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Oslavy svatého 

Martina 

Odbory suplují vládu - pomáhají v boji proti zdražování
Strmě rostoucí křivka inflace a rostoucích životních nákladů už nezpůsobuje problémy jen nízkopříjmovým skupinám 
obyvatel či matkám s dětmi, stále častěji ji pociťují i lidé, kteří mají regulérní zaměstnání a příjem. Odbory se snaží využít 
všech možností, jak zaměstnancům pomoci současnou krizi překonat. Odboráři ZO OS KOVO KYOCERA AVX vyvolali jed-
nání s managementem a navrhli, aby zaměstnanci ve všech třech českých pobočkách této zahraniční společnosti dostali 
mimořádný příspěvek.

„Důvodem, proč jsme vyvolali jednání  
o příspěvku pro zaměstnance nad 
rámec kolektivní smlouvy, je vysoká 
inflace a růst cen zboží a životních nákla-
dů vůbec. Vedení jsme poslali žádost  
o jednorázový příspěvek 15 tisíc korun 
pro každého zaměstnance,“ zdůvodňuje 
krok odborářů předseda kováků ve spo-
lečnosti KYOCERA AVX Patrik Hlaváček. 
Ten zastupuje členy Odborového svazu 
KOVO ve dvou závodech společnosti  
– v Uherském Hradišti a v Bzenci. 
Americké vedení firmy sice původnímu 
návrhu odborářů nevyhovělo a pozmě-
nilo jej, zaměstnancům to přesto při-
nese stejný, ne-li vyšší profit, citelné – 
minimálně desetiprocentní – navýšení 
mzdy. „České vedení společnosti náš 
požadavek konzultovalo s americkými 
vlastníky, ti neschválili náš konkrétní 
požadavek, ale přišli s návrhem, který je 
pro nás přijatelný a de facto bude pro 
zaměstnance znamenat totéž, jako by 
prošel náš návrh. Dohodli jsme se, že  

s platností od 1. října se každý měsíc  
navýší mzdy všem zaměstnancům mi- 

nimálně o 10 %, nejméně však o 2500 
korun. Tento dodatek ke kolektivní 
smlouvě je platný do 31. března příští-
ho roku,“ shrnul výsledek odborářských 
aktivit na pomoc zaměstnancům před-
seda Patrik Hlaváček. „Skutečnost, že 
se předsedové základních organizací 
a jejich kolegové ve firmách snaží hle-
dat cesty, jak efektivně zaměstnancům 
pomoci, a daří se jim to, dokazuje, že 
odbory jsou v problematických dobách 
pro zaměstnance nepostradatelné. 
Kolegů v této, ale i v řadě jiných firem, 
kde se rozhodli sami podnikat kroky na 
pomoc zaměstnancům v době krize, si 
nesmírně vážím. Věřím, že budou inspi-
rovat jiné,“ ocenil práci základní organi-
zace v podniku KYOCERA AVX předseda 
svazu Roman Ďurčo. 
„Šlo nám o to, abychom pomohli hlav-
ně těm zaměstnancům, kteří mají nižší 
příjmy, protože ti jsou v nejtěžší situa-
ci. Za odbory můžu říci, že jsme s tím, 
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Závod společnosti Kyocera v Uherském 
Hradišti.  FOTO: OS KOVO

Pokud Brusel neučiní zásadní kroky k ochraně klíčových průmyslových odvětví v Evropské unii, ohrozí tím konkuren-
ceschopnost podniků a způsobí citelný nárůst nezaměstnanosti. Takové varování vyslali začátkem října zástupci odbo-
rářů i zaměstnavatelů v ocelářském průmyslu České republiky, Polska a Slovenska ve společné výzvě svým vládám  
i europoslancům. Prohlášení je výsledkem mezinárodní konference v Dolní Lomné na Třinecku.

„Vyzýváme zástupce vlády a europo-
slance České, Polské a Slovenské repub-
liky, aby urychleně a společně vystou-
pili v Evropské komisi a Evropském 
parlamentu s cílem upozornit Evrop-
ský parlament a Komisi na důležitost 
řádné dekarbonizace pro zachová-
ní klíčových průmyslových odvětví 
EU,“ požadují ve společném doku-
mentu účastníci konference. K pod- 
poře svých požadavků vybídli také 

národní a evropské centrály, průmys-
lové asociace a zaměstnavatele. „Výzva  
z Dolní Lomné definuje klíčové problé-
my a současně navrhuje i podstatné 
kroky, jak je řešit, abychom evropské 
ocelářství, ale v zásadě i jakékoli jiné 
průmyslové odvětví ochránili před 
kolapsem, který nám jinak hrozí,“ upo-
zorňuje předseda Odborového svazu 
KOVO Roman Ďurčo.

Oceláři varovali před nezaměstnaností, po EU žádají  
i regulaci cen potravin, tepla či nájemného

� pokračování�na�str.�2

 pokračování�na�str.�2

Konferenci zahájil Marcel Pielesz - předseda 
Hutnické odvětvové sekce OS KOVO.
 FOTO: (jom)

Bezpečnost 
v počítači115 Poplatky u zájezdu3 Kompenzace 

v Bosch Jihlava
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Nástup covidu v roce 2019 narušil nejen život jednotlivců a rodin, podepsal se i na fungování institucí. Řada napláno-
vaných akcí a projektů musela být odložena či zrušena. Dotklo se to i aktivit Odborového svazu KOVO. Na Vysočině se 
snaží obnovit „předcovidové“ nadšení – uspořádali proto dvoudenní vzdělávací akci se speciální vědomostní soutěží.  

„Sebekriticky musíme přiznat, že se 
nám na Vysočině zatím zcela neda-
ří obnovit ,předcovidové‘ nadšení ani 
kontakty mezi jednotlivými ZO např. 
v rámci setkávání volebních obvodů 

či naplnění plánu vzdělávacích akcí. 
Výjimku a první vlaštovku snad tvořila 
tradiční říjnová dvoudenní vzděláva-
cí akce ke kolektivnímu vyjednávání, 
které se v RZ ZO OS KOVO ŽĎAS Žďár 

nad Sázavou v Zubří u Nového Města 
zúčastnilo 55 našich členů,“ přiblížil 
nedávnou akci kováků vedoucí regio-
nálního pracoviště Jihlava Lubomír Jan 
Muzikář.
Náročný pracovní program (včetně 
dvou seminářů dle § 320a ZP, setká-
ní VO a Rady KS) letos pořadatelé na 
závěr „odlehčili“ i vlastní variantou 
televizní soutěže „Na lovu“. „Tu v před-
stihu inicioval a na místě pak uváděl 
zmocněnec KS kolega Miloš Král, který 
naprogramoval i vyhodnocovací soft-
ware. Několik set odborných otázek 
z okruhů Stanov OS KOVO, pracovně 
právních předpisů včetně ZP, legislati-
vy KV, BOZP apod. pak připravili spe-
cialisté RP,“ dodal vedoucí jihlavského 
regionálního pracoviště. Ve vlastní sou- 
těži o cenné propagační předměty  
OS KOVO postupně bojovalo deset 
týmů proti „lovci“, jímž byl vedoucí RP 
Lubomír Jan Muzikář. 
  (jom)

Na Vysočině se snaží oživit „předcovidové“ nadšení 

jak zaměstnavatel na náš požadavek 
zareagoval, spokojeni. Spokojeni jsou  
i zaměstnanci, protože z odborů profitu-
jí i oni, přesto, že sami členy OS KOVO 
nejsou. Věřím, že to alespoň některé  
z nich přiměje, aby o členství začali 
uvažovat, protože větší členská základ-
na nám dává větší možnosti při vyjed-
návání,“ dodává předseda Hlaváček. 

