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Jednání se neúčastnili jen Alexandra 
Hrušovská z Libereckého kraje a dlou-
holetý člen předsednictva za Morav-
skoslezský kraj Luděk Lúčan, který 
před zahájením oznámil svou rezignaci 
pro závažné osobní důvody. Jedním ze 
zásadních témat bylo tentokrát hos-
podaření odborového svazu. Ten se 
stejně jako všechny ostatní nepodni-
katelské i podnikatelské subjekty musí 
vyrovnávat s  dopady pandemie. Mís-
topředseda Ing. Pavel Komárek ve své 
zprávě upozornil, že vzhledem k  šíře-
ní COVID-19 a  navazujícím opatřením 
vlády nelze přesněji předvídat kon-
krétní vývoj ekonomických ukazatelů 
svazu. „Není možné očekávat, že se 
podaří splnit cíle rozpočtu,“ konstato-
val Ing. Komárek. Jedinou významnou 
příjmovou položkou, jíž se propad ne-
dotkl, naopak přinesla vyšší zisk, je fo-
tovoltaika. „Ta bez ohledu na opatření 
související s COVID-19 funguje,“ ujistil 

Přestože přípravy 23. schůze Předsednictva Odborového svazu KOVO provázely kvůli vládním omezením obavy, ne-
splnila se žádná z nich. Jednání nejvyššího orgánu kováků v úterý 20. října proběhlo hladce i přesto, že se odehrávalo 
jen prostřednictvím kamer a mikrofonů na počítačích nebo mobilech účastníků. Místopředseda Libor Dvořák v závěru 
historicky prvního virtuálního předsednictva ocenil zodpovědnost, vstřícnost a věcnost jednajících. Ti stihli během 
pětihodinové schůze nejen projednat všechny body programu, ale zvládli i závěrečnou diskuzi.

11 Zimní abeceda 
imunity

První virtuální jednání předsednictvo svazu zvládlo na výbornou

místopředseda. Plánované výnosy 
z  pronájmů nemovitostí a  především 
portfolia akcií a  dluhopisů však pro-
pad vyvolaný pandemickou krizí snížil. 
Předsednictvo se shodlo, že navzdo-
ry aktuálně nepříznivému ekonomic-
kému vývoji nehodlá omezovat šíři 

služeb poskytovaných členům Odbo-
rového svazu KOVO. „Od začátku této 
krize vyvolané pandemií se snažíme 
šetřit, dojde například k úsporám v ob-
lasti zahraničních aktivit, 
tuto položku nevyčer-
páme,“ zmínil předseda 

Snímek obrazovky z on-line jednání předsednictva.  
 FOTO: (red)
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svazu Jaroslav Souček. Na rozsah ser-
visu poskytovaného rozsáhlé členské 
základně podle něj dočasný negativní 
vývoj nesmí mít vliv. Naopak lze před-
pokládat, že nároky na služby členům 
budou vyšší. „Nechceme sahat k per-
sonálním omezením, služby členům je 
v tuto chvíli nezbytné zachovat v plné 
šíři,“ ujistil také místopředseda Libor 
Dvořák.
Předsednictvo se zabývalo mimo jiné 
i  organizací VIII. sjezdu OS  KOVO na-
plánovaného ve dnech 17.–19. června 
2021 v  Hotelu Clarion Congress Ho-
tel Prague v  pražských Vysočanech. 
Očekává se, že na něj přijedou nej-
méně tři stovky účastníků. „Zatím 

předpokládáme standardní průběh, 
ale pracujeme i s tím, že se dle situace 
omezí například účast zahraničních či 
domácích hostů. Máme několik variant 
na organizaci sjezdu podle toho, jaká 
bude situace, počítáme i  s  možností 
většího prostoru s  rozestupy účastní-
ků, či dokonce jednání on-line a volby 
per rollam,“ okomentoval přípravy na 
sjezd místopředseda Tomáš Valášek. 
Podle jeho vyjádření se zatím o mož-
nosti odložit termín sjezdu neuvažuje, 
v tuto chvíli ale nelze vyloučit ani tuto 
variantu. 
Jednající se znovu vrátili k projednává-
ní změn pravidel pro poskytování po-
moci z Konta živelních pohrom, o nichž 

diskutovali poprvé už na předchozí 
schůzi předsednictva v Českých Budějo-
vicích. Návrh zdvojnásobuje maximální 
výši této sociální podpory, sjednocuje 
výši příspěvku za člena a upravuje pra-
vidla poskytování. Předsednictvo se na 
jednotném znění neshodlo, velkou vět-
šinou rozhodlo, aby návrh byl předložen 
v nezměněné podobě Radě OS KOVO. 
Její jednání probíhá formou oběžníků 
(per rollam) od 21. do 27. října.
Další schůze Předsednictva OS  KOVO 
je plánována na 10. prosince. O  tom, 
zda se i ta bude odehrávat on-line, roz-
hodne výkonné vedení podle toho, jak 
se bude pandemie dál vyvíjet a  jaká 
omezení budou platit.  (jom)

Vytvoření silných odborů se silným 
kolektivním vyjednáváním pro obno-
vu silného průmyslu, to je hlavní mot-
to akčního plánu programu Budování 
kompetencí odborů (BTUP), jehož pra-
covní skupina se sešla online v úterý 
13. října. Představitelům industriALL 
Europe zde prezentovali své zkušenos-
ti s novou metodikou BTUP zástupci 
evropských odborových svazů. Za Od-
borový svaz KOVO jednali specialistka 
pro mezinárodní činnost Mgr.  Dana 
Sakařová a místopředseda Tomáš Va-
lášek. Ti informovali zahraniční kolegy 
o situaci v ČR v souvislosti s pandemií 
COVID-19 a o uplatňování BTUP v zá-
kladních organizacích. 
„Metodika Budování kompetencí od-
borů sklízí své první úspěchy. V základ-
ních organizacích, které byly počátkem 
roku pro pilotní projekt BTUP vybrány, 
došlo k výraznému navýšení členů. Zá-
jem odborářů vyvolal především nový, 
intenzivnější styl komunikace mezi 
jednotlivými stupni svazu od centrály 
až po úsekové důvěrníky. Výuka nové 
metodiky byla součástí seminářů pro 

vybrané ZO. Zahraničním kolegům 
jsme sdělili své zkušenosti z organiza-
ce a průběhu seminářů. Ukazuje se, že 
žádné online školení nemůže plně na-
hradit osobní kontakt. Také náklady na 
kampaň jsou příliš vysoké. IndustriALL 
Europe by měla nabízet centrální ško-
lení pro anglicky mluvící organizátory 
jmenované zúčastněnými odbory, kteří 
budou poté školit další kolegy. Užiteč-
ná by byla krátká instruktážní videa,“ 
uvedl místopředseda OS KOVO Tomáš 
Valášek.
Podle vyjádření zástupců industriALL, 
krize COVID-19 má bezprecedentní ni-
čivé účinky na evropské hospodářství 

a  společnost. Hrozba, kterou tato kri-
ze představuje pro pracovníky a  jejich 
odbory, je obrovská. BTUP má pro 
nadcházející období dlouhodobou 
strategii. Interní kampaň zaměřená na 
členské organizace si klade za cíl zvýšit 
jejich povědomí o tom, že udržení členů 
a budování odborových kompetencí je 
pro odbory klíčové. Navenek směřující 
veřejná kampaň vyzývá k prosazování 
práv na kolektivní vyjednávání.
Další schůze pracovní skupiny BTUP se 
uskuteční na začátku příštího roku. Bu-
dování kompetencí odborů bude i  jed-
nou z priorit VIII. Sjezdu OS KOVO, který 
proběhne v červnu 2021. (mia, red)

