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2 V práci jsme déle  
než je v EU běžné 3 Kvůli obstrukcím ve 

vyjednávání stávkovali 5–8 Právní  
servis

pokračování na str. 2

Předseda OS KOVO svým vyjádřením 
podpořil Společnou rezoluci východ-
ního regionu ke mzdové konvergenci 
a  spravedlivým mzdám v  Evropě. Ta 
poukazuje na mzdovou diskriminaci 
a nerovné pracovní podmínky zaměst-
nanců v zemích střední a východní Ev-
ropy. „Stále přetrvává hluboká propast 
v odměňování a ruku v ruce s tím i v ži-
votní úrovni zaměstnanců na Západě 
a  Východě Evropy. Naši zaměstnanci 
pracují více hodin ve větším tempu, 
a přitom jejich mzdy jsou zlomkem těch 
západních. Když se v  nadnárodních 
společnostech působících v  různých 
státech EU rozdělují roční bonusy, za-
městnanci se pro stanovení jejich výše 
dělí na ty, co dostanou více, a na ty, kte-
rým stačí výrazně nižší částka. A  roz-
dělení se nestanovuje podle cenových 
hladin, nebo dokonce podle přínosu 
podniků v daných zemích k celkovému 
profitu zaměstnavatele, ale podle toho, 
že zaměstnanci na východě musejí 
být skromnější a  vystačit si s  málem,“ 
zkritizoval situaci v EU předseda svazu 
Jaroslav Souček. „Jestliže zaměstnava-
telé v automobilovém průmyslu vedou 
například v  Německu se zaměstnanci 
rozsáhlý dialog, pak v Polsku je situace 
docela jiná,“ řekl na kongresu zástup-
ce NSSZ Solidarność Bogdan Szozda. 
Upozornil tak na dvojí metr v přístupu 

„Po sedmi měsících od začátku kolek-
tivního vyjednávání jsme konečně ve 
čtvrtek 3. června smlouvu podepsali 
a  současně jsme mohli ukončit stáv-
kovou pohotovost,“ potvrdil předseda 

ZO OS KOVO Válcovny trub Josef Maršá-
lek. Dokument zajišťující lidem ve firmě 
jasně definované mzdové podmínky na 
další období podepsal vlastník společ-
nosti Zdeněk Zemek. Pro odboráře tak 

skončilo velmi vypjaté období nejistoty. 
„Musím přiznat, že po tak dlouhé době 
je to dobrý až trochu euforický po-
cit, že jsme konečně dospěli k nějaké-
mu přijatelnému výsledku,“ připouští 

nadnárodních společností k  pracovní-
kům podle země, v níž žijí. 
„Nerovnosti pokračují i  nadále. Podle 
nedávno zveřejněné výzkumné práce 
Konvergence české ceny práce založe-
né na datech Eurostatu nové země EU 
konvergují ve výkonnosti svých ekono-
mik. Například HDP na pracovníka v pa-
ritě kupní síly v porovnání s eurozónou 
činil v  roce 2019 v  ČR 77,2 %, v  Litvě 
70,9 %, na Slovensku 66,3 % a v Rumun-
sku 65  %. Přitom však v  těchto zemích 
dosahuje průměrný čistý měsíční vý-
dělek hodnot 47,9 až 62,2 % průměru 
eurozóny, konkrétně ČR 62,2 %, Litva 
51,6 %, Slovensko 47,9 % a  Rumunsko 
54,7 %,“ dokazují data Společné rezoluce 

východního regionu ke mzdové konver-
genci a spravedlivým mzdám v Evropě.
Ve vystoupeních představitelů industriAll 
Europe opakovaně zaznělo, že pandemie 
otevřela nová témata a urychlila některé 
procesy, na což evropské odbory muse-
jí reagovat. Delegáti se shodli v nutnosti 
posílit pozici odborů, prosazovat udrži-
telný průmysl a bezpečná pracovní místa 
se spravedlivou odměnou. Volby vedení 
industriAll Europe rozhodly, že po další 
čtyřleté období budou řídit evropskou 
odborovou federaci Luc Triangle (gene-
rální tajemník), Isabelle Barthès a  Judith 
Kirton-Darling (zastupující generální 
tajemnice) a  Michael Vassiliadis (prezi-
dent).  (jom)

Dvoudenní Kongres industriAll Europe, který proběhl ve dnech 1. a 2. června, znovu připomněl obrovské rozdíly ve 
mzdách a pracovních podmínkách mezi západními a novými členskými zeměmi EU. „Chtěli jsme do takové společ-
nosti, kde mají všichni stejné příležitosti,“ pojmenoval předseda OS KOVO Jaroslav Souček ve svém vystoupení jeden 
z nejmarkantnějších problémů pracovního trhu současné EU. Účastníci kongresu tentokrát kvůli pandemickým ome-
zením museli jednání absolvovat online, stejným způsobem také volili nové vedení.  

9 Kam uklidit děti  
o prázdninách

Více než půl roku čekali kováci v chomutovských válcovnách na to, až s nimi zaměstnavatel dohodne novou smlou-
vu garantující mzdové podmínky pro další období. V lednu kvůli tomu dokonce vyhlásili stávkovou pohotovost. Ta 
minulý týden skončila poté, co se odboráři i zaměstnavatel na znění nové kolektivní smlouvy dohodli.

Kongres znovu připomněl nerovnost mezd v Evropské unii

Ze stávkové pohotovosti odboráři odcházejí s vyšší mzdou

Generální tajemník industriAll Europe Luc Triangle FOTO: industriall-europe.eu
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dokončení ze str. 1

Podle předsedkyně ZO OS KOVO Ma-
riánské Údolí Dany Stiborové stojí za 
komplikacemi při jednáních především 
složitá nadnárodní hierarchie. Společ-
nost má sídlo ve slovinském Velenje, 
vlastníkem je ale čínská společnost Hi-
sense. „Opět jsme se potkali s  problé-
my v  hierarchii schvalování vlastníků 
z Číny a vedením Gorenje ve Slovinsku. 
Překážkou byl covid, predikce inflace, 
nejisté výhledy a na konec jsme se do-
věděli, že není možné, aby část kolek-
tivní smlouvy platila, jelikož jednatel 
nerozumí česky. Naštěstí náš tým pro 
kolektivní vyjednávání našel řešení, 

to neposunulo,“ dodává předsedkyně 
místní ZO.
„Tak jako všechny firmy i nás covid osla-
bil, v některých měsících to bylo až 90 za-
městnanců. Během loňského podzimu 
jsme pracovali téměř každou sobotu. Od-
boráři stále upozorňovali, že není možné 
plnit tak velké objemy výroby, když jsou 
zaměstnanci nemocní, v karanténě nebo 
s dětmi doma. Tento trend plynule přešel 
i do roku 2021. V lednu a únoru byly pro-
dloužené směny, nařizování přesčasů, 
pracovní soboty. Nyní došlo k mírnému 
útlumu, ale už v  červnu nás čekají další 
výzvy,“ uzavírá Dana Stiborová. (jom)

