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Odboráři darovali velké částky. Vyjeli také pomáhat
Poničené domy, zahrady, auta, zranění lidé na jižní Moravě po pustošivém tornádu, to vše vyvolalo mezi odboráři 
obrovskou vlnu solidarity. Lidé poškozeným pomáhali jednotlivě i společnými silami. Na transparentní účet, který 
Odborový svaz KOVO založil 29. června, přišlo od jednotlivých odborářů a základních organizací zatím přes 900 tisíc 
korun. Svaz na pomoc jihu Moravy dal jeden milion korun. Kováci ale přispěli i jinak – například v IG Watteeuw oblékli 
montérky a vyrazili odklízet spoušť po tornádu přímo k poškozeným.

Vážení čtenáři, přejeme vám všem klidné a příjemně prožité léto 
a těšíme se na vás znovu při dalším vydání časopisu Kovák, které vyjde 30. srpna. 

Redakce

Svaz zřídil kvůli pomoci svým členům
speciální konto, poběží do 31. srpna

Jakmile bylo jasné, že škody po tornádu, 
které v podvečer ve čtvrtek 24. června 
zasáhlo obce na Břeclavsku a Hodonín-
sku, budou dosahovat obřích rozměrů, 
rozhodlo Výkonné vedení Odborového 
svazu KOVO o zřízení speciálního účtu. 
Spustilo jej v úterý 29. června, během 
několika dní na něj kováci přispěli sta-
tisíci korun. Jeho prostřednictvím lze 
finanční pomoc obětem tornáda posílat 
až do 31. srpna.  
Na místo, kde tornádo řádilo, se vypravil 
předseda Komise k živelním pohromám 
a místopředseda OS KOVO Tomáš Valá-
šek. Osobní zážitek z tragédie byl pro 
něj velmi emotivní. „Opravdu až na mís-
tě člověk vidí, co museli zažívat osudový 
večer 24. června místní obyvatelé. Přímá 
zkušenost je úplně jiná než z médií. Jsou 
to příběhy o odvaze a záchraně lidských 
životů, kdy mnozí budou dlouhodobě 
postiženi nejen na majetku, ale hlavně 
na duši, nejvíce děti. Někteří již mají své 

domovy alespoň částečně opravené, 
ale jsou i tací, kteří mají střechy přikryté 
pouhou plachtou a stále jim zatéká do 
domu. Ti budou potřebovat větší pomoc 
finanční i od dobrovolníků,“ popsal zdr-
cující atmosféru po tornádu místopřed-
seda svazu.
Na speciální účet založený pro pomoc 
postiženým tornádem OS KOVO zatím 
přispělo 165 základních organizací  
a členů OS KOVO v celkové výši více než 
1,9 mil. Kč. Vše bude použito pro pomoc 
členům OS KOVO. „Celkem jsme zatím 
řešili 48 případů na jižní Moravě a cel-
kem bylo vyplaceno 2 136 000 Kč. Dva 
domy členů byly určeny k demolici. Na 
místě jsem osobně prověřil 16 přípa-
dů, kterým by se dalo ještě více pomoci  
z transparentního účtu. Koncem srpna 
se tam vrátím, abych vyhodnotil, kde 

ještě bude nutná podpora,“ upřesnil 
Tomáš Valášek. Mezi nejvyšší vyplacené 
podpory patří ve dvou případech částka 
180 000 Kč. Tu následuje větší počet čás-
tek ve výši 60 000 Kč.
Předseda OS KOVO Jaroslav Souček 
ocenil solidaritu odborářů. Podle něj se 
často jednalo o štědré finanční dary. „Po 
zřízení transparentního účtu na pomoc 
našim odborářům z jižní Moravy se uká-
zalo, že solidarita není pro kováky prázd-
ným pojmem. Na účet přišly dary nejen 
od našich základních organizací, ale i od 
jednotlivců, a často šlo o finanční částky 
opravdu velkorysé. Někteří z nich svým 
kolegům poškozeným tornádem sami 
za sebe poukázali částky v řádech tisí-
ců korun. Nesmírně si solidarity všech  
dárců vážím a jménem poškozených  

Z brněnského podniku IG WATTEEUW odjelo pomáhat při likvidaci škod po tornádu 21 lidí.
 FOTO: ZO IG WATTEEUW
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Oblasti zasažené tornádem připomínaly 
válečné zóny. FOTO: ZO IG WATTEEUW
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i našeho odborového svazu jim chci 
poděkovat,“ zdůraznil předseda svazu.

Kováci v jedné z firem zorganizovali 
dobrovolnický tým a vyjeli pomáhat

Kromě pomoci, kterou pro odborá-
ře na jižní Moravě organizoval cent-
rálně OS KOVO, se v reakci na zprávy  
o neuvěřitelných škodách rozběhla 
také řada lokálních solidárních akcí. 
Začátkem července například odboráři  
ZO OS KOVO IG WATTEEUW předali  jed- 
né z nejhůře zasažených obcí – Lužicím 

na Hodonínsku – finanční dar ve výši  
30 tisíc korun. A nezůstali jen u toho, 
ve firmě zorganizovali vlastní dobrovol- 
nický tým, který vyrazil pomáhat s odklí-
zením trosek. Akci zorganizoval předse-
da místní ZO OS KOVO IG WATTEEUW 
ČR Ladislav Vávrů.
„V pondělí 28. června jsem oslovil ředi-
tele naší firmy s prosbou, jestli by pod-
nik do oblasti nevěnoval nějaké nářadí. 
Souhlasil, a dokonce navrhl, že pokud se 
někdo přidá, tak nám dá i placené vol-
no. Podle požadavků krizového štábu  
v Hodoníně jsme nakoupili nářadí, oslo-
vil jsem kolegy, a nakonec nás odjelo 

z firmy 21 lidí a můj syn. Mezitím jsem 
jako předseda ZO IG WATTEEUW nechal 
odhlasovat peněžní dar ve výši 30 000 Kč. 
Původně jsme chtěli peníze věnovat pří-
mo rodinám, ale protože na místě byla 
situace velice nepřehledná, peníze jsme 
věnovali obci Lužice na likvidaci škod 
způsobených tornádem,“ zavzpomínal 
Ladislav Vávrů. Podle něj si všichni za 
své odhodlání pomoci zaslouží velké 
poděkování.
„Chtěl bych poděkovat řediteli IG WAT-
TEEUW ČR Dušanu Burgetovi za to, že 
nám umožnil odjet a poskytl nářadí  
a dobré podmínky. Rovněž děkuji všem 
kolegům, kteří se rozhodli připojit se 
ke mně a přiložili ruku k dílu. Jmenovi-
tě to byli: Darek Krasuski, Michal Oslzlý, 
Tomáš Orlický, Hynek Vašíček, Marian 
Juhaňák, Michal Krejčí, Ondřej Berá-
nek, Pavel Krček, Jiří Vokál, Tom Veselý, 
Miroslav Palesh, Matěj Bělohlávek, Jan 
Matuška, Michal Suchomel, Pavel Sed-
láček, Radek Sadlák, Michal Trdý, Tomáš 
Vaněk, Vladimír Svoboda, Vojta Strava.  
A také svému synovi Vojtovi Vávrů, že se, 
ač šestnáctiletý, nebál takové tvrdé prá-
ce,“ zdůraznil předseda Vávrů.

