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Podle PhDr. Kateřiny Obermajerové če-
kal Roberta Kleina po nacistické okupa-
ci v roce 1939 krušný úděl. Jako politik, 
aktivní antifašista a Žid figuroval na se-
znamech německé tajné policie. „Prošel 
zatčením a internací na Pankráci, poté 
byl nakrátko propuštěn, aby byl 26. září 
1939 opět zatčen, převezen do Dachau 
a  následně do  Buchenwaldu. Zde byl 
vězněn, psychicky a fyzicky týrán. Zřej-
mě pro svůj neutěšený fyzický a  psy-
chický stav byl zařazen do  transportu 
v rámci akce Sonderbehandlung 14f13. 
To byl krycí název pro likvidaci nemoc-
ných i psychicky a  fyzicky postižených 
lidí. S  ostatními buchenwaldskými 
vězni byl dvěma autobusy převezen 

do  likvidačního zařízení Sonnenstein 
u Pirny, kde byl 15. července zavražděn 
v  plynové komoře. Bylo to v  den jeho 
narozenin,“ přibližuje tragickou Kleino-
vu smrt jeho příbuzná.

Na své předchůdce nesmíme 
zapomínat
Vliv průkopníka československých od-
borů se projevil především v zákonech 
pro soukromé zaměstnance. Například 
v  zákoně o  právních poměrech sou-
kromých zaměstnanců, novele zákonů 
o penzijním a nemocenském pojištění, 
v  zákoně o  penzijním po-
jištění redaktorů a  mno-
ha jiných. Právě v  jeho 

Tipy pro  
samoživitele

více
strana 3

Odbory poukazovaly na  to, že nejnižší 
výdělek je v Česku pod hranicí příjmové 
chudoby. „Přezíravost. Vláda Andreje 
Babiše mohla dokázat, že myslí na lidi. 
Že si uvědomuje hodnotu práce. Mís-
to toho kabinet zvýšil minimální mzdu 
o 1 000 Kč. Jsme na tom hůř než Slová-
ci i Poláci. To je vrchol arogance. Tento 
bod ještě otevřeme!“ uvedl Středula.
Ministerstvo práce navrhovalo pů-
vodně přidání o 2 800 Kč na 18 000 Kč. 
Odbory to podporovaly. Zaměstna-
vatelé byli proti, přidali by 500 Kč. 
Tripartita o částce několikrát jednala, 
ale shodu nenašla. „Lidé, kteří pracu-
jí a  snaží se, by se měli ze své mzdy 

uživit. Jsem zklamaná, budeme 400 Kč 
pod minimální mzdou Polska,“ napsa-
la médiím ČTK ministryně práce Jana 
Maláčová (ČSSD). 
Minimální mzda se od ledna zvýší téměř 
o 7 %. Podle posledních odhadů minis-
terstva financí ze srpna by inflace příští 
rok měla dosahovat asi 3,5 %. Zaručená 
mzda, která se vyplácí v osmi stupních 
podle odbornosti, náročnosti a  odpo-
vědnosti práce, se pohybuje od nejnižší 
mzdy do  jejího dvojnásobku. Nyní činí 
od 15 200 do 30 400 Kč, od ledna se do-
stane na 16 200 až 32 400 Kč. Lidé s nej-
nižšími výdělky si tak polepší o 1 000 až 
2 000 Kč.  (red, ČTK)

Minimální mzda od ledna vzroste o 1 000 Kč na 16 200 Kč. Nařízení schválil kabinet. Na tiskové konferenci po jednání vlá-
dy to v pátek 5. listopadu řekl premiér Andrej Babiš. S minimální mzdou se zvýší i zaručená mzda, a to podle odbornosti, 
složitosti a odpovědnosti práce až na 32 400 Kč. Podle podkladů k nařízení nejnižší výdělek pobírá asi 139 000 lidí. Podle 
předsedy Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josefa Středuly je rozhodnutí o přidání tisícikoruny 
od vlády „přezíravost a vrchol arogance“.

Minimální mzda vzroste od ledna o 1 000 Kč

Robert Klein položil základy moderních odborů. 
FOTO: Archiv K. Obermajerová

Pomalý růst minimální mzdy kritizovalo  
13. zasedání Rady OS KOVO. FOTO: (mia)

5–8 Právní  
servis 9

Ve čtvrtek 28. října 2021 udělil prezident republiky medaili Za zásluhy I. stupně in memoriam československému odboráři 
a politikovi Robertu Kleinovi za zásluhy o stát. Jeden z návrhů na ocenění této významné osobnosti odborového hnutí při-
šel z řad ČMKOS. Podnět k návrhům podala příbuzná rodiny Kleinů, PhDr. Kateřina Obermajerová, která se neobyčejnou 
a zároveň pohnutou historií svého předka zabývá už dvě desetiletí. Robert Klein vybudoval za první republiky jednu z prv-
ních odborových organizací soukromých zaměstnanců působících v obchodě, průmyslu, družstvech i službách. Velký důraz 
kladl také na organizování mládeže a studentstva, na moderní metody propagace, výchovy a vzdělávání. Jednotný svaz 
soukromých zaměstnanců (JSSZ), jak se tato organizace nazývala, se snažil formulovat zásady moderní odborové politiky 
usilující především o aktivní zasahování do hospodářských a sociálních otázek již na úrovni zákonodárství. Tomu přispívala 
i okolnost, že Robert Klein působil po celou dobu první republiky rovněž jako poslanec parlamentu za sociální demokracii.  

Prezident ocenil odboráře a politika Roberta Kleina
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„Návrhy na krizové ošetřovné a  izolač-
ku zítra (v pátek 19. listopadu) na vládě 
schválíme. Budou platit zpětně od 1. lis-
topadu s parametry jako na jaře,“ uved-
la ministryně.
S novelou na zavedení vyššího ošetřov-
ného na delší dobu pro případ uzavírání 
škol přišla už krátce před volbami. Kabi-
net a  bývalá Sněmovna měly na  přijetí 
a  projednání týden, kvůli stanoveným 
lhůtám nebylo možné normu stihnout 
schválit. Premiér Andrej Babiš na tiskové 
konferenci řekl, že vláda návrhy s ošet-
řovným a  příspěvkem pošle urychleně 
do Sněmovny. „Doufejme, že to Sněmov-
na extrémně rychle schválí,“ uvedl před-
seda vlády v  demisi. Maláčová zmínila, 
že je ve  spojení s  budoucím ministrem 
práce Marianem Jurečkou (KDU-ČSL), 
aby se návrhy zákonů projednaly v dolní 
komoře v legislativní nouzi.
Podle zářijové verze novely se mělo 
pobírání ošetřovného při nařízeném 
uzavření tříd či škol prodloužit z  deví-
ti dnů na  celou dobu karantény. Dáv-
ka z  nemocenského pojištění se měla 
zvednout z  60 na  80 % redukovaného 
základu výdělku. Denní částka by ne-
směla být nižší než 400 Kč. Ošetřovné 

svého průměrného výdělku. Peníze 
v prvních 14 dnech posílal zaměstnava-
tel. Výdaje na příspěvek si pak odečítal 
ze sociálních odvodů. Pokud bude pod-
le ministryně potřeba, je možné rychle 
spustit i  vyplácení příspěvků na  mzdy 
z programu Antivirus. Pro vybrané obo-
ry to požadují zaměstnavatelé.
Z  programu Antivirus se nyní firmám 
poskytují jen příspěvky na  náhrady 
mezd pro lidi v  karanténě. Tato pod-
pora označovaná písmenem A  před-
stavuje 80 % vyplacené náhrady mzdy 
do  39  000 Kč. Příspěvek A+ pokrýval 
dříve celé mzdy s odvody do 50 000 Kč 
v  provozech, jimž vláda nařídila kvůli 
epidemii zavřít. Příspěvek B dorovnával 
při omezení výroby a  služeb kvůli vý-
padku poptávky, personálu či surovin 
60 % náhrady mzdy do 29 000 Kč.
Na obnovení příspěvku B pro automo-
bilový průmysl kvůli omezení výroby 
po výpadku dodávek se v polovině říj-
na shodla tripartita. Vláda o  podpoře 
ale pak nerozhodla. Na tiskové konfe-
renci po čtvrtečním zasedání kabinetu 
o případném spuštění Antiviru pro dal-
ší obory ministři nemluvili.

