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„Poprvé za celou historii OS KOVO se nej-
významnější událost našeho odborového 
svazu zřejmě bude muset přesunout, ale 
důvody jsou jednoznačné. Nerozhoduje-
me o tom my, ale komplikovaná situace, 
do jaké pandemie celou společnost do-
stala. Jednání Předsednictva už běžně do-
kážeme vést on-line, ale u sjezdu, kde se 
počítá s účastí 330 lidí, to technicky mož-
né není,“ uvedl předseda svazu Jaroslav 
Souček. „Pro volené funkcionáře to zna-
mená pokračovat v  práci až do termínu 
řádného sjezdu, a to v mimořádně těžké 
a nepředvídatelné situaci, na jakou nikdo 
nebyl připraven,“ dodává předseda svazu.
„Příprava sjezdu je organizačně, technic-
ky i finančně velmi náročná. 
Kdybychom se drželi pů-
vodního termínu, bylo by tu 

Termín VIII. Sjezdu OS KOVO, který by měl proběhnout ve dnech 17.–20. června 2021, se pravděpodobně změní. Návrh odlo-
žit svolání řádného Sjezdu musí během března ještě potvrdit Rada OS KOVO. Změnu navrhlo Předsednictvo ve svém usnese-
ní z jednání 27. ledna. Ve hře je varianta odložit termín řádného sjezdu do doby, kdy to umožní mimořádná situace ve spo-
lečnosti, nejpozději však do konce kalendářního roku 2022. Nejpravděpodobnější termín je tak 23.–25. června příštího roku. 
Podle představitelů svazu by za současných omezení způsobených pandemií nebylo technicky možné sjezd uspořádat.

9 Česko je velmocí  
pěší turistiky

Žádáme, aby se volení politici ve výkon-
ných i  zákonodárných sborech začali 
chovat s  respektem k životům a práci 
desetitisíců našich členů a  všech za-
městnanců této země jako celku. Vyzý-
váme proto, aby veškerou svou činnost 
zaměřili k nalezení shody na řešeních, 
jež nám všem pomohou tuto krizi pře-
konat. Zneklidňuje nás, že namísto 
zodpovědného hledání cesty, jak z této 
krize vyjít, jsme svědky vzájemných 
politických půtek, faulů a prosazování 
stranických či individuálních zájmů. 
Vyzýváme proto představitele vlá-
dy, poslance a  lídry politických 
stran, aby přestali politikařit s vidi-
nou možného získání moci v  letoš-
ních parlamentních volbách a začali 
pracovat na konsenzuálním postu-
pu, který vyvede ČR z této krize. 
Členové OS  KOVO v  celé ČR pracují 
v  obchodních společnostech a  snaží 
se i za ztížených pracovních podmínek 

přispívat k zachování chodu ekonomi-
ky ČR. Dodržují bezpečnostní opatření 
nařízená vládou ČR, aby minimalizovali 
šíření nákazy Covid-19 a  jeho mutací. 
Kde není možno nahradit práci na pra-
covišti prací z domova, denně dojíždějí 
do zaměstnání zpravidla hromadnými 
dopravními prostředky a  pracují, ač-
koli se tím výrazně zvyšuje možnost 
nakažení virovou nákazou. Jejich stres 
se zvyšuje tím, že děti od třetích tříd 
základní školy musejí být vzdělávány 
distanční výukou v domácím prostředí, 
kde jsou zvyklé si hrát. Vyžadují od ro-
dičů pozornost, která je těžko slučitel-
ná s výkonem práce z domova. Většina 
rodičů pochopitelně nemá „pedagogic-
ké minimum“, aby tento proces lépe 
zvládala. Totéž se týká volnočasových 
aktivit, které není možné v  této době 
z  pochopitelných důvodů provozo-
vat. I  přes tyto stresové faktory čle-
nové OS  KOVO poctivě odvádějí svou 

práci a  nevyžadují pozornost politiků 
ani médií.
Členové OS KOVO očekávají, že se celá 
politická reprezentace ve výkonných 
i zákonodárných sborech dohodne na 
tom:
• jak řešit současnou a budoucí situaci 

ve zdravotnictví
• jak usnadnit soukromý i pracovní ži-

vot zaměstnanců
• jak přijmout úpravu Zákona o  za-

městnanosti začleněním tzv. částeč-
né zaměstnanosti (kurzarbeit)

• jak přijmout návrh na „Motivaci za-
městnanců vstupovat do karantény 
po rizikových kontaktech s  infiko-
vanými osobami“, aby zaměstnanci 
spolupracovali na zastavení epide-
mie a  obchodní společnosti mohly 
dále vyrábět bez nebezpečí onemoc-
nění svých zaměstnanců

Jaroslav Souček,  
Předseda OS KOVO

Předsednictvo doporučuje Radě OS KOVO odložit svolání VIII. Sjezdu

Online konference jsou pro Předsednictvo OS KOVO i další zasedání svazu běžnou rutinou.
FOTO: mia
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dokončení ze str. 1

Téma, o kterém se mluví: Evropská minimální mzda

velké riziko, že epidemiologická situace 
a  nařízení vlády jeho konání neumožní. 
Největším problémem je s největší prav-
děpodobností nemožnost svolat krajské 
konference, které by měly posvětit nejdů-
ležitější věci spojené se sjezdem, a to vol-
bu delegátů sjezdu, diskuzi návrhu změn 
Stanov, strategii OS  KOVO apod. Další 
věcí, kterou by měla Rada OS KOVO udě-
lat, je schválení změny Stanov v jednom 
bodě, která takovou možnost odložení 

řádného Sjezdu umožní. S  tím musíme 
při plánování sjezdu počítat, proto k ur-
čení závazného termínu nedošlo,“ shr-
nuje místopředseda Tomáš Valášek dů-
vody, jež Výkonné vedení vedly k návrhu 
posunout termín akce. 
Předsednictvo v souvislosti se změnou 
data konání řádného sjezdu schválilo 
materiál, v  němž mimo jiné rozšiřu-
je pravidla pro konání voleb. „Nově 
se připouští konání voleb do orgánů 

OS  KOVO a  organizačních jednotek 
OS  KOVO formou oběžníku – per ro-
llam – nebo elektronickou formou, a to 
i v případech, kdy to Stanovy OS KOVO 
nebo vnitřní předpisy OS  KOVO nepři-
pouštějí nebo neupravují,“ uvedl mís-
topředseda Valášek. „Opatření trvá po 
dobu mimořádných nebo krizových 
opatření, nejpozději ale do prvního za-
sedání Rady OS KOVO po VIII. Sjezdu,“ 
upřesnil.  (red)