Přispěli také odboráři z jihočeského 
Bosche i Škodovky v Mladé Boleslavi

Kováci kovákům či kováci drží při sobě. 
I tak by se dala popsat aktivita členů 
jihočeského sdružení Odborového sva-
zu KOVO, kteří se rozhodli finančně 
pomoci svým jihomoravským kolegům 
postiženým tornádem. Zcela konkrétní 
a adresně směřovaná pomoc se v indivi-
duálních případech pohybovala nejmé-
ně v řádech desítek tisíc korun.
Sociální podpora byla určena pro dva-
advacet členů OS KOVO ze závodu Groz-
-Beckert Czech v Lužicích u Hodonína, 
jejichž majetek poškodilo ničivé torná-
do. „Při organizování finanční pomoci 
úzce spolupracujeme s našimi zástupci  
v Lužicích, kteří nejlépe znají místní  

pokračování ze str. 1

Předseda ZO OS KOVO při Robert Bosch České Budějovice Stanislav Jindra (uprostřed) předal Marku 
Profantovi symbolický šek na 30 tisíc korun. FOTO: (pp)

Dobrovolníci z IG WATTEEUW se nebáli přiložit 
ruku k dílu. FOTO: ZO IG WATTEEUW 

Místa zničená tornádem působí zdrcujícím dojmem. Rekonstrukce si vyžádají plno práce. 
 FOTO: ZO IG WATTEEUW 

pokračování na str. 3
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Většina rodin s nízkými příjmy ze zemí Evropské unie si nemůže dovolit odjet na letní dovolenou. Uvádí to zpráva Evrop-
ské odborové konfederace (ETUC) z pondělí 2. srpna, která vychází z dat Eurostatu. Nejhorší situace panuje v Řecku, 
kde potřebné fi nance nemá 88,9 procenta lidí ohrožených chudobou. Následují Rumunsko, Chorvatsko, Kypr a Sloven-
sko. V Česku na dovolenou nemá 56,6 procenta nízkopříjmových rodin.

„Dovolená by neměla být luxusem pro 
vyvolené. I když si volný čas s rodinou 
a přáteli užívá mnoho pracovníků, milio-
ny dalších o to kvůli nízkému příjmu při-
cházejí,“ řekla náměstkyně generálního 
tajemníka ETUC Esther Lynchová. „Ná-
růst nerovnosti v dovolených ukazuje, že 
výhody spojené s ekonomickým růstem 
v Evropě za poslední desetiletí nejsou 
rozděleny spravedlivě,“ dodala.
Podle zprávy nemá prostředky na týden-
ní dovolenou mimo domov 28 procent 
ze 450 milionů obyvatel evropské sedm-
advacítky.
V kategorii lidí, kteří podle Eurostatu 
spadají pod hranici ohrožení chudobou, 
je to 59,5 procenta. Hranice ohrožení 

chudobou je stanovena na úrovni 60 
procent národního mediánu mzdy. 
ETUC uvádí, že v této skupině se pohy-
bují nezaměstnaní či lidé v důchodu, ale 
i pracovníci s nízkou mzdou.
Největší rozdíl v možnostech dovolené 
mezi skupinami pod touto hranicí a nad 
ní je v Chorvatsku, Řecku, Bulharsku, 
Česku, Francii a Rumunsku.
„Zákonné minimální mzdy nechávají 
na pokraji chudoby zaměstnance v nej-
méně 16 členských zemích EU a podle 
Evropské komise si méně než 60 procent 
mediánu vydělá 22 milionů pracovníků,“ 
píše ETUC. Organizace chce ve spoluprá-
ci s evropskými zákonodárci představit 
návrh nařízení, který by pracovníkům 

zajistil, že zákonná minimální mzda 
nikdy neklesne pod hranici 60 procent 
mediánu příjmu a 50 procent průměr-
ného příjmu v jakékoliv unijní zemi. 
To by mohlo přispět ke zvýšení příjmů 
u 24 milionů lidí po celé EU, píše agen-
tura AP.
 (ČTK)

situaci a míru poškození majetku jednot-
livých lidí, z nichž mnohým vzal živel stře-
chu nad hlavou, a jsou i garanty spraved-
livého a efektivního rozdělení pomoci. 
Nelze ani přehlédnout pomoc od zaměst-
navatele Groz-Beckert Czech s.r.o., kdy 
uvolněním zaměstnanců a fi nancí při-
spěl k obnově domů zasažených spolu-
pracovníků,“ uvedl předseda Základní 
organizace Odborového svazu KOVO při 
Groz-Beckert Czech Marek Profant.
Živelní pohroma vyvolala vlnu solidarity 
nejen v dalších závodech Groz-Beckert 
Czech v Českých Budějovicích a Valaš-
ských Kloboukách, ale i v dalších fi rmách, 
kde OS KOVO působí. Příkladem je česko-
budějovická strojírenská společnost Ro-
bert Bosch. Předseda místní ZO OS KOVO
při Robert Bosch České Budějovice Stani-
slav Jindra předal Marku Profantovi sym-
bolický šek na 30 tisíc korun.
„Výbor Základní organizace OS KOVO 

Členové ZO OTIS Břeclav (zleva) Martin Baláš, Monika Hrabovská, Dagmar Staňková, Roman Lidinec, 
Zbyněk Křivánek, Hana Bruchterová a Patricie Thonová obdrželi pomoc z Konta živelních pohrom. 
 FOTO:  ZO OTIS Břeclav

pomoc podmínil směřováním přímo 
kolegům odborářům z Groz-Beckert 
Czech v Lužicích. Své rozhodnutí odů-
vodnil tím, že kolegové odboráři z Groz-
-Beckert Czech v Českých Budějovicích 
jsou našimi kolegy, partnery, kamará-
dy a dobrými sousedy, proto podporu 
poskytneme cíleně jejich fi remním kole-
gům do Lužic,“ doplnil Stanislav Jindra.
Svůj příspěvek na sociální podporu členů 
OS KOVO v Lužicích u Hodonína nabíd-
li i členové základních organizací KOVO 
v dalších jihočeských strojírenských fi r-
mách i kováci mimo region. Celkem 450 
tisíc korun půjde na jižní Moravu od 
členů Odborů KOVO MB z mladobole-
slavské Škody Auto na pomoc členům 

ZO OS KOVO při Groz-Beckert v Lužicích 
u Hodonína. Další prostředky již vyčle-
nil Odborový svaz KOVO ze speciálního 
Konta živelních pohrom. (red)