(red, ČTK)

Zdeněk Novotný. Podle něj by propuš-
tění nemělo způsobit problémy na  trhu 
práce, neskončí-li ve stejný okamžik více 
firem, o čemž úřad zatím neví.
„Nabídneme jim projekt Outplacement, 
tedy jednání s  lidmi a  poradenství, 
pomoc, případně rekvalifikace ještě 
předtím, než skončí. A pokud bude zá-
jem, tak ve  firmě otevřeme pobočku 
a nabereme lidi do evidence,“ řekl No-
votný. Velká část si ale zřejmě najde 
místo sama, protože už je kontaktoval 
sousední japonský výrobce klimatizací 
Daikin, který chce nabrat 200 lidí.

(red, ČTK)

by se neposkytovalo za  dny prázdnin 
či ředitelského volna. Krizové ošetřov-
né by pobírali i  lidé, kteří by se stara-
li po  případném nařízeném uzavření 
stacionářů a  dalších sociálních služeb 
o  handicapované blízké. Na  peníze by 
měli mít nárok i  takzvaní dohodáři. 
Podobná pravidla platila už v minulém 
a  předminulém školním roce. Maláčo-
vá krizové ošetřovné v září navrhovala 
do konce prvního školního pololetí.
Příspěvek k náhradě mzdy pro lidi v izo-
laci a karanténě, který Maláčová nazý-
vá „izolačkou“, se vyplácel od  března 
do  konce června. K  náhradě 60 % re-
dukovaného příjmu se platilo až 370 Kč 
na  den. Celkem s  tímto bonusem ale 
lidé nesměli pobírat více než 90 % 

Podle předsedy místních oborů Mgr. Dvo-
řáka zaměstnával Panasonic v Plzni v do-
bách největšího rozmachu na  7500 lidí, 
z  toho asi 2500 kmenových zaměstnan-
ců. Poptávka po televizorech ale klesala. 
„Televizní trh klesá rok od  roku. Čekali 
jsme, že to přijde v horizontu tří až pěti 
let, ale covid to urychlil,“ uvedl. V továrně 
podle něj zůstane 300 až 370 lidí, budou 
vyrábět tepelná čerpadla a  blu-ray pře-
hrávače a rekordéry.
„Kmenové zaměstnance potřebuje firma 
do konce března. Pak dostanou odstup-
né podle kolektivní smlouvy, až sedm pla-
tů,“ uvedl ředitel plzeňského úřadu práce 

Maláčová navrhuje krizové ošetřovné a příspěvek

Panasonic končí s výrobou televizí, bude propouštět 

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) navrhuje zavedení krizového ošetřovného ve výši 80 % základu vý-
dělku a obnovení příspěvku pro lidi v izolaci a karanténě. Informovala o tom ve čtvrtek 18. listopadu na Twitteru. Aby změny 
začaly platit, musí je po vládě přijmout ještě Sněmovna i Senát a podepsat prezident.

Japonský Panasonic v továrně v Plzni končí s výrobou televizorů. O práci by tak mělo k 31. březnu 2022 přijít 900 až 1000 lidí. 
Pro média to ve středu 20. října uvedl předseda Odborového svazu KOVO Jaroslav Souček na jednání Rady OS KOVO v Hradci 
Králové. Podle předsedy podnikových odborů ZO OS KOVO Panasonic Plzeň, Mgr. Jana Dvořáka, přijde o práci asi 450 kme-
nových zaměstnanců, zbytek jsou agenturní pracovníci. Důvodem kroku je dlouhodobě klesající poptávka po televizorech. 
Firma chce rozšířit výrobu tepelných čerpadel. Úřad práce byl o propouštění informován, s uplatněním propuštěných neo-
čekává problémy.

Ministryně Maláčová chce návrhy projednat rychle. 
 FOTO: Vláda ČR

Plzeňský Panasonic zaměstnával v době rozmachu 
7500 lidí.  FOTO: ZO Panasonic
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snaze debatovat o  sociálních otázkách 
na  vládní úrovni můžeme spatřovat 
spojitost s  prací moderních polisto-
padových odborů. Podle předsedy 
OS KOVO Jaroslava Součka se jedná 
o  výjimečnou osobnost. Robert Klein 
podle něj položil základy moderní od-
borářské práce. „Odbory mají na co na-
vazovat a  na  své předchůdce bychom 
neměli zapomínat,“ uvedl předseda 
nejsilnějšího českého svazu ke  státní-
mu ocenění. Medaile Za zásluhy I. stup-
ně patří mezi nejvyšší ocenění, která 
prezident uděluje.
PhDr. Kateřina Obermajerová zasvětila 
část svého života pátrání po historii Ro-
berta Kleina. Její praprababička Valerie 
Kleinová byla Kleinova sestra. „Po jeho 
stopách jsem začala pátrat zhruba před 
20 lety. Zaujalo mě totiž vyprávění mé 

babičky Jitky Růžičkové. Robert Klein 
byl bratrem té její. Podařilo se mi dát 
dohromady poměrně obsáhlý a ucele-
ný soubor dokumentů, článků, dokladů, 
vzpomínek a  fotografií. Ve  spolupráci 
s Mgr. Michalem Šimůnkem, Ph.D., vy-
šla v roce 2018 v Německu jeho biogra-
fie Robert Klein (1885–1941). Nezůstalo 
však jen u  ní. Rozhodli jsme se, že by 
si významná osobnost Roberta Kleina 
zasloužila i další ocenění a zviditelnění, 
a podali jsme návrh na udělení státní-
ho vyznamenání in memoriam. Návrh 
byl podpořen z  mnoha stran, mimo 
jiné i Františkem Bányaiem, předsedou 
Židovské obce v Praze,“ popisuje dlou-
hou cestu k vyznamenání svého před-
ka Kateřina Obermajerová. Podle ní 
vybudoval jednu z nejslušnějších a nej-
větších odborových zaměstnaneckých 
organizací. „Zajímal se o  mladé lidi, 
jezdil je vzdělávat na různé odborářské 
výjezdy. Propagoval duální vzdělávání. 

by jí nevěnoval pozornost. Spolupracoval 
přitom s předními dobovými odborníky.“2 
Historické bádání Kateřiny Obermaje-
rové potvrdilo, že „koncepčně byl Klein 
v  druhé polovině 30. let zastáncem tzv. 
nového hospodářství, což bychom mohli 
asi nejvíce přirovnat dnešnímu sociálnímu 
státu. Byl velmi věrný své nikdy nekončící 
práci, a  také proto se mu podařilo vybu-
dovat jedny z nejvlivnějších odborů v Čes-
koslovensku“. Jeden z kolegů o něm v do-
bovém komentáři napsal: „Kdo by neznal 
poslance Roberta Kleina? Mašin fíra posla-
nec, zakladatel Mezinárodní kultury, novi-
nář, organizátor a  iniciátor. Vždy hlučný, 
daleko slyšitelný, s výrazným čelem, dlou-
há jeho postava daleko viditelná a  všeo-
becně známá. Jako Bůh Perun třímá otěže 
svého aparátu ve svých rukou.“

Ukázky z publikace Robert Klein  
(1885–1941) byly upraveny pro redakční 
použití.

PhDr. Kateřina Obermajerová  
Mgr. Michal Šimůnek, Ph.D.

V  exilovém tisku se o  něm píše jako 
o člověku čilém a pohyblivém, který při 
veškeré své práci sekretářské a posla-
necké se dovedl s kolegou přátelsky za-
stavit,“1 cituje z dobových novin.

