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Předseda svazu
vyzval k pomoci
Liberty Steel
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Nespolehlivé testy
způsobují chaos
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Datové schránky

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
jeden z nejvýznamnějších svátků roku je
před námi. Obvykle jej slavíme s přáteli,
těšíme se z jara, letos ale toto období,
které si naše generace, i ty předcházející zvykly takto slavit, bude jiné. Nechci
opakovat to, čím nás média poslední rok
den co den moří, a ani nechci v tuto chvíli příliš komentovat kroky a řešení, jaká
naši političtí lídři volí. To, co je z mého
pohledu nejpodstatnější, a co chci sdělit,
je především poděkování Vám všem za
to, jak toto neuvěřitelně těžké období,
provázené obrovským počtem omezení,
těžkostí, a často nesmyslných nařízení,
dokážete zvládat.
Musím vyjádřit obrovský respekt všem
našim členům, ale i zaměstnancům,
kteří ještě smysl odborů nepochopili a stojí mimo, za to, jak trpělivě tyto
nepříznivé podmínky snášejí. V této
době jsme si zvykli děkovat lékařům

a zdravotnickému personálu, a to samozřejmě právem, ale nikde neslyšíme
poděkování lidem, kteří během pandemie drží svou každodenní a nepředstavitelně obtížnou prací naši ekonomiku
v chodu a poskytují tak oporu fungování celé společnosti. A to i těm, kteří se
ocitli v boji s pandemií v první linii. Cítím
jako svou povinnost tuto chybu napravit a před nadcházejícími Velikonocemi, po nesmírně obtížném roce života
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Nejbizarnější
velikonoční tradice

ohrožovaného strachem a omezeními,
upozornit na Váš podíl a poděkovat za
to, že se staráte o to, aby naše společnost mohla stále fungovat.
Nesdílím názor, že jsme jako národ
nezodpovědní, že situaci komplikujeme svou nezodpovědností. Naopak,
z rozhovorů, jednání s kolegy z našich
základních organizací vím, že většina
zaměstnanců je zodpovědná, že odbory
v jednotlivých firmách a regionech musí
nad svou běžnou práci řešit nejenom
dopady pandemie, ale i důsledky často
nerozumných politických a manažerských rozhodnutí. Velmi dobře jsem
si vědom toho, jak složité je pracovat
v těžkých strojírenských provozech za
současných podmínek, s respirátory,
které Vás dusí, nařízenými testy, které
dávají nespolehlivé výsledky. Jsem ale
přesvědčen, že to vše s Vaší pomocí
dokážeme překonat.

Jaroslav Souček, předseda OS KOVO

Nový on-line systém pro evidenci členů TREWIS-ZO
Jak jste si již mohli přečíst v minulém
čísle časopisu Kovák, ve středu 7. 4.
2021 bude spuštěn ostrý provoz nového

on-line informačního systému TREWIS-ZO. Prostřednictvím regionálních pracovišť OS KOVO (RP) bude nabízen všem

Rozhraní webové aplikace TREWIS-ZO je uspořádáno jednoduše a přehledně, a tak je práce se systémem opravdu snadná a intuitivní.

základním organizacím OS KOVO („ZO“).
Nový systém má za cíl nahradit dnes již
značně zastaralý program pro evidenci členů CLEW8, který v současné době
ještě řada ZO používá (k dispozici ke
stažení je stále v intranetu OS KOVO).
Zároveň má nahradit také stávající
systém centrální evidence členů. Na
původní adrese https://clen.oskovo.cz/
bude také spuštěn zcela přepracovaný
benefitní portál, který zaregistrovaným
členům OS KOVO poskytne přehledné a ucelené informace o benefitech,
slevách a výhodách spojených se členstvím v OS KOVO. Nový člen stejně jako
doposud obdrží aktivační zprávu na svoji zaregistrovanou e-mailovou adresu.
Stávající data uložená na serveru s centrální evidencí členů budou převedena
do systému TREWIS, který již více než
tři roky úspěšně slouží zaměstnancům
svazu k evidenci funkcionářů, příspěvků
zasílaných ZO na svaz, zaměstnavatelů
a jejich zahraničních vlastníků. Následně
pokračování na str. 2
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dokončení ze str. 1

pak těm ZO, které se rozhodnou využít
nabídku svazu a přejít s vlastní evidencí členů na nový systém TREWIS-ZO,
budou tato data on-line synchronizována a zpřístupněna.
Hlavním účelem nového systému, jak
již bylo naznačeno výše, je poskytnout
jednotlivým ZO moderní, uživatelsky
přívětivý a zejména efektivní nástroj
pro správu a evidenci jejich členů. Kromě základní členské evidence a údajů
o samotné ZO umožní systém i evidenci členských příspěvků, tisk potvrzení
o odvedených příspěvcích, najdete zde
kontakty na příslušná regionální pracoviště, informace o zaměstnavatelích
(kde odborová organizace působí), nebo
různé tiskové sestavy (např. potvrzení
o členství v ZO či přihlášku do odborů)
a přehledy nebo prezenční listiny. Tiskové přehledy bude navíc možné třídit
i filtrovat podle různých kritérií a parametrů. Pro prohlížení tiskových sestav je
potřeba mít v zařízeních nainstalovaný
program pro prohlížení PDF dokumentů
a pro jejich tisk samozřejmě připojenu
tiskárnu. Kromě tisku a tiskových sestav
nabízí nový systém i možnost exportu
členů a vybraných informací o nich do
souboru ve formátu vhodném pro další
zpracování, a to např. pomocí programu
Excel nebo bezplatných verzí kancelářských balíků LibreOffice, OpenOffice
a dalších.
On-line propojení se systémem TREWIS
umožní svazu i ZO rychlejší a jednodušší
aktualizaci dat o členech a údajů o ZO.
Změny a aktualizace dat budou potvrzovat pověření zaměstnanci na RP, ty
se pak po schválení ihned promítnou
do databází obou systémů. Nahlášené změny nejsou ovšem zpracovány
zaměstnanci svazu ihned, ale jsou zpracovávány postupně. Zaměstnanci tyto
změny zkontrolují a rozhodnou, zda
nahlášené změny do interního systému
TREWIS promítnou nebo nikoliv. Teprve po zpracování nahlášených změn
zaměstnanci odborového svazu dojde
k synchronizaci dat mezi interním systémem TREWIS a on-line informačním
systémem pro odborové organizace
TREWIS-ZO. U požadovaných změn je
poté uvedeno i stanovisko odborového
svazu (OS) k dané žádosti (status = čeká
na zpracování, schváleno nebo zamítnuto a důvod zamítnutí).
Další nespornou výhodou nového systému je snadnost používání a dostupnost na všech běžně používaných platformách. Vzhledem k tomu, že se jedná

o webovou aplikaci, nebude potřeba stahovat a instalovat žádný program nebo
další aplikaci. Stačí připojení k internetu
a zařízení vybavené některým z moderních internetových prohlížečů – Google
Chrome, Microsoft Edge Chromium,
Mozilla FireFox, Opera, Safari, Vivaldi
apod. Prohlížení a aktualizace dat v systému jsou tak možné nejen na počítači
nebo notebooku s Windows, ale k systému je možné přistupovat i prostřednictvím tabletu a smartphonu s Androidem
nebo pomocí zařízení od společnosti
Apple s operačními systémy MacOS/iOS.
ZO OS KOVO, které z nějakého důvodu
nebudou chtít používat nový systém
TREWIS-ZO, budou mít možnost plnit
svoje povinnosti o evidenci členů vyplývající z § 6 Stanov Odborového svazu
KOVO obdobným způsobem jako doposud. A to prostřednictvím excelových
tabulek s aktuálním stavem členské
základny zasílaných na RP nejméně jednou za tři měsíce.
Nový systém také lépe vyhoví současným nárokům na ochranu a zabezpečení dat. Vzhledem k současným platným
zákonným úpravám bude zpřístupnění
a on-line správa dat podmíněna uzavřením písemné dohody (smlouvy) mezi
svazem a příslušnou ZO, resp. jejím
statutárním zástupcem (předseda, místopředseda, hospodář). V případě, že
ZO působí u více zaměstnavatelů, bude
možno zpřístupnit a nastavit oprávnění

