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IndustriAll Europe vyzývá své člen-
ské organizace k  mobilizaci a  účasti 
na kampani za spravedlivý přechod/
transformaci průmyslu v  Evropě ve 
formě dvoutýdenní celoevropské akce 
pod názvem Spravedlivý přechod: 
Nic o nás bez nás. Ta začne v pondělí 
25. října a skončí o dva týdny později 
ve středu 10. listopadu. Během těch-
to dvou týdnů budou členské organi-
zace industriAll Europe organizovat 
řadu národních kampaní a  akcí. Tyto 
akce budou doprovázeny zesíleným 
politickým lobbováním na úrovni EU 
a  evropskou kampaní v  sociálních 
médiích prováděnou industriAll Euro-
pe. Nebude se tedy konat 
žádná centrální evropská 
akce, ale budou probíhat 

Jak přežít na 
energetickém trhu

více
strana 3

Podle předsedy Jaroslava Součka hro-
zí, že vítězné koalice v poslanecké sně-
movně nebudou ochotné pokračovat 
v  dialogu, který se odborům podaři-
lo s  vládou navázat. „Budu rád, když 
z  účelově složených koalic politických 
stran, které společně vyhrály parla-
mentní volby, nezůstanou voličům jen 
jejich volební programy. Zodpovědnost 
za dodržení předvolebních slibů totiž 
může skončit stejně rychle, jak rychle 
některé koalice vznikly,“ uvedl. Výsled-
ky voleb nastiňují pro zaměstnance 

nepříznivý vývoj v podobě preferování 
podnikatelů, zvyšování DPH a spotřeb-
ních daní nebo tlak na pokles mezd, 
oslabení odborů a  snahy o  destrukci 
zákoníku práce. 
V  otázce kolektivního vyjednávání 
předseda Souček upozornil, že zaměst-
navatelé budou mít snahu přidávat co 
nejméně, a  to bez ohledu na inflaci. 
„Doporučujeme zahájit kolektivní vy-
jednávání v  úrovni plus šesti procent 
meziročně,” řekl. Tím by podle něj měli 
mít zaměstnanci při pětiprocentní 

Odborové organizace svazu KOVO budou při jednáních o kolektivních smlouvách na rok 2022 žádat růst mezd na úrovni 
šesti procent. Na 13. zasedání Rady OS KOVO to zdůraznil předseda svazu Jaroslav Souček. Odboráři zasedali ve stře-
du a čtvrtek 20. a 21. října v Kongresovém centru Aldis v Hradci Králové. Projednávali mimo jiné zprávu Předsednictva 
o činnosti OS KOVO za období od června do října, vyhodnocení strategie OS KOVO na období 2017–2021, návrh na svolání 
VIII. sjezdu OS KOVO, hospodaření za I. pololetí roku 2021 nebo hodnocení podnikových kolektivních smluv uzavřených na 
rok 2021. Zazněly rovněž aktuální informace o odborových aktivitách včetně hodnocení výsledku parlamentních voleb.

Rada OS KOVO: Žádáme růst mezd o šest procent 

Účastníci 13. zasedání Rady OS KOVO vyjádřili podporu akci Spravedlivý přechod: Nic o nás bez nás. 
 FOTO: (mia) 

Předseda OS KOVO Jaroslav Souček varuje 
před poklesem mezd. FOTO: (mia)

5–8 Právní  
servis 9

Změna klimatu a zhoršování životního prostředí představují pro Evropu a celý svět existenciální hrozbu. K překonání 
těchto výzev představila Evropská komise tzv. Zelenou dohodu pro Evropu, která má Unii transformovat na moderní, 
konkurenceschopnou ekonomiku, jež účinně využívá zdroje a kde se do roku 2050 dosáhne nulových čistých emisí 
skleníkových plynů. Evropské odbory podporují zelenou transformaci, nicméně ve svých prohlášeních a stanoviscích 
opakovaně zdůrazňují, že požadují spravedlivý přechod, který umožní, aby se pracovníci průmyslu stali součástí řešení 
prostřednictvím jasných závazků vlád a proaktivních udržitelných průmyslových politik, které obsahují kreativní pro-
gramy přizpůsobení pracovní síly a jsou založené na silné sociální ochraně. 

IndustriAll Europe: Podpořte spravedlivý přechod
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dokončení ze str. 1

inflaci zajištěn reálný růst mezd o pro-
cento. „Odbory chápou, že se firmy po-
týkají se zdražením energií a subdodá-
vek a že je pro ně nynější období složité. 
Pokud ale nedopadnou dobře mzdová 
vyjednávání, lidé přestanou utrácet, 
dojde ke snížení spotřeby a ekonomika 
se propadne do ještě větších problé-
mů, než je v  současné chvíli,” varoval 
předseda svazu.

Děkujeme všem, kteří přispěli pro 
jižní Moravu
Všem ZO a  členům svazu, kteří při-
spěli na speciální účet OS  KOVO na 
pomoc lidem postiženým červnovým 
tornádem, poděkoval místopředse-
da OS  KOVO Tomáš Valášek. „Díky 

Česko má od července i nový zákonný 
kurzarbeit. Podle ministerstva práce 
tento nástroj ale zatím není možné vyu-
žít, čeká na schválení Evropskou komisí. 
Využívat se má mimo jiné při ohrožení 
některých odvětví. Předseda ČMKOS 
ale míní, že by rychlejším řešením bylo 
spuštění podpory z dočasného pro-
gramu Antivirus, z něhož za epidemie 

účinnosti smlouvy mezi Elektrotech-
nickou asociací ČR (ElA) a  OS  KOVO. 
„V úterý 12. října podepsali představi-
telé ElA a OS KOVO Dodatek č. 1 kolek-
tivní smlouvy vyššího stupně, kterým 
se její účinnost prodlužuje do 31. pro-
since 2022,“ uvedl.  
Místopředseda OS KOVO Ing. Pavel Ko-
márek vystoupil na zasedání s přehle-
dem stavu majetku OS KOVO. Největší 
akcí v tomto roce byla podle něj rekon-
strukce jímací nádrže vody pro Hotel 
Clarion ve Špindlerově Mlýně. Zmínil 
rovněž opravu střechy nad centrální 
částí objektu Metropol v Českých Bu-
dějovicích. „Oprava proběhla z důvodu 
zatékání do vnitřních prostor,“ upřes-
nil.  (red, ČTK)

nové příspěvky pro automobilky a je-
jich dodavatele, popsal Středula.
„Otázkou je nastavení kritérií, aby 
mohly firmy o podporu žádat. V jiné si-
tuaci jsou velké podniky s mateřskými 
firmami v zahraničí, jinak jsou na tom 
čeští subdodavatelé,“ uvedl předseda 
ČMKOS. Dodal, že u Antiviru je také 
jasný postup a technické zajištění při 
podávání a vyřizování žádostí. „Nehle-
dejme složitá řešení,“ dodal odborář.
„Většina účastníků tripartity souhlasi-
la s návrhem varianty, že podpoříme 
automobilový průmysl plus navazují-
cí segmenty,“ uvedl premiér s tím, že 
dopisem požádá eurokomisařku pro 
hospodářskou soutěž Margrethe Vest-
agerovou o schůzku, aby s ní projednal 
úpravu pravidel Antiviru a jeho nasta-
vení pro automobilový průmysl. 