Specialistka OS KOVO z úseku předsedy 
svazu Ing. Alena Paukrtová sleduje reakce 
některých zahraničních kolegů na stano-
vení minimální mzdy se znepokojením. 
Podle ní se negativní postoj k  celé inici-
ativě dal očekávat od některých zaměst-
navatelů a  vlád. Překvapující však je, že 
k iniciativě se od počátku staví negativně 
i severské odbory. 
„V  rámci evropské odborové federace 
industriAll Europe proběhlo několik vel-
mi nepříjemných diskusí mezi odborá-
ři. Severští kolegové mají obavy o  svůj 
sociální model založený především na 
kolektivním vyjednávání a  ve směrnici 
spatřují útok na autonomii sociálních 
partnerů. A  to i  přesto, že v  návrhu 
směrnice se výslovně uvádí, že směrnice 

nebude zasahovat do zavedených fun-
gujících modelů. Odpůrci směrnice se 
povětšinou opírají o  výklady některých 
právníků, podle nichž není v  souladu 
s právem EU zasahovat závaznými akty 
do záležitostí, které jsou výslovně svěře-
ny sociálním partnerům, jako jsou prá-
vě mzdy. Nicméně Evropská odborová 
konfederace má k dispozici právní názor 
zcela opačný a sama Komise by se těžko 
pouštěla do iniciativ bez řádného práv-
ního posouzení,“ uvedla Ing. Paukrtová. 
Návrh směrnice se podle ní soustředí 
především na dvě základní oblasti – při-
měřenost minimální mzdy a  podporu 
kolektivního vyjednávání. 
„Co se týká přiměřenosti minimální 
mzdy, návrh směrnice v čl. 5 vyžaduje, 

aby členské státy, kde je již zákonná 
minimální mzda zavedena, stanovily 
tyto prvky: stabilní a  jasné vymezení 
vnitrostátních kritérií pro stanovení 
a aktualizaci zákonné minimální mzdy, 
pravidelnou a včasnou aktualizaci a zří-
zení poradních orgánů. Mezi vnitrostát-
ní kritéria pro stanovování minimálních 
mezd by měly patřit alespoň kupní 
síla minimálních mezd, obecná výše 
hrubých mezd a  jejich rozdělení, míra 
růstu hrubých mezd a vývoj produktivi-
ty práce, jak se píše v témže článku. Prá-
vě v zahrnutí produktivity mezi kritéria 
spatřují odbory nebezpečí, že v případě 
její stagnace by mohly stagnovat i  mi-
nimální mzdy. Do návrhu směrnice se 
bohužel nedostaly žádné referenční 
hodnoty pro výši přiměřených minimál-
ních mezd, nicméně v preambuli se jako 
kritérium doporučuje 50 % průměrné 
mzdy nebo 60 % mzdy mediánové. Po-
dle těchto limitů by měla Komise napl-
ňování směrnice posuzovat,“ dodává 
ekonomka svazu.
OS KOVO považuje přijetí dokumentu 
ve formě směrnice za zásadně důleži-
té, neboť její právní závaznost dává na-
ději na skutečnou realizaci přiměřené 
minimální mzdy. „Pro ČR, kde dochází 
ke každo ročním bojům sociálních part-
nerů o  minimální mzdu, by také byly 
přínosné závazné hranice pro její výši. 
Podpora kolektivního vyjednávání, 
zvláště na sektorové úrovni, by mohla 
přinést českým zaměstnancům užitek 
nejen v  oblasti mzdové, ale třeba i  ve 
formě vzdělávacích programů pro no-
vou zelenou digitální ekonomiku na 
sektorové úrovni,“ zdůrazňuje Ing. Ale-
na Paukrtová.  (ap, red)

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen na začátku svého mandátu přislíbila, že předloží právní ná-
stroj, který pracovníkům v EU zajistí spravedlivou minimální mzdu. Tento slib zopakovala i ve svém prvním projevu 
o stavu Unie v září 2020. K tématu proběhla, jak je v EU pravidlem, dvě kola konzultací, k dohodě sociálních part-
nerů však nedošlo. Nicméně výsledkem iniciativy EK je návrh Směrnice o přiměřených minimálních mzdách v EU, 
který byl představen dne 28. listopadu 2020.

FOTO: Pixabay
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„Kolektivní vyjednávání na rok 2021 je 
v  současnosti jedním z  hlavních témat 
našeho regionálního pracoviště. Dalo se 
očekávat, že oproti předchozím letům, 
kdy ekonomika šlapala na plné obrátky 
a  firmy jely na hranici svých možností 
(mnohdy až za ní), kolektivní vyjednává-
ní ve firmách snadné nebude. Současná 
situace nám to jen potvrzuje. Náladu 
ve firmách našeho regionu bych nazval 
mírně optimistickou – vyčkávací. Vedení 
firem je opatrnější, kolektivní vyjedná-
vání se táhne delší období a  odborové 
organizace se se zaměstnavatelem v ně-
kterých firmách přetahují doslova o kaž-
dý halíř,“ popisuje aktuální vývoj vedoucí 
Regionálního pracoviště Hradec Králové 
Rudolf Procházka.  
Přesto se královéhradecké RP může 
blýsknout řadou příkladů „dobré odbo-
rové praxe“ a  korektního přístupu za-
městnavatelů. Např. ve společnosti BRA-
NOfilter Hlinsko přinesla nová kolektivní 
smlouva zaměstnancům mzdový růst ve 

výši 5 % a zahrnuje navíc i finanční pří-
spěvek na činnost odborů. V  ZEZ Silko 
Žamberk dokázali kováci vyjednat růst 
mezd dokonce o celých 6 %, což je v regi-
onu s celkově nízkou průměrnou úrovní 
mezd o to cennější. 
I Regionální pracoviště v Hradci Králové 
se ovšem setkalo s opačným přístupem 
zaměstnavatelů, kteří se při jednáních 
s odbory snaží argumentovat zrušením 
superhrubé mzdy. „Zaznamenal jsem 
i  několik případů, kdy se vedení firmy 
zaštiťuje balíčkem daňových změn. Ano, 
sice se od ledna 2021 zvýšila čistá mzda 
u  mnoha zaměstnanců i  o  několik ti-
síc korun, ale rozhodně ne přičiněním 
zaměstnavatele. Toto vládní opatření 
zasáhne veřejné rozpočty, ne rozpočet 
zaměstnavatele. Bylo by tedy ze strany 
zaměstnavatelů korektní, kdyby tyto ar-
gumenty nepoužívali,“ potvrzuje vedoucí 
RP Rudolf Procházka. „O to více mě těší, 
že se najde dostatek zaměstnavatelů, 
kteří s  našimi základními organizacemi 

uzavřou kolektivní smlouvy se mzdovým 
nárůstem bez ohledu na výše uvedený 
balíček. Mělo by platit, že když se daří 
firmě, mělo by se dařit i zaměstnancům. 
A dobří zaměstnavatelé si určitě uvědo-
mují, že rčení platí i obráceně,“ uzavírá 
šéf RP Hradec Králové.