Za oběť tornádu padly i silné stromy.
 FOTO: ZO IG WATTEEUW

Tornádo rozmetalo trosky po širokém okolí.
 FOTO: ZO IG WATTEEUW

dokončení ze str. 2
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„Zaměstnavatele nepokutujeme. Dělá-
me pouze audit bezpečnosti práce. 
Pokud firma vezme vážně naše upo-
zornění a výhrady, nemá obvykle při 
následných kontrolách Státního úřa-
du inspekce práce žádné problémy 
a nehrozí jí žádné sankce. Zjistíme-li 
nějaké nedostatky, sepíšeme zápis  
z kontroly a dohodneme se na termínu 
sjednání nápravy. Pokud jde o závady 
závažné, musí být odstraněny okamži-
tě,“ uvedl specialista na problematiku 
bezpečnosti práce RP OS KOVO v Čes-
kých Budějovicích Radek Král.
V loňském roce zemřelo následkem pra- 
covního úrazu 108 zaměstnanců. To je 
druhý nejvyšší počet obětí pracovních 
úrazů za posledních pět let. A to navíc  
v době, kdy řada provozů buď stála, ne-
bo kvůli koronavirové pandemii fungo-
vala v omezeném režimu. Další desítky 
pak skončily s velmi vážným poraněním 
v nemocnicích. Dobrou vizitkou u zhru-
ba šedesátky jihočeských strojíren-
ských podniků, v nichž OS KOVO působí, 
je nula, kterou si v roce 2020 tyto firmy 
v počtu smrtelných pracovních úrazů 
připsaly. K úrazům s fatálními následky 
dochází podle statistik nejčastěji ve sta-
vebnictví, zpracovatelském průmyslu,  
v dopravě a skladování.
„Do práce máme jít zdraví a zdraví se  
z ní také vrátit. Bohužel ne vždy je tomu 
tak. Celkem jsme loni řešili 28 pracov-
ních úrazů, naštěstí vesměs méně 
závažných. Při kontrolách jsme zjistili 
54 závad. Nejčastějším zdrojem pracov-
ních úrazů byl materiál, břemena, kon-
takt se strojním zařízením a pád. Hlavní 
příčinou úrazů bylo nejčastěji nepřed-
vídatelné a špatně nebo nedostatečně 

vyhodnocené riziko. Zaznamenali jsme 
ale i porušení bezpečnosti práce ze 
strany zaměstnanců, a to zejména 
nepoužíváním osobních ochranných 
pracovních pomůcek,“ zdůraznil Král.
Podle vedoucí českobudějovického 
regionálního pracoviště OS KOVO pro 
Jihočeský kraj Pavlíny Jirkové je ve vět-
šině případů kontrola BOZP prováděná 
zástupcem odborů přijímána vedením 
firem kladně. „Výsledkem naší přítom-
nosti na pracovišti není finanční postih, 
ale upozornění na nedostatky v oblasti 
BOZP. Jde většinou o chyby v dokumen-
taci nebo méně závažné provozní či 
technické závady, které zaměstnavatelé 
zpravidla vždy bez zbytečných odkladů 
odstraní,“ poznamenala Jirková.
Právo kontroly nad dodržováním pra- 
covněprávních, právních a ostatních 
předpisů k zajištění bezpečnosti  
a ochrany zdraví při práci obsahuje náš 
právní řád od roku 1921. Historicky nej-
starší ustanovení, výslovně pojedná-
vající o účasti odborů na řešení otázek  
v oblasti bezpečnosti a ochrany zdra-
ví při práci, je datováno s platností od 
1. ledna 1944 a konstatuje: „Členové 
závodního výboru, popřípadě závod-
ní rady, jsou povinni spolupůsobiti na 
zábraně úrazů.“
Stávající právo odborových organi-
zací kontrolovat bezpečnost a ochra-
nu zdraví při práci vyplývá ze zákona  
č. 262/1006 Sb., zákoníku práce, v plat-
ném znění. Jeho § 322 uvádí mimo jiné, 
že odborové organizace mají právo 
vykonávat kontrolu nad stavem bez-
pečnosti a ochrany zdraví při práci  
u jednotlivých zaměstnavatelů. Zaměst-
navatel je přitom povinen odborové 

organizaci výkon kontroly umožnit a za 
tím účelem zajistit: možnost prověření 
toho, jak zaměstnavatel plní své povin-
nosti v péči o bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci a zda soustavně vytvá-
ří podmínky pro bezpečnou a zdraví 
neohrožující práci, možnost pravidelně  
prověřovat pracoviště a zařízení za-
městnavatelů pro zaměstnance a kon-
trolovat hospodaření zaměstnavatelů 
s osobními ochrannými pracovními 
prostředky, možnost prověření, zda 
zaměstnavatel řádně vyšetřuje pra-
covní úrazy, možnost účastnit se zjišťo-
vání příčin pracovních úrazů a nemocí  
z povolání, popřípadě je objasňovat  
a umožnit účast na jednáních k otázkám 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
Státní úřad inspekce práce: V loňském 
roce zaznamenaly Státní úřad inspekce 
práce a Český báňský úřad dohromady 
108 smrtelných pracovních úrazů, což 
znamená nárůst oproti 95 případům  
z roku 2019. Z toho na oblastní inspek-
toráty práce bylo nahlášeno 106 smr-
telných pracovních úrazů a zbývající  
dva smrtelné úrazy podléhají výko-
nu vrchního dozoru ČBÚ. Zahraniční  
pracovníci se na celkovém počtu smrtel-
ných pracovních úrazů podílejí necelými 
13 procenty. (pp, red)

Pokuty v celkové výši přibližně 300 mil. Kč udělí každoročně Státní úřad inspekce práce tuzemským firmám za poru-
šování předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Další stovky milionů korun přitom podnikům 
ušetří odboroví „bezpečáci“, kteří je při svých kontrolách na nedostatky včas upozorní. A to bez jakýchkoli sankcí. 

Odboroví „bezpečáci“ poskytují firmám dobrou službu

 FOTO: Pixabay
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Odboroví „bezpečáci“ poskytují fi rmám dobrou službu

Zaměstnavatel by měl vždy určit čerpá-
ní dovolené, na kterou vzniklo zaměst-
nanci v daném roce právo, tak aby byla 
v tomto roce také vyčerpána. Tomu 
mohou bránit jak naléhavé provozní 
důvody na straně zaměstnavatele (kte-
rými může být prakticky cokoli, co je 
zaměstnavatel schopen zdůvodnit jako 
naléhavou provozní situaci), tak pře-
kážky na straně zaměstnance.
Pokud zaměstnavatel neurčí zaměst-
nanci čerpání dovolené nejpozději do 
30. června následujícího kalendářního 

roku, pak má právo stanovit si ter-
mín dovolené také sám zaměstnanec. 
Nemůže se tak ale stát ze dne na den. 
Svoje rozhodnutí „vzít si dovolenou“ je 
zaměstnanec povinen písemně ozná-
mit zaměstnavateli alespoň 14 dnů 
předem, pokud se nedohodnou na jiné 
době oznámení.
Nemůže-li zaměstnanec vyčerpat do-
volenou z důvodu mateřské či ro-
dičovské dovolené, případně pro dlou-
hodobou pracovní neschopnost ani 
do konce následujícího kalendářního 

roku, je zaměstnavatel povinen určit 
mu dobu čerpání dovolené po skončení 
těchto překážek v práci.
Novinkou roku 2021 je druhý odsta-
vec § 218  zákoníku práce. Podle toho-
to ustanovení lze na základě písemné 
žádosti zaměstnance, s přihlédnutím 
k jeho oprávněným zájmům, část dovo-
lené za kalendářní rok, na kterou mu 
vzniklo právo, převést do následujícího 
kalendářního roku. Týká se to pouze 
té části dovolené, která přesahuje 
čtyři týdny, tj. zákonem stanovenou 
nejnižší výměru dovolené. Zaměstna-
vatel nesmí v souvislosti s touto for-
mou převodu dovolené vyvíjet na za-
městnance jakýkoli nátlak. V situaci, 
kterou popisujete, nebo bude-li zaměst-
nanec potřebovat volno např. z důvodu 
narození dítěte, studia apod., lze tedy 
využít tuto právní úpravu a požádat 
o převod dovolené do roku následující-
ho. Zaměstnavatel může, ale nemusí 
takové žádosti vyhovět. Mohou mu 
v tom bránit vážné provozní důvody, 
kupříkladu není možné zajistit zástup 
jiným zaměstnancem apod. Skutečnos-
ti vedoucí zaměstnavatele k zamítnutí 
žádosti by měl zaměstnanci písemně 
sdělit.

