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REPORTÁŽ ZE STÁVKY
Je mrazivé úterní dopoledne 23. listopadu. V ostrém slunci, prosvítajícím nad dvoupatrovými domky malebného kyjov-
ského náměstí, chlapi v montérkách stavějí obecní vánoční strom. Na větve věší třpytivé koule a dárkové krabičky. 
A jen kilometr a půl odtud, na kraji městečka, v oprýskané pronajaté výrobní hale, čeká na sedmapadesát zaměstnan-
ců zdejší fi rmy RUKO jiný dárek. Vyhazov. Právě dnes v pravé poledne tu kvůli tomu má začít stávka.

Konec úspěšné moravské fi rmy

 Mnozí z oněch zaměstnanců tady 
pracují už víc než dvacet let. Jejich fi rma 
se dřív jmenovala Vrtáky a.s., a jak název 
napovídá, vyráběla speciální nástroje 
z rychlořezné oceli. Úspěšná je dodnes, 
ovšem pod křídly německého koncernu 
Rothenberger Werkzeuge, který ji pro-
střednictvím své fi rmy RUKO GmbH pře-
vzal před devíti lety. 
 Nedávno se mateřská fi rma rozhod-
la výrobu v Kyjově úplně zrušit, všechny 

zaměstnance propustit a pokračovat za 
hranicemi – podle dokumentace, kterou 
si odveze.
 „Oznámení o ukončení provozu bylo 
28. července,“ líčí Kamil Polešovský, kte-
rý v podniku pracuje na zodpovědné 
funkci manažera kvality. „Dva měsíce 
jsme se dožadovali nějakého jednání, 
ale bohužel z Německa nebyla žádná 
odezva, měli jsme jen zprávy, že přísluš-
ní manažeři jsou na dovolené. Když se 
z ní vrátili, dozvěděli jsme se, že prý 
musí řešit nějaké naléhavější provozní 

věci. Takže první jednání začalo až někdy 
v říjnu.“
 Ale nevedlo nikam. Zaměstnanci se 
marně dožadovali zvýšení odstupného 
alespoň na trojnásobek měsíční mzdy. 
Firma trvala na tom, že nedá ani o koru-
nu víc, než požaduje zákon – tedy jeden 
plat.
 „Návrh společnosti na výši odstup-
ného je urážkou všech zaměstnanců, 
kteří odvádějí kvalitní práci. Při obdob-
ném ukončení výroby v Německu by se 
odstupné pohybovalo v řádu roční mzdy 
příslušného zaměstnance,“ komentoval 
to Jaroslav Souček, předseda OS KOVO. 
 Od začátku listopadu vyhlásili 
zaměstnanci stávkovou pohotovost. 
A když fi rma nereagovala, rozhodli se 
přímo pro stávku.

Podpora stávkujícím

 Do poslední chvíle před úterním 
polednem zaměstnanci čekají, jestli pře-
ce jen od vedení fi rmy nepřijde nějaká 
odezva. 
 Na náměstí před bělavou renesan-
ční radnicí zatím vyrostl modrý stan 
OS KOVO, sloužící jako základna pro 
informování médií a veřejnosti. 
 Své kolegy přijeli podpořit zástupci 
odborů z dalších podniků – Zetor Brno, 

5-9

Na znamení jednoty oblékli stávkující vesty odborového svazu. FOTO: (rei)

 pokračování na str. 2
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ROZHOVOR ZE STÁVKY: KLÍČOVÉ JE ZŮSTAT JEDNOTNÍ
KAmiL POLEšOVSKý, zaměstnanec 
RUKO Kyjov, který se postavil do čela 
ostatních nespokojených pracovní-
ků, nám podrobně popsal, proč bylo 
nutné jít do stávky.

Jak myslíte, že byste byli dnes daleko 
bez odborů?
 To je otázka, která mě také napadla. 
Říkal jsem i ostatním zaměstnancům, 
že můžeme něco docílit jen s odbory. 
Od zaměstnavatele totiž byly pokusy 
rozdrobit tu jednotu a sepsat výpovědi 
s jednotlivci, a tam byla nabídka maxi-
málně jeden plat navíc. Díky našemu 
společnému postupu a podpoře odborů 
se podařilo vyjednávat o třech platech.

myslíte, že takové odstupné je maxi-
mum?
 Já osobně bych klidně přidal, a nako-
nec odbory měly také vyšší návrh, totiž 
aby odstupné bylo podle odpracova-
ných let až pět platů. Ale pak samo-
zřejmě záleží na tom, co si zaměstnan-
ci odhlasují nebo řeknou. A tohle bylo 
kolektivní rozhodnutí.

Proslýchá se, že zaměstnavatel se 
pokoušel označit stávku za nelegální?
 Byly takové pokusy, a dokonce 
výhrůžky, že kdo půjde do stávky, nedo-
stane osobní ohodnocení. Ale my jsme 
lidi uklidňovali, takže všichni nakonec 
vydrželi až do konce. 

Je nějak znát, že se jedná o zahranič-
ního majitele?
 Koncern, ke kterému patříme, má 
obrat asi jednu a půl miliardy ročně, a ve 
firemním prohlášení se v jakýchsi sedmi 
bodech píše, že všichni zaměstnanci jsou 
jedna rodina. My ale nemáme pocit, že by 
nás tak němečtí manažeři opravdu brali.

Jak dlouho to trvalo, než si lidi řekli, 
že se dají dohromady?
 Němečtí manažeři za námi přijeli 
teprve před dvěma týdny, i když nám 
všechno oznámili už před třemi měsíci, 
ale jednat odmítali. Teď s námi mluvili 
jen přes tlumočníka, a vlastně nám pro-
stě oznamovali, že trvají na svém stano-
visku, tedy pouze jeden plat navíc. A to 
bylo pro nás stmelující, protože lidi vidě- 

li, že zaměstnavatel nechce ustoupit.  
Takže jsme trvali na té stávce a vstoupili 
do ní. 

Jednali jste se zahraničními odbory?
 Je problém, že v mateřské firmě 
odbory nejsou. Dokonce když německý 
majitel před lety přebíral tady tu firmu 
v Kyjově, chtěl, aby zdejší zaměstnanci 
svoje odbory zrušili. To se ale naštěstí 
nestalo. 

Takže v Německu jsou z vás teď mož-
ná překvapení?
 To asi jsou. (rei)

Česká Zbrojovka Uherský Brod, Comm-
Scope Brno, Siemens Drásov, Ferromet, 
Aircraft Industries a Šroubárna Kyjov.
 Těsně před polednem se zaměst-
nancům od vedení firmy dostává velmi  
neurčitého příslibu v podobě nepode-
psaného papíru, mlhavě připouštějícího 
další jednání.
 To nestačí. Je poledne. Stávka začíná. 
 Zaměstnanci vycházejí před výrobní 
halu a na znamení své jednoty si obléka-
jí modré vesty odborového svazu. Berou 
do rukou transparenty a klaksony.
 Místopředseda OS KOVO Tomáš 

Valášek je informuje o svých předcho-
zích zkušenostech z podobných situa-
cí: „Stalo se, že zaměstnavatel nepustil 
zaměstnance zpátky do podniku. Posí-
lal jim dezinformační esemesky. Zkou-
šel různá osobní jednání. Tady máte za 
sebou celou odborovou organizaci. Kdy-
koliv zavolejte, zeptejte se.“
 Konflikt s vedením zažili loni i odbo-
ráři z Ferrometu v nedalekém Veselí 
nad Moravou. „Až ke stávce jsme přikro-
čit nemuseli, ale jinak jsme absolvovali 
všechny ty kroky, které nařizuje zákon 
– zprostředkovatel, medializace… a pak 
teprve jsme se dohodli. Takže vím, co to 

 

je,“ říká jejich zástupce Stanislav Malu-
šek. Přidává se Valer Mikolaj z firmy 
CommScope: „Také jsme museli dělat 
přesně to, co děláte vy. Takže já se  
v mysli vracím a mám z toho husí kůži…“
 Přímo na místě je také Josef Středu-
la, předseda ČMKOS. „Vy znáte tu firmu 
jinak než majitelé,“ říká. „Oni ji koupili, 
ale vy jste ji tvořili. A ve finále jste v si-
tuaci, že to, co jste si tady vypiplali, máte 
sbalit do desek a poslat pryč. Před Váno-
ci. V době, kdy roste inflace.“
 Až do večera pak zaměstnanci čekají 
na zprávy z vedení firmy. Ve výrobní hale 
ti, kdo mají směnu, na náměstí u modrého 
stanu ostatní. Ale ten den se nedočkají. 

P.S.: Povedlo se
 O tři dny později, 26. listopadu, 
ovšem může OS KOVO vydat tiskovou 
zprávu: 
 „Základní organizace OS KOVO, TAJ-
MAC-ZPS, a.s., oznámila zaměstnavateli 
RUKO CZ Präzisionswerkzeuge s.r.o., že 
dnes od 14.00 ukončuje stávku. Zaměst-
navatel uzavřel s jednotlivými zaměst-
nanci dohodu o rozvázání pracovní-
ho poměru s navýšením zákonného 
odstupného o trojnásobek průměrného 
výdělku. Tím pominuly důvody k pokra-
čování ve stávce.“ Jan Reinisch  

Před kyjovskou radnicí během stávky vyrostl stan – základna pro informování veřejnosti. FOTO: (rei)

Kamil Polešovský

dokončení ze  str. 1
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FLOSSENBÜRG. ZNOVU NA mÍSTĚ, KDE TRPĚLi NEViNNÍ
Flossenbürg byl až do konce 30. let minulého století poklidná dělnická obec a příjemné výletní místo. Byl tu středověký 
hrad a rozlehlý kamenolom, z něhož čerpali kvalitní žulu místní zruční kameníci. Ale v letech 1938–1945 tu zemřelo  
30 000 nevinných lidí. Jejich památku opět uctil i Odborový svaz KOVO.