Po zkracování pracovní doby volají už 
několik let odbory. Poukazují na to, že 
průměrný Čech tráví v  práci mnohem 
víc hodin než jeho kolega z  Německa, 
Nizozemska či Dánska. Podle odborářů 
tak za svou pracovní kariéru lidé v  ČR 
ve srovnání s kolegy ze západních států 
odpracují i  několik let navíc. Mají tedy 
méně času na odpočinek, což může mít 
i dopady na zdraví, uvádějí odbory. Den-
ní osmihodinová pracovní doba je v Čes-
ku už přes sto let. Uzákonilo ji krátce po 
svém vzniku v  prosinci 1918 tehdejší 
Československo. Patřilo tak k  pokroko-
vým státům.  (ČTK)

které bylo potvrzeno dodatkem ke ko-
lektivní smlouvě,“ přibližuje zdlouhavá 
jednání předsedkyně Dana Stiborová.
Společnost chtěla do smlouvy prosa-
dit tzv. výkonový bonus, jeho pravidla 
ale v době jednání nebyla ještě schvá-
lená. Odbory proto prosadily podpis 
dokumentu bez této složky, jinak by 
se uzavření kolektivní smlouvy pro-
táhlo o  další měsíce. „Ještě na konci 
května není jasné, jak má výkonový 
bonus fungovat. Naše ZO se snaží ko-
munikovat s kolegy odboráři ve Slovin-
sku, a ačkoli nám pomáhá i Mgr. Dana 
Sakařová z  centrály svazu, nikam se 

ledna odboráři zaslali Ministerstvu práce 
a sociálních věcí ČR žádost k určení zpro-
středkovatele na řešení sporu o uzavření 
kolektivní smlouvy. Krátce poté se pak 
dohodli na tom, že vyhlásí stávkovou po-
hotovost. K  podobnému scénáři došlo 
i ve společnosti Ferromet v Železárnách 
Veselí nad Moravou a v Železárnách Hrá-
dek. I tam se ale odborářům podařilo do-
sáhnout dohody. Všechny tři společnosti 
patří do hutní skupiny Z-Group Steel Hol-
ding podnikatele Zdeňka Zemka. (jom)

Zakázky rostly, jednání o mzdách přesto vázla

Průměrná pracovní doba na plný úvazek se v Česku postupně zkracuje. Za posledních deset let to bylo téměř o ho-
dinu týdně. Přesto lidé odpracují za týden v průměru 41,3 hodiny. Dělají tak o víc než půlhodinu déle než průměrný 
pracovník v EU. Vyplývá to z údajů Eurostatu. Podle zákoníku práce trvá týdenní pracovní doba 40 hodin týdně, ve 
dvousměnném provozu 38,75 hodiny a ve vícesměnném pak 37,5 hodiny.

V práci trávíme mnohem víc času než je v EU běžné

Po bouřlivém kolektivním vyjednávání na rok 2020 se ve společnosti Mora Moravia ani pro rok 2021 nepodařilo 
odborářům uzavřít s vedením společnosti kolektivní smlouvu v předpokládaném termínu. Obě strany ji podepsaly 
až 4. února s platností od 1. ledna. A to přesto, že se během kritického roku pandemie objem výroby zvýšil. Podnik 
v Mariánském Údolí u Olomouce tedy na rozdíl od mnoha jiných loni netrpěl významnějším poklesem zakázek.

předseda základní organizace v  cho-
mutovských válcovnách. „Dosáhli jsme 
zvýšení mezd pro všechny v  průměru 
o 1 250 Kč. Zaměstnanci to berou jako 
samozřejmost, ale stojí za tím spous-
ta práce, bez které by žádné zvýšení 
mezd nebylo, spíš naopak,“ dodává Jo-
sef Maršálek.
Původně management válcoven odmítal 
jakékoli zvýšení výdělků, a dokonce lidem 
zrušil bonus za docházku, který měsíčně 
činil minimálně 2 000 Kč. Proto v polovině 

Nejistota v chomutovských válcovnách skončila – 
odbory dosáhly dohody s vlastníkem.  
 FOTO: (red)

FOTO: Pixabay
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„Komise k  živelním pohromám v  květ-
nu posoudila žádosti o sociální pomoc 
členům OS KOVO postiženým povod-
ňovou vlnou. Jednalo se o dva případy 
z Moravskoslezského kraje. 
Protože u  žádostí byly splněny pod-
mínky členství v  OS KOVO měsíc před 
živelní událostí, byla členům svazu po-
stiženým katastrofou přiznána podpo-
ra. Vzhledem k rozsahu poškození ma-
jetku se u obou žadatelů – Jiřího Beneka 

a Helmuta Dihela ze Základní organiza-
ce OS KOVO MSA – jednalo o  stejnou 
částku 10  000 Kč,“ upřesnil předseda 
Komise k živelním pohromám a místo-
předseda OS KOVO Tomáš Valášek. 
Podle předsedy komise se na škodách 
podepsal přívalový déšť. Následná po-
vodňová vlna zatopila pozemky a sklep-
ní prostory rodinných domů. „U  Jiří-
ho Beneka museli zasahovat i  hasiči. 
V obou případech bude nutné vyčištění 

a rekonstrukce zatopených prostor. Bo-
hužel se podobné scénáře opakují čím 
dál častěji. Apelujeme proto na naše 
členy, aby využili jedinečné formy po-
moci, kterou konto nabízí,“ zdůraznil 
Tomáš Valášek.  
Bližší informace o  kontě naleznete na 
intranetu OS KOVO v  rubrice Služby 
členům nebo na odkaze: https://www.
oskovo.cz/intranet/sluzby-clenum/po-
moc-pri-zivelnich-udalostech. (mia)

Podle předsedy místních odborů Mar-
tina Mareše bylo cílem desetiminuto-
vé stávky upozornit vedení závodu na 
nezbytnost zrychlení procesu vedoucí-
ho k podpisu nové kolektivní smlouvy. 
„Během stávky promluvil k  demon-
strantům rovněž ředitel firmy HSE. 

