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Jak najít dítě

Ďurčo jednal s vedením Bosche o dopadech
energetické krize

O dopadech prohlubující se energetické krize jednal v Českých Budějovicích předseda Odborového svazu KOVO Roman
Ďurčo s vedením strojírenské společnosti Robert Bosch. Kontakty a diskusí s manažery klíčových tuzemských firem chtějí nejvlivnější tuzemští odboroví předáci získat informace, jež budou hlavním podkladem při následných kolektivních
vyjednáváních o mzdách.
„V krizi jsme společně a společně musíme
také hledat cesty k jejímu řešení. Její dopady drtí nejen zaměstnance, ale samozřejmě také zaměstnavatele. Proto musíme
hledat řešení a kompromisy přijatelné
pro obě strany. Bez vzájemné komunikace
a důvěry výsledků akceptovatelných všemi dosáhneme jen obtížně. Pokud vůbec,“
uvedl Ďurčo.
Společným cílem zaměstnavatele a odborové organizace by podle Ďurča vždy
mělo být dojednání podmínek, které
pomohou udržet stabilitu zaměstnanosti v konkrétní firmě a zároveň vytvoří
bezpečnou základnu pro její další úspěšné fungování a rozvoj.
„S vedením Bosche jsme řešili zejména
ceny energií. Jejich vliv na výrobu a celkové hospodaření společnosti. Je zjevné, že
firma se stejně jako ostatní bude potýkat
s rostoucími náklady. Nicméně. Robert
Bosch České Budějovice nevyužívá k výrobě

S vedením Bosche řešili zástupci OS KOVO hlavně ceny energií

plyn, takže mu z tohoto pohledu nehrozí
zastavení výroby. To ale neplatí pro jiné

Foto: OS KOVO

pobočky. Nyní se zde kvůli poklesu zakázek
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Mítink proti chudobě odmítl mzdovou železnou
oponu
Do pražského Fóra Karlín se sjely v pondělí 5. září stovky odborářů, kteří zde vyjádřili svůj názor na současnou situaci.
Předseda OS KOVO Roman Ďurčo přečetl prohlášení privátní sféry, které bylo adresované vládě. Odbory také oznámily,
že hodlají vyjít do ulic.

Předseda OS KOVO Roman Ďurčo přečetl
prohlášení privátní sféry 
FOTO: Josef Kůta

Úvod patřil taneční skupině Pyrottera,
která předvedla oslnivou světelnou
show. Po působivém úvodu vystoupila
na pódium Radka Sokolová, místopředsedkyně ČMKOS. Ta připomněla, že
o mítinku rozhodl VIII. sjezd ČMKOS
a že nejde zdaleka o první manifestační mítink, ten poslední se konal v roce
2019, od té doby jsme museli překonat
několik zcela nových překážek. Nejdříve šlo o koronavirovou pandemii,

dále pak o válku na Ukrajině, inflaci,
růst cen a úroků z hypoték. „Jsme ve
složité době a chceme dát politikům
jasný vzkaz. Není možné přehlížet problémy rodin, zaměstnanců, důchodců
a samoživitelů. Nechceme společnost
rozdělovat, má fungovat jako celek,“
uzavřela Radka Sokolová.
Předseda ČMKOS Josef Středula
na začátku své řeči konstatoval, že
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pracuje pouze na dvě směny, ale o výrobky je zájem. Konkrétně u Bosche to vypadá dobře. Jsou zde ale podniky, například
Motor Jikov, kde problémy mají a k dohodě
povede obtížná cesta,“ doplnil Ďurčo.
Na půdě Bosche, který je součástí stejnojmenného německého koncernu a jedním z největších zaměstnavatelů na jihu
Čech, Ďurča doprovázel předseda Českomoravské konfederace odborových
svazů (ČMKOS) Josef Středula.
Společnost Robert Bosch byla v Českých
Budějovicích založena 1. května 1992
jako společný podnik stuttgartské společnosti Robert Bosch GmbH a Motor
Jikov, a. s. V roce 1995 se společnost
Bosch stala jejím jediným vlastníkem.
Pro novou společnost byl kompletně
vystavěn nový závod s nejmodernějším
vybavením a infrastrukturou na globální úrovni, s vlastním oddělením vývoje
a výzkumu, včetně zkušebny pro dlouhodobé zkoušky.
Zatím poslední klíčovou investicí se stalo vývojové a technologické centrum
otevřené v září 2019. Do samotné stavby budovy a vybavení laboratoří firma
investovala na 850 milionů korun. Šest
stovek vývojářů se zde zaměřuje na aplikovaný vývoj automobilových komponentů pro zákazníky z celého světa. Na
výrobě a vývoji komponentů do osobních aut se v závodě podílí celkem téměř
4000 zaměstnanců.
Po návštěvě Bosche pak Ďurčo zamířil na

schůzku se svými kolegy z Regionálního
pracoviště OS KOVO v Českých Budějovicích. Zde už byl přítomen místopředseda OS KOVO Ivo Kužel. Ďurčo i Kužel byli
oba nově zvoleni do výkonného vedení
svazu na jeho nedávném VIII. sjezdu.
„Po zvolení do funkce se podrobně seznamuji s našimi jednotlivými regionálními
pracovišti, majetkem svazu v regionech
a podobně. Byl jsem tu už minulý týden,
kdy jsme prošli celý komplex českobudějovického Metropolu. Nyní jsme se věnovali
otázkám fungování svazu, organizačnímu
uspořádání i krokům, jejichž výsledkem
by mělo být rozšiřování členské základny
a další rozvoj OS KOVO,“ konstatoval

Kužel. Ďurčo v této souvislosti poznamenal, že udržení a rozšíření členské
základny by mělo být prioritou předsedy každé základní organizace OS KOVO.
„Děláme to pro lidi a bez nich to nepůjde. Chtěl bych, aby o nás bylo hodně slyšet. Mimo jiné i proto věřím, že nás naši
kolegové z celé České republiky přijedou
podpořit do Prahy na mítink Proti chudobě, který se uskuteční 5. září od 11 hodin
ve Foru Karlín. Společně dejme politikům,
kteří mají odpovědnost za řízení země,
jasný vzkaz, že není možné nadále přehlížet složitou situaci rodin, zaměstnanců,
důchodců, samoživitelů stejně jako podnikatelů,“ zdůraznil Ďurčo. 
-red

Predsedu OS KOVO Romana Ďurča doprovázel Josef Středula
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Proběhlo první zasedání Předsednictva OS KOVO
Ve středu 7. září se uskutečnilo první posjezdové zasedání Předsednictva OS KOVO. Na programu bylo například
rozdělení kompetencí členů výkonného vedení OS KOVO nebo nominace členů do výborů a pracovních skupin industriAll Europe na období do roku 2025.