Klein asistoval u všech sociálních 
norem
V  publikaci Robert Klein (1885–1941) 
se dozvíme, že se narodil 14. července 
1885 v Poděbradech v židovské rodině 
obchodníka s hračkami. Rodina Kleino-
vých patřila v Poděbradech ke známým 
a váženým. Po absolvování měšťanské 
a  obchodní školy se vyučil obchodním 
příručím. Velice brzy se osamostatnil. 
Jeho zájem o  politiku a  sociální otáz-
ky byl jasně patrný už v  mládí. Autoři 
v  knize dále popisují jeho politický vý-
voj: „Klein byl od  raného věku politicky 
aktivní. Jako osmnáctiletý vstoupil do sil-
ně levicové židovské sociálně demokra-
tické strany Po’alej Cion (Dělníci Sionu). 
Od  roku 1908 působil v  Českoslovanské 
sociální demokracii v  jejím vzdělávacím 
středisku v  Plzni, resp. v  tamní odbočce 
Dělnické akademie. Po skončení první svě-
tové války, ve které mj. bojoval u českoslo-
venských legií v Rusku, se stal v roce 1919 
generálním tajemníkem Jednotného svazu 
soukromých a  veřejných zaměstnanců, 
který se postupně vyvinul v druhé nejma-
sovější odborové sdružení tehdejšího Čes-
koslovenska.“
V knize se dále píše: „V roce 1938 měl mít 
svaz kolem 87 000 členů všech národnos-
tí, přičemž k roku 1932 se udává celkový 
počet státních a podnikových zaměstnan-
ců kolem 370 000. Klein vždy dbal na to, 
aby se jednalo o  organizaci nadnárodní 
a  stojící nad zájmy jednotlivých politic-
kých stran. V  letech 1920 až 1939 byl 
nepřetržitě poslancem dolní komory čes-
koslovenského parlamentu, Národního 
shromáždění. Nejprve to bylo za Českoslo-
venskou stranu sociálně demokratickou. 
Poté vyzkoušel jiná sociálně demokratická 
uskupení, aby se do ČSSD vrátil. Postupně 
byl členem mnoha výborů, např. branné-
ho, rozpočtového nebo sociálně-politic-
kého. V  podstatě žádná sociální norma 
neprošla tehdejším parlamentem, aniž 

Robert Klein (třetí zleva) při audienci u čs. prezidenta Edvarda Beneše (pátý zleva), květen 1937. 
FOTO: Archiv K. Obermajerová

1 Kateřina OBERMAJEROVÁ, a  Michal ŠIMŮNEK. 
Robert Klein (1885–1941): „Den Opfern ihren 
Namen geben“. Německo, 2018. Biografisches 
Porträt eines tschechischen Opfers der NS-
-Tötungsanstalt Pirna-Sonnenstein. 

 ISBN 978-3-934382-56-5.
2 Tamtéž

Bývalý dům JSSZ stojí v Praze v ulici Odborů. 
FOTO: Archiv M. Šimůnek

Klein byl aktivní a přátelský člověk. 
FOTO: Archiv K. Obermajerová
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Zamyšlení nad ekonomickou krizí

Je nutno říct, že ekonomické krize mají 
cyklický charakter, lidově řečeno to zna-
mená, že přicházejí, odcházejí a  znovu 
se vracejí. V určité úrovni vývoje ekono-
miky vlivem jednoho nebo i  kombinací 
více faktorů dochází k  útlumu ekono-
miky zejména v  důsledku poklesů její 
výkonnosti. Pak mluvíme o tzv. depresi. 
Po  odražení ekonomiky ode dna díky 
někdy definovatelným a  někdy ne zce-
la identifikovatelným faktorům nastává 
fáze jejího oživení. Následně pokračuje 
fáze expanze a  dosažení vrcholu, který 
je poznamenán důvěrou v  ekonomiku, 
vysokou výkonností podniků i  vysokou 
mírou spotřeby. Po vrcholu opět nastá-
vá útlum a deprese a takto se to opaku-
je. Důležitý je fakt, že ekonomický vývoj 
má charakter spirály. Každá následující 
krize probíhá na  vyšším stupni rozvoje 
ekonomiky, což znamená, že i pokud je 
spouštěč krize stejný, nabalují se na něj 
synergicky další faktory, které v  před-
chozí krizi vůbec nepůsobily. Kupodivu 
krize může zastavit inflaci v  důsledku 
snížení spotřeby a následného poklesu 
cen v ekonomice.
Prvotní příčinou současné krize je pan-
demie, kdy v  důsledku karanténních 
opatření klesla výkonnost ekonomic-
kých subjektů poskytujících výrobky 
a služby. Vláda ve snaze zabránit kra-
chu podniků nalila do ekonomiky pení-
ze, a to nejenom firmám, ale i různým 
skupinám obyvatel s cílem stimulovat 
poptávku. Subjekty poskytující výrob-
ky a služby se odvděčily tím, že razant-
ně zvýšily ceny, což nastartovalo růst 

inflace. Inflace se pochopitelně nelíbí 
vyšším příjmovým skupinám, proto-
že dochází k  znehodnocování úspor 
a tlaku na vyšší zhodnocování investic, 
což při stagnaci ekonomiky jde jenom 
stěží uskutečnit. Zvyšování inflace má 
kromě znehodnocování úspor za  ná-
sledek také vyšší úroky za půjčené pe-
níze, dále zvyšuje náklady v  důsledku 
růstu cen vstupů, zvýhodňuje dlužníky 
vůči věřitelům a vnáší do ekonomické-
ho sektoru větší nejistotu. Toto se ne-
může líbit podnikatelskému sektoru. 
Problém se stal dokonce i jedním z he-
sel voleb.

Každá krize znamená novou výzvu
Lze snížit inflaci? Když ano, jak? Inflaci 
lze zvládnout dvěma způsoby. Zvýšením 
výkonnosti a tvorby HDP nebo stažením 
části objemu peněz z ekonomiky, a tedy 
snížením salda výdajů státu. Naše eko-
nomika je součástí globální ekonomiky. 
Na její vývoj mají vliv skutečnosti, které 
nemůžeme nebo z  různých, třeba poli-
tických důvodů nechceme ovlivňovat. 
Mezi takové faktory, které tlačí na  zvy-
šování inflace, patří vývoj cen energií 
ve světě, nedostatek plynu v Evropě, ab-
sence různých komponentů a materiálů 
(například čipů pro automobilový prů-
mysl) jako nezbytných vstupů v procesu 
výroby. Nejnešťastnějším řešením v této 
situaci je přiškrcení mandatorních výda-
jů a  zvýšení daní na  úkor nepromyšle-
ných a předražených investičních výdajů 
státu (rozvoj jaderné energetiky, armád-
ní nákupy). Škrtání mandatorních výdajů 

je sice čistě ekonomickým východiskem, 
ale toto řešení má za důsledek prohlu-
bování ekonomické chudoby u stále vět-
šího počtu obyvatel. Což výrazně snižuje 
spotřebu domácností, kterou výdaje 
skupiny obyvatelů s  vyššími příjmy ne-
můžou nahradit.
Pokud má naše ekonomika překonat kri-
zi a dále prosperovat, je nutno na cent-
rální úrovni přijmout taková opatření, 
aby tempo růstu HDP předčilo míru in-
flace, to znamená místo škrtů vybalan-
covat výdaje státu (spotřebu i investice) 
s  ohledem na  výkonnost ekonomiky. 
A  to na  úrovni podniků. Život nás učí, 
že ne všechny firmy jsou krizí ohrožené 
stejnou měrou. Jsou firmy, které na krizi 
vydělají, jsou firmy, které za  krize pro-
sperují, ale jsou firmy, které se dosta-
nou do  těžkostí, nebo dokonce skončí. 
Nejhůř dopadnou firmy, které nemají 
vizi a připravený krizový scénář. Jsou to 
obyčejně firmy bez přidané hodnoty, 
ve kterých i podmínky zaměstnanců ne-
jsou nejlepší. Těchto firem nám nemusí 
být líto.
Je tedy krize špatná, nebo dobrá? Tak 
jako všechno v  životě – problém není 
černý, ani bílý. Každá krize znamená 
novou výzvu, konec nepotřebného a od-
razový můstek pro schopné, kteří se 
dokážou přizpůsobit nové realitě. Velmi 
zaleží na schopnostech lidí, kteří ekono-
miku řídí, nakolik, jsou schopni praco-
vat pro společný prospěch a oprostit se 
od vlastní lakoty a hamižnosti.

Ing. Pavel Marinič, PhD., MBA,  
specialista pro ekonomiku a mzdy, OS KOVO

V poslední době se hodně mluví o počínající hospodářské krizi a politici u nás zrovna tak jako ve světě rádi používají 
tento fakt jako argument proti svým politickým oponentům a na ovlivňování nálad svých sympatizantů. 

