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2 V RUKO vyhlásili 
stávkovou pohotovost 4 Novinky 

z Olomouckého 
kraje

Právní 
servis 9 Saunování posílí 

imunitu

Deset doporučení ČMKOS pro novou vládu

Obětem tornáda vyplatil OS KOVO přes dva miliony

Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS) jako největší nezávislá odborová centrála v České republice, 
sdružující členy či voliče prakticky celého politického spektra, úvodem považuje za potřebné zdůraznit, že v žádném 
případě nezasahovala do volebního boje politických stran. Nepopírá ale, že celou řadu nastolovaných problémů a způ-
sobů řešení i úroveň politické diskuse probíhající v rámci předvolebního boje sledovala a sleduje s velikými rozpa-
ky. Velmi citlivě vnímá řadu signálů naznačujících zastavení či obrácení směru dosavadního vývoje české společnosti  
v oblasti sociálního partnerství a sociálního dialogu. Proto zformulovala pro nastupující vládu přehled svých zásadních 
postojů a doporučení ke klíčovým sociálním a ekonomickým otázkám. ČMKOS zdůrazňuje, že to bude především postoj 
nové vlády k těmto jejím návrhům a požadavkům, který předznamená vztahy mezi odbory a vládou na příští roky. 

Čtvrtek 24. června bude pro mnohé z Hodonínska a Břeclavska nejhorším dnem jejich života. Jejich obcemi se prohnalo 
tornádo nebývalé síly. Podle meteorologů se jednalo o stupeň F4. Vítr dul v nárazech rychlostí až 300 km/h. V průběhu 
večera a následujícího dne bylo zraněno několik set osob a šest jich zemřelo. Škody na majetku byly obrovské. Mezi 
ty, kteří doslova přišli o střechu nad hlavou a jejichž domov se ocitl v ruinách, patřili i členové OS KOVO.  Následky 
katastrofy se snažil zmírnit speciální transparentní účet založený VV OS KOVO na pomoc členům OS KOVO postiženým 
tornádem na jižní Moravě. Počátkem listopadu z něho předal místopředseda OS KOVO Tomáš Valášek symbolické šeky 
se sociální výpomocí osmi členům svazu, kteří osudného dne přišli o své domovy. Celková výše pomoci přesáhla dva 
miliony. 

I. Za zásadní úkol nové vlády považuje 
ČMKOS další pokračování sociálního 
dialogu mezi vládou, odbory a zaměst- 

navateli. Sociální dialog je klíčovým 
nástrojem udržení sociálního smíru ve 
společnosti a podstatnou podmínkou 

pro udržení její sociální soudržnosti. 
Úroveň sociálního dialogu dlouhodobě 

Podle místopředsedy Valáška se jednalo 
ze strany kováků, kteří na účet přispěli, 
o výjimečný projev solidarity. Jejich pří-
spěvky na speciální konto začaly dochá-
zet hned po jeho zřízení. „Jakmile bylo 
jasné, že škody po tornádu budou dosa-
hovat obřích rozměrů, rozhodlo Výkon-
né vedení Odborového svazu KOVO  
o zřízení speciálního účtu. Spustilo jej 
v úterý 29. června, během několika dní 
na něj odboráři přispěli statisíci korun. 
Za to jim patří velké poděkování. Uká-
zali, že solidarita je mezi námi stále na 
prvním místě. Díky jejich pomoci jsme 
mohli obětem vyplatit ze speciálního 
konta celkem 2 194 643 korun. Se vše-
mi postiženými byly uzavřeny darovací 
smlouvy a peníze byly odeslány na jejich 
účty,“ upřesnil místopředseda svazu. 
Štědré finanční dary a solidaritu odbo-
rářů ocenil předseda OS KOVO Jaroslav 
Souček. „Na účet přišly dary nejen od 
našich základních organizací, ale i od 
jednotlivců, a často šlo o finanční částky 
opravdu velkorysé. Někteří z nich svým 
kolegům poškozeným tornádem sami 

za sebe poukázali částky v řádech tisíců 
korun. Nesmírně si solidarity všech dár-
ců vážím a jménem poškozených i naše-
ho odborového svazu jim chci poděko-
vat,“ zdůraznil.

Tento rok svaz daroval pět milionů

Organizace Člověk v tísni uvedla, že tor-
nádem bylo silně poškozeno 1600 domů. 
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Některé domy tornádo srovnalo se zemí. To postihlo i rodinný dům Martina Baláše. Z transparentní-
ho účtu OS KOVO obdržel sociální pomoc 500 000 Kč.  FOTO: Martin Baláš

� pokračování�na�str.�2

� pokračování�na�str.�3



2 | KOVÁK�číslo�20/2021 | 8.�listopadu�| Aktuálně

 Vydává OS KOVO  IČO: 49276832  Redakční uzávěrka ve čtvrtek před dnem vydání v 11 hodin  www.oskovo.cz  Redakce: šéfredaktor Jiří Mareček, 602 354 235,
marecek.jiri@cmkos.cz; redaktor Miloš Albrecht, 736 521 740, albrecht.milos@cmkos.cz; tajemnice Miloslava Nováková, 775 670 721, novakova.miloslava@cmkos.cz  Adresa redakce 

a vydavatele: nám. W. Churchilla 2, 130 00 Praha 3  Grafická úprava: Daniel Adam  Vydáno ve vydavatelství Enigma, s. r. o.  Objednávky vyřizuje redakce  Nevyžádané rukopisy, 
fotografie a kresby se nevracejí  Za obsah inzerce redakce nezodpovídá  Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., odštěpný závod-Praha, č.j. nov. 6094/96

ze dne 20. 8. 1996  ISNN - 0332-9270  MK ČR E 4605

dosahuje v České republice velmi vysoké 
úrovně, a proto je v zájmu celé společ-
nosti v něm pokračovat.

II. ČMKOS považuje v současné situaci za 
naprosto nezbytné urychleně zpracovat  
a realizovat plán na podporu ekono-
mického růstu, modernizace a kon-
kurenceschopnosti české ekonomiky.
Jen tato cesta je zárukou dlouhodobého  
a plynulého zvyšování reálných mezd i cel-
kových příjmů občanů České republiky. 

