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Nevyzpytatelné počasí zdůraznilo potřebnost solidárního konta
Nejen pandemií Covid-19 je poznamenán průběh letošního roku. Projevy klimatických změn stále více dopadají i na
střední Evropu a silné bouřky provázené přívalovými dešti, dříve typickými spíše pro tropické pásmo, sužují i obyvatele
České republiky a ničí jejich majetky. Konto na pomoc členům OS KOVO při živelních pohromách pomáhá již jedenáct let
kovákům právě v podobných případech. Během posledních měsíců řeší jeho komise rekordní množství žádostí o sociální
pomoc, často spojených právě s povodněmi.
„K velkému množství případů z června
bohužel přibyly nové. Opět jde o neštěstí způsobená záplavami. Na Komisi
k živelním pohromám se obrátili vedoucí regionálních pracovišť z Hradce Králové a z Ostravy se žádostmi o pomoc
členům OS KOVO, jejichž majetek byl
zničen povodní. Komise reaguje rychle,
víme, že má-li být pomoc účinná, musí
být rychlá. Pokud je u žádosti splněna
podmínka členství žadatele v OS KOVO
nejpozději od 1. dne měsíce předcházejícího měsíci, v němž došlo k živelní události, a skutečnost, že ZO, v níž je žadatel
o sociální podporu evidován, odvedla
na konto živelních pohrom dobrovolný
členský příspěvek dle usnesení Rady
pokračování na str. 3

Předsedkyně ZO OS KOVO Tesla Přelouč Věra Doležálková se dvěma kováky, jimž se dostalo pomoci ze
solidárního konta svazu.
FOTO: RP HK

Zaměstnanci se stále častěji zajímají o to, jak založit odbory
Bez náborových kampaní i jakékoli reklamy vstupují do Odborového svazu KOVO zaměstnanci nových firem. A činí tak
dokonce i v době krize. Potvrzují to mimo jiné i zkušenosti vedoucího Regionálního pracoviště OS KOVO v Hradci Králové
Rudolfa Procházky.
„Prakticky každý měsíc naše regionální
pracoviště v Hradci Králové kontaktují
zaměstnanci firem ze všech koutů našeho regionu. Všem nabídneme úvodní
schůzku, na které vysvětlíme, jakým způsobem odborové organizace po svém
vzniku u zaměstnavatele působí. Dále
si navzájem předáme informace o tom,

Do portfolia firem, v nichž nově hájí zájmy
OS KOVO, přibyla také společnost METRANS
v České Třebové.
FOTO: Archiv RP HK

kovak 14x2020.indd 1

co zájemci od založení odborů ve firmě
očekávají a co očekáváme my od osob,
které odbory zakládat chtějí. Úspěšnost
není vždy stoprocentní, někteří mají
představy takové, že vůči zaměstnavateli budou vystupovat pouze zaměstnanci našeho RP a zaměstnavatel o jejich
členství v OS KOVO nebude vědět, tedy
že budou v naprosté anonymitě. Což
z našeho pohledu prostě není reálné,
a takový model by nebyl příliš funkční. Většinou ale naše společné snažení
dopadne dobře a odborovou organizaci založíme,“ potvrzuje vzrůstající zájem
o odbory vedoucí hradeckého RP Rudolf
Procházka. „Aktuálně se nám podařilo
založit seskupení členů u dvou zaměstnavatelů,“ dodává.
Prvním z nich je společnost METRANS,
a. s., v České Třebové - operátor kom-

binované dopravy a provozovatel kontejnerových terminálů. Společnost byla
založena v roce 1948 (původně jako
společnost pro mezinárodní zasílatelství
a námořní plavbu). Jejím majoritním
vlastníkem je německá skupina Hamburger Hafen und Logistik. Kontejnerový
terminál v České Třebové byl dokončen
v lednu 2013. Druhým subjektem, do
nějž OS KOVO vstoupil, je společnost
ACERBIS CZECH s.r.o. (vlastník z Itálie), která se převážně zabývá výrobou
palivových nádrží pro motorky. Mezi
její zákazníky patří například KTM, Husquarna, Suzuki, Yamaha, Kawasaki nebo
Honda. „U obou zaměstnavatelů aktuálně probíhají první jednání. Nové členy
v týmu OS KOVO vítáme a těšíme se na
spolupráci,“ uzavírá Rudolf Procházka.
(jom)
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Od července se zvýšilo nezabavitelné minimum, dlužníkům
tak zůstane více peněz
Dne 1. 7. 2020 nabylo účinnosti nařízení vlády, kterým došlo ke změně parametrů výpočtového vzorce pro srážky ze
mzdy. Na stránkách justice.cz je připraven kalkulátor splátek a metodika výpočtu splátek od 1. 7. 2020 pro insolvence
i exekuce. Výsledná částka, která lidem v exekuci nebo v insolvenci zůstane, závisí na výši jejich příjmů, neboť jim
nezůstává pouze základní nezabavitelná částka v nové výši 7 772 Kč, u níž došlo ke zvýšení od začátku roku 2020
o 1 164 Kč, nýbrž i část ze zbývající mzdy.
Ministerstvo spravedlnosti připravilo
změnu parametrů výpočtu nezabavitelné částky, která nesmí být dlužníkům sražena z měsíční mzdy v exekuci
a insolvenci. Nezabavitelná částka se
zvýšila ze dvou třetin součtu na tři čtvrtiny součtu částky životního minima
a částky normativních nákladů na bydlení. Novinka pamatovala i na dlužníky pečující o vyživované osoby (typicky
děti), u kterých se zároveň zvýšila část
nezabavitelné částky za vyživovanou
osobu z jedné čtvrtiny na jednu třetinu.
Cílem návrhu bylo napravit nepříznivý
stav, kdy po odečtu zákonných srážek

ze mzdy nezbývá dlužníkům dostatek
financí na zajištění výživy a bydlení rodiny, a docházelo tak k jejich vytlačování
na hranici chudoby. Dlužníci tento problém řeší vstupem do šedé ekonomiky,
kde vydělávají nepostižitelné příjmy. To
se negativně odráží v míře uspokojení
věřitelů dlužníka.
Nejpozitivněji se změna projeví u dlužníků s vyživovací povinností (typicky
u rodičů pečujících o děti), kterým nejvíce klesne měsíční srážka ze mzdy.
Kolik peněz zbude dlužníkům, záleží
především na výši jejich příjmů. Dlužníkům totiž nezůstává pouze základní

nezabavitelná částka (tj. navrhovaných
7 772 Kč), ale i část ze zbývající mzdy
(jedna třetina nebo dvě třetiny). Hranice, od které se sráží zbytek mzdy bez
omezení, byla zvýšena již v loňském
roce a je nyní 28 496 Kč pro bezdětného dlužníka. Dlužníku s dítětem a minimální mzdou (13 391 Kč čistého) bude
nově v oddlužení ponecháno 11 373
korun, při nepřednostní exekuci dokonce 12 382 korun.
Nově vypočtená nezabavitelná částka
za měsíc červenec se uplatní poprvé za
výplatní období v srpnu.
Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti

V českolipském Bombardieru podpořili evropské kolegy
Pět měsíců poté, co společnost Alstom oznámila své plánované převzetí Bombardieru Transportation, uspořádali
pracovníci obou společností a jejich odbory na více než dvaceti místech v celé Evropě bezprecedentní Evropský akční
den. Odborové svazy spojily své síly pod hlavičkou industriAll Europe a ve čtvrtek 16. července proběhly koordinované akce v Belgii, České republice, Francii, Německu, Itálii, Polsku, Švédsku a Velké Británii.
Obavy pracovníků vyvrcholily, když
Alstom navrhl mimo jiné odprodej závodů ve Francii a v Německu. Akce odborů
byly realizovány v souladu s omezeními
Covid-19 a zahrnovaly zastavení práce,
manifestace, shromáždění pracovníků,
tiskové schůzky, schůzky zástupců pracovníků a distribuci letáků. Odboráři
požadovali především garanci pracovních míst, dlouhodobý průmyslový plán,
pokud jde o budoucí vývoj obou společností a kvalitní sociální dialog s úplnými
informacemi a konzultacemi se zástupci
zaměstnanců a odborů.
„I když se v tuto chvíli zdá, že se tato
změna našeho závodu Bombardier
v České Lípě netýká, nemusí tomu tak
být i do budoucna. U nás jsme rozdali

placky na podporu akčního dne a v den,
kdy akce proběhla, je ti, kteří chtěli vyjádřit solidaritu, nosili,“ uvedla předsedkyně ZO OS KOVO BT Česká Lípa Dita
Hekerlová z českolipské divize koncernu
Bombardier. Ta se zabývá výrobou částí vlaků používaných na tratích západní
Evropy. „Nemůžeme akceptovat takovou nejistotu, přetrvávající pět měsíců poté, co Alstom oznámil svůj záměr
převzít Bombardier Transportation.
A to i přes četné výzvy zástupců odborů
v obou společnostech. Dnes podnikáme
kroky, abychom ukázali naše odhodlání
zajistit, aby strategie společnosti Alstom
neohrozila pracovní místa a závody,“
řekl Luc Triangle, generální tajemník
industriAll Europe. Podle vyjádření zá-

stupců industriAll Europe vysoká úroveň mobilizace vyslala silný signál vedení společnosti Alstom i Bombardier, aby
urychleně poskytlo konkrétní odpovědi
tisícům pracovníků a jejich rodinám, kterých se plánované převzetí týká.
(red)

Zaměstnanci českolipského Bombardieru
vyjádřili solidaritu se zahraničními kolegy.
FOTO: ZO BT

V neděli 19. července zamřel po dlouhé těžké nemoci ve věku 87 let pan Vlastimil Koula, dlouholetý člen Rady
OS KOVO, bývalý předseda odborové organizace ESKA Cheb a aktivní odborář Karlovarského kraje, který nevynechal
účast ani na jediném sjezdu OS KOVO v novodobých dějinách odborů po roce 1990. Byl nejenom odborářem tělem
i duší, ale i velikým sportovcem, hrál závodně stolní tenis a fotbal. Spolupodílel se i na organizování sportovních akcí
nejenom u bývalého zaměstnavatele, ale i v Chebu, kde bydlel. Celý svůj odborářský život prosazoval sociální politiku
a podílel se i na vytváření dobrých vztahů mezi odboráři v rámci Plzeňského a Karlovarského kraje. Kdo jste ho znali
a měli rádi, věnujte mu spolu s námi tichou vzpomínku.
Ing. Ivo Kužel, vedoucí RP OS KOVO Plzeň
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S odbory za zády se vede lidem lépe. I v krizi
Nástup pandemie, související úpravy zákonů a vládou přijatá mimořádná opatření změnily obvyklá pravidla vztahů
mezi zaměstnanci a vlastníky firem. Mnozí z nich se snaží v dohodách o částečné nezaměstnanosti prosadit vyplácení náhrady mzdy jen ve výši 60 %, tedy v nejnižší možné výši. Tam, kde zastupují zaměstnance odbory, jsou na tom
zaměstnanci často lépe.
Pokud u zaměstnavatele nepůsobí
odborová organizace, může zaměstnavatel dohodu nahradit vnitřním předpisem a jednostranně stanovit náhradu mzdy na nejnižší možné úrovni. „Je
věcí jednání mezi odbory a zaměstnavatelem, jakou dohodu o výši náhrady
mzdy uzavřou, a to nejen s ohledem
na ekonomiku společnosti, ale rovněž s ohledem na výdělkovou úroveň
zaměstnanců a poskytovaný příspěvek státu, jehož záměrem je pomoci
udržet zaměstnanost, kupní sílu obyvatelstva a důstojné překlenutí tíživé
situace zaměstnanců,“ upozorňuje
na strategický význam odborů Mgr.
David Šrott z Regionálního pracoviště
OS KOVO Zlín.
V podnicích, kde působí odborová organizace, se průměrná náhrada mzdy

pohybuje na úrovni 70 % a nejsou výjimkou dohody o náhradě mzdy vyšší než
70 %. „Jednání se zaměstnavatelem
o výši náhrady mzdy v případě částečné nezaměstnanosti je obrovskou
příležitostí pro odborovou organizaci
k posílení jejího postavení při vedení
sociálního dialogu a neměli bychom
ji promarnit,“ upozorňuje Mgr. Jiří
Grim, vedoucí Regionálního pracoviště
OS KOVO Brno.
Co je částečná nezaměstnanost
O částečnou nezaměstnanost se jedná,
jestliže zaměstnavatel nemůže přidělovat zaměstnanci práci v rozsahu týdenní pracovní doby z důvodu dočasného
omezení odbytu jeho výrobků nebo
omezení poptávky po jím poskytovaných

službách (ust. § 209 odst. 1 zákoníku
práce).
Částečná nezaměstnanost je posuzována jako jiná překážka v práci na
straně zaměstnavatele, kdy zaměstnanec nemůže konat práci z jiných důvodů, než zákoník práce vymezuje v ust.
§ 207 písm. a) a b), v těchto případech
se jedná o prostoj nebo přerušení práce nepříznivými povětrnostními vlivy či
živelní událostí. Při jiných překážkách
v práci na straně zaměstnavatele obecně přísluší zaměstnanci náhrady mzdy
ve výši průměrného výdělku. Zákoník
práce připouští snížení náhrady mzdy
v dohodě mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací, přičemž náhrada
mzdy musí činit nejméně 60 % průměrného výdělku.
(jom)

dokončení ze str. 1

OS KOVO, přičemž dobrovolný členský
příspěvek byl na konto živelních pohrom
připsán nejpozději poslední den měsíce
předcházejícího měsíci, v němž došlo
k živelní události, takovou žádost schválíme rychle a sociální podpora je vyplacena okamžitě,“ komentuje extrémní
nárůst případů předseda Komise k živelním pohromám a místopředseda
OS KOVO Tomáš Valášek.
Mezi kováky, jejichž majetek byl v červnu poškozen živelní událostí a kterým
byla vyplacena sociální pomoc, přibyl Patrik Fasner z Kostelce nad Orlicí
(ZO OS KOVO při Pewag Snow Chains).
Jeho dům byl poškozen vodou z potoka Štědrý, který se rozlil po silném přívalovém dešti. Patriku Fasnerovi byla