(red, ČTK)

štědrým dárcům se podařilo na účtu 
shromáždit přes dva milióny korun. 
Osobně jsem v  červenci a  září navští-
vil zasažená místa na jižní Moravě. Na 
základě vyhodnocení škod, které tam 
běsnící živel napáchal na majetku na-
šich kolegů, rozhodlo Výkonné vedení 
OS  KOVO o  další finanční výpomo-
ci těmto členům nad rámec pravidel 
Konta živelních pohrom. Finanční pro-
středky budou rozděleny mezi osm 
postižených členů OS KOVO, se který-
mi bude uzavřena darovací smlouva,“ 
upřesnil místopředseda Valášek.
O  aktualitách v  kolektivním vyjed-
návání informoval Radu OS  KOVO 
místopředseda svazu Libor Dvořák. 
Mimo jiné upozornil na prodloužení 

uzavřené provozy a firmy s výpadkem 
poptávky, materiálu či personálu čer-
paly příspěvky na mzdy. Z Antiviru je 
možné podporu podle evropských pra-
videl poskytovat do konce letošního 
roku, jedná se o prodloužení podpory 
do konce června příštího roku. Zatím 
by podniky mohly pobírat příspěvky za 
říjen a listopad. Vzniknout by tak mohly 

Tripartita se shodla na Antiviru pro autoprůmysl

Odborový svaz KOVO se sídlem v Praze 3, nám. W. Churchilla 2 
přijme do pracovního poměru:
Specialistu – svazového inspektora BOZP
pro Regionální pracoviště OS KOVO se sídlem Gahurova 5265, Zlín
(Vzdělání SŠ, případně VŠ technického směru. Praxi v dané oblasti. Zkoušku odborné způsobilosti 
k zajišťování úkolů v prevenci rizik – zákon č. 309/2006 Sb.) 

Bližší informace na tel. čísle:  608 413 331 – Mgr. David Šrott
Kontaktní e-mail: radejova.vaclava@cmkos.cz
Více na: www.oskovo.cz

Automobilky a jejich dodavatelé by kvůli omezení výroby mohli začít čerpat příspěvky z programu Antivirus. Stát by jim 
mohl proplácet 60 % náhrady mzdy do 29 000 Kč. Shodla se na tom v pondělí 18. října tripartita. Po jednání to na tiskové kon-
ferenci řekl premiér Andrej Babiš. Tuto podporu pro automobilový průmysl chce vyjednat v Evropské komisi. Vláda by moh-
la o spuštění programu jednat nejpozději 7. listopadu, dodal Babiš. Pokud by podle předsedy Českomoravské konfederace 
odborových svazů (ČMKOS) Josefa Středuly změny komise neodsouhlasila, měla by vláda Antivirus přesto spustit plošně. 

S výsledky jednání tripartity seznámili média členové vlády i zástupci sociálních partnerů.  FOTO: Vláda ČR
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akce na národní úrovni dle možností 
jednotlivých svazů a  zvyklostí v  jed-
notlivých zemích. ZO OS KOVO mohou 
vyjádřit svojí podporu kampani zveřej-
něním krátkých videí nebo fotografií 
zaměstnanců s  plakátem loga kam-
paně, které potom budou zaslány do 
sekretariátu industriAll Europe.

Klimatické cíle EU jsou ambiciózní 
Již v  prosinci roku 2019 vydala Evrop-
ská komise materiál nazvaný Zelená 
dohoda pro Evropu. Jedná se o novou 
strategii růstu, jejímž cílem je transfor-
movat EU na spravedlivou a prosperu-
jící společnost s moderní a konkuren-
ceschopnou ekonomikou efektivně 
využívající zdroje, která v  roce 2050 
nebude produkovat žádné emise skle-
níkových plynů a  ve které bude hos-
podářský růst oddělen od využívání 
zdrojů. V materiálu je opakovaně zdů-
razňováno, že je potřeba, aby transfor-
mace byla sociálně spravedlivá. 
K  Zelené dohodě přibyl v  létě 2021 
nový materiál s  názvem Fit for 55. 
Název balíčku odkazuje na klimatický 
cíl EU, kterým je snížit do roku 2030 
celkové množství emisí skleníkových 
plynů v EU alespoň o 55 % oproti roku 
1990. 
Balíček Fit for 55 je souborem návrhů 
na revizi a  aktualizaci právních před-
pisů EU a  na zavedení nových inicia-
tiv, který má zajistit, aby byly politiky 
EU v  souladu s  klimatickými cíli do-
hodnutými Radou a  Evropským par-
lamentem. Smyslem balíčku návrhů 
je poskytnout soudržný a  vyvážený 
rámec pro dosažení klimatických cílů 
EU, který bude přiměřený a  sociálně 
spravedlivý, zachová a  posílí inovace 
a  konkurenceschopnost průmyslu EU 
a  zároveň zajistí rovné podmínky pro 
hospodářské subjekty ze třetích zemí 
a podpoří vedoucí postavení EU v celo-
světovém boji proti změně klimatu.

Dekarbonizace si vyžádá velké 
investice 
Energeticky náročná odvětví jako je 
např. ocelářský či chemický průmysl, 
budou muset v procesu dekarbonizace 
investovat značné prostředky do mo-
dernizace výroby, transformace na jiné 
energetické zdroje i do vzdělávání pra-
covníků. Velké investice jsou a  budou 
třeba i v dalších odvětvích kovoprůmy-
slu, především v  automobilovém prů-
myslu. Jak vyplývá z mnohých komentá-
řů a stanovisek ministerstva průmyslu 
nebo zaměstnavatelů, jeví se cíle jako 
obtížně dosažitelné. Jak se praví v ně-
kterých komentářích, největší výzvou 
balíčku Fit for 55 budou související 

Politici musejí také zajistit, abychom si 
nezaměňovali rychlost se spěchem a aby 
revidované právní předpisy v oblasti kli-
matu zohledňovaly čas potřebný k trans-
formaci našich průmyslových odvětví ve 
všech regionech“.
Pro zviditelnění pozice evropských 
zaměstnanců v  průmyslu pořádá in-
dustriAll Europe prostřednictvím 
svých členských odborových svazů 
kampaň především za to, aby byli zá-
stupci zaměstnanců na všech úrovních 
do zeleného přechodu zapojeni a veš-
keré aktivity s nimi byly konzultovány. 
Proto se kampaň koná pod heslem 
Spravedlivý přechod: Nic o  nás bez 
nás. V podkladovém materiálu ke kam-
pani jsou vytýčeny hlavní odborové 
požadavky:
1. Adekvátní zdroje pro spravedlivou 

transformaci, která nenechá nikoho 
ani žádný region pozadu

2. Jasné a  podrobné zmapování dů-
sledků přechodu na klimaticky ne-
utrální odvětví na regionální úroveň 
a na zaměstnanost

3. Očekávání změn a  sociální dialog 
pro všechny pracovníky

4. Soubor práv k  zajištění hladkého 
přechodu jednotlivých pracovníků

5. Spolupráce v  oblasti politiky a  vý-
měna osvědčených postupů

O  tématu zelené ekonomiky diskuto-
vali také zástupci zemí tzv. Východního 
regionu (ČR, Slovensko, Polsko, Maďar-
sko, Slovinsko) na online zasedání ve 
středu 6. října. Výsledkem jednání bylo 
usnesení, že v  rámci kampaně bude 
zpracováno prohlášení Východního re-
gionu. Návrh prohlášení již OS  KOVO 
připravil a předložil kolegům z přísluš-
ných zemí k připomínkám.