Na prvním zasedání předsednictva se rozdělovaly kompetence 

FOTO: Kateřina Kordovská

Jednání Předsednictva OS KOVO řídil
místopředseda OS KOVO Libor Dvořák. Prvním bodem na programu bylo
schválení programu, následně předseda OS KOVO Roman Ďurčo prezentoval
priority svazu po posledním sjezdu.
Po rozdělení kompetencí členů výkonného vedení se přikročilo k nominaci
členů do výborů a pracovních skupin
industriAll Europe. Jako další bod na
programu bylo hodnocení podnikových kolektivních smluv uzavřených
na rok 2022. Následně předsednictvo
rozhodlo o konání prvního zasedání
Rady Odborového svazu KOVO, které
proběhne ve dnech 19.–20. října 2022
v hotelu Jana v Přerově.
V diskusi své příspěvky přednesli

Vydává OS KOVO IČO: 49276832 Redakční uzávěrka ve čtvrtek před dnem vydání v 11 hodin www.oskovo.cz Redakce: šéfredaktor Jiří Mareček, 602 354 235,
marecek.jiri@cmkos.cz; redaktorka Michaela Kadlecová, kadlecova.michaela@cmkos.cz; tajemnice Miloslava Nováková, 775 670 721, novakova.miloslava@cmkos.cz Adresa redakce
a vydavatele: nám. W. Churchilla 2, 130 00 Praha 3 Grafická úprava: Daniel Adam Vydáno ve vydavatelství Enigma, s. r. o. Objednávky vyřizuje redakce Nevyžádané rukopisy,
fotografie a kresby se nevracejí Za obsah inzerce redakce nezodpovídá Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., odštěpný závod-Praha, č.j. nov. 6094/96
ze dne 20. 8. 1996 ISNN - 0332-9270 MK ČR E 4605

Aktuálně | 12. září | KOVÁK číslo 16/2022 | 3

zástupci krajských sdružení OS KOVO,
kteří tak přiblížili situaci v jejich regionu. Z jejich příspěvků vyplynulo, že
firmy pociťují tlak zvýšených nákladů,
kvůli kterému často odmítají přidávat
svým zaměstnancům. Některé podniky
kvůli zvýšeným nákladům na energie
přesouvají výrobu jinam, oproti tomu
společnost Panasonic hodlá naopak

výrobu rozšířit, a to o tepelná čerpadla.
Pro tuto výrobu chce přijmout dalších
2000 zaměstnanců. V mnoha firmách
si stále stěžují na nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců. Ve společnosti
Unex se propouští, panuje zde velká
nejistota a někteří zaměstnanci odcházejí sami.
O prázdninách se uskutečnila akce

Komise mladých v Moravskoslezském
kraji. Akce byla přes regionální pracoviště výborně připravena.
Cílem je, aby mladí fungovali v odborech. Dne 10. září 2022 se uskutečnila na Tachovsku akce pro mladé, šlo
o soutěž ve střelbě družstev o Putovní pohár Tachovského regionu, která
měla velký úspěch. 
-kad

Odborový svaz KOVO se sídlem v Praze 3, nám. W. Churchilla 1800/2
přijme do pracovního poměru
specialistu na vzdělávání v organizování (odborový organizátor)
pro pracoviště se sídlem nám. W. Churchilla 1800/2, Praha 3.
OS KOVO ve spolupráci s industriAll Europe hledá novou kolegyni nebo kolegu na pozici odborové
organizátorky/odborového organizátora pro získávání – nábor nových členů. Zavádíme pilotní projekt s cílem zvýšit efektivitu organizování členů v Odborovém svazu KOVO a hledáme angažovaného, otevřeného člověka, který by zlepšil organizování na pracovištích.
Mezi každodenní povinnosti bude patřit diskuse se zaměstnanci, nábor nových členů do odborů, identifikování efektivních pracovníků – aktivistů na pracovišti. Vybraný uchazeč absolvuje školení na metody a nástroje pro organizování.
Počítá se i s 1–2 týdny stáže v Bruselu.
Písemné přihlášky se stručným životopisem v českém a anglickém jazyce, přehledem dosavadní praxe a motivačním
dopisem zašlete na e-mailovou adresu ildiko.kren@industriAll-europe.eu, valasek.tomas@cmkos.cz
a radejova.vaclava@cmkos.cz nejpozději do 30. 9. 2022.
Bližší informace na tel. čísle: 602 284 234 – Tomáš Valášek, místopředseda OS KOVO, a na www.oskovo.cz.
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inflace v Česku je jedna z nejhorších
v Evropě, jde dokonce o pádivou inflaci.
Ačkoliv bude inflace polevovat, dalšímu
růstu cen se nevyhneme, ten by měl
být kolem 10 %. Za elektřinu platíme
v přepočtu na mzdy čtyřikrát více než
ve Švýcarsku. „Vláda selhala a hrubě
podcenila vývoj inflace. Vláda brání
regulaci cen, ke které vyzval ČMKOS
již v lednu. Ze 124 miliard, které získala na daních více, vrátila občanům
jen 60 % jako kompenzace a ještě pozdě. Česká vláda věnuje na odstranění
dopadů inflace nejméně prostředků
z celé Evropské unie,“ informoval Josef
Středula. Apeloval na vládu, aby používala zákon o stanovení maximálních
cen, nebo cenového moratoria. „Je
to jen cena práce, kterou chce vláda

Josef Středula odmítl pracující chudobu



regulovat. Požadavky odborů nejsou
proinflační. Prohlubuje se charakter
naší země jako země s levnou prací.“
Ačkoliv se v minulosti povedlo přiblížení náhrad zaměstnanci a provozního
zisku, nyní se opět tyto dvě hodnoty
odchylují a lidé cítí, že nemají peníze.
Podle Josefa Středuly se vláda snaží,
aby se inflaci zamezilo na úkor těch,
kdo ji nezpůsobili, tedy pracujících.
Zvýšení minimální mzdy
Jedním z požadavků, které odbory
vznesly, je zvýšení minimální mzdy na
18 200. „Nechceme být pracující chudoba,“ připomněl Josef Středula. Pracovní doba v České republice je přitom
ve srovnání se zbytkem Evropské unie