V domě Michala Mušky praskla základová
deska silným tlakem vody.
FOTO: Michal Muška
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Výše hladiny vody dosahovala v domě Patrika
Fasnera 20 cm.
FOTO: Patrik Fasner

přiznána sociální pomoc 20 000 korun.
Zatopení rodinných domů Michala Mušky z Jistebníku (ZO OS KOVO MSV Studénka) a Petra Olbrechta ze Studénky
(ZO OS KOVO MSV Studénka) komise
vyhodnotila na sociální podporu 22 000
korun v prvním případě a 8 000 korun
ve druhém. V domě Zuzany Černáčkové
z Dolní Rovně (ZO OS KOVO Tesla Pardubice) došlo k popraskání betonu tlakem
spodní vody, způsobeným místní říčkou
Lodrantka, která zaplavila okolí. Komise
v tomto případě rozhodla o poskytnutí
sociální podpory ve výši 3 000 korun.
„Doporučuji všem členům OS KOVO
využít účasti na Kontě živelních pohrom.
Jde o benefit, který nenabízí v takovéto
podobě žádný jiný odborový svaz. Dobrovolný členský příspěvek základních
organizací nejméně 10 korun ročně za
každého člena (nebo 50 korun placených
členem samostatně tam, kde ZO odmítnou příspěvky posílat) je malou částkou,

která ale ve výsledku zajistí členům účinnou podporu, pokud jim vznikne škoda
na bytech nebo domech vlivem živelních
pohrom. Může jít například o požáry,
přímé zásahy blesku, výbuchy, vichřice, krupobití nebo zmíněné povodně.
Jde o výraz vzájemné solidarity. Sociální pomoc z konta přichází rychle a není
třeba na peníze čekat jako u pojistných
událostí. Zůstatek na kontě přesahoval v červenci třináct milionů korun.
V minulém roce jsme vypláceli celkem
26 událostí, kde převažovaly požáry,
letos už 18, většinou šlo o povodně
a zatopení. Bližší informace o kontě jsou
na intranetu OS KOVO v rubrice Služby
členům,“ dodává Tomáš Valášek. (mia)

I rozvodněný potok může vyplavit dům.
FOTO: Patrik Fasner
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Změny v sociálním zabezpečení v souvislosti s epidemií Covid-19
V tomto článku si dovolíme shrnout nejzásadnější změny, které souvisí s přijetím zákona č. 255/2020 Sb., o snížení
penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavateli
jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně některých zákonů, kde
vedle zakotvení možnosti odložit platby pojistného, které je povinen platit zaměstnavatel jako poplatník pojistného, došlo také ke změně zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Další úpravy, které vznikly v době šíření infekce Covid-19, popisujeme
níže.
Zasílání přehledů o výši pojistného
pouze elektronicky
Zaměstnavatelé, kteří mají povinnost
předávat přehled o výši pojistného příslušné okresní správě sociálního zabezpečení (dále jen „OSSZ“), musí tento
přehled počínaje od 1. července 2020
zasílat pouze v elektronické podobě na
elektronickou adresu nebo do datové
schránky dané OSSZ. Pokud podání
nesplní požadované podmínky, nebude
k němu OSSZ přihlížet.
V písemné podobě lze přehled OSSZ
předat, ale jen v případě prokazatelných objektivních technických důvodů,
které stanovuje § 61 odst. 5 zákona
č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. Technickým důvodem je v tomto
případě zejména výpadek elektrické
energie, služeb provozovatele komunikační infrastruktury, informačního
systému. V přehledu musí pak zaměstnavatel uvést důvod, kvůli kterému se
předává přehled v písemné podobě.
V případě, že například malý zaměstnavatel nemá personální vybavení a technické možnosti, nelze toto, dle vyjádření České správy sociálního zabezpečení,
brát jako objektivní technický důvod
a zaměstnavatel musí přehled o pojistném přesto zaslat elektronicky.
Uzavření pokladen
Od 1. června 2020 došlo k trvalému
uzavření pokladen jednotlivých OSSZ,
a proto lze placení pojistného, penále,
přirážky k pojistnému, pokut a dluhu v
oblasti nemocenského pojištění provádět pouze bezhotovostně převodem na
bankovní účet příslušné OSSZ.

2020 a o změně zákona č. 187/2006
Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Toto snížení
vyměřovacího základu (dále jen „VZ“)
zaměstnavatele je možné za kalendářní měsíc červen, červenec a srpen
2020, a to tak, že zaměstnavatel nezahrne VZ zaměstnanců v pracovním
poměru, jejichž pracovní poměr trvá
v posledním dni kalendářního měsíce,
u každého zaměstnance nejvýše 52 253
korun (1,5 násobek průměrné mzdy
daného roku).
Zaměstnavatel, který může využít prominutí pojistného, musí splňovat tyto
podmínky:
• počet zaměstnanců v pracovním
poměru, kteří jsou účastni nemocenského pojištění, nepřesahuje
v posledním dni kalendářního měsíce 50,
• počet jeho zaměstnanců v pracovním poměru, kteří jsou účastni nemocenského pojištění, činí
v posledním dni kalendářního měsíce aspoň 90 % počtu těchto zaměstnanců k 31. březnu 2020,
• úhrn VZ zaměstnanců v pracovním
poměru za kalendářní měsíc činí
aspoň 90 % úhrnu VZ zaměstnanců
v pracovním poměru za březen 2020,
• odvedl pojistné, které jsou povinni
platit jeho zaměstnanci (6,5 % z VZ
zaměstnance), a to ve stanovené
lhůtě,
• za kalendářní měsíc nečerpá prostředky na částečnou úhradu mzdových nákladů – program Antivirus
A a B.

