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2Návštěva v koncentračním 
táboře Flossenbürg 5 Práce  

přesčas 8 Žádost o předčasný 
důchod

„K  žádné dohodě zatím nedošlo a  ani 
jsme se k ní zatím moc nepřiblížili. Při-
dáno sice bylo většině našich zaměst-
nanců, a  to hlavně po podpisové akci 
na podporu vyjednávání, ale zdaleka ne 

všem a alespoň v minimální částce, kte-
rou jsme požadovali. Tak si to rozhod-
ně nepředstavujeme. O  plošné úpravě 
mezd není s vedením firmy řeč. Pozdější 
nabídka na 500 Kč je pro nás opravdu 

nepřijatelná. Naopak téměř normou je 
plošné snižování pohyblivé složky. Např. 
ani na tlakové slévárně nedostali všich-
ni slušný základ. Někdo pět stovek, jiný 
sedm, další dva i více tisíc, někdo nedo-
stal nic. Ve vysoce specializované části 
Fostron dostala přidáno pouze třetina 
zaměstnanců. Prostě to nedává smysl,“ 
uvedl předseda Základní organizace 
OS KOVO při MOTOR JIKOV a  jihočeský 
zmocněnec kováků Jan Janoušek.
Přestože zaměstnanci podle něho chá-
pou složitou situaci podniku, kterému 
se zdražily veškeré vstupy, jako energie, 
materiály nebo kooperace, nemohou 
souhlasit s  tak razantním propadem 
reálných mezd. „Naše požadavky na 
zvýšení základních mezd ani 
zdaleka nepokrývají inflaci 
a  zohledňují složitou situaci 

Pro novou společnost byl kompletně 
vystavěn nový závod s  nejmodernějším 
vybavením a infrastrukturou na globální 
úrovni, s vlastním oddělením vývoje a vý-
zkumu včetně zkušebny pro dlouhodobé 
zkoušky. Zatím poslední klíčovou investi-
cí se stalo vývojové a technologické cen-
trum otevřené v září 2019. Do samotné 
stavby budovy a vybavení laboratoří fir-
ma investovala na 850 milionů korun. 
Šest stovek vývojářů se zde zaměřuje 
na aplikovaný vývoj automobilových 

komponentů pro zákazníky z celého svě-
ta. Na výrobě a  vývoji komponentů do 
osobních aut se v  závodě podílí celkem 
téměř 4000 zaměstnanců.
Ti jsou s vývojem mezd ve firmě spoko-
jeni, přestože vedení odborů usilovalo 
o  ještě lepší podmínky. Ale i  tak byla 
jednání o nové kolektivní smlouvě v ce-
lostátním srovnání z pohledu OS KOVO 
velmi úspěšná. Růst mezd sice nepo-
kryje výši inflace, ale v porovnání s  ji-
nými podniky je až nadprůměrný.

10 Adventní  
věnec

Stávková pohotovost v  MOTOR JIKOV trvá,  
jiné společnosti jdou zaměstnancům vstříc

více
strana2

Jihočeský zmocněnec Jan Janoušek s vedoucí RP České Budějovice Pavlínou Jirkovou 
 FOTO: RP České Budějovice

U  českobudějovického Bosche dostali zaměstnanci bonus 
20 000 Kč a mzdy zde vzrostou o 8 %
Ve zcela jiné situaci jsou zaměstnanci společnosti Robert Bosch, která byla v Českých Budějovicích založena 1. května 
1992 jako společný podnik stuttgartské společnosti Robert Bosch GmbH a výše zmiňované Motor Jikov, a. s. Od roku 
1995 je jejím jediným vlastníkem Bosch.

pokračování na str. 3

Uprostřed zástupce ZO OS KOVO při Robert Bosch 
České Budějovice Stanislav Jindra  
 FOTO: ZO OS KOVO Robert Bosch

Více než půl roku po podání návrhu na úpravu kolektivní smlouvy, která je spolu se mzdovým předpisem uzavírá-
na vždy do konce března následujícího roku, se nepodařilo v  českobudějovické společnosti MOTOR JIKOV dohod-
nout a podepsat novou kolektivní smlouvu. Pouze část, kde působí jiná ZO, odstoupila od společného jednání a svou 
smlouvu podepsala. Shodu nepřineslo ani jednání před nezávislou zprostředkovatelkou. Zaměstnanci firmy tak na-
dále pokračují ve stávkové pohotovosti zahájené 1. června.
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zaměstnavatele. Již několik let se prů-
měrné mzdy v  podnicích Motor Jikov, 
kde působí naše odborová organizace, 
bohužel propadají za průměry kraje 
i celé České republiky,“ poznamenal Ja-
noušek.
Hlavními činnostmi holdingu MOTOR 
JIKOV GROUP jsou slévárenství, obrá-
bění, montáže a podpůrné procesy se 

zaměřením převážně na automobilový 
a  spotřební průmysl. Dvě třetiny pro-
dukce směřují na export na vyspělé 
mezinárodní trhy.
Vedoucí Regionálního pracoviště 
OS KOVO v Českých Budějovicích Pavlí-
na Jirková v této souvislosti upozornila 
na extrémní rozdíly v přístupu jednotli-
vých firem k řešení složité situace svých 

zaměstnanců. „Rozdíly jsou veliké. 
Máme i firmu, kde už se několik let ne-
přidávalo a není to v plánu ani nyní. Zde 
se proto podepisuje petice, kterou za-
šleme zahraničnímu vlastníkovi. Někde 
se jedná, jinde se už podařily i  slušné 
dohody. Je to různé a rozhodně vůbec 
ne lehké. V  řadě firem jsou lidé velmi 
nespokojeni,“ zdůraznila Jirková. -pok

Ve čtvrtek 10. listopadu se vypravili zástupci OS KOVO spolu s 15 studenty ze Středního odborného učiliště Domažlice 
do německého městečka Flossenbürg, aby zde uctili památku výročí tzv. Křišťálové noci, při které došlo v Německu 
k pogromu. Akci organizuje německá odborová centrála DGB a Odborový svaz KOVO se jí účastní již od roku 2011. 

Zástupci ZO OS KOVO jednali o rozpočtu na rok 2023
Zástupci Základní organizace OS KOVO z pražské centrály i regionů v pondělí 8. listopadu projednali návrh rozpočtu 
na rok 2023. Na konferenci krátce vystoupili také předseda svazu Roman Ďurčo a místopředseda zodpovědný za 
ekonomiku, Ing. Ivo Kužel. Letošní hospodaření základní organizace kopírovalo ve výdajové i příjmové oblasti rámec 
plánovaného rozpočtu bez významnějších odchylek. 