FOTO: Josef Kůta

poměrně dlouhá, Čech se napracuje,
než jde do důchodu, o devět let více než
německý pracující. Dalším požadavkem
odborů je včasnější nástup do důchodu pro pracující z 3. a 4. kategorie rizika, kteří by měli odcházet na odpočinek dříve a beze ztráty výše důchodu.
ČMKOS hodlá 8. října na podporu svých
požadavků svolat demonstraci, která
proběhne v ulicích Prahy. Akce „Za pět
minut 12“ začne v sobotu 8. října ve
12:05.
Roman Ďurčo: „Nebudeme čekat na
krachy firem.“
Následně
vystoupila
předsedkyně
odborového svazu zdravotnictví a sociální péče Dagmar Žitníková a ostatní předsedové svazů nevýrobní sféry.
Dagmar Žitníková zdůraznila, že ačkoliv se jedná o sféru, která neprodukuje žádné výrobky, její činnost je velmi
důležitá. Jako další vystupující přečetl předseda OS KOVO Roman Ďurčo
prohlášení odborových svazů privátní
sféry, ve kterém se například uvádí:
„Nebudeme čekat na to, až díky enormním nákladům na energie začnou krachovat firmy, které zaměstnávají naše
členy. Ztráty těchto pracovních míst by
byly nenahraditelné. Firmy musí fungovat a lidé musí mít práci, která je dobře
uživí a která udrží spotřebu obyvatelstva na potřebné výši. Nežijeme v kapitalismu 19. století.“ 
-kad
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Léky a jejich ceny
Mohu nějak změnit vysoký doplatek za léky? Dělá mi v rozpočtu domácnosti docela velkou díru.

A. S., Brno
V dnešní době, kdy
se vše zdražuje, je
třeba přemýšlet, kde
máme možnost ušetřit. Právě na lécích
ušetřit lze. Pokud
je posuzujeme podle účinné látky. Nemusíte platit vysoké poplatky
u léků na recept ani horentní ceny
u volně prodejných léků.
Jak je to s léky předepsanými lékařem?
Pokud požádáte lékaře, měl by vám
napsat lék bez doplatku se stejně účinnou látkou, jakou má lék s doplatkem.
Může vám poradit i lékárník a dát vám
lék bez doplatku. Originální léky jsou
dražší, je v nich zahrnuta částka za
vývoj, testování apod. Rozdíl může být
pouze v ceně. To platí, pokud k předepsání léků s doplatkem nemá lékař
důvod, např. protože by konkrétně pro
vás byly nevhodné. Pokud tomu tak
není, není důvod platit zbytečně nemalé peníze navíc.

na možnou levnou alternativu, je to
vaše právo.
Je žádoucí vždy předem konzultovat
s lékařem, zda právě u vás je výměna
vhodná.
Kde si můžete ověřit své možnosti?
Náhradní léky najdete spolu s jejich
cenou na stránkách SÚKL, kde je umístěn vyhledávač léků. Na internetu si
můžete srovnat i ceny léků v jednotlivých lékárnách, rozdíly jsou mnohdy
nemalé. Lze tak učinit např. na stránkách Najdi-lékárnu.cz, můžete zde
vyhledat, ve které lékárně je doplatek
nejnižší.
Doplatky na léky se v jednotlivých
lékárnách liší, někdy jde ušetřit i několik desítek či stovek korun. Na stránkách Najdi-lékárnu.cz jde vyhledat, ve

které lékárně je doplatek za konkrétní
lék nejnižší, případně kde za lék doplatek není vůbec.
Jak je to s volně prodejnými léky
a doplňky stravy?
Ušetřit můžete i na volně prodejných
lécích. Občas jdeme do lékárny pro
léky bez předpisu. Zde je dle mého
názoru ještě větší nebezpečí, že vás
např. nachlazení přijde hodně draho,
a to tehdy, odejdete-li s předraženým
lékem, doplňkem stravy, vitamíny či
mastí na bolestivý kloub. I při koupi
léku se ptejte po levnější variantě. Též
platí, že může existovat mnohem levnější varianta než lék denně několikrát
reklamovaný!
Neváhejte se ptát! Není třeba při dnešních cenách léků platit cokoli navíc!

Máte právo znát možnosti?
Jak uvádím, doporučit levné léky může
lékař i lékárník. Máte právo vědět, zda
je lék, který vám lékař předepisuje,
hrazen vaší pojišťovnou. Ptejte se ho
tedy, kolik budete doplácet a jaké jsou
další možnosti bez doplatku. Totéž
můžete učinit v lékárně. Ptejte se i zde
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Odpovědnost rodičů za dluhy zletilých dětí
Syn kupoval domek. Neměl dost peněz a půjčil si. Nyní se rozvedl a opustil společnou domácnost s bývalou manželkou. Dluh je však jeho, vzal si půjčku na sebe. Požádal nás, zda by u nás nemohl bydlet, a chtěl zde trvalé bydliště. Víme, že má dluhy a občas má problémy s jejich splácením. Bojíme se případné exekuce na náš dům. Co nám
poradíte? 
J. S., Brno-Slatina
Pokud jde o možnost exekuce na váš
dům za dluhy syna, nemusíte mít obavy. Rodiče za dluhy svých dětí neodpovídají. Problém by nastal, pokud byste
mu domem ručili. Pak by na vás přešly povinnosti ručitele v případě, kdy-

by vámi ručenou půjčku syn neplatil.
Pokud jde o trvalé bydliště, z něho pro
vás jako vlastníky domu nevyplývají
žádné povinnosti a pro syna naopak
žádná práva.
Dnes má trvalé bydliště prakticky

evidenční a doručovací charakter.
Z dotazu vyplývá vaše obava z případné exekuce. Zde je třeba upozornit,
že pokud u vás bude syn bydlet, a to
i bez trvalého bydliště, pak může exekutor provést exekuci na synovy věci.
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Nemůže však zabavovat vaše věci.
Musíte předložit důkaz, např. účtenku
o koupi.
Syn ani exekutor vás nesmí nutit,
abyste dluh za syna zaplatili. Takovou
povinnost vám žádný zákon neukládá! Bohužel se stává, že na rodiče je
vyvíjen nátlak s cílem získání peněz na
úhradu dluhu jejich potomka.
Další problém by nastal u dávek státní sociální podpory a dávek pomoci
v hmotné nouzi, pokud by o ně syn
žádal. Byli byste všichni bráni jako společně posuzované osoby. To v praxi
znamená, že by do společných příjmů
byly započítány nejen příjmy jeho, ale

