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„Vládo, konej!“ vyzvali odboráři na sobotní demonstraci
Symbolicky pět minut po dvanácté odstartovala v sobotu 8. října na Václavském náměstí demonstrace proti chudobě, 
již svolala Českomoravská konfederace odborových svazů. Ze všech regionů ČR na ni přijely demonstrovat tisícovky lidí, 
požadujících, aby vláda začala jednat. Sjednotily je obavy z pádu do ještě hlubší krize, než jakou právě kvůli extrémní 
inflaci a strmému růstu energií a komodit země zažívá. 

„Jsme tady proto, protože že se bojíme 
o dny příští. Jsme tady proto, abychom 
dali vládě najevo, že je potřeba pomáhat 
České republice, že je potřeba pomá-
hat lidem, že je potřeba pomáhat fir-
mám. Pokud se tak nestane, máme před 
sebou obrovské problémy,“ zdůvodnil 
svolání demonstrace předseda ČMKOS 
Josef Středula. Předsedkyně Odborové-
ho svazu zdravotnictví a sociální péče 
Dagmar Žitníková nepřímo vyzvala vlá-
du k rezignaci, pokud nebude jednat 
k zajištění důstojného života lidí. „Kdo 
chce, hledá způsob, kdo nechce, hledá 
důvod. Vládo, hledej způsoby. Pokud je 
hledat nechceš, předej to jiným,“ řekla 
ve svém vystoupení Žitníková. 
„Poté, co byla protestními akcemi obča-
nů a odborářů (vláda) konečně pro-
buzena, debatuje, diskutuje, zvažuje  
a navrhuje. Ještě ani nestačila dokončit 
proces stanovení pravidel pro čerpání 

pomoci pro zaměstnavatele z prostřed-
ků Mimořádného dočasného rámce EU. 
A čas běží, konkrétní opatření na pomoc 
se rodí pomalu a loď ekonomiky se začí-
ná pozvolna potápět,“ řekl k tisícovkám 
demonstrujících odborářů předseda 
Odborového svazu KOVO. 
Emotivním projevem oslovil demonst-
ranty také předseda Národní rady osob 
se zdravotním postižením ČR Václav Krá-
sa: „Nedávno mi psala jedna velmi stará 
paní, pane Kráso, pomozte mi, já mám 
kyslíkový přístroj, a nemůžu bez něj žít, 
ale ten je tak drahý na elektřinu, že to 
nemůžu zaplatit. Co mám dělat? Chce-
me opravdu, aby naši staří a nemocní 
lidé takto trpěli?“ Upozornil také na ros-
toucí obavy z válečné konfrontace. „My, 
lidé se zdravotním postižením, se straš-
ně bojíme války. My se neumíme bránit, 
my se jí opravdu bojíme. A pořád kolem 
sebe slyšíme, že bude válka, že se chystá 

válka, že je potřeba zbrojit. My se války 
bojíme, my nechceme válku. My chce-
me, aby se politici celého světa snažili 
dohodnout. Aby neválčili,“ řekl Krása. 
„Požadujeme zestátnění kritické infra-
struktury ze strany státu v oblasti ener-
getiky či vodního hospodářství. Energie 
se musí stát veřejným statkem, a ne být 
nástrojem extrémních spekulací ohrožu-
jících celé regiony a státy. Nebudeme 
čekat na to, až v důsledku enormních 
nákladů na energie začnou krachovat 
firmy, které vytvářejí pracovní místa,“ 
řekl v prohlášení předseda OS KOVO 
Roman Ďurčo. „Vládo, je pět minut po 
dvanácté, proto konej rychle a efektivně, 
v zájmu naší země, jejích podniků a oby-
vatel. Sociální smír je jednou z nejcen-
nějších hodnot, kterou máme. Udělejme 
vše pro to, abychom ji neztratili,“ shrnul 
předseda OS KOVO v závěru protestu 
společný postoj demonstrujících.  (jom)
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Na Václavském náměstí vystoupil předseda OS KOVO Roman Ďurčo. FOTO: Jiří Mareček
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Zaměstnanci letecké společnosti z Kunovic si polepší, firma jim vyplatí prémie sedm tisíc korun a od ledna zvýší mzdy. 

Ve čtvrtek 6. října se v Dolní Lomné na Třinecku sešli zástupci odborářů i zaměstnavatelských svazů z Česka, Polska 
a Slovenska. Hlavním tématem mezinárodní konference bylo řešení energetické krize a její dopady na ocelářskou  
a hutní výrobu.

I když výrazně ustoupili z původních 
požadavků, odboráři jsou spokojení. 
Vedení letecké společnosti Aircraft 
Industries (AI) totiž všem zaměstnan-
cům ještě do konce roku vyplatí dvo-
jí mimořádné odměny a od 1. ledna 
navýší mzdy. Omnipol, který továrnu 
koupil od ruských majitelů, navíc dekla-
roval zachování zaměstnanosti a výro-
by L 410. „Firma všem zaměstnancům 
vyplatí v zářijové a listopadové výpla-
tě mimořádnou odměnu 3 500 korun  
a od ledna zvýší mzdový výměr. Záro-
veň jsme se dohodli na navýšení pří-
platků za práci v noci nebo ve výškách 
a rozšířili benefit v podobě rehabilitací 
i na další profese,“ prozradil v kostce 
odborový předák Josef Mikula po bez-
mála tříhodinovém jednání s vedením 
společnosti. S výsledkem je spokojený. 
„Co se nám nepodařilo dohodnout, 
předložíme znovu v prosinci v návrhu 
změn pro jednání o kolektivní smlouvě 

na období od dubna 2023 do března 
2024. Stávající dohodou jsme jen smáz-
li dluh bývalého vedení,“ uvedl Mikula.
Jelikož se zaměstnancům AI naposle-
dy zvyšovaly mzdy loni 1. dubna (o 3,2 
procenta) a o dva měsíce později si 
ještě přišli na mimořádnou odměnu 
v průměru 10 až 12 tisíc korun, odbo-
ry měly na zaměstnavatele poměr-
ně vysoké požadavky. Jejich návrh 
počítal s plošným navýšením mezd  
o pět tisíc korun od září a navrch ješ-
tě vyplacení mimořádné odměny 30 
tisíc korun. Jenže realita je diamet-
rálně odlišná… „S návrhem jsme při-
šli loni 9. prosince, kdy už narůstala 
inflace a hlavně existoval plán na rok 
2022, který počítal s výrobou a prode-
jem 18 letadel. Jenže válečný konflikt 
na Ukrajině všechno zastavil,“ vysvětlil 
zařazení zpátečky Mikula. Lidé si tak 
ještě do konce roku přijdou na mimo-
řádných prémiích na sedm tisíc korun 

a od 1. ledna si polepší minimálně  
o 2 500 korun měsíčně.
Mikula odmítl informace, že odbory 
chystaly stávku. „To je nesmysl, naší 
prioritou je se vždy domluvit. Chápe-
me, že situace není jednoduchá, vždyť 
do Ruska mířilo 95 procent letadel. 
Najít nové trhy a dohodnout kontrakty 
nejde ze dne na den, letadlo není roh-
lík. Zástupci ze společnosti Omnipol 
působící v AI dělají maximum,“ zdůraz-
nil odborový předák, který připomněl 
velký úspěch premiéry letadla L 410 NG 
na dnech NATO v Ostravě. „Je třeba 
zmínit i velký úspěch premiéry čtyřista-
desítky nové generace (L 410 NG) na 
dnech NATO 2022 v Ostravě a poděko-
vat všem zaměstnancům společnosti 
Aircraft Industries, a.s., za skvělou prá-
ci a členům naší odborové organizace 
ZO OS KOVO LET za maximální podpo-
ru při prosazování oprávněných zájmů 
zaměstnanců.“ (red)