Flossenbürg leží v  Bavorsku nedaleko 
hranic s  Českou republikou. Městeč-
ko je neblaze proslulé coby místo, kde 
se během druhé světové války nachá-
zel koncentrační tábor, kterým prošlo 
na 100 000 vězňů a  30 000 z  nich zde 
zahynulo. Ve Flossenbürgu bylo na 
4000 Če chů, čtvrtina z nich věznění ne-
přežila. Zástupci odborů a  studentů si 

zde připomenuli událost, ke které došlo 
ještě před začátkem druhé světové vál-
ky 9. listopadu 1938 – Křišťálovou noc. 
Tehdy nacisté vyprovokovali vypalování 
synagog a  ničení židovských obchodů. 
Při události přišlo o život 100 Židů, dese-
titisíce byly vyhnány. 
Místopředseda OS KOVO Tomáš Valášek 
spolu s domažlickými studenty si nejprve 

prohlédli areál bývalého koncentrační-
ho tábora Flossenbürg s  doprovodem 
zkušených průvodců, kteří se věnovali 
i dotazům mladých lidí. Studenti se poté 
přemístili do stálé expozice památníku 
koncentračního tábora Flossenbürg. Po 
obědě se čeští studenti spolu se svými 
německými kolegy ze dvou škol zúčastnili 
vzpomínkové slavnosti v kapli „Ježíš v žalá-
ři“, aby nakonec společně sešli do „Údolí 
smrti“ a položili zde věnce na pietní místo. 
„Naší velkou snahou bylo a  bude, spo-
lečně s  mladými lidmi i  mimo naše od-
borové organizace, uctít památku obětí 
národně-socialistické diktatury, vyslat 
signál proti antisemitismu a  rasismu 
a  zasadit se za tolerantní budoucnost. 
Tento úkol není ještě ani zdaleka splněn, 
o  čemž svědčí množství demonstrací 
a plošný vstup pravicově extremistických 
stran v Bavorsku i v Čechách při různých 
volbách,“ připomněl Tomáš Valášek, mís-
topředseda OS KOVO.  -kad

„Přesto, že jsme se i  v  roce 2022 po-
týkali s  důsledky pandemie, nedošlo 
k  narušení činnosti,“ konstatovala nová 
předsedkyně Dozorčí a  revizní komise 
ZOS OS KOVO Ivana Michalcová. Rozpo-
čet Základní organizace OS  KOVO pro 
rok 2023 vykazuje jen mírné navýšení 
ve srovnání s  rozpočtem letošním. Po-
čítá např. se zvýšením výdajů v  oblasti 
příspěvků pro bývalé členy, kteří jsou již 
v penzi. 

Na konferenci se otevřelo také téma uza-
vřené kolektivní smlouvy. Někteří řečníci 
upozornili na fakt, že vyjednávání mezi 
zaměstnavatelem a  zástupci zaměstnan-
ců je v  případě ZO OS  KOVO specifické, 
protože na obou stranách jednacího stolu 
sedí sami odboráři. „Při jednáních o kolek-
tivní smlouvě jsme zohlednili to, abychom 
nemuseli přistoupit k  nějakým výrazně 
negativním opatřením v  personální ob-
lasti,“ řekl místopředseda Ing. Ivo Kužel. 

„Uzavřenou kolektivní smlouvu bereme 
jako oboustranně přijatelný kompromis,“ 
dodal předseda svazu Roman Ďurčo. 
Oba členové výkonného vedení potvrdili 
mimo jiné, že příští rok proběhne setkání 
zaměstnanců OS KOVO. „O místě konání 
rozhodnuto zatím není. Ještě nebyl vy-
brán ani přesný termín. Předpokládám, 
že setkání proběhne ještě před prázdni-
nami, případně po nich, tedy někdy v září,“ 
upřesnil místopředseda Ivo Kužel. (jom)

Studenti domažlického učiliště na pietě ve v Flossenbürgu
 FOTO: OS KOVO

OS KOVO a studenti uctili památku v koncentračním táboře 
Flossenbürg
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„Mzdová část kolektivní smlouvy na rok 
2023 je podepsána. Ještě je třeba dola-
dit shodu ve výkladu čerpání hromadné 
dovolené, krácení pohyblivé složky mzdy 
u  zaměstnanců, kteří poruší směrnice 
firmy, ale není to v  souvislosti s  výko-
nem práce. A shodu o uvolnění předse-
dy a místopředsedy ZO OS KOVO Robert 
Bosch České Budějovice, předsedy ZO 
OS UNIOS OK Bosch České Budějovi-
ce. Letošní kolektivní vyjednávání bylo 
hektické a  někdy byl na odbory vyvíjen 
tlak. Nicméně závěry jsou kompromisem 
mezi návrhy vedení a  odborů. Důležité 
pro nás je, že jsou zaměstnanci s výsled-
kem až na výjimky spokojeni,“ konsta-
toval předseda ZO OS KOVO při Robert 
Bosch České Budějovice Stanislav Jindra.
Podle nové kolektivní smlouvy totiž do-
jde od 1. ledna 2023 ke zvýšení tarifních 
tříd o  8 %. Stejně tak dojde ke zvýšení 
mzdových prostředků na pohyblivou 
složku. „Významné je, že ve mzdě za ří-
jen bude všem zaměstnancům ve výrobě 
vyplacena jako inflační kompenzační bo-
nus mimořádná prémie ve výši 20 000 Kč, 
ostatním zaměstnancům 12 000 Kč. Pro 
rok 2023 navíc vzhledem k výkyvům ve 
výrobě nebudou aktivována konta pra-
covní doby. Vzhledem k  tomu, že bu-
dou vyplaceny 13. platy ve výši až 80 % 

průměrného výdělku dle příslušnosti 
k firmě, nebudou letošní Vánoce pro za-
městnance českobudějovického Bosche 
finančně snad až tak špatné,“ pozname-
nal Jindra.
Součástí nové kolektivní smlouvy je 
i dohoda o tom, že roční prémie za hos-
podářský výsledek firmy se nově bude 
počítat z průměrné mzdy, základnou již 
nebude sekretové mzda (tarif + pohyb-
livá mzda). Překážka v  práci na straně 
zaměstnavatele podle § 209 Zákoníku 
práce je pro rok 2023 dohodnuta ve výši 
70 % průměrného výdělku. Při rozvázá-
ní pracovního poměru podle § 52 pís. 
a) – c) Zákoníku práce nebo dohodou 
z  týchž důvodů náleží zaměstnanci dle 
doby zaměstnání ve firmě odchodné 
ve výši až šesti měsíčních průměrných 
výdělků. Ostatní body kolektivní smlou-
vy a mzdového předpisu zůstávají beze 
změn.

ENGEL Kaplice zvýšil mzdy až do 
podpisu nové kolektivní smlouvy 
o 2 000 Kč měsíčně jako inflační 
kompenzační bonus.
Poměrně vstřícný ke svým zaměstnan-
cům je i ENGEL, světová jednička ve vý-
robě vstřikolisů, který ve svém kaplickém 
závodě na jihu Čech Engel strojírenská, 

spol. s  r. o., zaměstnává v  současnosti 
více než 1100 lidí.
„S vedením firmy jsme se formou změny 
kolektivní smlouvy 2022/2023 dohodli na 
výplatě pravidelného měsíčního inflační-
ho kompenzačního bonusu ve výši 2 000 
Kč všem zaměstnancům až do uzavření 
nové kolektivní smlouvy. Tento bonus 
bude vyplacen ve mzdě za říjen, listo-
pad, prosinec 2022 a leden, únor, březen 
2023, tedy celkem šestkrát,“ přiblížil do-
hodu Jiří Řihout, předseda ZO OS KOVO 
při a. s. Jihostroj, který současně zastu-
puje i zaměstnance Engelu.
Toto mimořádné zvýšení mzdy se ne-
vztahuje pouze na zaměstnance ve zku-
šební nebo výpovědní době. Současně 
obě strany počítají s uzavřením nové ko-
lektivní smlouvy, jež by měla začít platit 
1. dubna 2023 a zohledňovala by dopady 
stávající krize jak na zaměstnance, tak na 
zaměstnavatele.
Součástí dohody je proto i věta: „Jsme si 
vědomi velmi složité obchodní a bezpeč-
nostní situace v Evropě i ve světě. Nadále 
budeme společně usilovat o taková řeše-
ní, která budou zaměstnancům zajišťovat 
solidní sociální zajištění, jistotu pracovní-
ho místa a  nebudou ohrožovat konku-
renceschopnost společnosti ENGEL na 
náročných světových trzích.“ -pok