Závody společnosti KYOCERA AVX u 
nás působí v Uherském Hradišti, Bzenci  
a Lanškrouně. Zaměstnávají kolem 2100 
kmenových zaměstnanců, členy odbo-
rového svazu je 350 z nich. Elektronické 
součásti a kondenzátory dodává společ-
nost řadě renomovaných firem – Con-
tinental, Bosch, Zollner, Alstom, Delphi, 
General Motors a dalším.  (jom)

Jeden ze závodů společnosti má sídlo v Bzenci.  
 FOTO: OS KOVO

„Klimatická a energetická politika EU, 
která je stále více ideologická a odtržená 
od ekonomické reality, je v současnos-
ti největší hrozbou pro rozvoj našich 
zemí,“ shodují se ve svém společném 
prohlášení zástupci odborů i zaměst-
navatelů z ocelářského průmyslu Čes-
ka, Polska a Slovenska. Dokument se 
ale neomezuje jen na priority ocelářů, 
zohledňuje nezbytné zájmy všech oby-
vatel Evropské unie. „Je nutné, aby EU 
přistoupila k okamžitému zavedení 
cenové regulace základních životních 
potřeb – tedy u potravin, u tepla a teplé 
vody, u nájemného, pohonných hmot  
a ostatních paliv,“ žádají také účastníci 
konference ve svém prohlášení. 
 (jom)

� pokračování�ze�str.�1

� pokračování�ze�str.�1

Prohlášení z mezinárodní konference v Dolní Lomné se neomezilo jen na prosazování priorit v ocelář-
ství, žádá mimo jiné i zavedení cenové regulace základních životních potřeb.  FOTO: (jom)

Odboráři si zahráli také obdobu soutěže Na lovu. FOTO: RP Jihlava
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Jak nahradit inflaci? V Bosch Jihlava  vyjednal 
OS KOVO lidem významnou finanční pomoc 
Letošní kolektivní vyjednávání odborářů OS KOVO ve společnosti Bosch zajistilo zaměstnancům kromě jiného 
také speciální jednorázovou kompenzaci ve výši 20 tisíc korun. Ta je určena na snížení dopadů prudce rostoucí 
inflace. Vyjednávání bylo o to složitější, že v podniku působí dokonce čtvery odbory. 

Lidé v Bosch Jihlava letos získají nejen 
dvacet tisíc korun jako kompenzaci infla-
ce, celkem si zde díky odborům polepší 
zaměstnanciaž o téměř 60 000 korun. To 
je výsledek letošního vyjednávání mezi 
odbory a zaměstnavatelem, společnos-
tí BOSCH DIESEL Jihlava. Zaměstnan-
cům se také navýší tarify pro rok 2023 
o celkových 7,2 %. To vše vedle dohod-
nutých podmínek v roce 2021, které 
obnášejí navýšení nočního příplatku na 
50 korun za hodinu a navýšení příspěv-
ku do penzijního připojištění na 28 800 
korun za rok. „Celkově si náš zaměstna-
nec v dělnické profesi letos průměrně 
přijde na pěkných téměř 60 000 korun 
(jednorázová kompenzace 20 000, dále 
prémie za výsledky hospodaření firmy 
2x 40 % a doplatek za výsledky hospo-
daření v roce 2021 dalších 51 %). Roční 
příjem se mu letos navýšil v průměru  
o 15 000 korun,“ prohlásil Ladislav Meli-
char, předseda základní organizace  
OS KOVO. Na mimořádnou odměnu 
mají nárok všichni zaměstnanci spo-
lečnosti dle dohodnutých pravidel,  
a to tak, aby nedocházelo k diskrimina-
ci. „V roce 2023 si zaměstnanec v dělnic-
ké profesi polepší v průměru o dalších 
27 000 korun za rok,“ uvedl Ladislav 
Melichar. 
Kolektivní vyjednávání v Bosch Jihlava 
přineslo své ovoce, přestože situace 
není právě snadná, ve firmě totiž vznik-
ly již čtvrté odbory. „Důvod jejich vzniku 

si vysvětlujeme tím, že je snazší založit 
si novou organizaci, než přesvědčit stá-
vající odboráře a během řádných voleb 
obhájit a ustát svoje názory, obzvláště 
pokud jsou populistické a radikální,“ 
domnívá se Ladislav Melichar. Do jed-
nání se zaměstnavatelem tedy vstou-
pily čtyři odborové subjekty. „Jednání 
se zaměstnavatelem máme na různých 
úrovních vedení. Od jednatelů společ-
nosti až po hlavní mistry. Nejčastěji se 
však scházíme s vedoucími jednotlivých 
výrobních úseků, se kterými řešíme 
operativní záležitosti. S jednateli potom 
témata, která jsou strategická, anebo 

jsme nenašli na úrovni středního mana-
gementu shodu. Troufám si říct, že pře-
sto že každý stojíme na jiné misce vah, 
se nám daří jazýček vah udržovat na 
pomyslném středu. A o tom dle mého 
názoru sociální dialog je. Můžeme spo-
lu nesouhlasit a také se pohádat. Nako-
nec ale musíme najít společné řešení  
k zajištění práce za odpovídající mzdu,“ 
konstatoval Ladislav Melichar. 
Poslední kolektivní vyjednávání ve spo-
lečnosti BOSCH DIESEL v Jihlavě pro-
běhlo loni, tehdy se odbory a zaměst-
navatel dohodli na uzavření dvouleté 
kolektivní smlouvy. „Tato smlouva nám 
poskytla výhodu ve formě prodloužení 
stávajícího předdůchodového progra-
mu pro naše zaměstnance až do roku 
2026,“ připomněl Ladislav Melichar. 
Kompromis vzhledem k očekávané-
mu navyšování energií, které již bylo  
v tom období avizované, a také v té 
době rostoucí inflaci, však tehdy nedo-
kázali najít: „Odbory chtěly zapracovat 
do kolektivní smlouvy inflační doložku, 
s čímž však zaměstnavatel nesouhlasil. 
Proto byla kolektivní smlouva pode-
psána s ústní dohodou, že ve čtvrtém 
čtvrtletí 2022 budou otevřena jednání  
o skutečném stavu inflace a možné úpra-
vě smlouvy. Zde musím podotknout, 
že ústní dohoda mezi odbory a za- 
městnavatelem má stejnou váhu jako   
dohoda sepsaná a podepsaná oběma 
stranami. Ve firmě Bosch se totiž držíme 
zásady, že naše slovo považujeme za zá-
vazek,“ uzavřel Ladislav Melichar.   (mia)

Odbory letos vymohly každému zaměstnanci téměř 60 000 korun navíc. 
 FOTO: BOSCH DIESEL Jihlava

Příští rok si zaměstnanci polepší v průměru o 27 000 korun. 
 FOTO: BOSCH DIESEL Jihlava
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Regionální pracoviště v Brně (dále také RP) jako odborné pracoviště OS KOVO pomáhá organizovat 
a zajišťovat činnost tří volebních obvodů Krajského sdružení OS KOVO JMK. RP Brno poskytuje kon-
zultační a praktickou pomoc organizačním jednotkám a členům OS KOVO v oblasti právních služeb, 
kolektivního vyjednávání, BOZP a oblasti účetnictví. 

Sociální dialog mezi 
zaměstnavateli a zá-
stupci zaměstnanců 
je letos silně pozna-

menán rychlým růstem cen a dyna-
mikou zdražování všech položek. Pro  
současné období kolektivního vyjed-
návání je typické to, že zdražování 
vstupů je dominantním argumen-
tem pro zaměstnavatele a brání růstu 
mezd. Bohužel Česká republika pat-
ří mezi země s nejvyšší mírou inflace  
v Evropě. Vzhledem k tomu, že firmy, ve  
kterých OS KOVO na jižní Moravě  
působí, jsou často součástí nadnárod-
ních společností, je KV ovlivňováno 
snahou zaměstnavatelů udržet mzdový 
vývoj maximálně na průměrech infla-
cí ostatních států EU, kde jejich spo-
lečnosti působí. Mzdový nárůst tedy 
zaměstnavatelé kalkulují (pokud o něm 
vůbec uvažují) ve výši maximálně do  
8 %. Mzdový vývoj tedy neodráží jeden 
ze základních požadavků ČMKOS a také 
OS KOVO, kterým je zachování reálné 
kupní síly mezd zaměstnanců minimál-
ně na úrovni roku 2022. 
Pracoviště RP je umístěno v  nemovi-
tosti ve vlastnictví OS KOVO v ulici Sko-
řepka 9 v Brně. Prostory, které nejsou 
využity pro činnost regionálního praco-
viště a krajského sdružení, jsou částeč-
ně pronajaty. 
Organizační jednotky OS KOVO se již 
v průběhu měsíce srpna začínají při-
pravovat na jednání se zaměstnavate-
li, nejčastěji ekonomickým rozborem 
jejich hospodářských výsledků, kde 
jim pomáhá kolega Zouhar. Důrazně 
doporučujeme vyjednávacím týmům 
kontrolovat plnění ustanovení KS  
o mzdovém vývoji za minulé období.  
V tomto ohledu jsou důležité informace, 
které zaměstnavatel podává prostřed-
nictvím výkazů o mzdách VOM. Výkazy 
o mzdách tedy nejsou administrativní 
zátěží, ale důležitým zdrojem informa-
cí pro hodnocení jednoho z klíčových 
ustanovení KS, tedy mzdového vývoje.
Aktuálně jsme v období, kdy zaměstna-
vatelé očekávají další tlak na zvyšování 
mezd. Tomu nahrává i zoufalý nedo-
statek lidí na trhu práce. Na jednání  
o mzdách se majitelé, jednatelé či 