III. ČMKOS je přesvědčena, že pouze 
prostřednictvím realizace takto poja-
tého plánu je možno zdárně naplnit 
úkol nezbytné konsolidace veřejných 
financí ČR včetně zajištění dlouhodo-
bé udržitelnosti důchodového pojiš-
tění a zároveň i splnění požadavků 
evropského projektu Green Deal bez 
zásadního poškození české ekonomiky  
a snížení životní úrovně obyvatelstva. 

IV. ČMKOS zdůrazňuje, že základní pod-
mínkou udržení a prosazení ekonomic-
kých cílů je zachování sociální soudrž-
nosti české společnosti. Při této úloze 
hraje klíčovou stabilizující úlohu systém 
veřejných služeb a sociálních transferů. 
Důchodci, rodiny s dětmi, nezaměstna-
ní a další osoby ve zranitelném posta-
vení se nesmějí stát oběťmi hospodář-
ských, finančních ani sociálních reforem. 

Proto ČMKOS v minulosti vždy zásad-
ně odmítala, a odmítá i dnes, hlubo-
ké zásahy do daňového a odvodové-
ho systému státu v řádu desítek, či 
dokonce stovek miliard korun.

V. ČMKOS zásadně odmítá snahy 
výrazně snížit daně z příjmu či saz-
by sociálního a zdravotního pojištění 
pod záminkou údajné podpory „nárůs-
tu mezd a platů“. Takovéto nepravé „zvý-
šení mezd“ nám kupní sílu našich platů  
a mezd nezvýší. 

VI. ČMKOS spatřuje hlavní problém 
daňového systému ČR v jeho nespra-
vedlnosti. Stávající daňový systém totiž 
umožňuje vybrané poplatníky daní  
a pojistných odvodů zdaňovat výrazně 
méně než jiné.

VII. Čeští zaměstnanci jsou daňo-
ví soumaři. Jejich daňové a odvodové 

zatížení je velmi vysoké a je třeba zajistit 
pro ně základní daňovou spravedlnost 
zvláště v oblasti daně z příjmu. Jsou to 
oni, kteří nesou nemalé náklady na zajiš-
tění a udržení svého zaměstnání – avšak, 
na rozdíl od jiných společenských sku-
pin, nejsou tyto náklady v jejich zdanění 
vůbec zohledněny. 

VIII. ČMKOS byla a stále je zastáncem 
všech nástrojů a postupů vedoucích  
k boji proti daňovým únikům. 

IX. ČMKOS zásadně požaduje a bude 
prosazovat zachování dosažené úrovně 
pracovněprávní ochrany zaměstnan-
ců na základě uznávaných mezinárodních 
standardů s ohledem na skutečnost, že 
dnes platná právní úprava (Zákoník práce 
ad.) spojuje v sobě prvky flexibility a jisto-
ty v míře, která v žádném případě nebrání 
rozvoji ekonomiky a neomezuje konku-
renceschopnost zaměstnavatelů v ČR. 

X. ČMKOS bude zásadně bránit sna-
hám o rozšiřování možností přílivu 
laciné pracovní síly z tzv. třetích zemí 
na trh práce v ČR a bude podporovat 
maximální využití vnitřních zdrojů pra-
covní síly pro uspokojování poptávky 
ze strany zaměstnavatelů s využitím 
všech forem, které nabízí aktivní politika 
zaměstnanosti. 
 (ČMKOS) redakčně kráceno, 
 plné znění naleznete na webu ČMKOS

dokončení�ze�str.�1

Před tlakem nové vlády na pokles mezd varo-
valo 13. zasedání Rady OS KOVO.  FOTO: (mia)

Odboráři ve firmě RUKO vyhlásili stávkovou pohotovost
Odboráři ve společnosti RUKO CZ Präzisionswerkzeuge v Kyjově vyhlásili v pondělí 1. listopadu stávkovou pohotovost. 
Důvodem je rozhodnutí vedení firmy zrušit do konce roku část výroby v Kyjově a zbylou výrobu převést do Německa. 
Média o tom informovala Základní organizace Odborového svazu KOVO Tajmac-ZPS, která v podniku působí. Ve firmě 
RUKO, která je ze 100 procent vlastněna německou mateřskou společností, momentálně pracuje 59 lidí.

„Postup zaměstnavatele a jeho zaklada-
tele – obchodní společnosti RUKO GmbH 
Präzisionswerkzeuge s registrovaným 
sídlem ve Spolkové republice Německo 
– při ukončování činnosti v jeho poboč-
ce v Kyjově považujeme za nepřijatel-
ný. Pokud vedení společnosti nezmění 
svůj přístup, je odborová organizace 

připravena vyhlásit a organizovat stáv-
ku,“ uvedli odboráři v prohlášení s tím, 
že jejich protest má podporu 90 procent 
zaměstnanců.
Odbory požadují, aby zaměstnavatel  
v souvislosti se svým rozhodnutím pře-
vést tuto tradiční moravskou výrobu do 
zahraničí kompenzoval zaměstnancům 

náhlou ztrátu pracovních míst přiměře-
ným odstupným v závislosti na odpraco-
vaných letech. Návrh předložený odbory 
však zaměstnavatel odmítl.
Firma RUKO se zabývá výrobou vybru-
šovaných vrtáků z kvalitní rychlořezné 
oceli a CNC soustružením a frézováním.
 (red, ČTK) 

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 Skořepka 392, Brno
(Vzdělání SŠ, případně VŠ technického směru. Praxe v dané oblasti. Zkouška odborné způsobilosti k zajišťování úkolů 
v prevenci rizik – zákon č. 309/2006 Sb. Schopnost samostatně pracovat, organizovat, vyjednávat, obhájit svůj názor.)
Bližší informace na tel. čísle:   731 628 012 – Mgr. Jiří Grim
Kontaktní e-mail: radejova.vaclava@cmkos.cz Více na: www.oskovo.cz
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Ke zbourání jich bylo určeno asi 200. Ze 
strany odborářů nezůstalo jen u finanč-
ní pomoci, na postižená místa se mnozí 
vydali osobně pomáhat. Mezi dobrovol-
níky, kteří vyrazili odklízet trosky, patřili 
například kováci z brněnského IG Wat-
teeuw. Osobně navštívil postižená místa 
v červenci a září rovněž místopředseda 
Valášek. „Rodinné domy smetené tor-
nádem, domy bez střech doslova pro-
střílené částmi trosek, rodiny bydlící  
v přístřešcích mimo ruiny svého domo-
va, to byly otřesné obrazy, na které 
nikdy nezapomenu. Ti lidé přišli o vše,“ 
popsal silně emotivní zážitky. 
Kromě jednorázově zřízeného konta, 
zaměřeného na pomoc obětem tornáda, 
pomáhá členům OS KOVO pravidelné 
Konto živelních pohrom. To pomáhalo 
i na jižní Moravě. Podle místopředsedy 