 Vesnička Flossenbürg, sotva osm 
kilometrů od českých hranic na seve-
rovýchodě německého Bavorska, by 
asi navždy zůstala jen milá a přívětivá  
– kdyby ovšem nezažila nacismus.
 V roce 1938 tu totiž nacistická SS zalo- 
žila koncentrační tábor a využila vyhlá-
šený místní žulový lom k nelidským úče-
lům. Přivezla sem nejdřív německé kri-
minální vězně, potom až do konce války  
80 000 mužů a 16 000 žen ze všech 
koutů nacisty okupované Evropy, a tito 
vězni a vězenkyně tady byli trápeni ne- 
urvalou nucenou prací. Z toho jich 30 
tisíc zahynulo. První židovský vězeň se 
sem dostal roku 1940.
 Ke konci války tu nacisté nechali vyrá-
bět součástky letadel Messerschmitt. Na 
táborovém dvoře byli také v dubnu 1945 
na přímý rozkaz Hitlera oběšeni němečtí 
odbojáři, mezi nimi i admirál W. Canaris 
a teolog D. Bonhoefer.
 Koncentrační tábor ve Flossenbürgu 
byl menší než vyhlášené lágry Osvětim, 
Buchenwald či Dachau, ale neméně bru-
tální, navíc měl pobočky na území Čech 
v Holýšově, Litoměřicích (podzemní 
továrna Richard), Jiřetíně pod Jedlovou 
nebo v dnešní Svatavě u Sokolova.
 A je tu ještě jeden nechvalný mezník  
v minulosti Německa: tak zvaná Křišťá-
lová noc, kdy bojůvky Hitlerovy strany 

v podvečer 9. listopadu 1938 napad-
ly krámy a synagogy svých židovských 
spoluobčanů, vytloukly okna, zapálily  
svatostánky, mnohé Židy zbily a zatkly 
– a pak nakonec Hitlerova vláda necha-
la ty postižené všechny škody zaplatit. 

Křišťálová noc tak byla výrazný veřejný 
projev nesmlouvavého nástupu čiré-
ho zla, navazujícího na protižidovské 
Norimberské zákony z roku 1935.
 Zástupci Odborového svazu KOVO 
navštěvují tábor ve Flossenbürgu při 
podzimním výročí Křišťálové noci pravi-
delně od roku 2011 s výjimkou loňska, 
kdy akci znemožnila covidová pande-
mie. Spolupracují při tom s německou 
odborovou centrálou DGB. 
 „Tato dlouholetá spolupráce s vámi 
ukazuje náš vzájemný historický respekt, 
úctu a společnou vzpomínku na zmaře-
né životy za období nacismu,“ řekl mís-
topředseda OS KOVO Tomáš Valášek 
ve svém krátkém projevu při letoš-
ním setkání ve čtvrtek 18. listopadu.  
Za českou stranu se kromě něho zúčast-
nil vedoucí RP Plzeň a Karlovy Vary Ivo 
Kužel, místopředseda Komise mladých 
Lukáš Greiner a bývalý vedoucí RP Plzeň 
a KV Ladislav Pašek. Za německou stra-
nu přijelo kromě představitelů zdejších 
odborů DGB i několik desítek studentů 
místních gymnázií. 
 Účastníci uctili památku obětí ve zdej-
ší Kapli smíření, postavené roku 1948 ze 
žulových kvádrů zbouraných strážních 
věží. Pietu doplnila prohlídka areálu, 
vedená průvodcem Pavlem Blažkem.
 (rei)

Zástupci českých a německých odborů a stu-
denti německých gymnázií na místě bývalých 
baráků koncentračního tábora Flossenbürg.  
V pozadí Kaple smíření. FOTO: Ivo Kužel

ROZHOVOR ZE STÁVKY: NAJÍT ODVAHU NENÍ BĚŽNÉ
ZDENKA ZOUHAROVÁ, předsedkyně 
zákl. organizace OS KOVO, TAJmAC- 
-ZPS, a.s., Zlínský kraj.

Vaše základní organizace sdružuje 
odbory v devíti firmách. Jednou z nich 
je RUKO, kde se zaměstnanci rozhodli 
stávkovat. Je to běžné z vašeho pohle-
du?
 Není. Dokonce se přiznám, že když 
jsme žádali o nějaké navýšení odstup-
ného, nečekali jsme, že to dojde až ke 
stávce. Věřili jsme, že náš požadavek je 
natolik nepřemrštěný, že na to kývnou.

Podobný požadavek je tedy podle vás 
běžný?
 RUKO byla a je prosperující firma. 
Lidé ji vytvářeli ještě dřív, než přišel  
nový majitel. Takže to bereme, že by 
měli mít satisfakci za to, co pro podnik 
udělali.

Jaké jsou poměry v jiných firmách, 
které sdružujete, pokud to srovnáte 
s firmou RUKO?
 Pokud jde o mzdy, RUKO bylo někde 
uprostřed, zvedlo se to až poslední dva, 
tři roky, předtím bylo těžší s vedením 
vyjednávat. A nikde jinde to nejde tak 
daleko, abychom museli stávkovat.

A pokud jde o vztahy mezi vedením  
a zaměstnanci?
 Tady je netypické, že majitelé jsou 
v zahraničí. Jednají zprostředkovaně 
přes místní manažery, kteří nema-
jí potřebné pravomoci. V RUKO se tak 
vždycky jednání vleklo a často končilo 
nesplněnými přísliby.

máte zkušenosti s devíti firmami. 
Když se zeptám obecněji – respektují 
tam odboráře jako partnery?
 Většinou ano, jsou rádi, když se 

dohodneme. Ale často je to boj. Každé 
jednání je boj.

A dovolí si proti vám vystupovat 
důrazně?
 Spíš jde o to, jestli my si dovolíme 
vystoupit proti nim. Jestli lidé v sobě 
najdou tu odvahu, aby jich víc jak 90 % 
podepsalo – ano, pojďme do toho. Jako 
teď tady v RUKO. (rei)

Zdenka Zouharová
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CO S DRAHým BYDLENÍm?
Bytů je nedostatek, ceny rostou. Kdo za to může a jak z toho ven? To bylo téma, které se různým způsobem zračilo  
v příspěvcích účastníků konference DNY NÁJEmNÍHO BYDLENÍ V ČR. Její 2. ročník v Liberci 25. a 26. listopadu uspořáda-
lo Sdružení nájemníků ČR.

 „Ukazuje se, že pouhá neviditelná 
ruka trhu dostupnost bydlení nezařídí,“  
prohlásil na úvod konference Stanislav 
Křeček, nynější ombudsman a dřívější 
dlouholetý předseda Sdružení nájemní-
ků ČR (SON). „Bydlení je dnes nedostup-
né i pro průměrné lidi, je to podobný 
problém jako topení a elektřina. Přitom 
jde o jedno ze základních lidských práv 
– a je tedy otázka, nakolik by toto právo 
měl chránit stát.“

Na západě a u nás

 Nynější předseda SON milan Tara-
ba předložil některá čísla. „V Rakousku 
tvoří nájemné a družstevní bydlení 45 
a půl procenta obytných prostor. U nás 
je to jen 22,2 procent. Letos v září byla 
průměrná cena tuzemského pětašede-
sátimetrového bytu v osobním vlastnic-
tví 3 miliony 770 tisíc korun, v Praze pak  
7 milionů 200 tisíc. Znamená to, že kdy-
byste celý svůj plat spořili na nový byt, 
částku dáte dohromady nejdřív za tři-
náct let.“
 Česká republika má svoji zvláštnost. 
Zatímco, jak jsme viděli na příkladu 
Rakouska, v západních zemích ve měs-
tech lidé bydlí většinou v nájemních 
bytech a osobní vlastnictví je běžné 
hlavně na venkově, u nás je od doby 
uvolnění nájemného koncem 90. let 
osobní vlastnictví oblíbené i ve městech. 
Nájemní a družstevní bydlení získalo  
v Česku jakýsi punc nejistého provizoria 
pro sociálně slabé občany.

moc jsme toho našetřili

 Jenže, jak upozornil další z účastní-
ků konference Jan Vysloužil, předseda 
Svazu českých a moravských bytových 
družstev, ekonomická situace tomu-
to mínění moc nenahrává, paradoxně  
i proto, že Česko můžeme považovat za 
bohatou zemi. „Během covidových lock- 

downů, kdy klesla spotřeba, lidé v ČR 
naspořili 500 miliard korun. Zároveň 
zůstávala nízká úroková sazba. Vznikl 
tak výrazný přebytek finančních pro-
středků, takže proto ceny bytů neustále 
rostou.“
 Právě rozvoj nájemního a družstevní-
ho bydlení by se tak mohl stát východis-
kem z této situace. O možnostech, které  
k tomu v současnosti mají státní insti-
tuce, informovala Hana Pejpalová, ře-
ditelka Státního fondu podpory byd-
lení, a Jiří Klíma, ředitel Odboru byd-
lení ministerstva pro místní rozvoj. 
Ministerstvo se dosud zaměřuje zvláště 
na podporu výstavby dotovaných bytů  
a bydlení pro seniory, chystá i programy 
na podporu pořízení družstevního bytu, 
zatím zvláště pro mladé rodiny. Fond 
podle své ředitelky v posledních letech 
cílil především na regeneraci sídlišť  
a ekologické úspory, stejně jako na pod-
poru obecní výstavby nájemních bytů.