vedoucí pracovníci velmi dobře při-
pravují. Na jednání si zvou právníky  
a také disponují informacemi ze mzdo-
vého benchmarkingu. Nástroj mzdový 
benchmarking pomáhá získat data ke 
snadnému porovnání mzdové relace 
pracovních pozic v konkrétní firmě se 
srovnatelnými pozicemi v jednotlivých 
regionech. Výstupy mzdového bench-
markingu tvoří argumentační základ-
nu pro vyjednávání s odbory v oblasti 
mzdových rozpočtů. Získanými infor-
macemi zaměstnavatel může nejen 
zlepšit svou konkurenceschopnost na 
trhu práce v rámci kraje, ale přede-
vším mu tyto informace umožní udržet 
mzdovou hladinu s porovnatelnými 
pozicemi ve srovnatelných firmách ve 
svém okolí. 
V oblasti poskytování právních služeb 
se členové obracejí na zaměstnan-
ce RP nejen s problémy, které souvisí  
s pracovněprávními vztahy, ale také se 
svými osobními problémy. I v těchto 
případech je snaha specialistů jim maxi-
málně pomoci. Po předchozí dohodě se 
zástupci ZO zahájila zaměstnankyně 
RP kolegyně Hana Cénková konzulta-
ce účetnictví v základních organizacích  
v působnosti RP Brno tak, aby v období 
mezi sjezdy OS KOVO, tedy nejpozději 
do poloviny roku 2026, navštívila všech-
ny základní organizace. 
Činnost svazového inspektora bezpeč-
nosti práce kolegy Břinka, který nastou-
pil na RP Brno od 1. 3. 2022, se zamě-
řuje především na provádění kontrol  
u jednotlivých zaměstnavatelů z hle-
diska dodržování platných právních  
a ostatních předpisů v oblasti BOZP.  
Příčinou závad a nedostatků, zjištěných 
při kontrolní činnosti, je ve většině pří-
padů nedůslednost vedoucích zaměst-
nanců při zajišťování funkčnosti nasta-
veného systému BOZP na pracovištích 
a často nedostatečná spolupráce s oso-
bami odborně způsobilými v prevenci 
rizik.
Svůj podíl na zhoršené situaci v oblasti 
BOZP u některých zaměstnavatelů mají 
i zaváděná protiepidemická opatření 
SARS COVID 2. Za této situace neby-
la prováděna školení BOZP, a pokud 
byla prováděna, tak online formou, 

a často jen formálně, což na druhou 
stranu ukázalo nedostatečnost a malý 
přínos takovým způsobem provádě-
ných školení. Pozitivní zkušeností při 
provádění kontrol je ve většině případů 
kladná reakce zaměstnavatelů, kteří 
oceňují upozornění na nedostatky ze 
strany SIBP a projevují vstřícnost závad-
ný stav řešit. Z uvedeného lze dovodit, 
že u zaměstnavatelů, kde působí orga-
nizační jednotky OS KOVO, dochází ke 
zlepšení úrovně pracovního prostředí  
a celkového zajištění BOZP.
Již nyní je ve fázi příprav ambiciózní plán 
kontrol BOZP pro rok 2023, který před-
pokládá zvýšení počtu kontrol a reagu-
je na aktuální poptávku organizačních 
jednotek OS KOVO po provedení kont-
roly BOZP dle § 322 ZP. V letošním roce 
se uskutečnily vzdělávací akce dle plá-
nu činnosti KS. Úspěšně byl ukončen 
podzimní cyklus odborných seminářů 
organizovaných pro jednotlivé voleb-
ní obvody našeho krajského sdružení, 
který se uskutečnil v průběhu měsíce 
září ve Svatobořicích. Jednotlivé semi-
náře byly zaměřeny zejména na oblast 
pracovního práva, zápisy a komuni-
kaci základních organizací s veřejným 
rejstříkem, na přípravu funkcionářů  
v oblasti kolektivního vyjednávání, 
BOZP a také změny Stanov OS KOVO.  
V říjnu jsme připravili seminář pro nové 
funkcionáře organizačních jednotek.
V závěru loňského roku došlo k volbě 
zástupců KS OS KOVO JMK na další čtyř-
leté volební období. Aktuálně pracuje 
Rada KS OS KOVO JMK ve složení: zmoc-
něnec KS kolega Bc. Václav Potužník  
a zástupci KS kolegové Karel Kleveta, 
Stanislav Malušek, Valér Mikolaj a Fran-
tišek Urbánek.
Poděkování si zaslouží všichni členové 
OS KOVO z jižní Moravy, kteří se aktivně 
zapojili do diskuze o úpravách Stanov 
OS KOVO a prostřednictvím zástupců  
v Komisi pro Stanovy OS KOVO se snaži-
li předložené návrhy prosadit. Většina 
těchto návrhů byla delegáty VIII. sjezdu 
OS KOVO akceptována a zapracována 
do stanov, bohužel se nepodařilo kole-
gy na sjezdu přesvědčit o stanovení 
minimálního počtu tří členů Dozorčí  
a revizní komise základní organizace. 

Okénko do regionu
Okénko do regionu | Mgr.�Jiří�Grim,�vedoucí�RP�Brno
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Na slovíčko s bezpečákem | Václav�Pelc,�specialista�BOZP,�RP�OS�KOVO�Plzeň

Při zájezdu od cestovní kanceláře Delfín jsem se setkala s mně neznámým fenoménem. Zaplatili 
jsme za dovolenou poměrně vysokou cenu. Po příjezdu na hotel nám řekla delegátka, že napřed 
musíme zaplatit každý 55 eur jako povinný poplatek hotelu. Jinak nedostaneme klíč od pokoje. 
Potvrzení nám nechtěli dát, že ho dostaneme až při odjezdu. Na dotaz, za co máme platit, nám dele-
gátka řekla, že za lehátka u bazénu na pláži. U bazénu bylo 20 lehátek na 400 klientů. Navíc jsme 
se domnívali, že jde o možnost bezplatného využití. Je to možné a v souladu se zákonem? Stěžovali 
jsme si delegátce, nikdy nesepsala protokol. Odpověď byla „hotel jiné pokoje nemá“, při stížnostech 
na plíseň v pokoji, že „na toto není hotel zařízený“, dostali jsme balíčky místo zaplaceného oběda, 
tj. odjezd na letiště před zaplaceným obědem apod. Chci podat stížnost. Komu? Z. S., Brno

