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4 Na Severu Čech roste 
zájem o odbory

Tipy na advent 
na hradech11

V Nexenu reálně hrozí stávka, pokud k ní dojde, 
centrála OS KOVO ji podpoří

máme za sebou téměř tři roky nabité 
událostmi, z nichž mnohé bychom si 
jistě raději odpustili. Nechci se pouštět 
do výčtu toho, s čím vším jsme se za 
tu dobu museli potýkat a s čím se ješ-
tě potýkat budeme. Jsme přece právě v 
období adventu – nadcházejících Vánoc, 
a to je pro Čechy, Moravany a Slezany 
už po staletí období výjimečné, sváteč-
ní, radostné. Chci Vám všem popřát, 
aby letošní vánoční svátky byly pro Vás 
obdobím klidným, šťastným, stráveným 
s rodinami, či lidmi Vám blízkými, milými,  
v atmosféře klidu, pokoje a míru. 
Přeji Vám všem, abychom se dokázali 
alespoň na chvíli oprostit od všech osob-
ních či pracovních starostí, zapomenout 
na všechny dotěrné politické tahanice 

a věnovali se jen tomu, co je podstat-
né, co nám přináší radost. Přeji si, aby-
chom tento čas všichni věnovali sami 
sobě a svým blízkým. Jsem přesvědčen, 
že vánoční období je kromě církevního 
svátku současně také svátkem lidství. 

Přeji Vám i sobě, aby nám toto nadchá-
zející slavnostní období pomohlo objevit 
vše dobré, lidské, co je v každém z nás. 
 Přeji Vám všem krásné, 
 klidné vánoční svátky.
 Roman Ďurčo Předseda OS KOVO

Zaměstnanci společnosti Nexen Tire, kteří se prostřednictvím odborového svazu již řadu měsíců domáhají, aby zaměst-
navatel uznal jejich požadavky na zvýšení mezd, možná skutečně půjdou do stávky. Takový závěr vzešel ze schůzky  
s vedením Odborového svazu KOVO a zástupci odborářů ze zmíněné firmy. Ta proběhla v úterý 29. listopadu v pražské 
centrále odborového svazu. Zaměstnavatel pozvání k účasti na jednání nevyužil.  

„Nikdo z manažerů se na jednání 
nedostavil, přestože byli rovněž přizvá-
ni, kolegové odboráři z Nexenu to již 

považují za obvyklý rituál, nesvědčí to o 
férovém přístupu k řešení problémů a 
zájmu o problémy zaměstnanců,“ oko-
mentoval absenci zástupců firmy před-
seda OS KOVO Roman Ďurčo. Vedení 
svazu zastoupené předsedou a místo-
předsedy Liborem Dvořákem a Ing. Ivo 
Kuželem se na jednání podrobně sezná-
milo s podmínkami v Nexenu i chrono-
logií dosavadních jednání a komunikace 
s vedením společnosti. „Vyjádřili jsme 
kolegům odborářům z Nexenu plnou 
podporu a součinnost ve všech jejich 
dalších krocích,“ řekl krátce po schůzce 

předseda Roman Ďurčo.
„Naši odboráři v Nexenu znovu osloví 
zprostředkovatele, vyzvou zaměstnava-
tele, aby se k situaci vyjádřil, a zahájí se 
nové kolektivní vyjednávání. Kolegové 
mají v plánu pokrýt kolektivní smlouvou 
delší období. Uvidíme, jak se ta jednání 
dále budou vyvíjet, v každém případě 
mohou s pomocí naší odborové centrály 
počítat. Jsme připraveni jim poskytnout 
plnou součinnost a podporu, dokonce  
i v případě, že dojde k vyhlášení stávky,“ 
ujistil předseda Ďurčo.  
 (jom)

Vážení přátelé, odboráři a odborářky,

Milí čtenáři, 
do nového roku vám přejeme hlavně zdraví. 

Na shledanou v roce 2023!
Redakce časopisu Kovák

3 Polovina Evropanů 
má problémy

Podpis 
v e-mailu15

OS KOVO podpoří případnou stávku v Nexenu.

 FOTO: Jiří Mareček
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Východní region drtí inflace a energetická krize 
Následky energetické krize jsou dalekosáhlé. Všechny země Východního regionu  industriAll Europe se potýkají 
s velmi podobnými problémy. To zaznělo na zasedání Východního regionu  industriAll Europe, které se konalo  
v Bratislavě 21.–24. listopadu za účasti předsedy OS KOVO Romana Ďurča.

Zasedání se dále účastnili zástupci 
odborových svazů ze Slovenska, Pol-
ska, Maďarska, Slovinska a také gene-
rální tajemník industriAll Europe Luc 
Triangle, který na začátku připomněl, 
že by se měly problémy v průmyslu 
řešit na evropském základě: „Pracujme 
v úrovni politiky EU – např. v Polsku se 
posunujeme v oblasti transformace 
uhelných regionů s pomocí finančních 
zdrojů z Evropy. To vše díky spolupráci 
industriAll Europe a polských odborů. 
Dalším příkladem je diskuse o emis-
ních cílech v automobilovém průmys-
lu. Přechod na elektromobily a uhlí-
kově neutrální vozy bude mít enormní 
dopady na tento sektor. Domluvili 
jsme se na transformačním fondu na 
pomoc pracovníkům tohoto průmyslu. 
Musíme ovlivňovat evropskou politiku  
 a evropská rozhodnutí. Chci poděkovat 
OS KOVO za vedení tohoto regionu, je to 
nejlépe fungující region v rámci IE. Pod 
vedením OS KOVO se do práce regionu 
zapojují všechny odborové svazy, čehož 
si velice ceníme a doufáme, že to bude 
pokračovat i v budoucnu pod vedením 
Romana Ďurča.“ 

Ceny energií jsou jen evropský 
problém

Následovala souhrnná zpráva z regio-
nu: „Inflace v eurozóně se blíží 11 %, 
Estonsko je přes 20 %, Francie 6,7 %. 
Průměrné ceny energií vzrostly o 42 %, 
potravin a alkoholu 13 %, služeb 4 %. 
Inflaci nepohání mzdy, ale ceny energií. 
Hlavní problémy, se kterými bojujeme, 
jsou sociální urgentnost – ceny ener-
gií raketově rostou, hodnota minimál-
ních mezd klesá, rodiny mají problém 
přežít, dochází k zastavení a přesunům 
výroby – podniky přesouvají výrobu do 
Turecka, které nemá krizi cen energií. 
Ceny energií jsou jen evropský pro-
blém.“ Evropa stála vždy na průmyslo-
vém základě, o který nyní přicházíme: 
„Firmy nevyrábějí, dočasně zavírají, 
přesouvají závody. Podniky v Evropě 
snižují objemy výroby, ale zvyšují výro-
bu mimo EU. V USA máme zákon na 
snížení inflace – program, který mění 
pravidly hry pro podniky zabývající se 
průlomovými technologiemi. Podniky 
hledají inovace – a budeme je vyrábět 
v Evropě nebo USA? Hrozí skutečné 

riziko deindustria-lizace v Evropě, Evro-
pa ohrožuje svou existenci. Chceme 
celoevropskou koordinační akci v oblas-
ti cen plynu, oddělení cen energie od 
ceny plynu, chceme reformu energetic-
kého trhu.“

Česko může těžko konkurovat 
německým dotacím 

Mezi lídry evropských odborů vystoupil 
také Roman Ďurčo, který připomněl: 
„Pokud neudržíme sociální Evropu, hro-
zí další nebezpečí. Spoléhali jsme na 
české předsednictví, bohužel Německo 
šlo svou vlastní cestou. Jak máme kon-
kurovat německému průmyslu ve všech 
sektorech? Parlament projednává daň z 
mimořádných zisků. To se firmám nelí-
bí. Jiné řešení ale není. Zadlužení státu 
roste, což dopadne na další generace. 
Hrozí přesun firem z ČR kvůli energe-
tické zátěži.“ Největšími chybami byly 
v poslední době privatizace vodního 
hospodářství a orientace na suroviny z 
Ruska. „Odbory mají být klidnou silou, 
musí pomáhat řešení problémů v spo-
lečnosti,“ uzavřel.   (jom)

Pokud neudržíme sociální Evropu, hrozí další nebezpečí,  prohlásil v Bratislavě předseda Roman Ďurčo. FOTO: OS KOVO