Potvrdil platnost dohody mezi vedením 
a odbory a přislíbil aktivní přístup k celé 
záležitosti. Přítomní odboráři podepsa-
li petici za urychlení podpisu kolektivní 
smlouvy. Tuto petici jsem předal vedení 
závodu,“ popsal průběh stávky Martin 
Mareš.

Za zdržením vyjednávání stojí podle 
místopředsedy humpolecké základ-
ky Miloše Krále kromě pandemie také 
pomalost právníků, u kterých se znění 
smlouvy zaseklo. „Bohužel covidová 
pandemie významně zdržela celý pro-
ces vyjednávání. Když už konečně do-
šlo k dohodě a  tuzemské vedení firmy 
nalezlo s odbory řešení sporných bodů, 
celá věc se zastavila u právníků nadná-
rodního koncernu. Dohodnutá kolek-
tivní smlouva má začátek platnosti od 
1. dubna. Stále ale čekáme, až nás ve-
dení vyzve k podpisu smlouvy. Zaměst-
nancům dochází trpělivost a  očekávají 
od firmy rychlé jednání,“ zdůraznil od-
borář.
Firma HSE, spol. s r. o., Humpolec byla 
založena v roce 1992 jako výrobce dve-
ří, zárubní a bezpečnostních a protipo-
žárních uzávěrů. V  roce 2018 se stala 
součástí nadnárodního koncernu JELD-
-WEN. V humpoleckém závodě pracuje 
okolo 160 zaměstnanců. (mia, red)

Bohuslavicemi se prohnala povodeň. 
Konto vyplatilo peníze na pomoc
Výstraha meteorologů před silnými 
dešti v  průběhu května se bohužel 
potvrdila. Česko opět sužují záplavy. 
Podle statistiky Konta živelních po-
hrom, které členům OS KOVO pomá-
há při živelních katastrofách, patří 
právě povodně v  posledních letech 
mezi nejčastější příčiny poškození 
nemovitostí. Dopady běsnících živ-
lů na životy lidí sklíčených vysilující 
pandemií bývají mnohdy zničující. 
Projevy solidarity jsou potom o  to 
cennější. Sociální pomoc z konta ten-
tokrát pomohla kolegům v Bohusla-
vicích v Moravskoslezském kraji.

Základní organizaci OS KOVO HSE Humpolec založili zaměstnanci teprve před rokem a půl. Do vyjednávání se pustili 
okamžitě, jeho průběh nejprve narušila pandemie, nyní jednání zdržují právníci firmy. Na jeho podporu se odborářům 
podařilo zorganizovat krátkou výstražnou stávku. Ta se konala v pátek 28. května a zúčastnilo se jí 92 členů odborů. 

Předseda ZO OS KOVO MSA Zdeněk Drozdek (vlevo) předal sociální pomoc Jiřímu Benekovi a Helmutu 
Dihelovi.  FOTO: RP Ostrava

Výstražné stávky v Humpolci se zúčastnilo 92 odborářů.  FOTO: ZO HSE

V Humpolci stávkovali, kolektivní vyjednávání se vleče dlouho 
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Změny v týmu
Na začátku roku 2021 ukončil pracov-
ní poměr dlouholetý zaměstnanec 
RP OS  KOVO Ing.  Šamánek, který do-
sáhl důchodového věku, od roku 1991 
do konce roku 2019 pracoval na pozici 
vedoucího RP. Celý rok 2020 působil 
na zkrácený úvazek ve funkci specia-
listy pro ekonomiku a finanční analýzy. 
Aktuálně řešíme výběrové řízení na 
právníka RP s  ohledem na nadcháze-
jící mateřskou dovolenou Mgr.  Kláry 
Goisové. Pro naše ZO odvádí výbornou 
práci a nebude jednoduché ji nahradit. 
Rádi si počkáme, až vychová dalšího 
člena OS KOVO a opět se s chutí pustí 
do práce.

Kolektivní vyjednávání v době 
covidu
Kolektivní vyjednávání bylo covido-
vou situací rovněž ovlivněno. Čest 
zaměstnavatelům, kteří si uvědomili, 
že současná situace nezasáhla jen je-
jich podnikání, ale i  rodinné rozpočty 
zaměstnanců. V  rámci sociální zodpo-
vědnosti jim přidali i nad rámec infla-
ce. Někteří se snažili zaměstnance za 
práci odměnit alespoň navyšováním 
různých benefitů (penzijní připojiště-
ní, příspěvek na dopravu, příspěvek na 
stravování apod.). Jiní se ale bohužel 
zastřešovali vládním balíčkem, tedy 
daňovou změnou, a měli za to, že více 
zaměstnanci nepotřebují. Jak bylo toto 
rozhodnutí krátkozraké, ukážou násle-
dující měsíce a  roky, protože co vláda 
populisticky před volbami dala, to si 
po volbách velmi rychle vezme zpět. 
A mám obavu, že ve větší míře. Toto si 
v ZO musíme dobře zapamatovat a za-
městnavateli zdůraznit, proč budeme 
případně požadovat vyšší růst mezd 
v dalším období. 

Generační výměna
V  ZO dochází ke generační výměně 
a  postupně končí odboroví srdcaři. 
Ne vždy se však daří nacházet ade-
kvátní náhradu. Poměrně dost času 
věnujeme „resuscitaci“ organizací 

Ústí n. Orl. z OS Dopravy. Pro nás ne-
typické prostředí, nicméně zákony na 
ochranu zaměstnanců jsou stejné. No-
vým kolegům se bude dostávat stejné 
podpory jako ostatním ZO.

Příklady dobré praxe
Rád bych upozornil i  na příklad velmi 
dobré spolupráce mezi odborovou 
organizací a  zaměstnavatelem. Když 
jsem před dvěma lety poprvé přijel do 
firmy KYB Pardubice na kolektivní vy-
jednávání, byla to nepěkná zkušenost. 
Oboustranná averze, nedůvěra, komu-
nikace prakticky jen z  donucení. Ko-
lektivního vyjednávání se naše RP zú-
častnilo i pro letošní rok. Zaznamenali 
jsme obrovskou změnu, ke které jsme, 
alespoň doufám, malým dílem přispěli 

i my. Došlo ke změnám ve vedení firmy, 
ale hlavně v nastavení komunikace, po-
stupně i ke vzájemnému získávání dů-
věry. Nyní je ZO pod vedením předse-
dy Petra Grešše prakticky každý týden 
s  jednatelem společnosti v  kontaktu. 
Zaměstnavatel bere ZO jako opravdo-
vého partnera. Dokladem dobré spolu-
práce je nová kancelář, kterou do své-
ho užívání ZO převzala koncem měsíce 
května. 
Vážení kováci, závěrem všem přeji pev-
né zdraví, dobrou vzájemnou komuni-
kaci se zaměstnavatelem a prima letní 
dny.