FOTO: Pixabay
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Ano, reklamovat mů-
žete, stejně jako byste 
si jídlo objednal v  re-

stauraci. Pokud se při dovozu nějaké 
jídlo např. vylije nebo jste-li nespokojen 
s  jídlem či službou, je třeba se bránit. 
Platíte a máte právo obdržet to, co jste 
si objednal v  předpokládané kvalitě. 
Nemusí jít jen o kvalitu, ale i množství, 
chuť, složení potravin apod. musí být 
v pořádku stejně jako druh jídla. Navíc 
platí i to, co jste si objednal na základě 
dohody. Např. místo rýže si domluvíte 
jako přílohu knedlík. Pokud se tak ne-
stane, jde o důvod k reklamaci. Přihlížet 
se může i k tomu, co lze obecně od kon-
krétního druhu jídla očekávat. Např. 
u  koprové omáčky s  hovězím masem 
očekáváte existenci hovězího masa 
a  ne náhradu ve  formě karbanátku. 
Možnost reklamace platí i u nápojů. Zde 
musí být dodržena míra i kvalita.
Pokud na  objednané jídlo čekáte dlou-
ho, jde opět o  důvod k  reklamaci a  lze 
požadovat slevu z ceny nebo od smlou-
vy můžete odstoupit. Jídlo si pak můžete 
dát v jiné restauraci, kde dobu přípravy 

dodržují. Nebo si ho objednat u  jiné-
ho dovozce. Není-li doba přípravy jídla 
nebo dovozu nikde uvedena, ptejte se 
obsluhy nebo toho, kdo objednávku při-
jímá.

Svá práva chraňte hned! 
Své výhrady, pokud jíte v  restaura-
ci, oznamte obsluze. Bylo by podivné 
sníst celou porci a pak teprve jídlo re-
klamovat, tj. sdělit obsluze, že něco 
bylo v  nepořádku. Uvádíte, že číšník 
nechtěl reklamaci řešit, že ho vaše při-
pomínky nezajímají. Pokud vám obsluha 
skutečně sdělila, že „to není jeho věc“ 
a nechtěla vaši reklamaci řešit, vězte, že 
máte právo, aby byl přivolán ten, kdo je 
za provozovnu povinen reklamace vyři-
zovat. Na každé provozovně musí tako-
vý člověk být k tomu pověřen a po celou 
provozní dobu musí být přítomen.
Požadovat můžete již uvedenou slevu 
nebo nápravu věcí, např. výměnu rýže 
za knedlík, ohřátí jídla, dovaření tvrdé-
ho masa apod.
Pokud si necháte jídlo přivést, je třeba 
reklamovat u toho, kdo jídlo doveze. Je 

vhodné si předem zjistit, jak reklamovat 
zjištěné nedostatky. Většina rozvozců 
jídla má zákaznickou linku, zde musí 
reklamaci vyřídit nebo vás informovat, 
kde máte svá práva uplatnit. Připravte 
si přesné sdělení o tom, jakou vadu re-
klamujete, co očekáváte a jak si přejete 
reklamaci vyřídit. Můžete vadné jídlo 
i nafotit, např. při vylití nebo zdeformo-
vání přepravního boxu apod. Fotografi i 
pak můžete zaslat tomu, kdo reklamaci 
vyřizuje. Lze uvažovat i o svědkovi, kte-
rého přivoláte.
Věřím, že se na  vyřešení reklamace 
dohodnete. V  opačném případě byste 
se musel obrátit na  Českou obchodní 
inspekci nebo soud. Před tím je žádou-
cí prodejce vyzvat písemnou formou 
a  doporučeně k  tomu, aby věc vyřešil 
mimosoudní cestou. Soud k takové vý-
zvě přihlíží při stanovení úhrady nákla-
dů soudních a  advokátních. K  tomuto 
se přistupuje většinou při větších ob-
jednávkách (např. promoce, svatební 
hostina), kde jsou náklady podstatně 
vyšší než při objednávce pro jednu či 
dvě osoby.

Rád bych se zeptal, zda mohu reklamovat jídlo, které si nechám dovést? Občas si objednám jídlo 
s dovozem domů, ale ne vždy si pochutnám. Naposled se mi stalo, že hlavní jídlo bylo nedovařené. 
Šlo o masovou směs v bramboráku. Zelenina i maso byly tvrdé. S nekvalitním jídlem jsem se setkal 
i přímo v restauraci, číšník mi dokonce arogantně sdělil, že ho moje připomínky nezajímají. Mohu 
reklamovat? Pokud ano, tak kde a jak? P. R., Brno

FOTO: Pixabay

Co když si nepochutnáme?
Práva spotřebitele | JUDr. Zdeňka Vejvalková, specialistka na spotřebitelské právo
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Kamarádka má pravdu. Pokud vám 
prodejce neoznámil zvýšení ceny a ne-
počkal na  váš souhlas, nemá na  vyšší 
cenu nárok, pokud mu ji nezaplatíte 
dobrovolně. Musíte zaplatit to, co jste si 
dohodli při předávání kabelky k opravě. 
Tedy 500 Kč.
Platí to o všech opravnách, ať si nechá-
te opravit cokoli. Tedy v  autoopravně, 
opravně obuvi, v hodinářství při opravě 
hodinek, při opravě kuchyňského robo-
tu, ale i třeba při opravě šperku.
Obecně platí, že veškeré tyto opravy 
nebo úpravy, údržby jsou prováděny 
na smlouvu o dílo, která vznikne, když:
• předáním svěříte opravně věc 

do opravy
• opravna si splní svoji povinnost 

a opravu provede
• zaplatíte za požadovanou službu
• opravenou věc si vyzvednete

Jak je to s cenou?
Jen někdy jsou ceny stanovené ceníky 
pevnou částkou, např. výměna bate-
rie u  hodinek, vyčištění kalhot apod. 
Pokud je v ceníku uvedeno, že výměna 
baterie stojí 50 Kč, nejste povinna platit 
nic navíc.
Ceny za  některé opravy bývají stano-
veny odhadem. Příjemce opravy vám 
pak sdělí, že oprava bude stát asi např. 
400 Kč. Cenu stanovenou odhadem je 
možné za určitých okolností překročit.
Další možností je stanovení ceny roz-
počtem. V  opravně stanoví jednotlivé 
položky za práci a náklady, které zapla-
títe. Výjimečně ji může ten, kdo opravu 
provádí, zvýšit, pokud nemohl předví-
dat potřebu určitých prací – v tom pří-
padě může být cena stanovená pouze 
nezávazným rozpočtem.

Jak je to s navýšenou cenou?
Vždy však platí, že ten, kdo opravu pro-
vádí, vám musí vyšší navýšení než 10 % 
oznámit a zjistit, zda s navýšením ceny 
souhlasíte. Je-li cena vyšší o  více než 
10  %, můžete od  smlouvy odstoupit. 
Musíte však zaplatit již poskytnuté služ-
by. Pokud jste si ale nesjednala neúpl-
ný nebo nezávazný rozpočet, nemáte 
povinnost platit vůbec nic navíc. Tím se 
opravář zavázal rozpočet dodržet.

Jestliže se nedomluvíte, může proběh-
nout mimosoudní řešení sporu, které 
provádí Česká obchodní inspekce, nebo 
musí rozhodnout soud. 

Jak zamezit dohadům?
Nezapomeňte požádat, aby vám 
v opravně cenu napsali do objednávky. 
Dobré je připsat, jak byla cena určena, 
abyste se při navýšení ceny zbytečně 
nedohadovali. Zákon to sice nepoža-
duje, ale jde o jednoduchou, leč někdy 
důležitou věc. 
Ze zákona máte právo požadovat pí-
semné potvrzení o  převzetí věci 
k opravě, např. při případné ztrátě pak 
máte jasný důkaz o  tom, že jste věc 
k opravě předali.

Shrnutí pro dražší opravu, tedy vyšší 
cenu
Fixní cena: platíte pouze domluvenou 
cenu (většinou dle ceníku).
Cena odhadem: zde může být cena nižší 
i vyšší – podnikatel v případě navýšení 
ceny nemusí informovat, pokud je na-
výšení do 10 % dohodnuté ceny. Pokud 
cenu překročí více, pak vás musí s tímto 
navýšením seznámit předem a navýše-
ní odůvodnit. Vy máte právo nesouhla-
sit nebo souhlasit. 