Zvyšování členské základny je nyní pro odbory stěžejní

Výuka nové metodiky BTUP byla součástí seminářů pro vybrané ZO. 
FOTO: Tomáš Valášek

Sbohem, kamaráde 
Krajská rada OS KOVO Libereckého kraje a ZO OS KOVO Magna Bohemia Liberec s hlubokým zármutkem ozna-
mují, že jejich řady navždy opustil velký odborář a bezvadný člověk Láďa Dunka. Bylo mu pouhých 54 let.
Láďa celý svůj profesní život strávil v liberecké fi rmě na výrobky z plastických hmot, ať už se jmenovala Plasti-
mat, Peguform, Cadence či dnes Magna Bohemia, v různých dělnických i řídících funkcích. Vždy byl v oblasti své 
působnosti velmi uznávaný a důvěryhodný a nezištně pomáhal kolegům. V roce 2012 byl zvolen předsedou VZO 
a zmocněncem libereckých ZO OS KOVO v Radě OS KOVO. Jeho slovo bylo slyšet i v autosekci OS KOVO.
Za dobu jeho působení ve funkci předsedy VZO se významným způsobem zvýšil počet členů ZO, uměl vyjedná-
vat dobré kolektivní smlouvy.
Jeho předčasným odchodem ztrácíme vynikajícího funkcionáře a především skvělého člověka a kamaráda, na 
kterého nikdy nezapomeneme.

Čest jeho památce!
Petr Mendl 



Aktuálně | 26. října | KOVÁK číslo 19/2020 | 3

Odbory a svaz vyzvaly k opatřením proti covidu-19 na pracovištích
Praha 16. října (ČTK) – Odborová konfederace a Svaz průmyslu a dopravy vyzvaly zaměstnavatele k přijetí opatření proti 
šíření koronavirové nákazy. Pokud to bude možné, měli by využívat práci z domova nebo na pracovišti zajistit rozestupy, 
zavést delší přestávky a bezdotykové povrchy či vytvořit bezpečné zóny. Ve společném prohlášení to uvedli předák Čes-
komoravské konfederace odborových svazů Josef Středula a prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák.

Lidé, kteří se prokazatelně ocitnou vlivem koronaviru ve fi nanční nouzi, mohou požádat o jednorázovou dávku mi-
mořádné okamžité pomoci (MOP COVID-19). Týká se to i rodičů dětí do deseti let, jež s nimi zůstanou doma na tzv. 
ošetřovném kvůli současné situaci. Pro účely dávky se posuzuje mimo jiné příjem všech osob ve společné domácnos-
ti. Žádost o dávku musí být odůvodněná. Úřad práce ČR může dávku poskytnout klientovi, jehož sociální a majetkové 
poměry mu neumožňují překonat nepříznivou situaci.

přestávky, fi ltrování vzduchu a  větrání, 
zavedení bezdotykových ploch a  povr-
chů, častější úklid, vytvoření bezpeč-
ných zón a barevné označení rizikových 
míst. Středula a Hanák ocenili zaměst-
navatele za opatření a zaměstnance za 
obětavost.
O  opatřeních proti šíření nákazy CO-
VID-19 jednala v  pondělí také triparti-
ta. „Přišli jsme s námětem, aby ministr 
zdravotnictví nařídil používání roušek 
ve fi rmách,“ řekl Středula. Podotkl, že 
do práce každý den chodí 4,5 miliónu 
lidí. „Každý je potenciálním zdrojem. Ať 
už jde o přesun do práce, z práce, pobyt 
na pracovišti i  ve společných prosto-
rech, jako jsou šatny a umývárny. My-
slíme si, že je potřeba přijmout rozhod-
nutí. Ať se to vezme skutečně z gruntu, 
abychom nemuseli později přistupovat 
k těm nejdrastičtějším opatřením typu 
lockdownu,“ řekl odborový předák. 
Podle něj zaměstnavatelům vzniká nyní 

Kdo může požádat o  mimořádnou 
okamžitou pomoc z  důvodu vážné 
mimořádné události?
O MOP COVID-19 může požádat každá 
osoba žijící na území ČR, která vzhle-
dem k nízkým nebo chybějícím fi nanč-
ním prostředkům nemůže uspokojit své 
základní životní potřeby nebo nemůže 
uhradit náklady spojené s bydlením.

MOP COVID-19 slouží k jakému účelu?
MOP COVID-19 se poskytuje na základní 
životní potřeby, tj. zejména na jídlo, oša-
cení, hygienické prostředky, nájem plus 
další náklady spojené s bydlením (ener-
gie, služby) a další nutné výdaje, jako je 
domácí internet, poplatky za telefonní 
služby, hypotéka apod.

Komu konkrétně je MOP COVID-19 
určena?
MOP COVID-19 je možné poskytnout 
rodině nebo osamělým rodičům, kte-
rým se snížily příjmy např. v  důsled-
ku pobírání ošetřovného, podnikate-
lům, kteří museli omezit svoji činnost, 

a zaměstnancům na dohodách o prove-
dení práce či činnosti, kterým byl ome-
zen výkon zaměstnání.

Žiji ve společné domácnosti s další-
mi členy, poskytuje se uvedená MOP 
COVID-19 všem členům domácnosti?
Ne. MOP COVID-19 se poskytuje jen jed-
na do rodiny (pro nárok a výši MOP se 
vždy hodnotí celý okruh společně posu-
zovaných osob, i  když někdo z okruhu 
nesplňuje podmínky osoby v  hmotné 
nouzi nebo není oprávněnou osobou).

Kde lze najít žádost o MOP COVID-19?
Formuláře žádostí jsou k  dispozici buď 
na každém kontaktním pracovišti Úřadu 
práce ČR, nebo na webu Ministerstva 
práce a  sociálních věcí, kde naleznete 
více informací: https://www.uradprace.cz/
web/cz/zadost-o-mop-spojena-s-covid-19. 
Na stejné webové stránce a  na všech 
kontaktních pracovištích Úřadu práce ČR 
jsou dostupné všechny povinné přílohy.

Zdroj: MPSV
(Redakčně kráceno)

Co je mimořádná okamžitá pomoc?
Prostřednictvím mimořádné okamži-
té pomoci může být poskytnuta po-
moc v situacích nepříznivého a mimo-
řádného charakteru, kdy je potřeba 
poskytnout pomoc bezprostředně. 
Zákon o pomoci v hmotné nouzi sta-
noví několik situací, v  nichž lze tuto 
dávku pomoci v  hmotné nouzi po-
skytnout.

O  jakou mimořádnou okamžitou 
pomoc můžu v  současné době po-
žádat, když jsem ztratil nebo se mi 
snížil příjem z  důvodu vyhlášené-
ho nouzového stavu ve spojitosti 
s COVID-19?
V  souvislosti s  vyhlášením nouzového 
stavu ve spojitosti s COVID-19 je mož-
né poskytnout mimořádnou okamžitou 
pomoc z  důvodu vážné mimořádné 
události (dále jen MOP COVID-19). MOP 
COVID-19 lze poskytnout žadatelům 
a osobám společně posuzovaným, po-
kud jsou postiženi z důvodu pandemie 
COVID-19.