„Ceny energií vzrostly raketově, nikdo 
to neočekával. Ceny energií jsou důvo-
dem nejvyšší inflace v Evropě za posled-
ní desetiletí. Jsou příčinou inflace. Infla-
ce je realitou v celé Evropě, ale dopady 
jsou různé. Východní Evropa a Pobaltí 
mají inflaci kolem 20 % a vyšší.To má 
dopad na  kupní sílu. Protože stagnují 
platy, klesá kupní síla. Stále více obča-
nů je v problémech (53 % Evropanů), 
nestačí jim peníze do konce měsíce. 
Prodlužují se fronty u potravinových 
bank. Ti, co mají příjmy z dividend, 
mají rekordní příjmy – zisky firem ros-
tou, objednávky jsou dobré, akcionáři 

bohatnou,“ tak okomentoval jednání 
výkonného vedení evropské odborové 
centrály její nejvyšší představitel. 
Na alarmující situaci upozornil ve svém 
vystoupení rovněž předseda Odbo-
rového svazu KOVO Roman Ďurčo. 
„Inflace v České republice je 18 %, při-
čemž mzdy klesají. Doufali jsme, že 
EU přijde s řešením. Německo nalilo 
finance do svého průmyslu, což samo-
zřejmě vyvolává obavy o náš průmysl  
a jeho konkurenceschopnost. Obáváme 
se poklesu výroby,“ poukázal Roman 
Ďurčo na nebezpečí, jež české ekonomi-
ce hrozí. Upozornil také na paradoxně 

vysoké ceny elektřiny u nás. „ČEZ, fir-
ma vlastněná státem, vyrábí energii, 
a přitom máme nejdražší náklady na 
energii v Evropě. A to energii dokon-
ce ještě vyvážíme.“ Varoval, že pokud 
Evropská unie nenabídne smysluplné 
řešení, lidé budou mít po Novém roce 
problém kvůli extrémnímu růstu život- 
ních nákladů a nízkým mzdám přežít. 
„Musíme mít celoevropské řešení a mu- 
síme být v Evropě solidární. Neměli by-
chom si konkurovat. Evropa musí vyjít 
z krize silnější,“ uzavřel své vystoupení 
předseda svazu Roman Ďurčo. 
 (jom)
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Polovina Evropanů má problémy, řekl šéf industriAllu

Jednání Výkonného výboru industriAll European Trade Union v Bruselu ve dnech 30. listopadu až 1. prosince 
ukázalo, že Evropská unie zatím nedokázala udělat žádné kroky, jež by podstatněji zmírnily probíhající krizi. 
Nelichotivý účet vystavil unii hned ve své úvodní řeči šéf industriAll Europe Luc Triagle, když prohlásil, že 53 % 
Evropanů je v problémech. 

Předseda OS KOVO Roman Ďurčo na  jednání Výkonného výboru industriAll European Trade Union v Bruselu (druhý zprava)  
 FOTO: industriAll Europe

Konference Krajského sdružení OS KOVO Liberec a Ústí nad Labem byla v pátek 25. listopadu další, kterou dva 
nově zvolení členové výkonného vedení – předseda Roman Ďurčo a místopředseda Ing. Ivo Kužel - navštívili. Dal-
ší a současně poslední letošní jejich pracovní cesta povede 16. prosince na jednání krajského sdružení ve Zlíně.

„S kolegou Ivo Kuželem, který je po 
volbách nově ve funkci místopředse-
dy, máme zájem zmapovat podmínky 
a specifika v jednotlivých regionech, 
což je podmínka, abychom mohli přijí-
mat kompetentní rozhodnutí při řeše-
ní konkrétních problémů, a těch kvůli 
energetické krizi, válečnému konfliktu 
a rostoucí inflaci stále přibývá,“ popsal 
smysl pracovních návštěv předseda 
svazu Roman Ďurčo. Body, jimiž se kon-
ference zabývala, zahrnovaly témata 
lokální i nadregionální či evropská. 
Ekonom Ing. Bohuslav Chudárek z de-
tašovaného libereckého pracoviště RP 
Ústí nad Labema Liberec prezentoval 
na konferenci ekonomická témata. 
„Podle údajů z června letošního roku 
máme druhou nejvyšší míru inflace po 

Litvě,“ citoval oficiální údaje. Upozornil 
také, že hodinová mzda u nás dosahu-
je 38 % hodinové mzdy v sousedním 
Německu, což zdaleka nekorespon-
duje s reálnou produktivitou. Vedoucí 
RP Ústí nad Labem Mgr. Radek Zákon 
představil plán činnosti na první polo-
letí příštího roku. „Pokud cítíte, že by 
mohla být porušována práva zaměst-
nanců, nebojte se obrátit na regionální 
pracoviště, vypracujeme vám stano-
visko a pomůžeme situaci řešit,“ ujistil 
vedoucí Mgr. Radek Zákon.
„Máme obavy, že Evropa bude chtít být 
stále více zelená. Čekají nás opravdu 
velké výzvy. Budeme se snažit bránit 
důchody, bránit všechny naše odbo-
rové priority,“ řekl na děčínské kon-
ferenci předseda svazu Ďurčo. Zmínil 

celou řadu problémů, včetně extrémní 
ceny energií i skutečnost, že Evropská 
komise dopustila, aby se mohlo speku-
lovat s emisními povolenkami, což pro 
průmysl představuje obrovskou zátěž. 
Místopředseda Ing. Ivo Kužel zmínil 
otázky hospodaření svazu. „Rozhodli 
jsme se nejít cestou restrikcí a ome-
zování služeb našim členům, chceme 
služby udržet v plném rozsahu, to ale 
současně znamená, že nelze naplnit 
plán rozpočtu pro rok 2022,“ uvedl. 
Podle jeho vyjádření bude třeba, aby 
svaz investoval do snížení energetické 
závislosti objektů, jež vlastní s ohledem 
na udržení nájemců. Zdražování energií  
a vstupů totiž řadu z nich může exis-
tenčně ohrozit, svaz by tak mohl přijít  
o část příjmů z pronájmu.  (jom)

Konference v Děčíně řešila i evropská témata
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OS KOVO by se měl rozšiřovat. Na Regionálním pracovišti OS KOVO Ústí nad Labem a detašovaném pracovišti 
v Liberci probíhají jednání, jejichž výsledkem je založení nového seskupení členů a vznik základní organizace. 

Na zdejší regionální středisko se to-
tiž obrátili zaměstnanci z několika 
výrobních firem, kteří mají zájem o za- 
ložení pobočky odborů a také na 
tom, aby jim OS KOVO pomohl s na- 

stavením fungujících pracovních vzta- 
hů. Nejnověji zde bylo založeno sdru- 
žení členů Laird Liberec. „Zde jedná-
me o uzavření kolektivní smlouvy na 
dobu neurčitou od 1. ledna 2023,“ 

uvedl Bohuslav Chudárek, specia- 
lista pro ekonomiku, mzdy a kolektivní 
vyjednávání Regionálního pracoviště 
OS KOVO Ústí nad Labem. Další sesku-
pení členů vzniklo ve slévárně Beneš 
a Lát, kde již byla 21. října tohoto roku 
kolektivní smlouva na dobu neurčitou 
uzavřena a podepsána. 
„Nyní jednáme se zájemci o založení 
odborů ve firmě Modelárna LIAZ Libe-
rec a DSG Liberec. S uvedenými zájem-
ci o založení odborů proběhla první 
jednání a zájemcům jsme podali veš-
keré prvotní informace o stanovách 
OS KOVO, o potřebných dokladech  
k založení odborů, o zaměstnanecké 
struktuře, o struktuře funkcionářů,  
o regionálních pracovištích, která zajiš-
ťují organizační a poradenský servis 
odborářům v oblasti ekonomie, práva, 
oblasti bezpečnosti práce a v oblas-
ti kolektivního vyjednávání. S dalšími 
zájemci o založení odborů budeme jed-
nat v nejbližší době,“ konstatoval Bohu-
slav Chudárek.  (kad)

Odbory rozšíří pracovníci z Liard Liberec. 
 FOTO: Liard Liberec

Na Liberecku by měly odbory posílit

Jihočeši skloňovali ve všech pádech krizi a vyjednávání
Energetická a ekonomická krize, dramatická inflace, reálný propad mezd, chudnutí obyvatel Česka a kolektivní 
vyjednávání se zaměstnavateli. To byla hlavní témata skloňovaná ve všech pádech delegáty konference jihočes-
kého krajského sdružení OS KOVO, která se uskutečnila v pondělí 21. listopadu v Kruhovém sále českobudějovic-
kého DK Metropol.

Na jednání ovšem zazněla i slova o urči-
té apatii ve společnosti, která se odráží 
v nezájmu o členství a práci v odborech. 
„Všichni od odborů čekají zázraky, ale 
stojí stranou. Získávání nových členů je 
dlouhodobě přetrvávající problém, kte-
rý bohužel pokračuje i nyní, kdy by se 
lidé měli ozvat a bránit svá práva. Vím, 
že to není jednoduché, ale nesmíme 
rezignovat a přestat vysvětlovat a pře-
svědčovat,“ vyzval přítomné předsedy 
základních organizací, či jejich zástup-
ce, Jan Janoušek, jihočeský zmocněnec 
a předseda ZO OS KOVO při Motor Jikov 
České Budějovice. Právě v „jeho“ podni-
ku už déle než půl roku trvá stávková 
pohotovost kvůli neochotě firmy jednat 
o rozumných mzdových požadavcích.
Účastníci konference si vyslechli mimo 
jiné informace z Předsednictva a Rady 
OS KOVO, RROS JČK a Sněmu ČMKOS 
týkající se především současných po- 
stojů k vývoji ekonomiky, inflace, za-
městnanosti, odchodů do starobního 
důchodu, minimální mzdě a doporuče-
ní ke kolektivnímu vyjednávání pro rok 
2023.