Tato problematika se řídí občanským 
zákoníkem. Podle § 2537 odst. 2 záko-
na č. 89/2012 Sb., občanského zákoní-
ku, je vady zájezdu potřeba vytknout 
ihned, aby mohly být řešeny, a záro-
veň požadovat kompenzaci, tedy sle-
vu. Z vašeho dotazu lze dovodit, že 
jste tak učinili. Vaše nespokojenost  
s úrovní hotelu však nebyla napravena 
a delegátka vás odbyla a věc neřešila. 
Tudíž jste nespokojenost projevili již 
na místě. Vady můžete vytknout znovu  
u zprostředkovatele, tedy u CK Delfín.
Co se týče poplatku 55 eur po příjez-
du, záleží na tom, zda jste byli předem 
informováni o tom, že bude potřeba 
tento poplatek zaplatit. Pokud byl ten-
to poplatek obsažen ve smlouvě, pak 
je v souladu se zákonem, že ho hotel 
požadoval.
POZOR! Cestovní kancelář je povinna 
dle ustanovení § 2528/1b v potvrzení 
o zájezdu uvést celkovou cenu zájez-
du, včetně daní, poplatků nebo jiných 
obdobných peněžitých plnění a veške-
rých případných dalších nákladů.
Proto je zcela jasné, že pokud by bylo 
ujednání o poplatku uvedeno pouze  
v obchodních podmínkách,a ne ve 
smlouvě, jednalo by se o překvapivé 
ujednání dle ustanovení § 1753 OZ, 
které jste nemohli rozumně očeká-
vat. V tom případě se k němu nepři-
hlíží. Pokud tomu tak bylo, máte právo 
požadovat vydání bezdůvodného obo-
hacení. 
§ 1753 zní: Ustanovení obchod-
ních podmínek, které druhá stra-
na nemohla rozumně očekávat, je 
neúčinné, nepřijala-li je tato stra-
na výslovně; k opačnému ujednání 
se nepřihlíží. Zda se jedná o takové 
ustanovení, se posoudí nejen vzhle-
dem k jeho obsahu, ale i ke způsobu 
jeho vyjádření.
Nejprve se pokuste spor s cestovní 
kanceláří vyřešit smírně. Můžete se 
zároveň obrátit i na Českou obchod-
ní inspekci (dále jen ČOI), která 

mimosoudní spory řeší, vizwww.coi.cz.
Mimosoudní řešení sporu je z její 
strany zajišťováno ze zákona, smírně  
a bezplatně. Navíc se jedná o dozoro-
vý orgán, a podnikatel by tedy měl být 
motivován záležitost řešit. 
Navíc lze podat ČOI i podnět k přešetře-
ní správnosti postupu CK při zajišťování 
a realizaci zájezdu. Pokud ČOI podnět 
přijme a zjistí pochybení, může uložit 
CK značně vysokou pokutu.
Při řešení spotřebitelských sporů se 
tedy jedná o zprostředkování dosažení 
dohody mezi spotřebiteli a podnikate-
li, a to za účelem předcházení finančně  
a časově náročných soudních sporů.
Brání i přetěžování soudů.
Pokud ani toto nebude na cestovní 
kancelář platit, pak je třeba požádat  
o rozhodnutí soud. Ten jediný může 
cestovní kanceláři nařídit, pokud věc 
soud vyhodnotí tak, že opravdu jedna-
la v rozporu se zákonem, neoprávněný 
prospěch vrátit! 
V takovém případě doporučuji předem 
konkrétní věc konzultovat s advoká-
tem, který se zabývá spotřebitel-
ským právem. Neboť podle toho, 
v čí prospěch soud rozhodne, zváží  
i své rozhodnutí o nákladech na soudní 
řešení sporu i za advokátní zastoupení. 

Nejde rozhodně o malé částky a soud  
v tomto rozhodování přihlíží k tomu, 
zda a kdo využil možnost mimosoudní-
ho řešení sporu. 
Proto vždy uschovejte všechny dokla-
dy a korespondenci (kopie mohou být 
i notářem ověřené) o svých návrzích 
na mimosoudní řešení sporu. Advokát, 
který se touto problematikou zabývá  
a účastní se soudních jednání ve spo-
třebitelských věcech, lépe odhadne, 
jakou šanci na výhru soudního sporu 
máte. Nemůže však předjímat soudní 
rozhodnutí, to je jen a pouze na úvaze 
soudu.
Na soud se lze obrátit i tehdy, když je 
zahájeno mimosoudní řešení sporu, 
ale nevedlo k vyřešení dané věci, 
situace, pak je možné dále řešit 
záležitost jen soudní cestou. Jiná mož-
nost není. Nikdo jiný nemůže roz-
hodnout direktivně a nařídit nápravu 
závadného stavu.
Ať věc dopadne jakkoli, je v tomto přípa-
dě vhodné zvážit, zda jednání cestovní 
kanceláře a (ne)kvalita jejích služeb 
(včetně sjednání služeb nekvalitní-
ho hotelu za ceny, které nabízenému 
neodpovídají) nevyžaduje zvážit změ- 
nu a využít nabídky jiné cestovní kan-
celáře.

Povinné poplatky u zájezdu
Práva spotřebitele | JUDr.�Zdeňka�Vejvalková,�specialistka�na�spotřebitelské�a�občanské�právo,�Brno

 FOTO: Pixabay
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Vyúčtování úklidu

Podpisy na nájemní smlouvě

Bydlení  | JUDr.�Jitka�Kocianová,�poradkyně�Sdružení�nájemníků�ČR�

Bydlení  | JUDr.�Jitka�Kocianová,�poradkyně�Sdružení�nájemníků�ČR�

Jsme nájemníci sociálního domu s byty se zvláštním určením (pouze pro seniory). Potřebovali 
bychom poradit ve věci nájemního práva a reklamace. Pronajímatel s námi nekonzultoval výběr 
úklidové firmy a rovnou po nás požaduje vysoké doplatky za úklid. Oproti předchozím rokům činí 
nedoplatky za úklid o 4 000 Kč více. Můžeme se nějak bránit? D. H., Karlovy Vary

Již několik let mám uzavřenou nájemní smlouvu. Na straně pronajímatele jsou dva vlastníci domu, nejsou to 
manželé. Žádal jsem o příspěvek na bydlení. Dostal jsem z úřadu práce výzvu, abych předložil platnou nájemní 
smlouvu, protože na nájemní smlouvě, kterou jsem úřadu předložil, je podepsán jen jeden ze spoluvlastníků. Je 
skutečně z důvodu chybějícího podpisu nájemní smlouva neplatná?          K. H., Prachatice

Poskytování služeb 
řeší zákon č. 67/2013 
Sb., kterým se upra-
vují některé otáz-

ky související s poskytováním plnění 
spojených s užíváním bytů a nebyto-
vých prostorů v domě s byty, v plat-
ném znění (zákon o službách).
Podle zákona o službách jsou služ-
bami zejména dodávka tepla a cen-
tralizované poskytování teplé vody, 
dodávka vody a odvádění odpadních 
vod, provoz výtahu, osvětlení společ-
ných prostor v domě, úklid společných 
prostor v domě, odvoz odpadních vod 

a čištění jímek, umožnění příjmu roz-
hlasového a televizního signálu, pro-
voz a čištění komínů a odvoz komu-
nálního odpadu.
Podle uvedeného zákona si rozsah 
poskytovaných služeb a výši zálohy 
za jednotlivé služby příjemce služby 
(nájemce) a poskytovatel služby (pro-
najímatel) ujednají.
Nedojde-li k ujednání (dohodě), určí 
poskytovatel služeb příjemci služeb 
měsíční zálohy za jednotlivé služby 
jako měsíční podíl z předpokládaných 
ročních nákladů na služby z uplynu-
lého roku, nebo podle posledního 
zúčtovacího období, anebo z nákladů 
odvozených z předpokládaných cen 
běžného roku.
Poskytovatel služeb má právo změ-
nit v průběhu roku měsíční zálohu  
v míře odpovídající změně ceny služby 
nebo z dalších oprávněných důvodů, 
zejména změny rozsahu nebo kvality 
služby. Změněná měsíční záloha může 
být požadována nejdříve od prvního 
dne měsíce následujícího po doručení 
písemného oznámení nové výše zálo-
hy. Změna výše měsíční zálohy musí 
být v oznámení řádně odůvodněna, 
jinak ke zvýšení zálohy nedojde.
Způsob rozúčtování poskytovatel 
služeb ujedná s dvoutřetinovou větši-
nou nájemců v domě. Změna způso-
bu rozúčtování je možná vždy až po 