dalším pověřeným uživatelům za tuto
ZO. V případě změny pověřeného uživatele ke správě dat členů či jeho e-mailové adresy bude potřeba tuto změnu
nahlásit RP a vytvořit novou dohodu.
Aby se mohly ZO připojit do systému
TREWIS-ZO, je napřed potřeba vyplnit formulář s dohodou o zpřístupnění
(zmocnění), kterou vám zašle po kontaktování vaše příslušné regionální
pracoviště OS KOVO. Tu po vyplnění
a podpisu naskenovanou zašle daná
ZO vedoucímu RP zpět a originál zašle
na adresu: Organizačně-provozní úsek
OS KOVO, nám. W. Churchilla 1800/2,
Praha 3 – Žižkov, 130 00.
Vysokým nárokům na ochranu pak
odpovídá i samotné zabezpečení přístupu do on-line systému TREWIS-ZO.
Přihlašování bude proto probíhat dvoufázově: nejprve uživatel (oprávněná
osoba) zadá své přihlašovací jméno
a heslo a následně opíše ověřovací kód
ze zprávy, která bude chodit na kontaktní e-mail uvedený ve formuláři (smlouvě/dohodě).
Spuštěním systému TREWIS-ZO však
jeho vývoj a optimalizace nekončí. Na základě podnětů, připomínek
a požadavků základních organizací
i zaměstnanců svazu bude systém dále
rozvíjen a vylepšován tak, aby co nejlépe
sloužil potřebám základních organizací
a odborovému svazu.
 TEXT A FOTO: Tomáš Valášek, Jan Jírovec

Zcela přepracovaný benefitní portál poskytne zaregistrovaným členům OS KOVO přehledné a ucelené informace o benefitech, slevách a výhodách spojených se členstvím v OS KOVO.
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Předseda OS KOVO vyzval ministra k intervenci na
pomoc ocelárnám Liberty Steel
Problémy skupiny GFG Alliance indického vlastníka Sanjeeva Gupty, která před několika dny vyhlásila insolvenci, ohrožují ostravské ocelárny Liberty Steel. Předseda Odborového svazu KOVO Jaroslav Souček minulý týden vyzval ministra
průmyslu a obchodu Karla Havlíčka k intervenci ve prospěch ostravských hutí. Ty zaměstnávají šest tisíc lidí. Případný
kolaps Liberty Steel by ohrozil nejen je, ale i další desítky tisíc zaměstnanců v navazujících firmách.
„Současná situace, kdy Guptova zastřešující skupina GFG Alliance již v únoru
oznámila společnosti Greensill Capital,
svému největšímu věřiteli, že bez jeho
ﬁnanční pomoci bude v bankrotovém
stavu, je tristní. A to vzhledem k tomu,
že samotná společnost Greensill Capital je nyní v insolvenci! V ohrožení je
šest tisíc zaměstnanců ve společnosti Liberty Steel a další zaměstnanci na
Ostravsku v navazujících ﬁrmách. Celkem se tak může jednat až o 30 tisíc lidí.
Žádám Vás tedy jako ministra průmyslu
ČR o intervence v zájmu těchto zaměstnanců v rámci Vašich kompetencí jak
na úrovni ČR, tak i s partnery ve Velké Británii,“ vyzval ministra průmyslu
a obchodu předseda Jaroslav Souček.
Ostravský hutní podnik převzala Liberty Steel v roce 2019, koupila jej od společnosti ArcelorMittal. Odbory před
riziky transakce opakovaně varovaly.
„V době převzetí huti impériem pana
Gupty upozorňovaly odbory na rizikovost tohoto převzetí a nakonec souhlasily jen pod tlakem, že bylo velmi málo
potenciálních kupců, kteří byli ochotni
Novou huť převzít a garantovat nejen
zachování výroby, ale i její rozvoj,“

Ostravská huť je od roku 2019 v majetku Liberty Steel.


připomíná v dopise předseda OS KOVO.
Krize v Liberty Steel je v posledních
dnech žhavým tématem v Británii, kde
má společnost 12 továren a na tamním
trhu zaujímá pozici třetího největšího
výrobce oceli. Tamní média upozorňují
na důsledky, jež by kolaps Liberty pro
tuto zemi měl. „Problémy Sanjeeva
Gupty, který byl kdysi oslavován jako

FOTO: ZO Liberty

zachránce ocelářství, mohou způsobit krizi napříč britským průmyslem,“
konstatuje například finanční web This
is MONEY. V této souvislosti se i v Británii stále častěji zmiňuje nezbytnost
mimořádných intervencí, jež by mohly
mít i podobu znárodnění Liberty Steel
britskou vládou.

(jom)

Trutnovské podniky nabírají nové zaměstnance.
Nepropouští se a mzdy rostou
Praktické zkušenosti kováckých odborů z mnohých firem potvrzují, že katastrofické scénáře o masivním propouštění
v důsledku pandemie se nenaplňují. Ukazuje se, že strojírenské firmy mají často více zakázek než lidí na jejich realizaci.
To se potvrzuje například v Trutnově. Místní základní organizace zastupuje zaměstnance tří trutnovských podniků.
Nepropouští se v žádném z nich.
„Ve všech podnicích, které naše ZO zastupuje, se kvůli pandemii nepropouští,
spíše se počty zaměstnanců navyšují,“
potvrzuje předseda ZO OS KOVO Siemens Trutnov Pavel Holzknecht, který
je zároveň člen předsednictva OS KOVO
a Evropské podnikové rady Siemens
AG. Podle něj se navzdory pandemii
dokonce daří vyjednávat nárůsty mezd
a benefitů. Trutnovská ZO jedná kromě Siemensu také v Pepperl+Fuchs
Manufacturing a v Mdexx Magnetronic
Devices. Celkově jde o 1300 zaměstnanců. „V Siemensu probíhají jednání konstruktivně, každoročně se nám daří
zlepšovat mzdové podmínky zaměstnanců a nárůst benefitového systému,

který je u lidí velmi oblíbený. Management v Pepperl+Fuchs přistupuje k diskuzi velmi otevřeně. Firma se svým
postojem snaží udržet si pozici atraktivního zaměstnavatele. I zde probíhá
každoroční valorizace mezd a benefitů. Nově jsme vyjednali další tři dny
dovolené pro každého zaměstnance.
Aktuálně má každý nárok na 28 dní,“
upřesňuje Pavel Holzknecht. Naopak
zklamáním je pro trutnovské dosavadní přístup k jednání u managementu
v Mdexx Magnetronic Devices. „Firma
s námi sice kolektivní vyjednávání vede,
ale sociální smír se nám nedaří uzavřít,
což se negativně odráží i na výši mezd
v závodu. Ty nedosahují regionálního

průměru,“ dodává předseda místní ZO.
I když se v souvislosti s koronavirovou
krizí často hovoří o snižování mezd,
odměn i benefitů, ve skutečnosti loni
většina zaměstnavatelů podle průzkumu personální agentury Grafton Recruitment k žádným změnám nepřistoupila. Čtyři pětiny zaměstnavatelů, kteří
v listopadu minulého roku plánovali zvýšení benefitů, patří do výrobního sektoru. Zakázky valné části průmyslových
podniků nejsou podle odborářů dopady
koronavirové pandemie ohroženy. Snahy
o zmrazení, či dokonce snižování mezd,
zdůvodňované v některých obchodních
společnostech nejistotou z vývoje na
(mia)
trhu, tak nejsou na místě.
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Zákoník rozšířil okruh odškodněných při úmrtí zaměstnance
Novela zákoníku práce od ledna výrazně rozšířila okruh blízkých, kteří jsou odškodněni při vážném úrazu či úmrtí pracovníka v zaměstnání. Dříve připadla kompenzace pouze nejbližší osobě. Novinkou je i zavedení jednorázové náhrady
nemajetkové újmy při zvlášť závažném ublížení na zdraví zaměstnance, sdělil médiím v úterý 9. března Tomáš Beck,
výkonný ředitel a expert společnosti Vindicia, která pomáhá poškozeným získat odškodnění. Právníci změnu vítají, znamená podle nich spravedlivější řešení pro pozůstalé.
V Česku utrpí pracovní úraz s následnou neschopností přibližně 45 000
osob ročně. Okolo stovky pracovníků
na následky zranění zemře. Institut jednorázové náhrady nemajetkové újmy
při zvlášť závažném ublížení na zdraví
zaměstnance je pro případy, kdy má
zranění drtivý dopad na zdraví člověka,
který následně zůstává do značné míry
ochrnutý, v kómatu či má velmi poškozený mozek. „Dopady na blízké osoby
jsou tak srovnatelné s úmrtím,“ uvedl
Beck. Částka je podle něj vyhrazena pro
nejbližší okolí postiženého, tedy rodiče,
děti, ale i další osoby, které podobnou
újmu pociťují jako vlastní.
Ve stejném duchu se podle něj nese
i další změna, jež rozšiřuje okruh osob,
které mají nárok na kompenzaci v případě, že zaměstnanec následkem pracovního úrazu zemře. Předchozí úprava
připouštěla kompenzaci 240 000 Kč jen
pro partnera, manžela, nezaopatřené
dítě či pro rodiče, kteří žili s poškozeným ve společné domácnosti.
Novela zákoníku práce toto odškodnění
navyšuje. Nově se odvozuje od dvacetinásobku průměrné mzdy v národním
hospodářství zjištěné za první až třetí
čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém pozůstalému vzniklo právo na