Předseda Hutnické odvětvové sekce 
OS KOVO Marcel Pielesz v úvodu kon-
ference zmínil, že záměrem meziná-
rodní jednání je dospět ke společnému 
stanovisku a využít všech nástrojů, jež 
zástupci odborářů, i zaměstnavatelské 
svazy mají, aby společnou strategií při-
měly politické elity k takovým krokům, 
jež budou v boji proti současnému pro-
padu hutního a ocelářského průmyslu 
skutečně efektivní. „Všechny dosavad-
ní podniknuté kroky se ukazují jako 
neefektivní, a především jsou potřebná 
rozhodnutí přijímána příliš pozdě na 

to, aby dokázala negativní vývoj nějak 
významněji ovlivnit,“ konstatoval Mar-
cel Pielesz.
Mirosław Motyka – předseda polské-
Hutnické komory průmyslu a obchodu-
účastníkům předložil precizní analýzu 
vývoje v tomto průmyslovém segmen-
tu za poslední období, i doporučení, 
jež polská hutnická komora prosazuje  
k řešení energetické krize. „To zahrnuje 
mimo jiné zvýšení technických možnos-
tí připojení většího množství elektřiny 
z obnovitelných zdrojů do národního 
energetického systému v Polsku a zjed-
nodušení administrativních postupů ke 
zkrácení investičního procesu do obno-
vitelných zdrojů,“ zmínil polský zástup-
ce některé z navrhovaných kroků pol-
ských ocelářů.
„Toto pracovní setkání, jehož se 
zúčastnila také expertka na ocelářský 
průmysl z industriAll Europe Elsebe-
th Hathaway, je dokladem toho, že 
nechceme apaticky přihlížet tomu, jak 
se díky řadě nekompetentních kroků 

vlády tento klíčový segment průmyslu 
propadá. Zejména řešení energetic-
ké krize formou symbolických daňo-
vých úlev a nesystémových finančních 
pseudopodpor považujeme jak my, tak  
i zástupci zaměstnavatelů za cestu do 
ještě hlubší krize,“ řekl k setkání před-
seda OS KOVO Roman Ďurčo.
Během oficiálního programu konfe-
rence, ale i během kuloárových setkání 
opakovaně zazněla kritika adresovaná 
Evropské komisi, která pro ochranu 
evropského ocelářství před konkuren-
cí ze zemí mimo EU nepodnikla včas 
potřebné kroky. Účastníci jednání se 
shodli na tom, že prosazovat v době 
energetické krize a destabilizované 
geopolitické scény striktní politiku 
Green Dealu, jak požaduje Evropská 
komise, povede k dalšímu prohlubová-
ní krize. „Tvrdošíjné trvání na Bruselem 
dříve nastavených pravidlech napro-
sto neodpovídá realitě, v jaké jsme se 
během necelého jednoho roku ocitli,“ 
dodává předseda OS KOVO. (jom)

Odboráři vyjednali odměny i zvýšení mezd, Omnipol 
zachová výrobu L 410

Oceláři formulovali požadavky a vize na boj s krizí
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Odboráři v Liberty podpořili mítink proti chudobě

Vážení kolegové, odboráři, přátelé,

je to již rok, co jsem měl naposledy tu čest se s vámi podělit o myšlenky a informace v „okénku 
do regionu“. Čas utekl jako voda, covidovou pandemii máme za sebou nebo jsme se s ní naučili 
žít. Máme další vládu a také do letošního jara pro mě nepředstavitelnou válku na Ukrajině.

První ročník Liberty Family Day před hutním areálem Liberty Ostrava v neděli 25. září nabídl přibližně dvěma 
tisícovkám návštěvníků hudební vystoupení známých kapel, exkurzi v huti a další zábavné či vzdělávací atrakce.

Abych nebyl pouze 
pesimistický, máme 
také nové vedení  

OS KOVO. Což je za mě pozitivní zprá-
va. Včera ve škole paní učitelka před-
nášela o existenci odborů, že jde  
o sdružení zaměstnanců, které je 
chrání, a že „hlavním“ odborářem je 
Pepík Středula. Díkybohu ví alespoň 
toto, ale já věřím, že již brzy bude 
dotyčná vyprávět, že největším sva-
zem je OS KOVO a jeho předsedou je 
Roman Ďurčo. 
A tady vidím veliký úkol nás všech na  
RP, v odborových organizacích. Neboj-
me se pracovat s novináři, prodávej-
me úspěchy, které se nám povedou 
při kolektivním vyjednávání a ostat-
ních aktivitách. Vážení odboráři, dělá-
te svou práci dobře, většina ve volném 
čase a byla by škoda, kdyby se o va-
šich úspěších nedozvěděla i široká ve- 
řejnost. A to nemluvím o sociálních 
sítích…
Pokud budete mít zájem, rádi pro vás 
uspořádáme školení na sociální sítě, 
jak pozitivně komunikovat, jak pro-
dávat úspěchy. Pokud chceme zvý-
šit povědomí o odborech a naší prá-
ci, je to nezbytné. Stejně tak máme 
naplánováno školení o investicích,  
o ochraně majetku před inflací, dato-
vé schránky v praxi atd. Vaše nápady  
a náměty na školení s radostí uvítáme. 
Ještě se musím zmínit o jedné věci, 

která mě trápí. Když vám pošleme 
nějakou pozvánku či vám odpoví spe- 
cialisté na nějaký dotaz, často neob-
drží zpětnou vazbu, jak situace dopad-
la. Tady apeluji, informujte nás o vý- 
sledku, je to pro nás důležité. Váš pří-
pad může sloužit jako příklad i v jiných 
organizacích.
Další věcí, na kterou bych rád upo-
zornil, je skutečnost, že se nám tady 
v poslední době „rozmohl takový 
nešvar“, a tím je zánik, likvidace ZO (le- 
tos celkem sedm). Pochopím zánik za-
městnavatele a ukončení výroby, ale 
vážně mě mrzí, když je to z důvodu 
neochoty vykonávat funkci předsedy. 
A znovu jsme u vzdělávání, svazového 
školení pro nové funkcionáře, není se 
čeho obávat, na regionálním pracovišti  
jsme připraveni strávit potřebný čas 
přímo ve vaší ZO a nového funkcionáře 
do problematiky zasvětit. Stačí jen 
chtít. 
Jelikož především Středočeský kraj je 
rozlehlý a dopravní obslužnost přes 
Prahu není ideální, pořádáme „Rozší-
řené jednání Rady KS o předsedy ZO“ 
v různých částech kraje tak, abychom 
vyšli vstříc celému regionu. Povedlo 
se nám překlopit jedno seskupení čle-
nů do ZO a také jsme postupně založili 
odbory ve všech společnostech Fau-
recia a SNOP v okolí Mladé Boleslavi. 
K mé velké radosti se nám daří vyjed-
návat v KS „odměnu“ jedné až čtyř 

mezd pro zaměstnance se ztrátou 
zdravotní způsobilosti z obecných 
příčin (ZP na toto nemyslí a takto 
zasažení zaměstnanci mají nárok na  
0 Kč). Tento benefit vnímáme jako vel-
mi sociálně důležitý. 
Rád bych vás informoval o změně 
zmocněnce za KS Praha, kde dlouho-
letého funkcionáře Miroslava Kvíze 
nahradil David Lavička ze společnosti 
Prakab. Spolupráce je výborná a nové 
pohledy a nápady jsou přínosem pro 
všechny. Taktéž RP se stabilizovalo, 
během tří let se podařilo obměnit 
tři pozice z pěti. Spolupráce se nese  
v duchu pravidla v úvodu článku: „Svět 
okolo nás se rychle mění, a my se 
měníme s ním.“
Na závěr bych vám všem popřál hod-
ně pracovních i osobních úspěchů.  
A nezapomeňte se někdy v této pře-
kotné době zastavit a ohlédnout. 
Může se stát, že „stále v běhu“ pře-
hlédneme nebo si neuvědomíme 
něco důležitého. 