Odstoupení je nej-
lepší možnost, pro-

tože nemusíte uvádět důvod. Odstou-
pením se ruší vše od počátku, jako by 
k žádné transakci nedošlo. Prodejce 

musí vrátit zaplacenou cenu, vy musíte 
vrátit jeho zboží. 
Není třeba, aby prodejce-obchodník 
s vaším odstoupením souhlasil, nemá 
ani právo rozhodovat o tom, zda ho 

uznává či ne. Vaše odstoupení je plat-
né v momentě předání k poštovní pře-
pravě nebo zahájení komunikace přes 
internet, např. vyplnění formuláře na 

Převedení části dovolené

Nekvalitní materiál u zboží z e-shopu
Práva spotřebitele | JUDr. Zdeňka Vejvalková, specialistka na spotřebitelské právo 

Mzdy |  Ing. Richard Zouhar, specialista KV, ekonomika a mzdy RP OS KOVO Brno

I v této nejisté době se snažíme s rodinnými příslušníky plánovat svoji dovolenou tak, abychom část 
léta pobývali u moře a v zimě na horách. Vzhledem k manželovým turnusovým službám, které jsou 
dlouhodobě rozvrženy, nám však vychází plánovaná zimní dovolená tak, že ji budeme realizovat 
v druhém týdnu měsíce ledna 2022. Protože na příští rok plánujeme výraznou opravu naší nemo-
vitosti, hodlám dovolenou v roce 2022 celou „věnovat“ pro tento účel. Chtěla bych se zeptat, zda je 
možné část dovolené za rok 2021, v mém případě pět dnů, převést do roku 2022. Zaměstnavatel tuto 
možnost nepřipouští. Společnost, ve které pracuji, poskytuje zaměstnancům dovolenou nad rámec 
zákona podle odpracovaných let, u mě se jedná o šest dnů.             J. N., Hustopeče

V době, kdy byl omezen pohyb a pozavírány obchody s oblečením, jsem se naučila objednávat po 
internetu. Byla jsem spokojená, ale poslední zásilka mě velmi zklamala.  Objednala jsem si oblečení 
z reklamy na internetu. Zboží došlo včas, ale bylo tak nekvalitní, že bych ho nenosila ani na úklid. 
Zaplatila jsem dobírkou. Po rozbalení zásilky se mi nelíbí kvalita materiálu, a navíc je jakoby o dvě 
čísla větší.  Zásilku mám doma dva dny a nevím co s ní. V informacích prodejny jsem našla, že mohu 
odstoupit od smlouvy. Jak mám postupovat, aby mi toto odstoupení uznali?  S. P., Slavkov u Brna

 FOTO: Pexels
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Pro vznik nároku na příspěvek na bydle-
ní je důležité následující:
Příspěvek na bydlení upravuje zákon 
č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpo-
ře, ve znění pozdějších předpisů. Zákon 
vyžaduje od žadatele o dávku trvalý 
pobyt na území ČR, s výjimkami pro 
cizince, avšak nevyžaduje trvalý pobyt 
přímo na adrese bytu, jehož se dávka 
(příspěvek na bydlení) dotýká. Naopak 
musíte úřadu nahlásit všechny osoby, 
které v bytě skutečně bydlí a společně 
uhrazují náklady na bydlení, bez ohledu 
na to, zda na adrese bytu mají či nemají 

trvalý pobyt, a úřad si toto může ověřit 
i šetřením na místě. Úřadu dokládáte 
bydliště, kde skutečně bydlíte, např. 
doložením nájemní smlouvy, potvrze-
ním pronajímatele bytu apod.
Uvádíte, že jste vdaná, takže budete 
muset úřad práce požádat o vylouče-
ní manžela ze společně posuzovaných 
osob bydlících na adrese bytu (popíšete 
úřadu vaši situaci).
Pro potřeby státní sociální podpory se 
vždy posuzují dohromady nezaopat-
řené děti a rodiče těchto dětí, pokud 
spolu žijí a společně uhrazují náklady 

své spotřeby. Pokud jste se s manželem 
rozešli, a navíc budete vy s dětmi 
v jiném bytě, tak je potřeba, abyste byla 
schopna přesvědčit úřad práce, že spo-
lečně nežijete.
Krajská pobočka ÚP (dále jen „ÚP“) 
může při rozhodování o dávkách v pří-
padech, kdy osoby spolu nejméně po 
dobu tří měsíců prokazatelně nežijí, 
rozhodnout, že se neposuzují jako oso-
by společně posuzované.
Důkazy, na základě kterých ÚP rozhod-
ne, že s manželem nežijete, a nebude 

Příspěvek na bydlení a střídavá péče
Bydlení | JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR 

Ráda bych se zeptala na podmínky přidělení příspěvku na bydlení. Jedná se o situaci, kdy spolu 
s manželem již rok a čtvrt nejsme, odděleně žijeme od srpna 2020. Protože se chci rozvést dohodou 
a on nemá na řešení zájem a domluvy oddaluje či blokuje, zatím nebyla podána žádost o rozvod. 
Nedostávám od něj žádné peníze. Máme dvě děti (šest a osm let) ve střídavé péči, takto jsme se 
na střídavé péči dohodli. Odstěhovala jsem se z bytu, který je v SJM, on v něm žije, platí hypotéku. 
Rozhodla jsem se přestěhovat do blízkosti školy, ale odpovídající byt je cenově nedostupný (škola je 
v centru Prahy). Začala jsem hledat spolubydlící, ale přátelé mi poradili, ať si požádám o příspěvek 
na bydlení. Děti mají prozatím trvalé bydliště v bytě, který je v SJM (v jiné městské části), já prozatím 
také, ale budu se přehlašovat na novou adresu pronajatého bytu. Já chci byt v SJM prodat, ale nelze 

očekávat, že by to bylo brzy, i pokud bychom se na tom dohodli. Děti se mohu pokusit přehlásit do nového bydliště, 
ale není nereálné, že by manžel souhlasil.   J. L., Praha 

stránkách podnikatele, neboť to vyplý-
vá přímo ze zákona. 
Je tomu tak proto, že zákon chrání spo-
třebitele při nákupu na dálku nebo 
mimo obchodní prostory, neboť spo-
třebitel nemá stejné možnosti jako 
v kamenném obchodě. Kvalitu, barvu,
velikost si může zkontrolovat až po 
obdržení zásilky a jejím otevření. Vy 
jako spotřebitel máte toto právo po 
dobu 14 dnů ode dne doručení zásilky. 
Právo uznání či neuznání má prodejce 
naopak při reklamaci. U ní platí pravi-
dla, o kterých jsem psala v jiné odpově-
di právě na dotaz ve věci reklamace.
Zákon pak prodejci či podnikateli sta-
noví tzv. informační povinnost. V jejím 
rámci musí podnikatel poučit spotře-
bitele o právu odstoupit od smlouvy 
(z vašeho dotazu usuzuji, že tomu tak 
bylo). Pokud by tak neučinil, prodlužuje 
se lhůta 14 dnů pro odstoupení o rok, 
tzn. na rok a 14 dní. Podnikatel má mož-
nost svoji povinnost splnit dodatečně 
a spotřebitele poučit. Poté běží již jen 
čtrnáctidenní lhůta. Tyto informace 
musí podnikatel poskytnout jasně, sro-
zumitelně a v jazyce, ve kterém uzavírá 
smlouvu. 
Taktéž před uzavřením smlouvy musí 

podnikatel poskytnout tyto informace: 
-  identifi kační údaje o podnikateli 

a kontakt,
-  informace o ceně zboží, 
-  označení zboží, 
-  dodací podmínky – odpovědnost za 

vady atd. 