Příklady „dobré praxe“ odborů v Krá-
lovéhradeckém kraji:
KBA Dobruška – růst tarifních mezd ve 
výši 2,5 %.
Ammann Nové Město nad Metují – po-
dařilo se dojednat převod prémií do zákla-
du a bonusový systém, který bude moti-
vační. Do tarifu je dojednán nárůst 1,5 %. 
TYCO Trutnov a Poříčí – růst mezd 2 %. 
Všem zaměstnancům +500 Kč do penzij-
ního spoření, zvýšené odchodné. 
Peperle+Fuchs Trutnov – nárůst mezd 
2 % v  tarifech, navýšení dnů dovolené 
na 28 dní na rok. Benefity vzrostly na 
12 000 Kč za rok.
OEZ Letohrad – dohodl růst mezd ve 
výši 2,5 %. 
ZEZ Silko Žamberk – růst mezd o 6 %. 
IVECO Vysoké Mýto – od 1. dubna 2021 
nárůst mzdových tarifů o 2 % a výplata 
jednorázové částky ve výši 3 000 Kč.
Bühler Motor Hradec Králové – navý-
šení 1 100 Kč plošně + další benefity.
Řetězy Vamberk – růst tarifů + 3,6 %.
Cedima Meziměstí – růst mezd + 2,5 %. 
Vázáno na růst produktivity práce z při-
dané hodnoty.
BRANOfilter Hlinsko – mzdový růst 5 %, 
finanční příspěvek na činnost odborů.
Jusda Europe (ZO TESLA Pardubice) – 
nárůst základní mzdy od 1. ledna 2021 
o 2 % a od 1. července 2021 o další 2 %.
THT Polička – mzdový nárůst o 3 %.
 (jom)

Odboráři ve společnosti TAMEH Czech, která dodává energie huti Liberty Ostrava, vyhlásili spor o mzdy a navrhli, aby 
situaci řešil zprostředkovatel. Pro média to ve čtvrtek 4. února za odbory sdělila předsedkyně ZO OS KOVO Odborová 
organizace Ostravská Huť Mgr. Alena Sobolová, která je ve vyjednávacím týmu. Už od 18. ledna jsou odbory ve firmě 
ve stávkové pohotovosti.

náš zaměstnavatel si nás neváží a jeho 
nabídka je výsměch,“ citovala Sobolová 
reakce zaměstnanců. Návrh zaměstna-
vatele podle jejich vyjádření nepokryje 
ani inflaci.
TAMEH Czech je bývalý závod Energe-
tika, který vznikl jako součást tehdejší 
Nové huti, nynější Liberty, a  dodává 

huti energie. Když podnik vlastnila 
skupina ArcelorMittal, byla Energe-
tika vyčleněna do samostatné firmy. 
V roce 2019 huť změnila majitele, nyní 
patří do skupiny Liberty Steel Group. 
TAMEH ale zůstal majetkem společné-
ho podniku ArcelorMittalu a polského 
Tauronu.  (ČTK, red) 

Odbory se s vedením firmy nedohodly 
ani v dalším kole vyjednávání. „Předali 
jsme zaměstnavateli dopis, že vyhlašu-
jeme spor o mzdy pro rok 2021, a na-
vrhli jsme zprostředkovatele,“ uvedla 
Sobolová. Odboráři už dříve uvedli, že 
zaměstnancům ve firmě loni poklesl 
průměrný výdělek o  2,03 %. „Bohužel 

Odboráři TAMEH Czech chtějí mzdy řešit se zprostředkovatelem 

Snímek z uherskohradišťského Mesitu – korektní jednání lze vést i v době pandemie.
FOTO: Mesit

Nejistota zpomaluje kolektivní vyjednávání, neplatí to všude
Najít oblast lidské činnosti, na níž by se koronavirová infekce globálních rozměrů nepodepsala, je téměř nemožné. 
Projevila se také na jindy plynule probíhajících kolektivních vyjednáváních. Naštěstí to není pravidlem. I v době obav 
z vývoje ekonomiky zpomalené pandemií už v řadě firem došlo k podpisu kolektivních smluv. Některé z nich garantují 
zaměstnancům růst mezd o pět i více procent, jak dokazují příklady z Královéhradeckého kraje.
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I.
1. Ve všech výše uvedených přípa-

dech se za splnění podmínek sta-
novených právním předpisem 
jedná o  omluvenou nepřítomnost 
zaměstnance v  práci, a  to bez 
ohledu na to, zda se zaměstnanec 
podrobil testování nebo očkování 
dobrovolně nebo v souvislosti s vý-
konem práce.

2. Podle právního názoru minister-
stva lze situaci, kdy se zaměstna-
nec podrobí provedení antigenního 
nebo PCR testu nebo očkování, po-
soudit jako ošetření podle bodu 1 
přílohy k nařízení vlády č. 590/2006 
Sb., kterým se stanoví okruh a roz-
sah jiných důležitých osobních 
překážek v práci (dále jen „nařízení 
vlády“). Rovněž také doprovod jiné 
osoby k  provedení očkování, je-li 
nezbytný, lze podřadit pod bod 8 
téže přílohy k nařízení vlády.

3. Pokud se zaměstnanec podrobil 
očkování v souvislosti s výkonem prá-
ce, lze v této situaci postupovat podle 
bodu 2 přílohy k nařízení vlády.

4. Situace uvedené v bodech II. až IV. to-
hoto doporučení představují jiné dů-
ležité osobní překážky v práci podle 
§ 199 odst. 1 a 2 zákona č. 262/2006 
Sb. ZP, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákoník práce“).

5. Zaměstnanci přísluší po dobu těch-
to překážek v práci pracovní volno, 
popřípadě pracovní volno s náhra-
dou mzdy nebo platu za podmínek 
uvedených v  příslušných bodech 
přílohy k nařízení vlády.

II.
Podrobení se antigennímu nebo PCR 
testu ke zjištění pozitivity na CO-
VID-19 nebo očkování proti onemoc-
nění COVID-19

Podle bodu 8 písm. a) přílohy k nařízení 
vlády: 
Pracovní volno k  doprovodu rodinného 
příslušníka do zdravotnického zaříze-
ní k vyšetření nebo ošetření při náhlém 
onemocnění nebo úrazu a k předem sta-
novenému vyšetření, ošetření nebo léče-
ní se poskytne jen jednomu z rodinných 
příslušníků na nezbytně nutnou dobu, 
nejvýše však na jeden den, byl-li dopro-
vod nezbytný a  uvedené úkony nebylo 
možno provést mimo pracovní dobu 
1. s náhradou mzdy nebo platu, jde-li 

o  doprovod manžela, druha nebo 
dítěte, jakož i rodiče a prarodiče za-
městnance nebo jeho manžela; má-
-li zaměstnanec nárok na ošetřovné 
z nemocenského pojištění, nepříslu-
ší mu náhrada mzdy nebo platu

2. bez náhrady mzdy nebo platu, jde-li 
o ostatní rodinné příslušníky

Pro účely tohoto bodu se rodinnými 
příslušníky rozumí fyzické osoby uve-
dené v bodě 7 přílohy k nařízení vlády. 