Dlouholeté překážky

 U družstevních bytů je přitom na pře-
kážku dlouhodobě nejasné vlastnictví, 

u obecní výstavby se zase projevuje 
současný výrazný růst cen stavebního 
materiálu, kvůli kterému obce odříkají 
už nasmlouvané projekty.
 Nepříjemnou roli hrají i další české 
zvláštnosti, jako je podivuhodně dlouhé 
stavební řízení nebo roztříštěnost kom-
petencí mezi různé resorty.
 Organizátoři chtějí konferenci pořá-
dat každý druhý rok, pokaždé v jiném 
městě ČR. První ročník proběhl v Ostra-
vě, kde se mohli účastníci v terénu 
seznámit s inspirativními přístupy něk-
terých soukromých majitelů nájemních 
domů. Letošní ročník byl zase spojený 
s návštěvou právě dokončených byto-
vých nemovitostí místního stavebního 
družstva a historických domů, které pro 
nové nájemníky opravilo město.
 „Jde nám o to, rozproudit diskusi  
a informovat také o pozitivních pří-
kladech,“ uzavřel pro časopis Kovák 
předseda SON Ing. Taraba. „Věříme, 
že tím pomůžeme vrátit družstevnímu  
a nájemnímu bydlení důstojnou a funkč-
ní úlohu, takovou, jakou má už dávno  
v západní Evropě.“ 
 (rei)

Milan Taraba, nynější předseda SON, na konferenci se Stanislavem Křečkem, minulým dlouholetým 
předsedou a dnešním ombudsmanem. 

FOTO: (rei)

Seznam ZO, které neplní povinnost úhrady členských příspěvků dle § 16 odst. 5 Stanov 

RP Jihlava: ZO č. 3150  Cooper-Standard AUTOmOTiVE, Žďár nad Sázavou
RP Zlín: ZO č. 1871  mOEX Vlárské strojírny, Slavičín   
 ZO č. 2936  ROSTRA, Vizovice

Sledované období k 31.08.2021 (odvod do 31.10.2021). Zpracováno dle zaslaných podkladů z RP 
dne 24. listopadu 2021.        
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   Ano podvodníci ne-
váhají zneužít čeho-
koliv, aby se spotře-

biteli dostali do peněženky. A předvá-
noční doba je k podobným praktikám 
přímo láká. Je jim jedno, že jejich jednání 
je nemorální, i to, že se mnohdy pohy-
bují na hraně zákona. Ve vašem případě 
přímo klamou a porušují zákon.
 Kupní smlouva rozhodně nevzniká 
na základě jednostranného úkonu ani 
tím, že zaslaný balík, tedy nevyžáda-
nou zásilku, otevřete. Odesilatel se vás 
pouze snaží zastrašit klamavými infor-
macemi typu: musíte zaplatit, a ještě 
je natolik nehorázný, že uvede lhůtu 
nebo napíše, že nezaplacením porušíte 
smlouvu a budete za to postižen. To je 
již přímo drzost. 
 Nejste ani povinen zboží vracet, platit 
poštovné a ztrácet svůj čas tím, že místo 
na procházku zamíříte na poštu.

V právu jste vy a ochranu vám posky-
tuje přímo občanský zákoník.

 Podívejme se na jeho ustanovení, 
které k této problematice uvádí:

§ 1838 zní jednoznačně:

Neobjednané plnění
 Dodal-li podnikatel spotřebiteli ně-
co bez objednávky a ujal-li se spotře-
bitel držby, hledí se na spotřebitele 
jako na poctivého držitele. Spotřebi-
tel nemusí na své náklady podnikate-
li nic vracet, ani ho o tom vyrozumět.

 Jinak řečeno máte povinnost zaplatit 
jen za to, co jste si skutečně objednal! 
Právě vaší objednávkou vzniká platná 
kupní smlouva. Pokud jste objednáv-
ku neučinil, nemáte žádné povinnosti 
a prodejce není oprávněn vám je ukládat. 
Již vůbec nemůže měnit zákon, k tomu 
jsou povolání pouze zákonodárci po 
proběhnutí celého schvalovacího proce-
su. To, že vám podnikatel zašle balíček 
a sdělí vám, že pokud jste ho otevřeli, 
uzavřeli jste kupní smlouvu a musíte ho 
zaplatit, ať obsahuje cokoli, je naprostý 
nesmysl. Je tudíž v rozporu se zákonem 

Vánoce se blíží, podvodníci nespí

Dovezli mi balíček, ale až po převzetí jsem zjistil, že nejde o zboží, které jsem si objednal u jiného 
e-shopu, jak jsem předpokládal. V balíčku bylo neobjednané zboží a faktura s tím, že ji mám zaplatit 
nebo zboží vrátit. Bylo zde uvedeno, že převzetím balíčku souhlasím s jejich dodávkou a je uzavřena 
kupní smlouva. Vůbec se mi nechce zboží přebalovat a jít s ním na poštu, platit ho také nechci, když 
jsem si ho neobjednal. Co mám dělat? O. V., Brno

 FOTO: visualhunt

Práva spotřebitele  |  JUDr. Zdeňka Vejvalková, specialistka na spotřebitelské právo

a jakékoliv ujednání, které je v roz-
poru se zákonem, je neplatné.

Vězte, že když balíček otevřete, 
k ničemu vás to nezavazuje! 

 Balíček ani nemusíte posílat zpátky. 
Můžete si ho nechat a naložit s ním, 
jak uznáte za vhodné – vyhodit ho do 
popelnice nebo ho spotřebovat, použít 
ho či ho někomu darovat. Je to jen na 
vašem rozhodnutí. 

Toho, kdo vám balíček zaslal, prostě 
nekontaktujte a nic neřešte! 

 Pokud vám odesilatel zašle další 
výhružný dopis, v tom duchu, že vám 
vyúčtuje penále nebo věc předá k vy-
máhání, případně soudu nebo uve-
de jiný obdobný blábol, jde opět jen 
o zastrašovací manévr, nereagujte. 
Může se stát i to, že jeho drzost sahá 
tak daleko, že vám skutečně fi ktivně, 
tedy „jako“ penále vyúčtuje. NEREAGUJ-
TE. Ono ho to přestane bavit. Takoví 
„prodejci“ moc dobře vědí, že vám lžou, 
aby z vás dostali peníze, ale že nemají 
na nic právo. 
 Nekomunikujte, ani když si někde 
zjistili váš telefon a zavolají vám, prostě 
hovor přerušte. Vy nemáte povinnost 
odpovídat. Telefonní číslo si pozname-
nejte a více ho nezvedejte. Nereagujte 
ani tehdy, když vám zašlou další dopis 
nebo předžalobní výzvu. Jde jen o sou-
část marketinkové hry!

 Odesilatel počítá s tím, že ve vás 
vzbudí obavy, nebo vás oklame tím, že 
vám vnutí svoji myšlenku, že si zboží vzít 
musíte, protože jste ho převzal, nebo že 
pod tíhou stresu zaplatíte. Někdy se 
snaží vnutit myšlenku, že jste balíček 
neměli otvírat, ale jak jste měli zjistit, co 
v něm je?  Je zřejmé, že jde opět o pokus, 
jak vás oklamat. 
 Pro vás je, jak jsem již uvedla, rozho-
dující zákon, a ten vzhledem k tomu, že 
takovýchto pokusů oklamat spotřebite-
le bylo velké množství, byl přijat v tako-
vé formě, která zcela jasně říká, že jste 
v právu, nemusíte nic řešit a nemůže se 
vám nic stát.

POKUD JSTE Si NEOBJEDNAL ZBOŽÍ
– NiC NEPLAŤTE A NiC NEŘEšTE. 

 Nevyžádanou zásilku si smíte pone-
chat, protože to umožňuje zákon. 
 Žádné, byť odesilatelem-podnika-
telem barvitě popisované, problémy 
nemůžete mít.