Kromě prominutí pojistného může
zaměstnavatel za kalendářní květen,
červen a červenec 2020 také (lze využít
současně i s prominutím) odložit platby
pojistného za předpokladu, že odvedl
pojistné, které jsou povinni platit jeho
zaměstnanci, podrobněji viz podmínky
uvedené v zákoně č. 255/2020 Sb., či na
webu ČSSZ https://www.cssz.cz/web/
cz/-/prehled-o-pojistnem-pouze-elektronicky-opatreni-na-podporu-zamestnavatelu-a-dalsi-souvisejici-zmeny.
Další změny od 1. září 2020:
• zaměstnavatel musí odevzdávat
ČSSZ evidenční listy důchodového
pojištění v elektronické podobě,
• zaměstnavatel bude povinen (i nadále do osmi dnů) předávat OSSZ
v elektronické podobě na předepsaném formuláři i oznámení o nástupu do zaměstnání i skončení doby
zaměstnání u zaměstnance, jehož
zaměstnání zakládá účast na pojištění,
• podklady pro výpočet dávek nemocenského pojištění bude zaměstnavatel také povinen zasílat elektronicky na danou OSSZ.
Písemně lze výše uvedené předat ČSSZ
či OSSZ jen na předepsaném tiskopisu,
a to v případě prokazatelných objektivních důvodech, viz druhý odstavec
„Zasílání přehledů o výši pojistného
pouze elektronicky“.
Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení a příslušné znění zákonů
Ivana Demková

Prominutí pojistného
Další kompenzací dopadů následků
souvisejících s výskytem koronaviru
v roce 2020 je pro některé zaměstnavatele možnost snížení vyměřovacího
základu v souladu s přijetím zákona
č. 300/2020 Sb., o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
placeného některými zaměstnavateli
jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce
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Daňová odpovědna | Jindřiška Plesníková, specialistka úseku odborové politiky OS KOVO

Přehled o pojistném už pouze elektronicky
Naše správa sociálního zabezpečení nám tvrdí, že od 1. 7. 2020 s ní můžeme v případě výplaty funkčního požitku komunikovat pouze elektronicky. Jsme malá odborová organizace, která občas vyplatí
odměnu předsedovi ve výši 5000 Kč, a nemáme ani personální obsazení a ani přístup k internetu. Ze
zákona nemáme zřízeny ani datové schránky. Co máme dělat?
J. K., Červené Pečky
Na stránkách České správy sociálního zabezpečení je
v Aktualitách uvedena informace, která sice v úvodu uvádí,
že se Přehledy o pojistném podávají
pouze elektronicky, ale jsou zde připuštěny i výjimky.
Pokud zaměstnavatel nemůže z prokazatelných objektivních technických
důvodů přehled předložit uvedeným
způsobem (v elektronické podobě),
může tak učinit v písemné podobě na
předepsaném tiskopisu zasláním na
adresu určenou OSSZ nebo předáním

tohoto tiskopisu příslušné OSSZ. Přitom je povinen uvést důvod takového postupu. Tyto technické důvody
se posuzují podle § 61 odst. 5 zákona
č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů,
obdobně.
Pro jednání s ČSSZ bohužel mezi výjimky nepatří vámi uvedené důvody. Jako
důvod se uvádí například výpadek elektrické energie. Ve vašem případě tedy
doporučujeme, abyste výše uvedenou
odměnu rozdělili na dvě části, a tím se
nebude započítávat do vyměřovacího
základu pro sociální pojistné (rozhodná

částka je ve výši 3000 Kč včetně). Nadále ale z funkčních požitků platíte zdravotní pojištění, a to při jakékoliv výši
odměny.

FOTO: Pixabay

Bydlení | JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR

Požární předpisy v družstevním domě
Jsme malé bytové družstvo. V domě máme tři nebytové prostory, které jsou pronajímány a provozovány jako prodejny potravin, textilu a drogerie. Zejména prodejny textilu a drogerie jsou dle mého
názoru velkým požárním rizikem. V těchto prostorách totiž nejsou dodržována žádná bezpečností
či protipožární opatření. Kdyby k něčemu došlo, kdo by za vzniklou škodu odpovídal? Družstvo,
nebo nájemce prodejny? Může vůbec družstvo dát příkaz prodejcům, aby učinili potřebná opatření?
J. Č., Chrudim
Základním právním
předpisem týkajícím
se požární ochrany je zákon č. 133/1985
Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy s ním související, např. vyhláška č. 246/2001 Sb.,
o požární prevenci, ve znění pozdějších
předpisů.
Podle § 4 uvedeného zákona lze obecně uvést, že odpovědnost za případné
škody na majetku či zdraví osob nese
bytové družstvo. Bytové družstvo však
nebytové prostory pronajímá. Zákon
o požární ochraně těmto nájemcům
ukládá povinnost zajišťovat požární
ochranu ve všech prostorách, které
sami výlučně užívají k provozování své
činnosti. To znamená, že v případě, že
v jednom objektu provozuje své činnosti více subjektů, je ze zákona o požární
ochraně za požární ochranu ve společně užívaných prostorách (vstup do
domu, chodby, výtahy, garáže apod.)
odpovědný vlastník (bytové družstvo),
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není-li smlouvou mezi nimi sjednáno
jinak.
Doporučuji, aby shora uvedené bylo
vždy řádně ošetřeno nájemní smlouvou. Máte-li pochybnosti o dodržování
předpisů o požární ochraně nájemci, je
možné se dohodnout se specializovanou

firmou nebo fyzickou osobou odborně
způsobilou, která dohlíží nad požární
ochranou domu bytového družstva, na
konzultaci, popřípadě na dohlídce na
místě samém, tj. na provedení „kontroly“ dodržování požární ochrany nájemci
v nebytových prostorách.
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Právo | JUDr. Marie Stodolová, právnička RP OS KOVO Praha a střední Čechy