„Ochráníme-li zaměstnance, ochrání-
me ekonomiku,“ píše konfederace spo-
lu se svazem. Podle nich je nutné za-
jistit bezpečí hlavně pracovníkům tzv. 
kritické infrastruktury státu.
Konfederace a svaz zmiňují jako možná 
opatření práci z  domova a  na praco-
višti pak kromě ochranných pomůcek 
a  dezinfekce zajištění rozestupů, delší 

povinnost pracovníky ochrannými po-
můckami vybavit.
Podle Hanáka je nejméně 90 % zaměst-
navatelů zodpovědných a snaží se své 
pracovníky chránit. Bezpečnostní opat-
ření u nich platí od vstupu do podniku, 
na pracovišti i  v  jídelně a dalších pro-
storách, podotkl šéf svazu. „Bylo by to 
špatné vedení, kdyby nebylo zodpověd-
né zdravotně za svoje zaměstnance,“ 
dodal Hanák.
Ministerstvo zdravotnictví zatím naříze-
ní, která by se týkala opatření na praco-
višti, nevydalo. Nařídilo už dříve nošení 
roušek ve vnitřních prostorách, v  do-
pravě i na veřejných prostranstvích.
Řada fi rem na jaře přerušila provoz. 
O  zastavení výroby na několik týdnů 
rozhodla tehdy třeba vedení auto-
mobilek. Podniky pak přijímaly řadu 
opatření. Ve velkých závodech bylo 
ochranných kroků i několik desítek. 

(ktk rot)

Mimořádná okamžitá pomoc – MOP COVID-19

Josef Středula (vlevo) a Jan Hanák vyzvali k přijetí 
opatření proti šíření nákazy na pracovištích.  

FOTO: ÚV ČR
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Pro letošní kolektivní vyjednávání a uza-
vírání podnikových kolektivních smluv 
v našem regionu je charakteristická ar-
gumentace zaměstnavatelů špatnou 
ekonomickou situací v důsledku omezení 
výroby způsobené pandemií. I přes tuto 
skutečnost bylo v dosud uzavřených ko-
lektivních smlouvách dosaženo v oblasti 
mzdového vývoje většinou pozitivních 
výsledků. 
V  oblasti poskytování právních služeb 
se členové obracejí na zaměstnance RP 
nejen s problémy, které souvisejí s pra-
covněprávními vztahy, ale také se svými 
osobními problémy. I v těchto případech 
je snaha jim maximálně pomoci. Podaři-
lo se nalézt způsob a ujasnit si postupy 
při změnách zápisů údajů základních or-
ganizací ve veřejném rejstříku, zejména 
při změně názvu a  sídla, stejně tak při 
likvidaci základních organizací. Zápisy do 
veřejného rejstříku koordinuje právnička 
RP Brno Mgr. Petra Behancová. 
Činnost svazového inspektora bezpeč-
nosti práce Ing.  Bc.  Zdeňka Konráda, 
PhD., se zaměřuje především na prová-
dění kontrol u  jednotlivých zaměstna-
vatelů z  hlediska dodržování platných 
právních předpisů, hygienických norem, 
předpisů o požární ochraně a ČSN v ob-
lasti BOZP. V roce 2020 bylo provedeno 
46 kontrol BOZP, z  čehož se v 16 přípa-
dech jednalo o účast na prověrce BOZP 
dle § 108 odst. 5 ZP a ve třech případech 
o účast na šetření závažných PÚ. U vět-
šiny zjištěných závad se daří dohodnout 
efektivní nápravná opatření.
V rámci pandemie COVID-19 dále kolega 
Konrád poskytuje poradenství a konzul-
tace při stanovení opatření pro eliminaci 
nákazy – zejména pak používání ochran-
ných prostředků dýchacích cest a povin-
ností zaměstnavatelů a zaměstnanců vy-
plývajících z platných právních předpisů 
a norem. Společně s kolegy z ostatních 
pracovišť se podílel na řešení problema-
tiky ochranných prostředků dýchacích 
cest při pandemii COVID-19 nejen na 

odvodu člena OS  KOVO za před-
chozí kalendářní rok. Výše odvodu 
bude stanovena vnitřním předpisem 
OS KOVO.

2) aby se jednání Rady OS KOVO neú-
častnili vedoucí regionálních praco-
višť a účastnil se pouze jeden zástup-
ce DaRK OS KOVO.

Rada KS dále navrhuje, aby VIII. Sjezd 
OS KOVO snížil velikost Rady OS KOVO 
a požaduje zracionalizovat a zefektiv-
nit zasedání Rady OS KOVO tak, aby 
jako nejvyšší orgán OS  KOVO mezi 
sjezdy OS KOVO řešila zásadní otáz-
ky, kde uplatňuje svoje rozhodovací 
kompetence. Do programu jednání 
Rady OS KOVO nezařazovat agendu, 
kterou bere pouze na vědomí. 
Věříme, že předložené racionální ná-
vrhy jsou dobrým vkladem do probí-
hající diskuze o úpravě stanov.

diskusním fóru OS KOVO, ale i při komu-
nikaci s Ministerstvem zdravotnictví ČR, 
krajskými hygienickými stanicemi a dal-
šími dotčenými institucemi.
V  souladu s  přijatým plánem zaměst-
nankyně RP Hana Cénková provádí prů-
běžně konzultace účetnictví v základních 
organizacích v působnosti RP Brno tak, 
aby se dostalo na všechny základní or-
ganizace v období mezi sjezdy OS KOVO, 
tedy nejpozději do června příštího roku.  
Úspěšně byl ukončen podzimní cyklus 
odborných seminářů organizovaných 
pro jednotlivé volební obvody našeho 
krajského sdružení, který se uskutečnil 
v průběhu měsíců září a října, ještě před 
vyhlášením nouzového stavu a omezu-
jících opatření vlády v Moravci. Seminá-
ře se zaměřily zejména na oblast BOZP 
a odškodňování pracovních úrazů a také 
na přípravu funkcionářů v oblasti zákoní-
ku práce a kolektivního vyjednávání. 
Letos v  červnu na konferenci krajského 
sdružení zástupci organizačních jedno-
tek diskutovali o připomínkách a námě-
tech na úpravu Stanov OS KOVO a uložili 
Radě KS přednesené připomínky a  ná-
měty zpracovat a  předložit Komisi pro 
Stanovy OS KOVO. Tyto připomínky, kte-
ré vycházejí z praktických zkušeností čle-
nů a funkcionářů, směřují do dvou oblas-
tí, a to členských příspěvků a organizační 
struktury OS KOVO. Ve složení Rady KS 
se osvědčil nový zmocněnec KS Bc. Vác-
lav Potužník a  dále zástupci KS Mária 
Koudelová, Alois Kazelle, Valér Mikolaj 
a Stanislav Malušek. 
Rada KS předložila Komisi návrh úpravy 
Stanov obsahující požadavky:
1) aby u těch ZO, kde není možnost srá-

žení členských příspěvků ve výši 1 % 
čisté mzdy zaměstnavatelem, mohl 
nejvyšší orgán ZO rozhodnout o pla-
cení členských příspěvků v  jiné výši. 
ZO, která stanoví jinou výši členských 
příspěvků, je povinna odvádět za kaž-
dého člena na určený účet OS KOVO 
částku odpovídající průměrnému 