Zákon stanovuje povinnost opraváře-
-podnikatele bez zbytečného odkladu vás 
kontaktovat, oznámit nutnost překročení 
ceny, sdělit proč a  o  kolik. Musí si tedy 
vyžádat váš souhlas, nemůže vám pouze 
oznámit, že vám naúčtuje podstatně více. 
Musí vám dát i  čas se rozhodnout. Je-li 
nová cena pro vás nepřijatelná, můžete 
celou objednávku zrušit.

POZOR! Pokud vám podnikatel 
včas oznámí potřebu navýšení 
ceny a  vy nesouhlasíte, je třeba 
co nejdříve odstoupit. Pokud však 
před zjištěním nutnosti navýšení 
provedl nějakou službu, jste po-
vinni ji zaplatit. Případně by mohl 
požadovat za  svoji službu poměr-
nou část z domluvené ceny, pokud 
provedl službu, ze které máte ně-
jaký užitek. Ale co vám neoznámí 
a neodsouhlasíte, to neplatíte! Ne-
může vám navýšení jen oznámit, 
ale musí získat váš souhlas.

Ve  svém dotazu uvádíte, že vám na-
výšení bylo sděleno až při přebírání 
opraveného zboží, pak nemusíte sku-
tečně platit nic navíc. Pokud vás pod-
nikatel neinformoval a neměl váš sou-
hlas, nemá na navýšení právo.

Dala jsem si opravit kabelku. Při příjmu mi byla sdělena cena 500 Kč. Mám ji z dovolené a velmi ráda ji nosím, proto 
jsem s cenou souhlasila. Když jsem si ji přišla vyzvednout do opravny, chtěli po mně 1250 Kč. Což mě velmi nemile 
překvapilo. Kamarádka mi říkala, abych tuto cenu neplatila, když mi nikdo nedal dopředu vědět. Mohu to udělat, ale 
kabelku si vzít? E. S., Hodonín

Co platit v případě opravy a co již ne?
Práva spotřebitele | JUDr. Zdeňka Vejvalková, specialistka na spotřebitelské právo

FOTO: Pixabay
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Doplatek na bydlení je 
dávka pomoci v hmot-
né nouzi, která společ-
ně s  vlastními příjmy 
osoby a  poskytnutým 

příspěvkem na bydlení ze systému stát-
ní sociální podpory pomáhá uhradit 
odůvodněné náklady na  bydlení. Výše 
doplatku na  bydlení je stanovena tak, 
aby po  zaplacení nákladů na  bydlení 
(tj. nájmu, služeb s bydlením spojených 
a  nákladů za  energie) zůstala osobě či 
rodině částka na živobytí. Celkové uzna-
telné odůvodněné náklady na  bydlení 
jsou max. ve výši v místě obvyklé (u uby-
toven a  jiného než obytného prostoru 
max. ve výši 80 % nájemních normativ-
ních nákladů na bydlení ze systému stát-
ní sociální podpory; u  vlastníků staveb 
individuální či rodinné rekreace max. 
ve  výši 90 % vlastnických normativních 
nákladů na  bydlení ze systému státní 
sociální podpory). Tuto výši zjišťuje pří-
slušná krajská pobočka Úřadu práce ČR.
Doplatek na  bydlení je možné poskyt-
nout osobám užívajícím zkolaudovaný 
byt nebo jeho část, pobytovou sociální 
službu, ubytovnu, jiný než obytný pro-
stor nebo vlastníkům užívajícím stavbu 
pro individuální či rodinnou rekreaci.
Krajská pobočka Úřadu práce ČR kon-
troluje, zda pobytová sociální služba je 
registrovaná podle zákona o  sociálních 
službách, zda ubytovna má schválený 
provozní řád krajskou hygienickou stani-
cí a zda jiný než obytný prostor a stavba 
pro individuální či rodinnou rekreaci spl-
ňují technické standardy kvality bydlení, 
které na žádost krajské pobočky Úřadu 
práce ČR schvaluje stavební úřad.
U  osob užívajících část bytu, ubytovnu 
nebo jiný než obytný prostor se hodnotí, 
zda jsou případem hodného zvláštního 
zřetele, což znamená, zda má osoba 
v  obci středisko zájmu (např. tam má 
práci, nebo ji tam ve  spolupráci s  Úřa-
dem práce ČR shání, má tam rodinu, 
děti tam chodí do školy) a zda pro osobu 
není v obci dostupný přiměřený byt.
Posuzuje se příjmová, sociální a  ma-
jetková situace osoby a  osob společně 
posuzovaných. U  příspěvku na  bydlení 
se sociální a  majetková situace společ-
ně posuzovaných osob a  žadatele ne-
zkoumá. Dále se u doplatku na bydlení 

V  poslední době se v  médiích hodně hovoří o  doplatku na  bydlení v  souvislosti se zdražováním 
energií. Vůbec nevím, co to doplatek na bydlení je a jaké jsou podmínky pro jeho vyplácení. Můžete 
mi poskytnout alespoň základní informace? K. M., Česká Lípa

posuzuje, zda si osoba (společně po-
suzované osoby) nemůže příjem zvýšit 
vlastním přičiněním. Zvýšením příjmu 
vlastním přičiněním se rozumí zvýšení 
příjmu řádným uplatněním nároků a po-
hledávek (např. výživné, nároky na  jiné 
dávky), prodejem nebo jiným využitím 
majetku a vlastní prací (např. výdělečná 
činnost, výkon veřejné služby, aktivní 
součinnost v  rámci evidence uchazečů 
o zaměstnání).

Nárok na doplatek na bydlení má vlast-
ník bytu, stavby pro individuální či ro-
dinnou rekreaci, jiného než obytného 
prostoru nebo jiná osoba, která užívá 
byt, pobytovou sociální službu, ubytov-
nu nebo jiný než obytný prostor na zá-
kladě smlouvy, rozhodnutí nebo jiného 
právního titulu. Právní titul k užívání by-
dlení musí být písemný (např. smlouva), 
přičemž předložení čestného prohlášení 
nestačí.
Podmínkou nároku na doplatek na byd-
lení je získání nároku na příspěvek na ži-
vobytí. Doplatek na  bydlení lze přiznat 
(s  přihlédnutím k  celkovým sociálním 
a  majetkovým poměrům) i  osobě, kte-
ré příspěvek na  živobytí nebyl přiznán, 
protože její příjem/příjem společně po-
suzovaných osob přesáhl částku živoby-
tí osoby/společně posuzovaných osob, 
ale nepřesáhl 1,3násobek této částky. 

Příspěvek na živobytí je určen na úhradu 
potřeb osoby (společně posuzovaných 
osob) na  úrovni zabezpečující základní 
životní podmínky. Jedná se především 
o  zabezpečení stravy, ošacení, obuvi, 
základních hygienických potřeb apod. 
O příspěvek na živobytí se žádá na pře-
depsaném formuláři.
Nárok a  výše doplatku na  bydlení se 
stanoví tak, že se od částky odůvodně-
ných nákladů na  bydlení, které se sni-
žují o  příspěvek na  bydlení náležející 
za  předchozí kalendářní měsíc, odečte 
částka, o  kterou příjem navýšený o  vy-
placený příspěvek na živobytí převyšuje 
částku živobytí osoby/společně posuzo-
vaných osob.
O  doplatek na  bydlení se žádá na  pří-
slušném pracovišti úřadu práce, nejlépe 
podle místa bydliště, ale žádost o dávku 
je povinen přijmout kterýkoli úřad prá-
ce. Kontakty na  jednotlivé krajské po-
bočky a  kontaktní pracoviště naleznete 
na  adrese: https://www.uradprace.cz/
web/cz/krajske-pobocky.
Kromě formuláře žádosti o  doplatek 
na bydlení a příloh budete potřebovat ob-
čanské průkazy dospělých členů domác-
nosti a rodné listy dětí, nájemní smlouvu 
nebo smlouvu o ubytování a řadu dalších 
dokumentů. Prostudujte si seznam for-
mulářů na webu Ministerstva práce a so-
ciálních věcí ČR na adrese: https://www.
mpsv.cz/-/doplatek-na-bydleni.
Na  internetu naleznete řadu kalkulaček 
pro výpočet doplatku nároku na bydlení, 
je však dobré počítat s tím, že tyto kalku-
lačky slouží pouze k orientačnímu výpočtu 
a navíc vycházejí z údajů, které tam občan 
zadá, aniž by mnohdy věděl, zda zadané 
údaje jsou ty správné pro výpočet a zda 
jsou splněny všechny podmínky k  ná-
roku na doplatek na bydlení. Pokud jste 
v hmotné nouzi, o dávku požádejte a dále 
postupujte podle pokynů úřadu práce, 
který o vaší žádosti rozhodne. V případě 
zamítavého rozhodnutí máte právo se 
proti tomuto rozhodnutí odvolat. 
V  odpovědi byly použity i  informace 
uvedené na  webu Ministerstva práce 
a sociálních věcí ČR. Velmi srozumitelně 
zpracovaný leták o  dávkách na  bydlení 
naleznete na webu veřejného ochránce 
práv: https://www.ochrance.cz/letaky/
davky-na-bydleni/davky-na-bydleni.pdf.