Plakát ke kampani a  více informací na 
webu OS  KOVO: https://www.oskovo.cz/
os-kovo/kampan-just-transition

Ing. Alena Paukrtová, (red)

náklady a  rychlost implementace. Je 
také poukazováno na skutečnost, že 
ČR patří mezi vysoce průmyslové státy, 
na které bude dopad výraznější než na 
méně průmyslové země. 
I ČMKOS se ve svém stanovisku k no-
vému balíčku a pozici ČR k němu vyjád-
řila poněkud skepticky. Jednak celému 
materiálu vytýká, že v  něm zásadně 
chybí jakákoli kvantifikace přímých 
i nepřímých dopadů navrhovaných le-
gislativních změn na vývoj spotřebitel-
ských cen, na trh práce (zaměstnanost 
a nezaměstnanost), na politiku odmě-
ňování, sociálních dávek nebo důcho-
dů. Dále ČMKOS vytýká státu absenci 
jakékoli odborné centrální autority, 
která by byla schopna veškeré potřeb-
né aktivity souhrnně formulovat, za-
dávat, řídit a vyhodnocovat. Ve stano-
visku ČMKOS k  rámcovým pozicím ČR 
k Fit for 55 se výslovně uvádí: „Občané 
ČR – zaměstnanci, důchodci, podnikatelé 
i  živnostníci  – musejí mít dostatečné in-
formace o  Green Dealu, jeho přínosech 
a  především nákladech, jinak ho nepři-
jmou za svůj a  budou ho považovat za 
svévolný diktát.“  

Spravedlivý přechod: Nic o nás bez 
nás
V  prvním stanovisku industriAll Euro-
pe, které následovalo bezprostředně 
po zveřejnění Balíčku Fit for 55, je vy-
jádřeno zklamání evropských průmy-
slových odborů z  toho, že „navzdory 
některým zajímavým iniciativám balíček 
Fit for 55 neobsahuje nová opatření ani 
významné zdroje, které by zajistily, že 
pracovníci budou mít zaručen spravedli-
vý přechod při urychlení dekarbonizace 
EU“. Odboráři se také obávají, aby pře-
chodu na zelenou ekonomiku nebylo 
dosaženo deindustrializací. Podle od-
borů musí balíček „vést k  transforma-
ci průmyslových odvětví, nikoli k  jejich 
narušení a  brutální restrukturalizaci. 

Plakát ke kampani je ke stažení na webu OS KOVO. industriAll Europe
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RP Brno je v  současné době personál-
ně stabilizováno a  pracuje ve složení 
Mgr.  Jiří Grim – vedoucí RP, Mgr.  Petra 
Behancová – právnička, Hana Cénko-
vá – administrativní pracovnice, Ing. Ri-
chard Zouhar – specialista pro kolek-
tivní vyjednávání, ekonomiku a  mzdy 
a Ing. Bc. Zdeněk Konrád, PhD. – svazový 
inspektor bezpečnosti práce.
Pracoviště je umístěno v  nemovitosti 
ve vlastnictví OS  KOVO na adrese Sko-
řepka 9 v  Brně. Nemovitost je členům 
velmi dobře dopravně dostupná a  vy-
tváří vhodné podmínky pro komplexní 
činnost RP. 
Pro sociální dialog na začátku letošního 
roku, který vedli zástupci zaměstnanců 
se zaměstnavateli, bylo charakteristic-
ké, že byl veden převážně prostřednic-
tvím elektronické komunikace, takže byl 
ochuzen o  osobní kontakt. Kolektivní 
vyjednávání je nikdy nekončící proces, 
který si v  období prázdnin také vybere 
svůj oddechový čas. Avšak již v průběhu 
měsíce srpna a  především se zaháje-
ním školního roku se stupňuje intenzita 
konzultací o  ekonomických otázkách, 
mzdové problematice a inflaci. Odboro-
vé organizace se začínají připravovat na 
jednání se zaměstnavatelem, přičemž 
s rozborem ekonomické situace zaměst-
navatele jim pomáhá kolega Zouhar.
Letošní kolektivní vyjednávání a  uza-
vírání podnikových kolektivních smluv 
v  našem regionu je ovlivněno několika 
faktory: situací na trhu práce, kde se 
dlouhodobě projevuje nedostatek kva-
lifikovaných zaměstnanců, výrazným 
zdražením a  nedostatkem vstupních 
materiálů a také společenským prostře-
dím, kdy zásadně rostou platy v rozpoč-
tové sféře. Všichni, kdo tuto problemati-
ku dobře znají, jsou přímými účastníky 
jednání se zaměstnavateli a vědí, že tato 
jednání jsou často komplikovaná, vypja-
tá emotivně a  prvním kolem nekončí. 
I přes tuto skutečnost bylo v dosud uza-
vřených kolektivních smlouvách dosaže-
no v  oblasti mzdového vývoje většinou 

o  nedostatečné projednání dokumen-
tace BOZP s odborovou organizací, vý-
platu odškodného za pracovní úraz až 
po ukončení šetření bez dohody se za-
městnancem a o přenášení nákladů na 
BOZP na zaměstnance.
Letos v  červnu na konferenci krajské-
ho sdružení zástupci organizačních 
jednotek diskutovali o  připomín-
kách a  námětech na úpravu Stanov 
OS  KOVO projednávaných Komisí pro 
Stanovy OS  KOVO a  uložili zástupcům 
KS OS KOVO JMK v  této Komisi prosa-
zovat jejich návrhy. Jedná se především 
o  snížení členského příspěvku členů 
OS KOVO evidovaných při RP na 65 Kč 
měsíčně a posílení významu a postave-
ní dozorčích a revizních komisí ZO tím, 
že tyto kontrolní orgány ZO musejí mít 
alespoň tři členy.
Věříme, že tyto návrhy úprav nezapad-
nou a  budou společně s  dalšími racio-
nálními návrhy předloženy k projednání 
a  odsouhlasení delegátům VIII. Sjezdu 
OS KOVO. Mgr. Jiří Grim