Na jihu Čech působí OS KOVO v součas-
né době ve více než sedmi desítkách 
převážně strojírenských podniků. V re-
gionu má více než pět tisíc členů, což 
představuje přibližně 24 procent všech 
zaměstnanců těchto firem.
Vedoucí jihočeského Regionálního pra-
coviště OS KOVO v Českých Budějo-
vicích Pavlína Jirková pak účastníkům 
podala detailní aktuální informace  
z činnosti RP. Mj. celkový přehled sta-
vu členské základny, přehled člen-
ských příspěvků, porovnání mezd ne- 
bo podrobný přehled nezaměstnanosti 
a uchazečů o práci z úřadu práce v okre- 
sech Jihočeského kraje k 31. 10. 2022.  
Všem byli pro individuální potřeby 
k dispozici specialisté RP. Pro  BOZP 
Radek Král a právník Jan Mach, který se 
navíc ujal i nové funkce likvidátora ZO. 
Tým českobudějovického RP posílila od 
1. prosince na dlouho neobsazeném 
místě specialisty na ekonomiku, mzdy  
a kolektivní vyjednávání Olga Grancová.
Zástupci jednotlivých jihočeských zá-
kladních organizací a seskupení členů 
OS KOVO informovali své kolegy o tom, 

s čím jdou do kolektivního vyjednávání, 
případně, co se již podařilo vyjednat,  
s jakými problémy se jednotlivé orga-
nizace potýkají, nebo jak jsou úspěšné. 
Nejdiskutovanějšími problémy jsou  
podle nich ceny energií, nedostatek 
materiálu, zpomalování výroby kvů-
li zpožděným dodávkám mnohdy  
s důsledkem hrozícího propouště-
ní kmenových zaměstnanců. Většina 
firem se potýká s nedostatkem kvalifi-
kovaných pracovníků, velkým počtem 
zahraničních agenturních pracovníků, 
špatnou komunikací, nekvalitní prací. 
Největší dopady hlásí firmy z oblasti 
Automotive.   Petr Pokorný

Konference  probírala hlavně inflaci a kolektiv-
ní vyjednávání. FOTO: Petr Pokorný
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Regionální pracoviště OS KOVO v Olomouci pomáhá organizovat a zajišťovat základní činnost  
Krajského sdružení OS KOVO Olomouckého kraje a jednoho společného volebního obvodu. Čle-
nové OS KOVO v působnosti RP Olomouc jsou evidováni ve 35 základních organizacích celkem  
u 62 zaměstnavatelů.

V KS OS KOVO Olo-
mouckého kraje do- 
šlo v posledním ob- 
dobí k volbě zmoc-

něnce KS a dvou zástupců VO pro 
oblast Olomoucko I a Olomoucko II  
a pro oblast Přerovsko a Prostějov. 
Funkci zmocněnce obhájil kol. Zdeněk 
Zecha, předseda ZO OS KOVO UNEX 
Uničov. Delegáti konference zvolili dva 
zástupce VO KS OS KOVO Olomoucké-
ho kraje, jimiž jsou kolegové Ivan Přibyl, 
předseda ZO OS KOVO M.L.S. Holice, 
a David Olša, předseda ZO OS KOVO 
Meopta Přerov. Novou členkou DaRK 
OS KOVO byla konferencí KS zvolena  
Dana Stiborová předsedkyně Základní 
organizace OS KOVO Mariánské Údolí. 
Do funkce místopředsedy RR ČMKOS 
v Olomouckém kraji byl nově zvolen 
PhDr. Alois Mačák, MBA, předseda  
ZO OS KOVO Železárny Prostějov.   

Poradenská a vzdělávací činnost RP

RP v současné době poskytuje kon-
zultační a poradenskou činnost ZO  
a členům OS KOVO v oblasti pracovního 
práva, kolektivního vyjednávání, mzdo-
vé problematiky, ekonomiky a také  
v oblasti hospodaření a vedení účetnic-
tví ZO. Na tyto oblasti jsou zaměřeny  
i semináře, které pro naše členy každo-
ročně zajišťujeme. V oblasti posky-
tování právní pomoci řešíme dotazy,  
a to nejen z oblasti pracovněprávní, 
ale dochází i k nárůstu dotazů z oblastí 
soukromého práva.

BOZP v olomouckém regionu

Oblast BOZP je pro náš region zajišťo-
vána specialistou BOZP z RP Ostrava  
Stanislavem Šmídem. Rok 2021 byl 
nadále poznamenán pandemií covid-19 
a nebylo možno uskutečňovat kontroly 
v mnohých firmách pro jimi nastavená 
interní omezení návštěv třetích osob.  
V rámci zvýšené opatrnosti byla výraz-
ně omezena i možnost osobních jedná-
ní a konzultací. V roce 2022 se podařilo 
uskutečnit školení BOZP pro zástupce 
jednotlivých ZO při KS Olomouckého 
kraje. Jsou rovněž naplánované i běžné 

kontroly BOZP, které se uskuteční ve 
2. pololetí letošního roku. V současné 
době byly na jednotlivé ZO zaslány pro-
střednictvím specialisty BOZP aktuální 
informace týkající se změn minimálních 
teplot na pracovištích, sanitárních a so-
ciálních zařízeních. 
Dotazy ze ZO směřovaly do oblasti pra-
covního práva, technické bezpečnosti 
a do oblasti hygieny práce. Nejčastěj-
ším problémem v uvedené oblasti jsou 
kategorizace prací, zařazení nebo pře-
řazení zaměstnanců a dále oblast pra-
covně lékařských prohlídek. 

Kolektivní vyjednávání  

Kolektivní vyjednávání se u některých 
zaměstnavatelů, kde působí odborové 
organizace Olomouckého kraje, tepr-
ve rozjíždí. V tomto roce bude velmi 
náročné, protože firmy se musí potýkat 
s vysokými náklady na energie, mate- 
riály a nakupované služby. Společnos-
ti z oblasti automotive nebo exportéři  
orientovaní na Rusko zaznamenali po-
kles objednávek. Zodpovědní zaměstna- 
vatelé se zaměřují na udržení kmenové-
ho stavu zaměstnanců. Přesto máme sig- 
nály, že už se o propouštění zaměstnan-
ců v některých firmách uvažuje. To vše 
bude ovlivňovat výši mzdového nárůs-
tu, který očekáváme v rozsahu 5–10 %.  

Hospodaření ZO

V oblasti hospodaření základních orga-
nizací odborná administrativní pracov-
nice RP Olomouc provádí konzultační 
činnost, pomoc při vedení účetnictví 
a kontroly dle ustanovení § 29 Stanov  
OS KOVO. Dále průběžně aktualizuje 
elektronickou evidenci členů a zajišťuje 
distribuci členských průkazů. 
Rada KS OS KOVO Olomouckého kraje 
pravidelně zasedá dle schváleného plá-
nu v sídle RP Olomouc. A nyní nás čeká 
společné zasedání VO KS OS KOVO Olo-
mouckého kraje, které probíhá již tra-
dičně v penzionu Majorka ve Slatinicích.

Co nového v Olomouckém kraji
Okénko do regionu | JUDr. Anna Komárková, vedoucí RP OS KOVO Olomouc

Zasedání KS OS KOVO Olomouckého kraje v penzionu Majorka Slatinice.

 FOTO: RP Olomouc

Poslední zasedání KS OS KOVO Olomouckého 
kraje proběhlo letos v listopadu.

 FOTO: RP Olomouc
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Čechům nestačí příjem, plánují přivýdělek
Kvůli růstu životních nákladů si musí 68 procent manuálně pracujících lidí v Praze přivydělávat, nejčastěji 
k výplatě potřebují lidé vydělat 5 000 až 9 000 Kč měsíčně. Vyplývá to z průzkumu start-upu Grason mezi  
300 respondenty z metropole a blízkého okolí, kteří pracují jako řidiči, skladníci, prodavači, kuchaři, číšníci nebo 
servírky. Čtvrtina všech Čechů přivýdělek zvažuje.
Z průzkumu vyplynulo, že 39 procent 
lidí, kterým nestačí výdělek z jejich běž-
ného zaměstnání, pracuje u tří a více 
zaměstnavatelů najednou. Zhruba tře-
tina má kromě svého běžného zaměst-
naní přivýdělek u dalšího zaměstnava-
tele a 27 dotázaných si přivýdělek zajistí 
směnami navíc u svého zaměstnavate-
le. Měsíčně navíc 5 000 až 9 000 Kč si 
podle průzkumu potřebuje přivydělat 
49 procent z lidí, kteří potřebují další 
výdělek ke své běžné výplatě. Zhruba 
třetina potřebuje přivydělat měsíčně  
10 000 až 19 000 Kč a 17 procent lidí 
uvedlo, že do rodinného rozpočtu po-
třebuje navíc 20 000 Kč a více.
Lidé jako nejčastější důvody, proč potře-
bují více peněz, uvedli vysoké zálohy na 
energie, ceny energií, zdražování potra-
vin nebo také nechtějí být závislí pouze 
na jednom zaměstnavateli. 
Podle společnosti Grason se někteří 
pracující bojí, že jejich zaměstnavatel 

