor, SMS), e-mail (nemusíte mít zaručený elektro-
nický podpis), datovou schránku, poštovní služby apod.  Formuláře žádostí a další dokumenty můžete (nebo někdo 
z vašich blízkých) také vhodit do schránek, které jsou umístěny obvykle u vstupu na pracoviště Úřadu práce ČR 
nebo na jiném viditelně označeném místě. Nezapomínejte prosím na žádostech či jiných dokumentech předávaných 
krajské pobočce uvádět vaše kontaktní údaje – telefon, e-mail apod., aby vás zaměstnanci Úřadu práce ČR mohli
v případě potřeby kontaktovat, a pokud to bude možné, i podepsat se. 

FOTO: Pexels
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předchozí kalendářní čtvrtletí (leden, 
únor, březen), poskytnou se vám tyto 
dávky ve stejné výši i za následující 
kalendářní čtvrtletí (duben, květen, 
červen) automaticky.
Doložit potřebné skutečnosti (příjem, 
uhrazené náklady na bydlení apod.) 
u výše uvedených dávek je možné 
(lze „na dálku“). Pokud Úřadu práce 
ČR nějakou skutečnost doložíte poz-
ději (např. se vám snížil příjem nebo 
zvýšily náklady na bydlení v prvním 
čtvrtletí 2020), upraví Úřad práce ČR 
výši dávky v měsíci, kdy se o ní dozvě-
děl. Navržené mimořádné opatření 
nijak nemění možnost o tyto dávky 
požádat v případě, že jste některou
z dávek v březnu letošního roku nepobí-
rali.
 
Pobírám příspěvek na živobytí, dopla-
tek na bydlení - musím něco dokládat? 

Jako příjemce příspěvku na živobytí 
a doplatku na bydlení máte podle záko-
na povinnost písemně hlásit změny, 
které mají vliv na nárok a výši těchto dá-
vek, a to do osmi dnů ode dne, kdy ke 
změně došlo. Změny lze Úřadu prá-
ce ČR hlásit jakkoliv dálkově nebo lze 
podklady vhodit do schránky, která je 
umístěna u Úřadu práce ČR. Jestliže 
Úřadu práce ČR žádné změny nenahlá-
síte, má se za to, že k žádným změnám 
nedošlo, a Úřad práce ČR bude nadá-
le dávky vyplácet ve stejné výši, jako 
předchozí měsíc. Bude-li prokázáno 
v následujících měsících, že ke změnám 
rozhodných skutečností pro nárok na 
dávku a její výši došlo a vy jste je nena-
hlásil, je pak Úřad práce ČR oprávněn 
rozhodnout o přeplatku či doplatku na 
dávce.
 
Poklesl mi příjem a mám problémy 
s úhradou nákladů na bydlení nebo 
běžných věcí každodenní potřeby.

Na náhlý pokles příjmu se reaguje 
v dávkách pomoci v hmotné nouzi – pří-
spěvek na živobytí, doplatek na bydlení. 
Pokud vám poklesl příjem pod životní 
minimum anebo vám po uhrazení při-
měřených nákladů na bydlení (zhod-
nocují se náklady na bydlení v místě 
obvyklé) nezbyde částka životního mini-
ma, mohl byste mít na tyto dávky nárok. 
Částky životního minima lze nalézt na 
webovém portále Ministerstva práce
a sociálních věcí.
Pokud na příspěvek na živobytí nebo 
doplatek na bydlení nedosáhnete
a vaše sociální a majetkové poměry 
vám neumožňují překonat nepřízni-
vou situaci, můžete na Úřadu práce 
ČR požádat o mimořádnou okamžitou 