pozitivních výsledků. Stále, byť v daleko 
menší míře se vyskytují zaměstnava-
telé, kteří mají přechodně nedostatek 
zakázek, chtějí využívat tzv. částečné 
nezaměstnanosti a  jednají se zástupci 
organizačních jednotek OS KOVO o výši 
náhrady mzdy. Při těchto jednáních vy-
užíváme praktických zkušeností, které 
jsme získali na jaře, kdy požadavky za-
městnavatelů na dohodu o výši náhrady 
mzdy byly velmi časté.
Podařilo se nalézt způsob a ujasnit si po-
stupy při změnách zápisů údajů základ-
ních organizací ve veřejném rejstříku. 
V současné době můžeme konstatovat, 
že všechny základní organizace, u nichž 
zápis ve veřejném rejstříku neodpoví-
dá obsahu jejich základních dokumen-
tů, byly na tuto skutečnost upozorněny 
a vyzvány k nápravě. Se zápisy do veřej-
ného rejstříku jednotlivým základním 
organizacím prakticky pomáhá a činnost 
koordinuje právnička RP Brno Mgr. Pet-
ra Behancová. 
Po předchozí dohodě se zástupci ZO 
provádí průběžně zaměstnankyně RP 
Hana Cénková konzultace účetnictví 
v  základních organizacích v  působnosti 
RP Brno tak, aby v  období mezi sjezdy 
OS  KOVO, tedy nejpozději do června 
příštího roku navštívila všechny základ-
ní organizace. V tuto chvíli zbývají pouze 
poslední dvě.
Činnost svazového inspektora bez-
pečnosti práce Konráda se zaměřuje 
především na provádění kontrol u jed-
notlivých zaměstnavatelů z  hlediska 
dodržování platných právních předpi-
sů, hygienických norem, předpisů o po-
žární ochraně a  ČSN v  oblasti BOZP. 
Prioritou v  roce 2021 je rozvoj spolu-
práce se zaměstnavateli při provádění 
prověrek BOZP dle ust. § 108 odst. 5 ZP. 
Souhrnem bylo provedeno již více než 
40 kontrol či prověrek BOZP a další jsou 
v  jednání. Při kontrolách bylo zjištěno 
212 opakujících se závad jak v systému 
BOZP, tak i závad ve vlastním provozu. 
Ze systémových závad se často jedná 

RP Brno: Kolektivní vyjednávání jsou letos  
často vypjatá

Okénko do regionu | Mgr. Jiří Grim, vedoucí RP Brno

Regionální pracoviště v Brně jako odborné pracoviště OS KOVO pomáhá organizovat a zajišťovat 
činnost tří volebních obvodů Krajského sdružení OS KOVO JMK. RP Brno poskytuje konzultační 
a praktickou pomoc organizačním jednotkám a členům OS KOVO v oblasti právních služeb, ko-
lektivního vyjednávání, BOZP a oblasti účetnictví. Pomoc v oblasti právních služeb a BOZP za-
jišťujeme prostřednictvím našich specialistů také organizačním jednotkám a členům OS KOVO 
v působnosti RP Zlín. Členové OS KOVO v působnosti RP Brno jsou aktuálně evidováni v 66 orga-
nizačních jednotkách, 40 základních organizacích a ve 26 seskupeních členů OS KOVO evidova-
ných na regionálním pracovišti. Prostřednictvím těchto organizačních jednotek působí OS KOVO 
u 85 zaměstnavatelů na jižní Moravě. 

RP Brno vede Mgr. Jiří Grim.
 FOTO: RP Brno



Správce pozůstalosti
Právo | JUDr. Marie Stodolová, právnička Praha  
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Smrtí fyzické oso-
by zaniká její právní 
osobnost. Jmění, které 
zůstavitel během své-
ho života shromáždil, 
však existuje dále. 

Správce pozůstalosti je fyzická 
nebo právnická osoba vykonávající 
správu pozůstalosti, a  to buď celého 
majetku, nebo jeho části v  období 
mezi úmrtím zůstavitele a skončením 
dědického řízení.  
Správce pozůstalosti je ten, koho zů-
stavitel pověřil, aby po jeho smrti 
samostatně obstarával až do vyřízení 
dědictví záležitosti spojené s  dědě-
ným majetkem. 
Stanovení správce dědictví se hodí 
hlavně pro podnikatele, kteří vlastní 
zcela nebo zčásti nějaký podnik. Tím-
to opatřením mohou předejít případ-
ným nenahraditelným škodám vyplý-
vajícím z  ochromení chodu podniku 
nebo i ze sporů dědiců. 
Chrání také zůstavitele a dědice před 
neuváženým nebo vynuceným jmeno-
váním nevhodné osoby, která by pak 
měla s majetkem disponovat. 
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský záko-
ník, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „OZ“), v § 1677 odst. 1 stanoví, že 
povolal-li zůstavitel správce pozů-
stalosti nebo vykonavatele závěti, 
spravuje pozůstalost až do potvrzení 
nabytí dědictví správce pozůstalosti, 
jinak vykonavatel závěti. Nedošlo-li 
k  takovému povolání, spravuje po-
zůstalost dědic, resp. dědicové. 
Vykonavatel závěti je uveden v  po-
slední vůli zůstavitele, může ho usta-
novit do této funkce jen pořizovatel 
závěti, a  to pouze závětí. Zpravidla 
se jedná o  osobu blízkou zůstaviteli, 
ale může to být i notář nebo advokát. 
V  jedné závěti může být zůstavitelem 
jmenováno i více vykonavatelů závěti. 
Odvolat vykonavatele závěti z  jeho 
funkce je velmi problematické. V čes-
kém právním řádu je vykonavatel zá-
věti spíše duplicitou správce pozůsta-
losti. Jmenovaný vykonavatel závěti 
řádně dbá na všechny odkazy a poky-
ny v poslední vůli zůstavitele, má také 
právo před soudem hájit platnost zá-
věti. Pokud zůstavitel závěti nepovolal 
správce pozůstalosti, pak tato funkce 

Slyšel jsem, že v dědickém řízení je kromě dědice nebo dědiců i správce pozůstalosti. Můžete mi vy-
světlit, k čemu je správce potřebný, zda je nutný a kdo to je? S. T., Kladno

přináleží vykonavateli závěti, pokud 
soud nerozhodne o  jiném opatření. 
Vykonavatel závěti může být fyzickou 
nebo právnickou osobou a tato funk-
ce nemůže přejít na další osobu. 
Nepovolal-li zůstavitel správce po-
zůstalosti, soud jej může jmenovat, 
a  to i  bez návrhu. Zákon č. 292/2013 
Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen 
„ZŘS“) toto umožňuje v několika kon-
krétně stanovených případech včet-
ně obecné kategorie situací – jestliže 
„je k  tomu jiný vážný důvod“. Správce 
může být jmenován i  pouze pro část 
pozůstalosti. Stejně tak může být jme-
nováno více správců, kdy každý spra-
vuje jinou část pozůstalosti. Správce 
pozůstalosti je povinen ujmout se 
výkonu své funkce dnem následují-
cím po dni doručení usnesení, není-li 
v něm uveden den pozdější.

Zahájení výkonu funkce správce 
pozůstalosti
Povolaný správce pozůstalosti začne 
se správou pozůstalosti ihned, jakmi-
le se dozví o zůstavitelově smrti, musí 
však oznámit tuto skutečnost přísluš-
nému soudu. Pokud tak sám neučiní, 
vyzve ho soudní komisař k  činnosti. 
Jestliže jmenovaný správce pozůsta-
losti nechce nebo nemůže vykonávat 
tuto funkci, může ji odmítnout a také 
pro to není nijak postihován. 

