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Zaměstnanci ZEZ Silko: V okolních fi rmách nám závidí

Podpora OS KOVO zaměstnancům ARRIVA Morava a. s.

Příklady dobré spolupráce mezi odbory a vedením fi rem nebyly nikdy v české porevoluční historii důležitější než dnes. 
ZEZ Silko v Žamberku k takovým příkladům patří. Kolektivní vyjednávání tady proběhlo rychle a korektně. Kováci 
v žambereckém ZEZ Silko se teď mohou pochlubit průměrným zvýšením mezd o šest procent a nárůstem benefi tů. 
Obě strany – odbory i jejich šéfové – totiž staví na vzájemné důvěře a ochotě naslouchat. Vzájemný respekt pomáhá 
i v obtížných časech globální pandemie. 

Odborový svaz KOVO zcela podporuje rozhodnutí svých odborářských kolegů ze společnosti ARRIVA Morava a. s. vyhlá-
sit s platností od 18. 12. 2020 stávkovou pohotovost. Tento krok, kterým se odborové organizace působící u přepravce 
ARRIVA Morava brání proti prodlužování pracovní doby a snižování mezd, je více než oprávněný.

 „Tím, že u nás odbory fungují, se spo-
lupráce všech lidí ve fabrice dostala na 
lepší úroveň. Když se bavím se zaměst-
nanci z některých okolních fi rem, kde 
odbory nemají, slýchávám povzdechy, 
jak u nich mnohé věci neklapou, nejsou 
tam spokojení. Jejich vedení to nerado 
slyší, ale mnohde zaměstnance doslova 
dřou. Ti nám pak odbory tiše závidí. Už 
jen z toho důvodu, aby lidé měli nějaké 
zastání a oporu, je existence odborů 
důležitá,“ zdůrazňuje předseda místní 
ZO OS KOVO ZEZ SILKO Martin Keprta.
ZEZ Silko v Žamberku vyrábí především 
výkonové kondenzátory. Jeho výrobky 
najdeme například v tramvajích, indukč-
ních pecích a mezi pravidelné zákazníky 
patří i prestižní evropská laboratoř pro 
fyziku částic CERN ve Švýcarsku. Po-
dle ředitele společnosti Ing. Vladislava 
Náhlíka tkví úspěch fi rmy v její fl exibi-
litě. „Jsme unikátní v tom, že pro vývoj 

a výrobu máme vše, na co si vzpome-
nete. Jsme sice od roku 2003 součástí 
nadnárodní skupiny Circutor, ale výrobu 
od mateřské společnosti nepřebíráme. 
U nás si výrobky sami vyvineme, vyrobí-
me i prodáme,“ potvrzuje soběstačnost 

fi rmy její ředitel. Podle něho se vyplatila 
snaha podniku v minulých letech získat 
nové zakázky po celém světě. Schop-
nost vyhovět speciálním požadavkům 
zákazníka sehrála v silné konkurenci 

OS KOVO považuje za nepřípustné, 
aby se zaměstnanci takto klíčového 
segmentu stali oběťmi jednostran-
ných manažerských rozhodnutí. Dal-
ší stupňování tlaku na zvýšení rozsa-
hu týdenní pracovní doby a snížení 

mezd zaměstnanců odporuje nejen 
jejich zájmům, ale i zájmům veřejným. 
Ohrožuje totiž bezpečnost všech, kteří 
jsou na dopravní infrastruktuře závislí 
a využívají služeb dopravce. Odborový 
svaz KOVO stojí na straně odborových 

organizací působících v ARRIVA Mora-
va a. s. a všech zaměstnanců, kteří se 
rozhodnou využít zákonných možností 
k obhajobě svých oprávněných zájmů.
 Jaroslav�Souček,�
� předseda�Odborového�svazu�KOVO

pokračování na str. 2

 pokračování na str. 2

ZEZ Silko v Žamberku zaměstnává okolo 180 lidí. Asi čtvrtina je v odborech.� FOTO:�mia
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nezanedbatelnou roli. „Právě předem 
nasmlouvané zakázky pomohly podniku 
překlenout počátek pandemie v minu-
lém roce, za poslední léta byl dokonce 
jeden z nejúspěšnějších. S odbory jsme 
se naučili otevřeně jednat. Důvěra je 
základem vztahu. Věřím, že jsme ji vzá-
jemně získali, a rozhodně bych ji nerad 
ztratil. V oblasti mezd chceme být kon-
kurenceschopní a předejít tomu, aby 
zaměstnanci odcházeli jinam za vyšším 
výdělkem,“ zdůrazňuje Ing. Vladislav 
Náhlík.

Za úspěšným vyjednáváním stojí 
profesionální příprava

Úspěšné postavení firmy na trhu na prv-
ní pohled usnadňuje odborům vyjed-
návací pozici. Ale bez vzájemné ochoty 
managementu a odborářů jednat by 
byl úspěch těžký. Jak ostatně potvrzují 
případy některých prosperujících pod-
niků, které se snaží využít pandemie 
ke zmrazení mezd. Martin Keprta vede 
místní základku sedmým rokem. Ačko-
liv byl před svým zvolením dlouholetým 
členem odborů, praktické zkušenosti  
s jejich vedením neměl. „Museli jsme 
se naučit, jak k sobě s managementem 
najít cestu. Začátky byly kostrbaté, ale 
myslím, že se to podařilo. Je to vidět 
jak na korektních vztazích, tak na růstu 
mzdy. Každý rok, i když situace třeba 
nebyla růžová, se nám podařilo navýšit 
mzdu alespoň o inflaci a něco navíc.  
V nové kolektivní smlouvě jsme vyjed-
nali šest procent. Jedná se o přijatel-

ný kompromis, my navrhovali sedm  
a zaměstnavatel pět. Také došlo k ná-
růstu benefitů na sport a rehabilitaci  
a příspěvků za docházku,“ dodává před-
seda. V neposlední řadě upozorňuje 
také na dodatek kolektivní smlouvy o ná- 
hradě 80 % mzdy, pokud zaměstnanci 
zůstanou doma z nedostatku práce. Ten 
se podařilo prosadit už před třemi lety.
Podmínkou úspěšného vyjednávání je 
podle Martina Keprty znalost ekonomic-
kých výsledků podniku. Jejich analýza 
poskytuje odborářům důležité argu-
menty. „Na pravidelných schůzkách nás 
vedení o výsledcích podniku informuje. 
Letos jsme si také nechali udělat nezá-
vislou finanční analýzu firmy od specia- 
listů z RP, což nám hodně pomohlo. 
Podporu ze strany RP musím pochválit. 
Jejich specialisté i právníci jsou kdykoliv 
k dispozici, díky nim víme, co můžeme  
a jak si stojíme,“ zdůrazňuje předseda.

Benefity OS KOVO mohou přilákat 
zaměstnance do odborů

Dobré výsledky žambereckých nejsou 
zadarmo. Stojí za nimi úsilí celého výbo-
ru a množství času věnovaného odbo-
rářské práci. Jako operátor CNC soustru-
hu pracující často i na tři směny musí 
Martin Keprta najít čas také na vedení 
ZO. K předsednictví mu navíc nedávno 
přibyla i nová funkce v regionální struk-
tuře OS KOVO. „Byl jsem zvolen členem 
Rady OS KOVO a zároveň zástupcem 
volebního obvodu jednotlivých ZO. 
Zatím se rozkoukávám, je to ve stáva-
jící situaci těžké. Hodně mi pomáhá 

komunikace se zmocněncem za Pardu-
bický kraj Láďou Maixnerem. Samozřej-
mě uvolňování na výjezdy do volebních 
obvodů od firmy je složité. Zatím se nám 
daří vzájemná domluva. Rozjednáno je 
mé částečné uvolnění, uvidíme, jak se to 
podaří dotáhnout,“ popisuje svůj nabitý 
program.
S nepříliš velkým zájmem lidí o vstup do 
místních odborů jejich předseda spoko-
jen není. Z přibližně 180 zaměstnanců 
ZEZ Silko je členů OS KOVO asi čtvrti-
na. Zvýšení členské základny je jedním  
z jeho prvořadých cílů. „Ve výboru probí-
ráme strategii, jak zvýšit počet členů, je 
to složité, lidé obrací každou korunu. Je 
to pro ně něco za něco. Nástěnky a sna- 
ha o dobrou informovanost zaměst-
nanců jsou samozřejmostí. Rozdáváme 
i letáky s přihláškou. Třeba benefity 
OS KOVO mohou být zajímavým impul-
sem. Největší zájem je o výhodné tari-
fy od T-Mobile, které mohou odboráři 
získat po určité době členství,“ dodává 
předseda ZO OS KOVO ZEZ SILKO Mar-
tin Keprta. (mia)

