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NEKALé ObCHODNÍ PrAKTIKY JsOU…Nekalé obchodNí praktiky jsou…

KONTAKTY PrO POMOC

NENECH sE NAPÁLIT
Nakupuješ? Sundej si růžové brýle… Někteří obchodníci 
využívají při prodeji svých produktů nejrůznějších triků  
a léček, aby přesvědčili zákazníka, že si jejich výrobek musí 
koupit. Buď ve střehu, ať tě nikdo nenatáhne!

NA CO MÁŠ PrÁVO 
Kdykoli nakupuješ, máš právo znát:

Totožnost obchodníka.•	
Název výrobku a informace o tom, z čeho se skládá, jaká je jeho veli-•	
kost, hmotnost apod. 
Cenu výrobku, která musí být uvedena včetně všech poplatků, tedy  •	
i DPH. Nesmí se stát, že po tobě u pokladny budou chtít víc peněz.
U každého složitějšího výrobku musí být přiložený návod k použití a také •	
všechny informace o záruční době a možnostech reklamace. Pokud je to 
potřeba, měl by ti obchodník výrobek i předvést, když ho o to požádáš.

KAžDÁ rEKLAMA TrOCHU PŘEHÁNÍ, 
ALE KLAMAVÁ rEKLAMA NENÍ fér…
Každá reKlama trochu přehání, 
ale Klamavá reKlama není fér…

Klamavé nebo přehnaně agresivní jedná-
ní obchodníka, díky kterému se rozhodneš  
jinak, než by ses rozhodl s čistou hlavou a bez 
jakéhokoliv tlaku a ovlivňování. Klamat může 
obchodník i tím, že zamlčí nějakou pro tebe  
důležitou informaci. Nekalé obchodní prakti-
ky zákon zakazuje. 

Vyvolává mylnou představu o nějakém 
výrobku nebo službě tak, abys ho kou-
pil, protože ho považuješ za nejlepší.

Auto se spotřebou 4,5 l benzinu 
na 100 km! No nekup to! Ale ne-
smíš jezdit rychleji než 90 km/h, 
aby to tak bylo… To už se z rekla-
my nedozvíš.

V letáku je velkým pís-
mem psáno – pro každého 
návštěvníka nákupního 

centra zmrzlina zdarma – 
a malým, takřka nečitel-
ným písmem – po před-
ložení účtu za nákupy 
v min. hodnotě 500 Kč. 
Pěkně drahá zmrzlina!

PrINCIP ZAsTrAŠOVÁNÍ
Zastrašování je jeden z nejúčinnějších způsobů, jak výrobek prodat. 
Obchodník svými plamennými řečmi zákazníka přesvědčí, že bez 
jeho výrobku ho zaručeně stihne strašlivá pohroma. A vyděšený 
zákazník koupí. Nejčastěji se s touto taktikou setkáš při prodeji léků  
a zdravotnických výrobků a také u uzavírání pojišťovacích smluv. Opět 
je to nekalé, protizákonné chování!

KONTAKTY PrO POMOC
Česká obchodní inspekce (všechno) www.coi.cz•	
Český telekomunikační úřad (telekomunikace) www.ctu.cz•	
Energetický regulační úřad (dodávky elektrické energie a plynu) www.eru.cz•	
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (klamavá reklama v TV, rádiu  •	
a na internetu) www.rrtv.cz
krajské živnostenské úřady (tištěná klamavá reklama)•	

U pokladny ti řeknou, že 
cena nového kola, kterou 
sis přečetl na ceduli na řídít-
kách, je uvedena bez DPH. 
Máš zaplatit o DPH a částku 
za smontování navíc. Ne-e! 
Platí cena z cedule. 

Vybereš si v regálu zlevněnou čoko-
ládu a na pokladně ti naúčtují plnou 
cenu. Že prý to byla akce v minulém 
týdnu, že sis to měl přečíst v letáku. 
Tak to není, nenech se napálit! Platná 
je cena v regálu. Na druhou stranu, 
když se třeba na stránkách e-shopu 
v jednu chvíli objeví telefon za 5 Kč 
místo 5000 Kč a stane 
se tak omylem obchod-
níka, máš smůlu, zjevné 
chyby neplatí.

Kupuješ si tablet a proda-
vač ti k němu nabízí dra-
hé pojištění proti rozbití. 
Pojištění koupíš, ale když 

ti pak tablet doma spadne na zem a rozbije 
se, obchodník na tebe udělá dlouhý nos – na 
nedbalost se prý pojištění nevztahuje. Že sis 
tablet právě proti té nedbalosti pojišťoval  
a písemné podmínky ti na prodejně nikdo 
nepředal? Smůla… Nespoléhej na informace 
sdělené ústně na prodejně. Ať se pak nemusíš 
dohadovat a nahánět právníky.

Máš pocit, že se tvoje oblíbená čo-
koládová tyčinka nebo třeba jogurt 
pořád nějak zmenšují a cena je 
přitom stejná? Je to oblíbená finta 
obchodníků, jak 
zákazníka trochu 
oklamat a hodně 
ušetřit – na tvůj 
úkor. Jestli ti to 
vadí, sleduj údaje 
na obalu a příště 
si kup něco jiné-
ho.