RP v Brně se stěhovalo
Okénko do regionu | Mgr. Jiří Grim, vedoucí RP Brno
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V  letošním roce byli zaměstnanci RP Brno vystaveni dvěma těžkým zkouškám, které výrazně za-
sáhly do činnosti RP. Tou příznivější, byť logisticky náročnou, bylo přemístění pracoviště v Brně 
z Malinovského náměstí na ulici Skořepka. Pracoviště je nyní umístěno v nemovitosti ve vlastnictví 
OS KOVO, která je členům velmi dobře dopravně dostupná a vytváří vhodné podmínky pro kom-
plexní činnost RP. Tou druhou zkouškou bylo zajištění činnosti RP v období první vlny pandemie, 
kdy zaměstnanci pracovali většinou z domova. V situaci, kdy zaměstnavatelé omezovali výrobu, 
probíhala složitá jednání o výši náhrady mzdy v tzv. částečné nezaměstnanosti u zaměstnavatelů, 
kde OS KOVO působí prostřednictvím jednotek bez právní osobnosti. Tato jednání o výši náhrady 
mzdy nás obohatila o cenné praktické zkušenosti, které jsme si do té doby uvědomovali pouze v te-
oretické rovině. V obou těchto těžkých zkouškách obstáli zaměstnanci výtečně. 
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Chápu vaši neleh-
kou situaci. Ptáte se, 
jak se máte zacho-

vat, když nemáte peníze na nájemné. 
Nepřísluší mi soudit vaše problémy 
s  hledáním práce, proto se zaměřím 
na problematiku nájemného. Důle-
žité je o  současné neschopnosti hra-
dit nájemné jednat s  pronajímatelem 
a pokusit se dohodnout na posečkání 
s  platbou. Samozřejmě není možné, 
abyste nájemné neplatila celý rok. Do-
poručuji proto, abyste si na úřadu prá-
ce vyřídila příspěvek na bydlení. Ten 
by vám měl pomoci alespoň částečně 
pokrýt úhradu nájemného. Zároveň 
se obraťte na sociální a bytový odbor 
v místě svého bydliště a pokuste se ve 
spolupráci s nimi řešit jiné bydlení (so-
ciální byt).
Pokud se s pronajímatelem nedohod-
nete, je neplacení nájemného a  ná-
kladů na služby za dobu alespoň tří 
měsíců považováno za zvlášť závažné 
porušení povinností nájemce a  pro-
najímatel vám může doručit tzv. oka-
mžitou výpověď z nájmu podle § 2291 
občanského zákoníku. Pronajímatel 
má právo požadovat, aby nájemce 
bez zbytečného odkladu byt odevzdal, 
nejpozději však do jednoho měsíce od 
skončení nájmu.
Také vám pronajímatel může doru-
čit výpověď pro hrubé porušení po-
vinností nájemce, kdy běží tříměsíční 
výpovědní lhůta. Výpověď nájmu vy-
žaduje písemnou formu a  musí dojít 
druhé straně. Výpovědní doba běží 
od prvního dne kalendářního měsíce 
následujícího poté, co výpověď došla 
druhé straně. Ve výpovědi musí být 
poučení nájemce o  jeho právu vznést 
proti výpovědi námitky a  navrhnout 
přezkoumání oprávněnosti výpovědi 
soudem, jinak je výpověď neplatná.
Pokud byste po doručení výpovědi 
byt nevyklidila, neodstěhovala se, má 
pronajímatel možnost vše řešit soud-
ní žalobou na vyklizení bytu. Pokud 
byste nerespektovala ani toto soudní 
rozhodnutí, může pronajímatel po-
dat soudu návrh na výkon rozhodnutí 
a byla byste vystěhována exekutorem.

Kromě toho je nutné pamatovat na 
to, že pronajímateli i po vyklizení bytu 
budete dlužit peníze na nájemném 
a službách spojených s bydlením. Do-
poručuji dohodnout si s pronajímate-
lem splátkový kalendář a dluh splatit. 
V opačném případě vám hrozí exeku-
ce (vymáhání dluhu), která se může ze 
zcela nepatrné částky dluhu vyšplhat 
na částku velmi vysokou. K  tomu je 
nutno připočítat i  náklady soudního 
sporu. Pronajímatel navíc může uplat-
nit úrok z prodlení. Výše úroku z pro-
dlení odpovídá ročně výši repo sazby 
stanovené Českou národní bankou 
pro první den kalendářního polole-
tí, v  němž došlo k  prodlení, zvýšené 
o 8 %. Pro druhé pololetí roku 2020 činí 
úrok z prodlení 8,25 %.
Právo bránit se u soudu přísluší samo-
zřejmě i vám jako nájemci, avšak v pří-
padě neplacení nájemného, jak popi-
sujete v dotazu, se nedá očekávat, že 
byste u soudu byla úspěšná. 
Uvádíte, že vaše neschopnost platit 
nájemné nesouvisí se situací, která 
vznikla ve spojitosti s  koronavirem. 
Pokud by tomu tak bylo, jen připo-
mínám, že dne 27. dubna 2020 nabyl 
účinnosti zákon č. 209/2020 Sb., o ně-
kterých opatřeních ke zmírnění dopa-
dů epidemie koronaviru SARS CoV-2 
na nájemce prostor sloužících k uspo-
kojování bytové potřeby, na příjemce 
úvěru poskytnutého Státním fondem 
rozvoje bydlení a v souvislosti s posky-
továním plnění spojených s  užíváním 
bytů a  nebytových prostorů v  domě 
s byty. Ode dne účinnosti tohoto záko-
na do 31. prosince 2020 nemůže pro-
najímatel jednostranně ukončit nájem 
bytu, domu nebo jejich části, je-li jeho 
účelem uspokojování bytových potřeb 
nájemce (obdobně platí i  pro podná-
jem) pouze z  důvodu, že je nájemce 
v prodlení s placením nájemného pře-
vážně v důsledku mimořádného opat-
ření, které mu znemožňovalo nebo 
podstatně ztěžovalo řádnou úhradu 
plateb. To platí, pokud prodlení nasta-
lo v době ode dne 12. března 2020 do 
dne následujícího po ukončení mimo-
řádného opatření, nejpozději však do 

dne 31. července 2020. Nájemce bez 
zbytečného odkladu doloží pronajíma-
teli důvody prodlení prostřednictvím 
potvrzení příslušného úřadu práce, 
kterému musí předložit odpovídající 
doklady (formu a  obsah stanoví me-
todický pokyn MPSV). Ochrana se ne-
vztahuje na hrazení nákladů na služby. 
Právo pronajímatele ukončit nájem z ji-
ných důvodů zůstává nedotčeno.
Pokud následně do konce roku 2020 
nájemce neuhradí všechny pohledáv-
ky na nájemném, které se staly splatné 
ode dne 12. března 2020 do dne ná-
sledujícího po ukončení mimořádné-
ho opatření, resp. nejpozději do dne 
31. července 2020, má pronajímatel 
právo vypovědět nájem bez výpovědní 
doby. Toto právo má pronajímatel také 
tehdy, pokud prohlásí nájemce, že ne-
může pohledávky uhradit, nebo se sta-
ne nepochybným, že tyto pohledávky 
ve stanovené době neuhradí.
Pronajímatel může po ukončení mi-
mořádných opatření, nejdříve však po 
skončení nouzového stavu, požadovat 
zrušení nájmu, nelze-li po něm spra-
vedlivě požadovat, aby omezení ve 
stanoveném rozsahu snášel, zejména 
pokud by v  jejich důsledku neměl ani 
na nutnou výživu vlastní nebo nutnou 
výživu osoby, k  jejíž výživě je podle 
zákona povinen. Pokud se v  této věci 
strany nedohodnou, rozhodne o  zru-
šení nájmu k  návrhu pronajímatele 
soud.