Běh lhůty:

Lhůta 14 dnů bude dodržena, i když 
odstoupení podáte poslední den lhůty, 
tj. předáte odstoupení k odeslání. 

Jak odstoupení napsat?

1. Má-li podnikatel na svých interne-
tových stránkách vzorový formulář 
pro odstoupení od smlouvy, odstup-
te od smlouvy vyplněním a odeslá-
ním tohoto formuláře. 

2. Odeslat odstoupení dopisem a ten 
předat v termínu k poštovní přepra-
vě.

Zákon nestanoví žádné formální 
náležitosti takového odvolání, musí 
ovšem obsahovat údaje, které vypo-
vídají o objednávce. Např. popis zboží, 
den objednání, jeho cena, číslo objed-
návky, adresa a identifi kační údaje 
apod.

Jak odstoupení odeslat? 

Odstoupení od smlouvy i vrácené 
zboží je nejlépe zaslat doporučeně, na 
dodejku. Dodejka se vám vrátí s podpi-
sem prodejce, který stvrzuje převzetí 
poštovní zásilky. Prodejce nemusí nic 
potvrzovat ani odsouhlasit. V případě 
nepřevzetí poznamená informace na 
dodejku pošta. Odstoupení je platné 
i v tomto případě.
Upozornění: Podnikatel je povinen nej-
později do 14 dnů od obdržení odstou-
pení vrátit všechny přijaté peněžní 
prostředky včetně nákladů na dodání. 
Není však povinen tak učinit dříve, než 
mu vrátíte zboží. Schovávejte veške-
rou korespondenci pro případ soudní 
dohry.

dokončení ze str. 5
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vás tedy posuzovat dohromady, nejsou 
pevně dané, ale obecně se používá prá-
vě potvrzení z bytu, že byt užíváte sama 
s dětmi (bývá to uvedeno v evidenčním 
listu nebo přímo v nájemní smlouvě). 
Případně se dokládá, že druhý z rodi-
čů přestal k určitému datu uplatňo-
vat daňové zvýhodnění na děti (lze jej 
uplatnit, jen když s dětmi žije společně).
Častým důkazem je také podání návr-
hu na svěření dítěte do péče na soud 
(a v tomto návrhu zmíněné, že spolu od 
určitého data nežijete).
Ze zákona není povinnost mít dítě svě-
řované soudem, ale úředníci ÚP mají 
raději ofi ciální dokumenty (např. s razít-
kem soudu) a k dokladům, které jsou 
„pouze“ na dohodě rodičů, přihlíží vel-
mi skepticky a v některých případech 
i s očekáváním podvodného jednání, 
kdy je rozchod „pouze na oko, aby se 
z úřadu získalo více dávek“. Toto jejich 
očekávání sice neodpovídá zákonu, ale 
je dobré o něm vědět.
Pokud jsem si vyložila vaše sdělení 
správně a je to tak, že jste s manželem 
dohodli na střídavé péči o děti, pak 
vám to trošku bude komplikovat situa-
ci. Střídavá péče totiž znamená, že dítě 

vlastně žije s oběma rodiči, což bude 
podstatné pro posouzení, kolik osob 
žije v bytě, což je důležité pro výpočet 
příspěvku na bydlení.
Dle § 7 odst. 3 písm. a) zákona 
č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpo-
ře, by bylo možné žádat dávky jen např. 
na rodinu, kde byste byla jen vy a děti, 
ale zákon zde defi nuje „bylo-li uvede-
ným rodičům svěřeno dítě do společné 
nebo střídavé péče obou rodičů podle 
zvláštního právního předpisu, posuzuje 
se s nezaopatřeným nezletilým dítětem 
rodič určený na základě dohody těchto 
rodičů s tím, že tuto dohodu mohou rodi-
če změnit vždy jen k prvnímu dni kalen-
dářního čtvrtletí“.
Výraz „bylo-li svěřeno“ se vykládá – 
došlo k rozhodnutí soudu a soud rodi-
čům svěřil. Zde bohužel nedostačuje 
dohoda rodičů.
Bez soudního rozhodnutí můžete prak-
tikovat střídavou péči, v tom vám nikdo 
nemůže bránit. Pokud ale budete chtít 
sociální dávky, tak abyste nemusela 
být posuzovaná s manželem, a budete 
praktikovat střídavou péči, tak potřebu-
jete rozhodnutí soudu, aby vás ÚP mohl 
rozdělit a neposuzovat dohromady.
Dodávám ještě, že obdobná úprava pla-
tí pro dávky v hmotné nouzi stanovené 
§ 4 zák. č. 110/2006 Sb.: „Pokud bylo 
nezletilé nezaopatřené dítě svěřeno do 
péče jednoho z rodičů na základě roz-
hodnutí příslušného orgánu, neposuzuje 
se společně s druhým rodičem, nestano-
ví-li tento zákon jinak. V případě svěření 
dítěte do společné nebo střídavé péče 
rodičů se dítě posuzuje společně s tím 
rodičem, se kterým má být posuzováno 
podle souhlasného prohlášení rodi-
čů. Rodiče mohou měnit toto prohlášení 

nejdříve po uplynutí kalendářního měsí-
ce. Společně s nezaopatřeným dítětem se 
posuzuje pro účely tohoto zákona vždy 
rodič, který prohlašuje pro účely zvlášt-
ního právního předpisu, že spolu trvale 
žijí a společně uhrazují náklady na své 
potřeby.“
Pro dávky v hmotné nouzi tak je vyžado-
váno přímo soudní rozhodnutí a nikoliv 
„jen dohoda“, abyste mohli být posuzo-
váni odděleně od partnera.
Příspěvek na bydlení má od 1. 7. 2020 
komplikovanější a praxí nevyjasněné 
posuzování. Společně posuzované oso-
by se posuzují podle zákona o životním 
a existenčním minimu (výše uveden § 4 
zák. č. 110/2006 Sb.) – tedy byste měli 
být s manželem posuzováni dohroma-
dy a po třech měsících nevedení spo-
lečné domácnosti by i pro příspěvek na 
bydlení bylo možné manžela z posuzo-
vání vyřadit, ale opětovně jen na zákla-
dě rozhodnutí (soudu) o střídavé péči.
Doporučuji – podejte žádosti (nenech-
te se odradit od podání) spíše podle 
vašeho faktického stavu (žijete v bytě 
vy a děti), s mužem se v péči střídáte. 
Žádejte jeho vyjmutí pro příspěvek na 
bydlení. Pokud by ÚP něco zamítal, 
podejte odvolání. Odvolací orgán může 
mít potom úplně jiný názor.
V neposlední řadě upozorňuji, že pokud 
není svěření do péče řešeno soudem, 
není ani jeden z rodičů krytý proti libo-
vůli druhého z rodičů. Soudní rozhod-
nutí je lépe vymahatelné.
Ve zbytku odkazuji na velmi hezké 
a přehledné vysvětlení dávek na byd-
lení na stránkách Veřejného ochránce 
práv zde: https://www.ochrance.cz/leta
ky/davky-na-bydleni/davky-na-bydleni.
pdf.