i vaše, tj. důchody a případně i další
příjmy, pokud je máte. Mohlo by dojít
k tomu, že by synovi nevznikl nárok
na sociální dávky i v případě, že by byl
nezaměstnaný. Prakticky byste mohli stát před problémem úhrady jeho
základních potřeb.
Velmi dobře si svoji pomoc rozmyslete!
Také by bylo vhodné synovi vysvětlit,
že mu chcete pomoci, ale chcete znát
skutečný stav věci. Požadujte sdělení
informací o jeho zadlužení a doklady
o tom, zda pravidelně své dluhy splácí. Měl by vám ukázat doklady o úhradách.
Pokud budete souhlasit, aby syn bydlel

u vás, měl by věřitelům sdělit písemně
své aktuální nové trvalé bydliště, aby
mu mohli na novou adresu doručovat poštovní zásilky. Lze doporučit,
aby tuto skutečnost sdělil i soudům
a státním orgánům, pokud je s těmito
v kontaktu.
Jestliže své závazky nemůže z nějakého důvodu řádně a včas plnit či pokud
zjistíte, že nesplácí některou z pohledávek, je třeba jednat o všech možnostech včetně splátkového kalendáře.
Doporučuji vám v žádném případě
neposkytovat synovi peníze na úhradu jeho dluhů z vašich úspor. Za dluhy
odpovídá ten, kdo si je způsobil.

Na slovíčko s bezpečákem | Václav Pelc, specialista BOZP, RP OS KOVO Plzeň

Zábradlí u schodiště
Jsem předsedou odborové organizace a mám dotaz: Zaměstnavatel nemá u schodiště do sklepních prostorů zábradlí (madlo) a zdůvodnění je, že není zapotřebí, protože po obou stranách schodiště jsou stěny.

K. B., Plzeň
Zábradlí řeší norma
ČSN 74 3305 ochranná zábradlí. V této
normě se převážně
řeší výška zábradlí a způsob provedení
zábradlí. V článku 5.1.1 normy se uvádí, kdy se musí zábradlí zřídit. Musí se
zřídit na volném okraji pochůzné plochy, před nímž je volný prostor, jehož
hloubka d a šířka b (mm), měřené kolmo k okraji pochůzné plochy, přesahují
mezní hodnoty z tabulky.
V článku 5.1.2 normy je stanoveno, kdy
se zábradlí nemusí zřídit na volném okraji pochůzné plochy, který
odpovídá článku 5.1.1, avšak:
a) zábradlí by bránilo základnímu
provozu, pro který je plocha určena (např. nakládací rampy, jeviště
a pódia, bazény koupališť, úpravny
vody, přístavní mola, některá zařízení dětských hřišť), nebo
b) volný prostor (prohlubeň či otvor)
je zakryt konstrukcí (např. mříží)
odpovídající zatížení pěším provozem a v níž nejsou otvory, kterými
by prošla koule o průměru:
ba) 80 mm v prostoru s omezeným přístupem osob,
bb) 60 mm v prostoru s volným přístupem dospělých osob,
bc) 30 mm v provozech pro děti,
c) hloubka volného prostoru je nejvýše 3 m a na pochůzné ploše
s běžným nebo nízkým provozem
je podél jejího volného okraje
vytvořen nepochůzný bezpečnostní pás široký nejméně 1500 mm,



který je zřetelně vymezen
ca) stavební konstrukcí (obrubníkem
apod.) o výšce nejméně 300 mm,
nebo
cb) vodní plochou s dnem alespoň
150 mm pod úrovní okraje

FOTO: Pixabay

pochůzné plochy, nebo
cc) souvislou trvalou zelení (např. keři)
o výšce alespoň 500 mm, nebo
cd) jiným opatřením zabezpečujícím
nepřístupnost
bezpečnostního
pásu účinněji než pouhý zákaz

Položka
Zatřídění pochůzné plochy
		
		

Mezní rozměr
(mm)
hloubka d šířka b

1
2

1500

300

500
300
300

150
100
150

3
4

s omezeným přístupem osob
s volným přístupem dospělých osob
a v objektech pro bydlení
v provozech pro děti
hlediště s provozním zatemněním
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vstupu. Z výše uvedeného je patrné, že tato norma řeší zábradlí
s rizikem pádu z výšky nebo do
hloubky.
Dále se o zábradlí zmiňuje vyhláška
č. 268/2009 Sb., o technických
požadavcích na stavby. V této
vyhlášce v § 27 odst. 3 se uvádí,
kdy není třeba zřizovat zábradlí
pokud:
a) by bránilo základnímu provozu,
pro který je plocha určena, zejména nástupiště, rampy na nakládání, bazény a jeviště,
b) volný prostor je zakryt konstrukcí

odpovídající zatížení pěším provozem a splňující požadavky normových hodnot,
c) hloubka volného prostoru je nejvýše 3 m a na pochůzné ploše je
podél jejího volného okraje vytvořen nepochůzný bezpečnostní pás
široký nejméně 1500 mm, který je
zřetelně vymezen opatřeními podle normových hodnot. Vyhláška
č. 268/2009 Sb. vychází z výše uvedené normy ČSN 74 3305.
Zábradlí rovněž řeší NV č.101/2005
Sb., o podrobnějších požadavcích
na pracoviště a pracovní prostředí,

a v příloze 5.10 se uvádí „volné strany
schodů a odpočívadel musí být opatřeny ochranným zařízením proti pádu
osob a každé schodišťové rameno
musí být vybaveno madlem alespoň
po jedné straně“.
V dotazovaném případě má zaměstnavatel povinnost se řídit dle přílohy
k NV č. 101/2005 Sb., čl. 5.10, kde je
uvedeno, že každé schodišťové rameno musí být vybaveno madlem alespoň po jedné straně.
Madlo v případě, který zde probíráme,
slouží jako prevence před pádem na
schodišti.

Bydlení | JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR

Ukončení nájmu dohodou
Bydlím v nájmu. Nájemní smlouvu mám na dobu neurčitou. Chtěl jsem se stěhovat, tak jsem s pronajímatelem uzavřel dohodu o ukončení nájmu. Nakonec jsem se ale neměl kam stěhovat, slíbený byt dostal do nájmu jiný nájemce. Zůstal jsem tedy v bytě bydlet, pronajímatel mě ve lhůtě do
tří měsíců nevyzval, ať se odstěhuji. Vzpomněl si teprve po půl roce a chce, abych se vystěhoval.
Dokonce mi hrozí soudním vyklizením, má na to právo?