pomoc. Tato dávka je fakultativní, tj. 
není na ni nárok, ale Úřad práce ČR 
vaši situaci v této nelehké době pečlivě 
posoudí, vaší žádostí se bude pozor-
ně zabývat a rozhodne co nejdříve 
(v rámci jeho kapacit, bude-li mít všech-
ny potřebné podklady; buďte prosím 
maximálně součinní). Pro mimořád-
nou okamžitou pomoc nemusí mít vaše 
domácnost příjmy pod životní mini-
mum. Mimořádná okamžitá pomoc 
může být poskytnuta i při příjmu vyš-
ším než životní minimum, pokud máte 
i tak problém se zabezpečením základ-
ních životních potřeb (úhrada bydlení, 
živobytí, nebo vám vznikly jiné neoče-
kávané nutné výdaje, které nemůžete 
nyní uhradit). Mimořádnou okamžitou 
pomoc nelze poskytnout na úhradu 
léků, dluhů, exekucí či jiných pohle-
dávek. 
Dále lze v závislosti na vaší příjmo-
vé situaci požádat na Úřadu práce 
ČR o další nepojistné sociální dáv-
ky ze systému státní sociální podpo-
ry. Je-li v rodině nezaopatřené dítě, 
lze uplatnit žádost o přídavek na 
dítě, který je závislý na příjmu rodiny 
za předcházející kalendářní čtvrtletí
(zkoumá se příjem za březen, únor 
a leden). Tento příjem nesmí být v prů-
měru vyšší než 2,7násobek životního 
minima rodiny.
S náklady na bydlení může osobám 
bydlícím v nájemním nebo vlastním 
bytě pomoci příspěvek na bydlení. 
Příspěvek na bydlení vychází z příjmů
a nákladů na bydlení také za předchá-
zející kalendářní čtvrtletí (zkoumají se 
uhrazené náklady na bydlení a příjem 
za březen, únor a leden). Nárok na něj 
vzniká, jsou-li stanovené náklady na 

bydlení vyšší než 30 % (v Praze 35 %) 
příjmů. Pokles příjmů v měsíci březnu 
se může projevit v těchto dávkách tedy 
až ve výplatě ve 3. čtvrtletí (tj. v červen-
ci, srpnu a září).
Pokud v době podání žádosti o dávky 
pomoci v hmotné nouzi nebo dávky 
státní sociální podpory podnikáte, jste 
tedy OSVČ, a nepřerušil jste živnost, 
započítává se vám měsíční průměr pří-
jmů z podnikání za rok 2018, nejméně
u OSVČ na hlavní činnost v částce 15 900 
Kč. V tomto případě vám spíše vznikne 
nárok na dávky pomoci v hmotné nou-
zi nebo dávky státní sociální podpory, 
jestli je ve vaší rodině více členů. Pokud 
jste pozastavili vaši podnikatelskou čin-
nost v období, za které se zjišťuje pří-
jem, fi ktivní příjem se vám započítávat 
nebude za měsíce, kdy jste nepodnikal.
Nicméně, i zde platí, že pokud vám vaše 
sociální a majetkové poměry neumož-
ňují překonat nepříznivou situaci, ve 
které jste v důsledku opatření v souvis-
losti s koronavirem ocitli, můžete na 
Úřadu práce ČR požádat o mimořád-
nou okamžitou pomoc.
Jestli jste přerušil svoji živnostenskou 
činnost a evidoval jste se na Úřadu 
práce ČR jako uchazeč o zaměstnání
a máte nárok na podporu v neza-
městnanosti, ta se pro dávky pomoci 
v hmotné nouzi (příspěvek na živobytí, 
doplatek na bydlení) započítává pouze 
ve výši 80 %. Pro dávky státní sociální 
podpory (příspěvek na bydlení, přída-
vek na dítě) se podpora v nezaměst-
nanosti započítává celá. Aby šlo vše co 
nejrychleji vyřídit, sledujte prosím 
webové stránky ministerstva a Úřa-
du práce ČR, kde naleznete mj. i for-
muláře žádostí o dávky a informace 

FOTO: Daniel ADAM
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o přílohách, abyste věděli, co po vás 
Úřad práce ČR bude požadovat.
 