jednorázovou náhradu. Od ledna také
podle novely není vázaná na nezletilost dítěte a na to, aby rodiče museli žít
s obětí úrazu ve společné domácnosti.
I v tomto případě se tak podle novely
o kompenzaci mohou hlásit i vzdálenější příbuzní či jiní blízcí, kteří prokážou
svůj silný vztah k zemřelému, např.
celoživotní přátelství, upozornil expert.
Novela zákoníku práce také přinesla
odlišný způsob počítání dovolené, a to
na základě odpracovaných hodin. Do
znění zákona se však dostalo i nové
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ustanovení, které zvyšuje počet dní
dovolené pro zaměstnance, kteří odpracovali větší množství přesčasů.
Pokud tak zaměstnanec odpracoval
v kalendářním roce podle rozvrhu
směn více než dvaapadesátinásobek
stanovené týdenní pracovní doby nebo
kratší týdenní pracovní doby, prodlouží se délka dovolené o jednu dvaapadesátinu dovolené za kalendářní rok za
každou další odpracovanou stanovenou týdenní pracovní dobu nebo kratší
týdenní pracovní dobu.
(ČTK, red)

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 v 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

Odborový svaz KOVO se sídlem v Praze 3, nám. W. Churchilla 2
přijme do pracovního poměru:
Specialistu – svazového inspektora BOZP
pro Regionální pracoviště se sídlem v Ústí nad Labem, Brněnská 4
(Vzdělání SŠ/VŠ technického směru, zkouška odborné způsobilosti k zajišťování úkolů
v prevenci rizik – zákon č. 309/2006 Sb., orientace v pracovněprávní oblasti.)
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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Testy „odhalily“ v Unexu 50 pozitivních. Covid měl jeden
Nařízení o povinném testování zaměstnanců ve firmách ušité horkou vládní jehlou rozpoutalo chaos. Podniky těžko
shánějí testy, které se ale nakonec ukazují jako nespolehlivé. Velkosklady jsou vyprodané a často nezbývá než nakupovat jednotlivé kusy v lékárnách, nebo zatěžovat veřejná testovací centra. Falešně pozitivní zaměstnanci, kteří musí
následně do zbytečné karantény, chybí ve výrobě. Množství chybných výsledků v některých firmách a jejich dopady na
výrobu jsou alarmující. V uničovském Unexu se jednalo o 49 falešně pozitivních.
„Testujeme sami kromě úterý každý
den antigenními testy ze slin. Výsledky
jsou katastrofální. Z 500 testovaných
jich bylo pozitivních 50. Následně při
PCR byl prokázán pouze jeden pozitivní. Nakoupením nových testů se situace už neopakovala. Firma vynakládá
na testy nemalé mzdové prostředky,
které by mohly být použity pro zaměstnance. Podpora státu je minimální.
Samozřejmě, že chybí zaměstnanci,
kteří jsou v karanténě nebo na ošetřování člena rodiny. Ti, kteří je nahrazují,
jsou přetěžováni a jejich osobní život
je rozvrácen. Vše jim navíc komplikuje
nutnost starat se o děti na distanční
výuce. Možnost odpočinku pro ně neexistuje,“ popisuje zoufalou situaci
předseda místní ZO OS KOVO UNEX
Zdeněk Zecha.
Od původního záměru zvýšit frekvenci
testování na dvakrát týdně vláda prozatím ustoupila. Předseda OS KOVO Jaroslav Souček ve svém dopise vládu varoval. Rozhodnutí testovat dvakrát týdně

by podle něj bylo pro firmy neúnosné
a svojí nespolehlivostí i kontraproduktivní.
Podle místopředsedy OS KOVO Tomáše
Valáška bylo testování jedním z témat
zasedání Předsednictva OS KOVO,
které proběhlo v úterý 23. března.
„Z diskuzí jednoznačně vyplynulo, že
testování dvakrát týdně je z logistic-

kých a kapacitních důvodů těžko proveditelné. Chybí personál a potřebná
místa pro testování. Firmy si stěžují na
nekvalitní AG testy. Lékaři často vystavují neschopenku těm, kteří byli pozitivně testováni AG testy, ale poté jim vyšel
PCR test negativní. Tito lidé pak chybí ve
výrobě,“ uvedl místopředseda Valášek.
(mia)

Falešně pozitivní zaměstnance musí v Unexu zastoupit jejich kolegové. Pracují navíc ve ztížených
podmínkách s respirátory.

FOTO:ZOUnex

OS KOVO vládě: Dva testy týdně firmy neúnosně zatíží
Váženýpanepředsedovlády,
za Odborový svaz KOVO musíme důrazně doporučit, aby vláda za současné situace neuváděla do praxe svůj záměr zvýšit
frekvencitestůzaměstnancůnaCOVID-19veﬁrmáchnadvětestovánítýdně.Ktomutorozhodnutídospělovedeníodborového
svazupopečlivéanalýzeprůběhu,efektuadopadůjižprobíhajícíhoantigenníhotestovánínazaměstnanceizaměstnavatele.
Předevšímmusímekonstatovat,žetestovánívtaktomasivnímrozsahujeproﬁrmyorganizačněvelmináročnéizapředpokladu,žeprobíhájenjedenkráttýdně.Jdetedyodalšívýznamnýzatěžujícífaktor,snímžsemanagementvjižbeztakkomplikovanédoběmusípotýkat.Pokudsevládarozhodnefrekvencitestovánívtutochvílizvýšit,významnětímztížípodmínkyproty,
kteřípráciposkytují,iproty,kteříjivykonávají.
Dokonceizřadrenomovanýchodborníkůnavícstálečastějislyšímevarování,žepoužívanéantigennítestynejsouspolehlivé
astavětnanichbojprotipandemiimůžebýtvdůsledkukeškodě.Naševlastnízjištěníopírajícíseozkušenostisantigenním
testovánímukonkrétníchzaměstnavatelůvýšezmíněnoukritikupotvrzují.Mámejednoznačnésignályukazujícínato,žeantigennítestováníjenejennespolehlivé,alevněkterýchpřípadechsejevídokoncejakokontraproduktivní.
Vezměte v úvahu také skutečnost, že samotné testování představuje pro zaměstnavatele další významnou ﬁnanční zátěž,
přičemžnejdepouzeovýdajenapořizovánítestovacíchsouprav,častodiskutabilníkvality,aletakéonákladyspojenésjejich
zaváděnímdopraxe.Mámepodloženéobavyztoho,žesezaměstnavatelébudousnažithledatkompenzacitétonovéﬁnanční
zátěževúsporáchnamzdáchzaměstnanců.Aty,jakvíme,jsouvporovnánístradičnímizeměmiEUjentřetinové.
Jsempřesvědčen,žeargumenty,ježOdborovýsvazKOVOpředkládá,majínatolikzávažnýcharakter,žebybylokrajněnezodpovědnéjepřehlížet.


JaroslavSouček,předsedaOSKOVO
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Neběhejte po úřadech, využijte datové schránky!
Pokud jste měli nějaké vyřizování na úřadu a paní referentka vám řekla, že požadovaný dokument lze zaslat datovou
schránkou a nemusíte jej nosit osobně nebo chodit na poštu, možná jste byli překvapeni. Použití datových schránek,
které nejsou určeny jen pro firmy a úřady, skýtá mnohé výhody. K čemu by byla občanovi datová schránka dobrá? Podívejme se na možnosti využití datových schránek a na co si rovněž dát pozor, pokud si je zřídíte.
Datové schránky upravuje zejména Zákon o elektronických úkonech
a autorizované konverzi dokumentů
č. 302/2008 Sb. a Zákon o informačních
systémech veřejné zprávy č. 365/2000
Sb. Datovou schránku si může každý
občan zdarma zřídit při jedné návštěvě jakéhokoliv Czech Pointu, resp.
pošty. Po ověření totožnosti obdrží
následně přihlašovací údaje, kterými
se přihlásí do aplikace https://www.
mojedatovaschranka.cz/ a může přijímat
a odesílat datové zprávy. Orgány veřejné moci/úřady jsou potom povinny
přednostně doručovat zásilky do
vlastních rukou přímo do datové
schránky občana. Samy si přitom
zjišťují, zda občan má zřízenu datovou schránku. Seznam datových
schránek je veřejně přístupný.