J. B., České Budějovice
Ustanovení § 2285
občanského
zákoníku upravuje automatické obnovení nájmu bytu v případě, že nájemce
pokračuje v užívání bytu s nájemní
smlouvou na dobu určitou po dobu
alespoň tří měsíců po dni, kdy měl
nájem bytu skončit, a pronajímatel
nevyzve v této době nájemce, aby byt
opustil, platí, že je nájem znovu ujednán na tutéž dobu, na jakou byl ujednán dříve, nejvýše ale na dobu dvou
let; to neplatí, ujednají-li si strany něco
jiného. Výzva vyžaduje písemnou formu.
Pro nájem věci pak platí § 2230 odst. 1
občanského zákoníku tak, že užívá-li nájemce věc i po uplynutí nájemní
doby a pronajímatel ho do jednoho
měsíce nevyzve, aby mu věc odevzdal,
platí, že nájemní smlouva byla znovu
uzavřena za podmínek ujednaných
původně. Byla-li původně nájemní
doba delší než jeden rok, platí, že nyní
byla uzavřena na jeden rok; byla-li
kratší než jeden rok, platí, že nyní byla
uzavřena na tuto dobu. Podle odst. 2
ust. § 2230 občanského zákoníku se
odst. 1 nepoužije přesto, že nájemce
věc dále užívá, dala-li strana v přiměřené době najevo, že nájem skončí nebo
již dříve nájem vypověděla.
Jak vyplývá z rozsudku Nejvyššího
soudu ze dne 12. prosince 2016 sp.
zn. 26 Cdo 4354/2016, k obnovení
nájemní smlouvy podle § 2230 odst. 1

občanského zákoníku může dojít jen
v případě, že jde o nájem na dobu určitou, který skončil uplynutím sjednané doby nájmu. V případě, že nájem
skončil jinak (dohodou, výpovědí), se
ustanovení § 2230 odst. 1 občanského
zákoníku neuplatní a i v případě, kdy
pronajímatel nevyzve nájemce ve lhůtě
stanovené v § 2230 odst. 1 občanského zákoníku (a v případě nájmu bytu ve
lhůtě stanovené v § 2285 občanského

zákoníku, tj. do tří měsíců po dni, kdy
měl skončit nájem) k vrácení věci,
k obnovení nájmu nedojde. Ust. § 2230
a obdobně ust. § 2285 je tedy možné
aplikovat pouze u nájmu na dobu určitou, nikoli u nájmu na dobu neurčitou,
který skončil výpovědí nebo dohodou.
Pokud se tedy s pronajímatelem nedohodnete jinak, musíte byt vyklidit
a vyklizený jej pronajímateli nejlépe
protokolárně odevzdat.
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Bydlení | JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR

Právo nahlížet do dokumentů SVJ
Vlastním byt. Můžu jako člen společenství vlastníků nahlížet do smluv? Provádíme rekonstrukci domu (zateplení,
fasáda, střecha) a chtěl bych vidět smlouvu o dílo a kontrolovat průběh prací a rozpočet prováděných prací. Výbor
SVJ nás s konkrétním zněním smlouvy a s rozpočtem neseznámil.

M. V., Cheb
Obecně platí, že má vlastník jednotky
právo ověřit si, jak jsou dům a pozemek
spravovány a jak se při správě domu
hospodaří. To logicky vyplývá z právního postavení vlastníka jako spoluvlastníka společné věci, tj. domu a pozemku,
na němž bytový dům stojí.
Právo vlastníka jednotky seznámit se
s hospodařením osoby odpovědné za
správu domu, tj. např. výbor společenství vlastníků, je zakotveno v ust.
§ 1179 občanského zákoníku. Podle
tohoto ustanovení má vlastník jednotky právo seznámit se s tím, jak osoba
odpovědná za správu domu hospodaří a jak dům nebo pozemek spravuje;
u této osoby zároveň může vlastník jednotky nahlížet do smluv uzavřených ve
věcech správy, jakož i do účetních knih
a dokladů.
Vlastník jednotky má tedy v prvé
řadě všeobecné právo seznamovat se
s hospodařením společenství vlastníků jednotek či správce a současně
kontrolovat, zda jsou dům a pozemek
spravovány v souladu se zájmy vlastníků jednotek a v souladu se zákonem,
prohlášením vlastníka a stanovami SVJ.
Dále pak vlastníkovi jednotky svědčí právo nahlížet do veškerých smluv
uzavřených ve věcech správy, tedy
i do účetních knih a ostatních dokladů
(společenství jednotek nebo správce v
domě, pokud nevzniklo společenství).

Máte tedy právo nahlédnout a zároveň
si ofotit pro vlastní kontrolu smlouvu
o dílo a rozpočet prováděných prací na
bytovém domě.
Co se týče způsobu (a rozsahu) uplatnění uvedeného práva, občanský zákoník v tomto směru nic neuvádí, je věcí
každého společenství, jak si nastaví
podmínky pro uplatnění práva vlastníků
do dokumentů. Určitě najdete podmínky nahlížení do dokumentů společenství vlastníků ve vašich stanovách.
Způsob uplatnění práva též úzce souvisí s právem na pořízení kopií předložených podkladů. Zákon právo
pořizovat si kopie nezmiňuje, což je

mnohdy vykládáno tak, že takové právo nárokovatelné není. Domnívám se
však, že takový výklad jde proti smyslu uvedeného ustanovení, neboť do
značné míry omezuje možnost vlastníka kontrolovat hospodaření osoby
odpovědné za správu domu, proto by
měl vlastník jednotky mít rovněž právo
pořídit si na své vlastní náklady kopie
požadovaných dokumentů. Zároveň
pak platí, že stanovy mohou uvedené
právo výslovně zakotvit. Znovu proto
doporučuji, abyste nahlédl do vašich
stanov a zjistil, jak své právo nahlížet
a pořizovat si kopie dokumentů ve
vašem společenství uplatnit.
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Bydlení | JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR

Více osob v bytě
Bydlíme v nájmu. Přímo v nájemní smlouvě jsme uváděli osoby, které v bytě bydlí. Jsme čtyřčlenná domácnost. Nyní
jsme do naší domácnosti přijali sestru mé manželky s jedním dítětem. V bytě je nás nyní šest. Musíme to nahlásit
pronajímateli bytu? 