Pracuji v zahraničí, nyní tam nemohu, 
mám nárok na nějaké dávky? 

V případě tzv. rodinných dávek, tedy 
přídavku na dítě a rodičovského pří-
spěvku, platí, že tím, kdo dávku vy-
plácí, je stát, ve kterém pracujete 
a odvádíte pojištění. Tak např. žena 
pracující v Německu s trvalým pobytem 
v ČR si uplatní žádost o přídavek na dítě 
nebo rodičovský příspěvek v Němec-
ku. Nicméně platí, že žádost je možné 
podat i ve státě bydliště, tj. v Česku. 
Stát, který není příslušný k výplatě, poté 
žádost (elektronickou cestou) předá 
státu příslušnému, který dávku vyplatí. 
V ostatních případech (např. v situaci, 
kdy byla pracovní smlouva v zahraničí 
ukončena) jsou „pendleři“ oprávněni 
požádat o dávky v ČR.
U dávek, které nepodléhají aplika-
ci koordinačních právních předpisů 
Evropské unie, tzn. u příspěvku na byd-
lení a dávek pomoci v hmotné nouzi (pří-
spěvek na živobytí, doplatek na bydlení, 
mimořádná okamžitá pomoc), musíte 
splnit podmínku bydliště na území ČR 
a trvalého pobytu na území ČR. Na dáv-
ky nevzniká nárok automaticky. Žadatel 
musí splnit zákonem dané podmínky, 
které lze nalézt na webových stránkách 
https://www.uradprace.cz/web/cz/pris-
pevek-na-bydleni a https://www.mpsv.
cz/web/cz/pomoc-v-hmotne-nouzi.
Jestliže nemáte žádný ofi ciální sta-
tus osoby přihlášené k určitému 
typu pobytu v ČR, je možné vám od 
Úřadu práce ČR poskytnout pou-
ze mimořádnou okamžitou pomoc 
z důvodu vážné újmy na zdraví. Vý-
še této mimořádné okamžité pomoci 
se stanoví k doplnění příjmu do výše 
existenčního minima. Podrobné návo-
dy na postupy v konkrétních situacích 
nebo na řešení konkrétních problémů 
je možné získat od EURES poradců. 
Lidé vracející se z ciziny, včetně „pen-
dlerů“, se na ně mohou obracet s dota-
zy k nepojistným sociálním dávkám
a i k oblasti zaměstnanosti. Kontakty na 
jednotlivé EURES poradce jsou k dispo-
zici na https://www.uradprace.cz/web/cz/
kontakty-na-eures-poradce.

Pobírám příspěvek na mobilitu, mám 
něco dokládat? 

Pokud příspěvek na mobilitu pobírá-
te, nic se pro vás nemění. Ministerstvo 
práce a sociálních věcí vydalo dopo-
ručení, aby po dobu nouzového stavu
a omezujících opatření byla podmín-
ka opakované dopravy za úhradu 

považována za splněnou. Doporučení, 
aby podmínka opakované dopravy za 
úhradu byla po dobu nouzového stavu
a omezujících opatření považována za 
splněnou, vydalo Ministerstvo práce
a sociálních věcí i pro řízení, která pro-
bíhají (tj. byla podána žádost, ale ještě 
nebylo rozhodnuto).
 
Byl mi přiznán příspěvek na zvláštní 
pomůcku nebo jsem o něj požádal. 