V době covidové je tedy možné datovou schránkou bezpečně, elektronicky, bezkontaktně a zdarma komunikovat se soudy, finančními úřady,
obecními a městskými úřady, policií,
správou sociálního zabezpečení, zdravotními pojišťovnami, katastrálními
úřady, hygienickou stanicí apod. Je
možné požádat o vystavení voličského průkazu. Budete např. automaticky upozorněni na vypršení platnosti občanského průkazu či pasu. Jako
zajímavost lze uvést, že jednou ročně
obdržíte upozornění, které úřady se
o vás zajímaly v evidenci obyvatel. Prostřednictvím datové schránky je možno
také podat daňové přiznání. Ovšem
pozor: kdo má zřízenu datovou schránku a podává si daňové přiznání sám,
musí je podat právě jen prostřednictvím datové schránky. Je možné zdarma
vyžádat výpis z rejstříku trestů nebo
jednou ročně informativní list důchodového pojištění. Datová schránka vás
upozorní na blížící se nutnost STK. Jako

„bonus“ můžete rovněž obdržet informaci o dopravním přestupku. Datová
schránka v podstatě nahrazuje elektronický i vlastnoruční podpis a úkon
učiněný datovou schránkou má stejné
účinky jako úkon písemný a podepsaný
v listinné podobě. Navíc např. oproti
e-mailu je tedy zajištěno ověření
totožnosti odesílatele.
Zpráva odeslaná úřadu se považuje za doručenou v okamžiku dodání
do datové schránky orgánu veřejné moci. Datová zpráva lépe dokumentuje obsah dokumentu nebo
předmět zprávy (o co přesně jde),
než je tomu u doporučeného dopisu
(do zalepené obálky můžete prakticky vložit cokoliv). Odeslané i doručené zprávy zůstávají v datové
schránce po dobu 90 dnů.
Datovou schránku je rovněž možné
využít pro zaslání poštovních datových zpráv v soukromé sféře (forma
doporučeného dopisu) právnickým
nebo fyzickým osobám (např. banky,
pojišťovny, firmy, podnikatelé) a tyto
mají povoleno přijímání poštovních
datových zpráv. Poštovní datové zprávy
jsou zpoplatněny (pokud jde o úhradu
z kreditu, pak je cena nyní 15,00 Kč).
V době nouzového stavu je umožněno odesílání poštovních datových
zpráv zdarma.
V pracovněprávních vztazích, podle novely zákoníku práce, může
zaměstnavatel prostřednictvím datové schránky písemnost doručit
jen tehdy, jestliže zaměstnanec
s tímto způsobem doručování vyslovil písemný souhlas. Jestliže se v takovém případě zaměstnanec nepřihlásí
do datové schránky ve lhůtě 10 dnů
ode dne dodání písemnosti do datové schránky, považuje se písemnost
za doručenou posledním dnem této
lhůty. Jestliže s tím zaměstnavatel
souhlasí, může zaměstnanec doručit
písemnost určenou zaměstnavateli
prostřednictvím datové schránky.
Písemnost doručovaná prostřednictvím datové schránky je doručena
zaměstnavateli dnem dodání písemnosti do datové schránky (podobně
jako u doručování úřadům).
Pokud chcete mít datové zprávy archivovány déle než 90 dnů, pak je nutno
si zřídit hrazenou službu „datový trezor“. Je nutné nastavení informování

o doručení datových zpráv na vybranou e-mailovou adresu a zajistit si
pravidelnou kontrolu zpráv v datové
schránce. Datová zpráva dodaná do
datové schránky může být doručena, i když nebyla přečtena (doručení
tzv. fikcí). Doručení fikcí platí po 10
dnech od dodání do datové schránky,
je právně stejné, jako kdyby se uživatel do schránky přihlásil.
Datovou schránkou samozřejmě nelze
doručovat dokumenty, u nichž je to
z povahy věci vyloučeno (např. originály
geometrických plánů, směnky apod.).
Při ztrátě přístupových údajů je jejich
obnova možná a je nutno se znovu
vypravit na jakýkoliv Czech Point, resp.
poštu, a o tyto údaje znovu požádat.
Přístupové údaje je nutno samozřejmě
střežit jako oko v hlavě. Pokud se nestane nic mimořádného, pak vás ovšem
datové schránky budou provázet celý
život. Při troše pozitivního vztahu
k výpočetní technice a pečlivosti ovšem
výhody využívání datové schránky
jednoznačně převažují nad osobními návštěvami pošty a dalších úřadů.
Vše podstatné také najdete na stránkách provozovatele datových schránek:
https://www.datoveschranky.info.

JUDr. Václav Havránek

RP Praha a Středočeský kraj
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Bydlení | JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR

Evidence skutečných majitelů
Jaký je termín u společenství vlastníků pro případ zapsání se do tzv. evidence údajů o skutečných
majitelích? Díval jsem se na formulář a všechny požadované údaje jsou zapsané a veřejně přístupné
v katastru nemovitostí.

K. M., Náchod
Evidenci údajů o skutečných majitelích (dále „evidece skutečných majitelů“) upravuje konkrétně zákon č. 304/2013 Sb. v § 118a-j. Do uvedené evidence zapisuje rejstříkový
soud skutečného majitele podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
Pro účely zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné
činnosti a financování terorismu se
skutečným majitelem obecně rozumí
u společenství vlastníků jednotek

fyzická osoba, která:
1. disponuje více než 25 % hlasovacích práv,
2. má být příjemcem alespoň 25 % z jí
rozdělovaných prostředků,
3. je členem statutárního orgánu,
zástupcem právnické osoby v tomto orgánu nebo v obdobném postavení, není-li skutečný majitel
nebo nelze-li jej určit podle bodů
1. a 2.
Povinnost zápisu SVJ do evidence
skutečných majitelů vyplývá ze shora
uvedeného zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,

a to konkrétně novelou účinnou od
1. ledna 2018. Povinnost zápisu vzniká
do tří let od účinnosti novely zákona,
tj. do 1. ledna 2021.
Netroufám si polemizovat se zákonem o tom, co je a co není zbytečné.
Jen uvedu, že katastr nemovitostí
vede údaje o nemovitosti a vlastnících
nemovitosti.
Údaje zapisované do evidence skutečných majitelů jsou přece jen od katastru nemovitostí odlišné. U SVJ se jako
skutečný vlastník zapíše statutární
orgán. Dle mého názoru se spíše jedná o „dvojí“ evidenci údajů vedených
ve veřejném rejstříku.

Bydlení | JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR

Příspěvek na bydlení bez nájemní smlouvy
Dlouholetý partner (nejsme manželé), se kterým mám dvě malé děti, se nedávno se mnou rozešel a odstěhoval
se s milenkou do svého druhého bytu, který koupil během našeho soužití a má na něj hypotéku. Mně se ale jedná
o informaci ohledně bytu, ve kterém jsme společně žili a který zdědila jeho matka po své mamince. Ta mu ho následně přenechala, ale domnívám se, že to nebylo řešené právní cestou. On je ale vedený jako majitel bytu. Po odchodu
mě nechal i s dětmi zde nadále bydlet. Máme tu trvalé bydliště. Mám vůbec nějaká práva k tomuto bytu? Může mě
třeba i s dětmi vystěhovat bez mého souhlasu? Mohu požádat o příspěvek na bydlení?
 K. J., Nová Ves
Kdo je vlastníkem bytu, zjistíte na katastru nemovitostí na adrese https://nahlizenidokn.cuzk.cz/.
Je jedno, jestli je vlastníkem bytu expartner nebo jeho matka. V bytě jste
žila s otcem dětí, máte zde trvalý pobyt,
což ale nezakládá žádná práva k bytu.
Nájemní smlouvu nemáte, ale dle mého
názoru tím, že vás otec dětí nebo jejich
babička nechali v bytě nadále bydlet,
nájemní vztah vznikl. Pro konkrétní
posouzení mám ale málo údajů. Nevím,
jak se vlastník bytu v budoucnu vůči
vám zachová, zda bude nadále respektovat, že v bytě bydlí nezletilé děti. Vždy
je ale nutné počítat s tím, že byt nevlastníte. Bylo by dobré se s vlastníkem bytu
dohodnout na podmínkách bydlení, nejlépe uzavřít nájemní smlouvu na dobu
neurčitou. Vlastníka bytu budete potřebovat při vyplňování formulářů v případě žádosti o příspěvek na bydlení.
Informace o příspěvku na bydlení včetně potřebných formulářů získáte na

adrese https://www.mpsv.cz/web/cz/-/
prispevek-na-bydleni.
Abyste si mohla požádat o příspěvek
na bydlení, potřebujete mít uzavřenou
platnou nájemní smlouvu. Bez toho se
žádat nedá. Příspěvek na bydlení se
vyřizuje na úřadu práce – odbor státní
sociální podpory. Pro vyřízení potřebujete platnou nájemní smlouvu, osobní
doklady, doložit výši nákladů na bydlení
a výši příjmů.