Rudolf Procházka
vedoucí RP OS KOVO Hradec Králové

s nezanedbatelnými počty členů a pře-
svědčování o výhodách, které s sebou 
nese pokračování funkční ZO. Jedná se 
o  celospolečenský problém, význam 
slova společnost postupně upadá. 
Z  naší strany bude pravděpodobně 
nutné opět začít připomínat podstatu 
odborového sdružování. Připomínat 
naše předky a co je vedlo k zakládání 
odborů – tedy důstojné pracovní pod-
mínky, bezpečná práce a  náležitý po-
díl odměny na ziscích majitelů. Stojí za 
to se o tyto věci prát i v budoucnu? To 
by si všichni naši členové (i nečlenové) 
měli uvědomit. 

Noví zájemci 
V  průběhu uplynulého roku nás oslo-
vilo několik zájemců o  založení odbo-

rových organizací. Ve dvou z  nich již 
aktuálně probíhá kolektivní vyjedná-
vání pod hlavičkou Seskupení členů 
OS  KOVO – Metrans Česká Třebová 
a Acerbis Moravany. Průběžné výsled-
ky nám dávají naději, že už jen tímto 
prvním krokem se zlepší postavení za-
městnanců ve jmenovaných firmách. 
Další ze seskupení členů se po dvou 
letech natolik osamostatnilo (Amcor 
Nový Bydžov), že aktuálně podnikáme 
kroky k  tzv. překlopení na ZO. Funk-
cionáři jsou zde již zkušení, běžně se 
zaměstnavatelem jednají. Budeme 
jim přát hodně úspěchů, samozřejmě 
s naší další případnou podporou. Aktu-
álně přestoupila do OS KOVO ZO ČSAD 

Přehled událostí v Královéhradeckém kraji
Okénko do regionu | Rudolf Procházka, RP Královéhradecký a Pardubický kraj

Přemýšlím, jestli doba covidová nějakým zásadním způsobem změnila naši odborovou práci. 
Myslím, že nikoli. Ano, dlouhé období jsme svou práci vykonávali formou tzv. home office, nic-
méně pokud bylo potřeba, i nadále jsme byli nápomocni při kolektivním vyjednávání ve firmách, 
při kontrolách BOZP, případně účetnictví ZO. Snažili jsme se našim ZO a SČ poskytnout maximál-
ní možnou podporu bez ohledu na situaci v ČR. Přál bych si, aby v budoucnu k podobné situaci již 
nedocházelo a mohli jsme odborovou problematiku řešit osobně – tváří v tvář. O několik kolegů, 
známých a kamarádů jsme bohužel v našich regionech díky té „potvoře“ přišli…

Nová kancelář pro místní ZO ve společnosti KYB Pardubice ilustruje změnu přístupu zaměstnavate-
le k odborům.  FOTO: RP H. K.
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Váš dotaz není ojedi-
nělý, často se setká-

vám s  dotazy ohledně odškodnění při 
dopravní nehodě, a to jak u řidičů, tak 
u  spolujezdců. Z  tohoto důvodu nabí-
zím na začátek malý exkurs.
Nejprve bychom si měli odpovědět na 
otázku, zda může spolujezdec viníka 
dopravní nehody získat odškodné. Lidé 
si velmi často myslí, že pokud dobrovol-
ně sedli do auta s člověkem, který ne-
hodu zavinil, nemohou na odškodnění 
pomýšlet. To samozřejmě není pravda – 
spolucestující je oběť nehody stejně 
jako třeba řidič nabouraného auta. 
I  když autonehodu způsobila osoba, 
která nemá uzavřeno povinné ručení, 
finanční kompenzaci za karambol mů-
žete získat. Akorát se nároku nebudete 
domáhat u  viníka, ale obrátíte se na 
Českou kancelář pojistitelů. Tato po va-
šem odškodnění přenese plnění na řidi-
če, který nehodu způsobil.
Rovněž jsem se setkala s dotazem, zda 
má poškozený spolujezdec nárok na 
odškodnění, když byl řidič pod vlivem 
alkoholu.
V praxi se setkáváme s rozšířenou před-
stavou, že kdo si sedne do vozu s opi-
lým řidičem, výrazně se na zranění při 
dopravní nehodě podílí a na odškodně-
ní nemá nárok. I to je ale omyl. Pravidla 
v  tomto případě skutečně zohledňují 
to, že šel poškozený osudu svým způ-
sobem naproti. 
Dochází však jen ke zkrácení odškod-
nění, na které má zraněný nárok, nikoli 
k úplnému zamítnutí nároku.
Zde bych ještě připomněla, že je mož-
ná i  finanční kompenzace pro rodinu 
zraněného člověka, neboť následky ne-
hody nedopadají jen na člověka, který 
byl přímo zraněn, ale často i  na jeho 
nejbližší, typicky rodinu. Ta se může 
potýkat například s  dočasnou ztrátou 
hlavního živitele, rostou jí náklady na 
cesty za zraněným do nemocnice, dru-
hý partner se často musí starat o děti, 
takže vzniká další výpadek příjmů. Na 
patřičnou kompenzaci má rodina nárok 
i v nejsmutnějších případech, tedy po-
kud její člen při nehodě zemře.

