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3 Rodiče zřejmě dostanou 
vyšší ošetřovné 4 Vysočina – odbory  

v pandemii 5–8 Právní  
servis

Rada OS KOVO v hlasování, které pro-
bíhalo per rollam, jednoznačně podpo-
řila návrh odložit termín plánovaného 
řádného VIII. sjezdu. Ten měl podle pů-
vodních předpokladů proběhnout ve 
dnech 17.–19. června letošního roku. 
O konkrétním návrhu nového termínu 
bude jednat další zasedání Předsed-
nictva OS KOVO 21. dubna. Schválený 
návrh změny stanov určuje nejzazší 
termín konání řádného VIII. sjezdu 
OS KOVO, který podle závazného roz-
hodnutí nejvyšších orgánů svazu musí 
proběhnout nejpozději do konce příš-
tího roku. 
V  této souvislosti se hlasovalo také 
o  mimořádném prodloužení mandátů 
současných vrcholových představitelů 
OS KOVO. Rada odhlasovala návrh, jímž 
se funkční období čtyřčlenného výkon-
ného vedení prodlužuje až do termínu 
konání příštích voleb, jež proběhnou na 
řádném VIII. sjezdu Odborového svazu 

KOVO. „Posunutí termínu VIII. sjezdu je 
logickou reakcí na nestandardní okolnos-
ti vyvolané covidovou pandemií. Jen sa-
motná jeho příprava trvá řadu měsíců, je 
organizačně velmi náročná, sjezd nelze 

pořádat online, vyžaduje fyzickou pří-
tomnost stovek lidí, a  to je za současné 
situace naprosto nereálné,“ uvedl již dří-
ve předseda svazu Jaroslav Souček.  
 (jom) 

Členové Rady OS KOVO rozhodli svým usnesením ve dnech 24.–26. března o  změně ve stanovách a  odložení 
VIII. sjezdu OS KOVO. Reagovali tak na mimořádnou situaci vyvolanou koronavirovou pandemií, která omezila, 
a v řadě případů znemožnila, regulérní uplatňování některých obvyklých rozhodovacích mechanismů a pravidel. 

9 Jak prodávat 
vlastní výrobky?

Peníze mají pomoci restartu českého 
hospodářství po koronavirové krizi, roz-
děleny budou do šesti hlavních oblastí. 
Jde o  digitalizaci, infrastrukturu, vzdělá-
vání, výzkum, vývoj a  inovace, instituce 
a  zdraví. „Společně se zaměstnavateli 
bychom chtěli být součástí rozhodovací-
ho mechanismu,“ řekl Středula. Ten na 
plánu kritizoval zejména to, že není zasa-
zen do širšího strategického a finančního 
rámce. „Neujasnili jsme si, co chceme. 
Nevíme, kam směřujeme,“ dodal. 
Peníze pro Česko jsou součástí balíku 
750 miliard eur (asi 20 bilionů korun), 
na jehož základních obrysech se loni 
v červenci shodli lídři zemí EU. Fond má 

evropským ekonomikám pomoci z krize 
způsobené omezeními proti šíření koro-
naviru. Podle původního návrhu minis-
terstva průmyslu a obchodu, který v říjnu 
dostala na stůl vláda, ale neschvalovala 

jej, má největší část 118,1 miliardy Kč 
směřovat do pilíře s  názvem Fyzická in-
frastruktura a zelená tranzice, který zahr-
nuje dopravu či přechod k nízkouhlíkové-
mu hospodářství.  (ČTK, red)

Zástupci zaměstnanců i firem chtějí být zapojeni do rozhodování o tom, kam půjdou peníze z Národního plánu obno-
vy (NPO). Na březnové online konferenci se na tom shodli předseda Českomoravské konfederace odborových svazů 
Josef Středula s prezidentem Svazu průmyslu a dopravy Jaroslavem Hanákem. Česko má z mimořádného unijního 
příspěvku získat 171,4 miliardy Kč.

Rada OS KOVO rozhodla o úpravě stanov a odložení VIII. sjezdu

Rada OS KOVO rozhodovala o termínu VIII. sjezdu a prodloužení funkčního období výkonného vedení.  
 FOTO: (mia)

Odbory chtějí být zapojeny do rozhodování o plánu obnovy 

GRAF: Vláda ČR
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Usnesení 11. Rady OS KOVO
Hlasování oběžníkem (per rollam) ve dnech 24.–26. 3. 2021

K bodu: Návrh úpravy Stanov OS KOVO

Z důvodu mimořádné situace ve společnosti vyvolané ohrožením zdraví členů OS KOVO a dalších osob v souvislosti s výsky-
tem koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2 na území České republiky

Rada OS KOVO 
 I. Schvaluje

 Změnu Stanov OS KOVO: 

 § 20 odst. 3 se doplňuje o nové písm. l) ve znění:
„l) v mimořádných případech může Rada OS KOVO svolání řádného Sjezdu OS KOVO odložit usnesením schváleným 
dvoutřetinovou většinou členů Rady OS KOVO zúčastněných na hlasování, minimálně však nadpoloviční většinou všech 
členů Rady OS KOVO.“

 § 35a se doplňuje o nový odstavec ve znění:
„Ustanovení § 20 odst. 3 písm. l) schválené usnesením 11. Rady OS KOVO ze dne 24. 3. 2021 nabývají platnosti a účinnosti 
okamžikem přijetí usnesení o schválení změny Stanov OS KOVO.“

 II. Ukládá 

Zveřejnit schválenou změnu znění Stanov OS KOVO ve svazovém časopise Kovák
Z: Tomáš Valášek
T: 12. 4. 2021

Zveřejnit schválenou změnu znění Stanov OS KOVO na Intranetu OS KOVO, včetně plného znění Stanov OS KOVO se 
zapracovanými změnami
Z: Tomáš Valášek
T: 9. 4. 2021

Zabezpečit předání novelizovaného znění Stanov OS KOVO do sbírky listin spolkového rejstříku vedeného Městským 
soudem v Praze 
Z: Tomáš Valášek
T: 9. 4. 2021

K bodu: Návrh na odložení svolání VIII. sjezdu OS KOVO

Z důvodu mimořádné situace ve společnosti vyvolané ohrožením zdraví členů OS KOVO a dalších osob v souvislosti s výsky-
tem koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2 na území České republiky 

Rada OS KOVO 
 I. Rozhodla:

odložit svolání řádného VIII. sjezdu OS KOVO z termínu 17.–19. 6. 2021 na termín, kdy to umožní mimořádná situace ve 
společnosti, nejpozději však do konce kalendářního roku 2022.

 II.  Konstatuje a potvrzuje, že:

1. funkční období dosavadního Výkonného vedení OS KOVO trvá do konání řádného VIII. sjezdu OS KOVO v odlože-
ném termínu podle bodu I. s tím, že do zvolení nového Výkonného vedení OS KOVO vykonává funkci statutárního 
orgánu dosavadní Výkonné vedení OS KOVO, 

2. funkční období dosavadní Dozorčí a revizní komise OS KOVO trvá do konání řádného VIII. sjezdu OS KOVO v odlo-
ženém termínu podle bodu I. s tím, že do zvolení nových členů Dozorčí a revizní komise OS KOVO vykonává funkci 
Dozorčí a revizní komise OS KOVO dosavadní Dozorčí a revizní komise OS KOVO.  