dokončení ze str. 1

Předseda ZO Martin Keprta pracuje jako ope-
rátor CNC soustruhu.� FOTO:�mia

Vysokonapěťový kompenzační rozvaděč vyro-
bený v ZEZ Silko.� FOTO:�ZEZ�Silko

V ZEZ Silko se setkali zástupci odborů a vedení firmy - zleva: místopředseda OS KOVO Tomáš Valášek, 
předseda ZO Martin Keprta a ředitel firmy Ing. Vladislav Náhlík.� FOTO:�mia
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Hlasováním o stávce chtějí odboráři zma-
povat mezi zaměstnanci míru podpory 
tohoto krajního kroku pro případ, že se 
ani zprostředkovateli nepodaří kolektivní 
jednání nastartovat a přivést obě strany 
k dohodě. „Po zkušenostech s činností 
zprostředkovatele již v roce 2017, kdy se 
nám také nepodařilo dohodnout se se 
zaměstnavatelem na kolektivní smlouvě 
a od určeného zprostředkovatele žádný 
návrh na řešení sporu nevzešel, rozhod-
ly výbory v ZO OS KOVO Železárny Veselí 
a ZO OS KOVO Válcovny trub Chomutov, 
že uskuteční mezi zaměstnanci hlasování 
o stávce,“ potvrdil rozhodnutí Stanislav 
Malušek, předseda odborů v Železár-
nách Veselí. „Ze strany zaměstnavatele 
jsme doposud nezaznamenali žádnou 
inciativu, která by odblokovala možnost 
dohody na sporných bodech kolektivní 
smlouvy, a spíše očekáváme ještě pro-
dloužení nejistoty, a i to přispělo k naše-
mu rozhodnutí hlasovat o stávce,“ dodal.
Stávkovou pohotovost vyhlásili kováci  
v průběhu ledna celkem ve třech podni-
cích, kromě Železáren Veselí nad Mora-
vou a Válcoven trub Chomutov také  
v Železárnách Hrádek u Rokycan. Všech-
ny patří do hutní skupiny Z-group Steel 
Holding Zdeňka Zemka. Odmítavý postoj 

ke sjednání kolektivní smlouvy zdůvod-
ňuje management nejistotou způsobe-
nou globální koronavirovou pandemií  
a epidemiologickou situací. Odboráři 
však poukazují na to, že pokud situace 
nebrání výkonu práce, nemůže zabránit 
ani jednáním o kolektivní smlouvě, pokud 
se dodrží všechna hygienická nařízení. 
Neochota zaměstnavatele dohodnout se 
na podmínkách pro letošní rok a nejisto-

ta podle zástupců odborů ještě zvyšuje 
míru stresu, jemuž jsou kvůli koronaviro-
vé krizi zaměstnanci vystaveni.
„V případě neúspěšného řízení před 
zprostředkovatelem budeme již vědět, 
zda zaměstnanci podporují použití i to-
hoto krajního prostředku ve snaze pro 
ně zajistit přijatelnou odměnu za práci  
a udržení benefitů, které doposud plynu-
ly z kolektivní smlouvy. Toto je z našeho 
pohledu důležité i pro personální sta-
bilizaci, aby jako doposud neodcházeli 
kvalifikovaní zaměstnanci, kterých na 
trhu není dostatek,“ upozorňuje na hro-
zící dopady absence kolektivní smlouvy 
předseda ZO OS KOVO Válcovny trub 
Josef Maršálek. Odboráři opakovaně 
upozorňují na to, že se část zaměstna-
vatelů snaží zneužít pandemie ve svůj 
prospěch a brání se dohodám o mzdách  
i v případech, kdy k žádným významněj-
ším propadům ve výrobě nedošlo. „Argu-
menty vedení společnosti, které odmítá 
osobní jednání, vnímám tak, že jde spíš  
o snahu využít mimořádné situace  
k tomu, aby se vedení mohlo kolektivní-
mu vyjednávání vyhnout,“ uvedl již dříve 
například Petr Horčic, předseda kováků  
z Železáren Hrádek u Rokycan.
 �(jom)

Nežijeme zrovna v lehké době. Ať už 
chceme nebo nechceme, společnost se 
zásadně proměňuje pod vlivem digitál-
ních technologií (digitální transformace), 
pod tíhou klimatické změny a postup-
ným přechodem na nízkouhlíkovou eko-
nomiku (zelená transformace) a konečně 
vlivem a dopady covidu-19. Je na místě 
obava? Nezapomínejme, každé riziko je 
příležitost. Procesy digitalizace a auto-
matizace vytvářejí nová pracovní místa. 
Nové dovednosti přinášejí nové nápady 
a zvyšují konkurenceschopnost. Indicie 

naznačují, že kompas, který nás má bez-
pečně navigovat v průběhu těchto roz-
sáhlých transformací, ukazuje k tématu 
dovedností a celoživotnímu učení.
ČMKOS proto v rámci projektu ESF „So- 
ciální dialog a Společnost 4.0“ organizuje 
diskusní fóra, jejichž náplní je v modero-
vaném formátu mluvit o dovednostech 
zaměstnanců, roli firemního vzdělává-
ní a příslibu celoživotního učení. Tento 
projekt je financován z Evropského so-
ciálního fondu prostřednictvím Operač-
ního programu Zaměstnanost a státního 

rozpočtu České republiky. Účast na dis-
kusním fóru je otevřena všem, tj. není 
podmíněna pracovní pozicí, ani nutnou 
zkušeností z oblasti vzdělávání dospě-
lých a firemního HR (personalistiky).
Diskusní fóra se uskuteční online pro-
střednictvím MS Teams od února do červ-
na v termínech uvedených na pozvánce 
na webu ČMKOS. Zde naleznete také 
odkaz k potřebné registraci: https://www.
cmkos.cz/cs/obsah/219/pozvanka-na-line-
diskusni-fora-jak-neztratit-hlavu-v-dobe-
ve/311633 (CMKOS,�red)

V Chomutově a Veselí budou hlasovat o krajním řešení

ČMKOS: Jak neztratit hlavu v době společenských změn

V Železárnách Veselí nad Moravou a Válcovnách trub Chomutov se chystá hlasování o stávce. Tamní odboráři se tak 
rozhodli poté, co ani nedávné vyhlášení stávkové pohotovosti nezměnilo přístup vedení obou podniků k podpisu kolek-
tivní smlouvy na letošní rok. Vyjednávacím týmům základních organizací Odborového svazu KOVO se přes opakované 
snahy nepodařilo přimět zaměstnavatele ke společným jednáním. Požádali už Ministerstvo práce a sociálních věcí  
o určení zprostředkovatele.

Poradny jsou tady!

Jako každý rok tak také letos i během pandemie COVID-19 jsme pro členy OS KOVO připra-
vili brožuru se souhrnem odborných právních poraden, které byly otištěny v Kováku v roce 
2020. Všechny texty byly však před knižním vydáním jednotlivými autory aktualizovány, 
takže odrážejí platnou legislativu.  Brožurka, která je doplněna kreslenými vtipy našich 
redakčních kreslířů Miroslava Pavlíka a Miloslava Marteneka, je k dispozici na regionálních 
pracovištích OS KOVO, kde se o ni mohou zájemci také přihlásit. (red)

Ve Válcovnách trub Chomutov připravují 
hlasování o stávce.    