Doplatek na bydlení
Bydlení | JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR

FOTO: Pixabay
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Nejdříve uvedu na  vysvětlenou rozdíl 
mezi trvalým pobytem a bydlištěm.
Trvalý pobyt upravuje zákon o evidenci 
obyvatel. Každý občan může mít v  ČR 
jen jeden trvalý pobyt, který si sám 
zvolí a  má jej uveden v  občanském 
průkazu. Trvalý pobyt nezakládá žádná 
práva k bytu. Je to údaj evidenční, který 
vyjadřuje vztah občana ke  státu, jeho 
evidenci v  registru občanů ČR. Pojem 
trvalý pobyt se uvádí v právu veřejném, 
je důležitý např. pro katastr nemovitos-
tí, veřejné rejstříky, místní příslušnost 
soudu apod.
Pojem bydliště se především používá 
v  právu soukromém, např. v  občan-
ském zákoníku, v  zákoně o  pomoci 
v  hmotné nouzi, kde také naleznete 
defi nici tohoto pojmu. Osoba má byd-
liště na  území ČR, zejména pokud se 
zde dlouhodobě zdržuje, vykonává 

Domnívá-li se nájemce, že nedošlo k na-
plnění výpovědního důvodu, má právo 
ve  smyslu ust. § 2286 odst. 2 občan-
ského zákoníku (OZ) ve  spojení s  ust. 
§ 2290 OZ podat pronajímateli námitky 
proti výpovědi a návrh na přezkoumání 
její oprávněnosti u soudu, tedy žalobu 
na  neoprávněnost výpovědi. Námitky 
nicméně nejsou obligatorní a  nájemce 

Naše dcera má v jednom bytě trvalý pobyt, je uvedena v evidenčním listě na služby, ale již pět let v něm nebydlí. 
V bytě je hlášen i její bývalý partner, který tam zůstal bydlet. Dcera si pronajala jiný byt, kde skutečně bydlí a je 
tam rovněž hlášena kvůli placení záloh na služby spojené s bydlením. Kde má dcera za služby platit? J. B., Velim

Dostala jsem výpověď z  nájmu bytu. Výpovědní důvod není pravdivý. Chci se proto bránit u  soudu. Jak se počítá 
dvouměsíční lhůta k podání žaloby na neplatnost výpovědi? A jak je to, když lhůtu pro nemoc nestihnu? 

J. R., Velké Pavlovice

výdělečnou činnost, žije s  rodinou, 
plní povinnou školní docházku nebo se 
soustavně připravuje na  budoucí po-
volání, popřípadě existují jiné význam-
né důvody, zájmy či aktivity, jejichž 
vzájemná souvislost dokládá sepětí 
této osoby s  Českou republikou. Ob-
čanský zákoník pak má upraveno byd-
liště obdobným způsobem. Člověk má 
bydliště v místě, kde se zdržuje s úmys-
lem žít tam s výhradou změny okolnos-
tí trvale; takový úmysl může vyplývat 
z jeho prohlášení nebo z okolností pří-
padu. Uvádí-li člověk jako své bydliště 
jiné místo než své skutečné bydliště, 
může se každý dovolat i jeho skutečné-
ho bydliště. Proti tomu, kdo se v dobré 
víře dovolá uvedeného místa, nemůže 
člověk namítat, že má své skutečné 
bydliště v  jiném místě. Nemá-li člověk 
bydliště, považuje se za ně místo, kde 

je nemusí vůbec podávat; nájemce 
může podat rovnou žalobu k  soudu. 
Takový postup lze i doporučit, protože 
začíná běžet dvouměsíční propadná 
lhůta k  podání žaloby na  neoprávně-
nost výpovědi určená v ust. § 2290 OZ. 
Po jejím uplynutí právo nájemce na po-
dání žaloby zaniká (lhůtu nelze vrátit, 
prodloužit) a  nájemce se již nemůže 

žije. Nelze-li takové místo zjistit nebo 
lze-li je zjistit jen s  neúměrnými obtí-
žemi, považuje se za  bydliště člověka 
místo, kde má majetek, popřípadě mís-
to, kde měl bydliště naposledy.
To znamená, že vaše dcera má bydliš-
tě v  druhém bytě, kde skutečně bydlí, 
užívá byt a  služby spojené s  bydlením 
v tomto bytě, takže za tyto služby musí 
platit zálohy (poplatky) v tomto bytě.
Bývalý přítel vaší dcery měl v bytě, kde 
má dcera trvalý pobyt, povinnost dceru 
odhlásit z placení služeb. Pokud tak ne-
učinil, to by si měla vaše dcera ověřit, 
ať tak učiní sama a doloží např. nájem-
ní smlouvou, že již pět let bydlí v jiném 
bytě.
Předpokládám, že dcera si buďto ad-
resu trvalého pobytu změní, nebo má 
doručování listin nastaveno tak, aby se 
k ní skutečně dostaly.

určení neoprávněnosti co do přezkumu 
výpovědního důvodu nijak domoci.
Žalobu na  určení neoprávněnosti (ne-
platnosti) výpovědi z  nájmu bytu je 
třeba podat ve  lhůtě dvou měsíců ode 
dne, kdy vám byla výpověď doručena, 
a  to od následujícího dne po doručení 
výpovědi. Do  lhůty se započítávají i  ví-
kendy a státní svátky.

Trvalý pobyt, bydliště a úhrada služeb v bytě
Bydlení | JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR

Dvouměsíční lhůta k podání žaloby
Bydlení | JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR

FOTO: Pixabay



totiž podařilo heslo odcizit, může ho 
změnit, a vy se tak přihlásit nemůžete. 
Podobně jako v případě browseru, po-
kud se i  v  počítači objeví nějaká nová 
aplikace či lišta apod. a vy nemáte tuše-
ní, kde se vzala, může jít o nepřátelskou 
akci. Viry a malwary se samy nainstalují 
a skryjí. Trojské koně, červi a další škod-
livý software, jako je adware, se mohou 
jevit jako běžné aplikace. Ptáte se, jak 
se proti všem „šmejdům“ na  internetu 
bránit. Stoprocentní ochrana neexistu-
je. Abychom co nejlépe kyberútokům 
předešli, měli bychom: 
• udržovat operační systémy a aplikace 

aktualizované, stejně jako fi rmwary 
a  aplikace zařízení připojených k  in-
ternetu

• používat nejlépe hodnocené antiviro-
vé programy a ochranu při procházení 
internetem

• používat silná hesla a  nepoužívat je 
v dalších službách

• tam, kde je to možné, používat dvou-
faktorové ověřování

• zálohovat, zálohovat a  zálohovat; jde 
to automaticky a třeba i každou hodi-
nu, zálohy dělejte však na jiné zařízení

• spojit se se svojí bankou a zjistit mož-
nosti lepšího zabezpečení

Josef Kůta
IT specialista OS KOVO 

Kriminalita se v  posledních letech přenesla z  reálného prostředí do  světa počítačů. Jak se bránit nezvaným 
návštěvníkům a správně pracovat s počítačovými hesly, si řekneme v následujícím článku.