Nabídněte zimní rekreaci!
Redakce Kovák chce pomoci základním organizacím OS KOVO, které vlastní či spo-
luvlastní rekreační zařízení. Nabízíme zdarma jejich propagaci. Pokud tedy máte 
nyní v zimě (např. na Vánoce, Silvestra nebo po celou zimní sezonu) ještě volné 
kapacity k  rekreaci, nabídněte je naším prostřednictvím. Uveďte termíny, ceny 
a podmínky jednotlivých rekreačních zařízení, uvítáme i barevné snímky. Je také 
nutné uvést kontaktní telefon či adresu (nebo e-mail), popřípadě webové stránky, 
na nichž lze vyhledat informace o příslušném rekreačním zařízení. (e-maily posílejte 
na Novakova.Miloslava@cmkos.cz) (red)

Základní organizace, které neplní povinnost úhrady členských příspěvků dle § 16 odst. 5 Stanov 
 
RP Jihlava:  ZO č. 3150 Cooper-Standard AUTOMOTIVE, Žďár nad Sázavou
RP Ostrava:  ZO č. 1964 STROJOSVIT Krnov
   ZO č. 2846 Ostravské opravny a strojírny    
RP Plzeň  ZO č. 3039 CML Hranice
   ZO č. 2917 KENDRION Tachov  
RP Hradec Králové: ZO č. 3198  ZO OS KOVO Police nad Metují 
RP Praha:  ZO č. 1017 ŠKODA Praha a.s.
   ZO č. 1223 Královodvorské železárny, Králův Dvůr
   ZO č. 3160 Magna Seating, Mladá Boleslav    
RP Zlín   neeviduje    
RP České Budějovice  neeviduje
RP Brno    neeviduje
RP Olomouc  neeviduje
RP Ústí nad Labem neeviduje 

Sledované období k 31. červenci 2022 (odvod do 31. října 2022).  
Zpracováno dle zaslaných podkladů z RP dne 11. listopadu 2022.

H. Polachová, 15. listopadu 2022
Ekonomický úsek OS KOVO



Během doznívajících 
covidových vln jsme 
zachovali kontakt 
s členskou základnou 

i  díky dříve méně obvyklým formám 
práce (= home office, střídání minitýmů 
specialistů na regionálním pracoviš-
ti, porady pomocí skupinových hovo-
rů, videokonference s  vedením svazu 
i s funkcionáři v regionu, on-line vzdělá-
vací akce, volby per rollam apod.). 
Následně jsme ale v podobném systé-
mu práce ještě pokračovali z mnohem 
prozaičtějšího důvodu. Polovina naše-
ho regionálního pracoviště procházela 
několikaměsíční rekonstrukcí. Po stě-
hování RP v roce 2013 jsme totiž v rámci 
budovy DKO Jihlava obsadili dřívější zá-
zemí pro účinkující za hlavními sály. Pů-
vodně „nekancelářské“ prostory (šatny 
účinkujících, sklady kulis, maskérny…) 
si předchozí nájemci (reklamní a  účet-
ní firmy) upravily pro svou činnost jen 
nepatrně. V rámci letošní rekonstrukce 
tak došlo zejména ke kýžené přestavbě 
sociálního zařízení a kuchyňky, kancelá-
ře hospodářky a vedoucího. Dosluhují-
cí kancelářské koberce byly nahrazeny 
podlahami se snazší údržbou, letité 
zářivky pak úspornějším LED osvětle-
ním. Telefonní, datové i  zabezpečova-
cí sítě, které byly v  uplynulých letech 
různě provizorně vedeny v  plastových 
lištách, byly nově zabudovány přímo do 
stěn. Po odstranění provizorní příčky 
a  zvětšení jednacího stolu v  kanceláři 
vedoucího se tento prostor dá konečně 
využívat i  např. pro jednání celé Rady 
KS. Kanceláře, chodba i zázemí byly zá-
roveň nově vymalovány. Vchod do blo-
ku C jihlavského Domu kultury odborů 

z Tolstého ulice, který RP sdílí s vedením 
DKO (a nově po dobu přestavby Horác-
ké hokejové arény i s vedením HC Dukla 
Jihlava) byl vybaven novým videovrát-
ným. V příštím roce by měla podobnou 
dílčí modernizací projít i druhá polovina 
RP Jihlava = kanceláře specialistů. Věří-
me i  v  dokončení výměny původních, 
60 let starých oken, která již několik let 
postupně probíhá v rámci celé budovy 
a  spolu s  přestavbou kotelny přispívá 
k úspoře energií.
Pokud jde o krajské sdružení, v nároč-
ném předsjezdovém období proběhly 
všechny předepsané akce (usnáše-
níschopné konference KS, řádné volby 
delegátů sjezdu, jejich předsjezdové se-
tkání Šatov/ZN). Uskutečnily se všechny 

vyžadované „mezisjezdové“ kontroly 
účetnictví (dle §29 Stanov) apod. Do 
nového podsystému TREWIS-ZO (nazý-
vaného „Trevísek“) se postupně zapo-
jilo přes 45 % našich organizací, které 
k dnešnímu dni provedly již takřka tři ti-
síce autorizovaných změn v evidencích 
svých členů včetně zápisu 226 nových 
členů OS KOVO.
Přestože zastoupení kováků z  Vysočiny 
na zářijovém karlínském mítinku ČMKOS 
„Proti chudobě“ bylo reprezentativní 
a plně dostačující, v případě stejnojmen-
né říjnové demonstrace na Václavském 
náměstí jsme původně objednané tři 
autobusy postupně zredukovali na je-
den (plus několik účastníků cestovalo 
osobními auty a hromadnou dopravou).
Sebekriticky také musíme přiznat, že 
se nám na Vysočině zatím zcela neda-
ří obnovit „předcovidové“ nadšení ani 
kontakty mezi jednotlivými ZO, např. 
v  rámci setkávání volebních obvodů či 
naplnění plánu vzdělávacích akcí. 
Výjimku a první vlaštovku snad tvořila 
tradiční říjnová dvoudenní vzdělávací 
akce ke KV, které se v RZ ZO OS KOVO 
ŽĎAS Žďár nad Sázavou v Zubří u No-
vého Města zúčastnilo 55 našich čle-
nů. (Pozn. redakce: Podrobněji o  akci 
informoval článek v  minulém vydání 
Kováka). 