FOTO:�J.�M.
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„Odbory na jednání tripartity přišly 
s návrhem, aby se vyhlásil velikonoč-
ní lockdown. Situaci považujeme za 
neuvěřitelnou. Vše doprovází chaos,“ 
uvedl Středula. Podle něj zdravotnímu 
systému hrozí kvůli šíření covidu „totál-
ní kolaps“ a zdravotníci jsou přetížení. 
Předseda poukazoval na to, že vláda 
nařízení vyhlašuje ze dne na den. Kriti-
zoval to, že se opatření netýkají praco-
višť.
Velikonoce budou téměř za šest týdnů. 
Odbory navrhují, aby se provoz ome-
zil třeba pár dnů před Velkým pátkem 
a pár dnů po svátečním pondělí. Dohro-
mady by uzávěra i se svátky trvala 
téměř deset dnů. „Říkáme to dopředu, 
ať se tím vláda může zabývat, může to 
řádně projednat, ať se nedostane pod 
tlak,“ zdůvodnil prodlevu do Velikonoc 
Středula. Odbory uzávěru navrhovaly 
už loni. Tehdy doporučovaly zastavení 
provozu a omezení kontaktů na mini-
mum kolem 17. listopadu. S návrhem 
neuspěly.
Odboráři a zaměstnavatelé chtěli na 
tripartitním jednání od premiéra a mi-
nistrů slyšet, jaké kroky kabinet pro 
zvládnutí situace zvažuje a jaké chystá. 
O nastavení opatření chtěli jednat.
„Nedozvěděli jsme se nic... Nechodíme 

na tripartitu, abychom jen poslouchali. 
Chceme vědět konkrétní návrhy řeše-
ní situace a škálu opatření, všechny 
informace hovoří o zhoršování situace 
a hrozícím kolapsu zdravotnictví,“ uvedl 
Středula.
Jeho slova potvrdil šéf Svazu průmyslu 
a dopravy Jaroslav Hanák. „Čekali jsme, 
co bude doporučeno fi rmám v ob-
lasti testování, zlepšení systému očko-
vání a distribuce očkovacích látek, to 

jsme bohužel nedostali. Je pravda, pan
předseda vlády nedovolil ani členům 
vlády, aby na to reagovali. Řekl, že to bu-
de projednáno na vládě,“ uvedl Hanák.
Ministryně práce Jana Maláčová míní, 
že by se v nynější situaci měla projedná-
vat všechna opatření, která by omezila 
kontakty lidí. „Je to vysoce žádoucí. Na 
vládě se dozvíme návrhy ministerstva 
zdravotnictví. To je resort, který je za to 
zodpovědný,“ dodala Maláčová. (ČTK)

„Především jsem se snažila pomáhat 
členům ZO v organizačních záležitos-
tech a jejich hospodaření. Později 
vzniklo regionální pracoviště, kde se 

stal vedoucím PhDr. Milan Fiala. Byl to 
ten nejlepší šéf, jakého jsem si moh-
la během své pracovní kariéry přát. 
Nesmím zapomenout také na ostatní 

kolegy, například Ivo Brožíka, Marii Sto-
dolovou a další, se kterými jsem i mimo 
RP spolupracovala. Všichni mi byli opo-
rou a dobré kolegiální vztahy mě vždy 
velmi motivovaly,“ zavzpomínala Věra 
Bůžková. Podle svých slov se těší na 
chvilky s rodinou. „Hlavně se chci věno-
vat rodině a svému vnukovi Toníčkovi 
a také naší chalupě na Vysočině, kam 
s námi rád jezdí,“ dodává.
Administrativní povinnosti na RP Praha 
převzala za odcházející kolegyni Šárka 
Brtková. „Myslím, že budu mít dobrou 
nástupkyni. Přeji všem na RP hodně 
zdraví a úspěchů v práci i životě, děku-
ji za přání i krásné dárky,“ rozloučila se 
Věra Bůžková.
 (red)

Odbory navrhují zavedení takzvaného lockdownu v Česku, a to kolem Velikonoc. Podle odborářů by celostátní uzávěra 
zhruba na deset dnů pomohla zvládat zhoršující se epidemickou situaci. Na tiskové konferenci po jednání tripartity to
v pondělí 22. února řekl předseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula.

Přátelským setkáním v úterý 2. února na pražské centrále se s kolegy rozloučila Věra Bůžková, odcházející do zasloužené-
ho důchodu. Celých třicet let svou prací vytvářela zázemí a podporu kovákům ve Středočeském kraji. Nejprve jako spe-
cialistka pro Středočeský kraj, později jako odborná administrativní pracovnice na RP Praha. Ale v kováckých odborech 
působila už od roku 1982. 

Na tripartitě padl návrh na zavedení celostátního 
lockdownu kolem Velikonoc

Dobré vztahy s kolegy mě v práci vždy motivovaly

Na jednání tripartity se odboráři konkrétní návrhy vlády pro zvládnutí situace nedozvěděli. 
� FOTO:�Vláda�ČR

Věra Bůžková (uprostřed) se u příležitosti svého odchodu do důchodu rozloučila s kolegy na pražské 
centrále.� FOTO:�OS�KOVO
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Stravování zaměstnanců 2021
Finance | Jindřiška Plesníková, specialistka úseku odborové politiky OS KOVO

Vzhledem k častým dotazům čtenářů Kováku na změny v oblasti stravování zaměstnanců a pří-
spěvků na závodní stravování přinášíme vybraný přehled právních předpisů pro závodní stravování 
v letošním roce. 

Zaměstnavatel může 
zabezpečovat stra-
vování svých zaměst-
nanců ve vlastním 
zařízení nebo je zajiš-

ťovat prostřednictvím jiných subjektů. 
Příspěvek na stravování lze poskyto-
vat v nepeněžní nebo i peněžní formě. 
Výše nákladů, které může zaměstna-
vatel zahrnout do daňových výdajů, se 
liší podle toho, jakým způsobem je stra-
vování zabezpečováno. Daňový režim 
na straně zaměstnance pak závisí na 
formě příspěvku na zvýhodněné stra-
vování.   

Legislativa

Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce,
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 
Vyhlášky pro veřejnou sféru:
Vyhláška 114/2002 Sb., o FKSP,
vyhláška č. 84/2005 Sb., o nákladech 
na závodní stravování a jejich úhradě 
v příspěvkových organizacích zřízených 
územními samosprávnými celky,
vyhláška č. 430/2001 Sb., o nákladech 
na závodní stravování a jejich úhradě 
v organizačních složkách státu a stát-
ních příspěvkových organizacích.
Dále pak zákon č. 250/2000 Sb., o roz-
počtových pravidlech územních rozpoč-
tů, zákon 218/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech a Zákon o státním podniku.

Stravování zaměstnanců ve vlastním 
zařízení nebo zajišťované zaměstna-
vatelem prostřednictvím jiných sub-
jektů

Daňový�režim�na�straně�zaměstnavatele:�
Daňovými výdaji jsou náklady na pro-
voz vlastního stravovacího zařízení, 
kromě hodnoty potravin, nebo příspěv-
ky na stravování zajišťované prostřed-
nictvím jiných subjektů a poskytova-
né až do výše 55 % ceny jednoho jídla 
za jednu směnu, maximálně však do 
výše 70 % stravného vymezeného pro 
zaměstnance v § 6 odst. 9 písm. b) ZDP 
při trvání pracovní cesty 5 až 12 hodin. 
Příspěvek na stravování lze uplatnit 
jako výdaj (náklad), pokud přítomnost 
zaměstnance v práci během této sta-
novené směny trvá aspoň 3 hodiny. 

Příspěvek na stravování lze uplatnit 
jako výdaj (náklad) na další jedno jíd-
lo za zaměstnance, pokud délka jeho 
směny v úhrnu s povinnou přestávkou 
v práci, kterou je zaměstnavatel povi-
nen poskytnout zaměstnanci podle 
zvláštního právního předpisu (zákoník 
práce), bude delší než 11 hodin. Pří-
spěvek nelze uplatnit na stravování 
za zaměstnance, kterému v průběhu 
směny vznikl nárok na stravné podle 
zvláštního právního předpisu (cestovní 
náhrady). 
Za stravování ve vlastním stravovacím 
zařízení se považuje i stravování zabez-
pečované ve vlastním stravovacím 
zařízení  provozované prostřednictvím 
jiných subjektů (§ 24 odst. 2 písm. j) bod 
4 ZDP).
Při zabezpečování stravování ve vlast-
ním zařízení daňovými výdaji jsou 
náklady na provoz tohoto stravovacího 
zařízení, kromě hodnoty potravin. Při 
zabezpečování stravování prostřed-
nictvím jiných subjektů jsou daňový-
mi výdaji příspěvky na stravování, a to 
až do výše 55 % ceny jednoho jídla za 
jednu směnu, maximálně však do výše 
70 % horního limitu stravného vymeze-
ného pro zaměstnance v tzv. „nepodni-
katelské sféře“ (§ 6 odst. 9 písm. b) ZDP) 
při trvání pracovní cesty 5 až 12 hodin.
Příspěvek na stravování, jak je uvede-
no výše, může zaměstnavatel uplatnit 
jako daňový výdaj, pokud přítomnost 
zaměstnance v práci během jeho sta-
novené směny trvá aspoň 3 hodiny. Při 
směně delší než 11 hod. (včetně povin-
ných přestávek v práci) lze do daňo-
vých výdajů zahrnout i další příspěvek. 
Jiné nebo vyšší výdaje na stravování 
nemůže zaměstnavatel do daňových 
výdajů zahrnout, a to ani v případě, 
že právo zaměstnanců na ně vyplývá 
z kolektivní smlouvy, vnitřního předpi-
su nebo pracovní či jiné smlouvy (§ 25 
odst. 1 písm. j) ZDP).