Už před delší dobou jsme se se dvěma kolegy (jeden je cizinec) domluvili, že je budu vozit do práce 
svým autem, protože je to pro ně pohodlnější a přispívají mi na náklady, takže je to oboustranně vý-
hodné. Manželka mě přesvědčuje, že to nemám dělat, protože kdybych naboural a jim se něco stalo, 
musel bych jim platit odškodné. Napadlo mě s nimi pro takový případ sepsat nějakou dohodu, že 
v případě nehody po mně nebudou požadovat odškodné. Je možné nějakou takovou dohodu sepsat? 
A pokud je to možné, jak by měla vypadat? R. P., Pardubice

Po tomto krátkém úvodu se dostáváme 
k otázce, zda se lze platně vzdát dopře-
du svých práv na případné odškodnění 
na zdraví. Občanský zákoník, který na-
byl platnosti dnem 1. ledna 2013 (zák. 
č. 89/2012 Sb.), doznal řadu změn opro-
ti předchozímu občanskému zákoní-
ku, pokud se jedná o  smluvní volnost, 
ovšem zákonodárce nastavil určité 
mantinely k  ochraně přirozených práv 
člověka, a  to např. újmy způsobené 
kvalifikovaným zaviněním a újmy slabší 
strany. Tuto ochranu lze považovat za 
správnou zejména v kontextu práva na 
odškodnění újmy na zdraví.
Každý má přirozená práva, která jsou 
spojená s osobností člověka. Přirozené 
práva nelze zcizit a nelze se jich vzdát. 
Nepřihlíží se ani k omezení těchto práv 
v míře odporující zákonu, dobrým mra-
vům nebo veřejnému pořádku. Mezi 
přirozená práva člověka řadíme prá-
vo na život a  důstojnost člověka, jeho 
zdraví, právo žít v  příznivém životním 
prostředí, právo na jeho vážnost, čest, 
soukromí a projevy osobní povahy.
Takže, pokud se ptáte, zda se lze vzdát 
práva na odškodnění újmy na zdraví, 
tak s  ohledem na to, co zde bylo uve-
deno, práva na odškodnění újmy na 
zdraví se nelze platně vzdát, jelikož 
občanský zákoník výslovně stanovuje, 
že se nepřihlíží k ujednání, které pře-
dem vylučuje nebo omezuje povinnost 
k náhradě újmy způsobené člověku na 
jeho přirozených právech (prohlášením 

poškozeného nebo škůdce či ujedná-
ním s  potenciálním škůdcem), protože 
právo na život a zdraví patří mezi přiro-
zená práva člověka.
Podle § 2898 NOZ se nepřihlíží k ujed-
nání, které předem vylučuje nebo ome-
zuje povinnost k  náhradě újmy způ-
sobené člověku na jeho přirozených 
právech. Jde o právo na náhradu újmy 
na zdraví nebo na životě anebo způ-
sobené úmyslně nebo z hrubé nedba-
losti. Nepřihlíží se ani k ujednání, které 
předem vylučuje nebo omezuje právo 
slabší strany na náhradu jakékoli újmy. 
V těchto případech se práva na náhra-
du nelze ani platně jednostranně vzdát.
Každá jízda automobilem v  dnešním 
hustém provozu představuje nebez-
pečí. Nejenom pro vás, ale i  pro vaše 
spolujezdce. Jako správný řidič určitě 
dbáte na to, aby se jim nic nestalo. Ov-
šem pokud se spolucestující zraní při 
dopravní nehodě, kterou jste způsobil, 
a zjistí se, že nebyl připoutaný, náklady 
na odškodnění se mohou snížit kvůli 
spoluzavinění až o 50 % částky.
Vy jako řidič nemůžete spolujezdce při-
nutit k připoutání a spolucestující pře-
bírá za používání bezpečnostního pásu 
plnou odpovědnost. Zdravotní pojiš-
ťovna může náklady vynaložené na léč-
bu spolujezdce vymáhat přímo po něm, 
a ne po řidiči.
S  ohledem na fakta v  článku uvedená 
musím konstatovat, že vaše manželka 
má v tomto případě správný názor. 

Odpovědnost za důsledky nehody  
při zranění spolujezdce

Právo | JUDr. Marie Stodolová, právnička Praha  
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Problém bude v tom, 
že od novelizace ob-
čanského zákona do-
šlo ke změně ozna-
čení pojmu věcné 
břemeno. Dnes mu-

síte hledat pojem služebnost nebo re-
álné břemeno (dříve věcná břemena). 
Záleží na tom, o  jaké právo se jedná, 
viz www.zakonyprolidi.cz, nový ob-
čanský zákoník. 
Vám asi půjde o  některou ze služeb-
ností. Služebnost je povinnost vlast-
níka věci – nemovitosti, aby na svém 
majetku něco strpěl nebo se zdržel ur-
čité činnosti, kterou by bez existence 
služebnosti tolerovat nemusel. Půjde 
vám asi o doživotní užívání a bydlení.
Jedná se o  vaše osobní práva. Obojí 
zaniká smrtí oprávněného – vás (vý-
jimečně dobrovolným zřeknutím se 
tohoto práva bez ovlivňování či donu-
cování).

Služebnost je možno nabýt:
• smlouvou, což bude váš případ
• pořízením pro případ smrti
• vydržením po dobu potřebnou k vy-

držení vlastnického práva k  věci, 
která má být služebností zatížena, 
v případě movitých věcí je nutné prá-
vo držet po dobu tří let a  v  případě 
nemovitých věcí po dobu deseti let 
užívání

• ze zákona
• rozhodnutím orgánu veřejné moci

Vzniknout může zápisem do veřejné-
ho seznamu, tj. většinou do katastru 
nemovitostí nebo účinností smlouvy. 
Zaniká vymazáním z veřejného sezna-
mu na základě dohody o jejím zrušení, 
nebo jestliže uplynula doba, na kterou 
byla zřízena. Za tímto účelem je třeba 
podat žádost, tiskopis si můžete vy-
tisknout ze stránek příslušného katas-
trálního úřadu nebo si ho zde vyzved-
nete osobně. Taktéž může služebnost 
zaniknout trvalou změnou, pro kterou 
již nemůže oprávněné osobě sloužit.
Pro úplnost uvádím, o jaké služebnos-
ti může jít:

Pozemky:
• služebnost inženýrské sítě (vodovod-

ní, kanalizační, energetické vedení)

• opora cizí stavby (zdi na cizím po-
zemku či pilíře, piloty)

• služebnost okapu (umožňuje svede-
ní dešťové vody ze střechy)

• právo na svod dešťové vody
• právo na vodu (právo přístupu 

k vodě)
• služebnost stezky, průhonu a cesty
• právo pastvy

Osobní:
• užívací právo (užívání cizí věci pro 

vlastní potřebu a  potřebu své do-
mácnosti)

• požívací právo (užívat a  brát plody, 
užitky či mimořádné výnosy)

• služebnost bytu (= stejné jako užívací)

Pokud vlastník určité věci musí něco 
aktivně dát nebo konat, jedná se 
o reálné břemeno. Může jít například 
o výměnek, kdy povinná osoba posky-
tuje oprávněné osobě bydlení či jiné 
právo, např. na pomoc a péči, kterou 

si vymíní v darovací smlouvě. Může jít 
o nákupy, osobní péči v nemoci či stá-
ří, úklid apod.