 FOTO: Pexels

dokončení ze str. 6

Kdo platí za byt v případě úmrtí?
Bydlení | JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR 

Vlastník bytu zemřel. Údajně došlo k zablokování jeho účtů notářem. To neběží ani platby nastavené v SIPO? Kdo 
a z čeho hradí veškeré platby za byt?   J. K., Kutná Hora 

Místo zrušení účtu banka poté, co se 
dozví o úmrtí majitele, přikročí k jeho 
zmrazení. Přestane účtovat poplatky 
za vedení účtu a zruší k účtu přístup, 
aby jej nikdo nemohl zneužít.
To však neznamená, že banka nebude 
na účet přijímat platby či že budou zru-
šeny trvalé platební příkazy. Podle usta-
novení § 2666 občanského zákoníku 
totiž zastaví banka v den následující 
po dni, kdy jí byla smrt majitele účtu 
doložena, pouze ty výplaty hotovos-
ti a převody peněžních prostředků 

z účtu, o kterých majitel účtu určil, 
že se v nich po jeho smrti pokračovat 
nemá. Ostatní platební příkazy či inka-
sa pokračují.
Banka oznámí notáři zůstatek na účtu 
ke dni úmrtí zůstavitele a aktuální 
zůstatek k datu zmrazení účtu. To se 
často liší právě proto, že z účtu nadále 
odcházejí trvalé platby.
Pokud by je pozůstalí chtěli zrušit, pro-
tože platby již nemají smysl, musí jed-
nat s notářem a bankou, která vede 
účet zesnulého, a ti nastalou situaci 

vyřeší podle okolností daného případu.
Podle občanského zákoníku pak platí, 
že platby zůstavitele hradí pozůstalí.

 FOTO: Pexels
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Děkuji za váš zají-
mavý dotaz. „Spo-
lubydlení“ je nový 
trend, který prakti-

kují zejména mladí lidé. Nejsou to pří-
buzní, obvykle ani společní nájemci 
bytu, ale společně bydlí v jednom bytě. 
Nájem bytu je napsán na jednoho 
z nich a domlouvají se, co kdo bude 
v bytě užívat, co je společné, co kdo 
bude hradit. Uvádíte, že jsou to 

spolubydlící vlastníka bytu, takže zřej-
mě ani nemají nájemní smlouvu, jen 
vlastník bytu nahlásil počet osob, které 
v bytě s ním „spolubydlí“.
Povinnost vlastníka nahlásit počet 
osob, které v bytě bydlí, pro účely 
poskytování služeb je dána zákonem 
č. 67/2013 Sb., kterým se upravují ně-
které otázky související s poskytová-
ním plnění spojených s užíváním bytů 
a nebytových prostorů v domě s by-

ty, v platném znění (zákon o službách).
Samozřejmě, že tato forma spolubydle-
ní může přinášet i nemalá rizika, když 
se spolubydlící nepohodnou a nedodrží 
smluvená pravidla společného bydlení 
v bytě, ale i v domě.
Tady je jeden z článků o této formě 
společného bydlení ve kterém nalez-
nete více informací: https://artalk.cz
/2018/12/11/vyborne-pro-tohle-dozrava
ni-co-vsechno-sdili-spolubydlici/.

Sdělení vaší dcery, že se do pololetí 
odstěhuje a skutečně tak učinila, lze 
dle mého názoru považovat za výpověď 
z nájmu bytu. K výpovědi z nájmu bytu 
občanský zákoník uvádí, že výpovědní 
doba je tříměsíční, že běží od prvního 
dne měsíce následujícího po doručení 
výpovědi a tuto výpovědní dobu ne-
lze nikterak zkrátit. „Bydlení“ dcery ve 
vašem bytě v současné době je bydlení 
bez právního důvodu a dcera vám musí 
byt řádně odevzdat, nebo by musel 
o vyklizení bytu rozhodnout soud, ale 
to považuji v tomto případě za zbyteč-
né. Uvádíte, že dcera neodevzdala klíče 
od bytu a má v bytě nábytek. Vyzvě-
te ji písemně, nejlépe doporučeným 
dopisem, aby ve lhůtě vámi určené 
odevzdala klíče od bytu a vystěhovala 
nábytek. Nestane-li se tak, vyzvěte ji 
ještě jednou a uveďte, že nábytek bude 
vystěhován a uložen na její náklady do 
úschovy. Doporučuji si o všem pořídit 
i fotodokumentaci. Jedná se o velmi cit-
livou otázku.
Zároveň v dopise uveďte, že budete 
požadovat platby za spotřebovanou 

vodu a elektřinu v bytě, když v bytě 
pere, nájemné a budete požadovat 
i náhradu škody, kterou spatřujete 
v tom, že byt neodevzdala řádně a brání 
vám tak v nakládání s bytem. 
Byt by měl být nejlépe protokolárně 
odevzdán. Nájemce odevzdá byt pro-
najímateli v den, kdy nájem končí. Byt 
je odevzdán, obdrží-li pronajímatel klí-
če a jinak mu nic nebrání v přístupu do 
bytu a v jeho užívání. Opustí-li nájemce 
byt takovým způsobem, že nájem lze 
bez jakýchkoli pochybností považovat 
za skončený, má se byt za odevzdaný 
ihned (§ 2292 občanského zákoníku).
Je-li si pronajímatel jistý, že nájemce 
již v bytě skutečně nebydlí a opustil jej 

(např. svědectví sousedů, jde o případ 
dlouhodobého neplacení nájemného 
a zpravidla i odpojení elektřiny, plynu, 
pronajímatel musel do bytu vstoupit 
v důsledku havárie), nemusí podávat 
návrh k soudu na vyklizení a do bytu 
může vstoupit sám svépomocí i s pře-
konáním uzamčení. V tomto případě se 
nedopouští trestného činu porušování 
domovní svobody z důvodu, že nájem-
ce již nemá v bytě své obydlí. Je však 
vhodné, aby si svůj postup vhodným 
způsobem zdokumentoval pro případ, 
že by jeho jednání bylo v budoucnu pře-
zkoumáváno státními orgány.
Nejlepší ale bude, když se s dcerou 
dohodnete.