Trvalý pobyt už není sám o sobě podmínkou pro příspěvek na bydlení.
Nemusíte mít v bytě trvalé bydliště –
změnilo se to v roce 2020.
U příspěvku na bydlení se posuzují
všechny osoby, které byt skutečně užívají. Pokud má v bytě někdo trvalé bydliště a bude doloženo, že v bytě alespoň
tři měsíce nebydlí, pak se k němu nepřihlíží, když požádáte úřad o vyloučení
osoby ze společně posuzovaných osob.



FOTO: Pexels
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Bydlení | JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR

Bezúplatný převod družstevního podílu
Jsem místopředsedkyně bytového družstva a řešíme převod družstevního podílu. Manželé, společní členové bytového družstva, mají syna, který žije v USA, má stále občanství ČR a jeho žena, či
družka, má státní občanství Itálie. Rodiče se rozhodli převést svůj družstevní podíl a nájem družstevního bytu, na který mají nájemní smlouvu, na syna žijícího v USA. Podotýkám, že naše stanovy,
ani zákon, nevylučují takový převod družstevního podílu. S tím bych si uměla poradit. Problém je
ale v tom, že jimi připravená smlouva o převodu DP, kterou mi poskytli k nahlédnutí, podle mne není
v souladu se zákony. Smlouva se odvolává na převod podle § 736 zákona č. 90/2012 Sb. a ustanovení
§ 2055 zák. č. 89/2012 Sb. (NOZ), což je ustanovení o daru. Podle tohoto ustanovení podle mne nelze
postupovat. I když se jedná v jejich případě o převod neúplatný, nejedná se o dar. Naopak pomíjejí
zákonné ustanovení § 709 zák. 89/2012 Sb., kde v odst. 3 se uvádí, že součástí společného jmění je také podíl, stal-li
se manžel v době trvání manželství společníkem obchodní společnosti nebo členem družstva. V případě, že dochází
k převodům úplatným či neúplatným, pokud se jedná o manžele, vždy vyžaduji, aby smlouva byla na oba, a rovněž
na oba je pak i nájemní smlouva. Převod jen na jednoho je teď možný (dřív to tak možné nebylo), ale jen zúžením
společného jmění manželů. Nechci předem vytvářet nepřátelské ovzduší, tak bych si chtěla být nejdřív jistá, jak
mám postupovat. Nevím zatím, zda jsou již manželé, ale to zjistím a budu se řídit podle toho. V žádném případě,
i kdyby byl převod DP jen na syna, ale nejde podle mne o dar. Chtěla bych vás tedy poprosit o radu.
P. N., Praha


Vážím si vaší práce pro družstvo a chápu, že nechcete udělat chybu. Dříve než
odpovím na váš dotaz, ráda bych upřesnila váš odkaz na § 709 odst. 3 občanského zákoníku, který se týká společného jmění manželů (SJM). Je pravdou,
že součástí SJM je také podíl manžela
v obchodní společnosti nebo družstvu,
stal-li se manžel v době trvání manželství společníkem obchodní společnosti
nebo členem družstva. To ale neplatí, pokud jeden z manželů nabyl podíl
způsobem zakládajícím jeho výlučné
vlastnictví, což je mimo jiné dar. Tímto
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již naznačuji, jaká bude odpověď.
Vzhledem k charakteru bezúplatné smlouvy se na smlouvu hledí jako
na smlouvu darovací se všemi právy
a povinnostmi dle zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, tj. včetně možnosti odvolání daru pro nouzi převodce či nevděk nabyvatele (§ 2068–2075
občanského zákoníku).
K odstranění pochyb, zda se jedná
v souvislosti s darováním na straně
nabyvatele o nabytí družstevního podílu do společného jmění manželů
či nikoliv, obsahuje obvykle smlouva

prohlášení převodce (§ 709 zákona
č. 89/2012 Sb.) o nabytí družstevního
podílu do výlučného jmění nabyvatele
(manžel se nestává členem družstva,
pouze mu vznikne společný nájem
bytu, nebo pokud se manželé dohodnou, může být nájemní smlouva napsána jen na obdarovaného).
Pokud by však bylo úmyslem převodce
obdarovat na straně nabyvatele oba
manžele, je potřeba ve smyslu § 709
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, o tomto ve smlouvě učinit jednoznačné prohlášení.
Právní účinky převodu nastávají vůči
družstvu dnem doručení účinné smlouvy o převodu družstevního podílu,
ledaže smlouva určí účinky později.
Převod družstevního podílu v bytovém
družstvu nepodléhá souhlasu žádného orgánu bytového družstva. Bytové
družstvo je povinno přijmout dohodu
o převodu družstevního podílu tak, jak
je sepsána.
V případě, že se jedná o společné členství v družstvu (manželů, případě
jiných osob), je potřeba, aby smlouvu
či dohodu o převodu podepsali všichni
tito společní členové.
Pokud se jedná o výlučné členství
pouze jednoho z manželů, ale jedná
se o společný nájem bytu manžely,
nesmí manžel bez souhlasu druhého
manžela nájem ukončit, nebo jej omezit právem, jehož výkon je neslučitelný s bydlením manželů nebo rodiny,
přičemž souhlas musí mít písemnou
formu.
Bez souhlasu se může manžel dovolat neplatného právního jednání
(§ 747 občanského zákoníku).
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Vada výrobku a kupní smlouva
Šel jsem reklamovat zakoupenou kabelu. Po několika zapnutích zipu se začalo jeho okolí odírat. Prodavač mi řekl, že reklamaci nepřijme, protože jsem si oděrky kůže na kabele způsobil sám. Není to
pravda, s taškou jsem zacházel opatrně, stála totiž 2 500 Kč, což pro mě není rozhodně malá částka.
Chtěl jsem mít kvalitní zboží, cena asi není zárukou kvality. Kabelu mám čtyři měsíce, nechci vidět,
jak bude vypadat po záruce. 
P. H., Brno
Rozpor se zákonem
Nedivím se vám, že jste nespokojen.
Prodejce totiž postupoval v rozporu se
zákonem, nejen pokud jde o vyhodnocení vyřízení reklamace. Především
šlo o to, že v rozporu postupoval i při
jejím přijetí. Prodejce měl především
reklamaci přijmout, sepsat reklamační protokol, vyplnit všechny náležitosti
a respektovat vaše práva, např. jde
o právo uvést, jak si přejete, aby byla
reklamace vyřízena. Jde o závažné
pochybení. Zákon neupravuje možnost
vyřízení reklamace ústně. Máte možnost tedy podat podnět dohledovému orgánu, kterým je Česká obchodní
inspekce (dále též ČOI). Na www.coi.cz je
přesně uvedeno, jak postupovat.
Co je to vada a rozpor s kupní smlouvou?
Prodávající odpovídá za vady výrobku
(což zákon označuje za rozpor s kupní
smlouvou) v záruční době. U vad, které se projeví do půl roku od převzetí
výrobku od prodejce, je zákon přísnější. Rozpor s kupní smlouvou, který se
projeví během šesti měsíců ode dne
převzetí věci, se považuje za rozpor
existující již při jejím převzetí, pokud to
neodporuje povaze věci nebo pokud se
neprokáže opak.