 III. Pověřuje

 Výkonné vedení OS KOVO
sledovat vývoj mimořádné situace ve společnosti a operativně řešit problémy, které se při zajišťování odloženého svolání 
VIII. sjezdu OS KOVO vyskytnou, případně navrhovat Předsednictvu OS KOVO a Radě OS KOVO řešení těchto problémů 
a rozhodovat o případných změnách v organizačním zabezpečení odloženého sjezdu s cílem svolat VIII. sjezd OS KOVO 
v termínu a místě tak, aby nebylo ohroženo zdraví členů OS KOVO a jakmile to umožní podmínky ve společnosti. 
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Podle specialistky na sociální zabezpe-
čení a  daně OS  KOVO Ivany Demkové 
projednává novela především navý-
šení ošetřovného při uzavření škol po 
dobu platnosti mimořádného opatření 
při epidemii. „Z  původních 70 procent 
(u  zaměstnanců při plném úvazku mi-
nimálně 400 Kč) se ošetřovné zvýší na 
80 procent denního vyměřovacího zá-
kladu, a to zpětně s platností od 1. břez-
na 2021. Jedná se o návrh zákona, kte-
rým se mění zákon č. 438/2020 Sb., 
o  úpravách poskytování ošetřovného 

v  souvislosti s  mimořádnými opatře-
ními při epidemii a  o  změně zákona 
č. 187/2006 Sb., o  nemocenském po-
jištění, ve znění pozdějších předpisů,“ 
upřesnila Demková.
K  první fázi návratu dětí do škol by 
podle návrhu MŠMT mělo dojít v  pon-
dělí 12. dubna. Do ZŠ by se navrátily 
děti prvních stupňů v tzv. rotační výuce, 
kdy by se po týdnu střídaly v prezenč-
ní a distanční výuce. Návrat bude také 
umožněn dětem s povinností předškol-
ního vzdělávání (tzv. předškolákům) do 
MŠ. Výjimku z rotace by měly mít i ma-
lotřídky a speciální školy z I. stupně. 
Podle Demkové by nárok na čerpání 
ošetřovného v  případě rotační výuky 
trval pouze ve dnech, kdy je nařízena 
distanční výuka. „Na žádosti o ošetřov-
né se jako dny péče uvedou jen dny dis-
tanční výuky, na ostatní dny prezenční 
výuky by se ošetřovné samozřejmě 
nevztahovalo. V  případě, že máte více 

dětí a každé bude mít distanční výuku 
v jiný týden, tak dle informace ministry-
ně práce a sociálních věcí bude možné 
čerpat ošetřovné na obě děti, ale je nut-
né mít samostatnou žádost na každé 
z nich,“ dodala specialistka OS KOVO. 
Poslanecká sněmovna postoupila ná-
vrh zákona Senátu v  úterý 6. dubna. 
Na ukončení legislativního procesu se 
čeká. „MŠMT má na svých stránkách 
zveřejnit metodiku návratu dětí do škol. 
Doporučuji sledovat aktuální informa-
ce na webových stránkách dotčených 
ministerstev,“ zdůraznila specialistka 
OS KOVO Ivana Demková.
Zvýšení ošetřovného prosazovaly od-
bory na schůzkách tripartity již v minu-
lém roce, kdy vláda rozhodla o uzavření 
škol. „V  případě, že se uzavřou školy, 
považujeme za nutné, aby se zvýši-
lo ošetřovné,“ potvrdil tehdy médiím 
předseda ČMKOS Josef Středula. 
 (id, red)

Za loňský rok mzda stoupla meziročně 
o 4,4 % na 35 611 Kč, reálně byla vyš-
ší o  1,2 %. Nominální růst byl nejpo-
malejší za poslední čtyři roky. V  roce 
2017 byla průměrná mzda naposledy 
pod 30 000 Kč.
Medián, tedy prostřední hodnota mezd, 
vzrostl ve 4. kvartálu meziročně o 5,4 % 
na 32 870 Kč. 80 % zaměstnanců pobí-
ralo mzdu mezi 16  356 Kč a  63  781 Kč 
měsíčně. U  mužů medián mezd do-
sáhl 35  129 Kč, u  žen 30  281 Kč. Mzdy 
ale v posledním čtvrtletí rostly rychleji 
ženám. Jejich medián se zvýšil o 6,5 %, 
u mužů o 3,8 %. „Jedním z důvodů může 

být, že ženy často pracují ve školství 
či ve zdravotní a  sociální péči, kde se 
zvýšily platové tarify. Zdravotníci na-
víc dostali na podzim i mimořádné tzv. 
covidové odměny,“ uvedl Dalibor Holý 
z ČSÚ.
Nadále platí, že nejvyšší výdělky jsou 
v Praze. Průměr v hlavním městě v po-
sledním čtvrtletí roku stoupl téměř 
k  46  000 Kč, růst o  4 % byl ale v  re-
publice nejnižší. Druhé nejvyšší mzdy 
zůstávají ve Středočeském kraji, kde 
stouply na 38  820 Kč. Nejnižší výdělky 
jsou v Karlovarském kraji s průměrem 
34 200 Kč. 

Podle ekonomů se s podobným, ale i pří-
znivějším růstem mezd počítá i letos. Nej-
vyšší mzdy byly loni v oboru informačních 
a  komunikačních činností, kde lidé brali 
průměrně 62  148 Kč měsíčně. O  necelé 
3  000 Kč méně dostávali zaměstnanci 
v peněžnictví a bankovnictví. Nejvíce ale 
v  loňském roce postiženém koronaviro-
vou epidemií rostly mzdy ve zdravotní 
a sociální péči. Lidé v těchto oborech bra-
li průměrně 41 290 Kč, o 13,8 % více než 
o rok dříve. Mzdy naopak klesly v nemo-
vitostech nebo v pohostinství. Restaura-
ce musely být velkou část loňského roku 
zavřené. (ČTK, red)

Průměrná hrubá měsíční mzda v posledním loňském čtvrtletí stoupla v Česku na 38 525 Kč, což je dosud nejvíce. Lidé 
měli na výplatních páskách v průměru o 6,5 % více než v předchozím roce, po zohlednění růstu spotřebitelských cen to 
bylo o 3,8 % více. Údaje zveřejnil v březnu Český statistický úřad. Pro analytiky byl silný růst překvapením. Vidí za ním 
především vyplácení odměn zdravotníkům a růst platů ve školství, ale také propouštění nízkopříjmových zaměstnan-
ců, což vedlo ke statistickému nárůstu výdělků. V letošním roce by podle nich měly průměrné mzdy nadále růst.

Průměrná mzda stoupla na 38 525 Kč

Smuteční oznámení
Se zármutkem jsme obdrželi oznámení o úmrtí Josefa Horáka, dlouholetého člena OS KOVO. Josef Horák byl v minulých letech před-
sedou Rady metalurgické sekce OS KOVO, současně byl i místopředsedou ZO OS KOVO Zetor Brno. Věnujte prosím našemu bývalému 
kolegovi tichou vzpomínku.

Aleš Vala
předseda Rady metalurgické sekce OS KOVO

Novela zvyšuje ošetřovné, vyplácet se bude zpětně od března
Rodiče, kteří zůstali doma s dětmi kvůli zavřeným školám, zřejmě dostanou vyšší ošetřovné. Sněmovna ve čtvrtek 1. dubna 
schválila poslaneckou novelu zákona o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při 
epidemii. Dávka má vzrůst na 80 procent redukovaného výdělku. Předlohu ještě musí posoudit Senát a podepsat prezident. 

Zvýšení ošetřovného prosazovaly odbory na 
schůzkách tripartity již v minulém roce. 
 FOTO: Vláda ČR



4 | KOVÁK číslo 7/2021 | 12. dubna | Okénko do regionu

Březen
Rada KS Vysočina svolává krajskou 
konferenci a jedná o 1. máji ve ŽĎASu 
(obě akce již nebudou). Zakazují se 
akce nad 30 osob. Účastníci hradec-
kého Předsednictva a  Rady OS se 
vrací domů. Zaměstnanci RP Jihlava 
pracují z domovů. Nad rámec obvyklé 
agendy (včetně intenzivních konzul-
tací ve dvou nových ZO) jde zejména 
o sběr dat do centrální „covidové“ da-
tabáze. 

Duben
Zvýšená metodická pomoc firmám, na 
které dopadají komplikace způsobené 
pandemií. Končí seskupení ve  dřevo-
zpracujícím KRONOSPANu Jihlava (zů-
stává zde OS DLV). 

Květen
Zaměstnanci RP fyzicky zpět na pra-
covišti. Pokračuje sběr „covidových“ 
dotazníků. Konec nouzového stavu 
umožnuje Radě KS Vysočina svolat 
krajskou konferenci a projednat usne-
sení Předsednictva OS KOVO k  II. ZO 
Bosch Diesel Jihlava i stanovisko před-
sedy ZO BOSCH Diesel L. Melichara 
k  protestnímu neodvádění členských 
příspěvků.