kvůli současné ekonomické situace 
zkrachuje a přijdou o práci. Spotřebi-
telské ceny v Česku v říjnu meziročně 
stouply o 15,1 procenta, vyplývá z úda-
jů Českého statistického úřadu. Tempo 
inflace výrazně zpomalilo, v září byly 
ceny meziročně vyšší o 18 procent. 
Zpomalení růstu inflace podle ekono-
mů ovlivnilo započítání vládních opat-
ření na snížení cen energií a bez těchto 
opatření by růst cen proti září zrychlil. 
Ceny elektrické energie v říjnu proto 
klesly meziměsíčně o více než 50 pro-
cent. Vzrostly ceny zemního plynu o 
2,7 procenta, tuhých paliv o 8,4 procen-
ta a tepla a teplé vody o 3,1 procenta. 
Zdražily také například potraviny. Cukr 
zdražil o 54,3 procenta, vejce o 27 pro-
cent a zelenina o 9,6 procenta. Po dvou-
měsíčním poklesu vzrostly ceny pohon-
ných hmot a olejů o 4,9 procenta.
Podle jiného průzkumu společnosti 
Tymbe, která se také zabývá zpro- 

středkováním brigád, zvažovala brigá-
du ke svému příjmu až čtvrtina všech 
Čechů. V tomto průzkumu označily tři 
čtvrtiny všech dotázaných svůj příjem 
jako nedostatečný. Více než čtvrtina 
respondentů (26 procent) uvedla, že 
k tomu, aby se vrátili na svůj předin-
flační životní standard, jim v měsíčním 
rozpočtu chybí do 3 000 korun. Celkem 
51 procent respondentů uvedlo, že jim 
měsíčně chybí 3 000 až 8 000 korun. 
 (kad)

 FOTO: Pixabay

Které profese z trhu nezmizí?
Předvídání potřeb trhu práce je bezesporu velmi důležitou součástí ekonomické politiky každého státu. Je 
důležité pro koncepci vzdělávání a v neposlední řadě může napomoci rodičům v rozhodování, kam by měli 
nasměrovat své děti při rozhodování o pracovní budoucnosti. 
V ČR se aktuálně pro předvídání 
poptávky po pracovní síle vyžívá pro-
jekt „Predikce trhu práce – KOMPAS“, 
který je v rámci Operačního programu 
Zaměstnanost financován z Evropské-
ho sociálního fondu a státního rozpoč-
tu ČR. Projekt byl vytvořen především 
jako odpověď na požadavek disponovat 
systémem pro předvídání změn na trhu 
práce, včetně předvídání kvalifikačních 
potřeb. Výstupy, které predikční sys-
tém poskytuje, tak představují jeden  
z významných nástrojů podpory fun-
gování trhu práce v prostředí tržní eko-
nomiky.

Jaký je  předpokládaný vývoj v letech 
2021 až 2026? Nikoho asi nepřekvapí, 
že snížení poptávky po pracovní síle se 
odehraje v odvětví Těžební průmysl, 
kde má dojít k poklesu počtu zaměst-
nanců o 17,6 %. Druhým zasaženým 
odvětvím by měl být textilní a oděvní 
průmysl s úbytkem 12,8 % pracovních 
míst. Naopak se budou rozvíjet sektory 
jako Informační technologie a činnosti 
(+ 15 %) a Vědecké a technické činnosti 
(+ 10 %).  
Co ose týká jednotlivých profesí, nej-
větší úbytek poptávky po pracovní síle 
by se měl odehrát v profesích Pokladní-
ci ve finančních institucích, bookmake-
ři, půjčovatelé peněz (- 23,4 %) a 
Číšníci, servírky, barmani a příbuzní 
pracovníci (- 18,6 %). Naopak nejvíce by 
měla vzrůst poptávka po profesi Ostatní 
odborní pracovníci v oblasti zdravotnic-
tví (+ 23,5 %) a Pracovníci osobní péče 
ve zdravotní a sociální oblasti (+ 19,7 %). 
V sektorech kovoprůmyslu se očekává 
spíše zvýšení poptávky po jednotlivých 
profesích. Co se vzdělanostní struktury 
týče, samozřejmě budou z pracovního 

trhu mizet především místa s nízkou 
kvalifikací, bude tedy klesat poptávka 
po zaměstnancích se základním vzdě-
láním nebo středoškolským vzděláním 
bez maturity. Ze středoškoláků s matu-
ritou se nejlépe na pracovním trhu uchy-
tí ti, co absolvovali nebo bodu absolvo-
vat vzdělání v oblasti ochrany životního 
prostředí, policie nebo armády, případ-
ně absolventi oborů přírodních věd  
a informatiky. Ani všichni vysokoško-
láci nebudou mít vyhráno. Poptávka  
po těch, kteří absolvovali vysokou školu 
se zaměřením na hutnictví, sléváren-
ství, strojírenství a hornictví poklesne, 
nejvíce je predikován nárůst zájmu  
a absolventy oboru informatiky. Zcela 
největší nárůst poptávky je predikován 
u osob se středoškolským vzděláním 
s maturitou nebo VŠ v oboru sociál-
ní služby. Takovýchto odborníků bylo  
v roce 2021 na trhu 22 622 osob, v roce 
2026 se již projektuje počet těchto 
zaměstnanců na 28 681 osob, jde tedy 
o nárůst o téměř 27 %, tedy více než 
čtvrtinu.  Redakčně upraveno.
 Ing. Alena Paukertová

 FOTO: Pixabay



Práva spotřebitele | JUDr. Zdeňka Vejvalková, specialistka na spotřebitelské a občanské právo, BrnoBydlení  | JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR 

Paušál na služby u pronájmu

Nájemné za vybavení bytu

Bydlení  | JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR 

Bydlení  | JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR 

Řešíme takovou, dle mého názoru, nesmyslnou situaci. Podařilo se nám koupit sousední byt, kte-
rý jsme propojili s naším bytem, část bytu využíváme pro sebe (máme postiženého syna, a proto 
jsme potřebovali vyřešit bezbariérovost a prostor pro rehabilitaci) a část bytu máme na proná-
jem, abychom vše byli schopni finančně nějak utáhnout. Byty (náš a nájemní) jsou dnes stavebně 
od sebe odděleny, ale z hlediska katastru jsou to stále dva plné byty. Pro nájemní byt to znamená 
poměrně velký problém z hlediska rozúčtování energií a služeb. Proto jsme s nájemnicí uzavřeli 
smlouvu na paušální platby za nájem. Nejdříve na dobu určitou (na jeden rok) a následně bohužel 
na dobu neurčitou (což je problém, jelikož na dobu neurčitou nelze mít paušál, což jsem bohužel 
tehdy nevěděl). Paní už máme sice odstěhovanou, nicméně stále řešíme, že nás napadá z hledis-

ka toho, že jí dlužíme nějaké částky, vyúčtování apod. Pokoušel jsem se to s ní řešit nějakou dohodou (úpravou 
smlouvy), ale vše odmítla. Jak vše máme řešit?              P. N., Český Krumlov

Bydlím 30 let v nájmu, v bytě, který sice slouží svému účelu, ale vybavení bytu – kuchyňská linka, dřez, sporák  
a vestavěné skříně v chodbě – je staré více než 30 let. Za toto vybavení mám na evidenčním listu bytu uvedenou 
částku, která mi je přičítána ke smluvnímu nájemnému. Slyšel jsem, že vyhláška, která se problematikou vybave-
ní bytu zabývala, je již dávno zrušena a že byla postavena na době užitnosti vybavení bytu. Domnívám se proto, 
že už bych za vybavení bytu neměl pronajímateli platit. Jaký je váš názor? D. N., Uherský Brod

Poskytováním služeb a jejich vyúčtová-
ním se zabývá zákon č. 67/2013 Sb., kte-
rým se upravují některé otázky souvi-
sející s poskytováním plnění spojených 
s užíváním bytů a nebytových prostorů 
v domě s byty, v platném znění (zákon 
o službách).
Podle uvedeného zákona o službách lze 
částku nájemného a částku za služby 
sloučit do samostatné paušální část-
ky, pokud si to strany dohodnou. Jako 
samostatnou paušální platbu lze rov-
něž sjednat pouze platbu za poskyto-
vané služby. V obou případech platí, 
že platby za poskytované služby se 

nevyúčtovávají. U nájmů uzavřených 
na dobu delší než 24 měsíců nebo 
na dobu neurčitou nelze do paušální 
platby zahrnout platbu za dodávku 
tepla a centralizované poskytování 
teplé vody a dodávku vody a odvádě-
ní odpadních vod; platby za tyto služ-
by se musí vždy vyúčtovat.
Pro řešení vašeho případu je důležitá 
nájemní smlouva, tj. jak byl paušál sjed-
nán. Vyúčtování dodávek tepla a tep-
lé vody je možné s bývalou nájemnicí 
dohodnout, a to poměrnou částí (např. 
podle podlahové plochy vašich dvou 
bytů s odkazem na § 6 zákona o služ- 

bách) podle vašeho vyúčtování, a to za 
období tři roky zpětně. Podrobnosti pak 
řeší vyhláška č. 269/2015 Sb., o rozúčto-
vání nákladů na vytápění a společnou 
přípravu teplé vody pro dům, v platném 
znění. V případě studené vody a odvod 
odpadních vod je pro vyúčtování mož-
né použít jednak vaše vyúčtování a dále 
pak směrná čísla roční potřeby vody, 
dle přílohy č. 12, vyhlášky č. 428/2001 
Sb., o vodovodech a kanalizacích,  
v platném znění.
Všechny shora uvedené právní předpi-
sy naleznete např. na www.zakonypro-
lidi.cz.