Jak víme, na veškeré zboží je poskytována záruční doba 24 měsíců.
Záruka se pak nevztahuje na následující
případy:
• vady, které byly již zohledněny
v ceně – vada byla uvedena na dokladu o koupi,
• zboží bylo poškozeno nevhodným
nebo neodborným zacházením,
• zboží bylo poškozeno přírodními živly,
• zboží bylo poškozeno běžným opotřebením,
• poškození v důsledku mechanického poškození či nesprávného používání.
Prodávající se asi snažil zbavit své odpovědnosti tím, že tvrdil, že jde o běžné
opotřebení tašky. Děje se to poměrně
často.
O reklamaci musí prodávající rozhodnout ihned, a zásadně pouze tak, jak
mu to umožňuje zákon (ne ústně, jak
jsme si řekli), ve složitějších případech
může rozhodnout do tří dnů. Reklamace bude vyřízena nejpozději (nemělo by
to být vždy, ale nejpozději!) do 30 dnů
ode dne uplatnění reklamace, pokud
se prodávající s kupujícím nedohodne
jinak (nedoporučuji lhůtu prodlužovat,
uvádí ji zákon!), lhůta může být jen
kratší. Stejná lhůta platí i pro zahraniční dodavatele. Při nedodržení lhůty
pro vyřízení reklamace má pak spotřebitel právo na výměnu zboží nebo

na odstoupení od smlouvy. To znamená, že nastává situace, jako by zboží
bylo neopravitelné. Máte pak nárok na
odstoupení od smlouvy, což znamená,
že vy ponecháte prodejci zboží a prodejce vám vrátí zaplacenou cenu. Prostě nastane stav, jako by k prodeji vůbec
nedošlo. Vzájemně si vrátíte plnění.
Něco navíc
Spotřebitel má ze zákona právo na
náhradu nákladů spojených s reklamací! Prodejce to nemůže nijak obejít!
Ale kupující je musí prokázat! Jízdenkami, dokladem o zaplacení poštovného,
a musí o úhradu prodejce v zákonné
lhůtě požádat.
V případě neuznané reklamace je
prodávající povinen vydat podrobné
písemné odůvodnění. Pokud s ním
kupující nesouhlasí, může se obrátit na
Českou obchodní inspekci a požádat
o zahájení mimosoudního řešení sporu
– viz stránky ČOI.
Věc může posoudit taktéž soudní znalec. Pokud je jeho posudek ve váš prospěch, je dobré znovu oslovit prodejce
s tím, aby svůj názor změnil a uhradil
vám znalecký posudek.
Neuzná-li prodejce, že jste v právu,
nezbude vám než se obrátit na soud.
V tomto případě vám doporučuji sjednání služeb advokáta.

Co je skryto pod pojmem rozpor
s kupní smlouvou?
Rozporem s kupní smlouvou rozumíme to, že prodávaná věc nemá jakost
a užitné vlastnosti, které jsou smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované,
nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu
obvyklé, že neodpovídá požadavkům
právních předpisů, není v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
a neodpovídá účelu, který prodávající
pro použití věci uvádí nebo pro který se
věc obvykle používá.
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Včas oznamte institucím změnu bydliště
Jak je možné, že jsem se před rokem a půl přestěhoval, a až minulý týden mi přišlo oznámení, že
dlužím několik desítek tisíc korun instituci, od které jsem si půjčil na koupi vybavení spotřebičů
kuchyně, i když jsem poctivě půjčku splácel. Nechápu to. Co mám dělat?

P. K., Šlapanice
Problém bude s největší pravděpodobností spočívat v tom,
že jste na něco při
stěhování zapomněl. Lze předpokládat,
že jste změnu své adresy neohlásil instituci, které dlužíte, a díky tomu se možná
vaše splátky v jejich databázi nezaznamenávaly. Obecně je možné říci, že
pokud se stěhujete, je nutno nahlásit
změnu adresy na poště a dále to dát
vědět všem, se kterými máte nějaké
závazky. Může jít o banky, mobilní operátory, pojišťovny, úvěrové společnosti,
věřitele, úřady a další. V případě, že jste
úvěrové společnosti, která vám poskytla úvěr, zaslal dopis (nejlépe doporučený), ve kterém oznamujete změnu
bydliště, aktivně se pak zajímejte, jestli
opravdu změna byla uložena v počítačovém registru této společnosti. Pak
máte jistotu, že se vám vyhne nepříjemnost, kterou nyní řešíte.
Další možností, jak dát informace
o změně svého bydliště všem, s kterými spolupracujete, je zřízení datové
schránky (ta slouží ke korespondenci se
státními institucemi), p. o. box apod.
Jen tak lze docílit toho, že se korespondence dostane k vám a naopak vaše
korespondence či plnění v pořádku

probíhá i po té, co jste se přestěhoval.
Pak se dozvíte o tom, že někde např.
něco dlužíte, že je proti vám vedeno
nějaké řízení apod., a můžete na to ihned reagovat a potřebné řešit. Abyste se nedostal do problémů, je velmi
žádoucí nechat tomu, kdo v místě vašeho dřívějšího bydliště bydlí, na vás kontakt – mobilní telefonní číslo, e-mail či
adresu nového bydliště – s prosbou,
aby vás informoval, pokud tam dorazí
vaše poštovní zásilka.
V případě, že to neuděláte a zapomenete změnu adresy nahlásit, mohou být
následkem vaší dřívější pasivity např.
nečekané exekuce. Pak se dostanete do
nepříjemné a stresové situace. Navíc
vás ohrožují další výdaje a jejich placení – např. náklady exekutora. Vy však
píšete o tom, že jste dostal upozornění
od vaší úvěrové společnosti. Máte tedy
šanci, že ještě nebyla exekuce nařízena a nebyl ani vydán platební rozkaz.
Předpokládám, že jde asi o předžalobní
výzvu.
Doporučuji vám ihned osobně navštívit vaši úvěrovou společnost, vzít si
s sebou doklady a důkazy o tom, že
splátky úvěru byly řádně placeny. Aktivně hledejte možnosti vyřešení této
situace. Jedině tím se vyhnete opravdu

značným nepříjemnostem a také
nemalým nákladům navíc. Nejste jediný, to se stává všem, kteří zapomněli
na oznámení nového kontaktu těm, od
nichž něco pravidelně odebírají, nebo
k nim mají závazky. Upomínky, faktury
a výzvy kvůli tomu končily bez reakce. Tento stav pak trvá do té doby, než
k vám zásilka nějakým zázrakem dorazí
nebo si adresu najde exekutor.
Institucí, které by měly dostat a do
svých systémů si zanést novou adresu, na niž jste se přestěhovali, je hodně – dodavatelé elektřiny, plynu, vody,
mobilní operátoři, pojišťovny, banky,
finanční úřady i firmy, od nichž jste něco
pravidelně odebírali, lékaři… Pamatujte
na ně!!! Tyto instituce (myšleno firmy)
nesmějí do evidence obyvatel, a nemají tedy možnost si vaši novou adresu
zjistit. Nikdy nespoléhejte na oznamování přes telefonní linky nebo hlášení
v zákaznickém centru. Oznámení by pro
jistotu mělo jít ještě písemně doporučenou poštou a na dodejku, jedině tak
máte v ruce doklad, že jste změnu adresy nahlásili. Jestliže si z nějakého důvodu nemůžete trvalé bydliště přehlásit,
je na místě aktivovat službu „Dosílka“,
kterou poskytuje za mírnou úplatu Česká pošta.
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Symbol beránka spjatý s Velikonocemi znali už pohané
Nejvýznamnější křesťanský svátek, kterým jsou Velikonoce, oslavuje zmrtvýchvstání Ježíše Krista, ke kterému mělo
dojít třetího dne po jeho ukřižování. U slovanských a germánských kmenů se oslavy Velikonoc kryly s pohanskými slavnostmi jara. Díky tomu do velikonočních oslav přešlo množství lidových zvyků. Dnes už jde mnohdy stěží určit, kde končí
pohanský rituál a kde začíná křesťanský obřad.
Mezi dnes již méně známé rituály patřilo například noční obcházení pole
na Boží hod velikonoční. V rozích pole
byly umístěny kříže a během cesty se
účastníci modlili. Přítomen byl i farář.
Rituál symbolizoval ochranu prostoru
kruhem. Populární bylo též svěcení
ohně na oslavu vzkříšení Ježíše Krista
o Velké noci. Tradice obřadu sahá až
k rituálům našich pohanských předků,
kteří zapalovali ohně na přelomu zimy
a jara. K Velikonocům se váže řada
křesťanských i pohanských symbolů.
Lidé si je vyráběli sami a zdobili jimi svá
obydlí. Nejznámějším křesťanským symbolem je beránek, ale i jeho tradice sahá
hlouběji. Zobrazení beránka jako čistoty
a nevinnosti nalezneme už v pohanských dobách. Židé považovali beránka
za symbol člena Božího stáda. V křesťanství beránek odkazuje na památku Ježíše
Krista – beránka Božího, latinsky Agnus
Dei. Toto přirovnání pochází z Janova
evangelia, podle něhož Jan Křtitel po
setkání s Ježíšem pravil: „Hle, beránek
Boží, který snímá hřích světa.“
Mimo zvyky a rituály patří k velikonočním oslavám množství dobrot, jejichž
recepty si hospodyňky předávaly z generace na generaci. V tomto roce připadá
Velikonoční neděle na 4. dubna. Ještě
máme tedy čas si nějaké ty dobroty a výzdobu podle starých receptů připravit.
Pojďme si některé z nich připomenout.
Ozdobný velikonoční zajíček ze slámy
Zajíček má nejspíš původ v pohanských
rituálech oslavujících příchod jara. Jeho
výroba je jednoduchá.