Okénko do regionu
Okénko do regionu | Lubomír Jan Muzikář, vedoucí RP Jihlava

Od posledního okénka do Kraje Vysočina uplynul už více než jeden rok. Co se za tu dobu událo na 
jihlavském regionálním pracovišti i v krajském sdružení, které s přesahem sdružuje 55 poboček „od 
předměstí Prahy po jihomoravské Znojmo a od jihočeských Dačic po východočeskou Poličku“?
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Tradiční říjnovou vzdělávací akci absolvovalo přes pět desítek odborářů. 
 FOTO: RP Jihlava



Nařizování práce přesčas na sobotu
Právo | JUDr. Aneta Rejchrtová, Bc., právnička RP OS KOVO Hradec Králové

Rozvrhování práce 
zaměstnanci je dle 
§ 81 odst. 1 zákona 
č. 262/2006 Sb., zá-
koníku práce, ve zně-

ní pozdějších předpisů (dále jen „ZP“), 
v  dispozici zaměstnavatele. Při tomto 
rozvrhování ale zaměstnavatel musí 
dodržovat určitá pravidla daná ZP. Mj. 
musí pracovní dobu zaměstnanci roz-
vrhnout tak, aby byl dodržen např. ne-
přetržitý odpočinek v  týdnu. Na to za-
městnavatel pravděpodobně původně 
v rozvrhu směn myslel, ale mělo by do-
jít k  jeho narušení prací přesčas. Bude 
nutné si uvést některá další pravidla, 
kterými je zaměstnavatel v dané situaci 
omezen.
Nepřetržitý odpočinek v týdnu musí mít 
zaměstnanec rozvržen tak, aby tento 
odpočinek trval alespoň 35 hodin (popř. 
48 hodin v případě zaměstnance mlad-
šího 18 let) (§ 92 odst. 1 ZP). V případech 
stanovených ZP může být doba nepře-
tržitého odpočinku v  týdnu zkrácena 
až na 24 hodin (s výjimkou zaměstnan-
ců mladších 18 let) s  tím, že za období 
dvou týdnů musí nepřetržitý odpoči-
nek v  týdnu zaměstnance činit alespoň 
70 hodin (§ 92 odst. 3 ve spojení s § 90 
odst. 2 ZP). Není myšleno období dvou 
kalendářních týdnů, ale období dvou ja-
kýchkoli po sobě jdoucích týdnů. Práce 
přesčas je jmenována v § 90 odst. 2 ZP 
jako jeden z možných důvodů zkrácení 
nepřetržitého odpočinku v týdnu (ostat-
ně i  zkrácení nepřetržitého odpočinku 
mezi dvěma směnami). Ovšem je třeba 
rozlišovat mezi nepřetržitým odpočin-
kem v týdnu a dnem nepřetržitého od-
počinku v týdnu, což je pro daný případ 
stěžejní. Den nepřetržitého odpočinku 
v  týdnu je dnem pracovního klidu (viz 
§ 91 odst. 1 ZP).
Neznám váš rozvrh směn, což by pro 
daný případ mohlo být též důležité, 
zejména je-li u vás konána práce v noč-
ních směnách – v  takovém případě by 
dle § 91 odst. 6 ZP začínal den pracov-
ního klidu „hodinou odpovídající nástu-
pu zaměstnanců té směny, která v  týdnu 
nastupuje podle rozvrhu směn jako prv-
ní“ (př.: pokud první směna v  týdnu 
začíná v  pondělí v  6.00 a  zaměstnanci 
konají práci v  nočních směnách, např. 
od 18.00 do 6.00, pak se případný den 

nepřetržitého odpočinku v týdnu bude 
počítat vždy od 6.00 jednoho dne, od 
kterého počíná běžet doba dne nepře-
tržitého odpočinku v týdnu, do 6.00 ná-
sledujícího dne). Nicméně budu před-
pokládat, že u  vašeho zaměstnavatele 
nekonají zaměstnanci práci v  nočních 
směnách, když se o  tom nezmiňujete. 
Za tohoto předpokladu bude den ne-
přetržitého odpočinku v  týdnu trvat 
„od půlnoci do půlnoci“. Nevím, kdy 
přesně vám v pátek končí směna, tudíž 
nemohu určit, od kdy bude trvat doba 
nepřetržitého odpočinku v  týdnu, ale 
sobota již jistě za stávajících informa-
cí bude dnem nepřetržitého odpočin-
ku v  týdnu, a  tedy dle § 91 odst. 1 ZP 
i dnem pracovního klidu.
V  den pracovního klidu lze nařídit za-
městnanci jen zákoníkem práce sta-
novené práce (viz § 91 odst. 2–4 ZP). Je 
tak třeba rozlišovat mezi důvody pro 
zkrácení doby nepřetržitého odpočinku 
v týdnu dle § 92 odst. 3 ve spojení s § 90 
odst. 2 ZP a  mezi pracemi, u  kterých 
je možné zaměstnanci nařídit práci ve 
dnech pracovního klidu. Práci přesčas 
pak lze vzhledem k  § 93 odst. 2 ZP na 
den pracovního klidu nařídit jen z důvo-
dů uvedených v § 91 odst. 2–4 ZP, nikoli 
jen z  toho důvodu, že se jedná o  práci 
přesčas, jako by tomu teoreticky mohlo 
být u „pouhého“ zkrácení nepřetržitého 
odpočinku v týdnu (a nepřetržitého od-
počinku mezi dvěma směnami). 
Pokud byste u zaměstnavatele neko-
nal následující práce:
a) naléhavé opravné práce,
b) nakládací a vykládací práce,
c) inventurní a závěrkové práce
d) práce konané v nepřetržitém provo-

zu za zaměstnance, který se nedosta-
vil na směnu,

e) při živelních událostech a v jiných ob-
dobných mimořádných případech,

f) práce nutné se zřetelem na uspoko-
jování životních, zdravotních, vzdě-
lávacích, kulturních, tělovýchovných 
a sportovních potřeb obyvatelstva,

g) práce v dopravě,
h) krmení a ošetřování zvířat (§ 91 odst. 

3 ZP),
práci přesčas vám na sobotu v  daném 
případě, tedy na den pracovního klidu, 
zaměstnavatel nemůže nařídit. Můžete 
se na ní ale dohodnout. V této souvislosti 
pozor na konkludentní souhlas, kdy pro-
jevení souhlasu s prací přesčas vyplyne 
z vašeho chování, tedy např. z  toho, že 
na přesčasovou směnu nastoupíte.
Na závěr také upozorňuji na fakt, že po-
kud je to z  provozního hlediska možné, 
měla by (nikoli musí, záleží na tom, co 
umožňuje provoz zaměstnavatele) dle 
§ 92 odst. 2 ZP spadat do nepřetržitého 
odpočinku v  týdnu neděle, o  sobotě se 
zákoník práce nezmiňuje. Zároveň musí 
zaměstnavatel s  písemným rozvrhem 
týdenní pracovní doby i jeho změnou se-
známit zaměstnance nejméně dva týdny 
předem (s výjimkou konta pracovní doby, 
u kterého musí být zaměstnanec sezná-
men alespoň týden předem), nedohod-
nou-li se zaměstnanec a  zaměstnavatel 
na jiné době seznámení (pozor na vyslo-
vení souhlasu s  jinou dobou seznámení 
již např. v pracovní smlouvě). Pro přípa-
dy, že by hrozilo rozvrhování pracovní 
doby např. na sobotu, a to při zachování 
souladu s  pravidly danými zákoníkem 
práce, bylo by pro zaměstnance výhod-
né, aby měl se zaměstnavatelem písem-
ně smluvně sjednáno, že pracovní doba 
se rozvrhuje např. ve dnech od pondělí 
do pátku. Je otázka, zda by ale s takovou 
dohodou zaměstnavatel souhlasil.