Daňový�režim�na�straně�zaměstnance:�
Od daně z příjmu fyzických osob (jako 
příjem zaměstnance) je osvobozena 
hodnota stravování poskytovaného 
jako nepeněžní plnění zaměstnava-
telem zaměstnancům ke spotřebě na 
pracovišti nebo v rámci  stravování 

zajišťovaného prostřednictvím jiných 
subjektů (§ 6 odst. 9 písm. b) ZDP). Toto 
osvobození je bez limitu.
Jelikož jsou nepeněžní příspěvky na 
stravování osvobozeny od daně z pří-
jmů fyzických osob, nezahrnují se 
do vyměřovacího základu pro odvod 
pojistného a pojistné se z těchto pří-
spěvků neodvádí. 

Peněžitý příspěvek na stravování

Daňový�režim�na�straně�zaměstnavatele:�
Hodnotu peněžních příspěvků na stra-
vování zaměstnanců může zaměstna-
vatel zahrnout do daňových výdajů,
a to i v případě nadlimitního plnění. 

Daňový�režim�na�straně�zaměstnance:�
Peněžní příspěvky na stravování jsou 
u zaměstnanců  osvobozeny,  maximál-
ně však do výše 70 % stravného vyme-
zeného pro zaměstnance v ustanovení
§ 6 odst. 9 písm. b) ZDP (při trvání 
pracovní cesty 5 až 12 hodin), což činí 
v roce 2021 částku 75,60 Kč za odpra-
covanou směnu. Nad tento stanovený 
limit se bude jednat o zdanitelný pří-
jem zaměstnance a jako takový se bude 
zahrnovat do vyměřovacího základu 
pro odvod pojistného a pojistné se
z těchto příspěvků bude odvádět. 
Jelikož se hovoří o jedné stanovené 
směně, tak v případě peněžního pří-
spěvku nelze poskytnout další příspě-
vek na stravování, pokud bude stano-
vená směna delší než 11 hodin.
Rozporné stanovisko mezi daňovými 
poradci a výklady pracovníků MFČR je 
u délky odpracované směny.
Zatímco jedna strana  tvrdí, že smě-
na musí být odpracována celá pro 
vznik osvobození, tak druhá strana 

� FOTO:�Pixabay� FOTO:�Pixabay
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říká, že pro osvobození odpracování 
celé směny není podmínkou.
Dále se pak obě strany neshodly na dél-
ce stanovené směny, která může v ně-
kterých případech být i dvouhodinová 
(týká se například učitelů a lékařů).

Srovnání některých rozdílů straven-
ky a peněžního příspěvku

Nepeněžitá hodnota stravování je u za- 
městnance osvobozena bez limitu. 
Není ani důležité, z jakých zdrojů je hra-
zeno, tzn. jedná-li se o náklad z daňo-
vých výdajů / nákladů, ze sociálního  
fondu z FKSP nebo na vrub nedaňových 
výdajů/ nákladů.
Naopak limitem je daňová uznatelnost 
nepeněžního plnění u zaměstnavatele.
U stravenkového paušálu je tomu na-
opak.
Další rozdíl je také v případě stravování 
zaměstnanců v době čerpání dovole-
né a po dobu jejich dočasné pracovní 
neschopnosti (§ 236 ZP). 
Při poskytování zvýhodněného stra-
vování zaměstnancům v době čerpání 
dovolené a v době jejich dočasné pra-
covní neschopnosti ve vlastním zaříze-
ní zaměstnavatele žádné další nákla-
dy (výdaje) na provoz těchto zařízení 
nevznikají. 
Při zabezpečování stravování pro-
střednictvím jiných subjektů výdaje na 
zvýhodněné stravování zaměstnanců 
v době čerpání dovolené a v době, kdy 
jsou zaměstnanci v dočasné pracovní 
neschopnosti, nemůže zaměstnava-
tel zahrnout do daňových výdajů, a to 
ani v případě, že právo zaměstnanců 
na takové plnění vyplývá z kolektivní 

smlouvy, vnitřního předpisu zaměst-
navatele nebo pracovní či jiné smlouvy.  
S výjimkou, že přítomnost zaměstnan-
ce v práci během stanovené směny, kdy 
zaměstnanec čerpal dovolenou, trvala 
aspoň 3 hodiny (např. při stanovené 
délce směny 8 hod. zaměstnanec čerpá 
4 hod. dovolené). Na zvýhodněné stra-
vování zaměstnanců v době dovolené 
a v době dočasné pracovní neschop-
nosti zaměstnanců může zaměstnava-
tel zaměstnancům přispívat pouze ze 
sociálního fondu, ze zisku po zdanění, 
anebo na vrub nedaňových výdajů.  
(§ 24 odst. 2 písm. j) bod 4 ZDP).
Nepeněžní příspěvky na stravová-
ní poskytované zaměstnavatelem 
zaměstnancům v době čerpání dovo-
lené a době jejich dočasné pracovní 
neschopnosti jsou osvobozeny od daně 
za předpokladu, že jsou poskytovány 
zaměstnavatelem v rámci zavedené-
ho systému  stravování (dohodnuto  
v kolektivní smlouvě nebo vnitřním 
předpisu). 
U peněžního plnění by se v takovémto 
případě vždy jednalo o zdanitelný pří-
jem zaměstnance, a jako takový by se 
počítal do vyměřovacího základu pro 
pojistné.

Poskytování souběžně stravenek 
(vlastní stravování) a finančního pří-
spěvku

V soukromém sektoru to je možné. Jen 
nelze poskytovat zaměstnanci sou-
časně jak např. stravenku, tak finanční 
příspěvek. V současné době tak nelze 
ani řešit 12hodinové pracovní směny, 
kde lze poskytnout 2 stravenky. Finanč- 
ní příspěvek je dán na jednu směnu,  

a trvá-li směna 12 hodin, tak je možnost 
poskytnou 2 stravenky, 2 jídla, ale pou-
ze jeden finanční příspěvek. Je vhodné 
toto upravit buď v kolektivní smlouvě, 
popřípadě ve vnitřním předpisu.
Ve veřejné sféře tam, kde je např. jídel-
na, nelze vedle toho některým zaměst-
nancům poskytnout v současné době 
finanční příspěvek, a to ani v případě, 
že by to bylo z důvodu dietních. Připra-
vuje se nová vyhláška pro stravování 
ve veřejné sféře, která uvažuje o tom, 
že pokud má někdo dietu, bude nutné 
přinést potvrzení od lékaře. Vyhláška je 
zatím v přípravné fázi.