Červen
Vláda je optimistická. Vše prý zvládne 
testování, trasování a „chytrá karanté-
na“. Na Vysočině ale máme covidový 
Větrný Jeníkov i  s  přesahem do Jihla-
vy. Mimořádné zasedání RKS Vysoči-
na (připravující konferenci krajského 
sdružení) řeší i  FB příspěvky kolegy 
Melichara. Konference KS Vysočina 
30. června (s  kol. Součkem a  Dvořá-
kem), pak kromě jiného rezignace 
zmocněnce Romana Bence. 

Červenec
Pozitivní zaměstnanci v  BOSCH DIE-
SEL, FUTABA Havlíčkův Brod, THK Dači-
ce a dalších. Pro řadu zaměstnavatelů 
celozávodní dovolená jako preventivní 
epidemiologické opatření. 

aplikace ZOOM. Chotěbořské strojírny 
v  reakci na zprostředkovatele omezují 
sociální fond, stoply pololetní odměny 
i vánoční dárky pro zaměstnance. Spo-
lu s  dalšími zaměstnavateli podmiňují 
navýšení mezd rozhodnutím parlamen-
tu ve věci superhrubé mzdy. Změna 
vlastníka PBS Industry Třebíč – nově 
Jet Investment brněnského miliardáře 
Igora Faita. KV Bosch Diesel Jihlava (růst 
mezd do tarifů 1 500 Kč, celkové navý-
šení mzdových prostředků o 6,5 %).

Leden
V  Chotěboři sílí tlak na funkcionáře 
i  členy, aby vystupovali ze ZO a ukon-
čili její činnost. KV ŽĎAS Žďár nad Sá-
zavou (neakceptován požadavek odbo-
rů plošného navýšení mezd, „pouze“ 
celkový nárůst objemu mezd o  2,5 % 
včetně smluvních a dorovnání zaruče-
ných), Dräger Polička a Čestlice (všech 
55  000 zaměstnanců koncernu obdr-
želo mimořádnou covidovou odměnu 
1  000 eur).  Ostraha JE Dukovany (již 
několik kol jednání, odlišné stanovisko 
druhé organizace OS ECHO v JE Teme-
lín. Jednání o  rozdělené/společné KS, 
pomohlo rozhodnutí Nejvyššího sou-
du v  kauze České pošty o  odměně za 
stejnou práci). 

Únor
„Zoomová“ Rada KS Vysočina navrhuje 
do funkce předsedy a  místopředsedy 
RROS ČMKOS Kraje Vysočina Romana 
Bence (2. ZO BOSCH Jihlava) a  Miloše 
Brabce (Medin Nové Město na Moravě). 

Březen
Další virtuální Rada KS, další kola bojů 
o PKS. Zaměstnanci RP od prosince stá-
le pracují z domovů, s výjimkou služeb-
ních cest, kontrol BOZP a jednání v SČ. 
Připravovaný přechod na TREWIS-ZO. 

Co dodat závěrem? Vlastně žádný ještě 
není. Práce z  domova rozhodně není 
dovolená. Zatím ale všichni jedeme dál 
a držíme pozice. Totéž přejeme z Vyso-
činy i vám!

Srpen
Pozitivní případy přímo v DKO Jihlava (za-
městnanci FÚ). Zprostředkovatel ve spo-
lečnosti DRÄGER. Náročnější KV ve firmě 
NATE Nápojová technika Chotěboř (změ-
na vlastníka i managementu, nové vnitřní 
směrnice a předpisy), ŽĎAS Žďár nad Sá-
zavou (ukončování pracovních poměrů, 
trvá zkrácená pracovní doba, 4denní pra-
covní týden, problémy zejména ve stro-
jírenské výrobě, souběžné kontroly OIP).

Září
V republice selhává trasování.  Ve stře-
du 23. září ve Velkém sále DKO (ruce 
– roušky – rozestupy) volební kon-
ference (s  kol. Součkem, Dvořákem 
a  Valáškem). Napjatá epidemiologická 
situace je příčinou jen 51% účasti. Tři 
kandidáti, dvě kola a nový zmocněnec 
Miloš Král (ZO VALEO Humpolec). 

Říjen
Opět nouzový stav. Vzdělávací akce, 
včetně tradiční dvoudenní ke KV v Zu-
bří, zrušeny. Kolektivní vyjednávání 
v řadě firmem pokračuje i ve ztížených 
podmínkách. PKS byla například uza-
vřena ve firmě FRAENKISCHE CZ (prů-
měrný nárůst mezd 4 %, minimálně 
však 700 Kč/měs. pro všechny). Zpro-
středkovatel nově ve firmě Chotěboř-
ské strojírny, závod Služby Chotěboř 
(dlouhodobě neuzavřená PKS, neře-
šené mzdové nároky, i když firma není 
zasažena epidemií). Volby v  ZO ŽĎAS 
Žďár nad Sázavou. Rosťu Dvořáka stří-
dá Ing. Eva Rosecká.

Listopad
Složité jednání probíhá například ve 
firmě ŽĎAS Žďár nad Sázavou (nový 
VZO), BOSCH Diesel Jihlava (již sedm 
kol), Automotive Lighting Jihlava, Valeo 
Humpolec. Nárůst výroby v jihlavském 
Bosch Diesel řeší i  loajální „bílé límeč-
ky“ zapojené do výroby. Nový zmocně-
nec KS prodělává covid.

Prosinec
Probíhá RKS Vysočina online pomocí 

Na Vysočině jedeme dál a držíme pozice
Okénko do regionu | Bc. Lubomír Jan Muzikář, PgDip, vedoucí RP Jihlava 

Když tak přemýšlím nad Okénkem z Vysočiny, vracím se v myšlenkách až před covid, na začátek 
roku 2020. Jako vždy v tomto čase probíhá intenzivní zpracovávání výkazů ZO a mezd, konzulta-
ce a korekce předložených návrhů KS, zpracovávání finančních analýz. Management nejmladší 
ZO Rimowa odmítá schůzky, zpochybňuje zastupování ZO. Po náročném KV (se zapojením kol. 
Součka a Středuly) máme konečně podepsáno ve ŽĎASu, po mnoha kolech finišuje i PKS ochran-
ky „atomky“ v Dukovanech. Málokdo tušil pandemii. Pak najednou na začátku února první mi-
močínské úmrtí.
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K  vašemu dotazu 
vám doporučím, 

abyste se obrátila na soud příslušný 
dle místa trvalého bydliště zemřelé. 
Na podatelnu nebo pozůstalostní od-
dělení. Zde vám sdělí, který notář do-
stal případ vaší matky přidělený. No-
tář vám pak odpoví na vaše konkrétní 
dotazy. Já vám mohu odpovědět spíše 
v obecné rovině.
Pokud jde o nákupy spotřebičů matce, 
které jste jí darovala, nemáte na ně 
žádné přednostní právo, notář je za-
hrne jako aktivum do majetku zemřelé 
matky. Budete se o  tuto částku dělit 
s  bratrem, protože jiné dědice matka 
nemá. Stejně tak jako o  dary ze stra-
ny bratra. Pokud jste si vzala půjčku, 
jak uvádíte, na tyto dary, bylo to vaše 
rozhodnutí. Můžete se pokusit domlu-
vit s  bratrem, jak na tuto věc bude 
pohlížet, když mu předložíte smlouvu 
o půjčce.
Výši majetku si zjistí a  vyčíslí notář 
v penězích. Ten do něho zahrne aktiva 
a pasiva odečte (např. případné dluhy, 
ale pouze dluhy matky, nikoliv vaše), 
v dědickém řízení notář vše vypořádá.
Pokud jde o  matkou darovaný byt 
vašemu bratrovi. Nemáte na žádné 
vyplacení nárok, byt je již majetkem 
bratra, nikoliv zůstavitelky. Není tudíž 
co dědit a notář se jím vůbec nebude 
zabývat. Jinak řečeno, bratr vám z bytu 
nemusí dát vůbec nic! Pokud majitel-
-vlastník něco daruje za svého života, 
není obdarovaný povinen nikomu nic 
vyplácet.
Zůstavitel se může rozhodnout svůj 
majetek darovat jen jednomu dítěti, 
např. proto, že se o něho toto dítě ve 
stáří postará, nebo tak může učinit 
bez uvedení důvodu. Dokonce může 
za života svůj dům nebo i celý majetek 
darovat komukoliv, např. i  cizímu člo-
věku. Darování nemovitosti musí být 
na základě žádosti vloženo do přísluš-
ného katastru nemovitostí, aby smlou-
va byla právně účinná. Platná je v den 
podpisu oběma stranami.
Z uvedeného je zřejmé, že mezi daro-
váním a děděním je velký rozdíl:

1. Odkaz pro případ smrti činíme nej-
častěji závětí či jinou formou, kterou 
umožňuje platný občanský zákoník, 
tedy zákon č. 89/2012 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů.