Valáška se částka z obou kont, kterou 
OS KOVO daroval v tomto roce, vyšplha-
la přes pět milionů korun „Svaz pomohl 
z Konta živelních pohrom ihned po tor-
nádu 49 členům OS KOVO. V roce 2021 
jsme z něho pomohli celkem 65 členům 
a vyplatili z něj 2 905 000 korun. Spolu 
s pomocí z transparentního účtu jde  
o částku 5 099 643 korun,“ uvedl místo-
předseda.

Členové OS KOVO, kterým byla při-
znána sociální pomoc z transparent-
ního účtu na pomoc členům OS KOVO 
postiženým tornádem na jižní Moravě: 

ZO OS KOVO AVX Czech republik s.r.o.:
Sára Lejsková 500 000 Kč 

ZO OS KOVO OTIS Břeclav:
Martin Baláš 500 000 Kč

Dagmar Staňková 44 643 Kč

ZO OS KOVO Hodonín:
Bohumil Pecůch 250 000 Kč

ZO OS KOVO Groz-Beckert Czech Lužice:
Pavel Brůček 250 000 Kč
Miroslav Vochta 250 000 Kč
Martin Janů 250 000 Kč
Milan Novotný 150 000 Kč

Fyzické osoby – členové OS KOVO, kte-
ří budou chtít zaslat potvrzení o zaslání 
příspěvku na transparentní účet, mohou 
kontaktovat přímo ekonomický úsek: 
konkrétně Petru Šustrovou: sustrova.pet-
ra@cmkos.cz nebo Ivanu Michalcovou: 
michalcova.ivana@cmkos.cz. ZO OS KOVO, 
které přispěly, budou kontaktovány přímo 
centrálou OS KOVO.
 (mia, red)

Rozvaliny domu Sáry Lejskové svědčily o síle 
tornáda. FOTO: Pavel Lejsek

Tomáš Valášek předal Sáře Lejskové symbolic-
ký šek na 500 000 Kč.  FOTO:  Josef Kůta

Dům Milana Novotného po tornádu.
 FOTO: Milan Novotný

Na rekonstrukci dostal Milan Novotný od 
svazu 150 000 Kč. FOTO: Josef Kůta

Pavel Brůček převzal od místopředsedy Valáš-
ka šek na 250 000 Kč. FOTO:  Josef Kůta

Interiér domu Pavla Brůčka byl po tornádu  
k nepoznání. FOTO: Pavel Brůček

Málokterá střecha vydržela. U Pavla Brůčka 
zbyly jen trámy. FOTO: Pavel Brůček

Martin Baláš staví nový dům. 500 000 Kč od 
svazu je citelná pomoc. FOTO:  Josef Kůta

dokončení�ze�str.�1
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V tomto roce se 
konalo na našem RP 
výběrové řízení na 
pozici specialisty pro 

ekonomiku, mzdy a kolektivní vyjedná-
vání, když po 14 letech působení naší 
kolegyně Lenky Kobylkové byl poslední 
srpnový den zároveň jejím posledním 
v pozici zaměstnance OS KOVO. Roz-
hodla se odejít a my, spolupracovnice 
z RP, jí v jejím dalším osobním i pro-
fesním životě přejeme hodně štěstí 
a děkujeme za její dlouholetou práci pro 
OS KOVO. Dne 1. 9. 2021 na uvolněné 
místo nastoupil nový kolega Ing. Petr 
Hlavinka, který dlouhodobě profesně 
působil ve společnosti MORA MORA-
VIA, s.r.o., Hlubočky na pozicích mzdo-
vý referent, vedoucí oddělení lidských 
zdrojů a specialista PaM. 

Poradenská a vzdělávací činnost RP

RP v současné době poskytuje kon-
zultační a poradenskou činnost ZO 
a členům OS KOVO v oblasti pracovního 

práva, kolektivního vyjednávání, mzdo-
vé problematiky a také v oblasti hospo-
daření a vedení účetnictví ZO.

BOZP v olomouckém regionu 

V oblasti BOZP zajišťuje součinnost spe-
cialista BOZP z RP Ostrava.  Komunika-
ce probíhá formou e-mailu, telefonicky 
nebo dle potřeby také osobním jedná-
ním. Rok 2020 byl poznamenán pande-
mií covid-19 a tím byla značným způso-
bem omezena možnost výkonu kontrol, 
šetření nemocí z povolání a osobních 
konzultací. Taktéž nebylo možno reali-
zovat tradiční školení BOZP pro zástup-
ce jednotlivých základních organizací.  

Kolektivní vyjednávání  

Kolektivní smlouvy jsou u zaměstnava-
telů, kde působí odborové organizace 
Olomouckého kraje, z převážné čás-
ti uzavřeny. V současné době začíná 
kolektivní vyjednávání na rok 2022.    
Kolektivní smlouvy pro letošní rok se 

vztahují na 62 zaměstnavatelů. I přes 
obavy ze situace, která nás v loňském 
a letošním roce provázela, nedocháze-
lo nikde ke snížení benefi tů. U mnoha 
zaměstnavatelů se benefi ty naopak 
navyšovaly. Kolektivní vyjednávání pro 
letošní rok mělo nicméně zpoždění 
a dost KS bylo uzavřeno až v měsících 
duben–červenec.

Hospodaření ZO

V oblasti hospodaření základních orga-
nizací odborná administrativní pracov-
nice RP Olomouc provádí konzultační 
činnost, pomoc při vedení účetnictví 
a kontroly dle ustanovení § 29 Stanov 
OS KOVO. Dále průběžně aktualizuje 
elektronickou evidenci členů a zajišťuje 
distribuci členských průkazů. Pro nové 
základní organizace zajišťuje individuál-
ní proškolení zájemců v oblasti účet-
nictví a základním organizacím spolu
s právníkem poskytuje pomoc při
aktualizaci základních vnitřních doku-
mentů Základních organizací OS KOVO.