Ještě váháte? Přečtěte si ještě jednou 
již zmíněný §, který pro jeho důle-
žitost opakuji: 
Neobjednané plnění
 Dodal-li podnikatel spotřebiteli
něco bez objednávky a ujal-li se 
spotřebitel držby, hledí se na spo-
třebitele jako na poctivého držitele. 
Spotřebitel nemusí na své náklady 
podnikateli nic vracet, ani ho o tom 
vyrozumět.
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Dovolená na konci roku
Právo |  Mgr. Eva Pražáková, právnička RP OS KOVO Hradec Králové

Ráda bych věděla, jak lze případně řešit situaci na konci roku, kdy je plánovaná celozávodní dovole-
ná a někteří zaměstnanci již nebudou mít dnů dovolené dostatek?
                                                                                                                                P. m., Dobruška

  Čerpání dovolené 
určuje zaměstnava-
tel podle písemného 
rozvrhu, vydaného 
s předchozím sou-

hlasem odborové organizace (§ 217 
odst. 1 ZP) tak, aby dovolená mohla být 
vyčerpána zpravidla vcelku a do konce 
kalendářního roku, ve kterém právo na 
dovolenou vzniklo.
 Při určení rozvrhu čerpání dovolené 
je nutno přihlížet k provozním důvo-
dům zaměstnavatele a k oprávněným 
zájmům zaměstnance. 
 Další podmínkou je, že poskytuje-
-li se zaměstnanci dovolená v několi-
ka částech, musí alespoň jedna část 
činit nejméně dva týdny vcelku, pokud 
se zaměstnanec se zaměstnavatelem 
nedohodne na jiné délce čerpané dovo-
lené. 
 Určenou dobu čerpání dovolené 
je zaměstnavatel povinen písemně 
oznámit zaměstnanci alespoň 14 dnů 
předem, pokud se nedohodne se 
zaměstnancem na kratší době. 
 Z rozvrhu je tedy patrné, že je dovo-
lená plánována na konec roku a v jakém 
rozsahu, tedy je zřejmé, kolik dní musí 
zaměstnancům na konec roku „zůstat“. 
To, že se nově počítá délka dovolené 
v hodinách, není pro tuto problematiku 
podstatné, budu tedy i nadále hovořit 
o dnech dovolené.
 Vzhledem k tomu, že čerpání dovo-
lené určuje zaměstnavatel, zaměstna-
vatel by měl také sledovat, zda všem 
zaměstnancům na konec roku zbývá 
dostatečný počet dnů dovolené. Pokud 
má již někdo malý zůstatek, neměl by 
mu umožnit čerpat dovolenou napří-
klad v říjnu, aby mu na prosinec potřeb-
ný počet zůstal. Potom může zaměst-
navatel všem na konec roku určit 
čerpání dovolené tak, jak bylo napláno-
váno v rozvrhu. Dodávám, že požado-
vané volno v říjnu lze řešit například 
napracováním nebo v krajním případě 
žádostí zaměstnance o neplacené vol-
no.
 Pokud se to zaměstnavateli nepo-
daří „uhlídat“ a zaměstnanec již ne-
má dostatečný počet dnů dovolené, 
může to zaměstnavatel vyřešit dvěma 
způsoby:

-  Zaměstnavatel změní rozhodnutí, 
že bude fi rma na svátky zavřená, 
a tak zaměstnanec odpracuje smě-
ny, které má rozvržené.

-  Zaměstnavatel bude trvat na svém 
rozhodnutí, že fi rma zůstane přes 
vánoční svátky zavřená, takže půjde 
o překážku v práci na straně zaměst-
navatele. Zaměstnanec bude doma 
a obdrží náhradu mzdy ve výši 
100 % průměrného výdělku (§ 208 
ZP). Bude se to týkat zaměstnanců, 
kteří již nemají dovolenou. 

 Domnívám se ale, že pokud by se 
tato překážka v práci týkala většího 
počtu zaměstnanců, tak by se nenaří-
zení dovolené a využití překážky v práci 
mohli dožadovat také ostatní zaměst-
nanci (z důvodu zásady rovného zachá-
zení).
 V praxi se objevuje, že zaměstnava-
tel tvrdí, že by zaměstnanci tuto situa-
ci měli vyřešit neplaceným volnem. To 
jedině v případě, že by zaměstnanec 
chtěl být z vlastního rozhodnutí doma 
a zaměstnavatele o toto volno požádal. 
 Rozhodně k tomu zaměstnavatel 
nemůže zaměstnance nutit. Ani jim 
nelze neplacené volno nařídit.

 Ještě musím zmínit, že pokud by 
byl dostatek práce a zaměstnavatel 
a zaměstnanec se na tom dohodli, 
mohou si zaměstnanci to vánoční vol-
no „napracovat“ – za přesčasovou práci 
neobdrží příplatek, ale budou následně 
v době Vánoc čerpat náhradní volno.
 Závěrem dodávám, že pokud by 
se na konci roku jednalo o dovolenou 
nařízenou v rámci celé fi rmy, byla by 
to také tzv. hromadná dovolená, někdy 
také nazývaná celozávodní. Hromadné 
čerpání dovolené může zaměstnavatel 
určit pouze se souhlasem odborové 
organizace (§ 220 ZP). 
 Rozhodně je vhodné, aby se odboro-
vá organizace v rámci jednání o udělení 
tohoto souhlasu zajímala, jak jsou na 
tom zaměstnanci se zůstatkem dovole-
né a jak bude případně řešena situace 
těch zaměstnanců, kteří již dostatek 
dovolené nemají. 
 A ještě doplním, že hromadná dovo-
lená nesmí činit více než dva týdny za 
rok. Takže pokud již hromadnou dovo-
lenou v délce dvou týdnů určil zaměst-
navatel v průběhu letního období, na 
konci roku této možnosti již využít 
nemůže.

 FOTO: pexels
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Zprvu obecně shr-
nu základní informace k invalidnímu 
důchodu. Invalidním se člověk stane, 
jestliže z důvodu dlouhodobě nepří-
znivého zdravotního stavu nastal po-
kles jeho pracovní schopnosti alespoň 
o 35 %. 
 Rozlišujeme tři stupně invalidity: 

 • I.   stupeň – pokles pracovní 
  schopnosti o 35 % – 49 %,
 • II.  stupeň – pokles pracovní 
  schopnosti o 50 % – 69 %,
 • III. stupeň – pokles pracovní 
  schopnosti o více jak 70 %.

 V případě, že dojde ke snížení inva-
lidního důchodu či přímo odebrání, 
přijde nejdříve posudek o invaliditě 
z Okresní správy sociálního zabezpe-
čení (dále jen „OSSZ“, v případě Prahy 
„PSSZ“, v případě Brna „MSSZ“), o kte-
rém píšete. Zde by mělo být vysvětleno, 
proč došlo ke snížení procentních bodů 
a z čeho pracovníci čerpali. Pokud s po-
sudkovým závěrem nesouhlasíte, mu-
síte počkat, až vám přijde rozhodnutí 
přímo z centrály České správy sociální-
ho zabezpečení (dále jen „ČSSZ“) o ode-
brání invalidního důchodu a až proti
tomuto rozhodnutí je možné podat 
písemnou námitku na centrálu ČSSZ 

(Křížová 25, 225 08 Praha 5) nebo u kte-
rékoliv okresní správy sociálního za
bezpečení, a to do 30 dnů ode dne 
následujícího po dni oznámení tohoto 
rozhodnutí. 
 O námitkách rozhoduje ČSSZ. V ná-
mitce je také třeba uvést krom vašich
údajů i číslo rozhodnutí, ke kterému 
námitku podáváte. Samozřejmě je 
vhodné k žádosti přiložit další nové 
skutečnosti a informace, ve vašem pří-
padě tedy nové lékařské zprávy.  
 Po prozkoumání vaší případné ná-
mitky můžete (ale nemusíte) být při-
zván k posudkovému lékaři. Pokud 
budou vaše nově doložené skuteč-
nosti vzaty v potaz, případně opět 
nebudou, přijde vám jako reakce na
námitku následně z krajského praco-
viště ČSSZ opět posudek o invaliditě, 
kde bude detailněji popsán výsledek 
posouzení zdravotního stavu a mí-
ry poklesu pracovní schopnosti a také 
odůvodnění výsledku posouzení.  
 Následně do 30 dnů musí přijít roz-
hodnutí o námitkách. V případě, že 
byste s tímto rozhodnutím nesouhlasil, 
tak je možné podat do dvou měsíců ode 
dne doručení rozhodnutí žalobu k míst-
ně příslušnému krajskému soudu, dle 

místa trvalého bydliště. Takové jednání 
je osvobozeno od soudních poplatků. 
 V tomto případě bude váš zdravotní 
stav přezkoumán posudkovou komisí 
Ministerstva práce a sociálních věcí. 
 Ještě si dovolím zdůraznit, že pou-
ze doba pobírání invalidního důchodu 
III. stupně je důchodově pojištěna, 
v ostatních nižších stupních (I. a II.) je 
třeba při pobírání těchto důchodů 
i pracovat a být tak důchodově pojiš-
těn (případně být evidován na úřadu 
práce), aby se tato doba započítávala 
do důchodu (v případě evidence úřadu 
práce se tato doba započítává, avšak 
pouze částečně). 

   Bez ohledu na sku-
tečnost, že nová vlá-
da není ještě usta-
novena a její slib 

jsem samozřejmě také zaznamenala, 
tak v tuto chvílí ani netuším, o jaké 
další slevě na poplatníka nastupující 
politici uvažují. Pravda je však taková, 

že s účinností od 1. 1. 2022 bude sle-
va navýšena podle již podle účinného 
zákona č. 609/2020 Sb., zákon, kterým 
se mění některé zákony v oblasti daní 
a některé další zákony, který mimo jiné 
v části sedmé změnil i zákon o daních 
z příjmů. 
 V této změně mimo jiné bylo no-

velizováno i ustanovení § 35ba odst. 1 
písm. a) následujícím způsobem:
 V § 35ba odst. 1 písm. a) se částka 
24 840 Kč nahrazuje částkou 27 840 Kč. 
Účinnost od 1. 1. 2021.
 V § 35ba odst. 1 písm. a) se částka 
27 840 Kč nahrazuje částkou 30 840 Kč. 
Účinnost od 1. 1. 2022.