Upozornění:
Dnes jsou služebnosti (dříve věcná bře-
mena) většinou úplatná. V  případě, že 
chce někdo na vašem pozemku např. 
zřídit právo vedení vody – vodovodní-
ho řádu, musí se s vámi dohodnout na 
finančním vyrovnání. Dohoda však ne-
znamená, že vám např. vodárna může 
nadiktovat, že vám dá 50 Kč, ale náhra-
da musí být přiměřená a je třeba u od-
borníků (např. soudní znalec) zjistit, ko-
lik by měla platba činit.
Týká se to zejména výše uvedené slu-
žebnosti inženýrské sítě (vodovodní, 
kanalizační, energetické vedení), opo-
ry cizí stavby (zdi na cizím pozemku), 
služebnosti okapu, práva na svod deš-
ťové vody, práva na vodu (právo pří-
stupu k vodě), ale i služebnosti stezky, 
průhonu a cesty a práva pastvy.

Chci dceři darovat rodinný dům a zřídit na ni věcné břemeno. Nikde jsem to v zákonu nenašla. Zákon 
to již neumožňuje? C. H., Brno

Služebnost a reálné břemeno
Práva spotřebitele | JUDr. Zdeňka Vejvalková, specialistka na spotřebitelské právo

FOTO: Pixabay
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Poškozená bankovka
Daňová odpovědna | Jindřiška Plesníková, specialistka úseku odborové politiky OS KOVO

Nejlépe je s  takovou-
to bankovkou zajít 
do peněžního ústavu 
a  tam požádat o  vý-

měnu. Na stránkách České národní 
banky najdete podrobné informace 
k problematice poškozených bankovek. 
Při otevření stránky je na horní liště 
odkaz na bankovky a mince. Pod tímto 
odkazem najdete výše uvedené včetně 
toho, jaké bankovky může odmítnout 
fyzická osoba, co by měl přijmout ob-
chodník a  jaké poškozené bankovky 
jsou odebrány již bez náhrady. 

Převzato z ČNB:
Běžně poškozené bankovky, nestan-
dardně poškozené bankovky a  ban-
kovky opotřebené oběhem

Pravidla pro ponechání bankovky 
v oběhu / stažení bankovky z oběhu
• Bankovka opotřebená oběhem – 

fyzická osoba (s  výjimkou směnár-
níka) takovou bankovku vrací zpět 
do oběhu, právnická osoba a  smě-
nárník nevrací zpět do oběhu a pře-
dává ČNB.

• Běžně poškozená bankovka – fy-
zická osoba (s  výjimkou směnárníka) 
může přijetí takové bankovky odmít-
nout. Právnická osoba bankovku přijí-
má a nevrací do oběhu, pokud je takto 
poškozená bankovka celá; není-li celá, 
může přijetí bankovky odmítnout. 
Úvěrová instituce provádějící poklad-
ní operace takovou bankovku přijímá 
a nevrací zpět do oběhu, pokud:
− je celá (nechybí žádná část bankov-

ky, popř. chybí pouze část nebo čás-
ti jejího okraje nebo obvodu) a sklá-
dá se nejvýše ze dvou částí, které 
nepochybně patří k sobě, nebo

− je celistvá (bankovka, která tvoří 
souvislý celek) a celková plocha ta-
kové bankovky je větší než 50 %.

• Nestandardně poškozená bankov-
ka – Česká národní banka zadrží tako-
vou bankovku bez náhrady. Úvěrová 
instituce provádějící pokladní ope-
race a  zpracovatel bankovek a  mincí 
zadrží takovou bankovku bez náhra-
dy a  předají ji České národní bance. 
Ostatní subjekty mohou takovou 
bankovku odmítnout.

Forma opotřebení:
• pomačkaná bankovka
• zašpiněná bankovka
• bankovka, které chybí část nebo čás-

ti okraje

Forma poškození:
• nečitelný obrazec
• proděravělý obrazec
• ohořelá bankovka
• zetlelá bankovka
• popsaná bankovka
• pomalovaná bankovka
• přetištěná bankovka
• potištěná bankovka
• obarvená bankovka
• odbarvená (vypraná) bankovka
• bankovka poškozená biologickým 

nebo jiným materiálem
• bankovka poškozená nástražným 

zařízením na ochranu proti krádeži
• natržená bankovka
• roztržená bankovka
• bankovka skládající se z více než dvou 

částí
• necelá bankovka

V obchodě jsem dostal na velkou bankovku zpět jednu poškozenou. Bohužel jsem si toho nevšiml. 
Chtěl jsem s ní v dalším obchodě zaplatit, ale obchodník poškozenou bankovku odmítl přijmout. 
Zkusil jsem to dvakrát. Byla natržená a chyběl jí malý kousek v rohu. Jakou mám možnost uplatnit 
tuto bankovku? K. L., Kladno

FOTO: depositphotos.com
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Základní poučkou naří-
zení na ochranu osob-

ních údajů, tzv. GDPR (General Data Pro-
tection Regulation) je, že jakákoli činnost 
spojená s osobními údaji podléhá režimu 
GDPR s  výjimkou osobních a  domácích 
činností. Regulace se tak dotýká i činnosti 
členů výborů SVJ a členů představenstev 
BD, kteří zpracovávají osobní údaje svých 
členů, vlastníků bytových jednotek či ná-
jemníků.
Osobní údaje získávají i pronajímate-
lé bytů od svých nájemců. Proto jsou 

Odpověď na vaši otázku je problema-
tická. Na jedné straně je tu ochrana 
soukromí nájemníka, ochrana jeho 
domovní svobody a  na druhé stra-
ně je pak ochrana vlastnických práv 
vlastníka bytu (pronajímatele).
Dle obecných ustanovení o  nájmu, 
§ 2233 zák. č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ObčZ“) platí, že v době tří mě-
síců před skončením nájmu, je-li stranám 
den skončení nájmu znám, umožní nájem-
ce věci, která má být znovu pronajata, zá-
jemci o nájem přístup k věci v nezbytném 
rozsahu za účelem prohlídky v přítomnos-
ti nájemce a pronajímatele; pronajímatel 
oznámí nájemci návštěvu v  přiměřené 
době předem. Uvedené ustanovení je 
dle některých právních názorů analo-
gicky použitelné také na případ prode-
je bytu a tvrdí, že pokud vlastník hodlá 
byt prodat, je nájemce povinen umožnit 
prohlídky i v případech, kdy mu nájem-
ní smlouva nekončí. Nelze samozřejmě 