Co nového v Olomouckém kraji
Okénko do regionu  |��JUDr.�Anna�Komárková,��vedoucí�RP�OS�KOVO�Olomouc

Regionální pracoviště OS KOVO v Olomouci (dále jen „RP“) pomáhá organizovat a zajišťovat základ-
ní činnost Krajského sdružení OS KOVO Olomouckého kraje (dále jen „KS“) a jednoho společného 
volebního obvodu. Členové OS KOVO v působnosti RP Olomouc jsou evidováni ve 34 základních orga-
nizacích (dále jen „ZO“) celkem u 62 zaměstnavatelů.

Představujeme Vám rodinný penzion v těsné blízkosti od vchodu do Teplických skal, 
kterými můžete projít Vlčím údolím až do adršpašského skalního města. Penzion s vel-
kou zahradou je zaměřen na milovníky přírodních scenérií, skalních túr a cyklistických 
vyjížděk. V zimním období lze využít blízkou sjezdovku Kamenec a běžecké tratě. Pro 
malé návštěvníky je připravena skákací trampolína, společenské deskové hry, badmin-
ton, míče atd. Na zahradě si hosté můžou opéct buřtíka na grilu. Nejen tatínci jistě ocení 
točené regionální pivečko Opat 11°. 

Celoroční ubytování pro členy OS KOVO a jejich rodinné příslušníky s 10% slevou. 
Těšíme se na Vás!

K dispozici je jedenáct pokojů s třiceti lůžky. V ceně je bohatá snídaně - švédský stůl. 

Ceny ubytování před slevou:
Dvojlůžkový pokoj 1 190,- se snídaní
Třílůžkový pokoj 1 785,- se snídaní  
Čtyřlůžkový pokoj 2 380,- se snídaní
Rodinný pokoj 5 lůžek 2 380,- + 420 ,- přistýlka 
 = 2 800,- se snídaní
Kontakt pro objednání:
Nerudova 135, 549 57 Teplice nad Metují  
Tel.: +420 736 727 963, e-mail: tarateplice@seznam.cz

www.tarateplice.cz

Penzion TARA – relaxace v sousedství Teplických skal
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Slyšel jste dobře, ve 
čtvrtek 28. října 2021 
vám i ostatním dluž-
níkům začalo tak-
zvané milostivé léto, 

které potrvá do 28. ledna 2022. Pokud 
v této lhůtě uhradíte původní dlužnou 
částku neboli jistinu a 908 korun exe-
kutorovi, tak vám budou úroky, penále 
a další platby prominuty.

Milostivé léto se vztahuje pouze na ty, 
kteří dluží těmto subjektům:
- Česká republika,
- územní samosprávný celek, včetně 

městské části nebo městského obvo-
du územně členěného statutárního 
města nebo městské části hlavního 
města Prahy,

- státní příspěvková organizace,
- státní fond,
- veřejná výzkumná instituce nebo 

veřejná vysoká škola,
- dobrovolný svazek obcí,
- regionální rada regionu soudržnosti,
- příspěvková organizace územního 

samosprávného celku,
- ústav založený státem nebo územ-

ním samosprávným celkem,
- obecně prospěšná společnost 

založená státem nebo územním 
samosprávným celkem,

- státní podnik nebo národní podnik,
- zdravotní pojišťovna,
- Český rozhlas nebo Česká televize,
- právnická osoba, v níž má stát nebo 

územní samosprávný celek sám nebo 
s jinými územními samosprávnými 
celky většinovou majetkovou účast, 
a to i prostřednictvím jiné právnické 
osoby. 

     
Pokud např. dlužíte majiteli za nezapla-
cený nájem, tak se na vás toto odleh-
čení nevztahuje. Dále „milostivé léto“ 
nelze využít ani na vymáhané výživné 
anebo na náhradu škody, která ale byla 
způsobena trestným činem.
 
- Dluh musí být již v exekuci. Pokud 

tedy zatím jen dlužíte, zvýhodnění se 
vás netýká.

- Exekuci musí vést soukromý exeku-
tor. „Milostivé léto“ se nevztahuje 
na státní exekuce, tedy ty správní 

Dlužníky zachrání „milostivé léto“
Právo |��JUDr.�Marie�Stodolová,�právnička,�Praha�

Můžete mi napsat, co to znamená „milostivé léto“? Slyšel jsem, že byl přijat zákon, který dlužníkům 
umožní odepsat dluh vymáhaný exekutorem, a pokud ano, co pro to musím udělat?
                                                                                                                              P. J., Kladno

 FOTO: Pixabay

nebo daňové. Ty vede obvykle třeba 
fi nanční správa.

     
„Milostivé léto“ je jednorázová tří-
měsíční oddlužovací akce. Chcete-li 
zvýhodnění uplatnit, nejprve se spoj-
te se svým exekutorem, a to nejlépe 
doporučeným dopisem na jeho exe-
kutorský úřad vč. spisové značky v ná-
ležitém znění – viz vzorový dopis pod 
článkem. 

Poté by vás měl exekutor informo-
vat, jaká je aktuální výše dlužné jistiny 
– tedy původní částky, kterou jste neza-
platili. Platby exekutorovi před 28. říj-
nem 2021 budou nejspíše použity na 
úhradu příslušenství, nikoliv jistiny! 
Exekuční srážky nebudou do platby na 
„milostivé léto“ započítány!
     
Jakmile se dozvíte od exekutora výši 
zbývající jistiny, tedy jakou částku 
máte v rámci „milostivého léta“ zapla-
tit, neváhejte a okamžitě dluh uhraď-
te. Nesmíte ale zapomenout, že k této 
částce musíte připočíst poplatek za 
zastavení exekuce ve výši 750 Kč + DPH, 
tedy 907,50 Kč.
     
Šance snížit si dluh až o 90 % se už 
nebude v budoucnu opakovat. Je nut-
no ale splnit podmínky a dluh uhradit 

v termínu 28. 10. 2021 – 28. 01. 2022. 
Pokud splníte tuto podmínku, bude 
exekuce ukončena.
     