Pronajímatel nesmí po nájemci požado-
vat „zálohu, pravidelný poplatek či 
nájemné“ za vybavení bytu.
Občanský zákoník s účinnosti od 1. 1. 
2014 změnil a upravil práva a povin-
nosti nájemce a pronajímatele v mnoha 
oblastech jinak, než tomu bylo v původ-
ním předpisu.
Do občanského zákoníku přibylo usta-
novení § 2251 odst. 2, které chrání 
nájemce před dalšími požadavky pro-
najímatele na jiné platby vedle plateb 
nájemného a záloh na služby spojené  
s užíváním bytu.
Od. 1. 1. 2014 tak nelze nutit nájemce, 
aby kromě plateb nájemného a záloh 
na služby hradil pronajímateli např. 
příspěvek do fondu oprav, příspěvek 
na správu domu či pojištění domu, 

příspěvek na stavební úpravy domu či 
bytu či se finančně podílel na odstra-
ňování závad na domě. Mezi tyto plat-
by, které již pronajímatel nemůže po 
nájemci požadovat, patří i poplatek či 
nájemné za vybavení bytu (nájemné za 
vybavení bytu bylo upraveno v ust. § 10 
vyhlášky 176/1993 Sb. zrušené nálezem 
Ústavního soudu ČR k 31. 12. 2001).
Byt lze pronajmout s vybavením či bez 
něj, tuto skutečnost by měl pronají-
matel zohlednit ve výši nájemného za 
užívání bytu. Za byt vybavený (kuchyň-
skou linkou, sporákem, myčkou, prač-
kou, nábytkem a pod.) bude nájemce 
hradit zpravidla vyšší nájemné než za 
byt nevybavený, do kterého si vše bude 
pořizovat na vlastní náklady.
Někteří pronajímatelé v rozporu s usta- 

novením § 2251 odst. 2 stále předepi-
sují nájemcům jako další platbu spoje-
nou s užíváním bytu právě nájemné za 
vybavení bytu. Vzhledem k tomu, že se 
jedná o kogentní (donucující) ustano-
vení zákona, nemohou se pronajímatel  
a nájemce ani platně dohodnout na 
tom, že nájemce bude takovou platbu 
hradit.
Pokud nájemci pobírají příspěvek na 
bydlení, úřady práce tyto „poplatky“ 
nájemcům nemohou uznat a do nákla-
dů rozhodných pro určení nároku na 
příspěvek na bydlení se nezapočítávají. 
I s ohledem na stáří vašeho vybavení 
bytu oslovte pronajímatele a dohod-
něte se na tom, že je třeba tuto platbu  
v evidenčním listu bytu upravit na nulo-
vou hodnotu.
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Evidence skutečných majitelů

Odpovědnost za úraz učně

Právo | Mgr. Iva Štědrá, specialista právník úseku odborové politiky OS KOVO

Právo | JUDr. Marie Stodolová, právnička, Praha 

Zaslechl jsem, že jako člen SVJ bych měl být znovu zapsán v Evidenci skutečných majitelů?  
Co proto musím udělat? Kde tuto evidenci najdu?         K. P., Mělník

Moje dcera studuje na odborném učilišti obor kuchař-servírka, jeden týden je ve škole a druhý 
týden chodí do restaurace na praxi. Pokud na praxi utrpí úraz, kdo za něj odpovídá? Škola, nebo 
zaměstnavatel?   P. R., Mladá Boleslav

Zaslechl jste zcela 
správně. S účinností 
od 1. 1. 2022 dochá-
zí ke změně zákona  
č. 37/2021 Sb., o evi-
denci skutečných ma-

jitelů. S ohledem na řízení u Evropské 
komise tato novela opět vrací do zákona 
povinnost společenství vlastníků jedno-
tek mít zapsaného svého skutečného 
majitele. V souladu s novelou již tedy 
společenství vlastníků jednotek nejsou 
osobami bez skutečného majitele a jsou 
povinna svého skutečného majitele do 
evidence zapsat. Zákon však v § 38 odst. 

4 počítá s automatickým průpisem z 
veřejného rejstříku, kdy se jako skuteč-
ný majitel společenství vlastníků jedno-
tek automaticky propíše fyzická osoba, 
která mj. byla zapsána v rámci zápisu do 
veřejného rejstříku jako člen jejich sta-
tutárního orgánu.
Pokud tedy máte zápis ve veřejném 
rejstříku v souladu se skutečným sta-
vem, měl by se tento automaticky pro-
psat. Doporučuji si však stav zápisu 
ověřit, a to na stránkách https://esm.jus-
tice.cz/ias/issm/rejstrik. Po zadání názvu 
SVJ nebo IČ si stav zápisu snadno ověří-
te. Pokud je správný, nemusíte nic činit, 

pokud stav neodpovídá skutečnosti, je 
potřeba tento stav napravit a zapsat 
správné osoby. 

Poskytovat praxi uč-
ňům na pracovišti 
není jednoduché. Na 
druhou stranu tím 
lze získat osvědčené 

budoucí pracovníky, zvláště v časech 
nedostatku kvalitních řemeslníků. Jak je 
to ale s odpovědností za případné pra-
covní úrazy? 
Pokud se vedení firmy rozhodne, že 
umožní na svém pracovišti učňům vyko-
návat praxi, tak si musí nejprve domluvit 
se školou otázky týkající se bezpečnosti 
práce a kdo zodpovídá za případný úraz 
učně. Je to škola, nebo firma poskytující 
praktický výcvik?

Podmínky praktického výcviku musí 
být ve smlouvě

Odbornou praxi a jinou přípravu lze 
podle školského zákona vykonávat jak 
v průběhu školního roku, tak o prázd-
ninách. To se týká zejména vybraných 
oborů, například zemědělství nebo ces-
tovní ruch, kdy praxi nejde z organizač-
ních důvodů uskutečňovat v průběhu 
školního vyučování.

Praktické vyučování se uskutečňuje 
na školách nebo na pracovištích, kte-
ré mají oprávnění k činnosti související  
s daným oborem vzdělání a se školou 
uzavřely smlouvu o praktickém vy-
učování. Náležitosti smlouvy o obsa-
hu, rozsahu a podmínkách praktického 

vyučování uvádí vyhláška o středním 
vzdělávání a vzdělávání na konzervatoři 
č. 13/2005 Sb. Podle této vyhlášky má 
smlouva minimálně obsahovat:
• druh činností, které mají žáci při 

praktickém vyučování konat,
• místo konání praktického vyučování,
• časový rozvrh praktického vyučová-

ní, jeho délku a den jeho zahájení,
• počet žáků, kteří se zúčastňují prak-

tického vyučování,
• poskytování nástrojů a nářadí použí-

vaných při práci, způsob dopravy do 
místa výkonu praktického vyučová-
ní,

• způsob odměňování žáků za produk-
tivní práci,

• opatření k zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci, včetně 
opatření, která musí být v této sou-
vislosti přijata, zejména pak použití 
osobních ochranných pracovních 
prostředků.

Obecně se ale firmy při poskytování 
praxe řídí zákoníkem práce. Ten upravu-
je pracovní dobu, bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci a pracovní podmínky 
mladistvých. 