Spoluvlastnický podíl k domu
Bydlím v nájemním bytě ve vile u majitele a on mi nabídl odkoupení bytu do osobního vlastnictví, že
bych potom neplatil nájem a byt by byl můj. Můžete mi poradit, jaká to má rizika?
F. J., Příbram
K vašemu dotazu
bych nejprve chtěla
upřesnit, že v našem
současném právním
řádu neexistuje označení „osobní vlastnictví“, ale pouze vlastnictví, a to
přesto, že je používají nejen realitní
kanceláře, jejichž předmětem činnosti je zejména prodej a koupě nemovitých věcí, tedy i bytů a nebytových
prostor, ale i jiné firmy a společnosti,
které působí na trhu s nemovitostmi.
Některé byty se při koupi nenabývají do výlučného vlastnictví a celý dům
je majetkem jednoho nebo několika
majitelů. Tato skutečnost s sebou nese
různá rizika, např. když na jednoho
z majitelů domu je nařízena exekuce.
V souvislosti s koupí bytu může nastat
situace, že kupující nenabývá byt do
svého výlučného vlastnictví, ale nabývá
pouze spoluvlastnický podíl k domu
jako celku, v němž poté užívá určité
vyčleněné uzavřené prostory.
Tento problém nastane v případě, kdy
se ,,byt‘‘, který zamýšlí kupující koupit
a užívat, nachází v budově, ve které nejsou vyčleněny jednotlivé bytové jednotky (jednotka zahrnuje byt jako prostorově oddělenou část domu a podíl
na společných částech domu, vzájemně
spojených a neoddělitelných), které by
mohly být samostatným předmětem
vlastnictví, neboť jednotka je věc nemovitá a jako taková se zapisuje do veřejného seznamu (katastru nemovitostí).
Celá tato budova je ve spoluvlastnictví
několika osob, resp. spoluvlastníků, kteří užívají v budově vytyčené prostory.
Tento druh vlastnictví, resp. spoluvlastnictví, má však řadu úskalí a rizik, se
kterými byste měl jako kupující, vždy
počítat.
Ověření v katastru
Nejprve je nutné upozornit na to, že
v domě, kde nejsou vyčleněny samostatné bytové jednotky, není a ani nemůže
být kupována bytová jednotka, jako
samostatná věc v právním smyslu, se
kterou by poté mohl vlastník neomezeně disponovat, ale předmětem koupě,
je v tomto případě spoluvlastnický podíl
k domu jako celku. Kupující se následně
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stává podílovým spoluvlastníkem domu,
nikoliv výlučným vlastníkem bytu.
Bytová jednotka může vzniknout až
vkladem prohlášení vlastníka budovy
do katastru nemovitostí nebo výstavbou jednotky provedenou na základě
smlouvy o výstavbě. Tuto skutečnost si
lze tedy ověřit v katastru nemovitostí,
což doporučujeme před koupí bytu vždy
učinit.
Velikost podílu určuje povinnosti
Podstata podílového spoluvlastnictví
spočívá v tom, že každý ze spoluvlastníků věci, v našem případě domu, se podílí
na právech a povinnostech vyplývajících
ze spoluvlastnictví domu v tom rozsahu,
jenž odpovídá velikosti jeho spoluvlastnického podílu. Spoluvlastnický podíl
tedy neznamená, že by se vlastnické právo spoluvlastníka vztahovalo na určitou
konkrétní část nemovitosti, která je ve
spoluvlastnictví, tj. k prostorám, které
užívá, ale vyjadřuje pouze míru, jakou se
spoluvlastníci podílejí na užívání společné věci, jak mají přispívat na náklady na užívání a udržování společné věci.
Spoluvlastnictví a nevýhody
Spoluvlastnictví může mít pro jednotlivé spoluvlastníky řadu nevýhod. Obecně, je-li jakákoliv věc ve spoluvlastnictví
více vlastníků, může četnost subjektů
vést k neshodám při výkonu spoluvlastnických práv, jelikož ne vždy se všichni
spoluvlastníci ztotožní s názory a úmysly
spoluvlastníků ostatních.
Nevýhodou může být také skutečnost,
že o hospodaření se společnou věcí
rozhodují spoluvlastníci společně,
a to většinou, počítanou podle velikosti
jejich podílů. Vždy tedy bude záležet na
velikosti podílu, který budete v domě
nabývat, a dále na tom, zda má některý
ze spoluvlastníků takový podíl na domě,
který by ho opravňoval rozhodovat ve
věcech týkající se domu bez ohledu na
ostatní spoluvlastníky. Kdyby tento
majoritní spoluvlastník rozhodl o způsobu hospodaření se společnou věcí, platí
toto jeho rozhodnutí, které nemůže být
zvráceno rozhodnutím ostatních spoluvlastníků, a to ani v případě, kdyby
s tímto nesouhlasili.

Zástavního práva se nemusíte obávat
Ani v případě spoluvlastnictví ke společné nemovité věci se však nemusíte
obávat toho, že dům bude bez vašeho
souhlasu například zatížen zástavním
právem či k tomuto zřízeno věcné břemeno. V těchto případech se vždy
vyžaduje souhlas všech spoluvlastníků. Nelze tedy zastavit společnou věc
jako celek, či k této zřídit věcné břemeno, pokud by s tímto nesouhlasili jednomyslně všichni spoluvlastníci. Na druhé
straně se svým spoluvlastnickým podílem - bytovou jednotkou - může každý
ze spoluvlastníků nakládat zcela libovolně, jelikož spoluvlastnický podíl má
charakter samostatné věci v právním
smyslu. Bytovou jednotku jako takovou může spoluvlastník zcizit, například prodat, darovat, ale i zastavit.
Je tedy nutné rozlišovat mezi dispozicí se
společnou nemovitostí jako celkem, kdy
bez souhlasu ostatních spoluvlastníků
je jakákoliv dispozice s domem vyloučena, a dispozicí s konkrétní bytovou jednotkou.
Je-li nařízen výkon rozhodnutí či exekuce na bytovou jednotku jednoho ze
spoluvlastníků, ostatní spoluvlastníci se
nemají čeho obávat, jelikož nejsou nikterak ohroženi. Exekuce či výkon rozhodnutí se vždy týká jen dotyčného
vlastníka bytové jednotky.
Na závěr bych vám v souvislosti s koupí bytové jednotky doporučila věnovat
pozornost především tomu, zda kupujete skutečně byt současně s vymezeným podílem na společných částech
domu a pozemku, který se stane vaším
výlučným vlastnictvím, nebo pouze spoluvlastnický podíl k domu, neboť s tímto
bývá spojena řada omezení a povinností.
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Bydlení | JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR

Výše nájemného
Dobrý den. Hledám slušné, ale levné bydlení v nájmu. Existuje nějaký přehled o výši nájemného
v dané lokalitě? Jak se vlastně výše obvyklého nájemného vypočítává?
K. P., Hradec Králové
Česká republika je
jedinou zemí v Evropě, kde v případě,
že se pronajímatel a
nájemce
nedohodnou na výši nájemného, rozhoduje o výši nájemného soud.
Stačilo by však, kdyby existoval předpis,

který by výši nájemného upravoval.
Úředně daná tabulka či mapa nájemného u nás neexistuje. Na internetu jsou
pouze neoficiální přehledy nájemného.
Pokud se pronajímatel s nájemcem na
výši nájemného nedohodnou, může se
pronajímatel při dodržení podmínek
ust. § 2249 odst. 3 občanského zákoníku

obrátit k soudu. Postup pro určení výše
srovnatelného nájemného je dán nařízením vlády č. 453/2013 Sb. Podle tohoto
předpisu se výše nájemného určuje znaleckým posudkem (znalec se řídí zákonem č. 526/1990 Sb.) nebo na základě
prokazatelného doložení výše nejméně
tří srovnatelných nájemných.