Jistě víte, že máte některé povinnos-
ti i po přiznání příspěvku na zvláštní 
pomůcku a že v některých situacích 
vám může vzniknout povinnost vrá-
tit příspěvek nebo jeho poměrnou 
část. Potřebné informace naleznete
např. na rozhodnutí o příspěvku na
zvláštní pomůcku. Pro minimalizaci 
dopadů nouzového stavu a omezujících 
opatření na osoby, kterým byl přiznán 
příspěvek na zvláštní pomůcku, bude 
Úřad práce ČR uvážlivě stanovovat lhů-
ty, ve které má být např. ode dne vypla-
cení příspěvku na zvláštní pomůcku 
použit příspěvek na zvláštní pomůcku 
na pořízení pomůcky. Osoby se zdra-
votním postižením a jejich rodiny mají 
v současné době omezené možnosti 
pořizování pomůcek nebo jejich poříze-
ní trvá přinejmenším delší dobu, lhůty 
by měly tento fakt zohlednit. Po dobu 
nouzového stavu a omezujících opat-
ření bude Úřad práce ČR považovat 
podmínky užívání pomůcek za splněné.
I v současném stavu je ale třeba ohlá-
sit Úřadu práce ČR prodej pomůcky (lze 

„na dálku“). Uvážlivé stanovování lhůt, 
ve kterých mají být předloženy někte-
ré dokumenty (např. u výzvy předložit 
alespoň dva návrhy řešení odstranění 
bariéry včetně ceny u žádostí o přís-
pěvek na zvláštní pomůcku na pořízení 
plošiny), bude Úřad práce ČR apliko-
vat takéu probíhajících řízení (podaná 
žádost, ale dosud nebylo vydáno roz-
hodnutí).
 
Co mohu dělat, když se dostanu do 
mimořádně tísnivé fi nanční situace 
a potřebuji okamžitou pomoc?

Lidé, kteří se prokazatelně ocitnou
vlivem nedostatku prostředků ve fi -
nanční nouzi, mohou požádat o jedno-
rázovou dávku mimořádné okamžité 
pomoci (MOP). Týká se to i rodičů dětí 
do 10 let, kteří  s nimi zůstanou doma 
na tzv. ošetřovném kvůli současné 
situaci kolem koronaviru. Pro účely 
dávky se posuzuje mimo jiné příjem 
všech osob ve společné domácnos-
ti. Žádost o dávku musí být odůvod-
něná. Úřad práce ČR může dávku 
poskytnout klientovi, jehož sociální
a majetkové poměry mu neumožňují 
překonat nepříznivou situaci. 
Více informací naleznete na https://
www.uradprace.cz/web/cz/mimoradna-
okamzita-pomoc.
Další informace a podmínky nároku 
ohledně dávek naleznete na webo-
vých stránkách MPSV https://www.
mpsv.cz/web/cz. 
 Zdroj: MPSV

FOTO: Pixabay
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Dny jako stvořené pro… jarní rodinný piknik!

Jaké bude počasí?

Pikniky, tedy výlet s pohoštěním 
v trávě, se pořádají už od začátku 
19. století. V Anglii jde o velmi tradiční 
zábavu, ostatně země parků k jejich 
pořádání přímo vybízí. Kde uspořá-
dat piknik u nás? V současné době se 
bohužel nacházíme v poněkud ztížené 
situaci, neboť pořádat piknik v běž-
ném parku asi není nejlepší nápad. 
Pokud máte zahradu, je vystaráno, 
většina z nás ale bude muset zapátrat 
po nějakém pěkném odlehlém kou-
tě, kam málokdo zabloudí. Podívejte 
se na předpověď počasí. V případě, že 
hrozí déšť, můžete podle meteoradaru 
zjistit, zda bude pršet i ve vaší lokalitě 
a případně v kolik hodin. Pro doko-
nalý piknik je pochopitelně nejlepší 
jasné počasí s příjemně teplými tep-
lotami. A kdy piknik pořádat? Mů-
žete buďto připravit takzvaný brunch,
což je něco mezi snídaní a obědem,
a podává se tedy dopoledne. Případně 
lze uspořádat piknik brzy odpoledne
a posezení protáhnout třeba až do 
večera. 
 