Po zaplacení exekuce nebude exeku-
tor v exekuci samozřejmě pokračovat. 
Právní úprava je postavena na tom, že 
při splnění podmínek „milostivého lé-
ta“ exekutor zastaví exekuci a rozhod-
ne o osvobození od placení příslušen-
ství. Ve standardní lhůtě max. dvou 
měsíců vydá rozhodnutí o zastavení 
exekuce a v písemné formě ho rozešle 
bez zbytečného odkladu dlužníkovi 
a všem subjektům či osobám, kterým 
doručil exekuční příkaz (např. zaměst-
navatel, ČSSZ, banka, katastr nemovi-
tostí atd.).
Váš majetek bude odblokován, skon-
čí exekuční srážky ze mzdy a blokace 
bankovního účtu.
     
Situace je pak nejistá u zdravotních 
pojišťoven. Ty by měly samozřejmě do 
institutu spadat, ale otázkou zůstává, 
kolik u nich necháte kvůli smazání dlu-
hu peněz. Např. VZP se totiž do jistiny 
dluhu snaží zahrnout i penále dlužníka, 
neboť je výklad zákona nejednoznač-
ný, jenomže podle poslanců penále 
součástí jistiny není a samozřejmě, že 
se tato situace nelíbí ani komoře exeku-
torů.

Věc: Žádost o sdělení dlužné jistiny za účelem využití tzv. milostivého léta

Vážený pane exekutore,
     
prosím o sdělení aktuální výše nezaplacené či jinak nezaniklé dlužné 
jistiny ve shora uvedeném exekučním řízení za účelem využití institutu tzv. 
milostivého léta. 
Současně Vám touto žádostí dávám na vědomí, že v tomto řízení využí-
vám tzv. milostivého léta dle části druhé, čl. IV bodu 25 odst. 1 až 8 zákona 
č. 286/2021 Sb., v účinném znění.
Prosím o případné sdělení zvláštního účtu, kam mám zaslat dlužnou jistinu 
a náklady exekuce dle shora uvedeného ustanovení zákona, v opačném 
případě budu tyto platby plnit na účet předmětné exekuce.
Tyto informace mi prosím zašlete na mou e-mailovou adresu uvedenou 
v záhlaví tohoto dopisu.
     
Děkuji za kladné vyřízení žádosti
datum a podpis
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Pokud se stalo, že 
prodejce zamítl vaši 
reklamaci a řádně ji 
písemnou formou o-
důvodnil, máte mož- 

nost se bránit. Ve svém odůvodnění 
musí uvést důvod zamítnutí. Důvo-
dy mohou být různé, prodejce může 
tvrdit, že jde o mechanické poškození 
způsobené vámi, může tvrdit, že nejde 
o výrobní vadu, ale vada je pouhým 
důsledkem běžného opotřebení apod. 
Pokud s takovým závěrem vy jako spo-
třebitel nesouhlasíte a ani s využitím 
právní argumentace nic nezmůžete, 
máte možnost obrátit se na soudního 
znalce.

Soudní znalec musí splňovat podmínky, 
aby mohl zpracovávat znalecké posud-
ky. Soudní znalec pak vypracuje zna-
lecký posudek, který potvrdí, případně 
vyvrátí vaši domněnku o tom, že tvrze-
ní prodejce se nezakládá na pravdě či 
naopak. V případě, že znalecký posu-
dek hovoří ve váš prospěch, máte jako 
spotřebitel v ruce důkaz, že reklamace 
nebyla prodejcem řádně vyřízena.  

Z toho vám plynou nároky:
- na výměnu zboží,
- slevu,  
- odstoupení od smlouvy.
Mezi těmito možnostmi si spotřebitel 
může vybrat.

Znalecký posudek od nezávislého znal-
ce má velkou váhu, a proto prodejce 
často pod tíhou jeho přesvědčivos-
ti uzná své pochybení a přehodnotí  
a změní svůj názor. Pokud by si prodej-
ce přesto stál za svým původním názo-
rem, je znalecký posudek významným 
důkazem. Ten může přinést úspěch  
u případného soudního sporu.

Kdo je znalec a kde ho najít?

Soudní znalec nemůže být každý, kdo 
má v daném oboru příslušné vzdělá-
ní. Soudní znalec je osoba, která má 
oprávnění zpracovávat znalecké posud-
ky. Může se jím stát pouze osoba spl-
ňující požadavky dle zákona. Je uveden  
v seznamu soudních znalců.

Znalce lze najít na internetu v evidenci 
soudních znalců a tlumočníků na strán-
kách www.justice.cz.

Zpracování posudku

Znalec zhodnotí, zda ve vašem konkrét-
ním případě našel na věci výskyt vady, 
která má význam z hlediska dříve uplat-
ňované a zamítnuté reklamace.
Posoudí tedy, zda má smysl posudek 
zpracovávat.
Toto zhodnocení může udělat buď na 
základě zaslání příslušné dokumentace 
e-mailem či poštou, nebo na základě 
fyzického prohlédnutí věci znalcem.
Nachystejte tedy vše potřebné již v této 
fázi. Je vhodné mít připraveny veške-
ré podklady, to znamená např. doku-
mentaci k výrobku, fotodokumentaci 
vady, prohlášení o vlastnictví věci či 
jiné doklady. Znalci jsou často schopni 
provést prvotní zhodnocení na základě 
fotodokumentace. Zhodnocení provádí 
znalec obvykle za menší poplatek a za 
cenu vynaložených nákladů nebo i bez-
platně.
Jak dlouho potrvá samotné zpracová-
ní znaleckého posudku, nelze před-
vídat. Záleží na tom, jaká je pracovní 
vytíženost znalce, kolik vad na věci 
posuzuje, nutnost využití laboratorních 
testů nebo jiná složitost případu.
Pokud se blíží konec záruční lhůty, upo-
zorněte na to, většina znalců k tomu 
přihlíží, a tyto případy řeší přednostně 
či v co nejkratší době. Nárok však na 
„rychlý“ znalecký posudek není.

Cena posudku

Se znalcem uzavíráme smlouvu o dílo 
podle občanského zákoníku. Znalec 
účtuje cenu za vypracování posudku 
buď podle příslušné vyhlášky k prove-
dení zákona o znalcích a tlumočnících, 
nebo může navrhnout i cenu smluv-
ní. Odměna se stanoví podle stupně 
odbornosti potřebného k provedení 
úkonu a podle množství účelně vyna-
ložené práce. Znalec má dále právo na 
úhradu nákladů, které účelně vynaložil 
v souvislosti se znaleckým posudkem, 
cestovní náklady, poštovné atd. Odmě-
nu a náhradu nákladů je znalec povinen 

vyúčtovat zároveň s podáním posudku.