2. Nezanechá-li zemřelý závěť, která 
má přednost před děděním ze zá-
kona, pak dochází k  dědění ze zá-
kona, dle dědických tříd uvedených 
v občanském zákoníku, ale vždy jen 
v  rozsahu majetku, který zemřelý 
vlastnil v době svého úmrtí.

Pro objasnění vysvětlím ještě základy 
dědického práva, dle něhož jste se do-
mnívala, že jste nepominutelný dědic 
a budete se dělit s bratrem na polovi-
nu, i pokud jde o dar. Pokud se jedná 
o dědické právo, tak skutečně nepomi-
nutelní dědici, tedy vlastní či osvojené 
děti zůstavitele (pokud nebyli vydě-
děni nebo nejsou nezpůsobilí dědit), 
musí dostat minimálně zákonem sta-
novený povinný díl ze svého zákonné-
ho podílu (nikoliv polovinu). Přičemž je 
ve výši povinného podílu rozdíl v tom, 

zda se jedná o  potomka zletilého či 
nezletilého. Nezletilý potomek dosta-
ne vyšší podíl. V  tomto případě musí 
být sepsána závěť, která má přednost 
před děděním ze zákona.
Notář se pak ve vašem případě bude 
zabývat jen dalším majetkem, tj. mimo 
darovaného bytu, např. finanční ho-
tovostí či její výší na účtu, chatou, do-
mem, šperky, obrazy či jiným majet-
kem, který zůstavitel vlastnil v  době 
svého úmrtí. 
Pokud by byl byt darován do tří let 
před úmrtím zůstavitele, pak by bylo 
možno požadovat tzv. započtení daru. 
Notář pak odečte hodnotu daru, ale 
jen do výše dědického podílu obdaro-
vaného. Vy však uvádíte, že byl bratr 
obdarovaný před čtyřmi roky.
Pokud jde o  daně, jsou v  současné 
době potomci v linii přímé osvobozeni 
od daně darovací i dědické. Při dědění 
však musí dědici zaplatit poplatky no-
táři, který si je vypočte dle notářského 
sazebníku.

FOTO: Depositphotos

Jak se budeme s bratrem dělit o majetek? Matka nám zemřela, dědictví ještě neproběhlo. Mám jed-
noho bratra. Po smrti matky mi řekl, že mu matka před čtyřmi roky darovala byt a ten nyní prodá. 
Chtěla bych vědět, kolik mi musí vyplatit, abych nepřišla zkrátka. Notář by podle mého názoru měl 
určit, kolik mi vyplatí bratr z bytu, co mu matka darovala. Stejně tak bych měla dostat to, co jsem 
matce darovala, jeden z darů ještě splácím, loni jsem matce koupila pračku a sušičku na půjčku. Ta 
je napsaná na mě. Z toho by bratr neměl dostat nic. K. P., Brno-Šlapanice

Dary a dluhy v případě dědictví
Práva spotřebitele | JUDr. Zdeňka Vejvalková, specialistka na spotřebitelské právo
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Vlastníka (pronajíma-
tele) nemovitosti – 
bytu s  jeho adresou 

zjistíte z výpisu z katastru nemovitostí, 
který vám na počkání vydají na jakém-
koliv katastru nemovitostí, a  to na zá-
kladě sdělení adresy bytu.
Dále tento výpis můžete pořídit na tzv. 
„Czech Pointech“ – kontaktní místa 

Bohužel s  praktikami v  dotaze uve-
denými se setkáváme docela často 
a  je smutné, že se týkají právě bytů 
ve vlastnictví měst a  obcí. Postup 
vnučky nájemkyně bytu vůči vaší ma-
mince je zřejmě nezákonný. Nevíme 
totiž, zda vnučka s  babičkou (nájem-
kyní bytu) v bytě bydlela a zda na ni 
nemohlo přejít právo nájmu nebo 
zde není jiná dohoda. Tyto otázky by 
vám měli zodpovědět a následně ce-
lou situaci s  bytem by měli řešit na 

naleznete na této adrese: http://www.
czechpoint.cz/public/kontaktni-misto/za-
kladni-informace-kmvs/. Jsou to zejmé-
na pošty, některé městské úřady nebo 
notáři. 
Jednoduchý informativní výpis pořídíte 
také prostřednictvím internetu na webu 
Českého úřadu zeměměřického a katas-
trálního: http://nahlizenidokn.cuzk.cz/.

bytovém odboru příslušného měst-
ského úřadu. 
Pro podnájem bytu jsou v  občan-
ském zákoníku uvedeny dvě varian-
ty, a to pro případ, že nájemce v bytě 
s podnájemcem bydlí nebo že nájem-
ce v bytě nebydlí a byt dá do podná-
jmu. Pokud nájemce v  bytě nebydlí 
a byt dá do podnájmu, musí mít k to-
muto podnájmu souhlas pronajíma-
tele, tj. vlastníka bytu. Žádost o udě-
lení souhlasu k  podnájmu i  souhlas 

Změnu v počtu osob ve vaší domácnos-
ti jste povinna oznámit pronajímateli. 
Doporučuji vám tedy písemné oznáme-
ní doručit přímo pronajímateli. Ono-
mu „správci“ nemusíte tuto skutečnost 
oznamovat, ledaže by se prokázal ně-
jakou listinou (smlouvou, plnou mocí), 
která by prokazovala, že je oprávněn 
v těchto věcech za pronajímatele jednat.

s podnájmem vyžadují písemnou for-
mu. Nevyjádří-li se pronajímatel k žá-
dosti ve lhůtě jednoho měsíce, pova-
žuje se souhlas za daný; to neplatí, 
pokud byl ujednán zákaz podnájmu.
Přesto, že vaše maminka neměla pí-
semnou smlouvu o  podnájmu, pod-
nájem vznikl a platilo pro něj vše, co 
pro nájem a  co vyplývalo z  nájemní 
smlouvy nájemce. Máte ale pravdu 
v  tom, že vymáhání kauce v  případě 
vaší maminky by bylo složité.

Přistěhovala se ke mně do domácnosti moje dcera s manželem a dětmi. Tuto skutečnost chci ozná-
mit pronajímateli. Nevím ale, kdo je vlastníkem bytu. Komunikuji pouze se zástupcem vlastníka, 
jakýmsi správcem, který mně nikdy nepředložil plnou moc nebo smlouvu s vlastníkem bytu, která 
by jej opravňovala za vlastníka jednat. Kde zjistím, kdo vlastní můj byt? Stačí snad, když změnu 
nahlásím „správci“? P. H., Vyškov

Moje maminka si obstarala bydlení. Byla nadšená, že paní domácí platí jen 9 000 Kč a že složila kauci ve výši dvojná-
sobku nájemného. Po třech letech bydlení požadovala paní domácí nájemné 12 000 Kč. To už si maminka nemohla 
dovolit, musela se proto odstěhovat. Když chtěla vrátit kauci, tak se jí paní domácí vysmála, a naopak chtěla po 
mamince nesmyslně vysokou částku za údajný úklid bytu, přitom hned po mamince se stěhoval někdo další. To už 
jsem se do celé věci vložil já a zjistil jsem, že maminka bydlela bez smlouvy, že bydlela v podnájmu a že byt patří 
městskému úřadu. Paní domácí nic nevlastní a je vnučkou nájemnice, která je již léta v domě seniorů a před třemi 
měsíci zemřela. Vnučka pronajímá byt dál. Je nám jasné, že složenou kauci již neuvidíme, ale přece jen, neměli 
bychom někde nahlásit, že paní nakládá s cizím majetkem? L. Š., Bohumín