Piknikové koše ušetří čas

Vybavení na piknik je velmi důležité, 
musíte si je vlastnoručně donést,
a hlavně na ně budete plně spolé-
hat, takže by vás nemělo zklamat. Pro 

správný piknik byste si měli pořídit pik-
nikový koš s vybavením. Koš je nesmírně 
praktický, obsahuje přesně to, co bude-
te na pikniku potřebovat, a nebudete se 
muset bát, že byste cokoliv opomněli. 
Piknikový koš má být z proutí, vyložený 
látkou a veškerý jeho obsah je zabezpe-
čený proti rozbití. Zvolit můžete běžnou 
variantu s nádobím z plastu, které je 
praktické díky tomu, že váží mnohem 
méně než klasické, navíc je nerozbitné. 
Pokud máte malé děti, je takové nádo-
bí zřejmě jasná volba. Pokud má jít ale 
o opravdu speciální příležitost, sáhněte 
po nádobí skleněném a porcelánovém, 
které bude jednak působit mnohem 
slavnostněji a jednak z něj přece jenom 
lépe chutná. V piknikovém koši byste 
měli najít skleničky, sklo na víno, talíř-
ky, příbory a vývrtku na víno. Některé 
piknikové koše obsahují také speciální 
chladicí box, kam lze dát jídlo, které je 
náchylné na vyšší teploty, některé mají 
zvláštní přihrádku na vychlazené víno. 
Kromě koše je důležitá pochopitelně 
také deka, na kterou se usadíte a kam
si rozložíte donesené pochutiny. Dnes
se běžně prodávají piknikové deky, 
které jsou zespodu pogumované,
a tak nehrozí, že navlhnou, i když tře-
ba nedávno pršelo. Deky jsou také
praktické, protože je lze díky suché-
mu zipu snadno sbalit a pomocí ucha 
přenášet, navíc je lze velmi snadno
čistit. Stát vás budou pár set korun. 

Bublinky nebo ledový čaj 

Co dobrého si připravit na piknik? 
Začněme nápoji. Z alkoholu se na 
pikniku podává pouze víno, nebo 
šampaňské, či například prosecco.
Právě proto nesmí v piknikovém koši 
chybět vysoké skleničky na víno. 
Z nealkoholických nápojů můžete 
připravit třeba domácí ledový čaj 
z kvalitního černého čaje, s citronem
a medem, vychlazený a s kostkami 
ledu. Co dobrého na zub? Připravte
například chutné wrapy, do kterých 
zabalíte natrhané drůbeží maso, ru-
kolu, rajče, kysanou smetanu a list 
salátu. Pokud budete brát s sebou
i přenosný gril, můžete si připravit mini 
hamburgery. Vše připravujte pokud 
možno po malých porcích, které snad-
no sníte i tehdy, když sedíte na zemi 
a ne u stolu. Vezměte také dobrý sýr, 
olivy, a ovoce, Britové nezapomenou
nikdy na jahody. Zeleninu, jako na-
příklad mrkev, brokolici a okurku, 
můžete nakrájet na hranolky a máčet 
v jogurtovém dipu, který připravíte
z jogurtu a bylinek. Hodit se bude také 
termoska s kávou a nakrájený domácí 
koláč. A na co ještě nezapomenout? 
Přibalte také opalovací krém, repe-
lent, dostatečné množství ubrousků, 
buď navlhčenou utěrku v sáčku, nebo 
vlhčené kapesníky a také například 
frisbee talíř čí líný tenis, abyste se
v přírodě také protáhli. 

Tip: Až pominou nejrůznější restrik-
ce, můžete se vypravit na piknik na 
zámek. Celá řada zámků totiž vybízí 
k piknikům ve svých zahradách, navíc 
vám půjčí piknikový koš a deku a přidají 
pochopitelně i pohoštění. 
 Michaela Kadlecová

Přesto, že nám všem pandemie zkřížila plány a musíme si odepřít spousty aktivit, do nichž se obvykle na jaře pouš-
tíme, neznamená to, že jsme odsouzeni pasivně čekat, jestli nám televize přece jen konečně nenabídne nějakou 
rozumnou zábavu, nebo brouzdat po internetu. Pokud ještě stále marně přemýšlíte nad plány, jak si se svými blízký-
mi užít krásný jarní den, máme pro vás skvělý tip – uspořádejte rodinný piknik. 