Akci Liberty navštívili také předseda  
OS KOVO Roman Ďurčo a předseda  
ČMKOS Josef Středula. Na setkání  
s tamními odboráři a předsedy základ-
ních organizací vyzvali oba odboroví 
lídři k podpoře a účasti na Demonstraci 
proti chudobě, která proběhne 8. října  
v Praze na Václavském náměstí.
Předseda OS KOVO Roman Ďurčo 
a jeho kolega předseda ČMKOS 
Josef Středula vedli diskuzi nejen se 
svými odborářskými kolegy, ale i s ve- 

dením společnosti Liberty Ostrava. 
„Shoda panovala zejména v oblasti 
nutné větší podpory ze strany státu 
v oblasti průmyslu, řešili jsme rov-
něž téma energetické krize, která 
nebezpečné doléhá na český průmysl. 
Vidíme to velmi podobně, konstatovali 
jsme, že podpora průmyslu v této době 
je velmi malá a ohrožuje chod řady 
společností, zejména těch energeticky 
náročných,“ řekl po jednání předseda 
OS KOVO Roman Ďurčo. (jom)

Okénko do regionu
Okénko do regionu | Ivo Navalaný, vedoucí RP pro Prahu a Středočeský kraj 
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Vlastním byt. Výbor našeho SVJ rozhoduje, a hlavně zapisuje průběh jednání shromáždění, jak se mu 
to hodí. Poslední usnesení shromáždění chci napadnout. Jak mám postupovat?
                                                                                                         J. P., Český Brod

Slyšela jsem, že došlo k velkému zjednodušení podávání žádosti o příspěvek na bydlení. Dokonce prý vše můžu vyří-
dit z domova, nebo že můžu žádost podat online za babičku. Je to pravda?       J. Č., Sokolov

Každý vlastník bytu 
je dnes na základě 
§ 1209 odst. 1 záko- 
na č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoní- 
ku, ve znění pozděj-

ších předpisů, oprávněn soudu navrh-
nout, aby rozhodl ve věci týkající se 
správy domu a pozemku, a v rámci toho 
může též navrhnout, aby soud dočas-
ně zakázal jednat podle napadeného 
rozhodnutí. Není-li návrh podán do tří 
měsíců ode dne, kdy se vlastník jednotky  
o rozhodnutí dozvěděl nebo dozvědět 
mohl, jeho právo zaniká. Podmínkou 
je, že se jedná o přehlasovaného vlast-
níka. Současně musí být splněna pod-
mínka důležitého důvodu pro podání 
takového návrhu.
Za přehlasovaného vlastníka je možné 
považovat i vlastníka jednotky, který 
se shromáždění nezúčastnil, protože 
mu nebyla včas a řádně doručena 
úplná pozvánka, či vlastníka, který se 
hlasování nezúčastnil z vážných důvo-
dů (např. vážné zdravotní důvody). 
Obdobně lze postupovat i v případě 
člena bytového družstva.
Zákon omezuje, jak je uvedeno výše, 

oprávnění vlastníka jednotky lhůtou 
tří měsíců pro podání návrhu, a to ode 
dne, kdy se člen – vlastník jednotky  
o rozhodnutí dozvěděl nebo dozvědět 
mohl. V rámci tohoto návrhu k soudu 
je dále možné žádat dočasný zákaz 
jednat podle napadeného rozhodnu-
tí. S tímto krokem souvisí povinnost 
navrhovatele složit jistotu.
Je nutné v této souvislosti upozornit na 
ustálenou judikaturu Nejvyššího sou-
du, podle které je zrušení rozhodnutí 
shromáždění přípustné pouze ve zcela 
odůvodněných a výjimečných přípa-
dech. Podle judikatury platí, že přehla-
sovaný vlastník jednotky může navrh-
nout soudu, aby rozhodl o záležitostí 
týkající se správy domu a pozemku. 
Přehlasovaný vlastník jednotky je po-
dle této dikce oprávněn podat návrh 
soudu, aby o záležitosti rozhodl, jen  
v případě, že je pro to důležitý důvod.
Soud uspořádá právní poměry vlast-
níků jednotek tzv. podle slušného 
uvážení. Soud může zejména rozhod-
nout, zda se má rozhodnutí uskutečnit 
bez výhrad, s výhradami či proti zajiš-
tění, anebo zda se uskutečnit vůbec 
nemá.

Je-li pro to důležitý důvod, může kaž-
dý vlastník jednotky navrhnout soudu, 
aby rozhodl o záležitosti, která byla 
shromáždění řádně předložena k roz-
hodnutí, ale o které nebylo rozhod-
nuto pro nezpůsobilost shromáždění 
usnášet se.
Je třeba také uvést, že ke zdánlivosti 
rozhodnutí shromáždění (což je roz-
hodnutí, na které se hledí, jako by 
nebylo přijato, a nepůsobí tedy žádné 
právní důsledky) se vyslovuje názor, 
že rozhodlo-li shromáždění v rozporu  
s dobrými mravy o změně stanov 
tak, že odporují kogentním zákonným 
ustanovením, nebo při překročení 
vlastní působnosti, hledí se na jeho 
rozhodnutí, jako by nebylo přijato  
(§ 245 ve spojení s § 1221 občanského 
zákoníku). Tato zdánlivost nastává bez 
dalšího; rozhodnutí není třeba napa-
dat u soudu.
Obdobně i u bytového družstva se 
může každý jeho člen, člen předsta-
venstva nebo kontrolní komise nebo 
likvidátor dovolávat neplatnosti usne-
sení členské schůze pro rozpor s práv-
ními předpisy nebo stanovami (§ 663 
ZOK).

Ke zjednodušení podmínek podání 
žádosti o příspěvek na bydlení došlo 
s účinností od 1. 7. 2022 zákonem  
č. 203/2022 Sb., který novelizoval, změ-
nil zákon č. 117/1995 Sb., o státní so-
ciální podpoře.
Babičce s vyplněním formuláře můžete 
pomoci v případě, že babička má identi-
tu občana, bankovní identitu nebo 
datovou schránku. V úvahu u senio-
rů nejvíce přichází bankovní identita. 
Pokud má babička účet v bance, tak je 
velmi pravděpodobné, že spolu s ním 
již má tzv. Bank ID. Pokud ne, pak na- 
vštivte nejbližší Czech point, kte-
rý bývá například na poště nebo na 

Jak napadnout usnesení SVJ

Příspěvek na bydlení nově

Bydlení | JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR 

Bydlení | JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR 
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Na slovíčko s bezpečákem | Václav Pelc, specialista BOZP, RP OS KOVO Plzeň

Jsem sama s dítětem v pronájmu (doba neurčitá), bydlíme tady přesně rok a dnes mi pronajímatelé dali výpověď 
z nájmu, jako důvod uvedli, že byt potřebuje pronajímatelka zpět pro svou maminku. Před rokem nám tvrdili,  
že maminka je po cévní mozkové příhodě a už se do bytu nevrátí. Teď mi tvrdili, že maminka (ročník 34) se zázrač-
ně zlepšila a bude tady bydlet opět sama. Chodí prý s chodítkem dobře. Byt je umístěn dvě patra pod a nad úrovní  
výtahu, musí se tedy buď vyjet o dvě patra výše, než je byt, a sejít je, nebo naopak o dvě patra níže a vyjít. Ač mamin-
ku neznám, z kusých informací soudím, že je to od nich jen záminka (jednou jsem se ozvala, že je postup pronají-
matelů vůči mně nesprávný). Jak postupovat, pokud si myslím, že jejich důvod výpovědi se nezakládá na pravdivé 
skutečnosti? J. H., Chomutov