Odebrání invalidního důchodu

Sleva na poplatníka

Sociální zabezpečení  |  Ivana Demková, specialistka na sociální zabezpečení a daně

Daňová odpovědna  |  Jindřiška Plesníková, specialistka úseku odborové politiky OS KOVO

V roce 2019 jsem se stal invalidním a byl mi přiznán invalidní důchod i. stupně. Před pár dny jsem 
však obdržel nový posudek o invaliditě, kde mi OSSZ našeho města byly sníženy procentní body 
poklesu pracovní schopnosti a z původních 40 % došlo ke krácení na pouhých 30 %. Oznámili mi rov-
nou i termín zániku invalidity. mam nové lékařské zprávy, které určitě při hodnocení mého zdravot-
ního stavu chyběly, a rád bych je nějak doložil. Snažím se při mém omezení pracovat, každopádně 
výpadek invalidního důchodu by mi způsobil velké obtíže. Lze se nějak bránit? 
 L. K., Havlíčkův Brod        

mezi našimi členy se diskutuje otázka zvýšení slevy na poplatníka v roce 2022. Nastupující vláda 
slibovala, že tuto slevu zvýší, ale s tím, jak se oddaluje sestavení nové vlády, se domníváme, že 
to určitě od 1. 1. 2022 nestihnou. Jak to vlastně tedy je se slevou na poplatníka od příštího roku?
                                                                           K. L., Česká Lípa

 FOTO: pexels



 Úprava této problematiky je zakotve-
na v občanském zákoníku a zákoně na 
ochranu spotřebitele, viz zákonypro-
lidi.cz. 
 Z vašeho dotazu zcela jasně nevy-
plývá, zda jste si objednala nabídnutý  
produkt jako takový (podle původní 
nabídky), nebo zda jste požadovala 
nějaké úpravy. Proto budu odpovídat  
v obecné rovině.
 Ze zákona vyplývá, že si můžete 
vybrat, jak chcete, aby byla reklamace 
vyřízena.  
To znamená: 
 -  požadovat opravu nebo
 -  slevu z ceny zboží nebo
 -  odstoupit od smlouvy.
 Vy jste si zřejmě vybrala opravu. Jak 
uvádíte v dotazu, výrobce poté konal  
a učinil dvě úpravy.
 Pokud jde o posouzení správnos-
ti postupu výrobce a určení toho, zda 
jeho postup byl naplněn, tak jak uvádí-
te, nemohu se k této problematice vyjá-
dřit, neboť nejsem k tomuto povolána 
já ani jiný poradce.
 Mohl by tak učinit pouze a jen znalec 
v daném oboru. Soudní znalci jsou uve-
deni na internetu. Pokud si objednáte 

zpracování znaleckého posudku, pak 
musíte za jeho vyhotovení zaplatit. 
Kolik by si za zpracování znaleckého 
posudku účtoval, je třeba projednat pří-
mo se znalcem. Taktéž si můžete zapla-
tit pouze konzultaci v konkrétní otázce, 
kterou znalci položíte.
 Jestliže výrobce nevyhoví vašim 
požadavkům, máte možnost se obrátit 
na soud. Taktéž soudní poplatky apod. 
nepatří k nejnižším.
 Pokud byste se rozhodla svá práva 
hájit touto možností, doporučuji zaslat 
výrobci dopis-výzvu k vyřešení sporu 
mimosoudní cestou, v níž navrhne-
te i způsob řešení. Soud při stanovení 
úhrady soudních nákladů k této sku-
tečnosti přihlíží. Z tohoto důvodu si 
ponechte kopii výzvy a doklad (nejlépe 
doručenku) uschovejte jako důkaz k pří-
padnému soudnímu řízení.
 V této fázi řešení sporu s výrobcem 
doporučuji sjednat si služby advokáta.
Soudní náklady tvoří nejen soudní 
poplatky, cena znaleckého posudku, ale 
i advokátní náklady obou stran.
 Ještě existuje další možnost, a to 
obrátit se na Českou obchodní in-
spekci (dále též ČOI).

 Česká obchodní inspekce je pově-
řena možností mimosoudního řešení 
sporů (ani zde však nejsou odborníci 
na posouzení práce výrobce), viz coi.cz.
Toto řízení je založeno na dobrovol-
nosti, tedy dohodě obou stran. Jinak 
řečeno ani Česká obchodní inspekce 
nemůže váš spor direktivně rozhod-
nout. To může jen soud.
 Česká obchodní inspekce může 
posoudit i vámi zmíněné praktiky 
výrobce (klamavou reklamou nebo 
nekalou obchodní praktikou) výrobce, 
a to na základě vašeho podnětu. Jak 
postupovat v tomto případě je též uve-
deno na již zmíněných stránkách ČOI.

  Pronajímatel má 
možnost do jednoho 
měsíce od doručení 
vašich námitek vzít 
výpověď zpět.   

 V případě, že se tak nestalo, pak 
máte vy právo podat žalobu na přezkum 

oprávněnosti výpovědi z nájmu neby-
tového prostoru, a to do dvou měsíců 
ode dne, kdy marně uplynula lhůta pro 
zpětvzetí výpovědi (§ 2314 občanského 
zákoníku). 
 Do této dvouměsíční lhůty se zapo-
čítávají víkendy i svátky. Pokud lhů- 

tu zmeškáte, nelze ji již prodloužit ani  
vrátit. 
 Doporučuji vám, abyste využil služeb 
advokáta, který po prostudování doku-
mentů vašeho případu a zvážení všech 
okolností jistě nalezne to nejlepší řešení 
pro vás a vaše podnikání.

Pochybnosti o kvalitě výrobku

Výpověď z prostoru sloužícího k podnikání

Objednala jsem si na netu rohovou lavici a myslím si, že jsem byla uvedena v omyl klamavou rekla-
mou nebo nekalou obchodní praktikou. Látka i dřevo odpovídají objednávce, provedení však ne. Po 
dvou reklamacích a opravách, kdy byly odstraněny největší vady, si ale myslím, že konečný výro-
bek stále neodpovídá objednávce a některé části zůstávají pořád stejné (narušená celistvost lavice, 
viditelné dřevo v celé střední části, nezaoblenost rohů a přečnívání čalounění a dřevěných částí, 
výšková nerovnost čalounění středního a rovných dílů). V posledním vyjádření výrobce uvádí, že 
lavice nebrání řádnému užívání.
Chtěla bych si ověřit, zda moje připomínky byly a jsou oprávněné, zda konečný výrobek odpovídá, 
či neodpovídá objednanému zboží a jestli jeho konečná verze zakládá právo k uplatnění slevy nebo 

odstoupení od smlouvy kvůli nedodržené objednávce.   E. m., Brno

Dostal jsem výpověď z nájmu restaurace. Údajně pro nezaplacení služeb. ihned jsem písemně doložil 
pronajímateli, že mám vše řádně zaplaceno. Pronajímatel ale na moje námitky nereaguje. Co mám 
dělat? V takovéto nejistotě nemůžu podnikat.   F. K., Ústí nad Labem

 FOTO: visualhunt

Práva spotřebitele  |  JUDr. Zdeňka Vejvalková, specialistka na spotřebitelské právo
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   Všechny vyplácené 
důchody (tzn. starob-
ní včetně předčas-
ných, invalidní, vdov-

ské, vdovecké a sirotčí) se od ledna 2022 
valorizují, tudíž se valorizace bude týkat 
samozřejmě i vás. V každém případě si 
o valorizaci nemusíte nikterak žádat, 
Česká správa sociálního zabezpečení 
(dále jen „ČSSZ“) zvýšení důchodů pro-
vádí automaticky. Také odesílá všem 
příjemcům důchodu písemné ozná-
mení o zvýšení důchodu, které můžete 
očekávat i vy od poloviny měsíce pro-
since 2021 do poloviny ledna 2022.
 Dříve se valorizace prováděla od led-
nové splátky důchodu, ale s platností 
od příštího roku se valorizace provádí 
již od 1. ledna daného roku. Jelikož je 
několik výplatních termínů bude ČSSZ 
vyplácet ve stanoveném termínu výpla-
ty důchodu nejen samotný zvyšova-
ný důchod, ale v druhé platbě přijde 
i samostatný doplatek valorizačního 
zvýšení (např. při výplatním termínu 
12. v měsíci přijde poživateli důchodu 
důchod 12. a také doplatek k důchodu 
za dny 1. 1. 2022 – 11. 1. 2022). 
 Tato valorizace je podložena naří-
zením vlády č. 356/2021 Sb., a týká se 
tedy všech vyplácených důchodů před 
1. lednem 2022. Nařízením dochází 
od 1. ledna 2022 k navýšení základní 
výměry o 350 Kč na 3 900 Kč (základní 
výměra pro rok 2021 byla 3 550 Kč), dále 
k navýšení procentní výměry o 1,3 %,
a navíc se ještě procentní výměra 

zvýší o částku 300 Kč. Vše budete mít 
podrobněji rozepsáno ve zmiňovaném 
oznámení z ČSSZ (konkrétně z odboru 
rozhodování o dávkách důchodového 
pojištění).
 Pro ty, kteří uvažují v nejbližších měsí-
cích o odchodu do důchodu a zvažují, 
zda si požádat o důchod v tomto, nebo 
v příštím roce, doporučuji zvážit obě 
možnosti a spočítat si výhodnost va-
riant. Upozorňuji, že u nově přiznaných 
důchodů v roce 2022 dojde k navýšení 
redukčních hranic pro stanovení výpo-
čtového základu a může tak ve větši-
ně případech vycházet tento důchod 
výhodněji. Například u první redukční 
hranice, která se započítává ze 100 %, 
se z původních 15 595 Kč zvýšila na 
17 121 Kč. Zároveň je možné započítat 
i výdělky za rok 2021. Základní výměra 
bude pro nově přiznané důchody v roce 
2022 ve stejné výši, a to 3 900 Kč. Těch-
to důchodů se bude valorizace týkat až 
od 1. ledna 2023, nebo v případě mimo-
řádné valorizace, pokud pro ni budou 
v roce 2022 splněny podmínky. Podrob-
něji bude vše popsáno v chystaném 
článku v našem časopise, který vychází 
pravidelně, v lednu 2022. 
 Možná se vás to bude také týkat, 
proto zmíním i novinku, že od roku 
2023 by mělo platit tzv. výchovné pro 
pečujícího rodiče (stávajícího i budoucí-
ho důchodce), a to ve výši 500 Kč měsíč-
ně k procentní výměře za každé vycho-
vané dítě. O tento příspěvek se nežádá, 
bude automaticky přiřazen především 