FOTO: Pixabay
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MILOVY
Rekreace v oblasti Ž árských vrch .
Rekrea ní objekt se nachází v kempu u Milovského rybní-
ka v lokalit  obce Sn žné.

Typ a kapacita objektu:
Chata s prostornou zast ešenou terasou umíst ná v kempu, 
4 l žka.
Ubytování a vybavení chaty:
Dv  dvoupatrové postele, nábytek, rádio, TV. Sociální za ízení 
a sprchy v areálu – 30 m od chaty. Povle ení na l žkoviny je 
nutno mít vlastní. 
Stravování v každé chat :
Vybavená kuchyn  pro vlastní va ení (nádobí, ledni ka, 
dvouplotýnkový elektrický va i , mikrovlnná trouba, varná 
konvice). Možnost dalšího stravování v místních restaura-
cích, ob erstvení p ímo v kempu.
Domácí zví e:  Povoleno
Doprava:
Autobus 500 m, parkování u chaty, nejbližší m sto Nové M s-
to na Morav  a Svratka.
Sport a zábava u vody:
P írodní koupališt  – Milovský rybník, krytý bazén a sauna 
v hotelu Dev t skal – 200 m.
Ostatní sporty a zábava:
Stolní spole enské hry, volejbalové nebo nohejbalové h išt , 
tenisové kurty, minigolf, sauna, rybolov, p j ovna lodí, cyklis-
tika – zna ené cyklostezky, turistika, houba ení, horolezectví, 
atd. Ohništ  v blízkosti chaty.
Tipy na výlet:
Nové M sto na Morav  (13 km) – krytý bazén, Horácká galerie, 
Horácké muzeum, sportovní areál Vyso ina Arena (konání MS 
v biatlonu, Zlatá lyže). Ž ár nad Sázavou – Zelená hora (pa-
mátka UNESCO), zámek, Muzeum knihy, krytý bazén s tobogá-
nem. V blízkosti skalní útvary – Drátník, Malinská skála, Dev t 
skal, ty i palice, Perní ky, Zkamen lý zámek atd. Možnost 
návšt vy okolních obcí se starodávnými roubenými domky.

Ceník ubytování – chata/týden:
Kv ten, zá í 2 500 K

erven 2 700 K

ervenec, srpen 3 300 K

Poznámka: Ubytování pouze v letních m sících
v týdenních turnusech, mimo sezónu je možnost
víkendových pobyt  tvrtek až ned le (1000 K )
Více na www.oskovo.cz odkaz > rekreace

Objednávky ubytování:
Miloš Brabec
tel.: +420 608 630 613 
e-mail: odbory@medin.cz

NITRANSKÉ RUDNO
Rekreace na Slovensku.
Rekrea ní objekt se nachází v autokempu Nitranské Rudno.