Zaměstnavatel mi chce nařídit práci přesčas na sobotu. Může tak učinit, když mi na víkend vychází 
podle rozvrhu směn volno? L. K., Pardubice

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

Ano můžete. Pro od-
stoupení od smlouvy 
platí pravidla, která 
udává zákon. V tomto 

případě jsou naplněna. Zboží tedy za-
balte, do balíčku vložte dopis a nic víc 
nemusíte vysvětlovat.
Může mít toto znění: 

Co je třeba si zapamatovat?
1. Odstoupení od smlouvy je možné, 

pokud byla sjednána tzv. na dálku, tj. 
přes internet, katalog. Letáček v tis-
ku apod.

2. Je nezbytné dodržet lhůtu 14 dnů 
od nákupu, pokud není prodloužena 
pro nesplnění povinností obchodní-
ka-prodejce. Pokud obchodník ne-
dodrží své informační povinnosti, 
může se lhůta prodloužit až o jeden 
rok. Zde platí konkrétní pravidla, 
o  kterých hovoří občanský zákoník 
a zákon na ochranu spotřebitele.

3. Máte právo odstoupit bez udání dů-
vodů. To znamená, že nemusíte vů-
bec nic vysvětlovat.

U jakých nákupů lze od smlouvy 
odstoupit?
Mimo výše uvedené jde o tyto nákupy:
• na internetu
• v rámci teleshoppingu
• na předváděcích akcích – zde došlo 

k  posunu díky projednávání otázky 
tzv. šmejdů

• v  rámci podomního prodeje – ten 
většina měst a obcí zakazuje a sank-
cionuje ho

• prostřednictvím telefonu – zde velký 
pozor při nabídkách, neboť smlouvu 
o koupi lze uzavřít i přes telefon, sta-
čí, když vám prodejce položí správně 
formulovanou otázku a vy odpovíte 
ano

• na ulici – platí totéž, co uvádím u po-
domního prodeje

Jaké podmínky stanoví zákon 
k odstoupení?
1. Tato možnost neplatí pro tzv. ka-

menné obchody – zde zákonná mož-
nost odstoupení neexistuje. 

 Prodejce může dobrovolně stanovit, 
že máte možnost zboží vrátit nebo 
si ho vyměnit a do kdy. Toto by měl 
poznamenat na paragon, podepsat 
a orazítkovat. Nelze ho však k tomu-
to nutit, protože na to nemáte prá-
vo, záleží na prodejci, zda vám tento 
nadstandard poskytne.

2. Neplatí pro podnikatele. Odstoupit 
od smlouvy má právo pouze kon-
cový spotřebitel – většinou fyzická 
osoba. U zboží zakoupeného pro fir-
mu neboli IČ tento zákonný nárok na 
odstoupení od smlouvy není. Tuto 
možnost by musel dát přímo ob-
chodník jako bonus pro podnikatele. 

3. Problém by mohl nastat při počítá-
ní lhůty. Čtrnáctidenní lhůta začíná 
běžet vždy okamžikem převzetí zbo-
ží. Doba nutná k  doručení odstu-
povaného zboží se do lhůty 14 dnů 
nezapočítává. Rozhodující je den 
odeslání odstoupení od smlouvy. 
Den odeslání je shodný se dnem 
předání k  přepravě např. na České 
poště. To znamená, že lze i  v  po-
slední den lhůty platně od smlou-
vy odstoupit, když zásilku předáte 
k poštovní přepravě. Pokud tak činí-
te osobně, nezapomeňte si nechat 
potvrdit převzetí – s datem a podpi-
sem prodejce.

4. V některých případech je možnost 
odstoupení od smlouvy nepovole-
na, jde např. o zboží, které podléhá 
rychlé zkáze, opotřebení nebo za-
starání, na dodávky audio a  video 
nahrávek a  počítačových progra-
mů v  případě porušení jejich ori-
ginálních obalů (neznamená to, že 
byste nemohl otevřít sáček, v němž 
je tričko či jiné zboží uloženo – to 
by bránilo možnosti odzkoušení 
apod., na dodávku novin a časopi-
sů či na zboží upravené dle přání 
spotřebitele.

Jak již bylo zmíněno při nákupu po-
mocí prostředků na dálku konečným 
spotřebitelem, což je váš případ, lze 
od kupní smlouvy ve všech případech 
odstoupit bez udání důvodů a bez ja-
kékoli sankce. 

Mohu odstoupit od smlouvy, když jsem si koupil oblečení podle internetové nabídky, ale došlo mi 
zboží nekvalitní a barevně odlišné s uvedením, že jde o náhradní variantu? Nic takového jsem ne-
chtěl ani neodsouhlasil a na dnešní dobu se mi to zdá docela drzé. Co s tím? A. V., Brno

Pravidla odstoupení od smlouvy
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 Datum, místo odeslání
Adresa prodejce .......................................................  .....................................................

Odstupuji tímto od smlouvy č. ……………………, kterou jsem s vámi uzavřel dne 
……………… Cenu za zboží ve výši ……… Kč a poštovné ve výši ……… Kč mi zašlete 
na účet č. ……………………………… (místo účtu lze uvést složenkou na moji adresu).

 Jméno, příjmení, adresa

FOTO: Depositphotos



Vznikem vlastnické-
ho práva k  jednotce vzniká vlastníkovi 
jednotky povinnost řídit se pravidly pro 
správu domu a pro užívání společných 
částí, pokud byl s  těmito pravidly se-
známen nebo je měl a mohl znát, jakož 
i zajistit jejich dodržování osobami, jimž 
umožnil přístup do domu nebo bytu.
Vlastník jednotky oznámí bez zbytečné-
ho odkladu osobě odpovědné za sprá-
vu domu a  pozemku (dále jen „osoba 
odpovědná za správu domu“) své jmé-
no, bydliště, jméno a  bydliště osoby, 
které přenechal byt k užívání na dobu 
nikoli přechodnou, a počet osob, které 
budou mít v  bytě domácnost. To platí 
i v případě změny těchto údajů.
Požádá-li o  to vlastník jednotky, sdělí 
mu osoba odpovědná za správu domu 
jméno a  adresu kteréhokoli vlastníka 
jednotky nebo nájemce v domě.