ženám, které uplatnily děti při žádosti 
o důchod a doložily péči o ně například 
čestným prohlášením. Doporučuji si 
tuto věc ale pohlídat a v případě pro-
blémů následně kontaktovat Okresní 
správu sociálního zabezpečení (dále 
jen „OSSZ“) či ČSSZ. V případě, že do-
jde mezi pečujícími osobami ke sporu 
o uznání výchovy, bude jej řešit OSSZ 
ve správním řízení. Muži mají možnost 
si požádat o přiznání výchovného, 
a to nejpozději do dvou let od účinnosti 
zákona. U nových žádostí o důchod je 
občan povinen uvést, zda žádá o zvýše-
ní procentní výměry z důvodu výchovy 
dítěte, jinak zvýšení nenáleží. Podrob-
nější informace a stanovení výjimek, 
kterých se příspěvek netýká, určuje 
zákon č. 323/2021 Sb., kterým se mění 
zákon č. 155/1995 Sb. o důchodovém 
pojištění, ve znění pozdějších předpisů, 
a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci 
a provádění sociálního zabezpečení, ve 
znění pozdějších předpisů.

Valorizace důchodu od 1. ledna 2022

Letos jsem z rodinných důvodů ukončila pracovní poměr, a protože jsem dovršila řádný důchodový 
věk a splnila podmínky nároku, požádala jsem si o důchod a ten již několik měsíců také pobírám. 
myslím, že by se mě měla týkat lednová valorizace. můžete mi poskytnout informace, kde a jakým 
způsobem si mám případně o tuto valorizaci požádat?     D. D., Aš

Sociální zabezpečení  |  Ivana Demková, specialistka na sociální zabezpečení a daně 

   Pokud byste ke 
dni úmrtí maminky 
s ní žila ve společné 
domácnosti a nemáte

vlastní byt, přejde na vás právo nájmu 
k bytu, a to ze zákona (§ 2279 občanské-
ho zákoníku). Nájem po jeho přechodu 
skončí nejpozději uplynutím dvou let 

ode dne, kdy nájem přešel. Samozřej-
mě, že jiná dohoda s pronajímatelem 
není vyloučena.

Přechod nájmu na dceru

Bydlím v nájmu v bytě s maminkou. maminka má dekret na byt, já jsem se v bytě narodila. 
Zajímalo by mě, jak by to bylo dál s mým bydlením v bytě v případě, že by maminka zemřela.                                                                                                  
 J. R., Znojmo 

Bydlení  |  JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR 

 FOTO: unsplash
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Ministerstvo práce 
a sociálních věcí při-
pravilo novou formu 
podpory pod názvem 
„mOP – vyúčtová-
ní DPi“, personálně 

posílí Úřad práce ČR, aby mohl rychle  
a účinně vyřizovat žádosti občanů,  
a zároveň chystá zohlednění skokového 
zvýšení cen energií v dávkách na bydle-
ní. Růst cen energií a selhání v dodáv-
kách energií postihl zejména bývalé  
klienty firmy Bohemia Energy. 
 V gesci MPSV je možné pro podporu 
občanů, kteří se vlivem vysokých záloh 
a růstu cen energií ocitli v nouzi, využít 
zejména následujících nástrojů:
• mimořádná okamžitá pomoc 

(mOP): jedná se o jednorázovou 
dávku ze systému pomoci v hmotné  
nouzi; 

• mOP – vyúčtování DPi: směřuje 
zejména na domácnosti, které přešly 
do standardního režimu (tj. mají již 
běžnou smlouvu na dodávku energií), 
při konečném vyúčtování u DPI jim 

byly vyměřeny nedoplatky a na tyto 
nedoplatky nemají dostatek vlastních 
prostředků, případně by je úhrada 
dostala do stavu hmotné nouze.

• mOP: je určena zejména pro osoby, 
které zaplatily vysoké zálohy a nezbý-
vá jim dostatek prostředků na zajiště-
ní dalších základních potřeb (nájem, 
zimní oblečení, atd.)

• Příspěvek na bydlení: touto dávkou 
stát pravidelně přispívá na náklady 
na bydlení, jestliže 30 % (v Praze 35 %) 
příjmů rodiny nestačí k pokrytí nákla-
dů na bydlení (vztahuje se k nájemní-
mu a vlastnickému bydlení). 

Pro nárok na dávku „mOP – vyúčto-
vání DPi“ bude v tomto ohledu posu-
zováno, zda žadatel do konce roku 
2021 požádal o uzavření standardní 
smlouvy jako nový zákazník mimo 
režim DPi.

modelové situace pro využití „mOP – 
vyúčtování DPi“ 
 MOP je dávka testovaná, tj. úřad 

práce bude zajímat zejména příjem, 
majetek/úspory (do určité výše k nim 
však nebude přihlížet) a náklady na byd-
lení v daném měsíci. Celkové posouzení 
domácnosti je správním uvážením úřa-
du práce a lze tady pro názornost blíže 
popsat modelové situace. 

1. příklad 
 Pan Novák má měsíční čistou mzdu  
25 000 Kč (ze zákona se příjem započítá-
vá ze 70 % = 17 500 Kč), jeho náklady na 
bydlení jsou 15 000 Kč. Pan Novák má na 
bankovním účtu našetřeno 20 000 Kč.  
V jeho případě se nepřihlíží k majetku 
(tj. úsporám) v částce až do výše 37 720 
Kč (maximální výše majetku, ke které se 
nebude přihlížet: dvojnásobek životní-
ho minima, tedy 2 x 3 860 + dvojnáso-
bek nákladů na bydlení, tedy 2 x 15 000), 
tudíž jeho našetřené peníze se nebudou 
pro výpočet poskytnuté MOP započítá-
vat a vycházet se bude z příjmů (započí-
taných dle zákona ze 70 %). Nedoplatek 
za vyúčtování je přitom u pana Nováka 
15 000 Kč. Úřad práce panu Novákovi 
poskytne MOP na vyúčtování od DPI ve 
výši 15 000 Kč.

2. příklad 
 Paní Krásná pobírá důchod ve výši  
16 000 Kč (ze zákona se důchod zapo-
čítává z 80 % = 12 800 Kč). Na bankov-
ním účtu má našetřeno: 25 000 Kč.  
U paní Krásné se nepřihlíží k majetku  
(tj. úsporám) v částce až do výše 27 
720 Kč (dvojnásobek životního minima,  
tedy 2 x 3 860 + dvojnásobek nákladů  
na bydlení, tedy 2 x 10 000), tudíž její 
našetřené peníze se rovněž nebudou 
započítávat a vycházet se bude z pří-
jmů (započítaných dle zákona z 80 %). 
Paní Krásná má náklady na bydlení ve 
výši 10 000 Kč a přišel jí nedoplatek za 
vyúčtování energií 5 000 Kč. Úřad práce 
poskytne paní Krásné MOP na vyúčto-
vání od DPI ve výši 5 000 Kč. 

Článek byl zpracován za pomoci násle-
dujících zdrojů:
https://www. mpsv.cz
https://www.mpsv.cz/web/cz/pomoc-pri-
rustu-cen-energii
https://www.eru.cz/cs/-/casto-kladene-
otazky-e2-80-93-skoncil-vas-dodavatel-
energie-

Pomoc lidem při boji s růstem cen energií 

Jsme rodina postižená vysokým nárůstem cen energií a nevíme si s tím rady. Je nějaké řešení?                                                                                                      
 J. m., Červené Pečky

Bydlení  |  JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR 

 FOTO: pexels



3D tisk pro každého

 Jde pochopitelně o firmu českého 
výrobce Průša 3D, kterou založil vyná-
lezce, kutil a vizionář Josef Průša. Tis-
kárny této společnosti jsou dlouhodo-
bě vyprodané, protože firma nestíhá 
uspokojovat poptávku. 3D tisku totiž 
propadá stále více těch, kteří ho berou 
jako koníček. Navíc jde o kutilství se 
vším všudy. Díky 3D tiskárně si totiž 
může každý vyrobit například chybějící 
součástku, kterou právě potřebuje, ale 
také zhotovit nejrůznější dekorativní 
předměty. Není se třeba bát toho, že 
je 3D tisk určený jen technologickým 
nadšencům a těm, kdo ovládají třeba 
programování. Tisk je totiž uživatelsky 
přívětivý a díky připraveným šablonám 
a postupům by ho měl zvládnout prak-
ticky každý. 