Informace na závěr

V současné době jsou rozporuplné 
výklady k peněžnímu příspěvku na stra-
vování. Jiný výklad májí daňoví porad-
ci a s jinými výklady se setkáváme ze 
strany pracovníků MFČR a GFŘ. Roz-
dílné výklady se týkají například délky 
pracovní směny pro možnost obdržet 
peněžní příspěvek tak, aby byl osvobo-
zený. Z důvodů přetrvávajících nejas-
ností rozhodla Rada ČMKOS dne 15. 2. 
2021 o tom, aby byl prostřednictvím 
ČMKOS vznesen požadavek na Minister-
stvo financí o jasný výklad vztahující se 
k peněžnímu příspěvku na stravování. 

dokončení ze str. 5

Agresivní a hlučný soused
Bydlení | JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR 

Jakým způsobem se mohu bránit agresivnímu sousedovi, který bydlí v bytě nade mnou? Nejenom, 
že se chová velmi hlučně, ale několikrát týdně odtamtud slyším, jak hází věcmi, řve na svou partner-
ku, která brečí, myslím, že jí i fyzicky ubližuje. Z mého pohledu je to doslova teror. Do bytu jsem se 
nastěhoval před půl rokem, pokoušel jsem se mu domluvit, pokaždé slíbil, že se zklidní, ale pak se 
začal chovat stejně. Kontaktoval jsem majitelku domu, řekla, že je těžké mu dát výpověď, protože 
má nájemní smlouvu na dobu neurčitou. Nejde jen o to, že je to velice stresující situace, mám taky 
strach, aby svojí partnerce něco neudělal.                                                                   P. S., Praha

Volejte policii, jak-
mile hluk, pláč a agrese zejména  
v noci v bytě začne. Pomůžete tím 
pronajímatelce, aby  měla v ruce argu-
menty vůči agresivnímu sousedovi, 
a zároveň si nebudete vyčítat, že jste 
byl lhostejný k vzniklé situaci, možná 
domácímu násilí. Pronajímatelka by 

měla souseda upozornit, že jsou na 
jeho chování  v domě stížnosti, že má 
záznamy výjezdů  policie a že pokud 
se takového chování nezdrží, bude 
mu dána výpověď  z nájmu bytu pro 
hrubé porušení povinností nájemce, 
konkrétně pro opakované nedodržení 
pravidel obvyklých pro chování v domě 

nebo rozumných pokynů pronajímatele  
(§ 2256 občanského zákoníku).
Možná budete muset opakovaně paní 
pronajímatelku vyzvat, aby situaci  
v domě řešila. Řešení takovýchto situa-
cí vyžaduje hodně trpělivosti. Společ-
né soužití v domě bývá někdy bohužel 
složité.

�FOTO:�Ilustracnifotky
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Záruční doba při výměně zboží
Spotřebitelské právo | JUDr. Zdeňka Vejvalková, specialistka na spotřebitelské právo, Brno

Reklamoval jsem křeslo, které po roce užívání vypadalo, jako by ho užívalo již několik generací naše-
ho rodu. Navíc se uprostřed prosedělo, něco v sedací části prasklo a uprostřed byla tak 10 cm pro-
hlubeň a pod ní nějaký kus dřeva, které tlačilo. Po 28 dnech jsem od prodejce dostal informaci, že 
reklamace křesla byla výrobcem uznaná a prodejce dojede, doveze nové křeslo a odveze reklamova-
né. Podle mne reklamace proběhla v pořádku. Mám, ale jiný problém. Nevím, zda na nové křeslo je 
nová dvouletá záruční doba nebo mi pokračuje ta stará na původní křeslo.    M. V., Brno

Pokud jde o zákon, 
není na tento dotaz 

jednoduchá odpověď. Ve starém záko-
níku bylo zcela jasně zakotveno to, že 
pokud dojde k výměně výrobku, začíná 
s novým výrobkem běžet nová záruční, 
dvouletá doba. Konkrétně šlo o dnes 
již neplatné ustanovení starého občan-
ského zákoníku, které v něm upravoval 
§ 627 odst. 2 a zněl: „Dojde-li�k�výměně,�
začne�běžet� záruční� doba� znovu�od�pře-
vzetí�nové�věci.“�Pak bylo každému jasné, 
jak to ve vašem případě je. 
Toto se změnilo v tzv. novém občan-
ském zákoníku č. 89/2012 Sb. Jeho usta-
novení není v této věci vůbec jasné. Je 
zde sice uvedeno, že pokud si spotřebi-
tel koupí vadnou věc, má právo ji rekla-
movat a žádat dodání nové věci bez 
vad. Vady lze dle § 2165 občanského 
zákoníku reklamovat v době 24 měsíců 
od převzetí věci. Není zde ale uvedeno, 
že toto platí i v případě výměny. Někteří 
právníci dovozují, že tomu tak je, jiní, že 
ne. Neexistuje žádný jednotný výklad.  
Dle názoru jedněch i v případě vymě-
něné věci nebo její součástky běží 
nová záruční doba. Zákon totiž neuvádí 
„od prvního převzetí“, ale jen od pře-
vzetí nového výrobku, a proto je nut-
né vztáhnout toto pravidlo na každé 
převzetí nové věci v rámci reklamace,  
a záruční doba by tedy běžela právě 
od převzetí zboží-výrobku, tedy i zboží 
vyměněného, protože nové je.
Většina právníků ale zastává názor 
opačný, že záruční doba dle jejich názo-
ru běží od převzetí původní věci. Ovšem 
ani tito nemají oporu v zákoně.
V případě sporu by pak bylo zřejmě 
nezbytné, aby se s touto otázkou vypo-
řádal soud a ten by rozhodoval pouze  
v jedné, tedy konkrétní kauze.
Dosud nebyla přijata novela nového 
občanského zákoníku, která by tuto 
nejasnost odstranila. Tak si spousta 
spotřebitelů zatím marně klade otáz-
ku, kterou jste položil i vy: „Běží nová 
záruční doba na nově dodanou věc  
v rámci reklamace z kupní smlouvy?“ 
Sice víme, co je to záruka za jakost, 
protože na tuto otázku nám odpovídá 

ustanovení § 2013 občanského záko-
níku, které uvádí: „Zárukou� za� jakost�
se� prodávající� zavazuje,� že� věc� bude� po�
určitou� dobu� způsobilá� k� použití� pro�
obvyklý� účel� nebo� že� si� zachová� obvyk-
lé� vlastnosti.“ To znamená, že ve chvíli, 
kdy má kupující záruku za jakost, může 
legitimně očekávat, že věc bude po 
danou dobu způsobilá k provozu pro 
její obvyklý účel a že si zachová obvyklé 
vlastnosti. Ale zákonodárce jasně neu-
pravil lhůtu pro všechny situace, kdy 
ke spotřebiteli dochází ono nové zboží. 
Já zastávám názor první skupiny práv-
ní veřejnosti, ale jde o můj nebo jejich 
právní názor. Ani jeden z nás však není 
oprávněn provádět právní výklad usta-
novení zákona. A žádný z našich práv-
ních názorů není závazný. Jak uvádím, 
právní názor je právní názor, každý 
právník ho může mít jiný, ale nemůže 
změnit ustanovení zákona, které není 
jasné, a nemůže ho udělat jasným, to 
je možné pouze přijetím novely zákona  
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
Do té doby platí, že co se týká běhu 
nové záruční doby na nově dodanou 
věc v rámci reklamace, tak v novém 
občanském zákoníku absentuje výslov-
né ustanovení, které by stanovilo, že od 
okamžiku výměny zboží, tj. od dodání 

nové věci, běží nová záruční doba, jako 
tomu bylo před novým občanským 
zákoníkem. Jak se říká „čtyři by se háda-
li“, jak to zákonodárce zamýšlel.
Z tohoto pohledu je pro spotřebitele 
nejvýhodnější odstoupení od smlou-
vy, jde-li to. To je možné do 14 dnů od 
doručení výrobku při objednávce tzv. 
na dálku – e-shop, katalog a jiné. Další 
možnost odstoupení je, pokud nedojde 
k vyřízení reklamace do 30 dnů nebo 
jde-li o neodstranitelnou vadu a výrob-
ce nemá stejný výrobek na výměnu. 
Ten musí být opravdu stejný – i pokud 
jde o barvu, typ apod., prostě totožný.
POZOR! Nic ale nebrání tomu, aby si 
smluvní strany (tj. prodejce a spotřebi-
tel) ujednaly, že pokud dojde k výměně 
zboží, bude u tohoto zboží běžet nová 
záruční doba 24 měsíců. Také prodá-
vající svým jednostranným prohláše-
ním vůči spotřebiteli může takto učinit. 
Toto je třeba zakotvit ve smlouvě, proto 
je třeba smlouvy opravdu číst, stejně 
tak jako obchodní podmínky prodejce. 
Pokud zde takové ustanovení nenajde-
te, zeptejte se prodejce, nejlépe písem-
nou formou, zda poskytuje novou záru-
ku na zboží dodané jako nové v rámci 
výměny při reklamaci. Vyhnete se tím 
případnému nedorozumění.