„Spolubydlení“

Vyklizení bytu nájemcem

Bydlení | JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR 

Bydlení | JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR 

Bydlím v bytovém domě a jsem vlastník bytu. Sousední byt koupil mladý člověk, který se v bytě 
vůbec nezdržuje a výboru SVJ uvedl, že v bytě bydlí spolubydlící majitele bytu. Prosím, můžete 
objasnit výraz „spolubydlící majitele bytu“? J. N., Klášterec nad Ohří 

Vlastníme byt. V bytě jsme nechali pět let bydlet naši dceru bez nájemného, jen hradila služby. Poté, co si nastěho-
vala přítele do bytu, dali jsme jí k podpisu nájemní smlouvu s velmi nízkým nájemným a vyjmenovali služby, které 
i dosud hradila. Vše jsme jí vysvětlili, proč tak činíme. Bohužel přišel dopis z advokátní kanceláře, že naše jednání 
považuje dcera za neetické. Opět jsme si vše vysvětlili a dcera se rozhodla, že se do pololetí odstěhuje, a také tak 
učinila, ale neodevzdala nám klíčky od bytu, v bytě občas pere své věci a má tam nábytek. Trvalý pobyt má už také 
na jiné adrese. Jak se můžeme domoci toho, aby nám byt skutečně odevzdala?                                          L. K., Nová Ves

 FOTO: Pexels
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Klíčový je věk dítěte

Ještě než půjdeme koupit nějaký  
vhodný notebook, měli bychom popře-
mýšlet, pro jak staré dítě by měl být. 
Je zcela zbytečné, aby žák 2. třídy měl 
vlastní notebook, mnohdy pro zlepšení 
orientace v počítačích v takto nízkém 
věku postačuje průměrný tablet, díky 
kterému lze bez problémů přistupo-
vat na internet, přehrávat fotografie  
a videa a lze na nich spustit i jednodušší 
aplikace. Každému se vždy honí hlavou 
klasická myšlenka „jak co nejvíce ušet-
řit, ale nekoupit zajíce v pytli“. Je třeba 
si uvědomit, že nekupujeme notebook 
/tablet na rok, ale byli bychom rádi, aby 
vydržel několik let. Proto není dobré 
vybírat ten úplně nejlevnější, protože 
pak se nám může stát, že jsme sice 
zakoupili velmi levný notebook, ale po 
roce jej můžeme hodit do šrotu.

Udělejte si seznam

Při koupi notebooku/tabletu bychom si 
měli vytvořit jakýsi „seznam“ paramet-
rů, dle kterých budeme následně naku-
povat. První důležitá informace je, zda 
pořizujeme notebook/tablet pro žáčka 
5. nebo 8. třídy ZŠ. Pro žáčka 3. třídy 
bude bohatě postačovat trochu sluš-
nější tablet, načež pro někoho, kdo cho-
dí už do 8. třídy, je notebook vcelku nut-
ností při výuce. Neměli bychom se dát 
ovlivnit samotnými požadavky našich 
ratolestí, protože první, co napadne 
jak třeťáka, tak páťáka, natož osmá-
ka, je, aby na něm šly hrát hry. Pokud 
bychom chtěli splnit tuto podmínku, 

notebook by musel být výrazně dražší, 
než je k výuce vlastně zapotřebí. Dru-
há potřebná informace je, co se v kon-
krétní škole učí. Někde postačuje, aby 
počítač byl „lepším psacím strojem“, 
někde se vyžaduje i vyšší výkon pro 
spuštění výukových aplikací, videí, 
poslechů (výuka jazyků) aj. Nejlepší je 
si tyto informace zjistit přímo ve škole  
a získat komplexní obrázek o tom, na 
co vše bude notebook/tablet zapotřebí. 
Mnohdy mají školy vlastní informační 
systém, kde tyto informace lze zjis-
tit i online dotazem, nebo jsou přímo 
vyvěšeny na online nástěnkách. Třetí 
užitečnou informací, pro mnohé tou 
nejpodstatnější, je, kolik jsme ochotni 
do techniky investovat. 

Zvolte střední cestu

Jako modelový příklad si uveďme třeba 
žáka 6. třídy. Pro kvalitní výuku vybírá-
me notebooky v klasické velikosti 15,6 
palce, aby notebook měl webkame-
ru. Pro delší výdrž baterie a zejména 
ochranu proti nárazům je praktické, 
aby notebook měl pevný disk s techno-
logií SSD, operační paměť alespoň 8 GB,  
a jelikož kupujeme notebook alespoň na 
čtyři roky, než šesťák dokončí devět tříd 
ZŠ, je vhodné, aby procesor byl 4jádro-
vý. Velmi praktické jsou konfigurátory 
na webových stránkách jednotlivých 
prodejců (Alza, CZC, Mall, Datart aj.). 
Mnohdy lze využít i předvybrané kate-
gorie užití. Většinou se nazývají „note-
book vhodný do školy nebo do kan-
celáře“. Zde však pozor, tak jak jsou 
různé úrovně výuky na školách, je  
i různá úroveň notebooků a mnohdy 

se samotní prodejci snaží méně 
prodejné typy právě „nacpat“ do 
těchto kategorií, spoléhajíce na to, 
že uživatel tomu vlastně moc nero-
zumí. Takže zde pravidlo střední 
cesty platí obzvlášť. Když se cena 
notebooku bude pohybovat okolo 12 
až 15 tisíc korun, dalo by se při sou-
časných cenách říci, že jsme vybrali 
pro naše potřeby dobře. Někdo může 
namítnout, že notebook lze pořídit  
i v ceně šesti tisíc, ale typ s cenou tak 
nízkou je spíše k zlosti než k práci.

Počítejte s výdaji na programy

Notebook/tablet bychom měli naplnit 
několika potřebnými programy. Ope-
rační systém každý notebook/tablet 
má, ve většině případů ale součástí 
není program na psaní dopisů, vytvá-
ření tabulek atd., kvalitní antivirový 
program, univerzální program na pře-
hrávání všech druhů videí, jednoduchý 
editor obrázků a fotografií. Některé pro-
gramy je nutné dokoupit, některé jsou 
zcela zdarma a plní všechny potřebné 
funkce. U programů pro kancelářskou 
práci (tvorba dopisů, tabulek, prezen-
tací) bychom se měli držet osvědče-
ných trendů, zejména setkává-li se 
naše dítě ve škole s těmito programy 
při výuce informatiky, neměli bychom 
mu plést mozek nějakými náhradními 
programy. Licence pro Microsoft Offi-
ce pro studenty průměrně vychází na  
2 000 Kč a jedná se o trvalou licenci. Na 
antivirovém programu bychom neměli 
moc šetřit, jde nám přece o bezpečnost 
našich dětí, dat, identity. Zde se vždy 
platí tzv. roční licence, která u nejpro-
dávanějších programů ESET, Kaspersky  
a Avast vychází na zhruba 1 000 Kč. 
Další aplikace lze pořídit zcela zdarma. 
Program pro komplexní přehrávání 
všech druhů videí VLC media player 
je na adrese www.videolan.org, editor 
a prohlížeč všech druhů obrázků a fo-
tografií GIMP nalezneme na www.gimp.
org. Prohlížeč PDF dokumentů nalezne-
me pod názvem Adobe Acrobat Rea-
der na adrese https://get.adobe.com/cz/
reader/. Jedná-li se o notebook pro dítě, 
měli bychom myslet i na to, v čem jej 
bude do školy nosit. Ideální jsou batohy 
s extra přihrádkou. 
 Josef Kůta

Před 30 lety by nikoho ani nenapadlo pořizovat počítač nebo tablet pro žáky základních škol. Jelikož výuka a techno-
logie jdou kupředu mílovými kroky, skoro žádný žák se dnes ve škole nebo při domácí výuce neobejde bez počítače 
nebo tabletu. V posledním roce získaly počítače při učení další rozměr, a to díky distanční výuce. Mnoho rodičů 
přemýšlí, co a za kolik koupit, aby nákup nezruinoval rodinný rozpočet, ale zároveň, aby koupená technika měla 
i užitnou hodnotu do budoucna.