Právo | JUDr. Zdeňka Vejvalková, odborná poradkyně, Brno

Střídavá péče a dočasné změny
Máme s bývalým manželem syna ve střídavé péči. Dohodli jsme se ale, že se mimořádně celý
červenec a srpen o syna budu starat já a pak se o něj bude dva měsíce starat on. Je to kvůli
mým pracovním povinnostem, musím v září odjet na měsíc a půl do zahraničí. Zajímalo by mě,
jestli to je v pořádku, jestli stačí ústní dohoda, nebo jestli musíme sepsat nějakou písemnou
a pokud ano, jak by měla vypadat. A jestli ji musíme případně nechat potvrdit u notáře.
I. S., Plzeň
Pokud jde o střídavou péči, byla jistě
schválena dohoda vás jako rodičů soudem nebo ji svým rozhodnutím nařídil
soud. Doporučuji vám, abyste si pro
jistotu přečetla znovu rozhodnutí, zda
v něm nenajdete nějaké soudní omezení. Předpokládám, že ne. Neboť u střídavé péče soud vždy přihlíží právě
k tomu, zda jsou rodiče schopni se ve
věcech dětí domluvit.
Obecně platí, že pokud se rodiče dítěte
dohodnou a je to vždy v nejlepším zájmu
dítěte, je to nejlepší a nejschůdnější
cesta. Navíc u vás jde o změnu pouze dočasnou. Vy jako rodiče rozvodem
či rozchodem neztrácíte svoje práva
a povinnosti. Oba máte i nadále plnou
rodičovskou odpovědnost. Dohoda má
vždy přednost.
U vaší dohody plně stačí její ústní
sjednání
Rodiče, kteří jsou schopni se i po rozvodu či rozchodu domluvit, dávají
svému dítěti nejvíc, co mu mohou
poskytnout. Já osobně si takových rodičů velmi vážím. Pokud můžete předpokládat, že druhý rodič je zodpovědný
a nebude tvrdit opak toho, co říkáte vy,
stačí plně ústní dohoda.
Lze-li předpokládat, že by mohlo dojít ke
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sporu, můžete si dohodu sepsat. Rodiče
dítěte si ji mohou sepsat zcela samostatně, bez formálních náležitostí. Mělo by
z ní však zcela jasně vyplývat, kdo dohodu uzavírá, koho se týká, jakým způsobem je určena péče o dítě, případně jaký
je rozsah styku druhého rodiče s dítětem po dobu změny. Pokud je to možné,
stálo by dle mého názoru za to, domluvit
se i na tomto, tj. že by druhý rodič, který nebude mít v dané době dítě v péči,
mohl syna navštívit, aby viděl, že není
ohrožen ztrátou druhého rodiče. Z dotazu nevyplývá, jakého věku dítě je. Z mé
zkušenosti je zřejmé, že menší děti rychle zapomínají a mají následně problém si
znovu zvyknout na běžný chod. Pokud je
dítě starší, jistě jste s ním své rozhodnutí
probrali a dohoda byla sjednána s jeho
souhlasem.
Jakékoliv ověření u notáře by nemělo
právně valný smysl, nepotvrzuje se jím
obsah listiny, ale většinou jen pravost
podpisu, což ve vašem případě nemá
v podstatě cenu. Možné to ale je. Záleží
tedy opět na vás jako rodičích, zda budete ověření chtít či ne.
Dokonce i o výživném lze uzavřít dohodu
a nemusí být stanoveno soudně, pokud
si oba rodiče řádně plní svoji vyživovací
povinnost. Zde bych však volila písemnou formu domluvy. Jak uvádím, pokud
by mělo dojít k dlouhodobější změně

a tato byla ve prospěch dítěte, i na té
se mohou rodiče domluvit. Tyto úkony nejčastěji přísluší soudu, ale právo
rodičů domluvit se plyne z rodičovské
odpovědnosti. Jak již uvádím, je zde nutná schopnost obou rodičů domluvit se
na dodržování stanovených podmínek
a dohodu plně respektovat. To znamená, že oproti soudnímu rozhodnutí není
vymahatelná. Pokud by došlo k opakovanému porušování domluvy, musel
by rozhodnout soud. Taktéž v případě
pobírání sociálních dávek je většinou
vyžadováno soudní rozhodnutí. Domluvy rodičů jsou založeny na dobrovolnosti jejich naplňování.
V takové dohodě by mělo být stanoveno, kdo bude o děti pečovat či jaká bude
výše výživného a jak často bude druhý
z rodičů své děti vídat. Vždy je nutné si
uvědomit, že v takovém režimu nemá
ani jeden z rodičů větší práva či povinnosti vůči dítěti a oba rodiče jsou na stejné úrovni.
Výhoda dohod spočívá v tom, že mohou
jasněji a dle aktuální potřeby uspořádat
práva a povinnosti obou rodičů. Kdykoliv při další změně lze uzavřít dohodu novou, podle aktuálně potřebných
požadavků.
V případě, že by šlo o dohodu před rozvodem v rámci péče o děti, musí být dohoda schválena rozhodujícím soudem.
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Právo | JUDr. Zdeňka Vejvalková, odborná poradkyně, Brno

Smlouva o výměnku nebo závěť
Koupil jsem rodinný domek, vše proběhlo před rokem. Chtěl bych ho darovat dceři, ale budu ho
dál užívat. Jaké mám možnosti? Uzavřít s dcerou nějakou smlouvu, kde vyjádří svůj souhlas? Jde
mi o to, že mám novou partnerku, kterou si chci vzít za manželku, a nechci, aby ho zdědily její děti.
P. S., Brno
Pokud jde o možnost
zůstat v rodinném
domku bydlet, i když
bude vlastníkem uvedeným v listu vlastnictví na katastrální úřadu vaše dcera, je
nejlépe využít ustanovení občanského
zákoníku o výměnku. Pokud se jedná
o nemovitost, musí být proveden vklad
do katastru i u tohoto práva. Dřívější právní úprava hovořila o tzv. věcném břemenu. Toto právo, tedy právo
doživotního bydlení a užívání, vzniká
písemnou smlouvou (ve vašem případě
mezi vámi a dcerou) společně s následným vkladem do katastru nemovitostí.
Smlouvou o výměnku si většinou vlastník nemovitosti, který nemovitost převádí na jiného, vymiňuje pro sebe (je
možné tak učinit i pro třetí osobu) určité konkrétní požitky, úkony nebo práva sloužící k zaopatření na dobu života
nebo na neurčitou dobu a nabyvatel
nemovité věci se zavazuje zaopatření
poskytnout.
Vzhledem k tomu, že dceři darujete dům,
můžete do smlouvy konkrétně zahrnout
nejen bydlení a užívání, ale i např. zajištění péče o vaši osobu v době nemoci či
ve stáří.
Toto právo může být sepsáno samostatně nebo může být součástí darovací
smlouvy. Tu doporučuji nechat sepsat
u advokáta. Advokáti mají smluvní ceny,