Typ a kapacita objektu:
Dv  chaty s prostornou zast ešenou terasou umíst né v oplo-
ceném kempu, 2x4 l žka.
Ubytování a vybavení chaty:
Dv  dvoupatrové postele, nábytek, rádio, TV. Sociální za ízení 
a sprchy v areálu – 15 m od chaty. Povle ení na l žkoviny je 
nutno mít vlastní. 
Stravování v každé chat :
Vybavená kuchyn  pro vlastní va ení (nádobí, ledni ka, 
dvouplotýnkový elektrický va i , mikrovlnná trouba, varná 
konvice). Možnost dalšího stravování v kempu nebo v dal-
ších místních restauracích.
Domácí zví e:  Povoleno
Doprava:
Autobus 500 m, parkování u chaty, nejbližší m sto Prievidza.
Sport a zábava u vody:
P írodní p ehradní nádrž vhodná ke koupání, p j ovna lodí 
a šlapadel.
Ostatní sporty a zábava:
Stolní spole enské hry, travnatá plocha na ostatní zábavu, vo-
lejbalové nebo nohejbalové h išt , pingpongové stoly, skákací 
hrad, pou ové atrakce, letní kino, diskotéky, koncerty, cyklisti-
ka – zna ené cyklostezky, turistika, houba ení, ryba ení atd.
Tipy na výlet:
Chalmová (5 km), Malé Bielice (3 km) – termální koupališt , Boj-
nice (15 km) – zámek, ZOO, termální koupališt , termální lázn . 
V blízkém okolí nau né stezky, poho í Magura, které vytvá í 
unikátní siluetu spícího mnicha.

Ceník ubytování – chata/týden:
erven, zá í 2 500 K

ervenec, srpen 3 300 K

NABÍDKA REKREACE 

Text a foto: ZO Medin
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2 700 Kč

3 000 Kč

3 300 Kč

2 700 Kč
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Za historií i současností Českého Brodu

Hned u železniční stanice se napojíme 
na červenou turistickou značku, kte-
ré se budeme držet po většinu naší 
cesty. Procházíme kolem kulturního 
domu, který je zároveň kinem, pře-
jdeme hlavní silnici a po chvíli se ocit-
neme přímo v centru Českého Brodu, 
které je z levé části tvořeno náměs-
tím Arnošta z Pardubic a z pravé části 
náměstím Husovým.

Zvon váží 650 kilo
Na obou zmiňovaných náměstích je 
řada historických staveb a turistic-
kých lákadel. Nejdříve se zastavíme 
u zvonice, která se nachází v blízkosti 
kostela svatého Gotharda. Volně stojí-
cí renesanční zvonice byla postavena 
v letech 1578–1585 místním kamenic-
kým mistrem Pavlem v severovýchod-
ním rohu dnes už zrušeného kostel-
ního hřbitova. Jedná se o mohutnou, 
40 metrů vysokou dvoupatrovou hra-
nolovou věž z pískovcových kvádrů. Ve 
zvonici je zavěšen zvon Marie z roku 
1689, vysoký 70 cm a vážící 650 kg. 
V současné době ale není tato památ-
ka bohužel turistům přístupná. 

Barokní kostel a WC s lavičkou
a květinami
Jen pár metrů od zvonice stojí již 
zmiňovaný kostel svatého Gotharda. 
Původně románský kostelík z obdo-
bí kolem roku 1135 byl v první polo-
vině 14. století přestavěn na gotický 
trojlodní kostel. V letech 1765–1772 

prošel barokní přestavbou podle pro-
jektu pražského architekta J. J. Wircha. 
Hlavní oltář kostela je rokokový z roku 
1781. V blízkosti kostela stojí budova 
městského úřadu, ve které se nachází 
například knihovna či městské infor-
mační centrum. Jsou zde také veřejné 
toalety, které se mohou pochlubit ori-
ginálním posezením ve svém „před-
sálí“. K odpočinku láká lavička u stolu
s ubrusem a květinami.

Podzemní chodby se svatebním 
sálem
Největším lákadlem budovy je ovšem 
zpřístupněné městské podzemí. To je 
ale bohužel v současné době korona-
virové ještě stále uzavřené. O vzniku 
podzemních chodeb (sklepení) se 
dosud mnoho neví. Podle jednoho 
výkladu mohla sklepení sloužit napří-
klad jako úkryt cenností a peněz, nebo 
sloužila coby sklad soli, potravin, vína 
či jiných potravinářských a zeměděl-
ských produktů. Po velkém rozma-
chu pivovarnictví ve 14. století sklepy 
sloužily k uskladnění piva a surovin 
potřebných k jeho vaření nebo jako 
úkryt. Chodby a sklepy se v histo-
rickém jádru města zachovaly až do 
dnešní doby, část jich však byla zazdě-
na a někde také zasypána. Od roku 
1993 je malá část chodeb zpřístupně-
na. Jedno ze sklepních zákoutí dnes 
přitom slouží coby netradiční svatební 
místnost. Pokud tedy uvažujete v brz-
ké době o sňatku, tak tohle berte jako 
tip. Jen musíte vydržet, než skončí sou-
časná pandemie.