Práva a povinnosti správce 
pozůstalosti
Správce pozůstalosti má v  souvislos-
ti s  výkonem svojí funkce řadu práv 
a  povinností. Pro jejich rozsah je vý-
znamné zejména ustanovení § 1678 
odst. 1 OZ, podle kterého správce 
pozůstalosti vykonává její prostou 
správu. Tedy činí vše, co je nutné k za-
chování pozůstalosti. S tím souvisí ze-
jména povinnost správce postupovat 
s péčí řádného hospodáře. 
Zákon ukládá správci pozůstalosti i ně-
které specifické povinnosti, a  to např. 
poskytnout z  pozůstalosti splátky na 
zaopatření osobám, které na ně mají 
právo, zcizit nebo použít jako jistotu 
něco z pozůstalosti zásadně pouze teh-
dy, vyžaduje-li to zájem na zachování 
hodnoty nebo podstaty spravovaného 

majetku, jinak za protiplnění, prodat se 
souhlasem soudu majetek, který nelze 
uchovat bez nebezpečí škody nebo 
nepoměrných nákladů, vyrozumět 
o smrti zůstavitele banku, pobočku za-
hraniční banky nebo spořitelní a úvěr-
ní družstvo, u nichž měl zůstavitel účet 
a známé věřitele a dlužníky zůstavitele. 
(Institut zcizení dědictví spočívá v prá-
vu dědice převést své dědické právo na 
jinou osobu.)

Odvolání správce pozůstalosti
Zákon upravuje rovněž způsoby záni-
ku funkce správce pozůstalosti. Z po-
hledu dědiců je významné zejména 
jeho odvolání. Často totiž dochází 
k situacím, kdy některý z nich s postu-
pem správce pozůstalosti nesouhlasí.
ZŘS v tomto svém § 159 pouze uvádí, 
že soud usnesením odvolá správce 
pozůstalosti, stanoví-li to OZ. Odvolá-
ní správce pozůstalosti je v  OZ upra-
veno v  § 1560, podle kterého soud 
správce pozůstalosti odvolá, poruší-li 
závažně své povinnosti, není-li scho-
pen své povinnosti řádně plnit nebo 
je-li pro to jiný vážný důvod. 
Pro hodnocení soudu, zda porušení 
povinností dosáhlo stupeň „závaž-
nosti“, je významná nejen povinnost, 
která byla porušena, ale také zejmé-
na forma zavinění, plnění ostatních 
povinností a  celkový přístup k  výko-
nu funkce. Soud správce pozůstalosti 
odvolá na návrh nebo i  bez návrhu. 
K  návrhu je legitimován každý, kdo 
je účastníkem řízení o  pozůstalosti 
a jehož právní sféry se dotýká činnost 
správce pozůstalosti.
Správa pozůstalosti je významným 
institutem, který zajišťuje uchování 
jmění zůstavitele po dobu od jeho 
smrti až do pravomocného ukonče-
ní řízení o pozůstalosti, ve kterém se 
rozhodne o  způsobu jeho vypořádá-
ní. Toto období bývá často provázeno 
spory mezi dědici. Vhodné nastavení 
režimu správy pozůstalosti může za-
jistit uchování hodnot, které zůstavi-
tel za svého života získal. 
Nepodaří-li se toto dědicům zajistit 
vzájemnou dohodou, je třeba řádnou 
správu prosadit za pomoci soudu. Zá-
kon v tomto poskytuje dědicům široké 
možnosti.
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Pracovní cesta 
§ 42 
(1) Pracovní cestou se rozumí časově 
omezené vyslání zaměstnance zaměst-
navatelem k  výkonu práce mimo sjed-
nané místo výkonu práce. Zaměstnava-
tel může vyslat zaměstnance na dobu 
nezbytné potřeby na pracovní cestu jen 
na základě dohody s ním. Zaměstnanec 
na pracovní cestě koná práci podle poky-
nů vedoucího zaměstnance, který ho na 
pracovní cestu vyslal. 
(2) Vysílá-li zaměstnavatel zaměstnance 
na pracovní cestu k plnění svých úkolů do 
jiné organizační složky (k jinému zaměst-
navateli), může pověřit jiného vedoucího 
zaměstnance (jiného zaměstnavatele), 
aby zaměstnanci dával pokyny k  práci, 
popřípadě jeho práci organizoval, řídil 
a kontroloval; v pověření je třeba vymezit 
jeho rozsah. S pověřením podle věty první 
musí být zaměstnanec seznámen. Vedoucí 
zaměstnanci jiného zaměstnavatele však 
nemohou vůči zaměstnanci jménem vysí-
lajícího zaměstnavatele právně jednat. 

Přeložení 
§ 43 
(1) Přeložit zaměstnance k výkonu práce 
do jiného místa, než bylo sjednáno v pra-
covní smlouvě, je možné pouze s  jeho 
souhlasem a  v  rámci zaměstnavatele, 
pokud to nezbytně vyžaduje jeho provoz-
ní potřeba. 
(2) Pracovní úkoly přeloženému zaměst-
nanci ukládá, jeho práci organizuje, řídí 
a  kontroluje a pokyny mu k  tomu účelu 
dává příslušný vedoucí zaměstnanec or-
ganizační složky (útvaru), na jejíž praco-
viště byl zaměstnanec přeložen. 

Výpověď daná zaměstnavatelem 
§ 52 
Zaměstnavatel může dát zaměstnanci 
výpověď jen z těchto důvodů: 
c) stane-li se zaměstnanec nadbytečným 
vzhledem k  rozhodnutí zaměstnavatele 
nebo příslušného orgánu o  změně jeho 
úkolů, technického vybavení, o  snížení 
stavu zaměstnanců za účelem zvýšení 

efektivnosti práce nebo o  jiných organi-
začních změnách.

Judikát NS ČR sp. zn. 21 Cdo 2048/2003
Z judikátu vyplývá, že zaměstnavatel ne-
může situaci, kdy není schopen dostát 
pracovní smlouvy v části týkající se místa 
výkonu práce, tj. přidělovat práci ve sjed-
naném místě, řešit nařízením případné 
pracovní cesty, kdy by zaměstnance vy-
slal k výkonu práce mimo sjednané mís-
to výkonu práce do místa, kam se nově 
zaměstnavatel nebo jeho část přemístil, 
a  to ani trvale, resp. na dobu neurčitou 
(neboť pracovní cestou se rozumí toliko 
časově omezené vyslání zaměstnance 
k výkonu práce mimo sjednané místo vý-
konu práce), ani dočasně (např. po dobu 
výpovědní doby).

Odpověď:
Zaměstnavatel není oprávněn nařizo-
vat pracovní cesty v  případě, že není 
schopen zajistit výkon práce na mís-
tě podle uzavřené pracovní smlouvy. 
Zaměstnavatel by se tím dopouštěl 

zneužití práva vůči zaměstnanci a  po-
stupoval by protiprávně, pokud by za-
městnance bez jeho souhlasu vysílal na 
pracovní cesty do Bělé pod Bezdězem. 
V  případě soudního sporu by bylo 
možné obhájit náhradu mzdy za dobu, 
kdy zaměstnanec nepracoval z  důvo-
du, že mu zaměstnavatel nepřiděloval 
práci v místě dle PS.
Pokud tedy zaměstnanec nechce práci 
vykonávat v  novém místě, je třeba to 
prokazatelně zaměstnavateli sdělit. 
V případě, že by zaměstnavatel nařídil 
absolvování pracovních cest do toho-
to nového místa výkonu práce, může 
to zaměstnanec odmítnout s  tím, že 
lze očekávat následnou výpověď za-
městnavatele dle § 52 písm. c) ZP, tedy 
z  organizačních důvodů, s  příslušným 
nárokem na odstupné. Pokud zaměst-
nanci takto přidělovat práci podle 
pracovní smlouvy nemůže, jedná se 
o  překážku v  práci na straně zaměst-
navatele, po jejíž dobu zaměstnanec 
nepracuje a přísluší mu náhrada mzdy 
ve výši průměrného výdělku.