V dotaze poukazujete na to, že jste 
obdržela ze strany pronajímate-
le výpověď, kde je uvedeno, že byt 
potřebuje pronajímatel pro svoji mat-
ku, tedy osobu blízkou. Zároveň jste 
vyslovila pochybnosti o tom, zda tento 
výpovědní důvod je pravdivý.
V souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, § 2288 odst. 2 písm. b) může 
pronajímatel vypovědět nájem bytu na 
dobu neurčitou v tříměsíční výpovědní 
době mimo jiné v případě, že potře-
buje byt pro svého příbuzného nebo 
pro příbuzného svého manžela v pří-
mé linii nebo ve vedlejší linii v druhém 
stupni.
Výpověď nájmu bytu vyžaduje písem-
nou formu a musí dojít druhé straně. 
Výpovědní doba běží od prvního dne 
kalendářního měsíce následujícího 
poté, co výpověď došla druhé straně. 
Ve výpovědi musí pronajímatel uvést 
poučení nájemce o jeho právu vznést 
proti výpovědi námitky a navrhnout 
přezkoumání oprávněnosti výpovědi 
soudem, jinak je výpověď neplatná. 
Také musí náležitě popsat důvod výpo-
vědi (například, že chce mít mamin-
ku blíže svého bydlení, aby o ni mohl 
denně pečovat). Pokud tyto náležitosti 
výpověď nesplňuje a chcete se pro-
ti takovéto výpovědi bránit, musí-
te podat proti ní námitky a do dvou 
měsíců od doručení výpovědi žalobu 

na neplatnost výpovědi (přezkoumání 
výpovědi soudem).
Občanský zákoník na takovouto situaci 
pamatuje i jinak, a sice v ust. § 2289. 
V případě, že by pronajímatel nevyužil 
byt do jednoho měsíce po vyklizení 
bytu nájemcem k účelu uvedenému 
ve výpovědi, je povinen nájemci byt 
znovu pronajmout nebo mu nahra-
dit škodu. Tato lhůta (jeden měsíc od 

vyklizení bytu) neběží po dobu potřeb-
nou k úpravě bytu, bylo-li s úpravou 
započato nejdéle do dvou týdnů po 
vyklizení bytu a je-li v ní řádně pokra-
čováno.
Při hledání bytu se jako matka 
samoživitelka zkuste obrátit na so-
ciální nebo bytový odbor místně pří-
slušného obecního nebo městského  
úřadu. 

Nepravdivé důvody výpovědi z bytu
Bydlení | JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR 

obecním, městském nebo krajském 
úřadě. Tam elektronickou identitu vy-
řídíte během pár minut. Rozhodně se 
vám to vyplatí, bude se využívat čím 
dál častěji a do budoucna vám to ušet- 
ří spoustu času a cestování. Jinak ale 
i nadále platí, že můžete pomoci ba- 
bičce s vyplněním tištěného formulá-
ře, je také zjednodušený, a jeho doru-
čením na úřad. Žádost o příspěvek se 
zjednoduší i v dalších ohledech:
•  Nebude nutné žádat každoročně, 

nyní bude příspěvek poskytovaný 
na dobu neurčitou.

•  Náklady na bydlení a příjmy domác-
ností se nebudou dokládat čtvrtlet-
ně, ale pouze pololetně, nově také 
nebude nutné rozepisovat na jed-
notlivé položky a nebude ani nut-
né předkládat pravidelné zúčtování 
zálohově placených služeb.

•  Doklady bude možné snadno 
nahrát elektronicky, např. vyfocené 
na mobilní telefon. Údaje, které stát 
může získat nebo ověřit sám, nebu-
de muset klient dokládat.  Toto však 
platí pro oline podání žádosti.

Na příspěvek na bydlení v tomto roce 

by mělo dosáhnout více lidí, kteří mají 
potíže s vysokými cenami energií. 
Zákon o státní sociální podpoře již od 
ledna 2022 zvýšil tzv. normativní nákla-
dy, které jsou vedle příjmů domácnos-
ti rozhodujícím faktorem pro nárok 
na příspěvek na bydlení. Normativní 
náklady jsou průměrné náklady na 
průměrný byt se zohledněním velikosti 
domácnosti a obce. 
Výši normativních nákladů naleznete 
např. zde: https://www.mpsv.cz/web/cz/
pomoc-pri-rustu-cen-energii.
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(Ne)doručování balíku
Práva spotřebitele | JUDr. Zdeňka Vejvalková, specialistka na spotřebitelské a občanské právo, Brno

Co mám dělat, když mám problém s doručovací službou? Opakovaně se mi stalo, že mi nebyl 
doručen balík, i když jsem byl doma. Doručovatel nezazvonil, pouze vyběhl z auta, hodil do 
schránky lísteček a okamžitě odjel. Potom jsem zjistil, že na lístečku ve schránce bylo napsané, že 
jsem nebyl zastižen a mám si přijít zásilku vyzvednout na výdejnu. To se mi vůbec nelíbí, protože 
jsem nešel ani na zahradu, abych byl v doslechu zvonku. Nevím, proč bych měl zaplatit poštovné  
s doručením do vlastních rukou a pak utrácet za cestu na výdejnu a zpět. Jaká mám práva v tom-
to případě. Docela stačí, že nejsou schopni blíže určit dobu doručení než, že dnes vám budeme 
doručovat balík. P. L., Brno

S popsaným problémem se snad 
setkal každý znás, když ne osobně, 
tak ve své rodině. Někdy se jedná 
o nezodpovědného doručovatele. 
Někdy o nezodpovědnost toho, kdo 
tuto službu zajišťuje. To nic nemění na 
tom, že vy si uděláte volno, přehodíte 
svůj program, a pak marně v určeném 
termínu čekáte na doručení své zásil-
ky. Lepší varianta je, když se zásilka 
opozdí a neleží na poště nebo v balí-
kovně. 
Nebojte se však bránit. Čím více lidí 
„to nenechá jen tak“, tím dříve budou 
zaměstnanci těchto institucí donuce-
ni plnit si řádně své povinnosti a vážit 
si času spotřebitele, který na zásil-
ku čeká. Možná se přestanou i cho-
vat tak, jako kdyby měli právo uložit 
tomuto člověku domácí vězení, mně 
to tak totiž někdy připadne. Doruče-
ní „dnes“ nebo „od 8 do 18 hodin“ nic 
jiného není. 
To, že si zaplatíte tzv. doručení balíku 
do ruky, někdy neznamená, že druhá 
strana doručení opravdu „do ruky“ 
provede. Někdy tomu tak není ani  
v případě, že jste den dopředu obdrželi 
na svůj mobil textovou zprávu, která 
vám oznamuje, že balík „do ruky“ vám 
bude doručen následující den. Druhý 
den doma čekáte a čekáte, ale nako-
nec zjistíte, že zásilka leží na poště či  
v balíkovně. Stává se i to, že doručovací 
služba nedodrží garantovaný a avizo-
vaný termín dodání balíku „do ruky“. 
V kterémkoli případě výše uvedeném 
doporučuji bránit se reklamací a stíž-
ností, třeba i přímo řediteli. Pokud je 
to možné, pak změnit i instituci, která 
zásilky doručuje.
Stížnost můžete podat, i pokud doru-
čení reklamujete. 
Stěžovat si můžete i telefonicky nebo 
e-mailem.
Reklamace musí být vyřízena nejpoz-
ději do 30 dnů. Pokud se tak nestane 
nebo vám nebude vyhověno, mů-
žete podat námitku Českému tele-