uplynutí zúčtovacího období. Nedo-
jde-li k dohodě, platí zákon o službách 
a náklady za úklid se rozúčtují podle 
počtu osob v bytě.
Pokud rozumím vašemu dotazu dob-
ře, tady nejde o reklamaci vyúčtování 
(podání námitek proti vyúčtování), ale 
o nesprávný postup pronajímatele při 
určení záloh za úklid. Podle toho, co  
v dotaze uvádíte, vám pronajíma-
tel předem neurčil novou výši záloh, 
nedošlo k žádné dohodě, tudíž dle 
mého názoru nemůže pronajímatel 
po vás novou cenu služby požadovat.
Na druhou stranu vám doporučuji, 
abyste společně našli kompromisní 
řešení vzniklé situace. Pronajímatel 
nepostupoval v souladu se zákonem 
o službách, avšak služba byla poskyt-
nuta.
Rozumím i vaší poznámce o nespráv-
ném výběru hodně drahé úklidové 
firmy. Bohužel nájemce nerozhoduje 
o výběru úklidové firmy. Vzhledem  
k tomu, že uvádíte, že je to dům urče-
ný pro seniory, usuzuji z toho, že pro-
najímatelem je město a že se jedná  
o tzv. „sociální byty“ a že cílem města 
je zachovat v tomto domě pro senio-
ry co nejnižší nájemné a cenu služeb. 
Obraťte se proto s žádostí o pomoc 
při řešení vašeho problému na zastu-
pitele, který má na starosti sociální 
problematiku.

Nájemní smlouvu musí podepsat oba 
spoluvlastníci nebo jeden může zmoc-
nit toho druhého k podpisu nájemní 
smlouvy. Nejenže je z důvodu chybě- 
jícího podpisu takováto nájemní 
smlouva neplatná, ale pokud se spo-
luvlastníci nevypořádávají ohledně 
přijatého nájemného, mohl by nevy- 

pořádaný (nepodepsaný) spoluvlast-
ník požadovat nájemné i po vás jako 
nájemci.
Ve vztahu k úřadu práce vám doporu-
čuji, abyste jeho výzvě k doplnění pod-
pisu na nájemní smlouvě vyhověl, pro-
tože jednou z příloh žádosti o příspěvek 
na bydlení je platná nájemní smlouva.

 FOTO: Pixabay

 FOTO: Pixabay
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Minimální rozměry pracoviště
Na slovíčko s bezpečákem | Ludmila�Vágnerová,�DiS.,�specialistka�BOZP,�RP�OS�KOVO

Zaměstnavatel vybavil pracoviště novým zařízením – koboty, zaměstnanci se museli přizpů-
sobit zmenšenému pracovnímu prostoru, na některých pracovních pozicích jsou omezeni  
v pohybu. Jaké jsou požadavky na rozměry pracoviště a ergonomii pracovního místa obecně?                                                                                                           
 J. V., Louny

Ergonomie pracoviš-
tě je soubor technik, 
znalostí a prostřed-
ků, které přizpůso-

bují pracoviště fyzickým a duševním 
potřebám člověka. Cílem ergonomie 
je ochrana zdraví, vytvoření pracov-
ního komfortu, optimalizace pracovní 
výkonnosti a využití tvůrčích schop-
ností člověka. Velmi souvisí s bez-
pečností a ochranou zdraví při práci, 
protože poukazuje na nevhodnost 
některých podmínek práce a škodli-
vost jejich působení na zdraví pracov-
níků. Nevyhovující pracovní podmínky 
přinášejí pokles výkonu, produktivity, 
kvality, efektivity, obratu a zisku, proto 
by měl zaměstnavatel ve svém vlast-
ním zájmu pečovat o vytvoření vhod-
ných pracovních podmínek pro své 
zaměstnance.
Hygienické požadavky na prostory 
pracoviště stanovuje nařízení vlády  
č. 361/2007 Sb. v §§ 46–49. Světlá výš-
ka prostoru určeného pro trvalou prá-
ci musí být v závislosti na rozměrech 
podlahové plochy minimálně 2,50 m:

Objemový prostor určený pro práci 
závisí na třídě práce (příloha č. 1 k NV 
č. 361/2007 Sb., část A, tab. 1) a musí 
být pro jednoho zaměstnance nejmé-
ně 12 m3:

Pro jednoho zaměstnance musí být 
v prostoru určeném pro trvalou prá-
ci volná podlahová plocha nejméně  
2 m2, mimo stabilní provozní zařízení 
a spojovací cesty. Šíře volné plochy  

pro  pohyb nesmí být stabilním zaříze- 
ním v žádném místě zúžena pod 1 m.
Výška pracovní roviny musí odpovídat 
tělesným rozměrům zaměstnance, 
základní pracovní poloze, hmotnosti 
předmětů a břemenům, se kterými je 
v rámci pracovní činnosti manipulo-
váno, a zrakové náročnosti při práci. 
Optimální výška pracovní roviny při 
práci muže a ženy vstoje se stanoví 
mezi 800 až 1000 mm. Při práci vsedě 
je optimální výška pracovní roviny nad 
sedákem u mužů 220 až 310 mm, u žen 
210 až 300 mm. Základní výška sedáku 
nad podlahou je 400 ± 50 mm. Pokud 
jsou při práci používány například 
svěráky a jiná technická zařízení, pak 
výškou pracovní roviny se rozumí mís-
to, na němž jsou nejčastěji vykonává-
ny pohyby končetin zaměstnance při 
manipulaci s nimi. Při práci vyžadující 
zvýšenou náročnost na zrak se výška 
pracovní roviny zvětšuje o 100 až 200 
mm (na úroveň prsou pracovníka). Při 
práci, při níž se manipuluje s předmě-
ty o hmotnosti větší než 2 kg při práci 
převážně vstoje, se manipulační rovina 
snižuje o 100 až 200 mm (na úroveň 
kyčlí pracovníka). 
Pracovní místo musí být uspořádáno 
tak, aby manipulační roviny, pohybové 
prostory a vynakládané síly odpovída-
ly tělesným rozměrům a přirozeným 
drahám pohybů končetin zaměst-
nance a aby nedocházelo k zaujímá-
ní nepřijatelných pracovních poloh. 
Dosahy horních končetin při práci vse-
dě a vstoje jsou upraveny v příloze č. 8 
k NV č. 361/2007 Sb., na obrázcích č. 1 
až 3. Pracovní místo, u něhož je základ-
ní pracovní poloha trvale vstoje a ne-
vyžaduje se trvalé sledování chodu 
zařízení, musí být, pokud to umožňuje 
technologie a prostorové podmínky, 
vybaveno pro krátkodobý odpočinek 
vsedě. Sedadlo musí být při sezení sta-
bilní, musí umožňovat snadné seřízení 
výšky sedáku a sklon zádové opěrky 
a musí odpovídat podmínkám práce, 
zvláště pokud jde o jejich poréznost  
a omyvatelnost. Prostor pro dolní kon-
četiny na pracovním místě musí umož-
ňovat pohyb dolních končetin vpřed 
a do stran. Při používání nožního 

ovladače při trvalé práci vstoje ne- 
smí docházet k nerovnoměrnému roz-
ložení hmotnosti těla na dolní konče-
tiny. Ovladače obsluhované jinak než 
rukama a chodidly, například loketní 
a kolenní, se nesmí používat při trvalé 
práci.
Jsou-li zjištěny nedostatky v rozměro-
vých hodnotách pracovišť, je vhodné 
provést jejich přestavbu, popřípadě 
snížit kumulaci technických zařízení 
či osob v daném pracovním prostoru. 
Zaměstnavatel by měl zamezit trendu 
přeplňování pracovních prostor tech-
nickým zařízením a zaměstnanci, které 
s sebou nese nejen úbytek předepsa-
ných rozměrových charakteristik, ale 
hlavně pohody, výkonu a kvality práce.
Na každé pracoviště a pracovní mís-
to musí být zajištěn dostatečně širo-
ký, volný a bezpečný přístup.Veške-
ré komunikace musí být dostatečně 
široké a vhodné k užití s bezpečným 
oddělením chodců od pojízdných či 
pohyblivých zařízení. Při hodnocení 
komunikací si zaměstnavatel musí vší-
mat, zda je povrch komunikace kvalitní 
a čistý včetně jeho únosnosti, zda je 
komunikace jednoznačně určena pro 
určitý druh pohybu (pojízdná, pochůz-
ná), zda jsou rozměry cest dostatečné: 
přístupová komunikace k pracovnímu 
místu nesmí být zúžena pod 1 m stabil-
ním zařízením, průchozí uličky pro jed-
nosměrný pohyb chodce bez břemene 