Může mi zaměstnavatel nařizovat každý den dojíždět do Bělé pod Bezdězem v rámci pracovních cest, 
i když nemám tuto povinnost ve smlouvě? V pracovní smlouvě mám místo výkonu práce Liberec.
 M. A., Liberec

Právní rámec:
Problematika je řešena v § 42 a § 43 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších 
změn a doplňků (dále jen ZP), a současně je judikována rozhodnutím NS ČR sp. Zn. 21 Cdo 2048/2003.

FOTO: Pixabay

Pracovní cesty mimo sjednané místo výkonu 
práce

Právo | Ing. Bohuslav Chudárek, specialista pro mzdy a KV, RP OS KOVO Ústí nad Labem
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V  tomto případě mů-
žete uplatnit právo 
kupujícího odstoupit 
od smlouvy. Je tomu 
tak v případě, že spo-

třebitel naplní podmínky uvedené v ob-
čanském zákoníku.
Ten zakotvuje právo kupujícího odstou-
pit od smlouvy pro opětovný výskyt 
vady. 
Spotřebiteli vzniká právo na výměnu 
věci nebo právo odstoupit od smlouvy. 

Je to možné:
• pro opětovné vyskytnutí vady po 

opravě,
• pro větší počet vad nemůže spotře-

bitel věc řádně užívat.
Judikatura uvádí, že za opětovný výskyt 
vady lze zpravidla považovat výskyt téže 
vady po jejích alespoň dvou předchozích 
opravách.
Za větší počet vad pak lze považovat ale-
spoň tři vady věci. 
V  případě většího počtu vad musí řád-
nému užívání věci bránit každá z těchto 
vad.
Zda došlo k naplnění jednoho či druhé-
ho předpokladu, je třeba posoudit dle 
konkrétního případu. Záleží to přede-
vším na okolnostech každého případu. 
Platí, že rozhodnutí o tom, zda konkrétní 
vada či vady brání nebo nebrání řádné-
mu užívání prodané věci, není otázkou 
znaleckou, nýbrž je právním posouze-
ním zjištěných skutečností, které příslu-
ší výlučně jen soudu. Příslušný soud si 
pro tento závěr zajistí potřebné důkazy 
o charakteru a rozsahu vad. Při posou-
zení vychází především z  účelu, jemuž 
má prodaná věc sloužit.
Zákon přímo neuvádí, o  jaké konkrétní 
vady jde ani jak se projevují.
Posouzení tedy závisí na úvaze sou-
du, který může dojít např.  k  závěru, že 
i menší vada brání spotřebiteli v řádném 
užívání zakoupeného výrobku, nebo že 
naopak existence více vad takovému 
užívání nebrání.
Z  uvedeného vyplývá, že ve sporných 
případech by měl rozhodnout soud.
Ale i přes to se lze pokusit taktéž o mi-
mosoudní vyřešení sporu přes Českou 
obchodní inspekci, to by ovšem vyža-
dovalo spolupráci a ochotu domluvit se 

ze strany prodejce. Toto mimosoudní 
řešení je založeno na dobrovolnosti pl-
nění ze strany prodejce.
Je také možné napsat prodejci písem-
nou výzvu k  jednání ve věci či přehod-
nocení jeho názoru s tím, že v opačném 
případě vám nezbude než využít všech 
práv, která vám dává zákon, včetně prá-
va obrátit se na soud. Tuto výzvu si nako-
pírujte a uschovejte, neboť soud k ní ná-
sledně přihlíží při rozhodování o úhradě 
nákladů soudních a advokátních výdajů. 
Před svým rozhodnutím soud zjišťuje, 
zda se strany pokusily o  mimosoudní 

řešení sporu či zda ho jedna ze stran ne-
odmítla.
Před tím, než se obrátíte na soud, dopo-
ručuji věc konzultovat se znalcem a ad-
vokátem, který se problematikou spo-
třebitelského práva zabývá – viz seznam 
advokátů včetně jejich sídla a zaměření 
na www.cak.cz. Požádejte ho, aby po-
soudil možnou úspěšnost v  soudním 
sporu. Rozhodnutí soudu sice nemůže 
předjímat, ale účastní-li se jednání sou-
du ve spotřebitelských věcech, může 
vám jeho názor pomoci při rozhodování, 
zda se na soud obrátíte či ne.

Koupila jsem si kuchyňský robot, druhý den se na něm objevila vada, prostě nešel. Po opravě se bě-
hem čtrnácti dnů opakuje to samé, nefunguje. Jsem zklamaná a vůbec již nevěřím, že by někdy fungo-
val, jak má. Jaká mám v tomto případě práva? E. P., Brno

FOTO: Pixabay

Vady a jejich špatné opravy zvyšují nedůvěru
Práva spotřebitele | JUDr. Zdeňka Vejvalková, specialistka na spotřebitelské právo
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Samozřejmě, že po-
stup výboru vašeho 
SVJ není správný.
Povinnost zveřejnit 

účet ní závěrku ve sbírce listin ve-
řejného rejstříku vyplývá ze zákona 
č. 563/1991 Sb., o  účetnictví (dále 
„ZoÚ“ nebo „zákon o  účetnictví“), 
resp. podle novely zákona o účetnictví 
č. 221/2015 Sb., která přinesla zásadní 
povinnost zveřejňovat účetní závěrku 
nebo přehled o  majetku a  závazcích. 
Tuto povinnost mají všechny subjek-
ty zapisované do veřejného rejstříku, 
které mají zároveň povinnost účetní 
závěrku nebo přehled o majetku a zá-
vazcích sestavovat.

Jsem členem společenství vlastníků. V posledních třech letech se u nás nekonalo žádné shromáždění 
vlastníků, tudíž jsme ani neschvalovali účetní závěrku a věci s hospodařením SVJ spojené. Díval 
jsem se do sbírky listin obchodního rejstříku, ale účetní závěrku jsem tam žádnou nenašel. Je to 
tak v pořádku? Co nám hrozí? K. M., Pardubice

Pokud soud (rejstříkový soud) zjistí, 
že povinnost byla ze strany právnické 
osoby porušena, vyzve ji k  nápravě 
a stanoví jí k  tomu přiměřenou lhůtu. 
Pokud by ani v rámci této lhůty neby-
la náprava zjednána, může soud uložit 
pokutu až 100 tisíc korun.
U nezveřejnění účetní závěrky za dva 
roky může soud v případě nerespekto-
vání výzvy k nápravě přistoupit k likvi-
daci právnické osoby.
Podle zákona o účetnictví je povinnost 
ke zveřejnění účetní závěrky dána do 
30 dnů po schválení, nejpozději však 
do 12 měsíců od daného rozvahového 
dne účetní závěrky, kde není schválení 
účetní závěrky vyžadováno.