Možná nejstarší radnice v Čechách
Na obou náměstích stojí za zhlédnutí 
dvě budovy městského úřadu. Novo-
renesanční budova, před kterou se 
nachází monumentální pomník Pro-
kopa Velikého, prochází nyní rekon-
strukcí, tak z ní turisté mnoho neuvidí. 
Budova byla postavena v letech 1897 
až 1898 podle plánu architekta Anto-
nína Turka jako Občanská záložna. 
Zasedací síň a některé kanceláře zdobí 
obrazy akademických malířů Otakara 
Moravce a Jaromíra Seidla. 

Druhá budova úřadu byla postavena 
pravděpodobně již koncem 14. století. 
Hodnověrně je její existence doložena 
ale až k roku 1402. I tak se řadí mezi 
nejstarší radnice v českých městech. 
V roce 1547 byla přestavěna renesanč-
ně a po velkém požáru města v roce 
1739 barokně. Od roku 1800 sloužila 
část radniční budovy jako lékárna a při 
reorganizaci státního soudnictví v roce 
1849 předalo město radnici okresní-
mu soudu. Po několika letech se stala 
budova sídlem okresního hejtmanství 
a od zrušení okresu v roce 1960 je 
využívána ke kulturním a osvětovým 
účelům. V roce 1996 byla stará radnice 
prohlášena kulturní památkou.

Pozůstatky hradeb
Náměstí opustíme Kouřimskou brá-
nou, jež byla součástí kamenných 
hradeb, které ve 14. století nahradily 
za podpory arcibiskupa Arnošta z Par-
dubic hradby dřevěné. Po 30leté vál-
ce došlo k barokní přestavbě značně 
poškozeného opevnění. Do dnešních 
dnů se zachovala jen malá část. Červe-
ná značka nás vede k poslední památ-
ce dnešního výletu, areálu kostela Nej-
světější Trojice. 
Kostel Českobratrské církve evangelic-
ké, který pochází z období let 1560 až 
1562, se nachází ve vzorně udržova-
ném městském parku.  Jedná se o stav-
bu s unikátní venkovní renesanční 
kazatelnou s reliéfy Kalvárie a Zmrt-
výchvstání, dílo z roku 1585. Součástí 
areálu je také hranolová zvonice, která 
údajně pochází z 16. století.
 Text a foto: Vilém Flášar

Tentokrát si společně zkusme naplánovat výlet do okresu Kolín. Jakmile to situace dovolí, můžeme se vydat do České-
ho Brodu za kulturními pamětihodnostmi, tajemným podzemím a navštívíme také pozůstatky městského opevnění, 
které dokládají výjimečnou historii města.

Tip na výlet | 20. dubna | KOVÁK číslo 8/2020 | 11

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

Tipy na výlet
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Správné znění tajenky z čísla 6: Luštění křížovek procvičí vaše šedé buňky. Správně luštil a potřebné štěstí při losování měl 
František Šulák z Aše. Blahopřejeme! Získává výhru od vydavatelství Enigma, které připravuje naši křížovku a je také vydavatelem 
časopisu Křížovky pro každého, jehož další čísla vycházejí 5 a 19. května. Na tajenku z tohoto čísla čekáme do 4. května 2020 na 
doručovací adrese redakce nebo na e-mailu: novakova.miloslava@cmkos.cz.

12 | KOVÁK číslo 8/2020 | 20. dubna | Křížovka o ceny
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