� FOTO:�Pixabay
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Darování chaty
Spotřebitelské právo | JUDr. Zdeňka Vejvalková, specialistka na spotřebitelské právo, Brno

Chci synovi darovat svoji chatu, kterou jsem koupil před pěti lety. Jsem velmi pracovně vytížen, prá-
ce si vážím a věnuji se jí. Tím pádem nezvládám údržbu a opravy chaty. Vše zde zajišťuje syn, a proto 
bych ji chtěl převést na něho. Ale rád bych na ni občas jezdil. Co všechno musím udělat? Kolik musí 
syn dát svému bratrovi, aby se s ním vyrovnal?    S. O., Brno

Nejprve je třeba svo-
je kroky řádně roz-
vážit. Darování může 
přinést i různá úskalí 

a předem je třeba o nich vědět. Tento 
krok je velmi důležité pečlivě zvážit! 
Je nezbytné si uvědomit všechna pro  
a proti. Zejména si musíte uvědomit 
velmi důležitou věc, že nezvratně při-
cházíte o své vlastnictví k objektu, který 
darujete. To znamená, že již nemáte ze 
zákona právo o této nemovitosti rozho-
dovat! Nemůžete mluvit do její přestav-
by, nevyžaduje se váš souhlas k jejímu 
prodeji, ani nájmu, ani při darování jiné 
osobě, než je obdarovaný. Když něco 
darujete, znamená to, že obdarované-
mu nadále umožňujete plnou dispozici 
s předmětem, tedy darem.

Jak postupovat při darování

Pokud se i poté, co vše pečlivě zváží-
te, k tomuto kroku odhodláte, je třeba 
sepsat darovací smlouvu, jejíž sepsání 
doporučuji ponechat na advokátovi, 
aby byly naplněny všechny náležitosti 
a do smlouvy vložena vaše práva jako 
dárce (např. doživotní užívání a byd-
lení), taktéž lze vznést další požadav-
ky, jako např. péče obdarované osoby  
o dárce v době nemoci, stáří. 
Doporučení: Advokáti mají smluvní 
ceny. Vždy je žádoucí jich obvolat více, 
sdělit, co potřebujete, a požadovat 
informaci o tom, kolik si budou účtovat. 
Rozdíly v cenách bývají značné.

Smlouva a práva dárce

Ve smlouvě je třeba zakotvit i právo uží-
vání či bydlení. V případě práva doživot-
ního bydlení a užívání může obdarova-
ný, tedy nový vlastník, nemovitost např. 
prodat nebo může být prodána v rám-
ci exekuce, i když vaše právo zůstává 
zachováno, stává se vlastníkem někdo 
jiný než obdarovaný. 

Pozor na exekuce! 

V případě hrozby možnosti exeku-
ce, např. pokud by obdarovaný vedl 
nezřízený život, např. rád popíjí, hra- 

je automaty, neustále si půjčuje nebo 
pokud podniká, je třeba si uvědomit, že 
vždy přichází v úvahu zvýšené nebez-
pečí i pro vás, pokud chcete nemovi-
tost užívat. Vždy je pro vás výhodnější, 
pokud se vaše právo vztahuje na celý 
objekt. V tom případě nelze do objek-
tu nikoho nastěhovat, i když se změní 
majitel. 

Základní informace k darovací 
smlouvě

Právní úprava je zakotvena v § 2055  
a násl. občanského zákoníku č. 82/2012 
Sb. viz www.zakonyprolidi.cz.

Návrh na vklad do katastru nemovi-
tostí

Pokud dochází k jakémukoli převodu 
nemovitosti, je třeba pro jeho účinnost 
provést vklad do katastru nemovitostí, 
ten se provádí na základě návrhu. For-
muláře obdržíte na příslušném kata-
strálním úřadu nebo jsou k dispozici  
v elektronické podobě na jeho strán-
kách. Máte-li sjednaného advokáta, 
zařídí vše potřebné on. Pohlídat si, zda 
je uvedeno ve smlouvě a zda je zapsáno 
i právo vás jako dárce na doživotní byd-
lení a užívání! A v jakém rozsahu.

Musí se obdarovaný vypořádat se 
sourozenci?

Obdarovaný se nemusí tzv. vypořádá-
vat se sourozenci ani dárce nemá vůči 
nim žádnou povinnost. Pokud by však 
dárce zemřel, pak u dědického řízení 
může dojít k započtení daru, a to v době 
tří let před úmrtím zůstavitele-dárce.

Závěr – co si uvědomit především

a) Dárce přestává být vlastníkem 
nemovitosti, z toho plyne, že má 
pouze práva uvedená ve smlouvě 
a nadále nemůže vystupovat jako 
vlastník. Ztrácí právo, jakkoli roz-
hodovat o nemovitosti, toto právo 
přechází na obdarovaného. Ten pak 
naopak může rozhodovat prakticky 
o všem včetně prodeje, pronájmu, 
rekonstrukci…

b) Darování je více méně nevratným 
krokem, vrácení daru není jednodu-
chá věc a soudy jen zcela výjimečně 
rozhodují ve prospěch dárce, který 
toto požaduje. 

c)  Při úmrtí obdarovaného přechází 
darovaná nemovitost na jeho dědi-
ce, vlastníky se tedy stávají oni dle 
vypořádání dědictví notářem.

d)  Pokud byste zemřel v průběhu tří let 
po darování, je možný tzv. zápočet 
daru v dědickém řízení, tak jak uvádí 
občanský zákoník.

e)  Při výkonu exekuce na obdarova-
ného může být postižena i nemovi-
tost darovaná (přechod vlastnictví). 
Může být nařízen prodej darované 
nemovitosti, a pokud není řádně 
upraveno užívací právo a právo 
doživotního bydlení dárce – např. 
pokud se toto právo vztahuje jen na 
polovinu domu, může se do druhé 
poloviny nastěhovat nový majitel.

f)  Právo doživotního užívání či bydlení 
(dříve tzv. věcná břemena) zůstává 
zachováno vždy, tj. když obdarova-
ný chatu prodá, dále daruje, dojde  
k dědění apod.

 

� FOTO:�Pixabay

� FOTO:�Daniel�ADAM
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Čistota půl zdraví

Stále se o tomto tématu hovoří, ale 
kde lze nalézt relevantní a srozumi-
telné informace k SARS-CoV-2 i mimo 
působnost ČR? Chceme-li mít přehled 
nejen o České republice, je nutné využít 
informace ze zahraničí. Následující web 
https://ourworldindata.org/grapher/
covid-stringency-index je sice v anglič-
tině, ale jednoduchým výběrem státu 
získáme přehledně aktuální indexové 
číslo, počet nemocných a zemřelých,  
a zejména jaká protiepidemická opatře-
ní jsou v konkrétních státech zavedena. 
V českém internetovém prostředí je pře-
hledný web ministerstva zdravotnictví  
k problematice SARS-CoV-2 pod adresou 
https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/
covid-19.�Nezajímáme-li se o COVID-19 
a raději využíváme alternativních a pří- 
rodních léčebných postupů, jistě při-
jde vhod web www.mojezdravi.cz, kde 
srozumitelnou formou získáme velké 
množství informací o nejrůznějších ne-
mocech, bylinkách a přírodních postu-
pech léčby.

Od Aše až k Bukovci

Rádi byste cestovali, ale komplikova-
ná situace vám brání zaletět si k moři 
nebo do Alp? Můžeme využít mno-
ha zajímavých míst, třeba i za humny  
v naší zemi. Přehledně pro vnitrostát-
ní cestování můžeme využít chytrého 
rozcestníku www.kudyznudy.cz, kde si 
můžeme vybrat buď podle tematických 
výletů, anebo přímo konkrétní lokaci,  
o kterou se zajímáme. Jsme-li spíše 

cestovatelé po památkách v ČR, bude pro 
nás zajímavou inspirací www.hrady.cz,
kde nalezneme přehledně rozdělené 
stavební památky v ČR. Najdou se mezi 
námi i tací, kteří se na výlet vydají až 
na základě doporučení nebo zajíma-
vé reportáže v TV. Pro tyto účely Česká 
televize zřídila velmi zajímavý web Tou-
lavá kamera (https://www.ceskatelevize.
cz/porady/1126666764-toulava-kamera/), 
kde si opět můžeme vybrat dle odvysí-
lané reportáže, regionu, nebo jen prostě 
zapíchnout prst do mapy a plánovat náš 
budoucí výlet.

Sousedovic Toníček nemá žádný 
koníček

To bychom nebyli my, kdybychom neku-
tili nebo nezahradničili. Již dávno se 
ve světě hovoří o tom, že jsme velmoc  
v chataření. K tomu samozřejmě patří  
i nejrůznější kutilské zlepšováky, zahrád-
kářské dovednosti. Mezi klíčové klasiky 
v kutilství jistě patří TV pořad Receptář, 
archiv jednotlivých dílů včetně zajíma-
vých tipů a rad nalezneme na� https://
prima.iprima.cz/receptar-prima-napadu. 
Chceme-li se vzdělávat v podobě písem-
né, určitě každý kutil a zahrádkář využije 
webu Český kutil (https://ceskykutil.cz/), 
kde nalezneme obrovské množství rad, 
návodů a inspirací.