Náklady znaleckého posudku hra-
dí spotřebitel sám, ovšem v případě 
kladného posudku má právo požado-
vat úhradu těchto nákladů po prodejci 
podle občanského zákoníku.

Cena za zpracování posudku se bude 
lišit případ od případu.

V případě, že soudní spor vyhrajete, 
lze předpokládat, že znalecký posudek 
bude hradit prodejce.

Doporučuji vždy se pokusit o mimo-
soudní řešení sporu, a to:

- ze začátku řešení věci, tj. před vyhle-
dáním znalce a ve výzvě k tomuto 
mimosoudnímu vyřešení rozdílných 
názorů svých a prodejce výslovně 
uvést, že mimosoudní řešení upřed-
nostňujete a že ušetří prodejci nákla-
dy s tím spojené, tj. soudní, advokát-
ní a znalecké,

- znovu pak zašlete další výzvu po 
případném zpracování znaleckého 
posudku, svědčícím ve váš prospěch 
– v tomto případě byste měl po pro-
dejci žádat cenu znaleckého posud-
ku,

- výzvy je třeba předložit soudu, který 
k nim přihlíží při stanovení úhrady 
nákladů na soudní řízení.

Dále máte právo se obrátit na Českou 
obchodní inspekci, která je pověřena 
řízením mimosoudních řešení spotřebi-
telských sporů, viz www.coi.cz.

Znalci v reklamačním řízení

Reklamoval jsem zboží. Prodejce se mnou nesouhlasí a moji reklamaci zamítl. Dočetl jsem se, že 
pokud mám jiný názor než on a trvám si na něm, že věc má posoudit soudní znalec. Může jím být můj 
soused, který je inženýr a v potřebném oboru pracuje?   P. S., Brno

 FOTO: visualhunt

Práva spotřebitele  |  JUDr.�Zdeňka�Vejvalková,�specialistka�na�spotřebitelské�právo
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Úhrada vyvložkování komína v BD

Hned v úvodu k dotazu sděluji, že mohu 
odpovědět pouze v obecné rovině, jeli-
kož pro konkrétní řešení nemám dosta-
tek písemných podkladů. Na dotaz se 
můžeme podívat z hlediska poskytová-
ní služeb a z hlediska drobných oprav 
v bytě. Čištění a provoz komínů je služ-
bou spojenou s bydlením, kterou pro-
najímatel (poskytovatel služeb – bytové 
družstvo) poskytuje nájemci (příjem-
ce služeb – člen družstva – nájemce). 
Poskytování služeb spojených s bydle-
ním řeší občanský zákoník a zejména 
speciální právní předpis a tím je zákon  
č. 67/2013 Sb., kterým se upravují ně-
které otázky související s poskytová-
ním plnění spojených s užíváním bytů 
a nebytových prostorů v domě s byty, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon o službách“). V § 3 jsou služby 
vymezeny takto:

„§ 3 Vymezení a rozsah služeb
(1)  Službami jsou zejména dodávka tep-

la a centralizované poskytování tep-
lé vody, dodávka vody a odvádění 
odpadních vod, provoz výtahu, osvět-
lení společných prostor v domě, úklid 
společných prostor v domě, odvoz 
odpadních vod a čištění jímek, umož-
nění příjmu rozhlasového a televizní-
ho signálu, provoz a čištění komínů  
a odvoz komunálního odpadu.

(2) Rozsah poskytovaných služeb si posky-
tovatel služeb a příjemce služeb ujed-
nají nebo o něm rozhodne družstvo 
nebo společenství.“

Provoz a čištění komínů je tedy službou, 

Dcera je členkou BD v Praze a bydlí v domě, kde je individuální vytápění plynovým kot-
lem. Plynový kotel je atmosférický. Členové družstva dostali informaci o možnos-
ti získat dotaci na výměnu kotle za kondenzační s cílem ekologičtějšího způsobu vytápě-
ní a přišla nabídka od možného zhotovitele. K této akci se přihlásilo 13 členů družstva z 52  
a výměna bude zájemcům provedena. Ve stanovách družstva je uvedeno, že komín včet-
ně vyvložkování je spalinová cesta a společná část domu.  Připojení kotle a náklady na pořízení 
nového kotle hradí člen družstva. Dotázali jsme se předsedy bytového družstva, kdo bude hra-
dit nové vyvložkování komína s ohledem na novou technologii komína. Sdělil nám, že družstvo 
zaplatí pouze materiál, práci ne. Domnívám se, že pokud se nejedná o akci jednoho člena, měla 

být svolána členská schůze a akce měla být odsouhlasena včetně postupu a financování. Navíc si myslím, že 
cílem státu a EU je zajistit ekologické vytápění, i proto by měly být náklady spojené s připojením kotle na komín  
a vyvložkování komína hrazeny z fondu oprav bytového družstva. Zároveň bylo v nabídce od dodavatele kotle uve-
deno, že odměna ve výši 2000 Kč na základě dohody s předsedou bude vyplacena až po přidělení dotace ve výši  
20 000 Kč na kotel. Za co je tato odměna, nebylo uvedeno. Na můj dotaz předseda uvedl, že je to odměna za vypraco-
vání žádosti o dotaci. Odměnu za vypracování žádosti o dotaci, která bude vyplacena z prostředků družstva, by přece 
také měla schválit členská schůze. Toto jednání považuji za hranou zákona. Prosím o sdělení vašeho právního názoru 
na celou záležitost s případnými odkazy na právní předpisy. Dcera totiž požádala o svolání mimořádné členské schů-
ze, kde chce celou záležitost řešit, a potřebuje mít v rukou argumenty. K. V., Brandýs nad Labem

 FOTO: Pexels

Bydlení  | JUDr.�Jitka�Kocianová,�poradkyně�Sdružení�nájemníků�ČR�

pokračování�na�str.�8

jak je patrno z citovaného ustanovení  
§ 3 zákona o službách. K tomuto záko-
nu vydalo Ministerstvo pro místní roz-
voj metodický pokyn. Metodický pokyn  
k ceně této služby uvádí: 