Bydlím v nájmu a přišla jsem o práci. V současné době jsem v evidenci úřadu práce, beru minimální 
podporu. Práci si intenzivně hledám, ale vzhledem ke svému věku (57 let) a nemocem ji nemůžu na-
jít, a to jsem absolvovala již 85 pohovorů. Na nájemné mi nezbývají peníze, občas mi vypomůže syn. 
Co mám dělat a co mi hrozí? Dodávám, že to, že jsem přišla o práci, nijak nesouvisí s koronakrizí. 
Problémy s pracovním uplatněním mám již dlouho. K. S., Hradec Králové

Neplacení nájemného
Bydlení | JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR
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Z vašeho dotazu je zřejmé, že jste dů-
sledný a postupoval jste dosud správně. 
Jak vidno, přítelkyně je vytrvalý nepla-
tič a vy budete muset přistoupit k  jed-
norázovému řezu. To znamená k  řeše-
ní soudní cestou. Ještě před tím vám 
doporučuji napsat vaší dlužnici výzvu 
k uhrazení dluhu s  tím, že pokud dluh 
neuhradí, nezbude vám než se obrátit 
na soud. Do výzvy dejte krátkou lhůtu 
k  tomu, aby dvakrát nesplacený dluh 
zaplatila, a uveďte i účet, na který má 
peníze složit. Pokud tak neučiní, není již 
na co čekat. Bylo by pak zcela jasné, že 
přes vaši snahu není možné věc vyřešit 
mimosoudně, protože s dlužnicí domlu-
va ani dohoda o  zaplacení dluhu není 
možná. Výzvu pak přiložte k návrhu na 
soud včetně doručenky. Soud při sta-
novení úhrady nákladů přihlédne k vaší 
snaze problém vyřešit smírně.
Vzhledem k tomu, že soudy jsou v dneš-
ní době takovými spory zahlcené, tr-
vají klasická řízení obvykle dlouho. Ve 
vašem případě, kdy máte sepsanou 
smlouvu o půjčce a u notáře sepsané 
uznání dluhu, bych využila možnost tzv. 
zkráceného řízení. Jde o  rychlejší vari-
antu soudního procesu, která je upra-
vena v zákoně č. 99/1963 Sb., občanský 
soudní řád. 
O co jde? Je to možnost, kdy soud vydá 
rozhodnutí formou platebního rozkazu. 
Musíte tedy příslušnému soudu podat 
žádost o  jeho vydání. Pro tyto služby 
vám doporučuji sjednat advokáta, neboť 
i  toto řízení má svá pravidla, na jejichž 
dodržení by měl dohlédnout odborník. 
V  tomto řízení se neprokazuje opráv-
něnost vašeho nároku ani jeho prav-
divost. Soud rozhoduje dle toho, co 
uvedete vy jako žalobce a z doložených 
dokladů. To je ve vašem případě smlou-
va o půjčce, uznání dluhu či jiná kore-
spondence, pokud existuje v  písemné 
podobě. Při tomto řízení se neprovádí 
dokazování ani ověřovaní tvrzeného. 
Soud pak nemusí dlužníka-žalovaného 
k řízení přizvat a ve věci rozhodne pla-
tebním rozkazem.

Soud platební rozkaz přímo žalované-
mu doručí do vlastních rukou. Nezapo-
meňte tedy uvést přesnou adresu poby-
tu dlužnice. Budou-li naplněny všechny 
podmínky, soud platební rozkaz vydá. 
Žalovaná pak musí do 15 dnů od doru-
čení zaplatit dlužnou částku a přibude ji 
další povinnost uhradit náklady řízení. 
Žalovaná má ještě jednu možnost, a to 
podat tzv. odpor. Ten podává, pokud 
s platebním rozkazem nesouhlasí. Je-li 
odpor podán včas, soud zruší platební 
rozkaz v plném rozsahu a ve věci nařídí 
jednání, poté již postupuje stejně jako 
u každé jiné klasické žaloby. 
Pokud by dlužnice nereagovala na vy-
daný platební rozkaz, tj. nepodala od-
por ani nezaplatila dlužnou částku, 

můžete pak dluh vymáhat exekučně. Je 
na advokátovi, který způsob soudního 
řízení pro váš konkrétní případ doporu-
čí a použije.
Pozor: Postup zde navržený odráží vámi 
popsaný skutkový stav věci bez prově-
řování, tedy v obecné rovině nastiňuje 
možnosti řešení. S  ohledem na tuto 
skutečnost nenese poradce ani porad-
na odpovědnost za případný neúspěch 
navrženého řešení. Poradenství nemů-
že nahradit odbornou pomoc advoká-
ta. Opakuji tedy již zmíněné, doporu-
čuji obrátit se na advokáta, se kterým 
budete moci tyto otázky konzultovat 
osobně a který bude mít možnost pro-
studovat potřebné listiny. Tyto doneste 
k jednání s sebou.

Půjčil jsem své přítelkyni peníze na koupi mrazáku. Její chování mě však doslova zmrazilo. Dohodli 
jsme se, že mi vše uhradí jednorázovou splátkou do tří měsíců s konkrétním datem. To bylo sepsáno ve 
smlouvě o půjčce. Jak se blížil termín splacení, její korespondence řídla. Když dluh v termínu nesplati-
la, zavolal jsem jí, zda na zaplacení půjčky nezapomněla. Začala se vymlouvat, že nemá peníze, abych jí 
počkal. Souhlasil jsem, ale trval jsem na tom, že půjdeme k notáři sepsat přiznání dluhu, jak mi poradil 
kamarád. Notář sepsal vše potřebné a byl jí stanoven další termín. Ani ten nedodržela a já se ptám, jak 
pokračovat dále, abych své peníze dostal zpět. P. L., Brno
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Půjčil jsem na mrazák a byl jsem zmražen
Práva spotřebitele | JUDr. Zdeňka Vejvalková, specialistka na spotřebitelské právo



V první části se zamě-
říme na shrnutí pro-
blematiky účetní zá-
věrky u  neziskových 
organizací, přesněji 

na účetní jednotky, které účtují v sou-
ladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb., kte-
rou se provádějí některá ustanovení 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve 
znění pozdějších předpisů, pro účetní 
jednotky, u  kterých hlavním předmě-
tem činnosti není podnikání, pokud 
účtují v  soustavě podvojného účetnic-
tví, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „prováděcí vyhláška“). 
Účetní jednotky sestavují účetní závěr-
ku v plném nebo ve zkráceném rozsa-
hu. Jak již vyplývá ze samotného pojmu, 
sestavení účetní závěrky ve zkráceném 
rozsahu znamená menší rozsah posky-
tovaných údajů, resp. větší seskupení 
takto poskytovaných údajů. Účetní zá-
věrku ve zkráceném rozsahu sestavují 
účetní jednotky uvedené v § 3a prová-
děcí vyhlášky, tedy pouze mikro účetní 
jednotka a malá účetní jednotka, která 
nemá povinnost mít účetní závěrku 
ověřenou auditorem. S tím se shoduje 
také úprava zákona o účetnictví (zákon 
č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů), konkrétně § 18 odst. 4, pod-
le kterého ve zkráceném rozsahu mo-
hou sestavit účetní závěrku účetní jed-
notky, které nejsou povinny mít účetní 
závěrku ověřenou auditorem. Dle § 20 
zákona o  účetnictví pak vyplývá, že 
tuto povinnost nemají mikro účetní 
jednotky a malé účetní jednotky, které 
nesplňují vymezené hodnoty týkající se 
výše aktiv, ročního úhrnu čistého obra-
tu a průměrného počtu zaměstnanců 
v průběhu účetního období.
Účetní závěrka je nedílný celek, kte-
rý tvoří rozvaha, výkaz zisku a  ztráty 
a  příloha, která vysvětluje a  doplňu-
je údaje obsažené v  rozvaze a výkazu 
zisku a ztráty. A to platí jak pro účetní 
závěrku sestavenou v plném rozsahu, 
tak i ve zkráceném rozsahu. Účetní zá-
věrka se sestavuje v peněžních jednot-
kách české měny. Jednotlivé položky se 
vykazují v tisících Kč.
Další důležitou oblastí je zveřejňová-
ní účetní závěrky. Účetní závěrku mají 
povinnost zveřejnit ty účetní jednotky, 