 FOTO: Pixabay

Rozměry 
podlahové plochy

do 20 m2 
do 50 m2 
51 m2 – 100 m2 
101 m2– 2000 m2  
nad 2000 m2 

Světlá výška

2,50 m
2,60 m
2,70 m
3,00 m
3,25 m

Třída práce 

I, IIa 
IIb, IIIa, IIIb 
IVa, V

Objemový prostor

12 m3

15 m3

18 m3
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musí mít šíři alespoň 0,6 m, minimální 
podchodná výška činí 2,1 m, obslužné 
a montážní průchody nesmí být v žád-
ném místě zúženy zařízením pod 0,6 m. 
Dále musí být komunikace dostatečně 
široká pro pohyb technických pro-
středků (např. vysokozdvižné vozíky) 
a technických zařízení (např. regálové 
zakladače), na místech křížení komuni-
kací musí být zajištěna dostatečná vidi-
telnost, zvláště při smíšeném provozu, 
jednotlivé druhy a typy komunikací 
vhodně označené a vybavené dobře 
viditelnými informačními cedulemi či 
bezpečnostní výstrahou a signály.
Podmínky apožadavky na komunika-
ce v pracovních prostorách lze nalézt 
vzákoně č. 309/2006 Sb., nařízení vlá-
dy č. 101/2005 Sb., příloha část 5, ČSN 
26 9010, ČSN 73 5105.
Dispoziční uspořádání pracovišť 
zahrnuje jejich rozmístění v rámci 
výrobních toků, stanovení různých 
sociálních, oddechových a jiných spe-
cifických prostor a vybavení těchto  
prostor zařízením a jeho vhodným 
uspořádáním. Musí být zajištěn bez-
pečný a volný pohyb zaměstnanců 
i dalších osob na daném pracovišti, 
vhodné vybavení a uspořádání míst-
ností, rozmístění vybavení musí umož-
ňovat dostatečně volný pohyb osob 
a pohyb při manipulacis materiálem, 
úložné prostory v dosahu uživatelů, 
v dostatečném množství a odpovída-
jící kapacitě. Technický stav vybavení 
musí být funkční, nezávadný a nepo-
rušený, včetně zajištění průběžného 
úklidu, údržby a oprav.

Další důležité ergonomické faktory

 Vhodné osvětlení je nutnou 
podmínkou pro správnou orienta-
ci pracovníka v prostoru, pro přes-
ný výkon práce a jeho bezúrazový  
děj. Bližší hygienické požadavky na 
osvětlení pracoviště nalezneme v NV  
č. 361/2007 Sb., § 45.
Mikroklimatické podmínky: Vhodné 
mikroklima spoluvytváří pocit pohody 
na pracovišti, a je takjedním z faktorů 
ovlivňujících kvalitu a množství odvá-
děné práce. Vysoké teploty způsobují 
nadměrnou únavu a nesoustředěnost 
vedoucí až k úrazům, snížení produkti-
vity, přesnosti a kvality práce. Podmín-
ky ochrany zdraví při práci v tepelné 
zátěži přibližuje NV č. 361/2007 Sb.,  
§ 3 a násl.
Pracovní poloha: Pracovní polohy 
musí být pokud možno pohodlné  
a takové, aby podporovaly snadné 
pracovní pohyby a neměly škodlivé 
účinky na zdraví zaměstnanců. Pokud 
je to možné, uplatňuje se střídání 

pracovních poloh, maximální možný 
dosah rukama a nohama, minimali-
zování nepřijatelných a podmíněně 
přijatelných pracovních poloh. Bližší 
požadavky na způsob organizace prá-
ce a pracovní postupy a hodnocení 
pracovních poloh uvádí NV č. 361/2007 
Sb. § 26 a násl., příloha č. 5, část C.
Rozhraní pracoviště, tj. vzájemná inter-
akce pracovníka s ovládacími prvky, 
nářadím, břemeny, pracovními pomůc-
kami: Všechny předměty manipulace 
musí umožňovat jednoduché apevné 
uchopení,musí být vybaveny vhodný-
mi držadly, vhodné pro leváky a pravá-
ky, použitý materiál musí mít vhodné 
hygienické, protismykové, nevodivé  
a jiné bezpečnostní vlastnosti. 
Požadavky na charakteristiky pracov-
ního nářadí, rukojetí, manipulačních sil 
ovládacích páček či knoflíků lze např. 
nalézt v NV č. 361/2007 Sb., příloha  
8 a 9.
Zrakové podmínky: Špatné zrakové 
podmínky jsou vyvažovány zvýšenou 
zrakovou námahou, natáčením hlavy 
nebo předkláněním trupu i psychickou 
nepohodou. Zrakové podmínky jsou 
výrazně ovlivněny kvalitativními para-
metry osvětlení. Požadavky na práci se 
zrakovou zátěží lze např. nalézt v NV  
č. 361/2007 Sb., § 34 a násl.
Hluk a vibrace: Stejně jako nevhod-
né zrakové podmínky práce mohou 
nevratně poškodit zrak, i nevhodné 
zvukové podmínky pracoviště mohou 
nevratně poškodit sluch, a to i postup-
ným snižováním kvality sluchu. Akus-
tické podmínky na pracovišti musí být 
takové, aby bylo zabráněno škodlivým 
a obtěžujícím účinkům hluku, včet-
ně hluku z vnějších zdrojů. Požadav-
ky pracovních podmínek a ochranu 
zaměstnanců při práci v zátěži hlukem 
a vibracemi lze nalézt v NV č. 272/2011 
Sb.
Psychosociální faktory: Jedním z dů-
ležitých sociálních faktorů je pracov-
ní kolektiv. Pro pohodu a efektivitu 

práce je důležité celkové pracovní 
ovzduší, schopnost podpory a pomo-
ci, otevřeného jednání mezi zaměst-
nanci, nezneužívání kolegů, osobnost 
vedoucího zaměstnance. Rozhodující 
je způsob vzájemné komunikace na 
pracovišti a v podniku, způsob předá-
vání informací, přístup k dokumentům 
podniku, otevřenost managementu 
při projednávání budoucnosti podniku  
a zaměstnanců. 
Ergonomické zásady, obsažené v tech-
nických normách a legislativních usta-
noveních, se uplatňují při navrhování  
a instalaci strojních zařízení a při vytvá-
ření optimálních pracovních postupů  
a podmínek. Při předpokládaných pra-
covních podmínkách musí být fyzická 
a psychická zátěž, nepohodlí a únava 
zaměstnanců sníženy na co nejmen-
ší míru. Ergonomické zásady kladou 
důraz na přizpůsobení se tělesným 
rozměrům a síle zaměstnance, dosta-
tečný prostor pro pohyb, vhodnost 
vybavení a uspořádání pracoviště, 
organizaci práce, přizpůsobení rozhra-
ní člověk – stroj schopnostem a mož-
nostem obsluhy, respektování potřeb 
zaměstnanců.
K výše uvedenému dotazu ještě krátká 
poznámka: Koboty jsou robotická zaří-
zení navržená pro přímou spolupráci  
s lidmi, pracují v kooperativním prostře-
dí a pomáhají se složitými úkoly, které 
nemohou být plně automatizovány. 
Pro ostatní zaměstnance mají zname-
nat možnost snadné a rychlé optimali-
zace práce, ulehčení namáhavé práce, 
monotónních a často se opakujících 
činností aergonomicky nepříznivých 
úkonů. Zaměstnavateli doporučuji 
zapojit koboty do výrobních procesů 
tak, aby zaměstnancům bylo zajištěno 
bezpečné pracovní prostředí, provést 
zhodnocení pracovních poloh a uspo-
řádání pracovního místa v souladu  
s právními a normativními předpisy.
 Zpracováno s využitím osvětových 
 materiálů VÚBP,v.v.i.