L. S., Velim
Právní úpravu této problematiky nalezneme v občanském zákoníku (zákon č.
89/2012 Sb., v platném znění, § 2272).
Nájemce má právo přijímat ve své
domácnosti kohokoli. Pokud se jedná
o osobu blízkou, není ani potřeba souhlasu pronajímatele bez ohledu na to,
zda si udělení souhlasu pronajímatel
v nájemní smlouvě vyhradil. Zvýšení

počtu osob žijících v bytě však nájemce musí oznámit pronajímateli, a to bez
zbytečného odkladu. Nejpozději musí
nájemce pronajímateli zvýšení počtu
osob oznámit do dvou měsíců ode dne,
kdy změna nastala, jinak by tím závažně
porušil svou povinnost jako nájemce.
Občanský zákoník dále pronajímateli zaručuje právo požadovat, aby

v nájemcově domácnosti žil jen takový
počet osob, který je přiměřený velikosti
bytu a nebrání tomu, aby všechny osoby domácnost obývající mohly v bytě žít
v obvyklých pohodlných a hygienických
podmínkách.
Předpokládám ale, že jako rodina se
i s tímto problémem dokážete rozumně
vyrovnat.
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Bydlení | JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR

Přechod nájmu bytu na dceru
Žijeme s manželem a naší 20letou dcerou v nájemním bytě. Nájemní smlouvu máme na dobu neurčitou. Koupili jsme byt, do kterého se v současné době stěhujeme, a chceme, aby v bytě bydlela a dál
byt užívala na základě naší nájemní smlouvy dcera. Je to možné?

J. T., Kroměříž
Občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.,
v platném znění)
řeší přechod nájmu
jen pro případ smrti
nájemce. Institut tzv. opuštění společné domácnosti pro případ přechodu
nájmu na člena nájemcovy domácnosti byl s účinností od 1. listopadu
2011 zrušen. Nájem bytu tzv. opuštěním společné domácnosti nájemcem
již nemůže přejít na členy nájemcovy
domácnosti. Vaše dcera tedy zákonný
nárok na přechod nájmu bytu nemá.
Chce-li dcera byt nadále užívat, musíte se s pronajímatelem dohodnout na

ukončení vašeho nájmu bytu a následně pak dcera může s pronajímatelem

uzavřít novou nájemní smlouvu, kde
bude uvedena jako nájemce.
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Bydlení | JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR

Krádeže a společná předsíň
Je mi 80 let a v brzké době se stanu vlastníkem bytu. Byt je zatím družstevní, ale již teď hodně členů byt pronajímá.
Musím podotknout, že se jedná o starý dům v Praze. Byty v domě vznikly vždy rozdělením velkého bytu na dva menší
s tím, že tyto dva nově vzniklé byty mají společnou předsíň. Nájemci či podnájemci tedy užívají předsíň společnou
pro oba byty. Bohužel se stává, zejména u krátkodobých pronájmů, že se v předsíních ztrácejí věci. Lze nějak zamezit
tomu, aby členové družstva, posléze vlastníci, byty nepronajímali krátkodobě?
J. K., Světlá nad Sázavou
Problém krátkodobých pronájmů si
zasluhuje samostatnou pozornost.
Doporučím vám proto, abyste se obrátila na představenstvo družstva nebo

na výbor SVJ, aby záležitost s krátkodobým pronájmem bytu řešili. Ke krádežím ve společné předsíni ke dvěma
bytům nezbývá než konstatovat, že

společná předsíň je z hlediska požárního únikovou cestou, a proto ve společné předsíni nesmějí být umístěny
žádné předměty.

Odborový svaz KOVO se sídlem v Praze 3, nám. W. Churchilla 1800/2
přijme do pracovního poměru
specialistu pro ekonomiku, mzdy a kolektivní vyjednávání
pro Regionální pracoviště OS KOVO České Budějovice, Senovážné náměstí 2.
Vaším úkolem bude zejména:
poskytování metodické pomoci odborovým organizacím OS KOVO v oblasti kolektivního vyjednávání, ekonomiky
podniku a vedení sociálního dialogu se zaměstnavateli
- sledování legislativních změn v oblasti ekonomické a pracovněprávní a jejich použití v praxi
- metodické, poradenské a konzultační služby členům OS KOVO
- vlastní lektorská a vzdělávací činnost včetně přípravy
- spolupráce s orgány státní správy
- podpora a zajišťování činnosti organizačních jednotek OS KOVO v daném regionu
Přihlášky do výběrového řízení se stručným životopisem a přehledem dosavadní praxe zašlete nejpozději do
10.10.2022 na adresu: Odborový svaz KOVO, Nám. W. Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 – Žižkov.
Nebo na e-mail: radejova.vaclava@cmkos.cz
Bližší informace na tel. čísle: 737 215 926 – vedoucí RP, Pavlína Jirková, a na www.oskovo.cz.