 FOTO: Pixabay

 pokračování na str. 9
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Domácí zabijačka
Práva spotřebitele | JUDr. Zdeňka Vejvalková, specialistka na spotřebitelské a občanské právo, Brno

Koupila jsem si od souseda výrobky z domácí zabijačky – jelita, jitrnice, tlačenku, sekanou  
a maso. Jitrnice a tlačenka jsou ale samá kůže, chuťově neodpovídají, jelita samá kroupa, sekaná 
samá strouhanka. Maso je potrháno, jako by se o ně rvali psi… Mohu tyto výrobky reklamovat  
a kde?                                                                                H. S., Brno

Pokud šlo o maso 
a výrobky z domácí 
zabijačky, lze před-
pokládat, že soused 

neměl potřebná povolení. V tom pří-
padě nesmí nikomu cizímu nic z této 
zabijačky prodávat – cizím lidem ani 
podnikatelům.
Nejen výrobky, ale ani maso z domácí 
zabijačky není možné prodávat.
Při domácí zabijačce si dovoluji pochy-
bovat o tom, že by poražené zvíře mělo 
veterinární prohlídku a splněné dal-
ší požadavky, které je nutno dodržet 
při jateční porážce, tedy u zvířat 
poražených na jatkách. Zde je zajištěn 
dohled i odborníci a naplnění požadav-
ků hygienických a veterinárních.
Soused tedy nesmí takové maso nabízet 
ani prodávat.
Doporučuji vše odkoupené vrátit a po-
žadovat zpět peníze. To znamená zrušit 
ústně uzavřenou kupní smlouvu. U té 
pak fiktivně dochází k situaci, jako kdyby 
vůbec neexistovala.
Soused by s vaším návrhem měl sou-
hlasit, neboť pokud by se informace  

o prodeji z domácí zabijačky dostala na 
příslušné orgány, hrozila by mu kon-
trola a v případě zjištěných pochybení 
pokuta.
Soused totiž vzal veškerou odpověd-
nost za vadné výrobky na sebe.
Maso i výrobky z něho může dát jen 
rodině apod., tedy velmi omezenému 
okruhu lidí.
Dovoluji si připomenout i to, že naše 
zákony neumožňují veřejné či domácí 
zabíjení zvířat – viz zákon na ochranu 
zvířat proti týrání (např. na: zakonypro-
lidi.cz). Zvíře by měl nechat porazit na 
jatkách, kde by ho prohlédl veterinář 

a poté by bylo odborně rozbouráno. 
K tomu asi nedošlo, vzhledem k tomu, 
že uvádíte – „maso bylo potrháno, 
jako by se o ně rvali psi“. I popisovaná 
nekvalita výrobků odpovídá tomu, že ho 
nezpracovával odborník – např. řezník.
Pokud by soused dodržel všechno, co 
má – porážku na jatkách a veškeré pro-
hlídky, mohl by maso i výrobky z něj 
prodávat. A to nejen vám, ale i podni-
katelům, např. restauracím, stánkařům  
s těmito produkty.
Informace o tom, zda bylo výše uvede-
né dodrženo či ne, vám může dát pouze 
soused.

Škola sice vyšetřuje, ale poskytova-
tel praxe platí

Prevenci a posouzení bezpečnostních 
opatření musí vyhodnotit škola.
Přestože se jedná o praxi vykonáva-
nou na pracovišti, stále se jde o výcvik 
a za zdraví studentů zodpovídá škola. 
Škola také vede evidenci případných 
pracovních úrazů a je odpovědná za 
jejich vyšetření.
Úraz se může přihodit nejen na praco-
višti, ale také cestou na pracoviště, ve 
skladu nebo při převlékání. Při úrazu, 
ke kterému dojde na pracovišti, je nut-
né vyhodnotit, zda učeň postupoval při 
práci správným způsobem, zda praco-
val pod dozorem a na předem určeném 
místě, nebo jestli nebyly porušeny jiné 
předpisy, např. technologické postupy, 
popř. určený dozor.  
Na druhou stranu ovšem školský zákon 
uvádí, že pracovní doba, bezpečnost 
a ochrana zdraví při práci se řídí 

zákoníkem práce. V § 391 odst. 3 se 
píše: Došlo-li ke škodě při praktickém 
vyučování u právnické nebo fyzické 
osoby nebo v přímé souvislosti s ním, 
odpovídá za škodu právnická nebo 
fyzická osoba, u níž se praktické vyučo-
vání uskutečňovalo. 
Upozorňuji, že je v zájmu firmy, u níž 
probíhá výcvik učňů, nepodceňovat 
bezpečnost práce při praktickém výcvi-
ku žáků a studentů. Školský zákon 
stanoví, že evidenci úrazů vede škola. 
Zákoník práce naopak uvádí, že za ško-
du zodpovídá fyzická nebo právnická 
osoba, u které se vyučování uskuteč-
ňuje. Škola tedy eviduje a vyšetřuje, 
ovšem poskytovatel praxe za úraz 
zaplatí.

Na odškodnění učňů zákonná pojist-
ka nestačí

Firmy poskytující praktické vyučová-
ní si musí být vědomy skutečnosti, že 
případná škoda nebude uhrazena ze 

zákonného pojištění odpovědnosti za 
škodu. Ta se totiž na úrazy učňů vyko-
návajících praxi nevztahuje. Pokud 
společnost neuzavře jinou vhodnou 
pojistku pro případ škod na zdraví žáků 
a studentů vykonávajících zde praktic-
ký výcvik, bude uhrazena z vlastních 
prostředků. A v případě větších úrazů 
nemusí jít o zanedbatelné částky. Přes-
tože okolnosti úrazů vyšetřuje škola, 
bude i poskytovatel praxe minimálně  
z důvodu odškodnění pojišťovnou 
vyšetření příčiny úrazu potřebovat. 

 FOTO: Pixabay

 FOTO: Pixabay
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Musí mít byt sociální zařízení?

Výpověď nájmu a vyklizení bytu

Bydlení  | JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR 

Bydlení  | JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR 

Musí mít byt, který je pronajímaný výhradně za účelem bydlení, jako součást koupelnu, či aspoň 
sprchový kout či jinak řešené sociální zařízení pro osobní hygienu? Byt je uveden ve smlouvě jako 
1+kk, jedná se jednu místnost, tedy garsonku s kuchyňskou linkou, toaleta i sprcha je v domě 
přes společnou chodbu. Jestli jsem dobře pochopil výklad zákona, byt k obývání má obsahovat 
sociální zařízení, ale nikde jsem už nenašel konkrétní definici – je to tedy pouze umyvadlo a toa-
leta mimo byt?               P. Č., Červené Pečky 

Bydlím v nájmu a bohužel ani s příspěvkem na bydlení nejsem schopen platit nájemné a služby spojené s bydle-
ním. Pronajímatel nájem vypověděl, ale já se nemám kam odstěhovat. Co se stane, když budu dál v bytě bydlet?                      
 J. K., Ústí nad Labem

Definice bytu je ob-
sažena v § 2236 ob-

čanského zákoníku, který uvádí, že 
bytem se rozumí místnost nebo soubor 
místností, které jsou částí domu, tvoří 
obytný prostor a jsou určeny a užívány 
k účelu bydlení. Ujednají-li si pronají-
matel s nájemcem, že k obývání bude 
pronajat jiný než obytný prostor, jsou 
strany zavázány stejně, jako by byl pro-
najat obytný prostor.

To, co lze z hlediska soukromého prá-
va považovat za „byt“, pak vyplývá  
z důvodové zprávy k občanskému 
zákoníku a dále z judikatury soudů. 
Důvodová zpráva k § 2236 uvádí, že 
bytem se rozumí místnost nebo soubor 
místností účelově určených k bydlení. 
Výrazem „soubor místností“ se po-
ukazuje, že půjde pravidelně o několik 
místností pod společným uzamčením, 
tj. přístupných společnými vchodovými 

dveřmi. Označení „byt“ se pojí s tzv. 
samostatným bytem, tj. takovým, který 
má vlastní vstup, a člověk, který v něm 
bydlí, může byt obývat, aniž je závislý 
na místnostech nebo prostorech vně 
bytu, byť se nevylučuje, aby z ujednání 
stran nebo povahy věci vyplývalo něco 
jiného.
Se shora uvedeného plyne, že jako byt 
může být označena i místnost – nebo 
soubor místností, který tyto parame-
try nesplňuje, pokud si takto strany  
v nájemní smlouvě ujednají. Z hlediska 
soukromého práva se takový prostor 
bude považovat za byt, i když v rámci 
veřejného práva tento nebude samo-
statným bytem, a to na základě kolau-
dačního rozhodnutí.
Ve vašem dotaze uvádíte, že předmět-
ný byt je ve smlouvě uveden jako byt 
1+kk, i když jeho součástí není sprcha a 
toaleta, která je pak společná a nachází 
se mimo byt. Ze soudní judikatury lze 
uvést, že byty 1+kk jsou ucelené jednot-
ky, které mají sociální zařízení i kuchyň-
ský kout v rámci celku a jedny vstupní 
dveře. Jejich obyvatelé nejsou závislí na 
prostorách vně pokoje.
Podle toho, jak jste dotazy k uvedené-
mu problému položil, usuzuji, že vám 
nejde o to, že byste chtěl jít s pronají-
matelem do sporu, ale jen jste požado-
val vysvětlení.

Chápu vaši situaci, ale když zůstanete 
i nadále v bytě bydlet, jen prohloubíte 
vaše problémy. Pronajímatel je totiž 
oprávněn dát k soudu návrh na vyklize-
ní bytu, a to z důvodu toho, že byt uží-
váte bez právního titulu (nemáte k bytu 
nájemní smlouvu, nájem bytu skončil 

výpovědí). Soud návrhu pronajímate-
le vyhoví a vy budete muset uhradit 
náklady s tím spojené (soudní poplatky, 
advokát), popřípadě i náklady spojené s 
exekucí, kdy budete vystěhován exeku-
torem. Navíc po vás pronajímatel bude 
požadovat náhradu ve výši ujednaného 

nájemného až do doby vyklizení bytu. 
Doporučuji, abyste svoji bytovou si-
tuaci intenzivně řešil, zejména sám, 
ale i ve spolupráci se sociálním a by-
tovým odborem příslušného obecního 
či městského úřadu.