Co budeme potřebovat:
Dva věnečky ze slámy nebo z proutí
břízy, které si buď vyrobíte, nebo si je
koupíte. Jeden větší a druhý menší. Na
ouška a vousy použijte větvičky břízy.
Připravte si vázací drát, špejle, stuhu
a malá dekorační polystyrenová vajíčka
na ozdobení vousů, lze je koupit například v hobbymarketech.
Postup:
Věnečky přiložte k sobě – větší bude
vytvářet spodní část znázorňující tělo
a menší bude jako hlavička. Spojte je
špejlemi, pomoci může i drát. Ouška
vytvarujte z větviček břízy a vázacím drátem je upevněte na horní věneček. Než
uvážete mašli ve spoji obou věnečků,
přidělejte drátem ke spodku hlavičky
vousy z větviček. Nakonec vousy ozdobte dekoračními vajíčky. Určitě by se lépe
vyjímala prázdná křepelčí vajíčka, která
by k ozdobě použily naše prababičky.
Jarní kuřátko s bylinkami
Co budeme potřebovat:
1 celé kuře
100 ml olivového oleje
1 lžičku dijonské hořčice
1 lžíci nasekaného estragonu
1 lžíci nasekané petrželky
špetku mleté kurkumy
3 lžičky soli
1 malou cuketu
500 g malých brambor
1 červenou cibuli
Postup:
V misce promíchejte olej, hořčici, kur-
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kumu a bylinky. Přidejte tři lžičky soli
a vše promíchejte. Směsí pak důkladně
potřete celé kuře i zevnitř. Dejte ho do
pekáčku, podlijte trochou vody, vložte
do trouby předehřáté na 160 °C a pečte
hodinu. Mezitím si nakrájejte cuketu,
cibuli na kolečka a očištěné celé brambory. Zeleninu po hodině přidejte ke
kuřeti, podle potřeby přilejte ještě trochu vody, teplotu zvyšte na 180 °C a pečte, dokud není kuře zlaté s křupavou
kůrkou a zelenina měkká.
Kuřecí čtvrtky s karotkou a červenou
řepou
Co budeme potřebovat:
2 kuřecí čtvrtky
1 lžičku mleté skořice
1 lžičku mletého koriandru
100 g másla
1 svazek karotky
300 g červené řepy
Postup:
Koření a sůl přidejte ke změklému máslu
a prošlehejte. Máslem pak potřete čtvrtky kuřete ze všech stran i pod kůži. Dejte
kuřecí čtvrtky do pekáčku a podlijte trochou vody. Maso nechte péct 45 až 60
minut do zlatova při 180 °C. Očištěnou
zeleninu přidejte do pekáčku asi po půlhodině pečení.
Lehký vajíčkový salát
Co budeme potřebovat:
6 vajec uvařených natvrdo
1 malý pórek
125 g hustého bílého jogurtu
olivový olej
1 lžičku dijonské hořčice
citronovou šťávu
sůl a pepř
zelenou petrželku nebo pažitku
Postup:
Pórek nakrájejte nadrobno a krátce ho
orestujte na rozpáleném olivovém oleji. Uvařená vejce nakrájejte na kostičky,
dejte do mísy a přidejte pórek. Vmíchejte jogurt, dijonskou hořčici a podle chuti
osolte, opepřete a zakápněte citronovou
šťávou. Nakonec do salátu zamíchejte nasekanou zelenou petrželku nebo
pažitku.
(nov)
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Nejbizarnější zvyky o Velikonocích
S pomlázkou k sousedům pro výslužku? To si letos dozajista budou ctitelé tradičních velikonočních zvyků muset odpustit, jinak by jim chuť všeho, co si případně vykoledují, mohla nepříjemně zhořknout na jazyku. Sankce za porušení pandemických nařízení jsou kruté a většina z nás jistě rozumně zváží, jestli jednodenní sváteční povyražení stojí za dlouhé
oplétačky s úřady. Tradiční křesťanský svátek, který k naší kultuře patří, bychom ale přesto neměli rezignovaně odložit
mezi nesplněná přání a neuskutečněné plány. Pojďme se společně podívat, jak se Velikonoce v normálních dobách slaví
jinde, a přesto, že jsme pro vás vybrali jen ty nejbizarnější cizozemské zvyky, některé z nich si beze škody můžete sami
vyzkoušet a aspoň částečně si tak vynahradit, co nám dnešní doba upřela.
Stromy plné kraslic – Ostereierbaum
Zvyk zdobit na Velikonoční pondělí
stromy kraslicemi pochází z Německa,
kde mu říkají Ostereierbaum, ale v posledních letech se tato tradice začíná
praktikovat i u nás. Rozšířila se tak, že
se v některých obcích dokonce pořádají pokusy o rekord v počtu zavěšených
vyfouknutých a zdobených barevných
slepičích vajec. Kraslice se pro tyto účely sbírají dlouhé měsíce dopředu. Před
lety si tento původně německý zvyk
zařadili mezi své lokální tradice například v Bludově u Šumperka. Ujal se tak,
že tuto obec v roce 2012 přivedl k rekordu, byť v poněkud upravené podobě.
Místním se podařilo vytvořit obří vejce,
sestavené výhradně z velikonočních
kraslic zavěšených na konstrukci z plastových trubek. Bylo jich téměř 45 000.
Velikonoční krimi a lyžování
Co mají zimní sport a čtení kriminálek
společného s velikonočními svátky?
Nic, až na to, že v Norsku je to tradice, i když nikdo přesně neví, jak vznikla. Udivený cizinec se zkrátka musí
smířit s tím, že místo prohánění děvčat s pomlázkou v ruce Norové lyžují
a věnují se påskekrims, jak tomuto žánru detektivek pro velikonoční období
říkají. Existuje domněnka, že se tento
zvyk v zemi ujal díky dvěma mladým
autorům - Nordahlu Griegovi a Nilsovi
Lie, kteří pojali nápad vydělat na příběhu s kriminální zápletkou a udělat z něj
bestseller. Plán jim vyšel, knihu napsali,
vydavatel jí v únoru 1923 udělal obrovskou reklamu, a tak se prý od těch dob
Norové vždy o Velikonocích oddávají
kriminálkám. A samozřejmě taky lyžují!
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Morbidní průvody v ulicích
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O tradici, jakou v období jarních svátků
75
dodržují
ve španělském městečku Verges, by asi většina z nás moc nestála,
a v této době zejména. Zřejmě jako
jediní v Evropě tady pořádají Dansa
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de la Mort, tedy Tanec smrti. Na Zelený čtvrtek do místních ulic vyrážejí
5
postavy v maskách kostlivců s kosami.
Děsivý
průvod trvá až do ranních hodin
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Velkého pátku. Morbidní zvyk v tomto
katalánském městečku přežil od středověku a zřejmě symbolizuje dočasné
vítězství smrti nad ukřižovaným Ježíšem a předjímá jeho vítězné zmrtvýchvstání. Asi těžko bychom hledali zvyk
děsivější, než je tento.
Boj s vejci
Obyvatelé Kypru mají k životu optimističtější přístup. Jedním z jejich zvyků
bychom se mohli bez obav inspirovat.
Stejně jako my u nás, i oni barví o Velikonocích vejce, i když jen na červeno,
což symbolizuje Kristovu krev prolitou
na kříži. Na to navazuje jedna z jejich
tradic – u snídaně – v neděli před Velikonočním pondělím se v kyperských
domácnostech odehrávají „bitvy o vejce“. Spolustolovníci mezi sebou vzájemně ťukají skořápkami červeně obarvených vajec, a ten, jehož kraslice vyjde
z boje neporušená, může očekávat příjemný a šťastný rok.
Dávná vzpomínka na Napoleona
Tradiční zvyky v období nejvýznamnějších křesťanských svátků mnohdy
nemají s událostmi, které církev slaví,
nic společného. Například ten, který
se uchytil ve francouzském městečku
Haux, se podle všeho vztahuje k napoleonským válkám. O Velikonočním pondělí se na hlavním náměstí servíruje
obří omeleta usmažená z 4500 vajec.
Místní legenda říká, že v dobách, kdy
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tudy táhl Napoleon Bonaparte, uctili jej občané hauxští omeletou. Ta mu
zachutnala tak, že poručil sesbírat
všechna vejce a usmažit z nich omeletu pro svou armádu, jež měla městem
následujícího dne procházet.
Vyhoďte to z okna
Ani zvyk obyvatel řeckého ostrova Korfu se s křesťanským příběhem moc
neslučuje. Na Bílou sobotu ráno totiž
vyhazují z oken hliněné hrníčky a misky. Házení hrnků údajně převzali od
starých Benátčanů, kteří se podobným
způsobem na Nový rok zbavovali nepotřebných starých věcí. Stejně jako pálení
Morany u starých Slovanů, i vyhazování
starého nádobí má být symbolem příchodu nového, a samozřejmě šťastnějšího období.
Vzpoura proti slanečkovi
Znechuceni zimou a dlouhým půstem
vydávají se v Irských městech na Bílou
sobotu do ulic. V čele průvodu jde místní řezník s holí, na níž má pověšeného
slanečka. Ryba, jako nešťastný symbol
mnohatýdenního trýznivého půstu,
dostává od účastníků tohoto svérázného velikonočního průvodu rány klacky,
pěstí, čímkoli, co kdo má po ruce. Zmordovaný sleď je pak vítězoslavně vhozen
do řeky a místo něj na řezníkovu hůl
přivazují jehněčí kýtu ozdobenou květinami.