-
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Kdy na úřad nemusíte?
Moderní technologie nám život do značné míry usnadňují a šetří čas. Věděli jste, že kromě toho, že v mnoha případech
nemusíte docházet na úřady, lze celou řadu záležitostí vyřídit z pohodlí domova přes internet? Nejnověji je to například
žádost o přídavky na děti.
energie a také nájemní smlouva, potvrzení přepsal. Dozvíte se, kde všude o vás stát
Bankovní identita postačí
o studiu, pokud je vaše dítě starší 15 let, vede údaje. Pakliže váš poskytovatel
Abyste měli přístup k celé řadě služeb, a vyúčtování energií. Ve zjednodušené zdravotní péče je připojen k Národnímusíte být řádně prověřeni. Jednou žádosti najdete výčet určitých životních mu kontaktnímu místu pro elektronicz možností je zažádat o datovou schrán- situací, pokud některou z nich můžete ké zdravotnictví, můžete takto zažádat
ku, což musíte učinit v Czech Pointu na označit za tu vaši, pak můžete vyplnit o výpis ze zdravotní dokumentace.
základě předložení průkazu totožnosti toto prohlášení, jinak je třeba pokračo- V části Registr obyvatel je uveden výpis
z vašeho občanského průkazu spolu
a podepsání příslušné žádosti. Pokud vat do interaktivní žádosti.
s vaší fotografií z průkazu. Zároveň si
máte již elektronický podpis, lze takto
zde můžete nastavit své kontaktní údazažádat i prostřednictvím internetu.
Portál občana
je, tedy e-mail a telefon. Díky tomu se
můžete například nechat upozornit,
Portál
občana
najdete
na
adrese
Jak zažádat o přídavky online
https://obcan.portal.gov.cz. Opět je že se platnost vašich dokladů chýlí ke
Nacházíme se ve velmi složité ekono- třeba se ověřeným způsobem přihlásit. konci. Zároveň si zde můžete zobrazit
mické situaci a pomoc od státu potřebu- Díky portálu občana můžete zažádat veškeré doklady, které jste si pořídili,
je stále více z nás. Pro rodiče dětí může o mnoho nejrůznějších výpisů nebo zjis- spolu s jejich platností. V části podání
být pomocí přídavek na dítě. Minister- tit plno informací. Pokud chcete zjistit, pak můžete podávat různé žádosti. Je to
stvo práce nyní spustilo zjednodušenou kolik bodů vám jako řidiči zbývá, stačí se například výpis z registru obyvatel, výpis
žádost o přídavky na děti, ke které se podívat do sekce Registr řidičů. V části z insolvenčního rejstříku, výpis z veřejlze přihlásit na webové adrese https:// Registr vozidel zjistíte soupis veškerých ného rejstříku, výpis z rejstříku trestů,
www.mpsv.cz/-/zadost-o-pridavek-na- vozidel, která na vás byla registrovaná. výpis bodového hodnocení řidiče nebo
dite. Zde najdete zjednodušenou online Pakliže byste někomu prodávali vozi- výpis z živnostenského rejstříku.
Michaela Kadlecová
žádost. Prvním krokem je opět přihlá- dlo, pak zde zjistíte, zda již kupující vůz 
šení se buď pomocí bankovní identity, nebo jiným dostupným způsobem.
Následně je třeba formulář na přídavky
na dítě vyplnit stejně, jako byste učinili v papírové variantě. Kromě údajů o
sobě zadáváte také typ vašeho příjmu a
děti, pro které přídavek žádáte. Žádost
nakonec odešlete, během nejbližší doby
byste měli obdržet od úřadu práce, který přídavky na děti zpracovává, vyrozumění o přiznané dávce a peníze na účet,
nebo vám je stát zašle poštou.
Příspěvek na bydlení
Pokud máte problém uhradit účty za
energie, můžete čerpat příspěvek na
bydlení. Stačí pouze prokázat, že vaše
náklady na bydlení jsou vyšší než 30 %
příjmu vaší rodiny (v Praze je to 35 %
příjmu). Vzhledem k tomu, že ceny
elektřiny a plynu jsou právě nyní velmi vysoké, může tuto podmínku splňovat mnoho domácností. Žádost o
příspěvek na bydlení online najdete
na adrese https://www.mpsv.cz/-/
zadost-o-prispevek-na-bydleni. Opět
je třeba se přihlásit například bankovní identitou. Dále si připravte potřebné dokumenty, které si stát nemůže
vyhledat sám. Do žádosti se nahraje
jejich fotografie. Jde o potvrzení výše
příjmů, dále je to potvrzení o nákladech
za služby, jako je vodné, stočné, odvoz
odpadu, dále potvrzení o nákladech za
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Jak najít své dítě
Rozutekly se vám děti do škol, kroužků a vy se o ně bojíte? Nemusíte, díky technologiím můžete vědět vždy přesně,
kde se vaše děti nacházejí. Dítě můžete najít prostřednictvím jeho mobilního telefonu či například chytrým hodinkám.
má. Nastavit lze určitý okruh, případně
konkrétní místa na základě GPS. Když
dítě s telefonem oblast opustí, aplikace
pošle zprávu na mobil rodiče. Takto fungují například programy Find My Kids,
Family GPS nebo Telephone Tracker
a řada dalších. Pomoci může i balíček
Školák, který nabízí T-Mobile a za 99 Kč
měsíčně nabízí nejen přehled o pohybu
dítěte včetně upozornění na to, že přišlo domů, ale pohlídá i stránky, které na
telefonu navštěvuje, a pomůže se sledováním jeho útraty.

To, že by se mohlo dítě ztratit, je nejhorší noční můrou každého rodiče. Otázka, kdy dítě vypustit do ulic samotné,
je těžká. Moderní technologie nám ale
poskytují možnosti, díky kterým lze dítě
vyhledat s velkou přesností. Dítě lze najít pomocí GPS lokátoru nebo chytrého
mobilního telefonu a různých aplikací.
Využívá se dvou způsobů, jednak díky
informacím z GPS modulu, jednak i ze
samotného signálu mobilního telefonu,
který se šíří v síti GSM.
GPS lokátory

Sledovat, nebo ne?



Ke sledování polohy dítěte lze využít tzv.
GPS lokátor, který může mít podobu
hodinek, náramku, do kterého se vloží
SIM karta s aktivním datovým tarifem.
Ten se využívá jen na sdílení souřadnic
dítěte. Rodič si tento GPS lokátor spáruje se svým mobilním telefonem nebo
počítačem a v přehledné aplikaci může
sledovat aktuální polohu dítěte. Případně lze nastavit alarmy, pokud dítě například nedojde do školy do určité hodiny.
V chytrých hodinkách lze nastavit také
tři čísla
nebo lze sledovat polohu mobilního
telefonu dítěte, pokud je jím již vybavené. Dále zde dítě může najít jednoduchý
fotoaparát a hry, díky tomu má o důvod
víc, proč takové hodinky nosit. Tyto lokátory dokáží určit polohu dítěte na desítky metrů až metry.
Vyhledání polohy díky telefonu
Pokud má vaše dítě vlastní mobilní telefon, i díky němu lze vyhledat polohu
dítěte. Chytrý telefon pomůže už s hlídáním těch nejmenších, lze ho totiž použít
místo běžné chůvičky. Stačí si instalovat
speciální aplikaci, dále potřebujete buď
dva chytré mobilní telefony, nebo telefon a tablet. Jeden dostatečně nabitý
mobil umístíte k dítěti, druhý si necháte
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u sebe. Přístroje předtím propojíte zadáním kódu. Mobil díky aplikaci detekuje
dětský pláč a jakýkoliv hluk i s obrazem
přenese na druhý přístroj. Dále můžete
přes aplikaci na dítě i mluvit. Větší děti,
které se venku pohybují samy, je možné hlídat díky software, který instalujete
do jeho chytrého telefonu. Ty nejjednodušší programy mají podobu komunikátorů, ve kterých se prostřednictvím
informací z GPS zobrazuje poloha toho,
koho si vyberete. Stejnou aplikaci musí
mít pochopitelně instalovanou i druhá
strana. Mobily je také potřeba spárovat prostřednictvím kódu. Zároveň si
lze nastavit konkrétní místa na mapě,
jako například domov nebo školu, o kterých aplikace informuje automaticky,
a víte tak, že se dítě nachází tam, kde



FOTO: Pixabay

Zatímco u malých dětí asi nelze nad
lokátory váhat, otázkou je, zda je správné sledovat starší dětinebo zda mají
dospívající nárok na určité soukromí?
Starší děti totiž nemusí takové sledování snášet dobře a ve výsledku to může
výrazně nabourat vzájemné vztahy
v rodině. Psychologové uvádějí, že jde
o oblast, kde se společnost mění a kde
si najde kultura postupně zdravé zásady
přiměřenosti. Chvíli to ale potrvá. Žijeme
v době některých zásadních technologických změn a přiměřenost teprve hledáme. Je třeba nastavit přístup podle
konkrétního případu a vždy o tom dítě
informovat. Přiměřenost, kterou musíme hledat, musí vždy vycházet z konkrétní situace, věku dítěte i jeho mentální a osobnostní úrovně. U starších
dětí by se tak mělo dít jen v konkrétním
momentu a se souhlasem dítěte.