komunikačnímu úřadu, www.ctu.cz.
Snad si ti, co zajišťují dodání zásilek, 
uvědomí, kolik za svoje služby požadu-
jí, a že za takové peníze mají plnit své 
závazky. Uzavírají tím totiž smlouvu, 
kterou svých chováním (chybným 
doručením) porušují.
Nic je neopravňuje doručit balík do 
ruky jinak než DO RUKY. Pokud jste 
mohli být zastiženi. 
Je třeba na tom trvat. Doručení je na 
zadanou adresu a předpokladem je, 
že doručovatel zazvoní a chvíli vyčká. 
Chraňte svá práva.
Není-li pravdou, že jste nebyli 
doma, jako se to stalo vám, nevá-
hejte a okamžitě podejte rekla-
maci na vadné dodání. Zároveň 

ihned kontaktujte centrálu, nebo  
poštu a oznamte, že požadujete opa-
kované doručení v jiný pro vás vhodný 
den. To musí doručovací služba udělat 
zcela zdarma. 
Pokud se vám uvedené stalo opa-
kovaně, podejte současně i podnět 
Českému telekomunikačnímu úřadu 
k provedení kontroly. Podrobnější 
informace najdete na stránkách ČTÚ.
Pokud žádáte o doručení Českou poš-
tu, není od věci si přečíst na jejích 
stránkách www.ceskaposta.cz poštov-
ní podmínky. Požadujete-li doručení 
jinou službou, jako je například zásil-
kovna, prostudujte si jejich stránky 
včetně aplikací na nich umístěných  
a obchodní podmínky.
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Jak napsat závěť? 
Práva spotřebitele | JUDr. Zdeňka Vejvalková, specialistka na spotřebitelské a občanské právo, Brno

Ráda bych věděla, jaké mám možnosti, jak naložit se svým majetkem, resp. jaké mám možnosti při sepsání závě-
ti? Jak ji napsat nebo na koho se obrátit? Zajímá mě to zatím v obecné rovině, abych věděla, co mám dělat a jak. 
Pokud jde o to, kdo bude dědicem, to vím. E. S., Brno

Pokud jde o možnosti sepsání závěti, 
je jich více, jak uvedu níže. Ještě jen 
poukážu na to, že se svým majetkem 
můžete naložit i za života, a to darem 
části majetku nebo celého. Zde platí 
pravidla, která by si vyžádala prostor 
na samostatný článek.
Taktéž pokud jde o dědice, jedná se  
o samostatnou kapitolu dědického 
práva, uvedeného v občanském záko-
níku. K tomu je však třeba znát dal-
ší informace – zda máte vlastní děti, 
manžela či zda s vámi někdo žije ve 
společné domácnosti. V dotazu uvádí-
te, že své dědice znáte, není však jas-
né, zda znáte možnosti, jaké máte při 
rozdělování svého majetku. Pokud si 
nejste jistá, že této oblasti, tj. dědické-
ho práva, skutečně rozumíte a znáte 
veškeré možnosti v souvislosti se sku-
tečným stavem věcí, doporučuji na-
vštívit notáře. Ten vám může sepsat 
závěť či jinou možnost níže uvede-
nou a zajistit i uložení závěti. Pokud 
si nepřejete závěť uložit u notáře, lze 
ji uložit na bezpečném místě ve svém 
místě bydliště nebo u některého spo-
lehlivého dědice či u kamarádky! Jde 
však o to, aby se jednalo o zodpo-
vědného člověka, který nebude mít 
důvod závěť zničit, a naopak ji před-
loží notáři, kterému soud přidělí vaše 
dědické řízení.
Novelizací zákona se rozšířily mož- 
nosti a také rozsah nakládání s ma- 

jetkem. Tzv. nepominutelní dědici 
mají nárok na menší část z dědictví, 
ale nesmí být pominuti bez toho, že 
by závěť nebyla v tomto neplatná. Ale 
opět i zde by bylo třeba napsat samo-
statný článek.

Jde o tyto možnosti, z nichž máte na 
výběr:

Závěť sepsaná spolu s notářem je nej-
jistějším typem závěti. Notář je odbor-
ník, specialista, který zaručí, že budou 
splněny všechny zákonné podmínky. 
Můžete ho požádat, aby vám poradil 
se zvolením toho nejvhodnějšího způ-
sobu odkázání dědictví jednotlivým 
dědicům. Závěť může také zanést do 
Evidence právních jednání pro případ 
smrti. Pak nehrozí, že by se závěť ztra-
tila nebo že by notář o ní při projed-
návání dědictví nevěděl. Vždy a kaž- 
dý notář zjišťuje, zda závěť není  
v této evidenci zanesena. O sepsání  
i uložení závěti můžete požádat které-
hokoli notáře. 

Jak je to s úhradou těchto služeb 
notáře?

Notáři za sepsání závěti a uložení  
v Evidenci zaplatíte částku, která nezá-
visle na hodnotě majetku činí 1 800 Kč 
plus DPH. Do Evidence může notář 
zaevidovat i závěť, kterou jste s ním 
nesepsali – vlastnoručně sepsanou 
závěť. Za takovou úschovu a eviden-
ci zaplatíte cca 1 100 Kč. Viz notářský 
sazebník, částky se mohou měnit.

Formy závěti:
Závěť vlastnoruční

Tato forma závěti může být sepsána 
bez notáře a svědků.
Musí však být napsaná vlastní rukou, 
nikoliv na počítači či psacím stro-
ji, nemůže ji napsat ani osoba, která 
např. podle vás má úhlednější písmo. 
Nesmíte ji napsat s manželem či spo-
luvlastníkem, každý musí napsat svoji 
vlastní závěť. Jak jsem již uvedla, takto 
sepsanou závěť můžete uložit doma, 
u osoby, které důvěřujete, či ji předat 
do úschovy notáři, který ji za poplatek 

zaeviduje v Evidenci právních jednání 
pro případ smrti. 
Pokud využijete služby notáře, máte 
jistotu, že se nemůže stát:
-  že se na závěť při projednávání 

dědictví zapomene, 
-  že bude závěť obsahovat formální 

chyby, 
-  že bude neplatná.

Závěť napsaná za účasti svědků

Závěť můžete sepsat za účasti dvou 
svědků. Této možnosti se využívá, 
když nechcete, aby byla sepsána 
vlastní rukou, pak stačí jen vlastno-
ruční podpis. 

Co svědci?

Svědek se musí podepsat, uvést své 
datum narození, svou adresu bydliště.
Svědkem však nemůže být každý! 
Přesné znění podmínek pro svědky 
závěti naleznete v ustanovení § 1539 
až § 1541 občanského zákoníku. 
Stejně jako u vlastnoruční závěti lze 
dát závěť do úschovy notáři.

Dědická smlouva

Je forma, která vyžaduje sepsání notá-
řem. Uzavírá se společně s dědicem 
na celý majetek či jeho část. 
Pozor! Není možné dědickou smlouvu 
později jednostranně odvolat nebo 
měnit! To můžete činit jen dohodou  
s dědicem. 
Tuto možnost je třeba si vždy řádně 
rozmyslet. Ostatní informace poskyt-
ne notář.

Zrušení závěti

Pokud se jedná o závěť, lze ji kdykoliv 
nebo při aktuálních změnách zrušit. 
Provede se to zničením závěti (roztr-
hání, spálení) a napsáním závěti nové. 
Pokud by v době projednávání vašeho 
dědictví existovaly dvě závěti, pak je 
platná ta, která byla sepsána později. 
Rozhoduje tedy datum jejího sepsání.
Pokud je závěť uložená a požadujete-li 
její vyzvednutí a nové uložení, platíte 
poplatek znovu.