Domů ti přijde nevyžádaný 
balíček s knihami a fakturou za ně. 
Co s tím? Nic, můžeš si ho nechat  
a zadarmo, je to hloupost toho, kdo 

ti něco pošle, i když sis to 
neobjednal. 

Na co máš právo
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Jak dlouho asi trvá 
„DNES“?

Jak dlouho asi trvá 
„dnes“?

„KOUZELNÁ“ sLOVÍČKA
Obchodníci často používají lákavé slogany, které tě mají přesvědčit 
k nákupu. Ber je všechny s nadhledem. Znáš to, když ptáčka lapají, 
pěkně mu zpívají. Jenom tě chtějí přesvědčit, abys danou věc nebo 
službu koupil a moc o tom nepřemýšlel… říkají tomu marketing.

AKCE, sLEVY, AKCE, sLEVY… ČEŠI JE MILUJÍ, TAK PrOČ NE?

Likvidace prodejNy – totáLNí výprodej 

Taky tě taková reklama už někdy nalákala? Vešel jsi do 
obchodu s oblečením a odcházel s novou mikinou, trič-
kem a se spokojeným úsměvem, jak skvěle jsi na posled-
ní chvíli nakoupil? Možná že za týden obchod skutečně 
zavřeli. Dost možná ale frčel dál a stejný nápis šoupli do 
výlohy i za měsíc. V takovém případě je to zkrátka jen dal-
ší fígl, jak nalákat zákazníky k nákupům.

Při slevách někdy prodávající strhávají původní cenu nebo ji přelepí •	
novou tak, aby ji zákazník už neviděl a nemohl tak porovnat, jestli je 
nákup skutečně výhodný. 
Sleva taky mnohdy bývá třeba jen korunová, ale velký nápis sleva tě •	
ošálí natolik, že koupíš o korunu levněji věc, kterou jsi ani koupit ne-
chtěl.
Některé zboží je v řetězcích v akci skoro celý rok a zdražuje jen krát-•	
kodobě kvůli tomu, aby bylo z čeho slevit – docela nápadné je to třeba  
u kolových nápojů.
Rozšířené jsou i falešné slevy, kdy dojde k umělému navýšení původní •	
ceny a jeho následnému zlevnění, aby sleva byla pro zákazníka dost 
přitažlivá – 60 % zní přece líp než 10 %. pouze dNes ušetříte…

Mazaný obchodník chce, aby se zákaz-
níci do obchodu nahrnuli jako kobyl-
ky – a to hned teď, proto na ně vyvíjí 
nátlak. Ve skutečnosti slevy většinou 
platí déle než jeden den. 

pouze v Našem obchodě… 

Přišel jsi domů, otevřel schránku a našel v ní leták s textem: „Pouze  
v našem obchodě teď zakoupíte LCD televizor za bezkonkurenční cenu 
10 000 Kč. Neváhejte a navštivte naši provozovnu!“ Možná mají skuteč-
ně na skladě super levné televize, ale dost často jde obchodníkům spíš  
o zvýšení prodeje. Když se do prodejny nahrnou davy nadšených zákazní-
ků, prodavač jim s lítostí oznámí, že výrobek, který inzerovali, už nemají.  
A v čem je trik? Obchodník zkrátka počítá s tím, že zklamaný zákazník ne-
chce přijít domů s prázdnou, a tak ho snadno přesvědčí ke koupi něčeho 
jiného. 

4+1 zdarma

Kup si výhodné balení čtyř sušenek a dostaneš jedny 
zdarma. Bezva. Ale koupil by sis normálně pět stejných 
sušenek? Že do zásoby? Ano, ale když je budeš mít doma 
pod nosem, určitě je sníš dřív, než kdyby sis je kupoval po 
jedné. A na příštím nákupu si můžeš koupit dalších  pět. 
Takhle určitě neušetříš…

Akce, slevy, Akce, slevy… Češi je milují, tAk proČ ne?

Když ty marketingové triky znáš, nemůžou tě zaskočit.
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bEZsTArOsTNý NÁKUP 
NA INTErNETU
Kdo dnes nenakupuje na internetu, jako by byl z jiného století. Kou-
pit si nové oblečení nebo objednat stylový notebook či tablet můžeš 
na webu na pár kliknutí. Odpadne tak otravné a zdlouhavé pobíhání 
po obchodech, zboží si můžeš nechat dovézt až domů nebo si ho 
v kamenném obchodě pouze vyzvednout. Na druhou stranu se skvělá 
koupě může někdy proměnit v noční můru a místo úžasných nových 
bot zbyde jen prázdná peněženka.
Jak se tedy nenechat na netu nachytat? Stejně jako v běžných obcho-
dech i na internetu je třeba dávat si pozor na podvodníky. Jako riskuješ 
při koupi mobilu na ulici od překupníka, stejně tak můžeš riskovat při ná-
kupu na neprověřené internetové stránce plné lákavých nabídek na extra 
levné zboží.