Digitální svět kolem nás

Více než jedna miliarda uživatelů Win-
dows 10 dnes a denně zažívá (máte-li 
v PC nastaveno) každodenní změnu 
obrázku desktopu svého počítače. 

Mnohdy jste si řekli, proč ten včerejší 
tam již dnes není – „já ho chci“. Microsoft 
myslí i na uživatele, kterým se líbí někte-
rý z obrázků z dřívější doby, a všechny 
je pečlivě archivuje na adrese https://bin-
gwallpaper.anerg.com/. Zde si můžeme 
vybrat měsíc, region a pak jen listovat 
v konkrétním měsíci našeho výběru  
a oblíbený obrázek přes pravé tlačítko 
uložit do počítače a mít ho dnes a den-
ně jako krásné pozadí. Máte někdy také 
ten pocit, že tvůrci virů jsou o krok dále 
než antivirové firmy? Mnoho informací  
o nebezpečných virech, jejich šíření  
a projevech ve vašem počítači si přečte-
me na webu https://viry.cz/. 

Škola, základ života

Každý dříve či později zjistí, že by se rád 
v určité oblasti vzdělal nad rámec dosa-
vadního vzdělání. Někdo to řeší zapsáním 
se na některou ze zajímavých škol, někdo 
využije bezpočet kurzů, někomu posta- 
čuje e-learning a obyčejná kniha. Patří- 
te-li do poslední zmiňované kategorie, 
jistě přijdou vhod vzdělávací portály, 
které jsou zdarma. Prvním z nich jsou 
interaktivní kurzy z nejrůznějších oblas-
tí, většinou zcela zdarma (https:/onli-
nekurzyzdarma.cz/). Chodíte-li rádi na 
výstavy, ale současná situace nedovolu- 
je se vzdělat, můžete využít zdarma  
internetových tematických výstav dopl- 
něných o velké množství multimediál- 
ních materiálů, videí a zvuků (http://zele-
navystava.cz/). Na adrese http://www.
digitalniknihovna.cz/ naleznete tisíce 
zdigitalizovaných titulů jak současných 
autorů, tak i těch, které lze zařadit do 
rodiny klasiky české a světové literatury.

Perličky z internetu

Tak jako každý řidič osobního či náklad-
ního automobilu musí vlastnit řidičské 
oprávnění, měl by každý uživatel, který 
pracuje s výpočetní technikou, vlastnit 
jakýsi řidičák na PC.  Pro tyto účely je 
tu instituce ICDL https://www.ecdl.cz/ 
(European Certification of Digital Lite-
racy, dříve European Computer Driving 
Licence), kde se může nechat každý 
uživatel otestovat, jak na tom s nabitý-
mi znalostmi o PC je.  S plným žaludkem 
se mnohem lépe pracuje a proč si něco 
neuvařit. Desetitisíce receptů nalezne-
me na https://www.recepty.cz/. 
 TEXT�A�FOTO:�Josef�Kůta

Vítáme vás v novém roce při pokračování našeho Kompasu ve světě internetu. V jednom z předchozích vydání Kováka 
jsme vám nabídli několik tipů na užitečné webové stránky. Tentokrát se zmíníme o několika dalších, jež se v současné 
pandemické době budou určitě hodit. Jde o zajímavé odkazy na informace o zdravotnictví, vnitrostátním cestování, 
kutilské a zahrádkářské rady, něco málo o počítačích i jak se dobře a efektivně vzdělávat přes internet.

Kompas ve světě internetu podruhé
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Málem ukradené „veverče“ 

Ruchadlo bratranců Veverkových pro-
niklo do školních osnov, samozřejmé to 
ale nebylo. Vynález byl málem ukraden. 
Rolník z Rybitví František Veverka spolu 
se svým bratrancem kovářem Václavem 
Veverkou vymysleli geniálně jednodu-
chý pluh, který půdu nejen rozrušuje 
a provzdušňuje, ale převrací ji tak, že 
vrchní vrstva se dostává dolů a spodní 
odpočatá vrstva zase navrch. Orba se 
tak stala s novým nástrojem mnohem 
méně namáhavou. Lidé novému pluhu 
začali říkat „veverče“, sami vynálezci ho 
ale pojmenovali ruchadlo a první brázdu 
novým nástrojem vyorali v roce 1827. 
Bratranci Veverkové své ruchadlo dávali 
k dispozici každému, kdo o ně požádal, 
ujali se také výroby, byť velmi rych-
le poptávka převýšila nabídku. Autoři 
netušili, že svůj stroj mohou přihlásit 
jako patent, díky čemuž by nejspíš zbo-
hatli.   
Situaci podnikavě využil německý úřed-
ník Jan Kainz. Podle dodaného vzoru 
nechal ruchadlo v roce 1832 vyrobit 
u jiného kováře a poslal ho na hospo-
dářskou výstavu do Prahy pod jménem 
Kainzpflug (Kainzův pluh) jako svůj vyná-
lez. Stroj způsobil na výstavě hotovou 
senzaci a pražský německý tisk tehdy 
nešetřil obdivem, jak velký vynález Kainz 
stvořil. O původcovství nápadu se pak 
vedly dlouhé spory s národnostním pod-
textem, kterak nečestný Němec připra-
vil prosté české vynálezce o autorství. 

Veverkové sice měli spoustu zastánců, 
přesto se za svého života uznání nedo-
čkali. Oba zemřeli roku 1849 v bídě. Až 
v roce 1882 se vyšetřování autorství 
vynálezu ujal František Vratislav Sova, 
jednatel Hospodářského spolku v Par-
dubicích, který si prostudoval všechny 
předchozí spisy, znovu vyslechl pamětní-
ky v Rybitví. Ti původ vynálezu bratranců 
Veverkových potvrdili, jejich autorství se 
tak až léta po jejich smrti definitivně pře-
stalo zpochybňovat. 

Zapomenutý Jedlík předběhl Sie-
mense 

Jedlíkův elektromotor, Jedlíkovo dynamo 
nebo Jedlíkova lahev na sodovku. Tato 
slovní spojeni asi nikomu nic neříkají. 
Přitom Štefan Anián Jedlík, narozený  
v roce 1800 v Zemné u Dunajské Stredy, 
byl vynikajícím experimentálním fyzi-
kem a konstruktérem přístrojů, který se 
svými výsledky zařadil mezi nejvýznam-
nější vědce 19. století. Bohužel o svých 
experimentech jen pramálo publikoval  
a většinu svých přístrojů sestrojil jen 
jako demonstrační pomůcky. Jeho obje-
vy tak zůstaly většinou nepovšimnuty. 
Vynálezce se slovenskomaďarskými 
kořeny prokazatelně již v letech 1827 
až 1829 jako první na světě zkonstruo-
val průkopnický model elektromotoru, 
ve kterém pevnou i otáčející část tvořily 
elektromagnety. O něco později před-
vedl motorem poháněný vozík, který se 
pohyboval po kolejích. A v roce 1861, 

tedy alespoň pět let před Siemensem, 
popsal a použil princip samobuzení na 
dynamu vlastní konstrukce. Různých 
elektrotechnických a jiných fyzikálních 
přístrojů a demonstračních pomůcek 
Jedlík zkonstruoval mnoho, patentovat 
si je ale nedal. Mezi jeho rané vynálezy 
patřilo i zařízení na výrobu sodové vody, 
které se stalo základem prvního takto 
zaměřeného podniku v Uhersku v roce 
1841. Bylo ale jediným Jedlíkovým vyná-
lezem, který ještě během jeho života 
našel průmyslové uplatnění. 