 FOTO: Pexels
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Rozhleden u nás můžeme navštívit 
skutečně mnoho. Původně si je ke své 
kratochvíli stavěla šlechta. Nejstarší 
rozhlednou u nás je Minaret v Lednicko- 
-valtickém areálu. Tato rozhledna byla 
vybudována před 220 lety. Rozhledny 
se budovaly hlavně na konci 19. stole-
tí, když se rozvíjela turistika, často šlo  
o působení Klubu českých turistů a ji-
ných spolků. Klub českých turistů jich 
vybudoval kolem 400. Velmi často šlo jen 
o dřevěné rozhledny. Za první republiky 
se v této bohulibé činnosti pokračovalo, 
bohužel druhá světová válku budová-
ní rozhleden zcela zastavila na dlouhá 
desetiletí. Od roku 1945 do roku 1989 se 
u nás postavily jen jednotky rozhleden. 
Po roce 1989 však dochází k nebývalé 
expanzi v jejich budování. Obce a spolky 
chtěly jednak navázat na prvorepubliko-
vou tradici a jednak se začaly budovat 
věže mobilních operátorů, díky kterým 
se rozvádí signál, ty šlo spojit s možnos-
tí vyhlídky. Jen za poslední tři desetiletí 
se vybudovala více než stovka nových 
rozhleden. Velkou popularitu rozhled-
nám přinesl také seriál České televize 
Rozhlédni se, člověče, který byl českým 
rozhlednám věnovaný. 

Krása na severu

Sedm kilometrů od Děčína se nachází 
hora Děčínský Sněžník, což je naše nej-
vyšší stolová hora, která má vrchol 723 
metrů nad mořem. Na ní je možné si užít 

výhled z pozoruhodné rozhledny. Jde  
o tzv. měřičskou věž, která měla funkci 
signalizace bodu polohového bodového 
pole a zvýšeného postavení měřického 
stroje při triangulačních pracích, tedy při 
pracích k určení souřadnic a vzdálenosti. 
Tyto věže se většinou budovaly ze dřeva, 
ale rozhledna na Děčínském Sněžníku je 
z kamene. Na žádost geometrů ji totiž 
nechal vystavět místní hrabě Thuna, 
který souhlasil s tím, že kromě již zmí-
něného účelu bude věž sloužit také ke 
kochání se vyhlídkou. V roce 1992 se 
věž rekonstruovala, opětovně pak před 
několika lety, od roku 2016 je opět pří-
stupná. Věž rozhledny měří 33 metrů, 
na vrchol vede 153 schodů. A co odsud 
můžete vidět? Užijete si pohled na Lužic-
ké hory a Českosaské Švýcarsko, za dob-
ré viditelnosti můžete zahlédnout např. 
Špičák, Sokolí vrch, Bukovou horu s vy-
sílačem, Milešovku. Okolí hory se říká 
Větrné lázně, neboť se zde mísí proudy 
vzduchu až od Severního moře. Roz-
hlednu můžete znát i z filmu, Jan Svěrák 
zde natáčel pohádku Tři bratři. Pokud 
se chcete na rozhlednu vypravit, musíte 
se nejprve zastavit v bufetu u rozhled-
ny, kde si koupíte vstupenku a vypůjčíte 
klíč, rozhlednu odemknete a poté zase 
zamknete. 

Babylónská věž na Karlovarsku

Rozhledna Krásenský vrch u Krásna ve 
Slavkovském lese na Karlovarsku se 

může pochlubit skutečně neobvyklým 
vzhledem. Jde o mimořádnou rozhled-
nu, jejíž tvůrce sochař Willi Russ jako 
by se inspiroval ve stavbách tzv. zik-
kuratů, božských staveb ve starověké 
Mezopotámii, nebo v Babylónské věži. 
Výška ochozu je 25 metrů, rozhledna 
byla otevřena v roce 1935, což nebyla 
právě jednoduchá léta, hospodářská kri-
ze zuřila, stejně jako nezaměstnanost. 
Rozhlednu stavěli místní nezaměstnaní. 
Rozhledna je přístupná celoročně. Při 
svém otevření ji pojmenovali po říšském 
kancléři Adolfu Hitlerovi. Rozhledna po 
druhé světové válce dlouhé roky chátra-
la, pořádné opravy se dočkala až v roce 
1996. Dohlédnete na vrcholky Slavkov-
ského lesa, Tepelskou vrchovinu, kopce 
kolem Karlových Varů, Sokolova a Ma-
riánských Lázní a Krušné hory. Na vrchol 
rozhledny vede 120 schodů. 

Černá Studnice – viditelná zdaleka 

Pokud se vydáte na Černou Studnici  
u Jablonce nad Nisou v zimě, pak si zde 
můžete na cestu zpátky dolů půjčit sáň-
ky a užít si několikakilometrovou veselou 
jízdu. Autem se sem nedostanete, naho-
ru je třeba si vyšlápnout, ale jde o velmi 
krásný výlet. Rozhledna Černá Studnice 
leží na 869 metrů vysokém vrcholu a je 
viditelná téměř z celých Jizerských hor 
a širokého okolí. Projektem byl roku 
1885 pověřen architekt Robert Hemm-
rich a samotnou stavbou stavitel Coraz-
za. Náročná stavba celého horského 
komplexu trvala zhruba jeden rok. Na 
160 centimetrů silné zdi použil stavitel 
Corazza až tři tuny těžké žulové kvád-
ry. Černá Studnice patří svými 26 metry  
k nejvyšším jizerskohorským kamen-
ným rozhlednám vůbec. Na její vrchol 
vede celkem 91 schodů a prosklenými 
dveřmi vystoupíte postupně do čtyřech 
ochozů, ze kterých je impozantní výhled. 
Rozhledna nabízí kruhový výhled na 
okolní vrcholky Jizerských hor s mnoha 
rozhlednami (Královka, Tanvaldský Špi-
čák, Bramberk), dále také na Ještěd, Ral-
sko, Kozákov, hrad Trosky, hrad Bezděz  
a Sněžku s ostatními krkonošskými 
vrcholy. Na Černé studnici funguje 
restaurace, kde se velmi dobře nají-
te, a to po celý rok, takže hlady určitě 
nebudete. Na rozhlednu se platí vstup, 
dospělí 50 korun a děti 30. 
 Michaela Kadlecová

I na podzim přinášíme tip na pěkný výlet. Co byste řekli tomu, vydat se za nejkrásnějšími rozhlednami u nás? Z někte-
rých můžete vidět za krásných a jasných dnů až do Alp. Které to jsou? 

Za dechberoucím výhledem

 FOTO: Černá Studnice
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Zaměstnanec odpovídá zaměstnava-
teli za škodu, kterou způsobil v sou-
vislosti s výkonem práce.
Zaměstnanec odpovídá v plném rozsa-
hu pouze za škodu způsobenou úmy-
slně, případně pod vlivem návykových 
látek nebo pod vlivem alkoholu. Vznik 
škody prokazuje zaměstnavatel.
Předpokladem vzniku odpovědnosti za 
škodu je:
-  vznik škody,
- protiprávní jednání zaměstnance 

(úmysl, nedbalost),
-  zavinění,
-  plnění pracovních úkolů či přímá 

souvislost s plněním pracovních 
úkolů,

-  příčinná souvislost mezi vzni-
kem škody a porušením na straně 
zaměstnance.