které se zapisují do veřejného rejstří-
ku, případně ty, kterým tuto povinnost 
stanoví zvláštní právní předpis. Účet-
ní jednotky zveřejňují účetní závěrku 
v rozsahu, v jakém jimi byla sestavena, 
tedy v plném nebo ve zkráceném rozsa-
hu, a v případě účetních jednotek, kte-
ré mají povinnost mít účetní závěrku 
ověřenou auditorem, v rozsahu a zně-
ní, ve kterém byla ověřena auditorem. 
Tato problematika souvisí se zákonem 
č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících 
právnických a  fyzických osob a o  evi-
denci svěřenských fondů, ve znění 
pozdějších předpisů. Jak totiž vyplý-
vá z § 21a odst. 4 zákona o účetnictví, 
účetní jednotky, které se zapisují do ve-
řejného rejstříku, zveřejňují účetní zá-
věrku a výroční zprávu jejich uložením 
do Sbírky listin. Tato úprava se shoduje 
také s úpravou § 66 zákona o veřejných 
rejstřících, podle kterého Sbírka listin 
obsahuje výroční zprávy, řádné, mimo-
řádné a  konsolidované účetní závěr-
ky, nejsou-li součástí výroční zprávy, 
stanoví-li povinnost jejich uložení do 
Sbírky listin zákon upravující účetnic-
tví osob, tedy zákon o účetnictví, a vy-
žaduje-li jejich vyhotovení jiný zákon, 
návrh rozdělení zisku nebo vypořádání 
ztráty a  jejich konečnou podobu, ne-
jsou-li součástí účetní závěrky, a zprá-
vu auditora o ověření účetní závěrky.
Dále je nutné se zmínit o termínu zve-
řejnění. Účetní jednotky, které mají po-
vinnost mít účetní závěrku ověřenou 
auditorem, zveřejní účetní závěrku 

i  výroční zprávu po jejich ověření au-
ditorem a po schválení k tomu přísluš-
ným orgánem, do 30 dnů od splnění 
obou uvedených podmínek, pokud 
zvláštní právní předpisy nestanoví ji-
nak, nejpozději však do 12 měsíců od 
rozvahového dne zveřejňované účetní 
závěrky bez ohledu na to, zda byly tyto 
účetní záznamy uvedeným způsobem 
schváleny. Znamená to tedy, že nejzaz-
ší termín pro zveřejnění účetní závěrky 
je do 12 měsíců následujících po rozva-
hovém dni.
Do Sbírky listin se tedy ukládá účetní 
závěrka sestavená podle jednotlivých 
kategorií účetní jednotky, pokud není 
součástí výroční zprávy, přičemž malé 
účetní jednotky a mikro účetní jednot-
ky, které nemají povinnost mít účetní 
závěrku ověřenou auditorem, nemu-
sejí zveřejňovat výkaz zisku a  ztráty, 
pokud jim tuto povinnost nestanoví 
zvláštní právní předpis. 
S  ohledem na skutečnost, že nespl-
ňujete podmínky uvedené v § 20 a 21 
zákona o  účetnictví, vztahuje se na 
vás povinnost ukládat do Sbírky listin 
pouze účetní závěrku, tj. rozvahu a pří-
lohu k účetní závěrce. V pozici vybra-
né účetní jednotky zveřejňujete svoji 
účetní závěrku v souladu s § 21a záko-
na o účetnictví. Protože nejste povinně 
auditovaný subjekt, máte povinnost 
zveřejnit svoji účetní závěrku za rok 
2019 jejím vložením do veřejného rejs-
tříku, a  to nejpozději do 31. prosince 
2020.

Můžete nám poradit, co ukládáme do Sbírky listin? Vedeme podvojné účetnictví. Nemáme povinnost 
mít účetní závěrku ověřenou auditorem. Na rejstříkový soud ukládáme rozvahu a výkaz zisků a ztrát? 
Musíme oba dokumenty? J. H., Nový Jičín

FOTO: Pixabay
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Jak na účetní závěrku a Sbírku listin
Daňová odpovědna | Ing. Soňa Šuláková, specialistka – ekonomika a mzdy RP Ostrava 
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Nejprve je třeba si říci, 
oč hackerům v našem 
počítači jde. O  data, 

citlivé údaje, přihlašovací údaje, hesla. 
Všechny tyto informace jsou pro nás 
více či méně důležité, proto bychom je 
měli maximálně střežit. Využíváme-li 
počítač i pro přístup do banky, do růz-
ných cloudových úložišť a přihlašujeme-
-li se do citlivých částí internetu, neměli 
bychom na tomto počítači navštěvovat 
nejrůznější stránky s  erotikou, porno-
grafi í, nelegálním softwarem, podezře-
lými chaty aj. Chceme-li i přesto někte-
rou z  takových služeb navštěvovat, je 
vždy nejideálnější variantou jiný počítač. 
Na tomto počítači nemáme nic extra 
důležitého, citlivého a při jakémkoli úto-
ku je nám vlastně jedno, kdyby se něco 
s daty stalo.
Druhým bezpečnostním krokem pro 
náš „citlivý“ počítač je mít vždy vše 
pravidelně aktualizované, ať se jedná 
o operační systém nebo webové pro-
hlížeče, a  mít všechny poslední bez-
pečnostní záplaty (doplňky do kance-
lářského balíku, fl ash player aj.). Pro 
mnohé je to nepodstatné, ale mnohdy 
díra v systému i s dokonalým antiviro-
vým programem může uživatele stát 
mnoho.
Vážíme-li si svých dat, určitě bychom 
měli sáhnout po nějakém antivirovém 
programu placeném, který se pyšní 
tím, že vyhrává jeden test za druhým, 
uživatelé jsou s ním maximálně spoko-
jeni a řeknou vám tuto důležitou větu: 
„Já jsem v pohodě, nikdy jsem nic ne-
dostal a o žádná data a informace jsem 
nepřišel.“ Mezi takto kvalitní a cenově 
dostupné programy lze zařadit pro-
dukty značek ESET (www.eset.com/
cz/) a  Kaspersky (www.kaspersky.cz). 
Obě dvě fi rmy nabízejí velmi zvýhod-
něné varianty svých produktů a  ze-
jména u produktů fi rmy ESET můžete 
v  jednom balíčku zakoupit zabezpeče-
ní pro celou rodinu.
Vážíme-li si svých dat ještě více, určitě 
je vhodné, abychom je i zálohovali. Ať 
již svépomocí prostřednictvím nějaké-
ho externího disku nebo pomocí clou-
dových řešení. 

Pakliže všechna výše zmíněná pravi-
dla dodržíme, tak i  když nám dorazí 
do e-mailové schránky nějaký vydě-
račský e-mail (viz obr. 1, 2), můžeme 
být v  klidu, protože jsme maximálně 

zabezpečeni. Pokud přesto máte po-
cit, že je něco v  nepořádku, poraďte 
se s nějakým IT odborníkem, který do-
káže požadovanou hrozbu bezpečně 
a přesně vyhodnotit.

Každému z nás se určitě stalo alespoň jedenkrát, že jsme obdrželi podezřelý e-mail, zprávu či 
vyděračský e-mail. Nežijeme bohužel ve světě plném poctivých programátorů, ale i ve světě, do 
kterého přešli ti nepoctiví programátoři, kterým se obecně říká hackeři. Ti se snaží nejrůznějšími 
způsoby znepříjemňovat život běžným uživatelům, někdy dokážou zamotat mozek i skutečným IT 
specialistům. 

O krok dále než vyděrači
IT  |  Josef Kůta, IT specialista OS KOVO

Dobrý den.
Jsem programátor, který hacknul 0C vašeho zařízení.

Jste pod dohledem déle než dva měsíce . Na webu pro dospělé, který navštěvujete, došlo k infekci 
virem.
Trojský virus poskytuje přístup a kontrolu nad infi kovaným systémem.
Vidím vše, co se děje na vaši obrazovce, jaké weby jste navš  vili, zapnu kameru a mikrofon, bez 
povšimnu  .
Také jsem stáhl všechny vaše kontakty, všechny vaše přátele a získal přístup k sociálním sí  m 
a korespondenci.
Pak jsem upravil video, kde jste zachyceni VY. Je rozdělena na dvě poloviny: na jedné straně se 
uspokojíte, na druhou stranu video, které jste právě sledovali.
Chcete, abych to poslal všem vašim přátelům a kontaktům?
Mohu také zveřejnit hesla pro váš e-mail a posly.
Váš život může být zničen.