Podle občanského zákoníku platí, že 
pokračuje-li nájemce v  užívání bytu 
po dobu alespoň tří měsíců po dni, 
kdy měl nájem bytu skončit, a  prona-
jímatel ho zároveň v této době písem-
ně nevyzval, aby byt opustil, je nájem 
ujednán znovu, a to na tutéž dobu jako 
byl ujednán původně. Nejdéle se však 
takto nájem může prodloužit o  dva 
roky, pokud nemají strany ujednáno 
něco jiného.
Pokud by vás pronajímatel v  této lhů-
tě vyzval k  opuštění bytu, občanský 
zákoník nestanovuje žádnou obdo-
bu výpovědní doby, v  rámci které by 
vám byl poskytnut čas na vystěhování 

Vlastník jednotky platí zálohy na plně-
ní spojená nebo související s užíváním 
bytu (služby), tj. např. na výtah a  spo-
lečné osvětlení. Služby upravuje zákon 
č. 67/2013 Sb. a  můžete si ho přečíst 
např. na www.zakonyprolidi.cz.
Zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravu-
jí některé otázky související s poskyto-
váním plnění spojených s užíváním bytů 
a  nebytových prostorů v  domě s  byty 
v § 12, ukládá příjemcům služeb (vlast-
níkům i nájemcům) povinnost oznámit 
poskytovateli služeb (ve vašem případě 
SVJ) písemně a  bez zbytečného odkla-
du změny v počtu osob rozhodných pro 
rozúčtování. Zákon o  službách v  § 13 
upravuje pokutu i  za nesplnění ozna-
movací povinnosti. O výši pokuty může 
rozhodnout společenství (nahlédněte 
do stanov), jinak činí výše pokuty 50 Kč 
za každý započatý den prodlení.

a  nalezení náhrady za byt. Bude pak 
záležet pouze na pronajímateli, jaký 
čas vám pro vyklizení bytu poskytne.
Pro úplnost je třeba uvést, že v  praxi 
často dochází k situaci, kdy je v nájem-
ní smlouvě uvedeno, že shora uvede-
né automatické prodlužování trvání 
nájmu smluvní strany vylučují s  tím, 
že pokud mají zájem na pokračování 
nájmu, musejí svůj úmysl oznámit dru-
hé smluvní straně. Pokud by bylo toto 
ustanovení obsaženo ve vaší nájemní 
smlouvě a  ze strany pronajímatele by 
k  takovému oznámení nedošlo, pla-
tí, že nájem skončí dnem sjednaným 
v nájemní smlouvě. V takovém případě 

Domnívám se, že správcovská firma 
nepostupuje správně. Jakmile vlastník 
bytu uzavře s nájemci nájemní smlou-
vu, je jeho povinností splnit oznamovací 
povinnost o počtu osob v bytě (viz sho-
ra uvedený občanský zákoník a  zákon 
o službách). Nájem bytu není návštěva.
Doporučuji napsat vlastníkovi bytu dopis, 
kde jej upozorníte, že si neplní své povin-
nosti (viz vysvětlení shora) a že pokud své 
povinnosti nesplní, bude mu v  souladu 
s § 13 zákona o službách naúčtována po-
kuta. Dále je možné uvést, že máte svě-
decky doloženo, že v bytě bydlí od určité-
ho data tolik a tolik osob, tedy od tohoto 
data bude vlastníkovi účtováno za služby 
podle tohoto vyššího počtu osob. Přiložte 
do dopisu rozpis služeb a  evidenční list 
k  vyplnění. Doporučuji se s  vlastníkem 
bytu dohodnout, a jestliže dohoda nebu-
de možná, použít sankce. 

vám pronajímatel skončení nájmu 
oznamovat nijak nemusí.
Zpravidla však v případě, kdy si prona-
jímatel nepřeje v nájemním vztahu po-
kračovat, takovou vůli nájemci projeví 
a  nájem pak končí dnem sjednaným 
v  nájemní smlouvě, jak je uvedeno 
výše.
K poslednímu dotazu uvádím, že prona-
jímatel nemá zákonnou povinnost pro-
dloužit nájemci nájem sjednaný na dobu 
určitou, a  to ani v  případě, že nájemce 
řádně a včas plní veškeré své povinnosti 
pro něj z nájmu bytu vyplývající.
Prosím, pozorně si přečtěte text své 
nájemní smlouvy.

Služby a oznamovací povinnost
Bydlení | JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR

Kdy končí nájem na dobu určitou
Bydlení | JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR

Jsem předsedou SVJ a potřebuji poradit. V posledním půlroce máme v domě tři nové majitele a ne-
souhlasí nám počet osob žijících v jejich bytech. Služby za byt, což je v našem domě výtah a osvět-
lení, platí jen za jednu osobu, ale v bytě jsou třeba tři. Správci tvrdí, že je to jen návštěva. Jak je 
máme přinutit, aby správně platili? Do toho, koho tam mají, nemáme co mluvit, ale že nám neplatí 
za správný počet osob, snad řešit můžeme. Doplácíme na ně. Oni se vozí ve výtahu a svítí ve společ-
ných prostorech a my to za ně pěkně zaplatíme. K. H., Moravská Třebová

Mám nájemní smlouvu na dobu určitou, nájemné řádně platím, nedělám problémy. Nevím, zda musím byt v do-
mluveném termínu opustit nebo ne? Je povinností pronajímatele oznámit, že mi smlouvu neprodlouží? Pokud ano, 
jakým způsobem a v jakém časovém předstihu? Než skončí nájemní smlouva nebo mi nájem automaticky končí 
dnem uvedeným ve smlouvě? Má pronajímatel povinnost mi smlouvu prodloužit, když jsem bezproblémový ná-
jemník? P. F., Praha
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Jak požádat o předčasný důchod
Sociální zabezpečení | Ivana Demková, specialista – sociální zabezpečení

Můj manžel dovrší řádný důchodový věk 2. listopadu 2023 a uvažuje, zda skončí v práci, nebo bude 
nadále pracovat. Slyšela jsem od kamarádky, že by měl požádat o předčasný starobní důchod ještě 
v letošním roce s odložením výplaty důchodu a měl by mít poté důchod výhodnější. Bojíme se však 
krácení za předčasnost. Rádi bychom si tuto věc ověřili, ale prý jsou pobočky sociálního úřadu pře-
plněné a není možné se tam dostat. M. Z., Sluhy

Při pobírání před-
časného důchodu 

je možné pracovat, ale s  omezeními, 
neboť zaměstnání nesmí zakládat 
účast na sociálním pojištění. Předčas-
ný důchod lze kdykoli přerušit a znovu 
nastoupit do zaměstnání a  v  případě 
skončení zaměstnání nebo dosáhne-li 
osoba důchodového věku, stačí požá-
dat o obnovení výplaty důchodu.   
Váš manžel dosáhne důchodového 
věku v roce 2023. Pokud si tedy požá-
dá o  předčasný starobní důchod nej-
později k  31. prosinci 2022, budou se 
ho týkat letošní mimořádné valorizace, 
ke kterým došlo v červnu 2022 (navý-
šení procentní výměry o 8,2 %) a také 
v září 2022 (navýšení procentní výmě-
ry o 5,2 %). Takovýto důchod bude ješ-
tě od 1. ledna 2023 valorizován a pro-
centní výměra se poté zvedne o dalších 
5,1 %. Zároveň dojde k  navýšení zá-
kladní výměry o 140 Kč od ledna 2023. 
Pokud by chtěl nadále pracovat, dopo-
ručuji, aby si požádal o tento předčas-
ný důchod do 31. prosince 2022, a  to 
bez výplaty. Za podmínky, že bude od 
přiznání tohoto důchodu do 1. listopa-
du 2023 (den před dovršením řádného 
důchodového věku) nadále trvat jeho 
výdělečná činnost, až dovrší důchodo-
vý věk a požádá si o výplatu důchodu, 
tak v  tomto případě dojde k navýšení 
procentní výměry s ohledem na dobu, 
která byla ještě odpracována po při-
znání předčasného důchodu, a  opět 
se ho budou týkat mimořádné valori-
zace roku 2022 (červnová a  zářijová) 
a valorizace od ledna 2023. Ve většině 
případů je tento postup výhodný i pro 
osoby, které dosáhnou důchodového 
věku v  roce 2024. Požádají si o  před-
časný důchod bez výplaty a  budou 
nadále pracovat, ale konkrétní případy 
doporučuji zkonzultovat.
Jelikož jsou ke konci roku přetíženy 
okresní pobočky České správy sociální-
ho zabezpečení (dále jen „OSSZ“), kde se 
žádost o důchod podává, a není možné 
si domluvit termín prostřednictvím on-
-line aplikace, je nově možné využít for-
mulář ze stránek ČSSZ s názvem „Uplat-
nění nároku na dávku důchodového 