Lze jen doporučit, aby účetní závěrka 
(i neschválená) byla příslušnému rejs-
tříkovému soudu v předepsané formě 
(CD, PDF) zaslána. Místně příslušný 
soud a  pokyny k  formě podání nalez-
nete na www.justice.cz.
Právní předpisy vztahující se k  postu-
pu rejstříkového soudu jsou dva: zákon 
č. 304/2013 Sb., o  veřejných rejstřících 
právnických a fyzických osob a o evidenci 
svěřenských fondů, v platném znění, a vy-
hláška č. 323/2013 Sb., o  náležitostech 
formulářů na podávání návrhů na zápis, 
změnu nebo výmaz údajů do veřejného 
rejstříku právnických a  fyzických osob 
a evidence svěřenských fondů a o zruše-
ní některých vyhlášek, v platném znění.

Neschválení účetní závěrky SVJ a rejstřík
Bydlení | JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR

Není to pravda. Byt musí být způso-
bilý k nastěhování a obývání. Pronají-
matel je povinen zajistit nájemci plný 
a  nerušený výkon práv spojených 
s užíváním bytu.
Současná právní úprava nájmu bytu 
ale umožňuje za předem jasných pod-
mínek, nejlépe sjednaných v písemné 
smlouvě, předat byt nájemci ve stavu 
nezpůsobilém k obývání. Pronajímatel 

Slyšela jsem, že občanský zákoník umožňuje pronajímateli předat nájemci byt ve stavu, který není způsobilý pro 
řádné užívání bytu. Je to možné? K. H., Praha 10

a nájemce se mohou totiž dohodnout, 
že k bydlení bude poskytnut prostor, 
který neslouží k bydlení (není zkolau-
dován jako byt, např. ateliér, nebytový 
prostor apod.).
V  tomto případě doporučujeme ná-
jemci, aby ve smlouvě byly přesně vy-
mezeny úpravy prostoru na byt, které 
v  pronajatém prostoru provede, jak 
to bude s  vynaloženými finančními 

prostředky nájemce v  případě, že 
se odstěhuje, a  veškerá ostatní vaše 
práva a povinnosti s bydlením souvi-
sející.
Zvažte také komplikace spojené s trva-
lým pobytem (není to byt, takže vám 
úřad neumožní přihlásit se zde k trva-
lému pobytu) a dále komplikace v pří-
padě žádosti o  příspěvek na bydlení 
(úřad zkoumá, zda se jedná o byt).

Byt nezpůsobilý pro řádné užívání
Bydlení | JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR

FOTO: Pixabay



poté, co jsme zahájili šetření u  někte-
rých dodavatelů energií, jsme rozšířili 
výzvu k  doložení zajištění nasmlouva-
ných dodávek na všechny dodavatele, 
kteří v  České republice působí. Máme 
jen omezené kompetence, jak obchod-
ní strategii obchodníků s  elektřinou 
nebo plynem prověřit, nebo dokonce 
regulovat. Energetický zákon nám nabí-
zí omezené možnosti jen ve chvíli, kdy 
na trhu přestává fungovat konkurence. 
S  dramatickým vývojem, kdy ukončí 
činnost jeden z  největších dodavatelů, 
žádný zákonodárce nepočítal, a  nevy-
bavil nás proto potřebnými nástroji,“ 
říká Stanislav Trávníček, předseda Rady 
ERÚ, a  dodává: „Nejde jen o  problém 
České republiky. V  porovnání napří-
klad s  bankovnictvím, kde rizikovému 
chování bank brání evropské předpisy 
a centrální banky mají potřebné zmoc-
nění, energetičtí regulátoři podobnou 
sílu nemají, nikdo jim ji nedal.“

Michaela Kadlecová

Situace na energetickém trhu je v současné době velmi složitá. Cena elektřiny na velkoobchodních trzích, tedy na burze 
elektřiny stoupá, což někteří dodavatelé elektřiny neustáli a krachují. Jaké následky to má pro samotného odběratele? 

Energetický trh krachuje. Zachraňte si kůži

Na burze elektřiny vládne 
nejistota
V současné době působí na trhu s elek-
třinou na stovky nejrůznějších doda-
vatelů. Ti nakupují na burze elektřiny 
a  poté ji přeprodávají svým koncovým 
zákazníkům, a to za různé ceny. Jak tito 
dodavatelé elektřinu nakupují? Každá 
firma má jiné vnímání míry rizika a bez-
pečí, a tak zatímco některá firma sází na 
jistotu a vždy nakoupí dostatek elektři-
ny, aby měla pro své stávající zákazníky. 
A jak zákazníky přibírá, nebo jí naopak 
ubývají, objem nakupované elektřiny 
mění. Jiná firma čeká na to, až bude 
cena elektřiny na burze nízká, a  poté 
nakoupí. Ceny elektřiny ale od začátku 
roku strmě rostou, na vině je například 
přechod na obnovitelné zdroje. Firmy 
nabízely elektřinu buď v tzv. fixovaných 
produktech, kdy se zákazník na určité 
období upsal, ale po toto období měl 
cenu elektřiny stále stejnou, nebo na 
smlouvu na dobu neurčitou, kdy může 
zákazník odejít kdykoli, ale ceny elek-
třiny se mohou měnit. Ty společnosti, 
které si včas nenasmlouvaly elektřinu 
do budoucna za nižší ceny, již nyní těž-
ko nakoupí tak, aby mohly pokrýt ceny 
fixovaných tarifů. Pro nákup na burze 
za současné ceny navíc nemá celá řada 
dodavatelů potřebné finance. 

Nastupují dodavatelé poslední 
instance
Právě proto nyní hned několik doda-
vatelů elektřiny zkrachovalo. Nejprve 
zcela bezprecedentně zrušili fixované 
tarify, aby poté oznámili konec činnos-
ti. Zákazníci těchto společností se bez 
elektřiny den ze dne neocitnou. K tomu 
slouží tzv. dodavatel poslední instance, 
což je dominantní dodavatel na daném 
území. V Praze je to PRE, na jihu Čech 
a jižní Moravě E.ON a ve zbytku repub-
liky ČEZ. U  tohoto dodavatele mohou 
být odběratelé šest měsíců po krachu 
svého dodavatele, do té doby si mu-
sejí zajistit nového dodavatele, jinak 
se bude jejich konání posuzovat jako 
černý odběr se všemi důsledky, tedy 
sankcemi, či dokonce dojde k odpojení 
elektroměru. 

Najděte si stabilního dodavatele
Zůstávat příliš dlouho u  dodavatele 
poslední instance rozhodně neradíme. 
Tento dodavatel s  novými zákazníky, 
kteří k němu přecházejí od zkrachova-
lého dodavatele, nepočítal a nemá pro 

ně nakoupenou elektřinu za nižší ceny. 
Proto ji musí koupit na velkoobchod-
ním trhu za aktuální ceny, které se po-
hybují skutečně vysoko. Například ČEZ 
nabízí při nejobvyklejší sazbě českých 
domácností (D02D) cenu za silovou 
složku 5 720 Kč s DPH za MWh a měsíč-
ní poplatek 323 Kč, Pražská energetika 
při nejobvyklejší sazbě českých domác-
ností (D02D) cenu za silovou složku 
5 441 Kč s DPH za MWh. 