V.
Povinnosti zaměstnance v souvislosti 
s překážkou v práci
Zaměstnanec má v  souvislosti s  pře-
kážkami v  práci na své straně povin-
nosti vůči zaměstnavateli stanovené 
v § 206 odst. 1 a 2 ZP.
Je-li překážka v  práci zaměstnanci 
předem známa, musí včas požádat za-
městnavatele o poskytnutí pracovního 
volna. Jinak je zaměstnanec povinen 
uvědomit zaměstnavatele o  překážce 
a  o  předpokládané době jejího trvání 
bez zbytečného průtahu. 
Překážku v  práci je zaměstnanec povi-
nen prokázat zaměstnavateli. Ke splnění 
povinnosti podle věty první jsou právnic-
ké a  fyzické osoby povinny poskytnout 
zaměstnanci potřebnou součinnost. 

Zdroj: MPSV

Podle bodu 1 přílohy k nařízení vlády: 
a) Pracovní volno s  náhradou mzdy 

nebo platu se poskytne na ne-
zbytně nutnou dobu, bylo-li vy-
šetření nebo ošetření provedeno 
ve zdravotnickém zařízení, které 
je ve smluvním vztahu ke zdra-
votní pojišťovně zvolené zaměst-
nancem a  které je nejblíže bydli-
šti nebo pracovišti zaměstnance 
a je schopné potřebnou zdravotní 
péči poskytnout (dále jen „nejbliž-
ší zdravotnické zařízení“), pokud 
vyšetření nebo ošetření nebylo 
možné provést mimo pracovní 
dobu. 

b) Bylo-li vyšetření nebo ošetření 
provedeno v  jiném než nejbližším 
zdravotnickém zařízení, poskyt-
ne se pracovní volno na nezbytně 
nutnou dobu; náhrada mzdy nebo 
platu však přísluší nejvýše za dobu 
podle písmene a).

III.
Očkování zaměstnance proti CO-
VID-19 v souvislosti s výkonem práce
Podle bodu 2 přílohy k nařízení vlády: 
Pracovní volno na nezbytně nutnou 
dobu se poskytne zaměstnanci, který 
se podrobil pracovně-lékařské prohlíd-
ce, vyšetření nebo očkování souvisejí-
cím s výkonem práce v rozsahu stano-
veném zvláštními právními předpisy 
nebo rozhodnutím příslušného orgánu 
ochrany veřejného zdraví. 
Podle § 103 odst. 1 písm. e) ZP: 
Zaměstnavatel je v tomto případě po-
vinen nahradit zaměstnanci případ-
nou ztrátu na výdělku, a to ve výši jeho 
průměrného výdělku. 

IV.
Doprovod k provedení očkování proti 
onemocnění COVID-19

MPSV: Doporučený postup zaměstnavatele při poskytování pracovního volna zaměstnan-
ci k testování, očkování, případně k doprovodu rodinného příslušníka k očkování v sou-
vislosti s výskytem onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS CoV-2 
Vzhledem k četným dotazům zaměstnanců i zaměstnavatelů, jak z pracovněprávního hlediska posuzovat nepřítomnost 
zaměstnance v práci z důvodu podrobení se antigennímu nebo PCR testu na přítomnost COVID-19, očkování proti one-
mocnění způsobenému tímto koronavirem, popřípadě z důvodu nezbytnosti doprovodu rodinného příslušníka k očkování, 
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR doporučuje následující postup:

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

Specialistu pro ekonomiku, mzdy a kolektivní vyjednávání pro Regionální pracoviště se 
sídlem v Ústí nad Labem, Brněnská 4 
(Vzdělání SŠ/VŠ ekonomického směru, odborné znalosti oblasti mezd, sociálního a zdravotního 
pojištění, daně z příjmu, orientace v pracovněprávní oblasti a v oblasti ekonomiky podniku.)

Bližší informace na tel. čísle:  602 204 795 – Mgr. Radek Zákon
Kontaktní e-mail: radejova.vaclava@cmkos.cz
Více na: www.oskovo.cz
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Radu, jak postupo-
vat v  tomto případě, 
jistě ocení více naku-

pujících. Nemusí jít nutně o dárek, ale 
odpověď lze využít i při běžném náku-
pu prováděném tzv. na dálku, protože 
v dnešní době jej stále více spotřebite-
lů využívá. Může jít o  telefonické ob-
jednávky, ale také o nákupy prostřed-
nictvím internetu a  letáků. Pro tyto 
objednávky platí stejné podmínky, kte-
ré jsou upraveny v zákoně na ochranu 
spotřebitele a  v  občanském zákoníku. 
Oba můžete najít aktualizované na 
www.zakonyprolidi.cz.
Pokud zvládnete v dané lhůtě, tj. do mě-
síce, zboží vrátit, bude věc jednoduchá. 
Jde o prodloužení možnosti odstoupe-
ní, jak je uvedeno v zákoně – lhůta dle 
zákona činí 14 dnů, ale prodejce ji může 
prodloužit, nikoli však zkrátit. Pokud by 
tak učinil, bylo by jeho rozhodnutí v roz-
poru se zákonem, tudíž by se na něj po-
hlíželo, jako by nebylo.
Vzhledem k tomu, že zboží objednáva-
la vaše matka, bylo by žádoucí, aby při 
odstoupení od smlouvy jednala ona 
nebo vás k  tomu pověřila plnou mocí. 
Vzhledem k  tomu, že jde pouze o  pí-
semné odstoupení od smlouvy a vráce-
ní zboží-dárku, bylo by jednodušší, aby 
vaše matka za vaší součinnosti a  po-
moci věc vyřídila sama. Odstoupení je 
platné dnem odeslání na poště. Prodej-
ce ani nemusí potvrzovat, že k  němu 
došlo (vy bude mít potvrzení prostřed-
nictvím tzv. dodejky). Den odeslání od-
stoupení, pokud bylo učiněno ve lhůtě, 
je dnem platného odstoupení, což vy-
plývá přímo ze zákona.
Nesmíte však promeškat lhůtu ze zá-
kona (14 dnů od doručení zboží) a  ve 
vašem případě prodlouženou lhůtu 
danou prodejcem, tj. do měsíce. Posta-
čí, když podle níže uvedeného vzoru 
sepíšete odstoupení od smlouvy a do-
pis přiložíte ke zboží. Zboží zabalíte, 
pošlete zpět dodavateli-prodejci dopo-
ručeným balíkem s  dodejkou. Důvod 
odstoupení není třeba uvádět. Tato 
možnost „bez udání důvodu“ je taktéž 
zakotvena přímo v zákonu, a jak uvádí-
te, je toto ustanovení citováno i v infor-
macích prodejce.