Kde zjistit, kdo je vlastník bytu
Bydlení | JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR

Nezákonné pronajímání bytu
Bydlení | JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR
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Podle § 1160 občanského zákoníku 
společné jsou alespoň ty části nemo-
vité věci, které podle své povahy mají 
sloužit vlastníkům jednotek společně. 
Společnými jsou vždy pozemek, na 
němž byl dům zřízen, nebo věcné prá-
vo, jež vlastníkům jednotek zakládá 
právo mít na pozemku dům, stavební 
části podstatné pro zachování domu, 
včetně jeho hlavních konstrukcí, a jeho 
tvaru i  vzhledu, jakož i  pro zachování 
bytu jiného vlastníka jednotky, a  zaří-
zení sloužící i jinému vlastníku jednotky 
k užívání bytu. To platí i v případě, že se 
určitá část přenechá některému vlast-
níku jednotky k výlučnému užívání.
Nařízení vlády č. 366/2013 Sb., o úpra-
vě některých záležitostí souvisejících 
s bytovým spoluvlastnictvím, v § 5 uvá-
dí, mimo jiné, že společnými částmi 
domu jsou výplně stavebních otvorů 
hlavní svislé konstrukce (okna včetně 
okenic). Občanský zákoník dále v § 1166 
odst. 1 písm. b) bod 2 upravuje institut 
„výlučného užívání“ společných částí 
příslušejícího vlastníku určité jednotky 
(může se jednat např. o  balkony či lo-
džie přístupné přímo jen z  bytu atd.). 
Společná část bude i  v  tomto případě 
ze spoluvlastnického hlediska společná 
všem vlastníkům, avšak k jejímu užívá-
ní bude mít výlučné právo vlastník jed-
notky uvedený v prohlášení (či v  jiném 
dokumentu, na jehož základě vznikají 
jednotky – smlouva o  výstavbě, do-
hoda spoluvlastníků či manželů nebo 

rozhodnutí soudu). Důležitou roli pro-
to hraje prohlášení vlastníka, stanovy 
nebo rozhodnutí shromáždění vlastní-
ků.
Okno, ač je společnou částí domu, je 
uvnitř bytu ve výlučném užívání vlastní-
ka jednotky, včetně žaluzií, proto jejich 
drobná oprava je věcí vlastníka, pokud 
jste se ve společenství nedohodli ji-
nak. Vlastník jednotky spravuje svůj 
byt, jak to vyžaduje nezávadný stav 
a  dobrý vzhled domu; jde-li však 
o  společné části uvnitř bytu a  spo-
lečné části, které slouží vlastníku 
jednotky k  výlučnému užívání, pro-
vádí a hradí pouze údržbu a drobné 
opravy (§ 1175 odst. 2 občanského 
zákoníku).
Dále jste si v SVJ mohli určit pravidla pro 
drobné opravy a údržbu bytu, např. s od-
kazem na nařízení vlády č. 308/2015 Sb., 
přestože se týká nájemců bytů. Podle na-
řízení vlády č. 308/2015 Sb., o vymezení 
pojmů běžná údržba a  drobné opravy 
související s  užíváním bytu, se za drob-
né opravy považují opravy bytu a  jeho 
vnitřního vybavení, pokud je toto vyba-
vení součástí bytu a je ve vlastnictví pro-
najímatele (vlastníka), a to podle věcné-
ho vymezení nebo podle výše nákladů. 
Podle věcného vymezení se za drobné 
opravy považují mimo jiné opravy jed-
notlivých částí dveří a oken a jejich sou-
částí, kování a klik, výměny zámků včetně 
elektronického otevírání vstupních dveří 
bytu a opravy kování, klik, rolet a žaluzií 

u oken zasahujících do vnitřního prosto-
ru bytu.
Podle výše nákladů se za drobné opra-
vy považují další opravy bytu a  jeho 
vybavení a  výměny jednotlivých před-
mětů nebo jejich součástí (ty, které jsou 
v  nařízení vlády vyjmenované), jestliže 
náklad na jednu opravu nepřesáhne 
částku 1  000 Kč. Provádí-li se na téže 
věci několik oprav, které spolu souvisejí 
a časově na sebe navazují, je rozhodu-
jící součet nákladů na související opra-
vy. Náklady na dopravu a  jiné náklady 
spojené s  opravou se do nákladů na 
tuto opravu nezapočítávají a  hradí je 
nájemce.
V případě, že součet nákladů za všech-
ny zde uvedené drobné oprav přesáh-
ne v kalendářním roce částku rovnající 
se 100 Kč/m2 podlahové plochy bytu, 
další opravy v daném kalendářním roce 
se nepovažují za drobné opravy. Podla-
hovou plochou bytu se pro účely toho-
to nařízení rozumí součet podlahových 
ploch bytu a všech prostorů, které jsou 
s bytem užívány, a to i mimo byt, pokud 
jsou užívány výhradně nájemcem bytu; 
podlahová plocha sklepů, které nejsou 
místnostmi, a podlahová plocha balko-
nů, lodžií a  teras se započítává pouze 
jednou polovinou.
Doporučuji proto, aby nedocházelo ve 
vašem společenství k dohadům, abyste 
si pravidla pro drobné opravy a běžnou 
údržbu bytu nastavili a odsouhlasili na 
shromáždění vlastníků.

Jsme SVJ. V domě jsme vyměnili okna. Firma do oken zadarmo namontovala žaluzie. Jeden z vlastníků chce nyní 
úhradu za opravu (přetržená lanka) žaluzií. Kdo má opravu žaluzií hradit? Vlastník bytu argumentuje tím, že okna 
tvoří plášť domu a žaluzie patří k oknu, proto je to věc všech, a proto má opravovat žaluzie společenství.
 F. K., Kolín

Opravy ve společenství vlastníků jednotek
Bydlení | JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR
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Pronajímatel na takovýto postup nemá 
právo. Jako nájemce máte právo přijímat 
do své domácnosti (v  bytě) kohokoli. 
Učinil jste správně, že jste tuto okolnost, 
soužití s dcerou ve své domácnosti, pro-
najímateli řádně a včas oznámil. Tato po-
vinnost vyplývá z občanského zákoníku, 
kdy platí, že přijme-li nájemce nového 
člena své domácnosti, oznámí zvýšení 

počtu osob žijících v bytě bez zbytečné-
ho odkladu pronajímateli; ne učiní-li to 
nájemce ani do dvou měsíců, co změna 
nastala, má se za to, že závažně porušil 
svou povinnost.
Na druhé straně má sice pronajímatel 
právo vyhradit si ve smlouvě souhlas 
s  přijetím nového člena do nájemcovy 
domácnosti, ale toto neplatí, jedná-li 

se o osobu blízkou anebo další případy 
zvláštního zřetele hodné. Pro souhlas 
pronajímatele s přijetím osoby jiné, než 
blízké, za člena nájemcovy domácnosti 
se vyžaduje písemná forma.
V  žádném případě pak není dán žádný 
důvod k  tomu, aby vás pronajímatel 
nutil k  podpisu nové nájemní smlouvy 
s vyšším nájemným. 