JAK POZNÁM bEZPEČNý E-sHOP?
Podívej se e-shopu nejdřív troš-
ku na zoubek. Nejlepší ze všeho 
je vlastní dobrá zkušenost nebo 
doporučení kamarádů a známých. 
Stejně tak ti můžou „poradit“ další 
nakupující přímo na internetu v dis-
kuzích nebo na portálech, které se 
zabývají hodnocením e-shopů. Zjisti 
si vždy základní informace o prodá-
vajícím – zejména údaje o jeho sídle, 

identifikačním čísle (zda skutečně 
existuje), dost důležité jsou také 
kontakty pro případ reklamace. 
Prostuduj si obchodní podmín-
ky – informace o ceně a způsobu 
platby, o dodacích podmínkách, 
právech a povinnostech a ochraně 
osobních údajů. Vždy upřednostni 
obchodníka, který tě o těchto pod-
mínkách řádně informuje.

ZAPLATIT PŘEDEM? ANO, ČI NE?
Chce po tobě obchodník platbu jedině a pouze předem? Potom rozhodně 
zbystři! Drtivá většina obchodů nabízí různé druhy platby, především platbu 
převodem a na dobírku. Dobře si rozmysli způsob platby, a pokud objedná-
váš u daného obchodu poprvé, může být dobírka či osobní odběr bezpeč-
nější volbou. A pamatuj, nejnižší cena nemusí hned znamenat výhru.

ZbOžÍ MI NEVYHOVUJE, CHCI HO VrÁTIT!
Na obrázku bylo tričko úžasné, ale realita je jiná? Pro tento a další případ 
máš právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od koupě a následně zboží 
vrátit. Schovávej si proto kopie všech dokladů o koupi – fakturu, objed-
návku, potvrzení nákupu, všeobecné obchodní podmínky, případně i po-
pis daného zboží – ať se máš čím ohánět v případě možného sporu.

Podívej se na stránkách obchodu 

po logu certifikátu APEK (Asociace 

pro elektronickou komerci).

Jak poznám bezpečný e-shop?

Nezapomeň, že e-shop není půjčovna, a po-
kud zboží opotřebuješ nebo poničíš, peníze 
zpátky nedostaneš!

Zaplatit předem? ano, či ne?

Zboží mi nevyhovuje, chci ho vrátit!

Kudy se asi ta karta 
do toho počítače 

jenom cpe?

Kudy se asi ta karta 
do toho počítače 

jenom cpe?
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VELKý VIrTUÁLNÍ 
ObCHOďÁK 

POŘÁDNě ČTI, KOLIK A ZA CO PLATÍŠPořádně čti, kolik a za co Platíš

Na internetu se vyznáš líp než tvoji rodiče a možná i díky jejich pla-
tební kartě občas něco nakoupíš – telefon, oblečení, sportovní vyba-
vení, zkrátka cokoli. Přes internet je to rychlé a pohodlné, a tak se dá 
nakupovat i v zahraničí – jenže je potřeba mít oči na stopkách.

JEDNO KLIKNUTÍ A UZAVŘEŠ sMLOUVU
Smlouvu můžeš uzavřít už pouhým kliknutím na ikonu „koupit“ nebo 
„objednat“. To je na internetu to super – ale může to být i zrádné. Jsou 
lidé, kteří si zkusmo chtějí projít objednávacím protokolem na webu, 
aby viděli, jaký je ve finále způsob platby. Jenže se mohou spálit, když 
třeba na zahraničním webu nerozumějí všem informacím dokonale.

ONLINE MůžEŠ ODsTOUPIT OD sMLOUVY – VěTŠINOU jak si rychLe prověřit prodejce, jak odhaLit podvod či jak zjistit, 
jaké mohou Nastat probLémy při přeshraNičNím Nákupu v eu a jak 
se jim vyhNout?

evropské spotřebiteLské 
ceNtrum čr se zabývá právy 

spotřebitelů při nakupování od obchodníků z jiných zemí EU, 
Norska a Islandu. Je jedním z 30 členů sítě ESC (ECC-Net) 

a jeho činnost financuje Evropská komise a Česká ob-
chodní inspekce, při níž v ČR působí.

Na cestách do evropských zemí může být užitečná 
bezplatná mobilní aplikace sítě Evropských spotřebitel-

ských center „ECC-Net Travel“, která ti okamžitě sdělí tvoje práva  
v nejčastěji řešených situacích (ubytování, doprava, reklamace apod.) 
a přidá i konkrétní věty v 25 jazycích. Aplikace je dostupná na Google 
Play, v App Store a Windows Phone Store. Když si aplikaci stáhneš do 
svého chytrého mobilu, máš svoje práva při ruce.