 FOTO: Pixabay
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Advent na hradech a zámcích
Advent je pro děti tím tradičně nejdelším obdobím. Čekat na Ježíška je pro ně tak těžké! Zpříjemněte jim ho pěkným výle-
tem, který lze podniknout i za sychravého počasí. Možná vás to překvapí, ale krásný adventní program se koná také na 
hradech a zámcích. Prosinec je navíc posledním termínem, kdy lze hrady a zámky navštívit před zimní pauzou. 

Středověký advent na Křivoklátu

Křivoklátsko je překrásným koutem 
naší země a hrad Křivoklát láká v zimě 
desetitisíce turistů. Navštívit ho můžete 
i v předvánočním kouzelném čase, kdy 
se zde koná Královský advent na hradě 
Křivoklát. O víkendu 10. a 11. prosince 
se zde bude šermovat, vystoupí hned 
několik šermířských skupin, dále se zde 
bude tančit, vyhrávat, kejklíři budou 
provozovat své kejkle a trubači troubit.  

Přenesete se tak hravě do středově-
ku, což ještě umocní příjezd panovní-
ka se vším, co k tomu patří. Program 
na nádvoří zahájí kapela Krless či Grál  
a následně se představí i další zajímaví 
účinkující, kejklíři Vojta Vrtek a Puppa, 
Teátr Pavla Šmída, šermířská a diva-
delní společnost Gladius. Děti si urči-
tě rády zazpívají a zatančí s Gábinou  
a Katkou. Při příchodu k hradu přivítají 
trubači Podřipského žesťového kvin-
tetu a následující víkend Valdštejnovi 
trubači. Jednotlivá vystoupení oddělí 
hudbou i tancem taneční skupina Jahan-
ara. Vždy v sobotu od 16.30 dojde na 
jedinečný zážitek, a to ohňovou show na  
I. nádvoří. V sobotu i v neděli dorazí na 
hrad ve 13 hodin král Václav IV. se svým 

doprovodem a zbrojným průvodem  
v podání šermířské skupiny Tartas, 
Regius, Corpus Bellatores a Bandiere 
e spade. Ve 13.30 se můžete zúčastnit  
audience v Královském sále. Prozkou-
mat lze všechna zákoutí, která hrad nabí-
zí, např. v budově Purkrabství lze spatřit 
Křivoklátský betlém. Je součástí výstavy 
řezeb v prvním patře budovy.  Otevře-
no je každý den od deseti od rána do 
pěti do odpoledne, vstup pro dospělého 
činí 110 korun a zahrnuje také vstup na 
dobový jarmark s ukázkami řemesel. 

Hrad Kost a středověké Vánoce

Vánoční svátky a prázdniny je možné si 
zpříjemnit návštěvou hradu Kost, který 
je nejzachovalejším gotickým hradem  
u nás. Každý den od 26. do 31. 12. 2022 
se zde pořádají prohlídky hradních palá-
ců s vyprávěním, jak se slavily Vánoce 
ve středověku, jaké zvyky lidé v tomto 
období udržovali, kde se vzala tradice 
vánočního stromečku a jak vypadala 
štědrovečerní tabule. Prohlídky odchá-
zejí každých 30 minut v čase od 11 do 15 
hodin. Vstupné činí pro dospělé 190 Kč, 
pro studenty a seniory 150 Kč, děti 6–15 
let 100 Kč a děti do 6 let mají prohlídku 
zdarma. 

Rybovka na Karlštejně

Hrad Karlštejn je otevřený v rámci běž-
ných prohlídek, Vánoce připomene 
adventní výzdoba Císařského paláce 
v rámci běžných prohlídek základní-
ho okruhu Císařská rezidence Karla IV. 
v termínu 26. 11. – 18. 12. 2022 vždy 
pátek–neděle. Otevřeno je o víkendu  
9. 12. – 11. 12. od 10 do 15 hodin, stej-
ně jako další víkend. Tradiční Česká mše 

vánoční J. J. Ryby zazní po dvou letech 
opět v Rytířském sále Císařského paláce 
od 17 a od 19 hodin. Účinkuje Smíšený 
pěvecký sbor SLAVOŠ Beroun. Vstupné 
činí 290 a 120 korun. 

Pohádkové Staré Hrady 

Děti určitě uvítají předvánoční prohlídku 
hradu a zámku Staré Hrady, který leží  
v Českém ráji, jižně od Jičína – hned ved-
le městečka Libáň. Jde o skutečný ráj pro 
děti, protože přes rok si zde mohou uží-
vat  bohatého programu, který se skládá 
z několika pohádkových i historických 
prohlídkových okruhů, v nichž uvidí 
450 pohádkových bytostí – např. draky, 
princezny, rytíře, obry, čerty, vodníky, 
skřítky, čarodějnice a mnoho dalších. Ty 
děti uvidí i v čase předvánočním. Pohád-
kovým hradem a vánoční pohádkou je 
provede živá čarodějnice, princezna, 
čertice nebo hradní čaroděj. Zažijí zde 
Vánoce našich prababiček a v pohádce 
tu na ně čeká nejedno překvapení se 
spoustou veselých kamarádů. Vybírat 
si mohu ze čtyř pohádkových okruhů, 
a to Hrad a zámek, Jak se žilo za císaře 
pána, Dračí královská komnata, Zámec-
ké pohádkové sklepení, kde se děti pro-
jdou po pohádkové stezce se zvukovými 
a světelnými efekty. Na nádvoří pak uvi-
dí spoustu živých zvířátek, havěti a po-
tvůrek místních čarodějnic – bílé pávy, 
zlaté bažanty, holoubky, králíky, slepice 
a mnoho dalších včetně kozla Kleofáše. 
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Máte správně pojištěný domov? 
Vánoce jsou již brzo tady a pro hasiče nastává období maximální pohotovosti. Jsou to totiž právě Vánoce, kdy dochází  
k největšímu počtu požárů. Adventní věnce, stromky ozářené svíčkami mohou způsobit během několika minut obrovské 
škody. Proto je třeba dbát zvýšené opatrnosti a také si dobře pojistit svůj domov. 

Pojištění majetku se rozděluje na pojiš-
tění nemovitosti a pojištění domácnosti. 
Pojištění nemovitosti ochraňuje nemo-
vitost samotnou, tedy dům a byt, zdi, 
střechu, podlahy a vše, co je k nemovi-
tosti pevně připojené. Pojišťovací mak-
léři používají příměr s obrácením bytu 
vzhůru nohama – vše, co by popadalo 
na zem, spadá pod pojištění domácnos-
ti, jinak jde o pojištění nemovitosti. Pro 
pojištění majetku je důležité určit rozsah 
rizik, před kterými se pojišťujete. Napří-
klad oheň je ve výčtu těchto rizik vždy, 
dále je to voda, sníh, srážky, krupobití, 
vítr, zkrátka vše, co se souhrnně označu-
je jako živly. K těm lze přidat ještě napří-
klad povodně a potopy, ale také odcize-
ní nebo útok vandalů. 

Hodnota pojišťovaného majetku 

Výše pojistného se dále určuje podle 
hodnoty pojišťovaného majetku. Tuto 
hodnotu je třeba stanovit co nejpřesněji. 
Některé domácnosti uzavřely smlouvu 
již před mnoha lety, kdy byly ceny nemo-
vitostí na zcela jiné úrovni, zároveň jste 
nakoupili stavební materiál za mnohem 
nižší ceny. Pokud se hodnota nemovi-
tosti neupravovala, pak dnes zcela neod-
povídá reálné hodnotě a taková nemovi-
tost je zcela „podpojištěná“. Tento fakt 
vyšel najevo například poté, co Moravu 
postihlo tornádo. Tehdy pojišťovny zjis-
tily, že o náhradu za zcela zničený dům  
se přihlásili ti, kdo měli pojištěnou nemo-
vitost na jeden milion korun. Pokud  
by neobdrželi mimořádnou pomoc od 
státu, na vybudování nové nemovitos-
ti by obdrželi pouze zmiňovaný mili-
on korun, což v nynějších cenách zcela 
nedostačuje. 

Ceny nemovitostí rostou

Ceny nemovitostí za posledních několik 
let rostly přímo raketově, proto je třeba 
hodnotu nemovitosti pravidelně aktua-
lizovat. Některé pojišťovny svým zákaz-
níkům navrhují zvýšení hodnoty auto-
maticky. Je ale vždy na zákazníkovi, zda 
s tímto zvýšením bude souhlasit, nebo 
zda se bude o zvýšení hodnoty zasazo-
vat sám. Nemovitost je třeba pojistit na 
takovou hodnotu, za kterou byste ji buď 
znovu pořídili (v případě bytu), nebo bys-
te ji postavili znovu (v případě domu). Je 
tedy třeba brát v úvahu jednak zvýšené 
ceny nemovitostí a jednak rostoucí ceny 
materiálu. Do hodnoty pojišťovaného 
majetku se v případě pojištění domu 
nepočítá hodnota pozemku, který i v 
případě totální škody na majetku zákaz-
níkovi pojišťovny zůstává. Pokud by byla 
hodnota příliš nízká, pak nejenže zákaz-
ník pojišťovny neobdrží dostatečnou 
částku, za kterou nemovitost opraví, 
ale zároveň ho bude ještě pojišťovna 
za podpojištění sankcionovat. Pokud 
má tedy zákazník stále stejnou hodno-
tu pojišťované nemovitosti, platí stá-
le nízké splátky pojištění, ale pojištění 
zdaleka neplní očekávanou funkci a v 
případě pojistné události nebude stačit. 