IT kriminalita roste, vytvořte si silné heslo

Bezpečné heslo na heslo
S rostoucím množstvím hesel se obvyk-
le vypořádáváme snadným způsobem. 
Vytvoříme si lehce zapamatovatelné 
heslo (tím pádem většinou i  snadno 
uhodnutelné) a následně ho použijeme 
znovu v  dalších službách. To je velmi 
nebezpečná kombinace, která je však 
běžná. Správně by to mělo být tak, že 
používáme silná, jedinečná hesla – ná-
hodně vygenerovaná z  alfanumeric-
kých a  speciálních znaků – a  pokaždé 
tvoříme jiná. Podle služby LastPass 
spravuje průměrný zaměstnanec 
191 hesel, přičemž s  ostatními sdílí až 
čtyři hesla. Pokud se vám číslo 191 zdá 
vysoké, je to pravděpodobně proto, že 
nejste zvyklí zadávat hesla. Díky řetěz-
cům hesel a  funkcím automatického 
vyplňování v internetových prohlížečích 
dnes už zřídka kdy musíte hesla vyplňo-
vat ručně.
Abychom si všechna hesla nemuseli 
pamatovat, existují pro tyto účely tzv. 
správci hesel. Jak poznáme toho správ-
ného správce hesel, abychom nakonec 
nešlápli z bláta do louže? Správce hesel 
by již od prvního pohledu měl působit 
důvěryhodně. Každý správce hesel fun-
guje trochu jinak a  nabízí jiné funkce. 
Prvním krokem při jeho výběru je iden-
tifi kovat své potřeby, a  co je důležitěj-
ší, své slabé stránky. Jste dobří ve  vy-
mýšlení jedinečných hesel, ale špatní 
v  jejich zapamatování? Nebo možná 
pamatujete na  změnu hesel, ale máte 
sklon používat zjevná hesla, na která by 
přišel každý důvtipný hacker? Většina 
správců hesel vám nabídne funkce jako 
generátor hesel, informace o síle hesla, 
dvoufaktorová autentizace, automa-
tické vyplňování webových formulářů, 
správa hesel pro aplikace, správa pro 
offl  ine hesla, funkce automatické změ-
ny hesla, synchronizace hesel na  více 
zařízení. Z  vlastní zkušenosti bych do-
poručil např. www.lastpass.com, lze jej 
nainstalovat na  skoro všechny platfor-
my, a tak mít hesla vždy po ruce.

Nezvaný host v našem počítači
V  poslední době se velmi často setká-
váme s tím, že někdo zasáhl do našeho 
soukromí. Nejčastější způsob, jak se na-
padený dozví o zdařilém útoku, je ten, 
že se hackeři ozvou sami. Jejich byznys 
model se zakládá na  jednoduchém 
principu – napadnou zařízení (např. 
PC), odcizí nebo zašifrují data a  po-
žadují „výkupné“ za  to, že vše uvedou 

do pořádku, jinak data nezneužijí. Dal-
ším typem útoku, který se sám ohlásí, je 
jednoduchý podvod s e-maily. Do elek-
tronické pošty vám může dorazit e-mail, 
že se hackerovi podařilo ovládnout vaši 
webovou kameru a  zachytil vás v  ně-
jaké kompromitující situaci. Pokud 
nezaplatíte výkupné, hrozí, že záběry 
zveřejní přátelům a  rodině. Tyto pod-
vodné e-maily ignorujte. Jsou rozesílá-
ny formou hromadných útoků (spamů) 
stovkám tisíc uživatelů v naději, že malé 
procento z nich zaplatí. Malé procento 
z  vysokého počtu je pro kyberzločince 
přitom velmi dobrou výplatou.
Pokud se ve  vašem browseru objevil 
nový panel nástrojů, a neučinili jste tak 
vy, byl infi kován. Panely nástrojů mo-
hou zaznamenávat to, co v  prohlížeči 
děláte. Sledují, které stránky navštěvu-
jete, jaká přihlašovací jména a hesla za-
dáváte, získávají údaje o  platbách atd. 
Navíc mohou spustit další stažení mal-
waru. Pokud budete mít štěstí, v  tom 
nejhorším případě budete muset „jen“ 
trpět to, že vaše vyhledávání v  oblíbe-
ném vyhledávači bude přesměrováno 
na  jiný web. Pokud se někdo z  vašich 
kontaktů přihlásil v pořádku, resp. služ-
bu ve stejnou dobu využívá (nemá s ní 
problém), je pravděpodobné, že vám 
byl ukraden účet. Pokud se útočníkovi 

FOTO: Pixabay
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Česká národní banka určuje, že maxi-
mální výše hypotéky je nyní 90 % ceny 
nemovitosti. Minimálně 10 % z  ceny 
nemovitosti musíte mít tedy naspo-
řených. Česká národní banka dále 
stanovuje, že splátka hypotéky nesmí 
činit více než 50 % žadatelova měsíč-
ního příjmu. Banky si pochopitelně 
žadatele o  hypotéku prověřují z  hle-
diska jejich bonity, tedy schopnosti 
splácet. Banka prověřuje, zda žadatel 
není uveden v posledních třech až pěti 
letech v  některých registrech dlužní-
ků, dále prověří všechna jeho pasiva, 
jako jsou další půjčky. Jako půjčka se 
přitom bere i kreditní karta nebo kon-
tokorent. Pokud tyto produkty nevyu-
žíváte, je jistě rozumné je před žádostí 
o  hypotéku zrušit, případně doplatit. 
Klíčový je dále váš příjem, banky vý-
razně preferují zaměstnance na hlav-
ní poměr, kteří mají smlouvu na dobu 
neurčitou. Těm dokonce omluví po-
někud nižší příjem, než mají ti, kteří 
pracují na živnost. Zda vám banka hy-
potéku „přiklepne“, závisí tedy na výši 
hypotéky a  výši vašeho příjmu. Váš 
příjem by měl být dostatečně vyso-
ký, abyste hypotéku dokázali splácet, 
a  záleží na  posouzení konkrétní ban-
ky. Vždy musí jít o  prokazatelný pří-
jem. Ti, kdo mají část příjmu „bokem“, 
tedy narazí. Ti, kdo pracují na  zákla-
dě dohody o  provedení práce nebo 
dohody o  pracovní činnosti, mohou 
na hypotéku zapomenout. 

Příslib hypotéky 
Banka si bude prověřovat nejenom 
vaši bonitu, ale také kupovanou nemo-
vitost. Tu musíte nechat znalcem oce-
nit za  patřičný poplatek (většinou ko-
lem 5 000 Kč) a banka posoudí, zda má 
hodnotu, kterou za ni chce prodávající. 
Celý proces získání hypotéky trvá ně-
kolik měsíců, nečekejte tedy, že vám ji 
vyřídí obratem. 
V  některých případech je ale rychlost 
koupě důležitá a  prodávající nebude 
chtít čekat, než celý proces podstou-
píte. V  takovém případě je výhodné 
si nechat hypotéku schválit dopředu, 
když ještě neznáte nemovitost, kterou 
budete kupovat. Díky příslibu od ban-
ky víte, že vám banka zapůjčí určité 
prostředky a  celý proces sjednání hy-
potéky je pak mnohem kratší. 

Michaela Kadlecová

Rozhodli jste se pořídit si vlastní bydlení a  na  nákup chcete využít hypotéku? Pak vás jistě zajímá, kde získáte tu 
nejlepší právě pro vás. Jak si správně vybrat hypotéku?

Jak si vybrat hypotéku?

Úrokové míry rostou
Pokud si chcete vzít hypotéku, pak se 
nevyplatí čekat. Česká národní banka 
totiž významně zvýšila úrokové sazby, 
a to nejvíce od roku 2017, což se velmi 
brzy odrazí v  úrokových mírách hypo-
ték. Doposud totiž banky zpracovávají 
hypotéky, které měly rozjednané již dří-
ve, a  růst úrokové sazby se projeví až 
po určité době. Zatímco v říjnu letošní-
ho roku činila průměrná hypotéční úro-
ková sazba 2,54 %, nyní se předpovídá, 
že na  konci roku by měla dosáhnout 
kolem 4 %, případně dokonce 5 %. To 
bude mít vliv nejenom na výši splátky. 
Banky půjčují na hypotéky pouze tehdy, 
pokud má klient určité prostředky k dis-
pozici bez půjčky. Kvůli zvýšení úrokové 
míry vzroste i tato povinná částka. Po-
kud si vybíráte hypotéku, je pro vás dů-
ležitá právě úroková míra, což je vlast-
ně to, kolik za půjčení peněz zaplatíte, 
a dále pak doba fi xace. Po dobu fi xace 
se nemusíte obávat toho, že by se vaše 
úroková míra změnila. Logicky – čím 
delší bude doba fi xace, tím vyšší bude 
úroková míra a naopak. Pokud si sjed-
náte krátkou dobu fi xace, banka vám 
nabídne nižší úrok. Co je výhodnější? 
Vše souvisí s aktuální hospodářskou si-
tuací. Pokud úrokové míra kontinuálně 
roste, pak je fi xace jistě na místě. Otáz-
kou je, na jak dlouho. 