U škody způsobené z nedbalosti 
odpovídá zaměstnanec jen za sku-
tečnou škodu do výše čtyřapůlná-
sobku jeho průměrného měsíčního 
výdělku.
V případech zvláštní odpovědnosti, 
jako je odpovědnost za ztrátu svě-
řených předmětů a odpovědnost za 
schodek na hodnotách svěřených  
k vyúčtování, je situace jiná. Zaměst-
navatel prokazuje pouze existenci 
schodku, nebože zaměstnanec nevrá-
til svěřený předmět a že byla uzavře-
na dohoda o odpovědnosti, dohoda 
o odpovědnosti za ztrátu svěřených 
předmětů nebo písemné potvrzení  
o svěření předmětů. Škoda je hrazena  
v tomto případě v plné výši. Zde 
zaměstnanec prokazuje, že škodu 
nezavinil.
Zaměstnanec je povinen si počínat 
tak, aby nedocházelo k jakékoliv 
újmě na majetku. Hrozí-li škoda, je 
zaměstnanec povinen na ni upozor-
nit vedoucího zaměstnance. Pokud 
zaměstnanec zjistí, že nemá potřeb-
né pracovní podmínky, je povinen to 
oznámit vedoucímu zaměstnanci.
Odpovědnost zaměstnance se omezí 
v případě, že jde o škodu způsobenou 
dalšími zaměstnanci nebo i zaměstna-
vatelem.
Výši požadované škody určuje za- 
městnavatel a je povinen ji se zaměst-
nancem projednat a písemně mu ji 
oznámit zpravidla nejpozději do jed-
noho měsíce ode dne, kdy byl zjištěn 

vznik škody.
Pro případ, že zaměstnanec škodu 
neuzná, může být zaměstnavatelem 
vymáhána soudně.

Projednání škody s odborovou orga-
nizací

Vznik a výši škody je zaměstnavatel 
povinen projednat s odborovou orga-
nizací (škoda nad 1 000 Kč).
Projednání škody je jednání mezi 
zaměstnavatelem a zástupci odbo-
rové organizace, výměna stanovisek  
a vysvětlení s cílem dosáhnout shody. 
Je nutné zajistit projednání v dostateč-
ném předstihu a vhodným způsobem, 
aby zástupci odborové organizace 
mohli na základě poskytnutých infor-
mací vyjádřit svá stanoviska a zaměst-
navatel je mohl vzít v úvahu před roz-
hodnutím o určení výše škody.
Odborová organizace může rovněž 
doporučovat stanovení skutečné škody 
požadované zaměstnavatelem, zohled-
nění např. opotřebení předmětu ško-
dy (amortizace), okolnosti zavinění. 
Odborová organizace má při projed-
nání právo obdržet na své stanovis-
ko odůvodněnou odpověď. Smyslem 
projednání povinnosti zaměstnance 
k náhradě škody s odborovou organi-
zací je především to, aby se odborová 
organizace seznámila s okolnostmi 

uplatnění práva zaměstnavatele na 
náhradu škody. Odborová organizace 
se přesvědčí, zda zaměstnavatel postu-
puje v souladu se zákoníkem práce,  
a případně upozorní zaměstnavate-
le na nesprávný postup a doporučí 
zaměstnanci, jakým způsobem by měl 
jednat. Může být rovněž konzulto-
ván způsob náhrady škody (splatnost, 
dohoda o splátkách apod.).
Cílem projednání by mělo být i to, aby 
zaměstnavatel ve spolupráci s odboro-
vou organizací přijal opatření směřující 
k minimalizaci vzniku jiných obdobných 
škod u zaměstnavatele v budoucnosti.
Je nutno, aby zaměstnavatel přistoupil 
k projednání povinnosti zaměstnance 
k náhradě škody s odborovou organi-
zací předtím, než samotného zaměst-
nance vyzve k uznání jeho povinnosti  
k náhradě škody. Je více než žádoucí,  
aby v porovnatelných případech řeše-
ní škod a určování jejich výše bylo vůči 
všem zaměstnancům postupováno 
stejně, tedy aby bylo zajištěno rovné 
zacházení (např. při procentuálním 
omezení výše škody).
Je vhodné, aby podrobná pravidla pro 
jednání o výši požadované náhrady 
škody a určení její výše stanovila kolek-
tivní smlouva nebo vnitřní předpis.
Neprojednání škody s odborovou orga-
nizací může být posouzeno inspek-
torátem práce jako přestupek podle 

Náhradu majetkové a nemajetkové újmy v pracovněprávních vztazích upravuje zejména část jedenáctá zákoníku práce 
v ustanoveních § 248–264, viz zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (zakonyprolidi.cz). Tento článek se věnuje odpověd-
nosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli zejména z nedbalosti a rovněž některým praktickým radám.
 JUDr. Václav Havránek, právník, RP Praha a Středočeský kraj

Odpovědnost zaměstnance za škodu

 FOTO: Pixabay
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zákona o inspekci práce (viz zákon č. 
251/2005 Sb., zákon o inspekci práce 
(zakonyprolidi.cz).
Pro případ, že zaměstnanec škodu ne- 
uzná, může být zaměstnavatelem 
vymáhána soudně. Někteří zaměstna-
vatelé nedbalostní škodu neuplatňu-
jí, někteří jen zčásti a jiní samozřejmě 
plně do onoho čtyřapůlnásobku, jak 
bylo výše uvedeno.
Bez dohody o srážkách ze mzdy 
nemůže být ani škoda jednostranně 
zaměstnavatelem srážena zaměstnan-
ci ze mzdy bez jeho souhlasu.

Škodní devatero na závěr
* Zvážit uzavření pojistné smlouvy 

při výkonu povolání (nejedná se  
o obecnou pojistku odpovědnosti 
v občanském životě) s ohledem na 
rizikovost práce, t.j. pojištění odpo- 
vědnosti, zvané pojistka „na blbost“.

*  Prověřit, zda zaměstnavatel není 
pro takový škodní případ pojištěn, 
nebo zda nepojistil zaměstnance.

*  Podle potřeby provést vlastní doku-
mentaci zjištěné škody (fotogra-
fie stroje, nářadí, stav tachometru 
svěřeného vozidla, dokumentace 
ke schodkům apod.), ideálně za pří-
tomnosti a souhlasu vedoucího 
zaměstnance pro případ, že je u za- 
městnavatele zákaz fotografová-
ní… U fotografií je vhodné z paměti 
mobilu nebo fotoaparátu archivovat 
datum, čas, případně polohu (nej-
lépe vytisknout si fotografii včetně 
tzv. „detailů“ nebo „podrobností“).

*  Zajištění případných svědků škodní 
události.

*  Domácí inventura pojistných smluv 
(pojištění výkonu povolání) a nahlá-
šení pojišťovně.

*  Prostudovat si kolektivní smlouvu, 

případně vnitřní předpisy upravující 
řešení škody.

*  Dokumentaci ke škodě nejlépe kon-
zultovat s odborovou organizací, 
případně s právníkem, a podepiso-
vat vše až po důsledném uvážení.

*  Požadovat písemný originál roz-
hodnutí o náhradě škody a u všech 
potřebných dokumentů si zajistit 
jejich kopii.

*  Pro případ, že je zaměstnavatelem 
požadováno písemné uznání ško-
dy a závazek zaměstnance škodu 
uhradit, pak není vhodné podepsat 
namístě, ale vzít si čas na rozmyš-
lenou a případně vyjednat odklad 
splatnosti nebo splátkový kalendář.

A úplně na konec. Nezapomeňte, že  
se můžete i v takovýchto případech 
obrátit na právníka regionálního pra-
coviště.

Lednice je spotřebič, který je připojený 
prakticky neustále. Proto se jistě vyplatí 
investovat do nového, úsporného spo-
třebiče, který je ohodnocen nejvyšší-
mi energetickými třídami. U energicky 
úsporných spotřebičů je totiž spotřeba 
zhruba o 60 % nižší ve srovnání se star-
šími spotřebiči. Správným používáním 
lednice lze pak účet za elektřinu ješ-
tě více zkrotit. Asi každý zažil, když na 
něj jeho maminka volala, aby neotvíral 
lednici dlouho, neboť „to není televize“. 
Podobných zásad je ale mnohem více, 
přitom nejde o nějak složité pokyny. 