Stejnou chybou by však bylo nemovitost 
nadhodnotit a domnívat se, že v přípa-
dě pojistné události zákazník obdrží více 
peněz, než bude na opravu nemovitosti 
reálně potřebovat. Takové jednání totiž 
může pojišťovna považovat za pojistný 
podvod. 

Nezapomínejte na asistenční služby

Pokud uzavřete pojištění nemovitosti 
a domácnosti, získáváte také tzv. asis-
tenční služby, které zákazníci pojišťo-
ven využívají stále velmi málo. Přitom 
tak mohou skutečně ušetřit. Věděli jste 
například, že pokud si zabouchnete dve-
ře od bytu či domu a zůstanete bez klí-
čů, nemusíte zámečníka shánět a platit 
sami? Můžete se totiž obrátit na asistenč-
ní linku pojišťovny, kterou byste si měli 
viditelně vystavit nebo uložit do mobil-
ního telefonu a v případě nouze se na ni 
obrátit. Zákazníci se sjednaným pojiště-
ním nemovitosti nebo domácnosti mají 
většinou k dispozici zdarma dva takové 
zásahy ročně, tento rozsah se liší podle 
konkrétní uzavřené smlouvy. Asistenč-
ní služby také zahrnují služby topená-
ře, elektrikáře, instalatéra a celou řadu 
služeb, které vám pomohou v nouzi.                                                                                   
 Michaela Kadlecová

 FOTO: Pixabay

 FOTO: Pixabay
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každý odborář má při předložení id karty slevu 20% !
bližší informace na www.hroseni.cz.
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Od příchodu e-mailové komunikace uplynula už řada let, a tak jak jsme zvyklí se podepisovat u klasic-
kých papírových dopisů, zavedl se i pojem e-mailový podpis, pozor, neplést si to s elektronickým pod-
pisem, to je poněkud něco jiného. My se dnes budeme zaobírat takovou tou „věcí“, co většina firem, 
ale i běžných uživatelů má na konci e-mailové komunikace. Jaká jsou pravidla, jak si správně vytvořit 
e-mailový podpis a co do něj naopak nepatří, si řekneme v dnešních vychytávkách.

Nutnost

Používáte-li e-mail pří- 
ležitostně, tedy především pro sou-
kromé účely, potom v něm není nutné 
vytvářet sofistikovaný podpis. Stačí – po- 
dobně jako kdybyste tvořili dopis – v zá-
věru uvést své jméno a příjmení a kon-
takt. Nejčastěji tedy telefonní číslo nebo 
místo bydliště.
Jste-li však realitní makléř, programátor 
či nabízíte další služby v rámci podnikání, 
případně jste zaměstnanec firmy, potom 
byste neměli tuto součást elektronické 
korespondence zanedbávat. Prohlubuje 
vztahy a ukazuje na to, že jste profesio-
nály. Je totiž mnohem pravděpodobněj-
ší, že dostanete odpověď, když lidé uvidí 
vaše kontaktní údaje, webové stránky  
a odkazy na sociální sítě.
Ale pozor, uvedete-li telefonní číslo, 
potom příjemcům e-mailu dáváte jasně 
najevo, že vám mohou zavolat. Podpis 
však není pouze o telefonním čísle. De 
facto může být chytrým prostředkem 
k marketingu jak vás jako jedince, tak 
společnosti, ve které pracujete, a to aniž 
byste museli cokoli dalšího dělat. Jinými 
slovy vás tato propagace nebude stát 
téměř nic. Navíc dobrý podpis, který 
obsahuje odkazy a další kontaktní infor-
mace, může zvýšit návštěvnost vašeho 
webu a generovat potenciální zákazníky.
S jeho pomocí lze také upozornit napří-
klad na výročí, výprodejovou akci nebo 
jen poděkovat za spolupráci (nejčastěji 
na konci roku). Jde o možnost, jak sdě-
lit příjemci cokoli, a přitom nenásilnou 
formou. Loni bylo každý den odesláno  
a přijato 310 miliard e-mailů. Chcete, 
aby vaše e-maily vyčnívaly z davu a udě-
laly trvalý dojem?

Základní údaje na dosah

V dnešní době je většina z nás tak zane-
prázdněná, že jednoduše nemáme čas 
procházet webové stránky a hledat na 
nich kontaktní údaje. Proto e-mailový 
podpis pomáhá tím, že funguje jako 
jednotné místo pro všechny klíčové 

kontaktní informace a důležité odkazy. 
Kromě jména a příjmení je tak v přípa-
dě pracovních záležitostí vhodné uvádět 
celou adresu, IČ, případně DIČ, a odka-
zy na sociální média, která provozujete 
nebo jsou součástí firmy, ve které pra-
cujete. E-mailové podpisy jsou skvělé 
nejen pro vyhledání kontaktních infor-
mací; jsou také pohodlným způsobem, 
jak nasměrovat zákazníky na potenciální 
nabídky, novinky nebo jedinečné vstupní 
stránky. Jsou rafinovaným způsobem, jak 
se předvést, aniž byste se příliš chlubili. 

Profesionální podpis

Dalo by se říci, že co člověk, to názor. 
Určitě bude existovat hromada infor-
mací, jak takový podpis má vypadat, co 
v něm má být a co naopak nemá. Pro 
tvorbu e-mailového podpisu se držme 
několika zcela jednoduchých pravidel. 
Neměl by být přehlušující a přeplácaný. 
Také když píšete papírovou ko-respon-
denci, nevyhradíte si na podpis půl 
stránky a nepopisujete tam historii fir-
my a jaký máte nejprodávanější výrobek 
a kdesi cosi. Řiďme se pravidlem, že ve 
střídmosti je základ. Dalším pravidlem 
je jeho datová kapacita. Uvědomme si, 
že každý takový e-mail prochází nějaký-
mi servery a každý kilobite je v přenosu 
takového serveru znát. Jak jsme si na 
začátku řekli, jen za loňský rok prošlo 
světovými servery 310 miliard e-mailů. 
Takže každý kilobite dat navíc je pak 
v přenosu dat na celosvětové síti 300 
gigabitů, které servery musí rozeslat. 
Výrazně nežádoucí jsou podpisy, které 

jsou tvořeny jako celkový obrázek, viz 
scan vizitky. Takový obrázek má dvě 
nevýhody. Nejen že u uživatelů, kteří  
z bezpečnostních důvodů mají vypnuté 
obrázky, v e-mailu se jim podpis nezob-
razí, ale zabírá v samotném e-mailu 
potřebný datový prostor pro praktičtěj-
ší informace. Co se týče obrázků, měli 
bychom se maximálně uchýlit k logu 
společnosti a vše ostatní by mělo být  
v podobě textové informace.
Pro profesionální tvorbu podpisů do  
e-mailu existuje celá řada programů, 
které nám podpis na základě doda-
ných dat naskládají tak, aby byl graficky 
vkusný, nezabíral v patě e-mailu mno-
ho místa, a navíc takový podpis je pak 
i přenositelný na další zařízení, používá-
me-li například několik e-mailových kli-
entů. Mezi největší hráče na trhu tvorby 
podpisu patří www.mailbutler.io, www.
newoldstamp.com, www.mysignature.io 
či ZDARMA www.mail-signatures.com/sig-
nature-generator/.
Na druhou stranu, pokud pracujeme 
ve firmě, kde jsme dali důraz na naši 
značku, jistě jsme od grafického studia 
obdrželi logo manuál v rámci naší firem-
ní identity. Zde by měl být vedle návrhů 
vizitek, informačních cedulí, korespon-
dence, potisku i design podpisu v našem 
e-mailu.
Co říci závěrem. Snažme se řídit naším 
grafickým smýšlením a dodržovat zá-
kladní pravidla tvorby podpisu a res-
pektovat pravidla firemní identity. Pak 
docílíme kvalitního, neotřelého, profe-
sionálního podpisu, který nám budou 
všichni závidět.

 Není podpis jako podpis
IT vychytávky  |  Josef Kůta, IT specialista OS KOVO
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Správné znění tajenky z čísla 20: Věci mají jen cenu radosti jakou mohou způsobit. Správně luštila a potřebné štěstí při 
losování měla Zuzana Hrubá z Třemošné. Blahopřejeme! Získává výhru od vydavatelství Enigma, které připravuje naši křížovku 
a je také vydavatelem časopisu Křížovky pro každého, jehož další čísla vycházejí 6. a 20. prosince. Na tajenku z tohoto čísla 
čekáme do 19. prosince 2022 na doručovací adrese redakce nebo na e-mailu novakova.miloslava@cmkos.cz