Do světa prorazila i síťovka

Také nejedna zdánlivá drobnost všed-
ního dne vzešla z českých dílen. U nás 
se začaly vyrábět tužky verzatilky, hos-
podyňky si oblíbily remosky a symbo-
lem nákupu potravin u nás byla v druhé 
polovině 20. století síťovka. Celé genera-
ce nosily v jednoduché, skladné a lehké 
tašce lahve s mlékem, pivem a balíčky  
s potravinami. Síťovka přišla na svět 
díky nápadu Vavřína Krčila. Jeho drátěná 
podobizna, socha v sedící poloze Mysli-
tele se síťovanou taškou v rukách, zdobí 
žďárské náměstí Republiky.
Ještě před síťovkou existovaly velmi 
používané vlasové síťky, které se tak-
zvaným síťkováním rukodělně vyráběly  
z lidských vlasů. S módou krátkých úče-
sů ale o ně přestal být zájem. Vavřín 
Krčil, který na počátku 20. let pracoval 
ve Žďáru nad Sázavou jako obchodní 
zástupce, začal hledat nějakou možnost, 
jak využít znalost techniky při zachování 
domácí práce.  A tak vznikly legendární 
tašky. Na ty původní se používala bavl-
něná příze, která byla ovšem drahá, poz-
ději ji nahradil umělý materiál. 
Síťovku si zákazníci okamžitě oblíbi-
li. Byla lehoučká, jako klubíčko se dala 
nacpat do kapsy a vešel se do ní i velký 
nákup. Později tašky Vavřín Krčil vyvážel 
do Kanady nebo severní Afriky. Bohužel 
žďárský vynálezce tehdy neměl dost 
peněz na to, aby si svou síťovku nechal 
patentovat, podobné výrobky tak záhy 
vznikaly v okolních evropských zemích. 
Až mnohem později specifické tašky  
z trhu vytlačily nijak ekologické „igelitky“. 
Móda síťovek se ale poměrně nedávno 
zase vrátila, některé se vyrábějí třeba  
z vláken recyklovaných plastů. 
� Hana�Kubová

Nesmazatelnou českou stopu ve světě zanechala řada našich vědců, inženýrů či badatelů v podobě svých vynálezů a 
objevů. Díky nim zemědělcům usnadnilo práci ruchadlo, lodě začal pohánět lodní šroub a medicínu posunulo dělení 
krevních skupin. Pozor, obě kategorie pokroku jsou sice stejně významné, jenže vynález není totéž co objev. Vynález se 
týká vytvoření něčeho nového a užitečného, což lze také patentovat. Objev znamená odhalení toho, co sice již existuje, 
ale dosud nebylo popsáno. Zatímco někteří badatelé a experimentátoři získali věhlas po celém světě, jiní zůstali téměř 
zapomenuti.      

Příběhy vynálezů slavných i polozapomenutých  

� FOTO:�Visualhunt
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Otužuje se celý národ

Do otužování se pustily také celebrity, 
které fotky z koupání v chladné vodě 
velmi často sdílejí na sociálních sítích. 
Typickým příkladem toho, jak to zcela jis-
tě nedělat, je například Agáta Hanycho-
vá, která se vrhla do chladné vody bez 
jakékoliv přípravy. Takový postup je zce-
la nevhodný. Začínat je totiž třeba zcela 
zlehka. Proč se otužovat, je jistě každé-
mu jasné. Díky otužování se nám výraz-
ně zlepší imunita, sníží se krevní tlak  
a pozitivních změn dozná také duševní 
stav. Navíc je otužování zcela zdarma, 
potřebujete k němu jen a pouze osobní 
odhodlání. 

Začněte zvolna

Rozhodně se nenořte rovnou do ledo-
vého rybníka, ale začněte pozvolna. 
Ráno se umývejte vždy studenou vodou, 
můžete se mýt i do půli těla. Snižujte 
postupně teplotu vody na sprchování, 
až přejdete k závěrečné chladné sprše. 
Pobyt v chladnější sprše stále prodlužuj-
te, případně střídejte sprchování stu-
denou a teplou vodou, snižujte teplotu  
sprchy až po zcela ledovou vodu.  
Studenou vodou se sprchujte od nohou 
po hlavu, dosáhnout byste měli minuty 
či dvou strávených ve studené sprše. 
Pro intenzivní účinky terapie je možné 
se takto sprchovat několikrát denně.  
Po sprchování se utřete do sucha.

Naboso po sněhu nebo ve vodě

K otužování lze využít také sníh. Jednou 
z možností je běh bosky po sněhu. Ačko-
liv budete bosi, nezapomínejte na to, že 
musíte být jinak teple oblečeni, abyste 
neprochladli. Nepřehánějte dobu, kdy 
budete běhat bosí, stačí pár desítek 
sekund, až minutu. Dávejte si pozor 
na to, zda nohy stále cítíte, nebo zda 
vás nezačalo řezat v prstech u nohou. 
Okamžitě se obujte a běžte do tepla. 
Zmrzlé nohy následně přicházejí k sobě 
a začnou nepříjemně svědit a pálit, což 
není zrovna žádoucí pocit. Pokud mrz-
ne, stačí na sněhu pár sekund. Chcete-
-li se otužovat plaváním v rybníce nebo 
řece, nespěchejte. Není vhodné s tímto 
otužování začínat, když panuje tuhá 
zima. Vhodnější je, aby teplota vody byla 
kolem 15 stupňů, a na snižování teploty 
si přivykat postupně. Před tím, než se 
svléknete a půjdete do vody, rozehřejte 

se malou rozcvičkou. Zkuste krátký běh, 
zaskákejte si několik panáků nebo tzv. 
angličáků, kdy se přesunujete ze stoje 
do sporu a zase zpět. Stačit by mělo pět 
minut. Poté se zklidněte, svlékněte se  
a vstupte bez přerušení do vody. Překo-
nejte nepříjemný pocit, zklidněte dech 
a soustřeďte se na něj. Ve vodě zvol-
na plavte, otužování nepřehánějte. Na 
začátku stačí pobyt do minuty, postup-
ně ho můžete prodloužit. Pamatujte, že 
příliš dlouhý pobyt ve vodě zafunguje 
přesně opačně. 

Nikodém, nebo Wim Hof?

Zatímco český guru otužování byl Alfréd 
Nikodém, pražský zlatník, který založil  
v Praze tradici vánočního plavání ve Vlta-
vě, současným idolem otužilců je Wim 
Hof. Ten je držitelem mnoha rekordů,  
v ledové koupeli vydržel skoro dvě hodi-
ny. Wim Hof vyvinul speciální metodu 
dýchání, která se používá při otužo-
vání. Dýchání se provádí ve čtyřech 
kolech, jedno kolo zahrnuje 30 výdechů  
a nádechů. Poté je třeba se nadechnout 

a zadržet dech na co nejdelší dobu, 
následuje nádech a zadržení dechu na 
15 sekund, výdech a takto se vše opaku-
je další tři kola. Metoda podporuje funk-
ci imunitního systému, snižuje záněty 
v těle a upevňuje zdraví. Takto je třeba 
dýchat pravidelně, nejlépe každý den, 
tedy i tehdy, když se nenoříte do chlad-
né vody. 

Otužování vzduchem

Nechce se vám otužovat vodou? Není 
problém, můžete zkusit méně drastické 
metody, a to otužování chladným vzdu-
chem. Princip je stále stejný. Tím, že se 
vystavíte určité tepelné nepohodě, se 
aktivují ochranné mechanismy a hně-
dá tuková tkáň, která pomáhá savcům 
vytvářet teplo. Stačí si vzít například  
o vrstvu oděvu méně a vystavit tak tělo 
teplotě, která mu není úplně příjemná. 
Pokud nenajdete odvahu k otužování 
vzduchem nebo vodou, snažte se ale-
spoň snížit teplotu v bytě, nebo nosit  
o vrstvu méně. Zahřát se snažte pohy-
bem. Michaela�Kadlecová

Loňský rok lze zcela jistě prohlásit rokem otužování. Stále více lidí se nebojí chodit koupat i v zimě, kdy teploty vody 
klesají nebezpečně nízko. Chcete se stát jedním z nich? Jak začít s otužováním?

Jak se otužovat rozumně?

� FOTO:�Pixabay

� FOTO:�Pixabay
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Správné znění tajenky z čísla 2: Je zbytečné snažit se kritizovat zeměkouli. Správně luštila a potřebné štěstí při losování 
měla Lenka Skoumalová z Velkých Losin. Blahopřejeme! Získává výhru od vydavatelství Enigma, které připravuje naši křížovku 
a je také vydavatelem časopisu Křížovky pro každého, jehož další čísla vycházejí 2., 16. a 30. března. Na tajenku z tohoto čísla 
čekáme do 15. března 2021 na doručovací adrese redakce nebo na e-mailu: novakova.miloslava@cmkos.cz.