Abyste tomu zabránili , musíte zapla  t výkupné:
Zašlete 1000 $ (USD) do dané bitcoinové peněženky (pokud nejste obeznámeni s bitcoinovým 
systémem, zadejte v Google „jak nakupovat bitcoiny“).

Bitcoinová adresa pro platbu (peněženka BTC): 1Ae9vKcZfrC8QZ8Fv8S1 Dv3riQJhWjaaTk
Po obdržení platby okamžitě smažu všechny materiály o vás a už vás nikdy nebudu rušit.
Na provedení platby máte 50 hodin (více než 2 dny) od data přečtení tohoto dopisu.
K tomuto dopisu jsem již obdržel oznámení o přečtení.

Nepokoušejte se mě sledovat, nezanechávám žádné stopy.
Čas je pryč
Hodně štěs  .
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Tipy na výlet
Objevujte s námi zajímavá místa a památky České republiky, které vás rozhodně
přesvědčí o tom, že žijeme  na jednom z nejkrásnějších míst planety

Slávu Kutné Hory vynesli horníci 
z hlubin země  

Kutná Hora, ve středověku označo-
vaná za stříbrnou pokladnici České-
ho království, dodnes dává na odiv 
někdejší bohatství zdejší šlechty. 
V  roce 1995 bylo město zapsáno na 
Seznam světového kulturního dědic-
tví UNESCO. Žije zde jen něco přes 
20  000 obyvatel, zato turistů ročně 
přiláká statisíce. Loni jich sem přijelo 
1  223  827. Hrad ani zámek tu nena-
jdete, přesto na důkladnou prohlídku 
všech zdejších památek sotva jeden 
den postačí. Historické jádro s křivo-
lakými uličkami, domy s podloubími 
i náměstí s impozantní kašnou nelze 
minout bez mnoha zastavení.   

Chrám zasvěcený patronce horníků
Skutečným klenotem města je ohromu-
jící dílo vrcholné a pozdně gotické archi-
tektury – Chrám sv. Barbory pocházející 
z roku 1388. Pětilodní katedrála byla pů-
vodně hornickým kostelíkem, což doklá-
dá právě zasvěcení patronce havířů sv. 
Barboře. Stavbu se podařilo dokončit až 
na přelomu 19. a 20. století. Podle his-
torických pramenů měl velkolepý svato-
stánek dosahovat dvojnásobku dnešní 
délky. Chrám měl symbolizovat moc 
a význam horního města, které se začalo 
utvářet v 70. letech 13. století spojová-
ním hornických osad na místě bohatého 
naleziště stříbrné rudy. V interiéru se za-
chovala jedinečná galerie pozdně gotic-
kých a renesančních maleb z 15. století. 
Na výstavbě chrámu se podíleli i takoví 
mistři jako Petr Parléř, Matyáš Rejsek 
či Benedikt Rejt. Návštěvníci si na vnitř-
ních balkónech, tzv. emporách, mohou 
prohlédnout expozici, která seznamuje 
s vývojem stavby chrámu a  s venkovní 

výzdobou a  běžným okem není vidět. 
Prohlídka chrámu zabere zhruba 40 mi-
nut. 

Bohatství z hlubin země
Kutná Hora získala před staletími díky 
nerostnému bohatství věhlas jako měs-
to stříbra, což připomíná prohlídkový 
okruh muzea na Hrádku. I to se nachá-
zí v  samém centru. Zájemci se poučí 
o  středověkém způsobu těžby, zpraco-
vání surového stříbra a technologii raž-
by mince. Součástí prohlídky je replika 
důlního díla s  technickým vybavením, 
původní velký těžní stroj na koňský po-
hon, tzv. trejv, i  autentické středověké 
důlní dílo. Průvodci turistům zapůjčí 
pravé hornické vybavení – svítilnu, hel-
mu a hornickou halenu s kápí, tzv. per-
kytli. Projít lze asi 250 m dlouhou částí 
původního středověkého dolu. Okruh je 
obohacen o  „Havířskou osadu“ instalo-
vanou na zahradě Hrádku. Její součástí 
jsou hrázděné a  srubové stavby, pří-
střešky zvané havířské kavny, promývací 
koryta na rudu, stoupa na drcení rudy 
s  kolem, a především replika nístějové 
pece s  měchy pod zastřešením, jakási 
dobová huť se zařízením a nástroji. Sa-
mozřejmostí jsou i fi guríny pracovníků, 
kteří se zabývali úpravou a tavbou rudy. 
Prohlídka zabere zhruba hodinku a půl.  

Nejmorbidnější česká památka
Světově proslulým, byť poněkud bizar-
ním kutnohorským unikátem je Kost-
nice v Sedlci, místní části města. Uvá-
dí se, že ponurý interiér této sakrální 
stavby je tvořen ostatky čtyř desítek 
tisíc lidí  – kostí a  lebek zemřelých za 
morové nákazy roku 1318, obětí poz-
dějších Husitských válek, ale i  zbož-
ných věřících. 

Kostnice je podzemní kaplí kostela 
Všech svatých pocházejícího z  konce 
14. století. V roce 1421 jej poškodil po-
žár založený husity. Na konci 15. stole-
tí pak byl zrušen zdejší hřbitov a  část 
kostí z něj byla v roce 1511 poloslepým 
cisterciáckým mnichem přenesena 
také do podzemní kaple kostela Všech 
svatých. Ostatky byly později použity 
k  „výzdobě“ interiéru dnes světozná-
mé památky. Kaple byly znovuobno-
veny až na začátku 18. století slavným 
architektem Santinim, a právě od něj 
pochází původní návrh výzdoby inte-
riéru. Za samotného autora současné 
podoby Kostnice však bývá považo-
ván František Rint. Poté, co byl kostel 
v roce 1784 odebrán církvi a přešel do 
rukou rodu Schwarzenbergů, nechal 
Rint kosti vybělit chlorovým vápnem 
a použil je k  výzdobě interiéru. Z  lid-
ských kostí je zde téměř vše – nápisy 
na zdech, lustry, jsou jimi ozdobeny 
i  klenby. Kosti jsou složené ve velké 
hranici za mříží, lebky zaujímají místo 
na důmyslných pyramidách. Ve vitríně 
lze vidět ostatky husitských bojovníků, 
na nichž jsou patrná zranění typickými 
zbraněmi své doby. Kostnice v Sedleci 
je kromě doby nouzového stavu ote-
vřena denně a celoročně. Zájem turis-
tů je obrovský.  
Když v  roce 1784 císař Josef II. rušil 
kláštery, zanikl i sedlecký klášter a hřbi-
tovní kostelík se dostal do držení rodu 
Schwarzen bergů z Orlíka. Jejich stavební 
mistr František Rint z České skalice pro-
vedl v  roce 1870 mimořádně nápaditě 
výzdobu podzemní kaple pomocí kostí 
a  lebek ze zmíněných pyramid. Kos-
ti, které použil k  výzdobě, dezinfi koval 
a vybělil chlorovým vápnem. Doplnil vý-
zdobu Schwarzenberským erbem a  do 
výzdoby zakomponoval i  své jméno. 
Proto bývá považován za původního 
autora tohoto výjimečného uspořádání 
lidských ostatků.
Kostnice je podzemní kaplí hřbitov-
ního kostela Všech svatých, který 
byl původně součástí cisterciáckého 
opatství v  Sedlci, založeného v  roce 
1142 panem Miroslavem z  Markvar-
tic. Kostelík byl vystavěn ve 14. století 
jako karner – skládá se ze dvou kaplí 
postavených nad sebou – a podle nej-
novějších průzkumů se spolu s dalšími 
stavebními součástmi opatství snažil 
přiblížit svým jeruzalémským vzorům.