Při „nákupu na dálku“ můžeš od-
stoupit od smlouvy do 14 dnů bez 
udání důvodu a bez sankce. To 
je výhoda nákupu přes internet. 
Protože nemáš možnost si zboží 
vyzkoušet nebo nechat předvést 
v obchodě, prohlédneš si ho a vy-
zkoušíš v pohodě doma, a když ti 
nevyhovuje, vrátíš ho. Ale pozor! 
Neplatí to pro audio a video na-
hrávky a počítačové programy, 
pokud jsi už poškodil originální 

obal. Výjimka z tohoto pravidla 
platí i pro ubytování, dopravu  
a zábavní služby, pokud mají být 
poskytnuty v konkrétním termínu, 
například koncerty. Na 14 dní se 
nemůžeš spolehnout ani u služeb, 
které ti podnikatel začal posky-
tovat s tvým souhlasem už před 
uplynutím této ochranné lhůty. 
Právo je plné všelijakých výjimek 
a je dobré na to pamatovat i při 
nákupu přes internet.

a proto

Jirka si špatně přečetl informace na webu lucem-
burské seznamky a uzavřel s ní na dálku smlou-
vu s cenou 549 Kč měsíčně na dobu 6 měsíců. 
Přitom se domníval, že 549 Kč je za celý půlrok. 
Společnost jeho odstoupení od uzavřené smlouvy 
neuznala a jemu nezbývalo než zaplatit přes 3000 Kč. 

Vždy a zcela bez výjimky si pozorně 
prostuduj, co a za jakých podmínek si 
objednáváš. Je lepší nekoupit nic než 
si zbytečně přidělávat problémy. 

VÍŠ, KDO JE NA DrUHé sTrANě?
Zvláště při „Nákupu Na dáLku“ je opatrnost 

na místě. Předem si ověř, s kým máš tu čest 
a za jakých podmínek nakupuješ zboží či objedná-

váš službu. Můžeš tak předejít nepříjemným překvapením. 

Radu a odpověď najdeš na webu 
Evropského spotřebitelského centra: 
w w w.evropsk yspotrebi te l .cz 

Jedno kliknutí a uzavřeš smlouvu

Online můžeš OdstOupit Od smlOuvy – většinOu
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POsTUP PŘI rEKLAMACI
Znáš to, koupíš si nové triko, jdeš  v něm na rande a zjistíš, že jsou 
na látce nepěkné kazy, nebo dokonce díra v podpaží. Trochu ostuda. 
A víš, co bys měl udělat? Triko reklamovat a nenechat se odbýt.

V ČEM TAKOVÁ rEKLAMACE VLAsTNě sPOČÍVÁ?
Jde o uplatnění stížnosti, že se ti výrobek zdá být nekvalitní nebo přestal 
fungovat. A samozřejmě taky požadování nápravy. Jako zákazník na to 
máš právo.

záruční list  
není pro reklamaci  
nutnou podmínkou!

A CO VLAsTNě MůžEŠ POžADOVAT? 
Když se vada vyskytne v prvních 6 měsících od koupě věci, můžeš chtít 
po prodávajícím výměnu či opravu věci – výměnu můžeš ale požadovat, 
jen pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené a pokud vadu ne-
jde odstranit bez zbytečného odkladu (např. když jsou boty bez tkaniček, 
dají se jednoduše doplnit ihned). Když to není možné, můžeš chtít vrácení 
peněz, resp. slevu. 

Později už tvá práva záleží na závažnosti vady – u vad neodstranitelných, 
opakovaných (třetí výskyt vady po opravě) nebo vícečetných (3 stejné 
nebo 4 různé vady současně) máš právo i na slevu či vrácení peněz,  
u banálnějších vad máš právo na odstranění vady, nejčastěji její opravou, 
či máš právo na slevu z kupní ceny. Když bude prodavač výrobek opra-
vovat, určitě si v takovém případě pohlídej, abys pak dostal potvrzení  
o opravě a době jejího trvání. To pro případ, že by zase došlo k problému.

CO sE bUDE DÍT DÁL?
Od chvíle, kdy s prodavačem sepíšete reklamaci, nezbývá než čekat a če-
kat. Podle zákona má prodávající reklamaci vyřídit co nejdříve, nejpozději 
však do 30 dnů od jejího uplatnění, a do té doby nic nezmůžeš. Pokud 
by to ale trvalo déle, můžeš smlouvu zrušit tím, že od ní odstoupíš nebo 
můžeš požadovat výměnu zboží za nové.

V ObCHODě 
Prodavači předlož doklad o koupi a výrobek. Vysvětli, kde je vada,  
a neboj se říct, že chceš věc reklamovat. Je to tvé právo. Obchodník by  
s tebou měl sepsat reklamační protokol (jednu kopii musíš dostat ty), vzít 
si výrobek a reklamaci vyřídit. Je důležité, aby v reklamačním protoko-
lu bylo přesně uvedeno, o jakou vadu se jedná. 
Nezapomeň si pečlivě přečíst, co vlastně po-
depisuješ. Pokud však popis neodpovídá 
stavu výrobku, neboj se ozvat. Neškodí 
si stav výrobku před reklamací 
zdokumentovat.