Nestavte ji k teplu a přímo na stěnu

Začněme tím, kde by měla být lednice 
umístěná. Domácí spotřebiče včetně 
chladniček byste měli nechávat v míst-
nostech, ve kterých je teplota mezi 15 
a 25 stupni Celsia, zároveň by vedle 
lednice neměl stát zdroj tepla, takže 
by neměla být umístěná vedle tope-
ní nebo vedle trouby. Stát by měla na 
zcela rovném povrchu, jen tak bude jis-
té, že z ní nebude unikat vzduch. Led-
nice by neměla být přilepená přímo 
na stěně, ale ve vzdálenosti dvou až 
pěti centimetrů, po stranách by měla 
mít prostor alespoň dva centimetry. 
Jinak bude lednička chladit neefektivně  
a spotřeba elektřiny poroste. Jednou za 
půl roku lednici odsuňte od zdi a očistě-
te chladicí žebra od prachu a nečistot. 
Díky tomu budou žebra opět přenášet 

správně teplo do okolí a sníží se spotře-
ba elektřiny.

Co dávat do lednice? 

V lednici by nemělo být příliš mnoho 
potravin, ale také ne příliš málo. Jen 
tak bude správně cirkulovat vzduch  
a zachová se správná chladicí funk-
ce. Do lednice nedávejte jednak příliš 
teplé potraviny, které zvyšují teplotu 
v lednici, takže se musí agregát častěji 
spínat, ani potraviny, které jsou tekuté 
a které nejsou kryté víčkem. Tekutiny 
se totiž vypařují a tím zvyšují námrazu 
v lednici. Lednici pravidelně kontrolujte 
a vyhazujte prošlé potraviny. Lednici 

otevírejte zásadně jen madlem. Jakýko-
liv jiný úchop totiž může poškodit těs-
nění lednice, takže ta musí chladit více. 
Potraviny nenechávejte, aby se přimra-
zily k zadní stěně lednice. Obal potra-
viny by totiž mohl přimrznout a poté 
napadat do odpadního kanálku. Pokud 
by se kanálek ucpal, mohla by lednice 
přetéci a opět by se zvyšovala spotřeba 
elektřiny. Lednici pravidelně odmrazuj-
te. Pamatujte, že 3–5 milimetrů námra-
zy zvyšuje odběr elektřiny až o 30 %  
a centimetr námrazy způsobí nárůst 
spotřeby o 75 %. Pokud si pořizujete 
lednici, kupte si tu, která má mrazák 
umístěný ve spodní části, což je efektiv-
nější.  Michaela Kadlecová

Ceny elektřiny vzrostly a každý z nás hledá cesty, jak ušetřit. Velmi často můžete ušetřit v kuchyni. Velmi význam-
ným „žroutem“ elektřiny je lednice. Jak ušetřit při používání tohoto spotřebiče? 

Jak zkrotit účty? Pozor na lednici

 FOTO: Pixabay
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To, co se mnohým zdálo před několika lety jako sci-fi, je v poslední době naprostou realitou. Technolo-
gie založené na neuronových sítích nám mohou v mnohém pomoci. Ať již při výběru zboží v obchodě, 
identifikaci objektů, tak například i s překladem textu živě. Říkáte si, k čemu mi toto vše je? Jdete 
například kolem restaurace a velice se vám líbí váza na stole, namíříte na ni mobil a program Google 
Lens vám okamžitě vyhodnotí, kde všude a za kolik se dá tato váza koupit. Jste v zahraničí a jazyk 
domorodců neovládáte. Stačí namířit mobil se spuštěnou aplikací Google Lens na jídelní lístek nebo 
jiný text a okamžitě i s přesným umístěním máte překlad na dosah ruky. Google Lens ale zvládne 
mnohem víc.

Historie Google Lens

Google Lens se poprvé objevil v roce 
2017. Jde o způsob, při kterém je deteko-
váno, co se nachází na obrázku. Navržen 
je tak, aby zobrazoval relevantní infor-
mace o objektech, které identifikuje,  
a to pomocí vizuální analýzy založené na 
neuronové síti. Technologie se nejprve 
objevila jako exkluzivní součást telefonů 
Pixel. Později byla integrována jako apli-
kace pro Android (aktuálně byla nain-
stalovaná více než miliardkrát). Pokud 
jste službě Google Lens nedali šanci, je 
nejvyšší čas to udělat. Může vám pomoci 
s výpočty, identifikovat zajímavá místa, 
přeložit text, a dokonce pro vás najít 
oblíbená jídla v nabídce restaurace.
Největší zážitek můžete získat v kombi-
naci Google Lens a chytrého Assistenta, 
ale ten v naší zemi bohužel není dostup-
ný. Používat jej můžete, ale jen když 
přepnete systém v mobilu do angličtiny. 
Naštěstí to ale neznamená, že by celá 
služba na našem trhu byla nepoužitelná. 

Dostupnost aplikace

Kde vlastně program Google Lens nalez-
nete? Ve většině případů je přímo nain-
stalován v mobilu s operačním systé-
mem Android. Pokud jej však ve svém 
mobilu nemůžete najít, pak navštivte 
Google Play a po zadání do vyhledávání 
Google Lens se aplikace nabídne ihned 
jako první možná, pak jednoduše klikne-
te na instalovat, a hurá, program máte 
ve svém mobilu.

Funkce Google Lens

Program je velice intuitivní a zvládne 
jej i běžný uživatel, ve spodní části je 
nabídková lišta, kde si můžeme vybrat  
z několika možností rozpoznávání 
obrázku. Celkem je jich sedm. Přeložit, 
text, hledat, domácí úkoly, nákupy,  
místa a jídlo. Výběrem vždy získáme 
jinou funkci užití rozpoznávání. Funkcí 
PŘELOŽIT si můžeme nechat živě pře-
ložit jakýkoliv text z libovolného jazy-
ka do libovolného jazyka. Funkcí TEXT 
můžeme vytáhnout jakýkoliv text do 
našich poznámek, SMS, e-mailu. Funk-
cí HLEDAT se stane z vašeho mobilu 
chytrý asistent a namířením na jaký-
koliv předmět jej vyhledá na interne-
tu. Funkcí DOMÁCÍ ÚKOLY asi uděláte 
radost zejména svým ratolestem. Stačí 

zamířit mobil na nějakou rovnici nebo 
vědomostní úkol a během chvilky máte 
správnou odpověď. Pomocí funkce 
NÁKUPY se dostaneme do největšího 
nákupního místa na světě, opět sta-
čí jen vyfotit předmět, který byste rádi 
koupili, a mobil vám ihned vyhledá nej-
bližší obchody i s cenami. Předposlední 
tlačítko MÍSTA nás zavede do průvodce 
podobných míst, jako jsme právě vyfo-
tili, a funkcí JÍDLO si zase můžeme vybí-
rat podobná, ne-li stejná jídla v jiných 
restauracích, jako jsme zaznamenali na 
náš mobil. Můžeme tak srovnat i cenu 
atd.
Svět s Google Lens je jednodušší  
a v mnohém nám pomůže při složitém 
vyhledávání, identifikaci předmětů ane-
bo nákupech, ať již těch fyzických či těch 
elektronických.

Neurony v mobilu
IT vychytávky  |  Josef Kůta, IT specialista OS KOVO
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Správné znění tajenky z čísla 16: Na dobrá předsevzetí není nikdy pozdě. Správně luštila a potřebné štěstí při losování 
měla Natálie Pohlová z Třince. Blahopřejeme! Získává výhru od vydavatelství Enigma, které připravuje naši křížovku a je také 
vydavatelem časopisu Křížovky pro každého, jehož další čísla vycházejí 11. a 26. října. Na tajenku z tohoto čísla čekáme do  
24. října 2022 na doručovací adrese redakce nebo na e-mailu novakova.miloslava@cmkos.cz.