 FOTO: Pixabay
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Abyste nepřišli o peníze při prodeji na internetu
Prodáváte zboží přes nejrůznější platformy, jako je vinted.cz nebo například bazos.cz? Pak byste se měli mít na pozoru. 
Pokud nebudete opatrní, podvodníci vám mohou „vyluxovat“ účet. Jak se nespálit? 

Podobných případů přibývá. Prodáváte 
zboží, podaří se vám dojednat obchod, 
a místo peněz, které byste zinkasovali, 
vám podvodník vybere veškeré peníze 
z účtu. Vše začíná tak, že se po vystave-
ní zboží na internetovém portále ozve 
zájemce o koupi. Ten souhlasí s cenou 
a s platbou předem. Další kroky jsou 
různé, ale vždy končí požadavkem, aby 
prodávající sdělil svůj e-mail. To je prv-
ní moment, kdy musí každý zpozornět. 
Prodávající totiž e-mail sdělovat roz-
hodně nemusí. Následně mu na e-mail 
přijde odkaz na webový formulář, který 
se „tváří“ jako webové stránky banky 
prodávajícího, který ale požaduje ještě 
důvěrnější údaje, jako je číslo kreditní 
karty, případně heslo ke kartě do ban-
komatu. Prodávající si nevšimne, že 
webová adresa je ve skutečnosti jiná 
než adresa jeho banky. Důvěryhodnost 
transakce má ještě podpořit údajná 
zpráva od asistenční služby interneto-
vého bazaru. Po odeslání těchto údajů 
získá „kupující“ naprostý přístup k účtu 
prodávajícího. Může peníze na účtu pro-
dávajícího například převést na jiný účet 
nebo vybrat v bankomatu. Míra škody 
odpovídá tomu, kolik je na účtu peněz. 

Co dělat v případě podvodu?

Pokud jste získali dojem, že jde o pod-
vod, je třeba jednat urychleně, rozhodu-
jí minuty. Okamžitě se spojte s bankou, 
zablokujte kartu a také na účtu zakažte 
veškeré pohyby. Vše oznamte policii 
a provozovatelům portálu. Mějte na 
paměti, že jde o trestný čin, který v pří-
padě odhalení může pachateli vysloužit 
odsouzení na několik let. Vaši protivníci 
nejsou žádní začátečníci, jedná se vždy 
o profesionální skupiny. Nikdy nad tímto 

podvodem nemávněte rukou. I po ztrátě 
malé částky je třeba účet patřičně zabez-
pečit. 

Jak prodávat bezpečně?

Pokud požadujete platbu předem, lze 
například na vinted.cz využít služeb 
bezpečné virtuální peněženky. Díky 
této službě se peníze bezpečně převe-
dou nejprve na účet vinted a následně 
na účet prodávajícího. Díky peněžen-
ce vinted.cz také vrací peníze, pokud 

doručení neproběhne správně, nebo 
pokud je zboží v neadekvátním stavu. 
Pokud požadujete platbu přímo na váš 
účet, stačí sdělit jen a pouze číslo účtu, 
případně variabilní symbol, pod kterým 
kupující platbu provede. Naprosto žád-
né další údaje nejsou třeba. Pokud po 
vás bude kupující chtít vyplňovat jaké-
koliv formuláře, oznamte to platformě, 
kde nakupujete, a případně i na Policii 
ČR. I pokud jste formulář nevyplni-
li, jedná se o pokus o podvod, který je 
trestný, a navíc takto můžete ochránit 
další možné podvedené. Prohlédněte 
si historii kupujícího. Na internetových 
bazarech funguje systém hodnocení  
a doporučení, díky kterým je možné zjis-
tit, zda nehrozí podvod. Zapamatujte si, 
že zadávání čísla vaší karty, hesla k inter-
net bankingu a PIN ke kartě máte prová-
dět pouze na ověřených stránkách, PIN 
se nezadává na internetu nikdy a heslo  
k internet bankingu jen na stránkách 
vaší banky. Pokud se kupující chová 
podezřele, z jeho komunikace máte 
pocit, že si píšete se strojem, od prodeje 
odstupte a vaše podezření sdělte provo-
zovateli internetového bazaru. 
 Michaela Kadlecová
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Jak oslavit svatého Martina?

Svatý Martin pocházel z oblasti dneš-
ního Maďarska, žil ve 4. století naše-
ho letopočtu. Syn římského vojáka 
se původně stal také vojákem. Podle 
pověsti si všiml žebráka, který se třásl 
zimou. Neváhal, švihem meče svůj plášť 
rozdělil na dvě půlky a podělil se o něj  
s žebrákem. Právě proto je svatý Mar-
tin zobrazován v dlouhém plášti a také 
na koni. Poté Martin vystoupil z armády  
a věnoval se duchovní činnosti. Svatého 
Martina se slaví už od středověku, na 
rozdíl od Vánoc jde o svátek vyloženě 
veselý, kdy se tancovalo a popíjelo. Prá-
vě tehdy si totiž chasa, kterou si najíma-
li sedláci, domlouvala nové podmínky 
své práce, případně se loučila se svým 
působištěm a chystala se na nové. Šlo  
o svátek, kdy se dostávala roční odměna, 
dnes bychom možná řekli třináctý plat. 

Dlouho pečená svatomartinská husa

Symbolem svatomartinské tradice je  
u nás bezesporu husa. Pěkně upeče-
ná se zelím je vítanou pochoutkou. 
Ostatně dříve šlo o poslední den před 
dlouhým půstem, který končil až na 
Štědrý den. I husa má svůj původ  
u svatého Martina. Martina prý chtěli 
jmenovat biskupem, což jako skromný 
člověk odmítal a schoval se do husince. 
Husy ale na něj upozornily kejháním,  
a tak měly skončit na pekáči. Podle jiné 
pověsti rušily husy Martinovo kázání 
a opět skončily na pekáči. Tradice sva-
tomartinských hus začala ve středově-
ku, kdy husu darovali vazalové svému 
pánovi spolu s dalšími dávkami. Pokud 

si chcete upéct husu doma, počítejte  
s velmi dlouhým pečením, a to až 15 
hodin! Ještě před pečením nechte husu 
tři hodiny odpočívat při pokojové teplo-
tě. Díky tomu nevystavíte husu teplot-
nímu šoku, který pečínce neprospívá. 
Husa je dobrá sama o sobě a nepotřebu-
je příliš ingrediencí. Postačí sůl a kmín, 
případně pokrájené jablko nebo hruška. 
Husu pečte na 80–90 stupňů, ideálně 
přes noc. Díky tomu nebudete netrpěli-
vě nakukovat do pekáče a otevírat trou-
bu. Pokud možno troubu neotvírejte 
vůbec, že by se husa spálila, se při dané 
teplotě nemusíte obávat. Husu není tře-
ba podlévat, pouze chvíli před koncem 
pečení je možné ji slabě potřít medem. 
Husa se peče velmi dlouho, nebo spí-
še dusí ve svém tuku. Díky tomu bude 
maso krásně vláčné. Podává se se zelím 
a knedlíky, případně noky nebo lokšemi.

Svatomartinské rohlíčky 

I rohlíčky mají svůj původ v pověsti. 
Svatý Martin prý proměnil podkovy 
svého koně v pečivo, aby nakrmil chu-
dé. Proto mají rohlíčky typický zahnu-
tý tvar. Mohou mít nejrůznější náplň 
– oříšky, povidla nebo mák. Těsto na 
rohlíčky se připravuje z másla, mou-
ky, vajec a případně kvasnic, pokud 
ho chcete připravovat podle Magda-
leny Dobromily Rettigové. Jednodušší 
varianta obnáší kostku másla, kterou 
nastrouháte na vál, přidáte 100 gramů 
cukru, půl kila hladké mouky, špetku 
soli, do důlku nalijete čtvrt litru sme-
tany na šlehání a vypracujete těsto. 
To necháte odpočívat v lednici a poté 
vyválíte a rozdělíte do několika trojú-
helníků. Na ty pokladete náplň a sro-
lujete do tvaru rohlíku. Potřete roztá-
tým máslem a necháte péct 25 minut  
v troubě na 180 stupňů. 