Rozhodně neprohloupíš, 

když si reklamaci sepíšeš 

i ty sám a kopii dáš proda-

vači k podpisu. Budeš pak 

mít v ruce jistou záruku. 

Pozor, zboží by při reklamaci 

mělo být čisté a kompletní. 

Nemůžeš reklamovat špina-

vé tenisky nebo telefon bez 

nabíječky.

V obchodě

JAK NA rEKLAMACIJak na reklamaci
JAKé VADY NEMůžEŠ rEKLAMOVAT?
Prodávající většinou reklamaci zamítne tehdy, pokud jsi výrobek nějak 
poškodil ty sám nebo když se věc jednoduše opotřebovala běžným uží-
váním. Ty ale určitě sám dobře tušíš, že čaj na klávesnici tvého nového 
notebooku prostě nepatří nebo že ochozenou podrážku bot ti nikdo na své 
náklady znovu nepodrazí.

Nejdůležitější je najít doklad o koupi, kde by 
mělo být uvedeno, o jaké se jedná zboží, kolik 
stálo a kdy sis ho kupoval. Může to být záruč-
ní list, pokladní doklad anebo doklad o platbě 
kartou. Koupi lze prokázat jakkoli, v krajním 
případě třeba i potvrzením tvé kamarádky 
či rodičů, kteří byli u nákupu s tebou. Vad-
ný výrobek pak co nejdříve dones prodejci, 
ať už do obchodu, kde sis věc pořídil, anebo 
do jiné prodejny téhož prodejce. 

A co vlAstně můžeš požAdovAt? 

Jaké vady nemůžeš reklamovat?

Co se bude dít dál?
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Nemáte obal od výrob-
ku, tudíž nemůžete 
výrobek reklamovat. 

Zákonná záruka 24 měsíců platí i na zboží prodávané ve výprodejích, v různých akcích, ale i pro věci prodá-vané za nižší cenu kvůli existující vadě. Platí ale, že výrobek nejde reklamovat pro vadu, kvůli které bylo zboží zlev-něno (vada musí být v takovém přípa-dě uvedená na účtence).

Podle zákona musí být v prodejně 

vždycky někdo, s kým můžeš re-

klamaci vyřídit. Takže si nenech nic 

takového nakukat.

Podle zákona žádný obal mít 
nemusíš. Reklamuješ přece 
výrobek, ne obal! 

Vada výrobku vznikla 
již ve výrobě, obraťte 
se na výrobce. 

To je sice možné, ale za výrobek v ob-
chodě nese zodpovědnost prodejce. 
Proto reklamaci můžeš vyřídit s ním.

Výrobek byl prodáván 
se slevou, tudíž nemáte 
na reklamaci nárok.

Reklamaci vyřizuje pouze 
náš pan vedoucí a ten tady 
dnes není. 

 
Pokud jdeš k prodejci reklamovat např. vadnou čtečku, kte-

rou jsi dostal od někoho jako dárek, a prodejce má možnost si ověřit 
(typicky v e-shopech), že jsi zboží neobjednával ty, ale někdo jiný, má 

prodejce celkem oprávněně možnost tvoji reklamaci zamítnout proto, že 
ji neuplatnil kupující. Prodejce zkrátka odpovídá jen kupujícímu, který 

s ním uzavřel smlouvu a nikomu jinému. Mezi dárcem a obdarovaným 
potom fungují jiná pravidla pro uplatnění reklamace.

 
U oprávněné reklamace máš právo i na ná-

hradu nákladů, které ti reklamací vznikly (cestovné, 

poštovné apod.). Má to háček – musíš si o ně u obchodníka 

říct (nejlíp písemně), doložit je včas (ideálně už při uplatnění 

reklamace) a musí to být náklady účelně vynaložené. Např. když 

reklamuješ prošlý salám v nákupním centru, kam jezdí z tvého 

bydliště MHD, nemůžeš u prodejce uplatňovat náklady na 
benzín do skútru, ale jen cenu MHD.

rEKLAMACE –  
NENECH sE ODbýT

NEOPrÁVNěNý POPLATEK 
ZA NEOPrÁVNěNOU rEKLAMACI
Obchodník ti reklamaci zamítl jako neoprávněnou, a navíc si naúčtoval 
pětistovku za diagnostiku závady? Pamatuj, že za reklamaci (i za neuzna-
nou) si prodejce nemá právo nic účtovat. Je to jen trik obchodníka, jak tě 
stáhnout o nějaké peníze nebo tě od reklamace předem odradit.

Může se stát, že se prodávající bude kroutit a vymlouvat a nebude chtít 
reklamaci vyřídit. Na to ale nemá právo. V takovém případě po něm 
chtěj písemné potvrzení, kde bude uvedeno, proč reklamaci odmítá.

Pokud si to chceš pořádně nastudovat:
Občanský zákoník č. 89/2012 Sb. 
Zákon o ochraně spotřebitele – Zákon 634/1992 Sb.