doporučuji tudíž obvolat více advokátů,
neboť cena může být značně odlišná.
Musím vás, ale upozornit, že v souvislosti s darem nemovitosti, v níž potřebujete ještě bydlet, mohou nastat poměrně
závažné problémy. Ty mohou plynout
z toho, že může dojít k situaci, kdy dceru
přežijete a po ní bude dědit její manžel
a její děti.
To znamená, že vlastníky se stanou oni.
Smlouva bude sice závazná i pro ně, ale
záleží na vztazích a charakteru těchto,
zda by zde váš život byl poklidný i poté.
Problém by mohl nastat i v případě exekuce na dceru. Proto je třeba vaše právo
do smlouvy zakotvit tak, že se vztahuje
na celý objekt včetně příslušenství. Toto
nezabrání exekutorovi např. v prodeji
nemovitosti, ale nemůže vám do domu
nastěhovat jejího kupce. I ten musí vaše
právo respektovat. Naopak by mohla
přicházet v úvahu možnost, že by se
takový vlastník snažil o to, abyste „dobrovolně“ odešel. Ale jde o hypotetickou
možnost, kterou bych však nepodceňovala.
Toto právo je osobním právem a zaniká
až vaším úmrtím nebo pokud se ho dobrovolně vzdáte. Nikdo vás k tomu nesmí
nutit.
Pokud však darem chcete odbourat jen
možnost, že by mohly dědit děti vaší
nové partnerky – manželky, doporučuji si darování promyslet a zvážit využití

možnosti sepsání závěti. Nepominutelní
dědicové totiž jsou pouze vlastní či osvojené děti. Ty musí zdědit nejméně svůj
povinný podíl, což je ve zletilosti jedna
čtvrtina jejich zákonného podílu.
Řešení by pak bylo v sepsání závěti na
veškerý váš majetek nebo jeho rozdělení
dle vašeho přání. To by muselo být srozumitelně uvedeno v závěti. Pokud byste si nepřál ani dědění manželky, nejde
ani v tomto případě o žádný problém.
Manžel-manželka není nepominutelný
dědic, což znamená při existenci závěti,
která má přednost před zákonem (podle něho by v první třídě dědila manželka
a vaše vlastní děti), že pokud manželku
v závěti neuvedete, nebude tato dědit,
případně lze uvést, že si nepřejete, aby
dědila. Důvod není třeba uvádět.

FOTO: Daniel ADAM

Bydlení | JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR

Lhůta pro vrácení kauce
Je nějaká lhůta pro vrácení kauce? Nájem bytu jsme řádně ukončili, byt předali 30. ledna 2020. Žádné dluhy na nájemném či službách jsme neměli. Byt jsme předali bez závad, máme o tom protokol.
Do dnešního dne nám pronajímatel kauci nevrátil. Na naše urgence nereaguje. Co máme dělat?
L. K., Jáchymov
Pokud jste si v nájemní smlouvě nedohodli jinou lhůtu,
platí § 2254 odst. 2
občanského zákoníku, kdy pronajímatel je povinen vrátit jistotu (kauci) při
skončení nájmu, tj. poslední den nájmu.

kovak 14x2020.indd 8

Pronajímatel má právo na započtení
toho, co mu nájemce případně z nájmu
dluží. Nájemce má právo na úroky
z jistoty od jejího poskytnutí alespoň
ve výši zákonné sazby. Nevrátí-li pronajímatel kauci včas, máte rovněž právo na úrok z prodlení.

Uvádíte, že pronajímatel kauci dosud
nevrátit a na vaše výzvy nereaguje.
Někdy pomůže, když urgenci napíše
a podepíše advokát. Když ani to nepomůže, pak byste se svého práva museli
domáhat jedině soudní cestou.
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Dovolená v Česku je v kurzu, lze získat i slevové vouchery
Letos nás mnohé reklamní kampaně nabádají k tomu, abychom trávili svou dovolenou v Česku. V tomto rozhodnutí
nás může podpořit také to, že na pobyt na určitých místech získáme nemalou slevu díky tzv. slevovým voucherům.
Kde si je můžete pořídit a jak se k nim vlastně dostat? Z čeho můžete vybírat?
Samotné Karlovy Vary si připravily svou
vlastní slevovou akci. Nabízejí voucher
na ubytování, jeho minimální délka jsou
tři noci a minimální hodnota rezervace
3000 korun. Dále pak je to voucher na
wellness pobyt v hodnotě 2500 korun
při minimální délce čtyři noci s minimální hodnotou rezervace 9000 korun. Sleva na lázeňský pobyt činí 5000 korun,
minimální délka je sedm nocí a minimální hodnota rezervace 19 000 korun.
Vouchery získáte na https://www.karlo
vyvary.cz/cs/voucher.
FOTO: Pixabay

Tímto způsobem můžete ušetřit třeba
na rodinné dovolené tisíce. Navíc se
dostanete do míst, kam by vás nenapadlo zajít, přespíte v hotelích, které
jste považovali vhodné pouze pro cizince. Ačkoliv hlásí mnohé kapacity vyprodáno, volná místa v hotelech a jiných
ubytovacích zařízeních lze stále najít.
Jihočeši lákají nejenom na slevy
Jižní Čechy patří k našim nejoblíbenějším regionům. Nabízejí toho skutečně hodně, přitom jde o region, kde
můžete navštívit jak hory, tak si odpočinout u rybníka nebo u velké přehrady.
Pro sportovně založené cyklisty jsou
výzvou vysoké kopce, ti méně zdatní ocení dlouhé rovinky s výhledy do
malebné české krajiny. Bohatou historii
naší země připomenou návštěvníkům
dramaticky krásné hrady a zámky, pravé jihočeské baroko nebo vesnice, ve
kterých se dodnes točí pohádky. Je jen
na vás, co chcete v jižních Čechách navštívit, vyberte si sami! Při pobytu zde
můžete výrazně ušetřit, a to nejenom
na ubytování. Slevový voucher na ubytování získáte díky stránkám https://
leto.jiznicechy.cz/, kde stačí uvést své
jméno a o voucher zažádat. Slevy jsou
určené pro rodiny o dvou až šesti osobách. Sleva je ve výši 30 procent z ceny
na ubytování na osobu a noc, maximálně 300 korun za osobu a noc. Voucheru
lze využít až do 30. listopadu letošního roku. Do projektu jsou angažovány
stovky ubytovacích zařízení. Ještě před
vytvořením rezervace je tedy třeba prověřit, zda je možné ve vybraném ubytovacím zařízení slevu uplatnit. Kromě
slev na ubytování je dále možné čerpat
různé slevy na vstupy do pamětihodností, ale také například na sportovní
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vyžití, na plavby lodí, ale třeba i do proslavené ZOO v Hluboké. Slev je mnoho
a mnoho, ty aktuální je dobré zjistit na
webových stránkách.
Do lázní za zdravím a poznáním
Stát se nás snaží také ponoukat, abychom se vydali objevit naše české lázně
a jejich úžasné možnosti. Od státu tak
každý z nás získal voucher v hodnotě
4000 korun pro pobyt v lázních. O vouchery byl skutečně velký zájem, a tak se
není čemu divit, že je celá řada lázeňských zařízení vyprodaná. Určité kapacity se přesto najdou. Využijte méně
známá lázeňská zařízení, kde si lze také
báječně odpočinout. Jejich aktuální
seznam najdete na webu https://www.
kudyznudy.cz/aktuality/dovolena-v-cesku-voucher-lazne, kde lze také zažádat
o voucher. Ten se poskytuje pouze tehdy, pokud jde o pobyt na šest po sobě
jdoucích nocí a pět lázeňských procedur. Pobyt musí být realizován do konce letošního roku. Sleva platí pouze na
pobyt a lázeňské procedury dospělých.