Svatomartinské víno

Právě na svatého Martina máme mož-
nost poprvé ochutnat nové víno, přes-
něji je to 11. dne 11. měsíce v 11 hodin. 
Tato vína jsou lehká, mají ovocnou chuť 
a nižší obsah alkoholu. Spotřebovat 
byste je měli maximálně do Velikonoc, 
nejsou vhodná pro skladování. Vyrábí 
se pouze z několika odrůd vína. Nalévat 
by se měla vždy z lahví, nikoliv ze sudů. 
Tato vína jsou vždy označena pečetí, na 
které je uvedený nápis Svatomartinské 
a obrázek svatého Martina. Loni se do 
této akce zapojilo na 80 vinařství, která 
dodala 328 vzorků svatomartinských 
vín. 

Blíží se svátek svatého Martina, se kterým se pojí hned několik tradic. Pro vás a vaše děti může jít o povyražení před 
blížícími se Vánocemi, zároveň si můžete pochutnat. Přišli jste například na chuť typickým svatomartinským rohlíč-
kům? A věděli jste, že dříve šlo o jeden z nejoblíbenějších svátků? 

 FOTO: Pixabay

 FOTO: Pixabay



IT�vychytávky�| 7.�listopadu�|�KOVÁK�číslo�20/2022�| 11

Určitě každý někdy slyšel ze svého okolí, že někomu vykradli bankovní účet, ovládali počítač, nabou-
rali se do sociálních sítí atd. Ve většině případů si bohužel za porušení bezpečnostních pravidel mohou 
uživatelé sami. Nejčastějším porušením je kliknutí na neznámý odkaz v e-mailu, zaslání přihlašova-
cích údajů třetím stranám, neaktualizování systému a antivirového programu. Dnes si řekneme něko-
lik základních pravidel, jak dobře zabezpečit náš počítač.

Aktualizujte, aktua-
lizujte, aktualizujte!

Operační systémy dostávají automatické 
opravy. Aktualizace se týkají i programů. 
Díky tomu může dojít k zacelení obje-
vených děr. Software je v řadě případů 
nastaven tak, že si aktualizaci stahuje 
sám a následně dá na vědomí, že je při-
pravena k instalaci. Uživatel tak nemu-
sí skoro nic dělat – především nemusí 
aktualizace hlídat, hledat je, stahovat  
a následně ručně instalovat.
Z hlediska zabezpečení byste však auto-
matické aktualizace měli vždy nechat 
zapnuté a instalovat je co možná nej-
dříve po oznámení dostupnosti nového 
updatu. Udržování softwaru v počítači  
v aktuálním stavu je způsob číslo jed-
na, jak jej chránit před online hrozbami. 
Společnost Microsoft je například distri-
buuje pravidelně pro své produkty (Win-
dows, Defender, Office atd.) každé dru-
hé úterý v měsíci. Apple podobný plán 
sice nemá, ale i tato společnost pravidel-
ně svůj systém záplatuje.

Antivir je vždy důležitý

Po těch letech to už může znít jako klišé, 
ale antivirový program a firewall před-
stavují opravdu důmyslné řešení chrání-
cí před nebezpečím přicházejícím nejen 
z internetu. Tato bezpečnostní dvojka 
dokáže zastavit většinu pokusů o útok. 
Každý antivir navíc dostává jak aktualiza-
ce, tak si stahuje virové definice, které mu 
slouží k učení, aby objevil nové typy virů 
a další nebezpečí. Kromě antiviru se však 
doporučuje používat i další bezpečnost-
ní prvky. Především antimalwarové apli-
kace (https://www.malwarebytes.com/).   x

Důmyslná hesla

Bez hesel se aktuálně stále nedokážeme 
obejít. I když už existují biometrické 
možnosti autentifikace, hesla jsou stále 
s námi. Doba se posunula, a tak je potře-
ba si uvědomit, že už nelze nadále použí-
vat jedno heslo pro vše, pro přístup ke 

všem službám. Toto je přitom nejčas-
tější prohřešek, kterého se uživatelé 
denně dopouštějí. A potom se nestačí 
divit, že když z nějaké služby hesla unik-
nou, útočník má přístup ke všem jejich 
službám (sociálním sítím, e-shopům, 
e-mailu atd.). Navíc dobrým pravidlem 
je používat dlouhá složitá hesla – a po- 
každé jiné. S jejich zapamatováním/ 
/uchováním vám mohou pomoci správ-
ci hesel. Ti jsou dnes v základní formě 
integrováni dokonce v internetových 
prohlížečích, takže není nutné instalovat 
speciální aplikace. Vše se navíc synchro-
nizuje do cloudu (ukládá do centrálního 
místa v šifrované podobě), takže přístu-
pové údaje jsou dostupné z každého 
počítače, tabletu či smartphonu.

Počítač na dohled

Nikdy, opravdu nikdy nenechávejte 
svůj počítač nebo telefon na veřejnosti 
bez dozoru – ani pokud jste v kance-
láři a odskočíte si na toaletu nebo pro 
kávu. Pokud tak totiž učiníte, nejenže se 
můžete stát terčem žertů od kolegů, ale 
v tom horším případě dojde k odcizení 
informací. Potřebujete-li i přesto odejít 
z kanceláře, ihned při odchodu zamy-
kejte svůj počítač (klávesa Win + L), aby 
ani náhodný kolemjdoucí neměl přístup  
k vašim datům.

Není klik jako klik

Phishing a sociální inženýrství patří dnes 
mezi dva časté typy útoků hackerů. Jis-
tě stále slyšíte, abyste neotevírali e-mail 
od příjemců, které neznáte. Nečetli ty  
s lámanou češtinou a neklikali na odka-
zy. A už vůbec nevyplňovali svá uživa-
telská jména a heslo nebo informace  
z platebních karet do nějakých formu-
lářů, na které budete přesměrování 
z e-mailu nebo internetové stránky. 
Dodržování těchto pravidel je však 
nedostačující, protože se objevují stále 
nové praktiky. Pokud byste chtěli sku-
tečně být v bezpečí, nikdy byste nemohli 
klikat na odkazy, které vám byly zaslány. 
To samozřejmě není reálné. Stačí však 
dodržovat jednoduché pravidlo. Pokud 
vám přijde e-mail od vaší banky, která 
od vás požaduje nějakou akci, tak místo 
kliknutí na odkaz přejděte ručně na web 
banky a zjistěte bližší informace. Pokud 
by po vás skutečně něco chtěla, měla 
by o tom informovat na svém webu. 
Naopak kliknutím na odkaz z e-mailu se 
můžete ocitnout na stránkách, které se 
tváří jako od vaší banky, ale slouží pouze 
pro phishing.

Jen prověřené programy

Programy by se měly stahovat pouze  
z ověřených zdrojů. Nejlépe přímo  
z webu jejich vývojářů. Různé download 
servery se totiž mohou tvářit, že distri-
buují pouze správný software, ale nemu-
sí to být pravdou. Místo toho mohou 
předkládat upravené verze nebo takové, 
které obsahují součásti, jež si nepřejete. 
Na download serverech si navíc musíte 
dávat pozor na reklamní bannery, které 
jsou maskované jako odkazy pro stažení 
softwaru. Většinou však směřují zcela ji-
nam, kde se vám pokusí něco vnutit.
 Závěrem mohu jen říct, že jsme ve  
21. století. Ty tam jsou časy, kdy se data 
kradla na disketách, CD. Dnes je systém 
propracovanější a každý den musíme 
být obezřetnější než kdy jindy, jde přece 
o naše soukromí, data, peníze.

Bezpečnost na prvním místě
IT vychytávky  |  Josef�Kůta,�IT�specialista�OS�KOVO
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Správné znění tajenky z čísla 18: Silná slova, to ještě nejsou silné argumenty. Správně luštila a potřebné štěstí při losování 
měla Hana Houbová ze Žďáru nad Sázavou. Blahopřejeme! Získává výhru od vydavatelství Enigma, které připravuje naši křížovku 
a je také vydavatelem časopisu Křížovky pro každého, jehož další čísla vycházejí 8. a 22. listopadu. Na tajenku z tohoto čísla 
čekáme do 21. listopadu 2022 na doručovací adrese redakce nebo na e-mailu novakova.miloslava@cmkos.cz.