pojištění“ (viz obrázek). Tiskopis je tře-
ba vyplnit a  odeslat na požadovanou 
OSSZ elektronicky (přes ePortál ČSSZ 
např. pomocí bankovní identity) nebo 
tento tiskopis vytisknete, vyplníte 
a s podpisem odešlete poštou či osob-
ně předáte na požadovanou OSSZ. Zde 
je totiž důležité konstatovat, že o před-
časný důchod nelze požádat zpětně, ale 

pokud bude tento formulář se všemi 
náležitostmi odevzdán, zajistí to výhod-
né podmínky roku 2022 u předčasného 
důchodu. Nejedná se však o řádnou žá-
dost o důchod a bude nutné se později 
osobně dostavit k  vlastnímu sepsání 
žádosti na pobočku OSSZ, a to nejpoz-
ději do šesti měsíců ode dne uplatnění 
nároku. 

Evidenční štítek Uplatnění nároku na dávku důchodového pojištění

Razítko OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno Místně příslušná OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno
         

A. Základní identifikace osoby

Příjmení Jméno Titul Datum narození Rodné číslo
                                             

Adresa trvalého pobytu
Ulice Číslo domu Obec PSČ

Telefon E-mail ID Datové schránky 
                           

Adresa pro doručování
Ulice Číslo domu Obec PSČ

B. Uplatnění nároku

Uplatňuji nárok na

  předčasný starobní důchod

  starobní důchod

  invalidní důchod

  vdovský/vdovecký důchod

  sirotčí důchod

C. Prohlášení

Tímto žádám o přiznání důchodu označeného v části B. tiskopisu Uplatnění nároku na důchod. Beru na vědomí, že v souladu s ust. § 82 odst. 1 
zákona č. 582/1991 Sb. musí být žádost podána na předepsaném tiskopisu – toto podání tedy není žádostí o důchod, ale je pouze uplatněním 
nároku ve smyslu ust. § 81 odst. 1 téhož zákona. Prohlašuji tímto, že k sepsání formální žádosti se dostavím do data stanoveného po dohodě 
s OSSZ v návaznosti na toto podání (datum lze dohodnout telefonicky, e-mailem, popř. rezervací v online objednávkovém systému), nejpozději 
však do šesti měsíců ode dne uplatnění nároku. Beru na vědomí, že nebude-li ve lhůtě uvedené v předchozí větě žádost o důchod sepsána, bude 
toto podání považováno za neúčinné.

D. Datum a místo vyplnění

V          Dne          

Podpis

ČSSZ/OSSZ vyžaduje a zpracovává osobní údaje v souladu s právními předpisy pro ochranu osobních údajů a pouze k legitimním účelům. Více 
informací naleznete na https://www.cssz.cz/cz/gdpr/htm.

UNDDP v 1.02
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Kde se vzal?
Tradice vytváření adventních věnců je 
stará zhruba 180 let a je spojena s těše-
ním se na Ježíška. Jak je vidět, děti jsou 
pořád stejné. V  misijní škole pro chu-
dé, kterou vedl německý protestanský 
farář Johann Hinrich Wichern, se také 
děti těšily a stále se ptaly, kdy už budou 
Vánoce. Johann jim tedy vyrobil před-
chůdce dnešních věnců ze starého kola 
od vozu a ze svíček, které znázorňovaly 
počet dnů zbývajících do Vánoc. Svíčky 
byly bílé pro všední dny a červené pro 
neděle. Tradice se šířila hlavně v  pro-
testantských zemích, nyní je ale dobře 
známá po celém světě. Věnec symboli-
zuje dobu do Vánoc, odpočítávání týd-
nů adventu. Věnce se původně zavěšo-
valy na stuhách stejně jako prapůvodní 
adventní věnec z kola od vozu, později 
se kladly na stoly, nyní se věší také na 
vchodové dveře. 
Ačkoli dnes můžeme vidět nejrůzněj-
ší tvary vánočních věnců, ten původní 
má tvar kruhu vyzdobeného chvojím 
a  pentlemi. Adventní věnce dnes hrají 
všemi barvami, které často podléhají 
módním trendům, ale původní barva 
ozdob byla fialová. Barva vznešená, 
která je spojená s  církví. Jako ozdoby 
se tradičně používaly šišky. Ty ostatně 
zdobí věnce i nyní. Pokud věnec zdobí-
te, je dobré o něm dopředu přemýšlet 
a  ladit ho do určitého stylu, případně 

do jedné barvy doplněné např. stříbr-
nou nebo zlatou. 

Svíčky na adventním věnci
Zvláštní význam mají na adventním 
věnci svíčky. Jejich barva je dnes věcí 
vkusu každého zdobitele, původně 
se používaly svíčky fialové. Dnes pat-
ří mezi nejčastější barvy červená, bílá 
a  zlatá. Věnec se zhotovuje se čtyřmi 
svíčkami, které se zapalují od první ad-
ventní neděle. První svíčka symbolizu-
je naději. Druhou svíčku zapalujete na 
tzv. bronzovou neděli, jejím symbolem 
je mír. Třetí svíčka se rozhoří na stříbr-
nou neděli a znamená přátelství, čtvrtá 
svíčka vzplane jen chvilku před váno-
cemi na zlatou adventní neděli a  sym-
bolizuje lásku. Pokud budete chtít, do 
středu adventního věnce, který zdobí 
štědrovečerní tabuli, můžete umístit 
talířek s pátou svíčkou coby symbolem 
nového začátku – bílého světla, které 
prorazilo tmu. 

Adventní věnce dnes
V  obchodech a  na trzích si většinou 
můžete pořídit klasické věnce ve tvaru 
kruhu se čtyřmi svícemi. Vytvořit si ta-
kový věnec můžete i  sami, stačí z drá-
tu zformovat kruh, případně si tento 
korpus věnce pořídit již hotový. Pak je 
třeba trocha šikovnosti a základ obalit 
chvojím či větvičkami, které přitáhnete 

ke korpusu nití. Následně obtáhnete 
stuhou a zapícháte stojánky na svíčky. 
Poté pomocí tavné pistole přilepíte nej-
různější ozdoby: vánoční koule, andělíč-
ky, čerty, Mikuláše, vánoční chaloupky, 
šišky či malé dárečky. Můžete ale zce-
la popustit uzdu své fantazii a vánoční 
věnec vytvořit coby jednu velkou větev 
vánočního stromku se čtyřmi svícemi, 
dále ho můžete třeba upéct z  perníku 
či místo chvojí použít pouze šišky. Po-
kud si nejste jisti svou zručností nebo 
nemáte dost pomůcek a málo času, vy-
tvořte si „věnec“ např. na tácu na dort, 
na který upevněte pomocí vosku svíčky 
a přidejte šišky a ozdoby. Anebo do čtyř 
skleniček, třeba těch od zavařeniny, na-
sypejte kamínky, rýži či luštěniny, upev-
něte svíčku a skleničku převažte mašlí, 
případně ji postříkejte stříbrným spre-
jem. Vystavte na stole.