Samozřejmě, že tento postup prona-
jímatele není v  souladu s  občanským 
zákoníkem, konkrétně s  ustanovením 
§ 2249. Zvyšování nájemného není dik-
tát, ale dohoda dvou smluvních stran 
nájemní smlouvy, tj. nájemce a prona-
jímatele.
Uvedené ustanovení dává smluvním 
stranám možnost dohodnout si zvy-
šování nájemného přímo v  nájemní 
smlouvě nebo naopak si v  nájemní 
smlouvě možnost zvyšování nájemné-
ho vyloučit.
V  případě, že tu takováto dohoda 
smluvních stran není, pak může pro-
najímatel v  písemné formě navrhnout 
nájemci zvýšení nájemného až do výše 
srovnatelného nájemného obvyklého 
v  daném místě.  Takto může pronají-
matel zvýšit nájemné celkem za tři roky 
o 20 %. Předložit návrh na zvýšení ná-
jemného je možné jednou za 12 měsíců.
Pokud tyto podmínky pronajímatel spl-
nil, a vy přesto s předloženým návrhem 
na zvýšení nájemného nesouhlasíte, 
doporučuji vám, abyste do dvou měsíců 
na návrh reagovali svým protinávrhem 
a  pokusili se s  pronajímatelem dohod-
nout na kompromisu. V  případě, že se 
na zvýšení nedohodnete, běží prona-
jímateli, po vaší dvouměsíční lhůtě na 
vyjádření, lhůta dalších tří měsíců, kdy 

může podat návrh na zvýšení nájemné-
ho k soudu.
Soud na návrh pronajímatele rozhodne 
o  nájemném do výše, která je v  místě 
a čase obvyklá, tj. na základě znalecké-
ho posudku, s  účinky ode dne podání 
návrhu soudu, to znamená, že když 
soud rozhodne ve prospěch pronajíma-
tele, doplatíte nájem zpětně až ke dni 
podání návrhu pronajímatelem. Z pra-
xe je známo, že toto soudní řízení je bo-
hužel většinou pro nájemce neúspěšné 
a  hlavně finančně nákladné (soudní 

poplatek, advokáti, zpětné doplacení 
nájemného).
Situaci nemohu posoudit, jelikož nevím, 
jaká je nynější výše vašeho nájemného, 
v  jaké lokalitě bydlíte. Mohu jedině do-
poručit, abyste se pokusili s pronajíma-
telem na výši nájemného dohodnout. 
Výpověď z  nájmu bytu musí být v  sou-
ladu s občanským zákoníkem. To, že se 
nyní budete domlouvat na výši nájem-
ného, že nechcete hned přistoupit na 
pronajímatelův návrh, není důvodem 
k ukončení nájmu bytu. 

FOTO: Depositphotos

Bydlím v nájmu, nedávno se ke mně přistěhovala dcera, kterou opustil partner. Pronajímateli jsem toto písemně 
oznámil a požádal o úpravu výše záloh za služby. Pronajímatel mi odpověděl, že nesouhlasí s  tím, aby dcera se 
mnou v bytě bydlela, jedině za podmínky, že podepíšu novou nájemní smlouvu s vyšším nájemným. Má na tento 
postup pronajímatel právo? L. K., Jeseník

Další člen nájemcovy domácnosti
Bydlení | JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR

Bydlíme 26 let v nájemním bytě. Pronajímatel nám nyní oznámil, že nám zvyšuje nájemné od 1. 4. 2021 o 1 000 Kč 
a nebudeme-li toto akceptovat, má za to, že nemáme dále zájem v bytě bydlet, že si tedy hledáme jiné bydlení a byt 
do 30. 4. 2021 vyklidíme. Je tento postup vůbec možný? Děkujeme za odpověď. K. L., Prostějov

Pronajímatel nás chce bezdůvodně vystěhovat
Bydlení | JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR
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Kde prodat? 
Mnohé z  nás uspokojují nejrůznější 
ruční práce a zejména v době, kdy jsou 
prakticky všechny venkovní aktivity za-
kázané, může jít o skvělé vyplnění času. 
Výrobky, které takto vzniknou, lze na-
víc prodávat a získat tak určité finanční 
prostředky, které v  domácím rozpočtu 
určitě potěší. Prodávat je můžete také 
prostřednictvím internetových tržišť, 
kde vystavíte fotografii výrobku, popis 
výrobku a kontakt na vás. Pokud se vý-
robek prostřednictvím portálu prodá, 
portál inkasuje z  jeho prodeje provizi. 
Portálů, kde můžete výrobky prodávat, 
je několik. Patrně nejznámější je fler.cz, 
kde se nabízejí výrobky všeho druhu, 
podobně jako na www.simira.cz. Na spe-
cializovaných stránkách www.ceskatvor-
ba.cz se zase prodávají výrobky řezbářů, 
kovářů, sklářů, ale také módních návr-
hářů nebo umělecká keramika. 

Jednorázově, nebo soustavně? 
Pečete dorty, chleby, šijete oteplovačky, 
stavíte krmítka, háčkujete dečky, vyšívá-
te ubrusy, které nabízíte i ostatním? Po-
kud máte odbyt, pak nezbývá než vám 
pogratulovat k tomu, že jste šikovní a že 
dokážete vyrábět to, o co je zájem. Jak se 
ale na vaši jinak jistě bohulibou činnost 
dívá zákon a  jaké jsou vaše povinnosti? 
V první řadě je třeba rozdělit vaše prode-
je na občasné (příležitostné) a soustavné. 
Pokud se například bude vašemu souse-
dovi líbit, jaká jste si stloukl krmítka na 
zahradu, a poprosí vás, zda byste mu za 
úplatu nevyrobil podobná, pak se o da-
ňovou povinnost starat nemusíte. Stejně 

tak pokud má vaše jabloň nadúrodu, vy 
z jablek usušíte křížaly a ty prodáte. 
Jde o  jednorázovou činnost, kterou se 
běžně neživíte a jejíž výdělek navíc nepře-
sáhl 30 000 korun ročně. Jak přesně se od 
sebe liší jednorázový prodej a soustavná 
činnost? Zákon soustavnou činnost do-
slova nedefinuje, je ale jasné, že to, co 
se několikrát za rok opakuje, či dokonce 
kaž dý měsíc, je již podnikáním. Pokud 
tedy ušijete jedny jediné kalhoty a  pro-
dáte je každý měsíc, jde již podle zákona 
o podnikání. 

Podnikání bez živnostenského 
listu je trestné
Podnikat nelze jen tak, načerno, v  tako-
vém případě se vystavujete postihu za 
nepovolené podnikání. K  podnikání je 
třeba si zřídit živnostenské oprávnění, 
pro běžné pečení, šití, háčkování stačí tzv. 
volné živnostenské oprávnění, ke které-
mu nepotřebujete prokázat svou odbor-
nou erudici, například výučním listem. 
Živnost stačí za tisíc korun pouze ohlásit 
na živnostenském úřadě a pak pochopi-
telně platit veškeré poplatky, které jsou 
s  podnikáním spojené, tedy daně a  so-
ciální a zdravotní pojištění. Pokud jste za-
městnanci a živnost hodláte využít pouze 
na přivýdělek, pak volíte živnost vedlejší. 
V prvním roce tohoto podnikání (pozor, 
jde o kalendářní rok) jste osvobozeni od 
placení záloh na sociální a zdravotní po-
jištění. Za tento rok ale musíte vyplnit 
daňové přiznání, pochopitelně v souladu 
s vaším hlavním výdělkem. Do daňového 
přiznání uvedete svoje příjmy a  určíte, 
zda chcete danit tak, že uvedete skutečné 

náklady na výrobu, nebo pomocí tzv. 
daňových paušálů. Výdaje jsou tak sta-
noveny procentem z  příjmů, například 
u prodeje vlastních výrobků jde o 60 %. Je 
otázkou, co je pro vás výhodnější. Pokud 
vyrábíte ze skutečně drahého materiálu, 
pak se může vyplatit danit prostřednic-
tvím skutečných nákladů. Jako výsledek 
v  daňovém přiznání získáte daň, kterou 
je třeba do určitého data zaplatit. Její 
výše, nebo to, že ji nemusíte platit vůbec, 
je ovlivněna výší výdělku, dále pak tím, 
zda se „vejdete“ do slevy na poplatníka, 
slevy na manžela či manželku apod.