Dostačující je, když k vracenému zboží 
přiložíte dopis tohoto znění:
POZOR – jde o  vzor, který je nutno 
upravit dle vašeho konkrétního přípa-
du. Nelze ho vyplnit jako formulář!

V...... dne......2021                                                                             

Dobrý den,
dne xx. 12. 2020 mi byla doručena..., 
která byla objednána dne..., číslo objed-
návky…  Toto zboží Vám vracím a sdělu-
ji, že tímto odstupuji od kupní smlouvy. 
Cenu zaplacenou za zboží mi vraťte nej-
později do 14 dnů na můj účet... nebo 
složenkou na adresu… (uveďte adresu 
matky, neboť její jméno je v  evidenci 
prodejce).

Přílohy: doklad o  objednávce, doklad 
o úhradě ceny zboží, plná moc k vyřízení 
odstoupení (v případě, že budete odstou-
pení vyřizovat sám na základě zmocnění 
vaší matkou).

Jméno, příjmení, adresa, podpis matky 
nebo váš

Tuto možnost lze využít pouze v zákon-
né lhůtě. Poté by vám zbývala jen mož-
nost reklamace. Lze ji uplatnit, pouze 
pokud by zboží mělo vadu. 

Upozorňuji:
• Pokud by prodejce do cca 14 dní pe-

níze nevrátil, bylo by třeba zaslat mu 
písemnou urgenci doporučeným do-
pisem s dodejkou. 

• Prodejce musí vrátit cenu, kterou 
jste za zboží zaplatil, resp. kterou za 
ně zaplatila vaše matka. Tedy pokud 
bylo zboží zakoupeno v akci, pak vrátí 
akční cenu. Pokud bylo zakoupeno za 
běžnou cenu, pak vrátí tuto běžnou 
cenu, i  kdyby v  době odstoupení od 
smlouvy bylo zboží v akci.

• Je třeba od všech dokladů, jako je do-
pis o  odstoupení, urgence, odesílací 
doklady, pořídit kopii (zejména od 
těch, které odesíláte prodejci) a ulo-
žit si je pro případ, že byste musel 
svá práva vymáhat soudně. U soudu 
slouží tyto doklady jako důkazy. V pří-
padě, že by prodejce nereagoval ani 
poté, co mu byla doručena urgence, 
bylo by nutno se obrátit na soud. Pak 
by bylo třeba sjednat si služby advo-
káta.

• Při odstoupení od smlouvy jde o po-
vinné informace, které musejí být 
uvedeny i u dokladu o koupi zboží. 
Jinak by se vám lhůta k odstoupení 
značně prodloužila. V  tom případě 
by byla lhůta delší až o  jeden rok  
+ 14 dnů.

Mám problém, který spočívá v tom, že jsem od své matky dostal dárek, který se mi vůbec nehodí. 
Co s tím mohu udělat? Je zakoupený po internetu a je uvedeno v dokladu, že prodejce umožňuje od-
stoupit od smlouvy a výrobek vrátit do 30 dnů i bez udání důvodu. Nevím, co to znamená ani jak se 
to dělá. Děkuji za radu, která by mi pomohla vše zvládnout.     Z. J., Přerov

Nevhodný dárek
Práva spotřebitele | JUDr. Zdeňka Vejvalková, specialistka na spotřebitelské právo

FOTO: Pixabay
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V této věci vám mohu poskytnout pou-
ze rady vyplývající z opatření přijatých 
v době epidemie koronaviru. Dle usta-
novení § 3 odst. 1 zák. č. 185/2020 Sb., 
o  některých opatřeních ke zmírnění 
dopadů epidemie koronaviru na od-
větví cestovního ruchu, se odkládají 
platby, které musí podnikatel zákazní-
kovi vrátit po dobu ochranné doby.
Z uvedeného opatření je zřejmé, že do-
jde-li k případu, kdy nepožádáte pořada-
tele o náhradní zájezd nebo nevyužijete 
nabídky k  uzavření smlouvy o  zájezdu, 
vrátí vám pořadatel veškeré uhrazené 
platby nejpozději do 14 dnů od skonče-
ní ochranné doby. Tato ochranná doba 
končí 31. srpna 2021, neskončí-li dle to-
hoto zákona dříve.
Z dotazu jsem dovodila, že jste již vou-
cher na nový zájezd přijali. Pokud je 
tomu tak, nemůžete automaticky poža-
dovat své peníze zpět. Budete muset po-
čkat na skončení podmínky – ochranné 

doby, tj. 31. srpna 2021, poté vám bude 
zaplacená záloha vrácena. Nebo se mů-
žete zúčastnit nabídnutého zájezdu.
Vyjadřujete také obavu z toho, že může 
dojít ke krachu vámi zvolené cestovní 
kanceláře. Věřím, že jste si předem zjis-
tili zásadní informace, neboť by k tako-
vé situaci mohlo dojít i  bez současné 
situace ohledně pandemie.
V prvé řadě je vždy třeba zkontrolovat, 
zda je kancelář pojištěna proti úpad-
ku. Toto je každá CK povinna na vyžá-
dání prokázat. Pro úplnost uvádím, že 
taktéž můžete nahlédnout na stránky 
Ministerstva pro místní rozvoj ČR, kde 
je uveden seznam pojišťoven poskytu-
jících pojištění proti úpadku cestovních 
kanceláří.
Pokud je odpověď kladná, pak by se 
věc řešila dle aktuální situace přes po-
jišťovnu vámi zvolené CK. Vy potom 
máte právo na vrácení zaplacené zá-
lohy či ceny zájezdu, pokud se zájezd 

neuskuteční. Museli byste uplatnit svá 
práva u příslušné pojišťovny podle po-
kynů, které jste obdrželi spolu s  ces-
tovní smlouvou. Pokud by pojišťovna 
nechtěla plnit s odůvodněním, že ces-
tovní kancelář byla pojištěna málo, 
nezbývalo by vám, než se obrátit na 
soud. V  takovém případě vám dopo-
ručuji, abyste si sjednali služby advo-
káta, neboť CK většinou mají zkušené 
advokáty. Nejste-li v jednání před sou-
dy zkušení, bylo by pro vás velmi těžké 
být na jejich odborné úrovni. 
Upozornění: Rady a  nastíněný po-
stup odráží vámi popsaný skutkový 
stav věci, který je strohý. Nebyly mi 
poskytnuty ani potřebné dokumenty. 
Poradenství je proto v obecné rovině. 
S  ohledem na tuto skutečnost nene-
seme odpovědnost za případný neú-
spěch při řešení vaší věci. Naše pora-
denství nemůže nahradit odbornou 
pomoc advokáta!