Bydlím v bytě s nájemní smlouvou na dobu neurčitou. Pronajímatel se rozhodl byt prodat i se mnou. Sdělil mi, že 
zplnomocnil makléře a ten bude do bytu vodit na prohlídky případné zájemce. Žádala jsem o nastavení pravidel 
a zároveň jsem pronajímateli sdělila, že prohlídky bytu za účelem prodeje i s nájemníkem považuji za zásah do 
soukromí nájemce. Pronajímatel mi vyhrožuje advokáty a soudem za škody, které mu svým přístupem způsobím. 
Co mám dělat? K. J., Kroměříž

i oni považováni za správce osobních 
údajů. Pokud má pronajímatel s  ná-
jemcem uzavřenou nájemní smlouvu, 
nepotřebuje od něj souhlas se zpra-
cováním osobních údajů. Doporučuje 
se podat nájemci stručnou informa-
ci o  jeho právech a účelu zpracování 
osobních údajů. Domnívám se však, 
že to není nutné, protože každý ná-
jemce ví, jaké údaje pronajímateli 
poskytl. Už vůbec není nutné z toho-
to důvodu uzavírat novou nájemní 
smlouvu.

spolehlivě stanovit tříměsíční lhůtu 
před prodejem bytu a bude nutné hle-
dat lhůtu „přiměřenou“. 
Tyto právní názory pak také uvádějí, že 
neumožněním prohlídky bytu způsobí 
nájemce pronajímateli škodu např. tím, 
že přijde o zájemce o koupi bytu, a pro-
najímatel by tuto škodu mohl na nájem-
ci vymáhat.

V praxi je ale důležitá především bez-
pečnost uchovávání osobních informa-
cí. Pronajímatel má povinnost zajistit, 
aby se k  nájemní smlouvě a  osobním 
údajům nájemce nedostala žádná neo-
právněná osoba, tedy ani členové jeho 
domácnosti. Nezáleží přitom na tom 
(stejně jako u SVJ či BD), zda uchovává 
záznamy v  digitální či papírové podo-
bě. Dokumenty v počítači by měly být 
zabezpečeny heslem a listinné smlou-
vy alespoň zamčené v  šuplíku nebo 
trezoru.

Ptáte se, co máte v  takovéto situaci 
dělat. Pokud se pronajímatel rozhodl 
byt prodat, tak jej prostě prodá bez 
ohledu na to, zda mu prohlídku bytu 
zájemcem o koupi umožníte nebo ne-
umožníte.
Myslím si, že kompromisní řešení, tj. 
dohoda s pronajímatelem o pravidlech 
prohlídek, je na místě.

Bydlím v nájmu a mám platnou nájemní smlouvu na dobu neurčitou. Pronajímatel mi nyní tvrdí, že 
z důvodů ochrany osobních údajů vypracoval novou smlouvu, kterou musím podepsat. Nebudu ko-
mentovat, jak je smlouva špatně napsaná, jen mě zajímá, zda je nutné z důvodu GDPR novou smlouvu 
podepisovat. V návrhu smlouvy jsou o GDPR popsány dvě strany, např. citace ze zákona, nesrozumi-
telná souvětí. Nerozumím tomu, proč se mám jako nájemce zavazovat k tomu, že budu postupovat 
v souladu se zákonem o GDPR, nevím, co tím pronajímatel sleduje. I. S., Hradec Králové

Nájemní smlouva a GDPR
Bydlení | JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR

Prohlídka bytu s nájemcem
Bydlení | JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR

FOTO: depositphotos.com
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Pořadatelé táborů se nenechali zasko-
čit, i  přes do poslední chvíle nejasné 
podmínky připravili pro děti mnoho 
nejrůznějších pobytů. Zájem je pocho-
pitelně velký, poté co děti strávily skoro 
celý rok doma, jsou přímo nažhavené, 
aby mohly být v přírodě se svými kama-
rády. Proto určitě neváhejte a zajistěte 
si místa včas. I letos se pořádají nejrůz-
nější druhy táborů, počínaje klasickými 
tábory v lese až po tábory zaměřené na 
nejrůznější druhy sportu, výuku jazyků 
či nejmodernější technologie. 

Jak vybrat správný tábor? 
Stačí si vybrat podle toho, co má vaše 
dítě rádo. Nechejte ho určitě spoluroz-
hodovat o tom, kam se vypraví. Prober-
te s ním jeho návrhy či alespoň zaměře-
ní tábora. Ještě předtím zvažte, zda je 
vaše dítě na samostatný pobyt bez vás 
dostatečně zralé. Zvažte také, jak dlou-
ho tábor potrvá. Tábory se pořádají na 
týden, ale také až na tři týdny. Pokud 
je dítě ještě opravdu malé nebo si ne-
troufá strávit noc bez vás, vyzkoušejte 
nejprve tzv. příměstské tábory, kam 
dítě ráno odvedete a vyzvednete si ho 
odpoledne. Na reference se ptejte ka-
marádů dítěte a  jejich rodičů. Získejte 
co nejvíce poznatků o táboře, a hlavně 
o  těch, jimž budete své dítě svěřovat. 
Každý správný pořadatel tábora je při-
pravený poskytnout co nejvíce informa-
cí a nezalekne se žádných dotazů. Přece 
jenom mu dáváte na starost to nejcen-
nější, co máte, a velká opatrnost je na 
místě. Prostudujte internetové stránky 
tábora, případně zadejte jméno tábora 
do internetového vyhledavače a  pře-
čtěte si dostupné informace. Mějte na 
paměti, že cena tábora by měla odpo-
vídat veškerým výdajům a že kapesné, 
které dítěti poskytnete, by mělo být již 
jen pro jeho potřebu. Zjistěte, jak je na 
táboře řešena hygiena, zdravotnický 
dozor a také bezpečnost. 

Prázdniny u koní
Velmi oblíbené jsou tábory, kde mají 
děti možnost jezdit na koni a  starat 
se o  tato ušlechtilá zvířata. Koňský tá-
bor se koná například v areálu Svatoš-
ských skal na Karlovarsku, v  podtitulu 
nese označení Dětský ráj. Volnočaso-
vý areál pro rodiny s  dětmi se zabývá 
chovem tzv. indiánských koní, nachá-
zí se v  překrásném prostředí, je řešen 
v  souladu s  přírodou. Kromě chovu 

koní děti upoutá lanové centrum, dře-
věné houpačky, prolézačky nebo obří 
vzduchová trampolína, která je dokon-
ce největší v okolí Karlových Varů. Dále 
se zde nachází minizoo a minibotanická 
zahrada. Tábor si na nezájem rozhodně 
nemůže stěžovat, proto je třeba mís-
ta objednávat včas. Pokud se na vaše 
dítě nedostane, je možné si sjednat 
ubytování pro celou rodinu a  vypravit 
se sem kdykoli v průběhu léta. Více na 
www.svatosskeskaly.cz. 