Hana Kubová
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Co dělá vaše dítě na počítači? Nastavte si kontrolu
Počítač, tablet či mobilní telefon s přístupem k internetu může vašemu dítěti zajistit přístup prakticky ke všemu. Pokud
na tomto zařízení nastavíte tzv. rodičovskou kontrolu, pak můžete činnost vašeho dítěte účinně kontrolovat, nebo mu
nastavovat pravidla chování.
Doma, ale ne v bezpečí
Možná se vám zdá, že pokud je vaše dítě
zavřené v pokoji s počítačem, nic mu
nehrozí. To je ale velký omyl. Internet je
totiž bezedná studnice, ve které najdete naprosto vše. Počínaje užitečnými
informacemi přes informace, které
jsou lživé, záměrně matoucí, či třeba
zcela odpuzující. V neposlední řadě
se zde může dostat dítě do kontaktu
s nežádoucí osobou, což rozhodně není
výjimkou. Děti bychom měli tedy zcela
jistě poučit, na co si zde mají dát pozor,
ale zejména menší děti je třeba účinně kontrolovat a neponechávat jejich
činnost na internetu bez dozoru. Ne
nadarmo umožňují například sociální
sítě vytvořit si zde profil až od třinácti
let, což by měl každý rodič akceptovat.
Bohužel velmi často se tak neděje, což
může mít pro dítě nedozírné následky
v podobě šikany nebo kontaktování
nevhodnou osobou. To bychom měli
mít na zřeteli zejména v době, kdy se
děti učí distančně a k počítačům mají
dokonce povinnost usednout.
Koho kontrolovat?
Otázka, dokdy dítě takto monitorovat,
je velmi choulostivá. Vodítkem nám
může být právě hranice 13 let, odkdy si
děti mohou vytvořit svůj účet například
na Facebooku. Monitorovat bychom
měli zcela jistě děti mladší deseti let,
starší děti není třeba neustále sledovat, ale je možné jim nastavit na počítači určitá omezení, například v podobě
určitého počtu hodin denně či týdně,
které stráví na sociálních sítích nebo
herních serverech. Pochopitelně netvrdíme, že se děti mají kontrolovat tak, že
rodič neustále sleduje, co jeho syn či
dcera na počítači dělá. To naštěstí není
třeba, protože tuto práci zastane chytrý
software. Informace o činnosti vašeho
dítěte na počítači můžete zjistit například z historie prohlížení v internetovém prohlížeči. To je ale pozdě. Zobrazení závadného obsahu a kontaktům je
třeba zabránit dopředu.

Začít můžeme u operačního systému
Windows, který sám o sobě umožňuje nastavení tzv. rolí, pod kterými se
uživatelé přihlašují. Využívat lze ale
mnoha dalších programů, a to jak pro
počítač, tak pro tablet nebo mobilní
telefon. Pokud chcete zjistit konkrétní
aplikace, zadejte například na stránce
https://play.google.com/ pojem „Rodičovská kontrola“ a vybírejte z těch nejlépe hodnocených.
Kontrola webu
Rodičovská kontrola má několik funkcí.
V první řadě jde o určení toho, co může
vaše dítě prohlížet. Vybrat si můžete
většinou s přednastavenou kontrolou
nebo kontrolou adresnou. Například
tím, že zadáte, kolik je vašemu dítěti let, aplikace automaticky odfiltruje
veškerý obsah, který by dítě nemělo
v tomto věku vidět. Pokud je vašemu
dítěti šest, pak si nezobrazí stránky,
kde bude jakkoliv explicitně sexuálně
vyzývavý obsah, ani stránky, kde se
bude projednávat krimi, nebo sociální
sítě. Pokud jste zvídavější a technicky
dovednější, můžete sami přesně specifikovat, co vše by vaše dítě nemělo

vidět, a to například výčtem nepřípustných výrazů nebo konkrétních www
adres. Nastavovat aplikaci tedy můžete
podle toho, jak jste technicky zdatní,
ale i běžný přednastavený filtr by měl
postačovat. Pokud se dítě na stránku
s nepovoleným obsahem dostane,
stránka se nezobrazí.
Povolený čas
Mnohé aplikace nejenže zabrání dítěti
vstoupit na stránky se závadným obsahem, ale dokáží řídit účinně celou řadu
činností na počítači včetně přístupu
k jiným programům. Konkrétně se
může jednat o čas, který dítě může strávit například na internetu nebo hraním
určité počítačové hry. Díky aplikaci má
dítě daný přesně vymezený čas denně nebo týdně, který nelze překročit.
O tomto času je vhodné se s dítětem
dopředu domluvit, vysvětlit mu, proč
navrhujete právě tento čas, takže předejdete nepříjemným překvapením.
K rodičovské kontrole je vždy třeba přistupovat po domluvě s dítětem, citlivým vysvětlením a zdůvodněním těchto omezení.

Michaela Kadlecová

Co umí?
Aplikací, které slibují, že se postarají
o váš klid a budou účinně hlídat, aby
se dítě například nedostalo k závadnému obsahu na internetu, je celá řada.
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Zpříjemněte svým zaměstnancům život

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ BENEFITŮ
A STRAVENEK

15 tis. benefitů v oblasti zdraví,
rekreace, sportu, kultury
a vzdělávání
Kč

Úspora zaměstnance 26 %
Úspora zaměstnavatele 8,5 %
Online cafeterie a mobilní
aplikace

Jeden účet, jedna
administrace....

...a jedna karta
pro dva produkty
15 000 restaurací,
provozoven a obchodů

0%

Žádné provize
Neomezená platnost
elektronických stravenek

Karta Mastercard pro
všechny benefity i stravenky
www.benefity.cz

Transakční historie a stavy
kont na jednom místě
www.nasestravenka.cz
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Správné znění tajenky z čísla 4: Procvičte své šedé buňky a radujte se s námi. Správně luštil a potřebné štěstí při losování
měl Jan Mazur z Bohumína. Blahopřejeme! Získává výhru od vydavatelství Enigma, které připravuje naši křížovku a je také
vydavatelem časopisu Křížovky pro každého, jehož další číslo vychází 30. března. Na tajenku z tohoto čísla čekáme do 12. dubna
2021 na doručovací adrese redakce nebo na e-mailu: novakova.miloslava@cmkos.cz.