Jak vybrat počítač pro naše ratolesti

 FOTO: Pexels
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Dvě reálná nebezpečí

Z nemocí, jichž je klíště přenašečem, 
se jistě nejčastěji setkáme s lymskou 
boreliózou. Ze statistických dat plyne, 
že se v České republice touto chorobou 
ročně nakazí něco mezi třemi až čtyř-
mi tisíci lidí. Ne všechny případy se ale 
do statistik dostanou, takže skutečné 
počty nemocných jsou vyšší. Ještě před 
třiceti lety byste i mezi lékaři našli řadu 
těch, kteří o borelióze téměř nevěděli. 
Není divu, medicína si jí všimla teprve 
v 80. letech minulého století. Dnes už 
je mechanismus nákazy i způsob pře-
nosu vědou dobře zmapován a známá 
je i léčba, takže by v nás borelióza měla 
vyvolávat jen respekt, nikoliv strach. 
Pokud ji včas neléčíte, může vám velmi 
zkomplikovat život, nejde ale o one-
mocnění, na něž by se umíralo. Anti-
biotika jsou proti bakteriím, které tuto 
nemoc způsobují, spolehlivou zbraní. 
Dalším onemocněním, jež se po přisátí 
klíštěte může u lidí vyvinout, je klíšťová 
encefalitida. Případů této infekce bývá 
u nás ročně několik set. A na rozdíl od 
lymské boreliózy mohou v ojedinělých 
případech skončit tím nejhorším způso-
bem. Vzhledem k tomu, že jde o virové 
onemocnění, nemá doposud medicína 
k dispozici léky, které by původce klíšťo-
vé encefalitidy cíleně likvidovaly. V tom-
to případě se proto léčba neobejde bez 
hospitalizace na infekčním oddělení.

Jak je to s vakcínami?

Dostupné očkování zatím máme jen 
proti klíšťové encefalitidě. Některé 

zdravotní pojišťovny na ně dokonce 
přispívají – zejména u dětí. Vakcína se 
podává ve třech dávkách. Nejlepší je 
začít v zimním období, ale můžete se 
nechat očkovat kdykoliv, i v létě. To by 
vás mělo před touto chorobou chrá-
nit nejméně po dobu tří let. Ani tato 
vakcína ale není stoprocentně účinná 
u všech, může se stát, že onemocní  
i očkovaný jedinec, v takovém případě 
by ale průběh nemoci měl být mírnější. 
Vakcína proti lymské borelióze naopak 
dostupná není, přestože již existuje, 
přesněji řečeno existovala. Ve Spoje-
ných státech ji vyvinuli už v 90. letech 
minulého století, ale na trhu byla jen 
pár let. Kvůli malému zájmu a vedlej-
ším účinkům (způsobovala artritidu) 
byla brzy stažena. Potěšit může zpráva, 
že Biologické centrum Akademie věd  
v Českých Budějovicích nedávno ohlá-
silo průlom ve vývoji vlastní vakcíny 
proti borelióze. Jejich preparát by měl 
být účinný téměř stoprocentně proti 
třem nejrozšířenějším původcům toho-
to onemocnění.  Přes slibné výsledky 
se této vakcíny hned tak nedočkáme – 
běžně totiž vývoj a uvedení vakcíny do 
praxe zabere i víc než deset let. 

Jakou další nálož v sobě klíšťata 
nesou

Další onemocnění, která mohou po 
kontaktu s klíštětem vzniknout, jsou 
zatím spíše výjimkami, a někdy je lékaři 
diagnostikují jen náhodně, při pátrá-
ní po příčinách nejasných zdravotních 
problémů. Je to například ehrlichió-
za, která cílí na bílé krvinky, může mít 

závažný průběh a některé počáteční 
projevy podobné jako borelióza, dá 
se však léčit antibiotiky. Babesióza je 
v pořadí dalším potenciálním rizikem, 
způsobuje ji prvok příbuzný původci 
malárie. Pro jedince s oslabenou imuni-
tou může být nebezpečná, zdravý orga-
nismus se s ní ale může vypořádat i bez 
léčení. Také bartonelóza se považuje za 
jednu z dalších chorob bakteriálního 
původu, kterou by klíště mohlo přenést 
na člověka. Jednoznačně prokázáno to 
ale zatím nebylo. Rickettsiózu mohou 
přenášet nejenom klíšťata, ale třeba 
i blechy nebo vši. I na ni zabírá léčba 
antibiotiky. Tím ale výčet nemocí, na 
jejichž přenosu se klíště podílí, nekončí.

Co s tím?

Rozhodně ne každý nález klíštěte na 
kůži znamená, že byste měli alarmovat 
lékaře. Jistě byste ale měli pomoc vyhle-
dat, pokud na těle objevíte větší zarud-
lou skvrnu – světlejší uprostřed. Ta je 
typická třeba právě pro lymskou bore-
liózu. Nemusí nutně být v místě, kam se 
klíště přisálo. Někdy mohou typické pří-
znaky chybět, někdy dokonce ani nemu-
síte najít klíště, protože infekční mohou 
být všechna jeho vývojová stadia, takže 
třeba nymfy klíšťat, které mají světlou 
barvu a miniaturní velikost, snadno 
ujdou vaší pozornosti. Pozornost byste 
měli věnovat nejen kožním projevům, 
ale také teplotě, bolestem hlavy, klou-
bů nebo únavě. A v ordinaci samozřej-
mě upozornit lékaře na možnou souvis-
lost vašich potíží s pobytem v prostředí,  
v němž se klíšťata vyskytují.
Než vyrazíte na výlet, myslete na repe-
lenty. Měli by je použít hlavně lidé  
s oslabenou imunitou a děti. Některé 
z těchto přípravků fungují na bázi pří-
rodních silic, takže není důvod se jich 
obávat. Pokud objevíte přisáté klíště, 
buďte k němu „šetrní“. Podstatné je, 
abyste pomocí tenké pinzety nebo jiné-
ho nástroje dokázali tělo parazita ucho-
pit v místě co nejblíže kůži a mírným 
tahem je uvolnili. Důležité je, aby nedo-
šlo k tlaku na zadeček klíštěte, který je 
potenciálním rezervoárem infekce. Mís-
to pak čas od času prohlédněte, zda se 
v okolí nevytvořila reakce svědčící pro 
infekci. 
 Hana Kubová

V atmosféře obav ze všech možných nemocí není jednoduché zůstat nad věcí a nepropadnout panice v případě, že 
objevíme na kůži přisáté klíště. Ano, klíšťata jsou přenašeči řady závažných chorob, ale rozhodně by nás to nemělo 
odradit od výletů do přírody. Pokud byste se totiž chtěli za každou cenu vyhnout jakémukoli riziku nákazy, museli 
byste si odepřít dokonce i návštěvu parku. Nedávný výzkum totiž ukázal, že třeba v pražské městské zeleni je infiko-
vaná možná až čtvrtina klíšťat. I tady platí, že strach v ničem nepomůže.

Danajské dary přírody: biologický arzenál klíšťat

 FOTO: freepik
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Správné znění tajenky z čísla 12: Každých čtrnáct dní zdroj zábavy a radosti pro vás. Správně luštila a potřebné štěstí při 
losování měla Jiřina Kropová z Třince. Blahopřejeme! Získává výhru od vydavatelství Enigma, které připravuje naši křížovku a je 
také vydavatelem časopisu Křížovky pro každého, jehož další čísla vycházejí 17. a 31. srpna. Na tajenku z tohoto čísla čekáme do 
23. srpna 2021 na doručovací adrese redakce nebo na e-mailu: novakova.miloslava@cmkos.cz.