Do středních Čech na hrady a zámky
Středočeský kraj toho má také mnoho
k nabídnutí. Krajinu zdobí úchvatné hrady a zámky, překrásné chrámy
a kostely, přehrady, rozlehlé chráněné krajinné oblasti, unikátní technické památky… Pokud byste zde strávili
měsíc, každý den byste měli co objevovat. Středočeský kraj se rozhodl podpořit turismus slevovými poukázkami
na vstup do kulturních institucí, které
zřizuje stát. Má jít o prakticky všechny
takové instituce. Poukázky se získávají
v místech, kde se turisti ubytují. Poté ji
zde jednoduše uplatnit.
Na Vysočinu na pobyt
Chcete se podívat na Vysočinu? Tento
kraj nabízí slevu 1000 korun pro každého, kdo se zaregistruje na stránkách
slevy.vysocina.eu. Vouchery jsou určeny
fyzickým osobám – pro rodiny, resp.
skupiny 2–6 osob. Pro zájemce bylo od
13. července připraveno celkem 10 000
voucherů, lze je čerpat ještě nyní. Jsou
určeny výhradně na ubytování.
Michaela Kadlecová

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

Při cestě na Hlubokou se zastavte v nedalekém Hosíně
Mezi jihočeským krajským městem a známou Hlubokou nad Vltavou leží malá obec Hosín. Krom toho, že se v její
blízkosti nachází sportovní letiště, je hlavním důvodem návštěvy překrásný kostel svatého Petra a Pavla. Musím se
svěřit se svým pocitem, že tak krásný kostel jsem snad v České republice ještě neviděl.

Najdete ho přibližně ve středu obce.
Kostel svatého Petra a Pavla je původně románský kostel s mohutnou neo-

románskou přístavbou. Vybudován byl
mezi lety 1260–1280. V období gotiky,
kolem roku 1340, byl kostel z kapacitních důvodů rozšířen a původní románský kostelík byl do nového kostela
zakomponován jako sakristie, která se
kolem roku 1340 dočkala hodnotné
výzdoby. Tehdy také došlo k zaklenutí původně plochostropé lodi románské svatyně. K další přestavbě kostela
došlo v období baroka, kdy byla v interiéru kostela zřízena kruchta pro provozování chrámové hudby.
„V roce 1899 byl původní kostel z větší části stržen a byl položen základní
kámen ke stavbě nového novorománského kostela podle projektu architekta
Jana Sedláčka. Tento kostel byl vysvěcen v roce 1900, což připomíná pamětní kámen u hlavního vstupu. Původní
románský kostelík (sakristie) byl opět
bourání ušetřen a znovu začleněn do

novostavby a přeměněn v boční kapli
na východní straně,“ prozrazuje jedna
z dobrovolnic, která o kostel pečuje.
Pokud se budete vydávat na výlet
na zámek Hluboká nad Vltavou, určitě si udělejte zhruba tříkilometrovou
zajížďku do Hosína, opravdu nebudete
litovat. Kousek od obce je i vlaková
zastávka, která leží na trati z Prahy
(Tábora) do Českých Budějovic.

Cesta ke kapli patrona humoristů a neplodných žen
Dnešní tip na výlet vás měl pozvat do malebného městečka Prachatice. Protože ale město je dnes označeno za rizikové kvůli zvýšenému případů onemocnění virem Covid-19, pozvu vás jen k tomuto městečku. Po křížové cestě se
vydáme ke kapli svatého Filipa Neri. Tento světec je považován za patrona humoristů, často byl vzýván při neplodnosti žen a nemocech končetin. Lidé se k němu také modlili, aby zahnali zemětřesení.

Na křížovou cestu vybudovanou v roce
1859 se dostaneme od areálu bývalých lázní svaté Markéty. Cesta ke kapli
svatého Filipa Neri měří dva kilometry
a končí na úbočí hory Libín. Křížovou
cestu tvoří čtrnáct nízkých, bíle omítnutých kapliček, které stojí po straně lesní
cesty. Místy je nutné prodírat se vysokou trávou a křovinami, což napovídá,
že křížová cesta není hojně navštěvována. Ale pokud ji celou zvládnete vystoupat, odměna bude stát za to.
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První kaple zde byla vybudována již
v roce 1691. Tehdy šlo o malou dřevěnou kapličku, která sloužila pouze poutníkům. Se vzrůstajícím významem, pod
kaplí údajně vyvěrala léčivá voda, byla
v roce 1803 původní stavba nahrazena kamennou, se šindelovou střechou.
V roce 1859 byla zbudována již zmiňovaná křížová cesta. Dnešní podobu
získala kaple v roce 1861. V letech 1999–
–2004 proběhla generální rekonstrukce
kaple i křížové cesty.

(světec). K jeho žákům patřili například
římský kardinál Cesare Baronio nebo
olomoucký František Dietrichstein.
Svatý Filip Neri je považován za patrona
humoristů, často byl vzýván při neplodnosti žen a nemocech končetin.

Kdo byl Filip Neri?
Svatý Filip Neri (21. července 1515, Florencie, Itálie – 26. května 1595, Řím) byl
italský katolický kněz, zakladatel kongregace oratoriánů a jeden z modelových světců katolické reformy 16. století, nazývaný Apoštol Říma, nebo
podle ctnostného života také „Il Santo“

Text a foto: Vilém Flášar
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Správné znění tajenky z čísla 12: Největším ze všech statků je krása ženy. Správně luštil a potřebné štěstí při losování měl
Aleš Machů z Brna. Blahopřejeme! Získává výhru od vydavatelství Enigma, které připravuje naši křížovku a je také vydavatelem
časopisu Křížovky pro každého, jehož další čísla vycházejí 11. a 25. srpna. Na tajenku z tohoto čísla čekáme do 24. srpna 2020
na doručovací adrese redakce nebo na e-mailu: novakova.miloslava@cmkos.cz.
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