Kvůli pandemii nám minulý rok v létě zrušila cestovka zájezd. Nechali jsme se přesvědčit, abychom si voucher na 
zájezd převedli na následující rok. Zatím však nikdo neumí říct, jak to v roce 2021 bude s cestováním a jestli cestovní 
kanceláře nezkrachují. Máme obavu, abychom o peníze nepřišli. Jde skoro o 80 000 Kč. Cestovka není ochotná peníze 
vrátit nebo pouze dvě třetiny z ceny zájezdu, ale ujišťuje nás, že je všechno v pořádku a o zájezd nepřijdeme. Věříme, 
že nás podvést nechtějí, ale co když zkrachují? J. R., Vsetín

Zrušení zájezdu a voucher na následující rok
Práva spotřebitele | JUDr. Zdeňka Vejvalková, specialistka na spotřebitelské právo



Právní úprava je zakotvena v zákoníku 
práce. Tímto zákonem se musejí řídit 
obě strany – zaměstnanec i  zaměst-
navatel. Tím, kdo určuje, s  jakými pro-
středky má zaměstnanec pracovat, je 
vždy zaměstnavatel, ale musí se jednat 
o pracovní prostředky. Zaměstnanec se 
dokonce ani nemůže sám o  sobě roz-
hodnout, že bude používat své vlastní 
pracovní prostředky. To platí nejen pro 
mobil, počítač, tiskárnu, ale i pro nářadí 
apod. Stejně tak zaměstnavatel nemů-
že zaměstnance nutit, aby vlastní pro-
středky používal, pokud zaměstnanec 
nechce. A  už vůbec ho nemůže nutit, 
aby si na vlastní náklady kupoval mo-
derní techniku nebo aby takové zařízení 
provozoval na vlastní náklady.
Jedinou možností je dohoda zaměst-
navatele i zaměstnance o užití soukro-
mých prostředků zaměstnance k práci. 

Dohoda je ovšem od slova dohodnout, 
nikoli nařídit! Rozhodnutí zaměstnance 
musí být zcela jednoznačně dobrovol-
né. Zaměstnavatel nemůže zaměstnan-
ce nijak nutit! 
Dohoda, nejlépe písemná, by měla obsa-
hovat taktéž stanovení výše náhrady za 
opotřebení i  způsob výplaty u  každého 
vlastního zařízení zaměstnance. Taktéž 
musí být ošetřeno, jakým způsobem za-
městnavatel výplatu uhradí. Dále musí 
být uvedeno, zda bude zaměstnavatel 
platit náklady (případně jakou část) na 
provoz a  jak bude uhrazena případná 
škoda na tomto soukromém prostředku.
Stanoví-li zaměstnavatel, že má za-
městnanec používat pracovní prostřed-
ky zaměstnavatele, musí tak učinit, 
neboť Zákoník práce uvádí jako jednu 
z  povinností zaměstnance používání 
stanovených pracovních prostředků. 

Maximální částka, tj. částka 3  000 Kč, 
valorizována nebyla. Takže i  nadále se 
odečítá v  souladu s  výše uvedeným 
ustanovením zákona o daních z příjmů 
částka ve výši 1,5 % zdanitelných příjmů 
podle § 6 (závislá činnost) maximálně 
do výše 3 000 Kč.

§ 15 odst. 7 zákona o daních z příjmů:
Od základu daně lze odečíst zaplacené 
členské příspěvky zaplacené ve zdaňova-
cím období členem odborové organizace 
odborové organizaci, která podle svých 
stanov obhajuje hospodářské a  sociální 
zájmy zaměstnanců v  rozsahu vymeze-
ném zvláštním právním předpisem. Takto 
lze odečíst částku do výše 1,5 % zdanitel-
ných příjmů podle § 6, s výjimkou příjmů 
podle § 6 zdaněných srážkou podle zvlášt-
ní sazby daně, maximálně však do výše 
3 000 Kč za zdaňovací období.

Z toho vyplývá, že pokud vám zaměst-
navatel určí používání jeho pracovních 
prostředků, nemůžete se vy jako za-
městnanec rozhodnout, že budete po-
užívat svůj prostředek. 
Soukromý telefon je možné užívat 
k pracovním účelům pouze tehdy, když 
s  tím zaměstnavatel i  zaměstnanec 
dobrovolně souhlasí. Zaměstnavatel 
nemůže zaměstnance nutit, aby vlastní 
prostředky používal, pokud to zaměst-
nanec nechce. Zaměstnavatel musí za-
městnanci uhradit výše uvedené pro-
vozní náklady, opotřebení atd.
Pokud vám (jako svým zaměstnancům) 
zaměstnavatel skutečně nařídil použí-
vání soukromého mobilu bez vašeho 
výslovného a  dobrovolného souhlasu, 
porušil tím Zákoník práce, a tudíž jednal 
protiprávně. Koupi moderního mobilu 
vám taktéž nařídit nemůže. 

FOTO: Pixabay
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Zaměstnavatel rozhodl, že si máme do mobilu nainstalovat novou aplikaci Telegram na posílání zpráv kvůli komu-
nikaci. Zajímalo by mě, jestli nám to může opravdu přikázat, nebo to můžeme odmítnout? Někteří z nás navíc mají 
jenom staré tlačítkové mobily, které to vůbec neumožňují. Může nám dokonce zaměstnavatel nařídit, abychom si 
kvůli tomu pořídili nový mobil? A jsme vůbec povinní mu dávat číslo soukromého mobilu? Z. R., Karviná

Mobilní aplikace jako pracovní prostředek
Práva spotřebitele | JUDr. Zdeňka Vejvalková, specialistka na spotřebitelské právo

Ze mzdové účtárny přišlo k podpisu prohlášení poplatníka k ročnímu zúčtování mzdy. Vzhledem k tomu, 
že se stále mění daňové zákony, chceme se zeptat, zda i za rok 2020 budeme moci odečítat členské pří-
spěvky, popřípadě zda se valorizovala maximální výše odečitatelné částky? J. M., Nová Paka

Odpočet členských příspěvků za rok 2020
Daňová odpovědna | Jindřiška Plesníková, specialistka úseku odborové politiky OS KOVO

Pro roční zúčtování, 
popřípadě pro daňové 
přiznání za rok 2020 
lze i  nadále uplatnit 
odpočet zaplacených 

členských příspěvků členem odborové 
organizaci. Tato možnost je zakotvena 
v  ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., 
o daních z příjmů v platném znění, a to 
konkrétně o § 15 odst. 7, a dále o způ-
sob prokazovaní (potvrzení), které je 
zakotveno v ustanovení § 38 písm. j.
Jedná se o členské příspěvky, které v pří-
slušném zdaňovacím období, tzn. v roce 
2020, odborová organizace obdržela na 
svůj účet, popřípadě do své pokladny. 
Znamená to tedy, že pokud jsou členské 
příspěvky sráženy ze mzdy a  následně 
odváděny na účet odborové organizace, 
bude se jednat o  členské příspěvky za 
prosinec roku 2019 až listopad 2020. 