NEJČAsTěJŠÍ VýMLUVY 
PrODEJCů:

NeoprávNěNý poplatek 
za NeoprávNěNou reklamaci

třída: podvodníci

řád: mlživítřída: podvodníci

řád: mlživí
Vymluvus nehoraznus

Vymluvus nehoraznus

 

Při reklamaci buď aser-

tivní, ale nenech se zbytečně vyto-

čit. Nezapomeň, že s úsměvem jde 

všechno líp.
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ZA CO PLATÍŠ? 
ZA KVALITU? 
ZA KAMPAň? 
Svět je plný reklam, o tom není pochyb. Vždyť každý přece chce, aby 
se jeho zboží prodávalo co nejlépe. A víš, které věci se prodávají nej-
líp? Přece ty, které mají svoji značku. Čím je značka proslulejší, tím 
lépe.
Výrobci používají k označení svých produktů nejen slova, ale také obráz-
ky. Kdo by neznal obrázek nakousnutého jablka nebo hvězdu na botách? 
Cílem výrobce je přesvědčit kupujícího, že z přehršle výrobků dostupných 
na trhu si musí koupit zrovna ten jeho. To lze zařídit tak, že určité značky 
jsou kvalitnější, mají lepší užitné vlastnosti, déle vydrží. Také je ale možné 
nasypat do reklamy neskutečné množství peněz: co na tom, že výrobek 
nevydrží, hlavně že se prodá…

Při výběru zboží proto vždy přemýšlej, zda platíš za kvalitu,  
nebo drahou reklamní kampaň.

…než řízneš, tedy koupíš, udělej si aspoň malý průzkum trhu.

DVAKrÁT MěŘ…

Než něco koupíš, poptej se – v rodině, kámošů, lidí, kterým věříš. Pokud s nějakým výrob-kem měli dobrou zkušenost, dej na jejich doporučení. 

Informovat se můžeš i na in-
ternetu, recenze o výrobku 
nebo obchodu mohou leccos 
o kvalitě zboží nebo služby 
napovědět. 

Dalším zdrojem informací mohou být srovnávací testy. 
Nejlépe je důvěřovat testům specializovaných orga-
nizací, jako např. v Čechách dTEST nebo v Německu 
Stiftung Warentest. Testy publikované v novinách 
taky poslouží, jen pozor na to, aby nebyly ovlivněné 
nějakým inzerentem.

Dvakrát měř…

Jdeš do obchodu a můžeš si vybrat z nepřeberného množství výrobků 
nebo služeb. Zpravidla vybíráme podle kritéria „poměr cena–výkon“  
a už to není jednoduché. Co se ale zamyslet ještě trochu víc a podívat 
se na osobní zodpovědnost při nákupu? Pár bodů k zamyšlení najdeš 
v tomhle článku. 

ZODPOVěDNOsT K žIVOTNÍMU PrOsTŘEDÍ
pravidLo 3r (reduce, reuse, recycLe)

Podstatou pravidla je nevytvářet zbytečný odpad – nakupovat 
uvážlivě (kdy je potřeba nová věc?, kolik čeho vzít?), sledovat 
množství a recyklovatelnost obalových materiálů, zbavovat se 
nepotřebných věcí tak, aby je mohl využít ještě někdo jiný. 

výrobky, které NejméNě poškozují životNí prostředí  
a Lidské zdraví

Existuje alternativa k výrobkům obsahujícím jedy, organická 
rozpouštědla a další látky, které se uvolňují do prostředí a hro-
madí se v našem těle? Jistě ano, měj oči otevřené…

výrobky a potraviNy zbLízka
Nákupem místních výrobků podpoříme „souseda“,  a tím i bla-
ho našeho okolí. Nepřímo také chráníme životní prostředí, pro-
tože snižujeme nutnost dálkové dopravy – šetříme tak ovzduší, 
vodu, silnice, pohonné hmoty atd.

ZODPOVěDNOsT K OKOLÍ
veLké firmy

Velká část zboží, které si kupujeme, je vyráběno v zemích ji-
hovýchodní Asie, Latinské Ameriky a Afriky. Firmy přesouvají 
svoji výrobu do těchto oblastí, protože je zde mnohem levnější 
pracovní síla. Zaměstnanci většiny těchto firem mají extrém-
ně nízké mzdy a šíleně dlouhou pracovní dobu, chybí ochrana 
zdraví na pracovišti, o pravidlech bezpečnosti práce ani nemlu-
vě. Existují i světlé výjimky, zajímej se…

sociáLNí podNiky a chráNěNé díLNy
Sociální podniky a chráněné dílny myslí na „dobro“ za tebe. 
Pracují v nich zpravidla nějak znevýhodnění zaměstnanci, vět-
šina se hlásí k odpovědné výrobě (myslí na životní prostředí, 
podporu svého okolí), zkrátka jim nejde jen o zisk. Koupí jejich 
výrobků jednoduše pomůžeš v mnoha aspektech.