Tisk ve třetím rozměru 

 Tisk ve třech rozměrech přináší oprav-
du vzrušující možnosti a skutečnou 
svobodu tvorby. Ve zkratce totiž stačí 
vytvořit v počítači plánek, který tiskár-
ně řekne, jak má tisknout, vše nasta-
vit a předmět se začne zhmotňovat 
před vašima očima. Trojrozměrný tisk  
probíhá tak, že se předmět vyrábí 
postupným přidáváním materiálu. Jde 
o miniaturní vrstvy materiálu, proto je 
způsob tvoření relativně pomalý. Na 
druhou stranu je pro malovýrobu velmi 
efektivní. Pokud budete totiž vyrábět 
tisícovky kusů jedné součástky, urči-
tě se vám více vyplatí vytvořit formu  
a součástku například odlévat. Pokud 
ale půjde jen o pár kusů či kus jediný, 
pak by byl tento způsob výroby vel-
mi pomalý a nákladný. Právě v tako-
vém případě je 3D tisk tak efektivní. 
Tisknout lze totiž okamžitě poté, co se 
vytvoří v počítači model pro tiskárnu, 
nebo stáhne z internetu. 

Tisk pomocí filamentu 

 Domácí 3D tiskárny si lze dnes objed-
nat od mnoha firem. Obdržíte je buď 
jako výrobek, který je možné okamžitě 
používat, nebo jako stavebnici, kterou 
si během několika hodin sestavíte. Jde 
o různě velká zařízení, některá se vám 
vejdou na stůl, pro jiná musíte vytvo-
řit vlastní pracovní místo. Pro domácí 
využití se většinou objednávají tiskárny 

typu FFF, tedy Fused Filament Fabrica-
tion. Tiskne se tak, že tiskárna pomocí 
trysky distribuuje tiskový materiál, tzv. 
filament, v podobě struny. Ten se v tis-
kové hlavě (extruderu) rozžhaví a pro-
tlačí pomocí trysky. Trysky se vytvářejí 
nad tiskovou podložkou, která je zahřá-
tá na 50 až 120 stupňů, výrobek podle 
modelu. Zahřátý filament se okamžitě 
ochladí a drží tvar. 

Rozhoduje přesnost tisku nebo veli-
kost tiskové podložky 

 Tiskárnu pořídíte již za cenu pod  
10 000 korun, zaplatit za ni můžete ale 
i desítky tisíc. Podle čeho se při jejím 
výběru orientujete? Dopředu je tře-
ba se rozhodnout, jak velké výrobky 
chcete tisknout. Jejich velikost je totiž 
ovlivněna velikostí tiskové podložky. 
Čím větší podložku zvolíte, tím bude tis-
kárna dražší. Dále se orientujete podle 
druhu filamentu, tedy tiskového mate-
riálu. Některé tiskárny vyžadují pouze 
určitý filament, jiné jsou univerzální  

a je na nich možné využít druhů něko-
lik. Dalším důležitým parametrem je 
tiskové rozlišení, které udává, s jakou 
přesností bude tiskárna tisknout. Vět-
šinou se udává vertikální rozlišení, což 
je tloušťka jedné vrstvy. FFF tiskárny 
tisknou s přesností na desetiny mili-
metrů. V parametrech tiskárny najde-
te dále rychlost tisku. Cena tiskárny 
také závisí na tom, zda si ji koupíte 
sestavenou, nebo si ji sestavíte sami. 
Za sestavení platíte od 1500 korun.  
Co k tisku kromě tiskárny a filamentu 
budete potřebovat? Samotná 3D tiskár-
na je vám k ničemu, potřebujete jí totiž 
dát pokyn, jak má tisknout, a to díky  
3D modelu. Modely si lze vytvořit  
v počítači díky speciálnímu software,  
ale lze je stáhnout z internetu. Fanoušci  
3D tisku totiž tvoří rozsáhlou komu-
nitu a rádi své výtvory, tedy modely, 
dají ostatním k dispozici, ať už zdarma, 
nebo za určitý poplatek. Model násled-
ně zpracuje obslužný program tiskárny, 
tzv. slicer, který obdržíte zdarma s tis-
kárnou.  Michaela Kadlecová

3D tisk pro kutily budoucnosti
Slyšeli jste už o 3D tisku? A víte, že není problém, abyste si takovou 3D tiskárnu pořídili domů? mnohé může překva-
pit, že moderní kutilství se děje právě na 3D tiskárně, díky které nejenom vyrobíte například chybějící součástku, ale 
také si užijete zábavu. Navíc si lze 3D tiskárny koupit od české firmy, která patří k té absolutní světové špičce. 

 FOTO: pexels

Tip Kováka | 6. prosince | KOVÁK číslo 22/2021 | 11



miniski ovládnete během pár hodin

 Vydovádět se na svahu můžete růz-
nými způsoby. Můžete fičet s větrem  
o závod šusem, vykrajovat krásné car-
vingové oblouky, krájet svah na snow-
boardu či se pořádně zničit na saních. 
Lyže přitom nemusí mít standardní dél-
ku, ale můžete si pořídit i lyže minimál-
ně o půl metru kratší. Ty vám umožní 
provádět nejrůznější zábavné kousky,  
a žádná jízda dolů tak nemusí být stej-
ná. A jaké jsou jejich další výhody?  
V první řadě je třeba zmínit to, že se 
vám díky menším rozměrům budou 
mnohem lépe ovládat než klasicky 
dlouhé lyže a že se na nich naučíte 
jezdit za kratší dobu. Zatímco výuka 
klasického lyžování trvá podle osob-
ních schopností minimálně několik 
dnů, abyste mohli kopec sjet bez obav, 
krátké lyže byste mohli alespoň tro-
chu ovládat již za několik hodin. Díky 
malým rozměrům jsou tyto lyže vel-
mi skladné, navíc se vám s nimi bude 
dobře manipulovat a například odnést 
je od auta na sjezdovku pro vás bude 
hračka. Zmiňme také jejich nevýhodu. 
Jezdit na nich nějakou závratnou rych-
lostí vám zřejmě kvůli rovnováze nepů-
jde. Váha se totiž nemá kam rozložit  
a hrozí pád. Vhodné jsou pro ty, kdo 
si chtějí na sjezdovce „zablbnout“,  
kdo chtějí provádět různé zábavné 
kousky, jako jsou různé skoky nebo jíz-
da pozadu. 

Báječných 90 centimetrů 

 Krátké lyže mají hned několik pojme-
nování. Můžete často slyšet například 
o snowbladech, miniski, nebo skibo-
ardech, vždy jde o krátké lyže do 120 
centimetrů, nejčastěji se používají lyže 
kolem 90 centimetrů. První z těch-
to krátkých lyží, tzv. BigFooty, měly 
jen něco přes 60 centimetrů. Vždy jde  
o lyže s typickým carvingovým vykroje-
ním, pro začátečníky jsou vhodné lyže 
do 90 centimetrů. Je pochopitelně tře-
ba vzít v úvahu hmotnost lyžaře, aby 
se nebořil do sněhu. Ceny se pohybu-
jí od 2500 korun, vázání je jednodušší 
než u klasických lyží. Přímo na svahu 
ho můžete dokonce nastavit tak, aby 
do vázání šla upnout různě velká lyžař-
ská bota, využívat jedny lyže může tedy 
celá parta lyžařů, kteří si chtějí sjíždění 
kopců zpestřit. Boty se používají klasic-
ké, stejné jako pro běžné lyže. Bez hůlek 
se ale obejdete. 

Nejenom na sjezdovce 

 Na miniski můžete jezdit na sjezdov- 
ce, ale lze se na nich, pokud je to povo-
lené, pustit i do vysokého sněhu a po-
znávat tak další krásy přírody stranou 
sjezdovek. Co vše lze na miniski prová-
dět? Jezdí se bez hůlek, a tak vaší sna-
hou bude vyseknout ten nejdokona-
lejší carvingový oblouk, lyžuje se tedy 
celým tělem. Miniski toho ale nabízejí 

mnohem více než jen krásně vykrojené 
oblouky na sjezdovce. Některé miniski 
se prodávají se zvednutými patkami, 
takže umožňují i jízdu pozpátku. Díky 
tomu můžete provádět na sjezdovce 
různé efektní otočky a vytáčet oblouč-
ky, na které byste si s běžnými lyžemi 
jen těžko troufli. 