Pozor na požár!
Vánoční věnec je překrásná dekorace, 
ale bohužel jde o velmi častý zdroj po-
žárů. Kolem Vánoc je věnec již většinou 
suchý a  dekorace a  umělé stuhy jsou 
extrémně hořlavé. Kvůli vánočnímu 
věnci může během pár minut vzpla-
nout celý byt, proto byste ho neměli ni-
kdy nechávat hořet bez dozoru. Pokud 
máte malé děti, nikdy věnec nedávejte 
na místo v jejich dosahu. 
 Michaela Kadlecová

Adventní věnec napoví, kdy budou Vánoce
Advent začíná již za pár dnů a neodmyslitelně k němu patří také adventní věnec. Na stole nebo na dveřích navodí 
vánoční atmosféru a přispěje k sváteční výzdobě. 

FOTO: Pixabay



IT vychytávky  |  Josef Kůta, IT specialista OS KOVO

Jak na kalendáře

Gmail
U  každého z  produk-
tů společnosti Google 

je podmínkou mít účet u  této společ-
nosti. Ve většině případů je to zbyteč-
né připomínat, ale je zapotřebí tuto 
informaci zmínit. Jakmile jste si zřídili 
e-mail u Google neboli gmail, máte již 
splněný první krok. Ti, co ještě nemají 
vytvořený gmail, by si jej měli založit, 
aby mohli naplno využívat i  mnoho 
dalších služeb Google kanceláře.
Pro založení Google účtu nejprve navští-
víme adresu https://accounts.google.
com/SignUp. Zde se v českém prostředí 
řídíme instrukcemi pro zřízení e-mailo-
vého účtu od Googlu. Po vytvoření jsme 
již automaticky přihlášeni a  můžeme 
využívat nejen naši novou e-mailovou 
schránku, ale i  mnoho dalších aplikací 
v rámci Google kanceláře. 

Google kancelář
Stále zde hovoříme o Google kancelá-
ři, ale kde ho najdeme? Nejlépe je mít 
nainstalovaný internetový prohlížeč 
Chrome. Takto pak můžeme využívat 
Google kancelář „na plné pecky“. K této 
části Google kanceláře se dostaneme 
prostřednictvím ikony 9 teček (Obr. 01) 

při spuštění stránky www.google.cz. 
Tato ikonka se nachází v  pravém hor-
ním rohu. Samozřejmostí je, že jsme 
přihlášeni k  našemu Google účtu. Po 
kliknutí na tuto ikonku se rozbalí na-
bídka aplikací Google kanceláře. Nás 
zajímá ta s názvem Kalendář (Obr. 02).
Google kalendář

Google kalendář je velmi přehledný 
a  jednoduchý pomocník pro plánování 
a sdílení aktivit či schůzek. Mnoho spo-
lečností se již naučilo „zasahovat“ do 
našeho Google kalendáře vkládáním 
událostí, abychom na něco nezapo-
mněli. Např. Rohlik.cz nebo Regiojet.cz 
nás vždy včas upozorní, že máme ně-
kam odjet nebo nám bude doručen 
nákup. Máme-li mobil se systémem 
Android, všechny události se nám auto-
maticky promítají a připomínají v rámci 
androidí appky Kalendář od Googlu.
Při spuštění Kalendáře v  počítači se 
zobrazí přehledný mřížkový kalendář 
(Obr. 03) a automaticky nás přesune do 
aktuálního data. V našem kalendáři si 
můžeme vytvořit několik podkalendá-
řů, dalo by se říci skupin událostí, které 
chceme mít pospolu. Narozeniny, úko-
ly, osobní atd. Můžeme tak jednoduše 
filtrovat při větším množství událostí 
ty pravé, které nás aktuálně zajímají. 

Ovládání Kalendáře
V  horní liště se pohybujeme po týd-
nech a  zároveň se zde můžeme vrátit 
na dnešní datum. Chceme-li se pohy-
bovat přeci jen rychleji, využijeme ka-
lendář v levé části obrazovky. Pod tím-
to kalendářem je vyhledávací políčko 
e-mailové komunikace. Pokud je scho-
pen kalendář načíst události i někoho 
jiného, můžeme se k události připojit. 
V opačném případě vyhledávací políč-
ko využijeme pro sdílení události mezi 
našimi nalezenými kontakty. Události 
lze však sdílet i následně z těch již vy-
tvořených.

Vytváření události
Události v Google kalendáři lze vytvá-
řet dvěma způsoby. Buď kliknutím na 
ikonu v  levém horním rohu Vytvořit, 
nebo pouhým kliknutím již do konkrét-
ního dne a času v mřížkovém kalendáři. 

Po kliknutí se zobrazí parametrická 
nabídka (Obr. 04), kam zadáváme nej-
různější informace. V horní liště je pak 
na výběr mezi událostí, úkolem a při-
pomenutím. Po kliku se vždy paramet-
rická nabídka upraví požadavku z hor-
ního výběru. Pokud chceme událost 
s někým sdílet, přidáme hosty, kterým 
následně do e-mailu přijde informace 
o přidání vaší události. 

Po kliku na další možnosti (Obr. 05) 
můžeme naši událost ještě rozšířit 
o  popisku, kdy chceme, aby se nám 
připomněla, pro koho je viditelná a pří-
padně si ji barevně označit, abychom 
se v budoucnu vyznali. Následně udá-
lost uložíme a máme hotovo.

Takto můžeme v rámci pracovních sku-
pin, oddělení, úseků plánovat nejrůz-
nější události a prostřednictvím appek 
v mobilu být i stále aktuálně informo-
váni o událostech, připomenutích, ak-
tivitách. Není přece nic horšího než 
zapomenout na něčí narozeniny nebo 
veledůležitou poradu.

V 21. století se spíše než k papírovým diářům skláníme k diářům digitálním a zejména k těm, které 
lze mezi kolegy sdílet, rozesílat. Určitě jste se již někteří s touto praxí setkali, ale nevíte jak na to. 
V dnešních vychytávkách si vysvětlíme postup tvorby a správy jednoho z největších a nejpoužíva-
nějších kalendářů v internetovém prostředí – jedná se o Google kalendář.
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Správné znění tajenky z čísla 19: Kdo přemůže svůj hněv, ten přemůže i nepřátele. Správně luštil a potřebné štěstí při 
losování měl Jaromír Turčínek z Uherského Hradiště.  Blahopřejeme! Získává výhru od vydavatelství Enigma, které připravuje 
naši křížovku a je také vydavatelem časopisu Křížovky pro každého, jehož další číslo vychází 22. listopadu. Na tajenku z tohoto 
čísla čekáme do 5. prosince na doručovací adrese redakce nebo na e-mailu novakova.miloslava@cmkos.cz.
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