„Čištění a provoz komínů
Do ceny služby se zahrnou náklady za 
čištění spalinových cest, opravy malých 
celků (např. omítek, dvířek pro čištění, 
ventilátorů u komínů s nuceným odta-
hem). Vyvložkování komínů, především  
z důvodu funkčnosti komínu se do nákla-
dů za služby nezahrne, stejně tak jako 
revize spalinových cest a střední nebo 
velké opravy.“
K tomuto dodávám, dům patří pronají-
mateli a komín je společnou částí domu. 
Komíny jsou stavební konstrukce v celé 
své stavební délce, včetně vyvložkování 
pořízeného spolu s komínem. Výjimku 
tvoří dodatečně instalované komínové 
vložky pořízené se souhlasem pronají-
matele, do nichž jsou zaústěny tepelné 
spotřebiče nájemce a které tvoří jeden 
technologický celek jako spalinová 
cesta tepelného spotřebiče. Z vašeho 
dotazu ale nevyplývá, že by si dcera na 
vlastní náklady vybudovala komínovou 
vložku. (Pokud by tomu tak bylo, tak by 
si hradila i její výměnu.)
Z těchto shora uvedených důvodů 
náklady spojené s vyvložkováním 
komína hradí pronajímatel a nelze je 
nájemci předepsat k úhradě.
Drobné opravy a běžnou údržbu řeší 
nař. vl. č. 308/2015 Sb., jiná dohoda 
mezi nájemcem a pronajímatelem 
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Máme neustále potíže s naším pronajímatelem. Problémy spočívají ve vyúčtování služeb. Buďto nám vyúčtování dá 
opožděně a dle mého názoru nemá potřebné náležitosti, nebo nám vyúčtování nedá a na naše urgence nereaguje. 
Můžete mi prosím napsat nějaký odkaz na metodiku či zákon, jak to s tím vyúčtováním je?                M. Z., Mělník

Vyúčtování služeb je velmi častý pro-
blém při vzájemné komunikaci mezi 
nájemci a pronajímateli.
Podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 
platí, že smluvní strany nájemní smlou-
vy si ujednají, která plnění spojená  
s užíváním bytu nebo s ním související 
služby zajistí pronajímatel. V případě, 
že takováto dohoda v nájemní smlouvě 
není, pak podle občanského zákoníku 
platí, že pronajímatel zajistí po dobu 
nájmu nezbytné služby. Má se za to, 
že nezbytnými službami jsou dodávky 
vody, odvoz a odvádění odpadních vod 
včetně čištění jímek, dodávky tepla, 
odvoz komunálního odpadu, osvětlení 
a úklid společných částí domu, zajištění 
příjmu rozhlasového a televizního vysí-
lání, provoz a čištění komínů, případně 
provoz výtahu.
Způsob rozúčtování cen a úhrady 
služeb stanoví zákon č. 67/2013 Sb., kte-
rým se upravují některé otázky souvi-
sející s poskytováním plnění spojených 
s užíváním bytů a nebytových prostorů 
v domě s byty, v platném znění (zákon  

o službách). Tento zákon je pro vyúčto-
vání služeb stěžejní.
V případě dalších služeb než těch 
nezbytných si smluvní strany dohod-
nou způsob rozúčtování cen a úhrady, 
není-li stanoven jiným právním předpi-
sem nebo rozhodnutím cenového orgá-
nu. Způsob rozúčtování musí být určen 
před poskytováním služby.
Velmi přehledně a srozumitelně včetně 

odkazů na právní předpisy je zpracován 
materiál ke službám spojeným s byd-
lením a jejich zúčtování, rozúčtování, 
vyúčtování a jak vyúčtování reklamovat 
na webu: https://www.ochrance.cz. 
Také Ministerstvo pro místní rozvoj  
ČR vydalo ke shora uvedenému záko-
nu o službách metodický pokyn, který 
naleznete na stránkách ministerstva: 
https://www.mmr.cz.

Správné vyúčtování služeb
Bydlení  | JUDr.�Jitka�Kocianová,�poradkyně�Sdružení�nájemníků�ČR�
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Nemám na zařízení bytu

Na úřadu práce si můžete požádat  
o dávku, která se nazývá „mimořádná 
okamžitá pomoc“. Jedná se o dávku 
poskytovanou podle zákona o pomoci 
v hmotné nouzi. Žádost se podává na 

úřadu práce, v jehož obvodu máte byd-
liště. Zaměstnanci úřadu vám poskyt-
nou potřebný formulář a informace 
k dokladům, které k žádosti přiložíte. 
Na dávky hmotné nouze není právní 

nárok a u žadatele je prováděno šetře-
ní ohledně jeho příjmů a majetkových 
poměrů. Žádost si podejte a nenechte 
se odradit případnými komplikacemi 
při vyřizování vaší žádosti.

S dcerou jsme se přestěhovaly ze zařízeného bytu. Jsem samoživitelka, pracuji, ale mé příjmy nejsou takové, abych si 
byt mohla ze svých prostředků vybavit. Existuje nějaká pomoc, dávka, kterou by mi stát na vybavení bytu poskytl? 
Kde si mám požádat? K. F., Ledeč nad Sázavou

Bydlení  | JUDr.�Jitka�Kocianová,�poradkyně�Sdružení�nájemníků�ČR�

není vyloučena. Ani výměna kotle, a ani 
výměna vložky komína nejsou z hledis-
ka uvedeného právního předpisu drob-
nou opravou.

K postupu družstva

Nabídku dodavatele kotlů je možné 
chápat jako nabídku a průzkum, kolik 

členů družstva bude mít o výměnu kot-
le zájem. Poté však měla být svolána 
členská schůze, kde bylo nutné celou 
záležitost schválit včetně finančních 
nákladů a úhrady z fondu oprav nebo 
z vlastních prostředků člena bytového  
družstva. 
Pokud by měla být vyplacena odmě-
na za vypracování dotace na kotel, 
musí být i tato odsouhlasena členskou 

schůzí, pokud však nemá představen-
stvo družstva vnitřním předpisem či 
stanovami určen finanční limit, do kte-
rého může rozhodnout bez členské 
schůze. Ve stanovách tohoto konkrétní-
ho bytového družstva určitě naleznete 
ustanovení, které hovoří o povinnosti 
svolání členské schůze a rozhodování  
o nakládání s finančními prostředky čle-
nů družstva.