Prázdniny s programováním 
a technologiemi
Ať se nám to líbí nebo ne, moderní tech-
nologie jsou v našem životě stále důle-
žitější. Pokud chcete, aby bylo vaše dítě 
na tuto budoucnost dobře připravené 
a  mělo o  nových technologiích už od 
malička dobrý přehled, pošlete ho na 
tábor, kde se bude zábavnou formou 
věnovat právě moderním technologiím. 
Programování učí logickému myšlení, 
navíc se do budoucna bez počítače neo-
bejde snad žádná profese. Na táborech, 
které objevíte na www.logiscool.com, se 
neučí jen programovat, ale děti se zde 
věnují také 3D designu, počítačovým 
hrám, tvorbě aplikací nebo umělé inte-
ligenci. Tyto tábory jsou určené spíše 
starším dětem, pro lepší orientaci fun-
guje na stránkách vyhledavač, kam stačí 
zadat narozeniny dítěte, a získáte nabíd-
ku vhodných kurzů. Děti se zde učí i vyví-
jet hry v oblíbeném Roblox Studiu, které 
bude znát jistě i váš potomek. 

Prázdniny s parkourem 
Parkour děti prostě milují. Možnost ská-
kat, jak se jim zamane, a  překonávat 

běžné překážky v přírodě i ve městě jed-
nak rozvíjí jejich obratnost, ale hlavně je 
opravdu baví. Pod vedením zkušených 
instruktorů se nemusejí ani rodiče obá-
vat zranění. Na tábor s  parkourem se 
mohou vypravit i  začátečníci. Jde tedy 
o perfektní volbu právě pro ně. Jednodu-
še tak zjistí, zda je bude tento sport ba-
vit a zda se mu chtějí věnovat i posléze 
v pravidelném kroužku. Rodiče si mohou 
být jisti, že na tomto táboře se děti sku-
tečně vyřádí. Tábory s parkourem najde-
te na www.zohir.cz a  jsou určené dětem 
od osmi do jedenácti let, které si přejí 
tento sport vyzkoušet. Tábory se konají 
v Doksech v blízkosti Máchova jezera. Po-
řadatelé naučí děti, jak trénovat, aniž by 
se zranily, a  slibují skutečnou dřinu! Na 
konci tábora se koná parkourová show 
pro rodiče. Děti se naučí základní parkou-
rové techniky, ale také si zahrají celotá-
borovou hru Urban Ninja, ve které proká-
ží nejen mrštné tělo, ale i silného ducha. 
Věnovat se budou nejenom parkouru, 
ale také dalším sportům a regeneraci. 

Prázdniny s tancem
Protancovat léto je snem mnoha holči-
ček, ale i  kluků. Pokud vaše dítě miluje 
moderní tanec, například break dance 
nebo street dance, přihlaste ho na OFD 
camp pod vedením členů taneční skupi-
ny Opatow Flavors, kteří se svým tělem 
dokáží skutečné divy. Koná se již devátý 
ročník, a to v termínu 22.–28. srpna 2021, 
děti se každý den zúčastní dokonce tří 
tanečních workshopů. Kemp je určený 
pro děti a mládež od šesti let, a to jak pro 
začátečníky, tak pro pokročilé tanečníky. 
Více na www.of-dance.cz. 
 Michaela Kadlecová

Situace kolem pandemie se uklidňuje a i letos budou děti moci o prázdninách vyrazit na tábory. Právě nyní je nejvyšší 
čas je objednat. Co mohou vaše děti letos zažít?

Tábory jsou tu! Na který vyrazit?

FOTO: Pixabay
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složení Vaše

KLOUBY
pro

READY

OPC

Sluníčko

HLOUBKOVÝM ÚČINKEM

OCHRANÝM ÚČINKEM

Kloubní výživa s

S NEJRYCHLEJŠÍM ÚČINKEM

Startovací
kloubní výživa

Obsahuje Glukosaminsulfát 2KCl, Chon-
droitinsulfát, Methylsulfonylmethan (MSM), 

Boswellia serrata, vitamíny C, E, Selen, 
Mangan, Měď (Glukonan měďnatý), 

Hyaluronan sodný HMW-Vyso-
komolekulární Udržovací 

kloubní výživa s

Obsahuje extrakty Přesličky rolní, zeleného
čaje, Ostropestřce mariánského, vitamíny B6,

B12, C, D, E, Kyselinu listovou, Biotin, 
Selen, Zinek,  Hyaluronan sodný 

HMW-Vysokomolekulární

þ vitamín C
þ obsahuje výtažky 

Echinacey
þ obsahuje Rakytník 

řešetlákový
þ odměrka součástí 

balení

Kloubní výživa

Doplněk
stravy

þ Přirozená obranyschopnost imunitního systému
þVysoce účinný antioxidant

þ Normální činnost srdce - krevní tlak
þ Normální stav pokožky

þ Normální činnost cévní  soustavy a kardiovaskulárního systému

Super antioxidant

IMUNIT

GO

Obsahuje
zvýšené

množství Bos-
wellie serraty

dále vitamínů
B6, B12, C, E, Kyseliny listové a Ostro-

pestřce mariánského extrakt, Hyaluronan
sodný HMW-Vysokomolekulární

START

s obsahem kolagenních 
peptidů, vitamínů a 120 mg 
Hyaluronanu sodného 
HMW Vysokomolekulární 
v denní dávce.

Slevový kód naleznete na:

https://www.oskovo.cz/intranet
nebo pro funkcionáře
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Správné znění tajenky z  čísla 9: Nejdůležitější je znát vlastní myšlení. Správně luštil a  potřebné štěstí při losování 
měl Jiří Petera ze Šumvaldu. Blahopřejeme! Získává výhru od vydavatelství Enigma, které připravuje naši křížovku a je také 
vydavatelem časopisu Křížovky pro každého, jehož další čísla vycházejí 7. a 20. června. Na tajenku z tohoto čísla čekáme do 
21. června 2021 na doručovací adrese redakce nebo na e-mailu novakova.miloslava@cmkos.cz.
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