Další alternativy

 Kromě krátkých lyží můžete vyzkou-
šet celou řadu dalších alternativ. Napří-
klad telemarkové lyže si získávají stále 
větší oblibu. Jde o lyže, u kterých je volná 
pata, takže je možné jezdit typické tele-
markové oblouky, které vypadají, jako 
by si lyžař klekal na jedno koleno. Lyže 
jsou kratší než běžné, dále se na nich 
využívá jiný typ vázání (tzv. kandaháro-
vé) a boty s gumovým ohybem v nártu. 
Skialpinistické lyže umožňují snadný 
pohyb vzhůru, a to díky stoupacím, 
dříve tulením, pásům. Jde o lyže, které 
mají nižší hmotnost a umožňují pohyb  
i na ledové krustě. Věděli jste, že bruslit 
lze dokonce i na sněhu? Díky sněžným 
bruslím, které na první pohled vypadají 
jako klasické lyžáky, je možné se smě-
le pustit ze sjezdovky dolů, čarovat na 
ní nejrůznější obloučky a otočky. Brus-
le mají pod upínací botou speciální 
skluznici s ocelovými hranami, noha je 
v botě pevná v kotnících. Nepotřebují 
tedy vázání. Pořídíte je již od dvou tisíc 
korun.  Michaela Kadlecová

S krátkými lyžemi si užijete dlouhou zábavu
Naše hory se začínají bělat, ať už díky přírodnímu sněhu nebo umělému zasněžování, a rozjíždějí se první vleky. 
Pokud se chystáte na hory, mohly by vás zajímat další možnosti, jak se sklouznout. Kromě lyží a snowboardů vás 
totiž mohou zaujmout tzv. miniski, tedy krátké lyže, které se naučíte rychle ovládat a užijete si s nimi mnoho zábavy. 

 FOTO: visualhunt
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AKČNÍ 
NABÍDKA ZA
VÝHODNĚJŠÍ 

CENY PRO 

www.lifesun.cz

Vyrábí: LifeSUN s.r.o.
Dolní Dobrouč 545, 56102 Dolní Dobrouč

IČ: 06343007, DIČ: CZ06343007

Objednávky na webu v prohlížeči google chrome.

Nejkomplexnější

https://clen.oskovo.cz/

složení Vaše

KLOUBY
pro

READY

OPC

Sluníčko

HLOUBKOVÝM ÚČINKEM

OCHRANÝM ÚČINKEM

Kloubní výživa s

S NEJRYCHLEJŠÍM ÚČINKEM

Startovací
kloubní výživa

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

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

Hyaluronan sodný HMW-Vyso-
komolekulární Udržovací 

kloubní výživa s

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

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

HMW-Vysokomolekulární

þ vitamín C
þ obsahuje výtažky 

Echinacey
þ obsahuje Rakytník 

řešetlákový
þ odměrka součástí 

balení

Kloubní výživa

Doplněk
stravy

þ Přirozená obranyschopnost imunitního systému
þVysoce účinný antioxidant

þ Normální činnost srdce - krevní tlak
þ Normální stav pokožky

þ Normální činnost cévní  soustavy a kardiovaskulárního systému

Super antioxidant

IMUNIT

GO

Obsahuje
zvýšené

množství Bos-
wellie serraty

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

pestřce mariánského extrakt, Hyaluronan
sodný HMW-Vysokomolekulární

START

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

slevový kód

https://www.oskovo.cz/intranet
nebo pro funkcionáře
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mnoho uživatelů ani neví, jaké jsou možnosti Google kanceláře a jak si zjednodušit a zefektivnit vyhledávání na  
Google. Několik praktických rad se jistě každému hodí.

Dopisy online

 Pokud patříte do skupiny uživate-
lů, kteří upřednostňují jiné kancelář-
ské balíky než Microsoft Office, jste 
na správné adrese. Společnost Google 
nabízí ve své „webové“ kanceláři oprav-
du velké množství praktických nástrojů 
a jedním z nich je aplikace Dokumen-
ty Google. Na prostředí si každý musí 
poněkud zvyknout, ale všechny funkce 
k úpravě dokumentů zde každý pře-
hledně nalezne.
 Každý dokument, aby mohl vypadat 
jako dokument a ne pouze jako shluk 
písmen, by měl být patřičně naformá-
tován. O formátování textu by šlo psát 
dlouho. Nabízí nástrahy a různá úskalí. 
Tak například: snad každý uživatel se 
už někdy potýkal s tím, jak mít na jedné 
stránce vše, co potřebuje, jinými slovy, 
aby se text nerozdělil – především při 
tisku, kdy je to nežádoucí. Funkce Řád-
kování a mezery mezi odstavci toto řeší. 
Chcete-li se tak ujistit, že v dokumentu 
určité věci zůstanou pohromadě i při 
případném rozdělení na strany, potom 
označte text, který tak má zůstat. Na 
hlavní liště klikněte na volbu Formát 
-> Řádkování a mezery mezi odstavci  
a dole se nacházejí tři volby. 
 Další zajímavou funkcí, která se 
hodí zejména těm, kteří do dokumen-
tu vpravují nejrůznější externí prvky 
(fotografie, náčrty, kresby), je obtékání 
textu kolem objektu. Takzvané obtéká-
ní textem je potom možné „napasovat“ 
přímo k obrázku, přesně tam, kam si 
přejeme – zvolit lze vlevo, vpravo nebo 
obojí. Nově je však možné text umístit 
i na obrázek či za něj. Obrázek za tex-
tem může být výbornou předlohou pro 
zpravodaj. Nebo naopak umístit nadpis 
například přímo na obrázek. Pro zajiš-
tění správné viditelnosti textu u něj 
nezapomeňte použít kontrastní barvu. 
Chcete-li upravit, jak se má text kolem 
vloženého obrázku chovat, potom na 
něj klikněte a vyberte vpravo dole tři 
tečky a volbu Všechny možnosti obráz-
ku. Na pravé straně se otevře menu  
a zde se nachází pět stylů k výběru.  
S o něco méně možnostmi se při vý-
běru obrázku zobrazí také v levé dolní 
části vloženého obrázku.

Vyhledávání dle našich představ

 Asi každému se stalo, že hledá 
nějakou informaci na internetu a po 

zadání klíčového slova nebo fráze se 
zobrazí buď nepřeberné množství 
vyhledaných informací (ale kdo se má  
v tomto velkém množství probírat), 
anebo se zobrazí zcela jiné informace, 
než hledáme. Abychom zefektivnili vy-
hledávání, můžeme při našem vyhle-
dávání využít několik zajímavých funkcí. 
 Pod adresou URL a názvem každého 
výsledku vyhledávání najdete krátký 
popis stránky. Tyto popisy, respekti-
ve ukázky, ne vždy odpovídají skuteč-
nému obsahu webu. Důvodem je, že 
mnoho webů používá něco, co se nazý-
vá „metatagy“, což není nic jiného než 
textové popisy stránek, které majitelé 
webů přidávají na stránky a které mají 
za úkol popsat a nalákat právě na jejich 
stránky.
 Pojďme se tak podívat na to, jak kon-
krétně a lépe využít jejich služeb pro 
nalezení kýžených výsledků. Prvním  
z nich je používání přesných frází. Vyhle-
dávačům je jedno, v jakém pořadí slova 
píšete (zda je to věta, dává smysl, nebo 
prostě jen zadáte slova). Vždy se snaží 
najít stránky obsahující danou kombi-
naci slov. K získání seznamu výsledků, 
které obsahují přesně hledaný výraz, 
můžete použít uvozovky ve slově nebo 
frázi, kterou zadáte do vyhledávacího 
pole.
 Například, pokud hledáte informace 
o svém důchodu, tak jistě zadáte něco 
ve smyslu – jaký budu mít důchod. 
Vyhledávač vrátí sadu výsledků, kte-
rá obsahuje všechna čtyři nebo méně 

těchto slov v libovolném pořadí. Pokud 
ale místo toho použijete uvozovky  
a zadáte, resp. vyhledáváte „jaký budu 
mít důchod“, vyhledávač dá přednost 
výsledkům, které obsahují přesně tuto 
frázi – tedy zobrazí stránky, které obsa-
hují přesně tuto větu.
 Jak jsme si ukázali, při zadávání dota-
zu se dvěma nebo více slovy do vyhledá-
vacího pole mohou výsledky obsahovat 
pouze několik uvedených slov. Chcete- 
-li najít stránky, které obsahují alespoň 
dva výrazy, můžete si pomoci operá-
torem AND mezi těmito slovy. Můžete 
použít také operátor OR k určení, kdy 
mají výsledky obsahovat pouze jedno  
z klíčových slov.
 Pokud chcete z výsledků vyhledávání 
naopak předem vyloučit webové strán-
ky, které obsahují určitou frázi, označ-
te vybrané slovo v dotazu znaménkem 
minus. Takže pokud hledáte informace 
o zimních pneumatikách a nechcete, 
aby se zobrazovaly produkty ke koupi, 
potom zadejte: jak vybrat zimní pneu-
matiky – koupit – obchod.
 Další trik je užitečný v případech, 
kdy si při hledání informací nejste jis-
ti, co přesně hledáte. Respektive třeba 
neznáte jedno slovo nebo nevíte, jak se 
píše. Potom místo něj použijte symbol 
hvězdy (*). Funguje jako zástupný sym-
bol, který vyhledávač automaticky vypl-
ní nějakým slovem před zobrazením 
výsledků. Například: jak zvýraznit * ve 
wordu.
 Josef Kůta, IT specialista OS KOVO
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Správné znění tajenky z čísla 20: Člověk nemůže kormidlovat současně dva čluny.  Správně luštil a potřebné štěstí při 
losování měl Miloslav Novák 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 7. a 21. prosince.  Na tajenku z tohoto 
čísla čekáme do 20. prosince 2021 na doručovací adrese redakce nebo na e-mailu: novakova.miloslava@cmkos.cz.