Nemovitost jako investice
Jaká úroková míra je pro vás dobrá? 
Každý jistě zaznamenal, že vše kolem 
nás zdražuje, ať už jsou to potraviny, 
benzín, energie či stavební materiál. 
Pokud ceny letí vzhůru, zvyšuje se in-
fl ace. Ta v současné době činí více než 
4 %. Vlastní nemovitost je přitom tře-
ba brát jako investici, proto je výhod-
ná jakákoli úroková míra, která je nižší 
než infl ace. Ceny nemovitostí stále 
stoupají, takže lze říci, že pokud se 
nemovitost zhodnotí, jsou i současné 
úrokové míry výhodné. Výši toho, ko-
lik vás bude hypotéka stát, ovlivňuje 
také doba splácení. Hypotéku můžete 
splácet od roku až po 30 let. Jen málo 
bank nabízí prodloužení doby splat-
nosti na 40 let. Tak dlouhou splatnost 
Česká národní banka totiž důrazně 
nedoporučuje, protože pro klienty 
znamená celoživotní zátěž. Nejčastěj-
ší doba splatnosti je v současné době 
30 let. Čím delší dobu budete splácet, 
tím bude sice splátka nižší, ale záro-
veň bude hypotéka dražší. 

Kolik si půjčit?
Podmínky pro získání hypotéky jsou 
stále složitější. Zásadní je výše vaše-
ho příjmu a  to, jakou částkou dispo-
nujete. Hypotéky se totiž již dávno 
nedávají na  100 % ceny nemovitosti, 

FOTO: Pixabay



Současná doba na nás všechny klade nemalé nároky, jedněmi z nejpostiženějších jsou ale samoživitelé, tedy rodiče, 
kteří vychovávají své potomky sami. Naštěstí právě na ně cílí hned několik iniciativ, které se jim snaží život usnadnit. 
Kam si mohou samoživitelé zajít pro pomoc?

FOTO: ŠATNÍK
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V re-use centrech získáte nádobí 
nebo sportovní potřeby
Ještě hustější je síť tzv. re-use center. 
Tato centra značně podporují ekolo-
gické smýšlení, neboť se snaží sdělit, 
že není třeba vše hned vyhazovat, ale 
že někomu může určitý předmět ještě 
posloužit a  udělat radost. Do  re-use 
center, která zřizují obce, je možné 
přinést například kuchyňské nádobí 
(hrnečky, talíře, hrnce, plechy), nářadí, 
sportovní potřeby, hračky, knihy, CD 
a  gramodesky, umělecké předměty, 
dekorace do domácnosti, hudební ná-
stroje, hodiny a budíky, kočárky, auto-
sedačky, kufry a  tašky. Re-use centra 
většinou provozují své webové nebo 
facebookové stránky, na kterých nové 
věci inzerují a kde si lze vybrat. Vše je 
k dispozici zcela zdarma. 

Obědy zdarma
Obědy ve  školní jídelně mohou pro 
mnohé samoživitele představovat vý-
znamnou položku v  rozpočtu. Díky 
projektu Obědy pro děti, který je jed-
ním z projektů obecně prospěšné spo-
lečnosti Women For Women pomá-
hající ženám (popř. mužům) s  dětmi 
v  tíživé životní situaci, kterou nedo-
káží vlastními silami řešit, ale aktivně 
přistupují k řešení svých problémů, je 
možné nechat si obědy proplatit. Další 
informace je možné získat na  strán-
kách www.obedyprodeti.cz. 
 Michaela Kadlecová

Koronavirová krize drtí všechny, ex-
trémně těžká je právě pro samoživitele. 
Pokud zůstává dítě v karanténě, samoži-
vitel s ním musí zůstat doma a přichází 
o podstatnou část příjmu. V tu chvíli jen 
těžko nalézá prostředky na bydlení, ale 
i potraviny či ošacení dětí. Výdaje na zá-
bavu nebo koníčky dětí musí zcela vy-
nechat. Zakoupit dítěti notebook nebo 
pořídit dostatečné připojení k internetu 
pro distanční výuku, je nemožné. Těžká 
situace samoživitelů neušla pozornosti 
různých organizací, které nabízejí svou 
pomoc, bohužel k samoživitelům se ně-
kdy tato informace nedostane. Na koho 
se mohou samoživitelé obrátit?

Šatník – nejenom ošacení, ale 
i divadlo, nábytek nebo sport 
zdarma
Projekt Šatník založila známá mode-
rátorka Nora Fridrichová. Ta iniciovala 
založení veřejné sbírky, ve které se do-
posud vybralo 10 mil. Kč, ale také po-
máhala založit sběrné centrum, které 
v současné době sídlí v Pražské tržnici. 
„Právě rodiny samoživitelů poslední 
covidový rok zasáhl opravdu výrazně,“ 
říká Nora Fridrichová, zakladatelka 
projektu. „Jsme moc rádi za  možnost 
stát se nájemníky Pražské tržnice. Šat-
ník tu ale nebude nabízet jen oblečení. 
Rodiče samoživitele, kteří nám přijdou 
pomáhat, odměníme nákupem potra-
vin, pohlídáme jim děti a  v  létě chce-
me v prostorách Šatníku rozjet hlídání 

a  doučování,“ dodává Fridrichová. Po-
bočky Šatníku postupně vznikají i v dal-
ších českých městech: v Hradci Králové, 
Pardubicích, Kroměříži, v  Plzni nebo 
v Opavě. Informace o tom, kde je mož-
né pobočky najít, lze získat na  adrese 
www.satnik.org. Do Šatníku může kdo-
koli darovat něco, o čem se domnívá, že 
by mohli rodiče samoživitelé upotřebit. 
Je to oblečení, ale například i nábytek, 
elektronika, sportovní potřeby, školní 
pomůcky a mnoho dalšího. 

Stačí registrace
Pokud chce samoživitel získat pomoc, je 
třeba se nejprve registrovat na e-mailu 
info@satnik.org. Poté je možné si vybí-
rat z pomoci, a to buď osobně v některé 
z poboček Šatníku, nebo na facebooko-
vých stránkách organizace. Zde se totiž 
zobrazují aktuální nabídky, které jsou 
tak přitažlivé, že se po nich okamžitě jen 
zapráší. Například nábytek lze mnohdy 
získat zcela nový, a  dokonce i  s  odvo-
zem, který může pro samoživitele před-
stavovat obrovský problém. Samoži-
vitelé mohou získat také vstupenky 
do divadla, do kina, na výstavy, umístí 
své dítě na nejrůznější kroužky, zajít si 
zdarma do akvaparku. Přímo v Šatníku 
se lze zúčastnit zábavných akcí, jako je 
například výroba adventních věnců, zá-
bavné odpoledne pro děti, nebo se zde 
nechat zdarma ostříhat. Některé fi rmy 
dokonce věnují poukázky na  nákup 
ve svých obchodech. 

Kde získají samoživitelé pomoc?
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 Správné znění tajenky z čísla 19: Lidé by občas potřebovali den volna od života. Správně luštil a potřebné štěstí při 
losování měl Jan Snášel ze Šumperka. Blahopřejeme! Získává výhru od vydavatelství Enigma, které připravuje naši křížovku 
a je také vydavatelem časopisu Křížovky pro každého, jehož další číslo vychází 23. listopadu. Na tajenku z tohoto čísla čekáme 
do 6. prosince 2021 na doručovací adrese redakce nebo na e-mailu novakova.miloslava@cmkos.cz.
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