Zodpovědnost k životnímu prostředí

Zodpovědnost k okolí

NÁKUP TAK TrOCHU JINAK
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DVA rOKY ZÁrUKY
Dostal jsi k Vánocům svůj vysněný dárek – čtečku. Jenže i když jsi ji 
opatroval jako oko v hlavě, už po sedmi měsících přestala fungovat.  
Co s tím? Ještě štěstí, že existuje tzv. „záruka“. Ta ti totiž zaručí, že 
můžeš čtečku nebo i jiný výrobek, u kterého se vyskytne vada, u prodá-
vajícího reklamovat a žádat nápravu. 

Občanský zákoník stanoví u spo-
třebního zboží, tedy oblečení, 
elektroniky apod., minimální délku 
záruční doby 24 měsíců. Prodávají-
cí ti může nabídnout i lepší záruční 
podmínky – například zboží budeš 
moct reklamovat ve lhůtě delší, než 
je 24 měsíců. Anebo ti slíbí vždy vrá-

tit peníze i přesto, že bys ze zákona 
měl právo jen na opravu výrobku, 
či ti poskytne bezplatně náhradní 
zboží. A proč by to dělal? Nějak pře-
ce musí porazit konkurenci. Často si 
ale taky nechá za tuto smluvní zá-
ruku extra zaplatit a pak je na tobě, 
jestli si ji přikoupíš, nebo ne. 

Pokud ti prodávající poskytuje lepší záruční podmínky, může je různě 
omezit, například ve 3. roce záruky už nabízí jen opravu výrobku, nikoli 
jeho výměnu. Nikdy ti ale prodávající nemůže zkrátit 24měsíční lhůtu pro 
reklamaci.

DATUM POUžITELNOsTI A MINIMÁLNÍ TrVANLIVOsTI – 
JAKý JE V TOM rOZDÍL?
Datum použitelnosti a minimální trvanlivosti – 
jaký je v tom rozDíl?

sLEVY A ZbOžÍ Z „DrUHé rUKY“
Zákonná záruka 24 měsíců platí i na zboží 
prodávané ve výprodejích, v bazarech, 
v různých akcích, ale i pro věci pro-
dávané za nižší cenu kvůli existující 
vadě. 

datum použiteLNosti („Spotřebujte do…“) se používá u potravin, 
které podléhají rychlé zkáze. Na prošlý jogurt nebo šunku by tvůj žaludek 
nemusel reagovat zrovna nadšeně. Po uplynutí data použitelnosti už pro-
dejce nesmí takové zboží vůbec prodávat. 

datum miNimáLNí trvaNLivosti se používá hlavně u trvanlivých po-
travin (konzervy, těstoviny, balené sladkosti atd.). Rozdíl je v tom, že po 
uplynutí minimální trvanlivosti může prodejce jídlo prodávat, ale jen je-li 
bezpečné, a to za nižší cenu, odděleně od ostatního sortimentu a musí tě 
upozornit, že prošla doba min. trvanlivosti.

NěKTEré VADY PrOsTě NEPrOTLAČÍŠ 
Pokud si koupíš nové polobotky a jdeš si v nich zahrát fotbal, nejspíš už 
nebudou vypadat jako nové. V takovém případě se ti asi jen těžko poda-
ří prodavače přesvědčit, aby ti je vyměnil. Každá věc zkrátka potřebuje 
vhodnou péči, s tím musíš počítat. Rady pro správné užívání a pro údržbu 
výrobku by ti měl říct prodávající anebo je najdeš v návodu k použití.

Záruční dobu nelze zaměňovat  
s životností výrobku – po baterii 
či žárovce nemůžeš chtít, aby ne-
přetržitě fungovaly 24 měsíců. Po-
kud je však máš uložené v zásobě 
a teprve při jejich prvním použití 
zjistíš, že nefungují, pak se o vadu 
jedná. 

Podobně je to s potravinami. Tady 
se nedá mluvit o tom, že by potra-
viny měly vydržet 24 měsíců. 

Ale pozor, obchodník může „po dohodě s kupujícím“ zkrátit záruční dobu 
bazarového zboží, ne však na méně než na jeden rok. Dávej proto pozor, 
co je napsáno v prodejním dokladu! U použité věci nemůžeš reklamovat 
vady, které věc měla, když sis ji kupoval.

Když si budeš pořizovat výrobek ve slevě, zajímej se, proč je zlevněný. 
Platí totiž, že na vadu, kvůli které byl výrobek zlevněný, reklamaci uplat-
nit nemůžeš. Tato vada musí být uvedena v prodejním dokladu. Pokud si 
kupuješ třeba telefon s odřeným displejem za skvělou cenu, nemůžeš po-
čítat s tím, že ti pak poškrábaný telefon prodávající jako vadu uzná.

Některé vady prostě Neprotlačíš

Počkejte! Chci jen 

vědět, jaké máte 

datum spotřeby!
Počkejte! Chci jen 

vědět, jaké máte 

datum spotřeby!

Slevy a zboží z „druhé ruky“
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Takový sympatický pán! 

Koho mi jen připomíná? 

Nebyl v televizi?

ŠMEJDI
Manipulace, nátlak, agrese, ponižování. Super sada hrnců za super 
skvělou cenu, výlet a oběd zdarma. Jak to všechno souvisí? 