Hana Kubová

FOTO: www.sedlec.info/kostnice

FOTO: Hana Kubová
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Zimní abeceda imunity – jaké vitamíny má smysl kupovat
Lidé za léky a doplňky stravy utrácejí neskutečné množství peněz – často docela zbytečně. Protože reklama je mocná 
a strach o zdraví přirozený, jsme ochotni koupit téměř cokoli, co nám slibuje udržet si zdraví. Zejména v současné době, 
kdy řadu lidí sžírá strach z koronaviru, patří vitamínové doplňky stravy mezi vysokoobrátkové zboží. Podívejme se, kte-
ré z nich pro nás mohou být v tomto období skutečně užitečné. A také si řekněme, kolik za ně musíme v lékárně utrácet. 
Mimochodem vitamíny známe teprve něco přes sto let. Přesněji od roku 1912, kdy tyto látky objevil polský biochemik 
Kazimierz Funk a pojmenoval je vitamíny. 

D – vitamín ze slunce: 
Obyvatelé našich zeměpisných šířek trpí 
chronickým nedostatkem tohoto vitamí-
nu, který si tělo sice umí samo vyrobit, 
ale jen má-li dostatek slunečního záření. 
Podle některých studií má jen méně než 
10 % obyvatel střední a  severní Evropy 
dostatečné množství tohoto vitamínu. 
Řada medicínských expertů soudí, že 
jeho dostatečné hladiny zmírňují prů-
běh onemocnění koronavirem. Zejména 
během zimních měsíců je nutné jej tělu 
dodávat úpravou jídelníčku nebo doplň-
ky stravy. Pokud se rozhodnete zvýšit 
jeho přísun pomocí přípravků z lékárny, 
měli byste vědět, že nadměrnými dávka-
mi si můžete způsobit vážné zdravotní 
problémy.

A – barva zdraví: 
Obsah tohoto vitamínu signalizu-
je v  zelenině a  ovoci žlutá, oranžová 
a  červená barva, což vám může po-
sloužit jako orientace pro výběr zdro-
je, kde tuto látku najít. Jedním z  jeho 
nejlepších zdrojů jsou například také 
játra. Má významnou roli pro zdraví 
očí, pokožky a  samozřejmě i  imunitu. 
Podobně jako vitamín D ale může or-
ganismu ve vysokých dávkách vážně 
uškodit. Na vlastní kůži to zakusili už 
členové dřívějších polárních expedic. 
Ti si způsobili otravu konzumací jater 
ledních medvědů, která vitamín A ob-
sahují ve velkém množství. 

Co a na co?
Přísun těchto látek nemůže suplovat 
vyváženou stravu a  přijatelný životní 
styl, pouze dočasně nahradí výpadky 
v  příjmu vitamínů nebo pokryje jejich 
zvýšenou potřebu způsobenou one-
mocněním či těhotenstvím. U vitamínů 
v podobě tablet, kapslí či kapek je nutné 
vědět, že se tyto látky dělí na dvě hlavní 
skupiny – rozpustné ve vodě a v tucích. 
To ovlivňuje možnosti jejich vstřebávání. 
V  praxi to znamená, že například vita-
mín D, který je považován za klíčový pro 
imunitu, byste měli ideálně kombinovat 
s pokrmem, který obsahuje tuk, protože 
je v něm rozpustný. Podobné je to s vi-
tamíny A a E. Naopak třeba vitamín C je 
rozpustný ve vodě, a  tudíž si nemusíte 
příliš lámat hlavu s tím, kdy a s čím si ho 
vzít. Další důležitou věcí, kterou si mu-
síte uvědomit, je skutečnost, že se ně-
kterými vitamíny můžete předávkovat 
a vážně si jimi poškodit zdraví.  

C – dobrý na všechno: 
Tomuto vitamínu se připisují často 
až zázračné účinky, dokonce i  údajná 
schopnost léčit nádorové bujení, pro to 
ale zatím vědecká obec nepřinesla jed-
noznačné důkazy. Panuje ovšem shoda 
na tom, že působí protizánětlivě a  an-
tibakteriálně, zvyšuje účinek antibiotik 
a je mimo jiné prospěšný srdci. Pro imu-
nitu je zcela zásadní a dobrá zpráva je, 
že ani vysoké dávky nezpůsobují závaž-
né vedlejší účinky.

E – z ořechů, olejů a klíčků: 
Zdroje tohoto vitamínu najdete v ořeších 
a olejích a také v obilných klíčcích. Je vý-
znamným antioxidantem, který ovlivňuje 
zdraví srdce, pokožky i  plodnost. Velmi 
často se podává současně s  vitamínem 
A, protože obě látky se ve svých účincích 
doplňují. Zejména kojící matky potřebují 
jeho dostatečný přísun. Předávkování je 
v tomto případě málo pravděpodobné.

B6 – pro mozek, srdce, svaly: 
Pyridoxin, což je jiný název pro tuto lát-
ku ze skupiny vitamínů B, je významným 
hráčem na poli obranyschopnosti or-
ganismu. Hraje mimo jiné roli při tvor-
bě protilátek, ale to je jen jedna z mno-
ha jeho funkcí. Podílí se na přibližně 
150 enzymatických procesech v těle – má 
vliv na správnou funkci srdečního svalu 
a mozkových funkcí, v této souvislosti se 
často užívá společně s hořčíkem. Vzhle-
dem k  šíři procesů, na nichž se v orga-
nismu podílí, asi nepřekvapí, že může 
příznivě ovlivňovat také stavy deprese či 
nespavost. Krátkodobé podávání vyšších 
dávek vitamínu B6 obvykle nezpůsobuje 
problémy, dlouhodobé podávání nad-
měrných dávek B6 se ale na zdravotním 
stavu může negativně podepsat.  

Co a za co?
I  když vám reklamy a  někdy i  lékární-
ci doporučují některé konkrétní, velmi 
často nákladné doplňky stravy, nedělají 
to pokaždé ve vašem zájmu. Totéž do-
kážete často koupit o  desítky procent 
levněji. A nemusíte se bát, že by vám ja-
kýkoli levnější přípravek posloužil hůře, 
nebo dokonce uškodil. Všechny potrav-
ní doplňky procházejí v České republice 
velmi přísnými schvalovacími procesy, 
takže je můžete považovat za bezpečné 
bez ohledu na to, jestli za ně zaplatíte 
30 nebo 300 Kč. 

Co z toho pro vás plyne? 
Pokud do lékárny jdete pro jakýkoli po-
travní doplněk, nebojte se rovnou zeptat 
na cenu toho nejlevnějšího. Obvykle 
všechno, co byste zaplatili navíc, je cenou 
za značku. Pro některé doplňky stravy 
a vitamínové přípravky můžete také zajít 
do drogerie. Často je tam pořídíte ještě 
levněji než v lékárnách a ve stejné kvalitě. 

Text a foto: Hana Kubová



 Správné znění tajenky z  čísla 17: Nemáme málo času jen ho hodně promarníme. Správně luštila a potřebné štěstí 
při losování měla Kamila Purová ze Zábřehu. Blahopřejeme! Získává výhru od vydavatelství Enigma, které připravuje naši 
křížovku a  je také vydavatelem časopisu Křížovky pro každého, jehož další čísla vycházejí 3. a 18. listopadu. Na tajenku 
z tohoto čísla čekáme do 9. listopadu 2020 na doručovací adrese redakce nebo na e-mailu novakova.miloslava@cmkos.cz.
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