Zálohy jen na sociální pojištění
Přehled příjmů a  výdajů je třeba zaslat 
také vaší zdravotní pojišťovně a  správě 
sociálního zabezpečení. Pokud pokraču-
jete v podnikání i nadále, už se neobejde-
te bez placení sociálního a  zdravotního 
pojištění, a  to přesto, že ho za vás platí 
i váš zaměstnavatel za činnost hlavní. Na 
základě toho, kolik jste za uplynulý rok 
vydělali, se zjistí zálohy na sociální pojiš-
tění na další rok. Minimální výše záloh je 
1  036 korun. Pokud jste nevydělali více 
než 85 059, pak sociální pojištění nepla-
títe vůbec. Pozor, jde o čistý výdělek, ne-
očištěný o tzv. daňový paušál. V hrubém 
jde tedy o  výdělek přes 140  000 korun 
ročně. Zdravotní pojištění se platí za celý 
rok podle výše výdělku, zálohy se nehra-
dí. V  současné době je podávání těchto 
přehledů kvůli pandemii posunuto, ale za 
běžné situace platí termín konec května. 
Stejně tak neplatí běžný termín pro po-
dávání daňového přiznání, kterým je za-
čátek dubna.   Michaela Kadlecová

Mnoho zábavy v současné době nemáme, a tak se ti zručnější z nás vrhli na vyrábění všeho možného. Z koníčku se pro 
některé z nás stala dokonce součást obživy, neboť o kvalitní výrobky je stále zájem. Pokud i vy patříte k těm, kteří něco 
tvoří, můžete své produkty zkusit nabídnout jiným. Ještě předtím, než se do toho pustíte a začnete prodávat, je ale 
dobré vědět, jak je to s daněmi a dalšími povinnostmi vůči státu.

Šijete, pečete, tvoříte? Kde prodat a co na to zákony?

FOTO: Pixabay
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Ačkoli se to tak může nyní jevit, není my-
šlenka AI žádnou novinkou. Počátky této 
idey lze nalézt již v teoriích antických fi-
losofů, kteří se snažili objevit podstatu 
lidské mysli. Historie umělé inteligence, 
tak jak ji známe dnes, se ovšem začala 
psát až v první polovině 20. století, kdy 
již existovaly programovatelné stroje 
a  první počítače. V  této době vzniklo 
také vědeckofantastické drama Karla 
Čapka R.U.R., kde tento významný čes-
ký spisovatel, jako vůbec první na světě, 
použil (a  tedy i  vymyslel) slovo robot. 
Současně prostřednictvím děje zpodob-
nil již zmíněný strach z nadvlády robotů. 
V  roce 1950 již byla umělá inteligence 
předmětem zkoumání mnoha labora-
toří po celém světě. V  téže době Alan 
Turing představil takzvaný Turingův test 
a položil tak základ pro teorii strojového 
učení. Účelem tohoto testu bylo, a  do-
dnes je, zjistit, zda lze zkoumaný stroj, 
program nebo umělou inteligenci sku-
tečně pokládat za inteligentní.
Turingův test zpravidla probíhá ve dvou 
oddělených místnostech. V jedné z nich 
se nachází počítač (subjekt) spolu s člo-
věkem a ve druhé další člověk (testující), 
jehož úkolem je rozpoznat, zda probíha-
jící konverzaci vede s člověkem, nebo se 
strojem. Testující tak postupně pokládá 
sérii otázek, jež jsou náhodně kladeny 
počítači a  člověku ve druhé místnosti. 
Pokud testující osoba nerozpozná roz-
díl mezi odpověďmi stroje a člověka, je 
daný počítač, případně software nebo 
AI, vyhodnocen jako inteligentní. Turin-
gův test ani zdaleka nezkoumá všech-
ny aspekty, jimiž by umělá inteligence 
měla oplývat, i tak ovšem dodnes patří 
mezi tradiční metodiku.
V  sedmdesátých letech (konkrétně 
1972) se AI dostalo také do světa medicí-
ny, v němž figuruje, stejně jako v oblasti 
překladů, dodnes. Až doposud se vý-
zkumy kolem umělé inteligence, mimo 
jazyk, zabývaly zejména řešením složi-
tějších algebraických problémů nebo 
prokazováním a  simulováním matema-
tických vět. Jednalo se tedy především 
o laboratorní využití, jež mělo od dnešní-
ho použití AI poměrně daleko. I proto po 
popsaném „zlatém věku“, probíhajícím 
v  50.–70. letech 20. století, následoval 
útlum zapříčiněný nedostatkem finanč-
ních i technických prostředků.

Na konci 20. století se do historie umě-
lé inteligence zapsala také japonská fir-
ma Sony. V roce 1999 uvedla domácího 
mazlíčka AIBO, který uměl reagovat na 
více než sto hlasových příkazů. V  roce 
2005 vznikl první autonomní automobil 
Stanley a  započal tak trend samořídí-
cích automobilů i dopravních prostřed-
ků obecně. Druhá dekáda 20. století za-
znamenala nástup virtuálních asistentů 
a historie umělé inteligence se tak po-
souvá téměř do současnosti. Rok 2011 
je rovněž spojený se zvyšujícím se zá-
jmem o  takzvaná big data. Respektive 
jejich analýzu, jež slouží pro předvídání 
uživatelského chování a  utváření mar-
ketingových strategií. Pokroku se do-
čkalo také strojové učení a světlo světa 
spatřila jablečná asistentka Siri. V roce 
2014 se k  Siri přidala také Cortana ze 
stáje Microsoftu a  Alexa od Amazonu. 
V  roce 2012 zase vědci z  Google labo-
ratoří vybudovali neuronovou síť, která 
zvládla rozpoznat (vyhledat) obrázky 
koček. Tento úkol přitom umělá inteli-
gence vykonává, aniž by jí předtím bylo 
řečeno, jak kočka vypadá.
Umělá inteligence je postavena na da-
tech. Na skutečně velkém množství dat. 
Obecně proto platí, že čím více dat bude 
mít k dispozici, tím bude její funkciona-
lita, a s tím i využití, lepší a efektivněj-
ší. Co umělá inteligence již zvládá a na 
co se v  nadcházejících letech můžeme 
těšit. Nyní již pro AI není problém ani 
převod textu na řeč, rekonstrukce a re-
staurování obrazu a  videa, rozpozná-
vání znaků, automatické rozpoznávání 
tváří, cílený marketing, stanovování 
vhodné výše cen, třídění pošty (rozpo-
znání SPAMU), předvídání poruch stro-
je, digitalizace firemních dokumentů, 
vytváření elektronických učebnic, kom-
ponování hudby a  malování obrazů. 

V budoucnosti (a nikoliv příliš vzdálené) 
se s  AI počítá i  v  oblastech integrace 
chatbotů do zákaznické péče či komuni-
kace s klienty, tvorby autonomních do-
pravních prostředků, omezení plýtvání 
jídlem, integrace do domácích spotřebi-
čů, rozvážkových systémů zboží a jídla, 
virtualizace a holografické projekce.
Abychom si vše dokázali představit 
mnohem jednodušeji, nabízím několik 
praktických příkladů. Dnes již není pro-
blém, aby umělá inteligence dokázala 
za zesnulého autora složit hudební dílo 
Antonína Dvořáka (https://www.from-
thefutureworld.cz/) nebo namalovat ob-
raz v  duchu Rembrandta (https://www.
nextrembrandt.com/). Dokáže si poradit 
i s retušemi fotografií a videí, a dokon-
ce dokáže i kolorovat již zašlé staré čer-
nobílé snímky (https://www.myheritage.
cz/incolor). Stále se vám zdá, že se vás 
AI netýká? Naopak. Vaše pračka, sušič-
ka, lednička, žehlička a  mnoho dalších 
spotřebičů jsou již dnes „prošpikovány“ 
umělou inteligencí, která se snaží efek-
tivněji vyhodnotit požadované situace 
a  lépe tak pak fungovat (https://www.
philips.cz/c-p/PSG9050_20/perfectcare-
-9000-series-parni-generator).
Nakonec bych ještě měl zmínit, kam 
vlastně AI směřuje. Původně byla AI 
vyvíjena jako pomocník pro usnadně-
ní života a  práce člověka, ale budeme 
také doufat, že po čase AI nevyhodnotí 
člověka jako nedokonalého a  nebude 
jej chtít také zlepšit a  optimalizovat. 
Vždyť již nyní existují projekty, kde ho-
lografické projekce člověka jsou k  ne-
rozeznání od reálné osoby (např. zde 
https://www.televizeseznam.cz/video/
ekonomika-1240680-1/zivy-rozhovor-s-
-hologramem-vodafone-v-karlovych-va-
rech-ukazal-co-umi-5g-sit-63946611).
 Josef Kůta

Určitě každý někdy slyšel o pojmu umělá inteligence, světově označovaná jako AI (Artificial Intelligence). Kde se 
s ní ale můžeme setkat? Všude kolem nás. Rozmach umělé inteligence v posledních letech prudce stoupá a podle 
některých vědců, zejména těch, co „předpovídají budoucnost“, se budoucnost Země neobejde bez umělé inteli-
gence. Co to vlastně AI je? Podle odborných článků umělá inteligence je soubor algoritmů vykazující známky inte-
ligentního chování a jedná se o související obor informatiky.