Energetický regulační úřad 
dodavatele prověří 
Těžko tedy radit za tyto ceny setrvá-
vat u  dodavatele příliš dlouho. Situa-
ce je sice velmi složitá, trh nestabilní, 
ale stále se mezi stovkami dodavatelů 
elektřiny najdou takoví, kteří nabíze-
jí solidní ceny a  fixované tarify, které 
plánují skutečně dodržet. Nad tím, jak 
se daní dodavatelé chovají, bdí Ener-
getický regulační úřad, který si na ně 
hodlá došlápnout a prověřit je: „Týden 

FOTO: Pixabay

Téma Kováka | 25. října | KOVÁK číslo 19/2021 | 9



10 | KOVÁK číslo 19/2021 | 25. října | Tip Kováka

cítění. Jde o dobu 30 000 let před naším 
letopočtem. Muzeum umístilo své sbír-
ky pod zem, což tomuto místu dodává 
na atraktivitě. Budova muzea působí 
opravdu velmi moderně stejně jako in-
teriéry. Muzeum má otevřeno do listo-
padu od pátku do neděle od 9 do 16 ho-
din, zimní měsíce má zavřeno. Vstupné 
činí 100 Kč, pro děti 50 Kč. Expozici je 
možné projít i s průvodcem, a to ve sku-
pině o minimálně deseti lidech. 

Archeopark Netolice 
V  jižních Čechách nedaleko Netolic se 
nachází archeopark s  průchozí trasou, 
která vede přes akropoli hradiště a  je 
volně přístupná veřejnosti. Návštěvní-
ci si mohou prohlédnout profil tělesa 
hlavního sypaného valu z 10. století, re-
konstruovanou opěrnou zeď s tělesem 
komorové hradby s palisádou na místě 
archeologického výzkumu z roku 2000 
a  terénní zbytky menší klešťovité brá-
ny. Na akropoli hradiště již několik let 
provádí archeologický průzkum společ-
nost Archeos.  Michaela Kadlecová

Chcete tip na výlet, během kterého se vaše děti nejenom zabaví, ale také se poučí a něco si odnesou? Vyrazte s nimi 
objevovat krásy archeologie a tajemství minulosti do zábavních areálů, které jim připomenou, jak se žilo před dávnými 
staletími. 

Za tajemstvím historie do archeologických parků

Ledčice 
Fascinuje vaše děti archeologie a chtěly 
by se o  ní něco dozvědět? Pak budete 
v  History Parku v  Ledčicích nedaleko 
hory Říp správně. Park skýtá zábavu 
dětem všech věkových kategorií, a to za 
každého počasí. Areál je skutečně roz-
lehlý, takže se určitě nebudete mačkat. 
Pro děti jsou přichystány zábavné úko-
ly, ale také si vyzkoušejí různé aktivity, 
díky kterým se přenesou do minulosti. 
Vytvoří si totiž například pravěké ná-
stroje, které si mohou vzít domů, posta-
ví dřevěný dům či hliněnou pec, vyrobí 
si nitě z  vlny nebo vykopou „jámu na 
mamuta“. Určitě je zaujme také ukáz-
ka archeologické práce při odkrývání 
koster v hlíně nebo s detektorem kovu. 
Vyřádit se mohou na pískovišti a v hra-
du – prolézačce, který je současně i blu-
dištěm. Vstupné je nízké, bez průvodce 
stojí 75 Kč na osobu, v ceně je zapůjče-
ní sady na kroket nebo petanque a  lu-
kostřelbu. S lektorem stojí vstup 150 Kč, 
program trvá tři hodiny a cena zahrnuje 
celodenní vstup do areálu. Otevřeno je 
od 10 do 17 hodin, o prázdninách kaž-
dý den, během roku jen o  víkendech 
a svátcích. Až si projdete areál, můžete 
se s  celou rodinou občerstvit v  bistru 
U  mamuta, případně se sem mohou 
usadit pouze rodiče a děti mít stále na 
očích. 

Chotěbuz
Velmi unikátní archeologický park na-
jdete v  Chotěbuz-Podoboře nedale-
ko Těšína. Doposud na něm probíhá 
historický výzkum a  není možné se 
pohybovat bez průvodce. Jde o  jednu 
z  nejvýznamnějších pravěkých a  raně 

středověkých památek Slezska. Opev-
něné sídlo zde bylo vybudováno již 
v  pravěku, lidé se sem vrátili opět po 
1200 letech. Definitivně místo lidé 
opustili v 11. století. Dnes jde o poboč-
ku těšínského muzea. Před pár lety se 
v  parku podařilo vybudovat repliku 
hradiště, v  roce 2004 vyrostla po roz-
sáhlých archeologických výzkumech re-
konstrukce dlouhé halové stavby. Hra-
diště je obehnané palisádou a s okolím 
ho spojuje dřevěný most. Jde zkrátka 
o  středověké hradiště, jak ho můžete 
znát z  filmů. Dále v  okolí vyrostly dva 
obytné domy a samostatná keramická 
dílna s pecí a hrnčířským kruhem, která 
je využívána pro nejrůznější školní i ve-
řejné akce. Akcí se zde koná opravdu 
mnoho, stačí si jen vybrat. V zimě je ote-
vřeno úterý až pátek a o víkendech od 8 
do 16 hodin. Za vstupné zaplatí dospělý 
60 a  dítě 30 Kč. Lze si přikoupit zážit-
kový balíček, který zahrnuje mletí obilí 
na žernovech, archeologické naleziště, 
psaní do voskových tabulek, poznává-
ní rostlin podle vůně, poznávání zvířat 
podle stop, poznávání kůry stromů, ur-
čování druhů stromů nebo lukostřelbu. 

Pavlov
Láká vás období věstonické Venuše 
a  mamutů? Pak se zajděte podívat do 
archeoparku Pavlov, tedy tam, kde 
slavnou sošku našli. V  archologickém 
nalezišti na Pálavě se našly kostry lidí 
a  doklady technologií, které podle 
dosavadních znalostí zde lidé použili 
vůbec poprvé, a  konečně i  umělecké 
předměty dokládající jejich estetické 

Nakladatelství Sondy, s.r.o.

právě vydalo Zákoník práce
s právním stavem k 1. 7. 2021 od renomovaných autorů, kteří 

reprezentují dlouholetou odbornou erudici nabytou v rámci svého 
profesního působení v akademickém světě, soukromém a veřejném 

sektoru i v odborech. Propojují tak při zasvěceném a obsáhlém 
výkladu jednotlivých ustanovení znalosti a zkušenosti hlavních uživatelů 
pracovního práva s využitím rozsáhlé aktuální judikatury, která hraje 
v moderním pracovním právu stále výraznější roli. Publikace se stane 

velmi účinným pomocníkem pro odborové organizace.
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Nakladatelství Sondy, s.r.o.
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Správné znění tajenky z  čísla 17: Ani hromada knih nenahradí dobrého učitele. Správně luštil a  potřebné štěstí při 
losování měl Jaroslav Zemek z Hradčovic. Blahopřejeme! Získává výhru od vydavatelství Enigma, které připravuje naši křížovku 
a je také vydavatelem časopisu Křížovky pro každého, jehož další číslo vychází 26. října. Na tajenku z tohoto čísla čekáme do 
8. listopadu 2021 na doručovací adrese redakce nebo na e-mailu novakova.miloslava@cmkos.cz.
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