Paušál za služby
Bydlení | JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR

Chodník uklízí vlastník pozemku
Bydlení | JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR

Jak je to v případě nájemníka s přeplatky a nedoplatky za elektřinu, vodu a plyn? Jsem šestý rok v ná-
jmu, platím majiteli řádně nájemné podle nájemní smlouvy. Za tu dobu mi cekem dvakrát řekl, že přišlo 
vyúčtování a je tam nedoplatek. Požadovanou částku jsem vždy uhradila. Náhodou jsem nedávno ve 
společné schránce zahlédla šek od dodavatele energie s celkem vysokým přeplatkem. Mám právo po 
něm požadovat, aby mi z toho přeplatku na elektřině také nějakou částku dal? Pokud na to právo mám, 
ale on to odmítne, co můžu dělat? A jak se případná výše části přeplatku, kterou by měl vrátit, vypočítá? 
Když po mně v minulosti chtěl, abych uhradila polovinu nedoplatku, měla bych mít právo i na to, aby mi 
nějakou částku z přeplatku vrátil. Nechci se s majitelem dohadovat, protože jinak vycházíme dobře, ale 
zdá se mi to nefér. A. O., Liberec

Jak je to s údržbou chodníku, kdo uklízí sníh? Jako SVJ bychom rádi měli v této otázce jasno. Jsou nějaká pravidla, 
v kolik hodin se chodník uklízí? Můžeme se pojistit? SVJ Pardubice
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Na váš dotaz mohu odpovědět pouze 
v  obecné rovině, pro konkrétní odpo-
věď bych potřebovala vidět vaši nájem-
ní smlouvu. V dotazu uvádíte, že platíte 
řádně nájemné dle nájemní smlouvy. 
Pokud nemáte v nájemní smlouvě vedle 
částky nájemného uvedeny i  zálohy za 
konkrétní poskytované služby, pak se 
nemůžete dožadovat vyúčtování služeb, 
přeplatku či nedoplatku na službách.

Chodník je součástí stavby komunikace 
nebo samostatnou stavbou, která je sou-
částí pozemku, na němž stojí. V  obcích 
bude převážná část chodníků ve vlastnic-
tví obce. Existují ovšem např. přístupové 
chodníky k bytovým domům, které mo-
hou být umístěny na pozemcích patřících 
vlastníkům domu. V takovém případě je 
jejich údržba povinností těchto vlastníků 
– společenství vlastníků jednotek, byto-
vých družstev apod. Povinností vlastníka 

domu je pak péče o schody před domem 
a  bezprostřední prostor před vstupem 
do budovy. 
Zákon obecně podmínky pro údržbu 
chodníků ani standardy úklidu nijak ne-
definuje. U obecních komunikací, resp. 
chodníků jsou časy a standardy údržby 
obvykle stanoveny obecní vyhláškou, 
jejíž dodržování kontroluje příslušný 
obecní úřad. Konkrétní obec může vy-
hláškou stanovit seznam přípustných 

prostředků a  způsob jejich užití. V  ně-
kterých místech může využití konkrét-
ních, především chemických prostředků 
narážet na omezení plynoucí z ochrany 
přírody a krajiny (např. obce v chráně-
ných územích).
Pojištění odpovědnosti za škodu může 
uzavřít i SVJ. Vždy je však důležité pečlivě 
přečíst, na co se pojištění vztahuje. Dodá-
vám ještě, že poškozený musí škodu pro-
kázat a že ne každý úraz je odškodněn. 

Domnívám se, že v nájemní smlouvě jste 
si s  pronajímatelem (vlastníkem bytu) 
skutečně dohodli pouze nájemné, které 
vlastně v sobě obsahuje paušální platbu 
za služby. V takovém případě po vás pro-
najímatel nemůže chtít nedoplatek a vy 
nemůžete chtít přeplatek.
Podle § 9 zákona č. 67/2013 Sb., kte-
rým se upravují některé otázky souvi-
sející s  poskytováním plnění spojených 

s užíváním bytů a nebytových prostorů 
v domě s byty, ve znění pozdějších před-
pisů (zákon o službách), platí, že částku 
nájemného a částku za služby lze sloučit 
do samostatné paušální částky, pokud 
si to strany ujednají. Jako samostatnou 
paušální platbu lze rovněž ujednat pou-
ze platbu za poskytované služby. V obou 
případech platí, že platby za poskytova-
né služby se nevyúčtovávají.

FOTO: Pixabay
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Výlety doporučoval i Komenský
Vycházky, turistika či moderně outdoor. 
Stále se jedná o více či méně namáhavý 
pohyb v  terénu, který každý volí pod-
le svých fyzických schopností. A  pokud 
je odhadne dobře, dojde do cíle. Ryze 
účelný pohyb v přírodě získal svůj dneš-
ní smysl až v  půlce 19. století. Přitom 
naši předkové byli na své nohy odká-
záni, pokud si nemohli dovolit koně. Za 
prací se chodívaly i  desítky kilometrů 
denně. První zmínky o něčem, co by se 
na našem území již dalo srovnat s turis-
tikou, obsahují cestopisy z poutí z konce 
15. a  z  16. století. Autoři Martin Kabát 
a Oldřich Prefát z Vlkanova podnikli ne-
závisle na sobě cestu až do Jeruzaléma, 
o  které se pak rozepsali ve svých spi-
sech. Putování s  náboženským pod-
textem bylo obvyklé ve všech zemích 
Evropy, jinou početnou skupinu pout-
níků tvořili pocestní studenti a  řemesl-
ní tovaryši. Osvícené myšlenky pohybu 
v  přírodě jakožto prostředku pro zoce-
lení těla i ducha přinesl ale už Jan Amos 
Komenský. Dokonce prosadil zavedení 
tělesného cvičení do školní osnovy. Sám 
se svými žáky praktikoval různé na svou 
dobu akční hry a chodil s nimi i na výlety.