Michaela Kadlecová
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Pozor na zkracovače
Mnoho návštěvníků webových stránek, sociálních sítí si určitě všimlo, že mnohdy obdrží poněkud
zvláštní odkaz, který se ani za chlup nepodobá klasické adrese, kterou znají. Tomu se říká adresa
vygenerovaná prostřednictvím zkracovače adres. Tyto zkracovače, resp. jejich generátory, jsou
zdarma v online prostředí. Na co si dát pozor a jak případně zkracovače používat, si řekneme
v dnešních vychytávkách.
tuto krátkou URL adresu ve své databázi. Pokud zdroj existuje, webový server
načte původní delší URL adresu a přesměruje na něj váš požadavek. Pokud ji
nerozpozná, přesměruje vás na chybovou stránku.

Systémy pro zkracování adres byly vymyšleny k tomu, aby
řešily dlouhé a nepraktické URL odkazy (třeba i plné různých znaků, které
se velmi těžko přepisují). Jejich použitím je lze učinit snadno čitelnými,
a vlastně i použitelnými. Dnes již sice
není těžké sdílet odkazy online, ale tu
a tam narazíte na potřebu je ručně přepsat. Ale stačí napsat jeden znak jinak
a místo kýžené stránky se načte jiná,
nebo se objeví chybové hlášení.
Navíc dlouhé URL adresy zabírají mnoho znaků. Jejich sdílení v životopisech,
e-mailech, webech, sociálních sítích
a jinde v čitelné formě může být nepohodlné. Zkrácení dlouhého odkazu
usnadňuje jeho sdílení. Také inzerenti často používají krátké URL adresy
například v tištěných materiálech –
a má to svůj důvod. Zkracovače URL
adres totiž často poskytují další funkce, jako je sledování využití, takže lze
vidět, jak dobře si odkaz vede. Zkracovače adres přitom dnes běžně využíváte
v řadě případů a ani o tom nevíte.

Do příkazového řádku vložíme adresu z
některého ze zkracovačů (např. https://
bitly.com/, https://tinyurl.com/, https://
cutt.ly/, https://www.rebrandly.com/,
https://short.io/, https://1url.cz/) a do prvního řádku vložíme váš webový odkaz
včetně http nebo https, dáme generovat
adresu a v další části se nám zobrazí již
zkrácená adresa, u některých zkracovačů lze vygenerovat odkaz dle našich
podmínek, např. směřujeme-li na dlouho adresu nějakého obchodu s obuví,
není-li již náš požadavek někde použit,
můžeme mít pak zkrácenou adresu v podobě https://1url.cz/@nenicaszemrit007
z původní https://bond.james-bond.cz/
fotografie-filmu/nen%C3%AD-%C4%8Daszem%C5%99%C3%ADt.

Jak to funguje

K čemu je to vlastně dobré

Proces zkracování odkazu se skládá ze
dvou částí. První vezme původní URL
adresu vloženou do URL generátoru na
webové stránce zkracovače a vygeneruje její kratší verzi. Druhá jde opačným
procesem: přemění krátkou URL adresu zpět na původní. Kratší URL adresa
je jedinečná a uživatele automaticky
přesměrovává na celou adresu původního odkazu. Při tvorbě URL zkratky se
původní URL adresa odešle na server,
který ji ověří a zkontroluje vložení kódu
a odhalí případné neplatné parametry. V tomto okamžiku server uloží delší URL adresu do své databáze. Poté
vygeneruje jedinečný hash kód a vrátí
jej ve formě krátké URL adresy. Krátká
URL adresa funguje jako klíč, který se
mapuje na původní URL adresu. Když se
pokusíte otevřít krátkou URL adresu, váš
browser odešle zabezpečený požadavek
na server zkracovače. Služba vyhledá

Počet znaků pro sdílení na sociálních
sítích a zasílání pomocí sms, přátelské
a zapamatovatelné adresy, marketing,

Generování

sledování, jak si odkaz vede, protože
součástí každé zkrácené adresy je i statistika.
Nevýhody a bezpečnost
Zkracovače nejsou pouze o výhodách.
Podvodníci je hned dokázali využít pro
své nekalé praktiky. Jeden už vyplynul,
a to je možnost snadného sledování
vybraných atributů. Proto pokud je vám
to nepříjemné, nebo si to nepřejete,
musíte se naučit rozlišovat odkazy, které jsou zkrácené. Avšak i ty nezkrácené
(klasické) vás budou sledovat. Výhodou
zkracovačů však je, že to může činit
i někdo jiný než provozovatel dané
stránky. Například díky zkrácené adrese
se i vy jako uživatel můžete dozvědět,
kdo třeba zavítá na vybranou stránku
Technetu.
Druhým, ale horším problémem je, že
pomocí zkracovačů lze odkazovat na
podvodné, phishingové a jinak nebezpečné stránky. Takže i v případě známé
zkrácené adresy začínající důvěryhodnou doménou se musíte obávat, že by
se něco špatného mohlo stát – jakmile
dojde k přesměrování, můžete se ocitnout na potenciálně nebezpečném
webu. Zde je dobré opět si dávat pozor,
nebo si URL adresy prověřovat vhodnými bezpečnostními nástroji.
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Správné znění tajenky z čísla 14: Láska na první pohled je zároveň poslední pohled rozumu. Správně luštil a potřebné
štěstí při losování měl Zdeněk Bocek ze Starého Místa. Blahopřejeme! Získává výhru od vydavatelství Enigma, které připravuje
naši křížovku a je také vydavatelem časopisu Křížovky pro každého, jehož další čísla vycházejí 14. a 27. září. Na tajenku z tohoto
čísla čekáme do 26. září 2022 na doručovací adrese redakce nebo na e-mailu novakova.miloslava@cmkos.cz.