FOTO: Pixabay

Počítače s vlastním mozkem



Hadí mord španělský  
(Scorzonera hispanica)  
Český název této zapomenuté zeleni-
ny nezní zrovna nejlíp, říká se jí také 
černý kořen, což signalizuje, že právě 
podzemní část této rostliny je tou, kte-
rá nás bude zajímat. Najdete ji dokonce 
i v některých přírodních lokalitách Čech 
a jižní Moravy, u nás patří k ohroženým 
druhům. 
Její pěstování není nijak složité, vyžaduje 
propustnou kyprou zeminu a  slunnou 
polohu, semínka lze vysazovat v březnu 
a dubnu rovnou na stanoviště, sklízet ji 
můžete od října. Pokud výsadbu na jaře 
nestihnete, v  srpnu dostanete druhou 
šanci, to pak ale s  úrodou počítejte až 
příští rok. Semínka si na internetu nebo 
ve specializovaných obchodech opatříte 
bez problémů.
Kořeny hadího mordu se sklízejí od 
října, jsou na povrchu zbarvené do 
černa, pod tenkou slupkou se ukrývá 
bílá křehká dužina, kterou můžete kon-
zumovat syrovou nebo tepelně uprave-
nou. Její chuť se dá přirovnat k chřestu, 
ale na rozdíl od něj starší exempláře 
nehořknou. Dají se skladovat podobně 
jako jiná kořenová zelenina. Oloupané 
kořeny můžete strouhat a použít k pří-
pravě salátu či pomazánky, nejčastěji se 
ale podává vařená ve slané vodě, politá 
máslem, bez obav ji ale můžete podávat 
i pečenou.

Vigna čínská (Vigna sinensis) 
Přesto, že název rostliny svádí k  do-
mněnce, že pochází z  Číny, jejím pů-
vodním domovem je africký kontinent. 
Uplatníte ji stejně jako tradiční zele-
né fazolky. Rozdíl je v  tom, že její chuť 
je sladší a  delikátnější. Jedí se lusky 
a  v  nich obsažená semena. Její pěsto-
vání je výhodné i  vzhledem k  výrazně 
větším výnosům, protože plody vigny 
čínské jsou delší. A  co je důležité, ne-
dřevnatí, takže jejich kuchyňská úprava 
je velmi snadná. Rostlina také dobře 
odolává nemocem, což z  ní dělá žha-
vého favorita v  žebříčku pěstitelských 
tipů. Vysazuje se v  polovině května. 
V  kuchyni s  ní můžete nakládat stejně 
jako s fazolkami. 

Povíjnice batátová  
(Ipomoea batatas)
Sladké brambory neboli batáty už sice 
nejsou u nás zcela neznámou exotickou 
novinkou a v některých supermarketech 
se dají koupit, přesto bychom jim místo 
na vlastní zahradě neměli upřít. Nejen, 
že se vám při sklizni odvděčí velkými 
hlízami se zářivě oranžovou dužinou, 
ale navíc je můžete pěstovat jako okras-
nou rostlinu se zvonovitými krásnými 
květy podobnými těm, jaké známe od 
jejich příbuzných – okrasných povíjnic 
nachových. K  výsadbě můžete použít 
semena, sazenice, ale i hlízy – podobně 

jako je tomu u brambor. Pokud pro sad-
bu použijete hlízy koupené v  obchodě, 
nechte je nejprve naklíčit, zkrátíte tak 
vegetační období a  sklizně se dočkáte 
dříve. Povíjnice batátová nesnáší chlad, 
a  tak se vysazuje až tehdy, když pomi-
ne období posledních jarních mrazíků. 
Kuchyňské použití sladkých brambor 
je všestranné – vaří se, pečou, přidáva-
jí se do salátů nebo bramborové kaše. 
Ve starší literatuře se dokonce zmiňují 
jejich afrodiziakální účinky, a  vzhledem 
k tomu, že obsahují řadu biologicky cen-
ných látek, je takový efekt celkem prav-
děpodobný. Především jsou ale velmi 
chutné a jednotlivé hlízy mohou vážit až 
tři kila, takže jedinou nasytíte i velmi po-
četnou rodinu.

Kiwano – Africká okurka  
(Cucumis metuliferus)
Jestliže mezi našimi pěstitelskými tipy 
hledáte něco lahodného a sladkého, pak 
je kiwano tím pravým favoritem. Stejně 
jako povíjnice batátová, i v tomto přípa-
dě jde o pnoucí rostlinu. Nesnáší chlad 
a potřebuje dostatek slunce a tepla, tak-
že je ideální pro pěstování ve fóliovníku 
či skleníku. Tím ale výčet potenciálních 
nevýhod pěstování africké okurky končí. 
Kladů má tato rostlinka tolik, že by byl 
hřích se s ní blíže neseznámit. 
Semena se k  předpěstování vysévají 
přibližně na přelomu dubna a  květ-
na, vzešlé rostlinky se pak přesadí na 
vhodné místo koncem května a v prů-
běhu června. Ale je možné semena za-
čátkem června vysévat přímo do půdy. 
Kiwano je odolné proti plísním, takže 
pokud mu zajistíme dobré podmínky 
pro zdárnou vegetaci, v  červenci nebo 
září se můžeme radovat při sklízení 
žlutohnědých načervenalých plodů 
tvarem podobných přerostlým okur-
kám nakládačkám. Váží 200–300 gramů 
a  pod slupkou je šťavnatá zelenožlutá 
dužina s drobnými jadérky a chutí při-
pomínající kombinaci melounu a  kiwi. 
Plody vydrží uskladněné až šest měsíců 
a vzhledem k tomu, že jsou nejen chu-
ťově velmi delikátní, ale obsahují i  po-
měrně vysoký obsah vitaminu C, hořčí-
ku a draslíku, vyplatí se jejich pěstování 
vyzkoušet.  Hana Kubová
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Retro je v  kurzu a  exotika nikdy neomrzí. Netýká se to jenom starožitností a  dalekých cest. Pokud se rádi na jaře 
pachtíte s  rýčem, motykou a  hráběmi na zahrádce, zkuste letos kromě mrkve, cibule a  brambor přidat do svého 
zahradnického repertoáru něco docela nového. Nebo aspoň staronového, protože některé dříve běžné plodiny upadly 
v zapomnění, a  ty exotické nedočkavě vyhlížejí, až je objevíte. Vzpomeňte si třeba na dýni hokaido. Ještě před pár 
lety její nádherně žlutooranžové plody v našich končinách téměř nikdo neznal, zato dnes už se v mnoha zahrádkách 
a především jídelníčcích Čechů i Moraváků bezpečně zabydlela. Je nejen lahodná a univerzální, ale taky mimořádně 
zdravá. Pojďme se tedy podívat, jaké další žhavé kandidáty letošní pěstitelské sezony máme na výběr.

Exotika a retro na zahrádce

Kiwano – Africká okurka  FOTO: Pixabay
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Správné znění tajenky z čísla 5:  Všichni jsme byli dětmi, ale málokdo si na to pamatuje. Správně luštil a potřebné štěstí 
při losování měl Miloš Dohnal z Dolního Újezdu. Blahopřejeme! Získává výhru od vydavatelství Enigma, které připravuje naši 
křížovku a je také vydavatelem časopisu Křížovky pro každého, jehož další čísla vycházejí 13. a 27. dubna. Na tajenku z tohoto 
čísla čekáme do 26. dubna 2021 na doručovací adrese redakce nebo na e-mailu novakova.miloslava@cmkos.cz.
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