Vášnivý turista Karel Hynek 
Mácha
Počátky skutečné turistiky, kdy už šlo cí-
leně o poznávání přírodních krás a pěs-
tování zdravého těla i  ducha, se však 
datují až do 19. století, přesněji do doby 
romantismu. Únik od všední reality ně-
kteří nadšenci hledali v přírodě i historii, 
v oblibě bylo poznávat místa nejen ma-
lebná, ale také tajuplná.
Vášnivým průkopníkem turistiky byl 
Karel Hynek Mácha, který se v  srpnu 
roku 1834 vydal s  kamarádem Antoní-
nem Strobachem na šestitýdenní cestu 
do Itálie. Většinu cesty absolvovali pěš-
ky a Mácha si vše zapisoval. Poznámky 
z cest vedl úsečně, nicméně podrobně. 
Na rozdíl od Máchova intimního deníku 
se ale stydlivější čtenář nemusí červenat. 
Z  deníku lze vyčíst, kudy dvojice přátel 
přesně putovala, co viděla, zaznamená-
na byla i strava. „Déšť. Hospoda. Výhled 
na hrad, město a  krajinu od západu 
k  východu. Vltava, na kolmém břehu 
přiléhající vzhůru ke skále domky, kos-
tely, posléze za řekou skaliny. K půlnoci 
na pevné skále starý, krásný, zachovaný 

hrad…“ poznačil si Karel Hynek z prvních 
dnů svého putování. Oba chodci denně 
urazili šedesát kilometrů, při zřejmě ne-
dokonalé výstroji i nijak vydatné stravě 
se jednalo o úctyhodný výkon.
K  Máchově pověsti velkého romantika 
přispělo i  jeho objevování našich hra-
dů, což tehdy byly zarostlé ruiny, kam 
se běžně nechodilo. V místech, kam se 
Karel Hynek často škrábal s nasazením 
vlastního života, dnes obvykle stojí po-
kladny a  zarostlá podhradí nahradila 
parkoviště či stánky s  občerstvením. 
Slavný literát takto navštívil třeba ma-
lebná sídla Kokořín, Bezděz, Kost, Tro-
sky a mnohá další. Místa často maloval, 
zanechal po sobě více než stovku kreseb 
a akvarelů. K raritám patří Máchův pod-
pis z 28. srpna 1833 v pamětní knize na 
vrcholku Sněžky.

Výhled z hřebenů z nosítek
Pořádný rozmach turistiky přišel až ve 
druhé polovině 19. století s rozvojem že-
leznice. Lidé mohli snadněji dosáhnout 
na vzdálenější místa, aniž by za nimi 
museli ujít desítky či stovky kilometrů. 
Zatímco první turisté se vydávali spíše 
za symbolickými místy české historie, 
ti pozdější se už více soustředili na pří-
rodní krásy. Právě v té době se začínalo 
organizovaně jezdit na hory, měšťanské 
rodiny se vypravovaly na zotavenou do 
odlehlých regionů. První penziony vzni-
kaly z  hospodářských stavení, místní si 

mohli přilepšit úlohou horského prů-
vodce nebo nosiče. Bohatí a méně zdat-
ní návštěvníci hor se totiž nechávali vy-
nášet na horské hřebeny či do útočišť 
v  nosítkách s  pohodlnými křesly. Od 
poloviny 19. století už stála na vrcholu 
Sněžky Pruská bouda, za necelých 20 let 
i Česká. V této době se začínají objevo-
vat také první horolezci, nejčastěji z řad 
místních usedlíků, a  také turisté, kteří 
pohyb v přírodě začínají brát jako sport.
Poznávání a  objevování usnadnil také 
rozvoj kartografie, vycházejí turistické 
mapy i  průvodce. Nejstarším takovým 
kouskem u  nás je mapa Jeseníků Mo-
ravskoslezského sudetského horského 
spolku z  roku 1881. Autorem mapy byl 
poručík ve výslužbě Johann Ripper, zeť 
slavného léčitele Vincenze Priessnitze. 
Mapa zobrazovala celý hřeben Hrubého 
Jeseníku, bylo v ní na sto kilometrů vy-
značených stezek. Mapa byla navíc opat-
řena letákem, který informoval o základ-
ních službách v oblasti, zahrnovaly např. 
i vyjížďky na oslíku. Zavzpomínat na prv-
ní turisty můžete na Jesenické magistrá-
le, která vede téměř identickými místy 
jako kdysi.

Pokrokář Náprstek stál u zrodu 
turistických značek
V době národního obrození, kdy vznikla 
řada spolků, byl ustaven Klub českých 
turistů. Stalo se tak 11. června roku 
1888. Jeho předsedou se stal horlivý 
chodec a  demokratický politik Vojtěch 
Náprstek. Ale největším přínosem bylo 
značení tras, které se časem tak propra-
covalo, že se jezdí inspirovat třeba i od-
borníci z  Alp. První trasa, dnes již kvůli 
přehradě neexistující, byla vyznačena 
jen rok po založení klubu. Červená znač-
ka vedla ze Štěchovic ke Svatojánským 
proudům. Následovala trasa z Berouna 
na Karlštejn.
Barvy značení původně neměly žádný 
hlubší význam, zpočátku byly všechny 
červené, až postupně začaly přibývat 
další barvy pro lepší orientaci. Nesigna-
lizují obtížnost, ale červená bývá tou 
hlavní trasou oblasti, např. hřebenovou 
magistrálou. Dnes je u nás díky každo-
ročnímu úsilí značkařů z Klubu českých 
turistů značeno kolem osmdesát tisíc ki-
lometrů tras, což nás staví na první mís-
to v Evropě.

TEXT A FOTO: Hana Kubová

Jen málokterá volnočasová aktivita se těší takové popularitě jako turistika, své příznivce nachází u lidí všech generací. 
Doba koronavirová některým sportům nepřeje, výšlapy do přírody tak pro mnohé zůstávají osvědčeným lékem na 
vyčistění hlavy. Turistika má u nás bohatou tradici. Na výlety s dětmi chodil už Komenský, stovky kilometrů nachodil 
i romantik Karel Hynek Mácha a obrozenec Vojtěch Náprstek stál u zrodu jednoho z nejlepších systémů turistického 
značení na světě.

Turistiku vyznávali Komenský, Mácha i Náprstek

FOTO: Hana Kubová



SPECIÁLNÍ SLEVA  
2%

Speciální sleva 2% PRO ČLENY OS KOVO 
na letecké zájezdy od CK EXIM TOURS 

z nabídky FIRST MINUTE zájezdů na LÉTO 2021.

 Následně 5% SLEVA z LAST MINUTE nabídek. 

Výše uvedené slevy jsou kombinovatelné s jakoukoliv další akční nabídkou CK EXIM TOURS.

call centrum 255 787 787

PRO ČLENY 

OS KOVO



ZÍSKEJTE PENÍZE ZPĚT 
Z NÁKUPŮ NA INTERNETU 
DÍKY TIPLI.CZ

Díky Tipli získáte část peněz z nákupů zpět 
ve stovkách českých internetových obchodů.

Více informací najdete na https://clen.oskovo.cz nebo 
na intranetu OS KOVO. Registrujte se na www.tipli.cz.



Správné znění tajenky z čísla 1: Pevné zdraví a pohodu v tomto roce přeje redakce. Správně luštila a potřebné štěstí při 
losování měla Ludmila Směšná z Velké Bystřice. Blahopřejeme! Získává výhru od vydavatelství Enigma, které připravuje naši 
křížovku a je také vydavatelem časopisu Křížovky pro každého, jehož další číslo vychází 16. února. Na tajenku z tohoto čísla 
čekáme do 1. března 2021 na doručovací adrese redakce nebo na e-mailu novakova.miloslava@cmkos.cz.
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