Loňský rok se nesl ve výrazném zvýšení zájmu o otužování. To se bohužel velmi často provádělo neodborně skoky do 
chladné vody, což mohlo naopak způsobit komplikace. Pokud chcete probudit svou imunitu a strávit zimu bez chři-
pek, rýmy a kašle, vrhněte se na saunování!

Sauna je (skoro) pro každého 

Většina z nás navštěvuje veřejné sau-
ny, pořídit si ji domů není tak snad-
né, i když možností je stále více, jak si 
ukážeme. Pobyt v sauně je blahodár-
ný, působí skvěle jak na fyzické zdraví, 
tak na psychiku, a to v každém ročním 
období. Pochopitelně nejpříjemněji ho 
vnímáme tehdy, když začnou podzimní 
plískanice a my se rádi pořádně pro-
hřejeme. Do sauny se může vypravit 
každý zdravý jedinec, počínaje malými 
dětmi, horní věk není nikterak omezen. 
Saunovat se jděte jen tehdy, pokud jste 
skutečně zdraví, i běžné nachlazení by 
vás mělo od návštěvy sauny odradit. 
V sauně se totiž viry šíří mnohoná-
sobně rychleji než v běžném prostředí  
a je vysoká šance, že nakazíte ostatní. 
Saunování se nedoporučuje těhotným, 
kardiakům a astmatikům. Pokud máte 
zánět, trpíte na křečové žíly, vysoký 
tlak, kožní onemocnění nebo epilepsii, 
pak vždy konzultujte návštěvu sauny  
s lékařem. V našich podmínkách se vět-
šinou navštěvují sauny finského typu, 
kdy se kamna ohřejí na teplotu nad 120 
stupňů a následně se občas polévají 
vodou, což podporuje pocení. 

Zásadně bez plavek

Pokud ale patříte mezi zdravé, pak se 
můžete saunovat, jak je vám libo. Není 
omezený počet návštěv sauny během 
týdne ani pobyt zde. Pobyt v samotné 
sauně se většinou omezuje na deset až 
patnáct minut, vše pochopitelně záleží 
na tom, jak je saunujícímu pocení pří-
jemné. Poté by se měl ochladit, nejlep-
ší je se osprchovat chladnou vodou, 

začíná se vždy u nohou. Pokud najdete 
odvahu, určitě se zchlaďte v ledovém 
bazénu, což způsobí skutečný teplotní 
šok, po kterém ale následuje pocit úle-
vy až blaha. Po zhruba desetiminuto-
vém odpočinku na lehátku můžete vše 
zopakovat, a to tolikrát, kolikrát je vám 
milo. Během saunování je třeba dopl-
ňovat tekutiny, rozhodně ale ne alkoho-
lem. Případně si můžete do sauny vzít 
skleničku s medem a ten si jemně vtírat 
do pokožky. Ta bude díky tomu vláčná  
a krásně hladká. Do sauny choďte 
zásadně nazí. Plavky zabraňují řádné-
mu prokrvení pokožky. Pokud je vám 
nahota nepříjemná, oviňte se prostěra-
dlem. Pokud jste začátečníci, sedněte si 
na níže položené lavice. Čím výš je lavi-
ce umístěná, tím je zde větší horko. 

Cvičení pro cévy 

Účelem saunování je zvýšení tělesné 
teploty, na což reaguje tělo pocením. 
Důsledky saunování na vaše zdraví jsou 
dlouhodobé, ale pocítíte je ihned. Po 
saunování se zlepší vaše nálada, bude 
se vám lépe dýchat a budete obrněni 
vůči chladu. Pokud u pravidelného sau-
nování vydržíte, měla by se vám zázrač-
ně posílit imunita a běžné virózy by se 
vás neměly týkat. Zajímavé je, že sauna 
působí blahodárně i na vaše cévy, a to 
podobně, jako byste absolvovali lehčí 
aerobní trénink. Cévy jsou díky sauno-
vání pružnější a lépe se dokáží rozšiřo-
vat a zase smršťovat. Díky prokrvení 
bude vaše pokožka hladší a ve výrazně 
lepší kondici už na pohled, bude lépe 
hydratovaná. Sauna může snižovat 
hladinu cukru u diabetiků a posilovat  
srdce.

Saunové rituály

Pobyt v sauně je zážitkem sám o sobě, 
kdy asi málokdo zvládne něco více než 
polehávat či posedávat na lavici. Ně-
která wellness centra nabízejí také tzv. 
saunové rituály, které mohou pobyt 
v sauně ještě zpestřit. Saunový rituál 
vede saunér, který polévá rozžhavené 
kameny nejrůznějšími esencemi a víří 
vzduch v sauně ručníky nebo prostě-
radly, díky tomu se budete potit ještě 
výrazněji. 

Jak na saunu doma? 

Vybudovat si doma skutečnou sau-
nu není jen tak. Potřebujete patřičný 
prostor, dále je sauna velmi náročná 
na spotřebu elektřiny, což je zvláště  
v této době velmi zatěžující. Jako šikov-
ná alternativa se ukazují tzv. infrasauny, 
jejichž cena je mnohem nižší než cena 
běžné sauny, navíc jsou méně náročné 
na prostor. Infrasauny dosahují nižších 
teplot než běžné sauny. Ohřejete se zde 
většinou na 60 stupňů, ale i tento efekt 
je pro lidské zdraví podstatný, navíc je 
prohřátí na tuto teplotu hlavně v zimě 
považováno za velmi příjemné. 
 Michaela Kadlecová
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Saunování posílí imunitu a dodá dobrou náladu
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Správné znění tajenky z čísla 18: Moudrý člověk chápe, že všechno je jenom hra. Správně luštila a potřebné štěstí při 
losování měla Romana Jarošová ze Žďáru nad Sázavou. Blahopřejeme! Získává výhru od vydavatelství Enigma, které připravuje 
naši křížovku a je také vydavatelem časopisu Křížovky pro každého, jehož další čísla vycházejí 9. a 23. listopadu. Na tajenku 
z tohoto čísla čekáme do 22. listopadu 2021 na doručovací adrese redakce nebo na e-mailu: novakova.miloslava@cmkos.cz.