KDO JsOU ŠMEJDI?
Organizátoři předváděcích akcí, podvodní prodejci, kteří lákají převážně 
staré lidi na výlety (výjezdní akce), aby jim vnutili předražené nádobí nebo 
cokoliv „praktického“ do domácnosti.

JAK TO fUNgUJE?
Zpravidla senioři nebo jiní důvěřiví a zranitelní lidé dostanou do schrán-
ky pozvánku, kde se uvádí, že například vyhráli nové žerzejové povlečení 
a že si ho mají jet převzít v určený den na zámek. Oběd je samozřejmě 
v ceně zájezdu a účastníky čeká bohatý program. Autobus pro ně bude 
připraven v deset dopoledne před obecním úřadem. 

ŠMEJDI JsOU I TELEfONNÍ NEbO PODOMNÍ 
Šmejdi jsou i telefonní nebo podomní 

CO TY s TÍM?
Bav se o tom s rodiči a prarodiči. Podívejte se třeba společně na doku-•	
ment Silvie Dymákové Šmejdi. Pak už snad nebude třeba nic vysvětlo-
vat a na zámek i oběd si zajedete s babičkou pro jistotu sami. 
Když někdo osloví přímo tebe, nenech se zlanařit. Na ulici nikomu ne-•	
předávej svoje osobní údaje, zvyšuješ tím riziko, že tě někdo bude v bu-
doucnu s podobnými nabídkami kontaktovat.

Na zámku se pak odehraje onen „bohatý“ program. Naprosto nepřijatel-
ným chováním a nátlakem jsou návštěvníci akce nuceni k nákupu hrnců, 
zdravotních matrací a bůhví čeho ještě za neuvěřitelné ceny. Pokud nena-
koupí, nedostanou oběd ani výhru a jsou vystaveni velkému ponižování. 
Jsou případy, kdy šmejdi lidem brali občanky a nechtěli jim je vrátit, do-
kud si něco nekoupí! Sice je tu ze zákona možnost odstoupit od smlouvy 
uzavřené na předváděčce do 14 dnů, ale jak už dáš peníze jednou z ruky, 
těžko se jich domáháš zpět. Podobné firmy mají obvykle krátké trvání  
a brzy převléknou kabát.

Takový sympatický pán! 

Koho mi jen připomíná? 

Nebyl v televizi?

sPÁLIT sE MůžE KAžDý 
Na šmejdy můžeš narazit,  
i když nejedeš zrovna na před-
váděčku – třeba v obchoďáku 
před klasickými prodejnami 
nebo někde u zdravotního stře-
diska, jak tě zvou na bezplatnou 
ukázku masážních křesel, pol-
štářů, kuchyňských přístrojů, 
skvělých nožů apod. – jakoby ná-

hodou získáš slevu, možná i setřeš výherní los, a už se vezeš. K převzetí 
výhry stačí maličkost, koupit předražené zboží třeba za 5 tisíc. Žádná 
výhra není zadarmo.

pozor, šmejdi jsou všude, stále vymýšlejí rafinovanější taktiky, jak se 
dostat k cizím penězům. Buď na pozoru, když u vás doma někdo zazvo-
ní a jde přeprogramovat pevnou linku nebo je od „dceřiné společnosti 
ČEZ“ a chce zkontrolovat jističe… Aby se z technika nevyloupnul podo-
mní prodejce, co ti podšoupne k podpisu i novou smlouvu na telekomuni-
kační nebo energetické služby, a ještě vám okoukne domácnost!

Jak to funguJe?

Česká obchodní inspekce zveřej-
nila případ, kdy spotřebitel provo-
lal 64 tisíc korun, aby dostal úvěr. 

Kdo jsou šmejdi?

Co ty s tím?
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KAM sE ObrÁTIT 
PrO POMOC

sPOTŘEbITELsKé OrgANIZACE

DOZOrOVé OrgÁNY
Na plnění spotřebitelských práv a dodržování zákonů dohlíží dozorové 
orgány. U nás je to zejména Česká obchodní inspekce (www.coi.cz), kte-
rá kontroluje dodržování jakosti zboží a výrobků, zdravotní nezávadnost 
a bezpečnost, podmínky pro skladování a dopravu. V prodejnách, v re-
stauracích a fastfoodech hlídá poctivost prodeje a dodržování zákazu 
užívání nekalých obchodních praktik, u trhovců a zelinářů správně na-
stavená měřidla. 

Kvalitu potravin a nápojů u nás kontroluje Státní zemědělská a potravi-
nářská inspekce (www.szpi.cz).

Důležité je problém neodklá-
dat a začít ho řešit co nejdřív. Např. když 

jsi na dovolené s cestovkou, která nezajistila, co měla, 
je třeba to reklamovat hned na místě u delegáta zájezdu, ne chtít slevu až 
po návratu. To by pak cestovka mohla celkem oprávněně namítat, že máš 
smůlu, protože problém se mohl jednoduše vyřešit na místě.

ADVOKÁTI
Neziskovky jsou dobrá věc, ale když jde do tuhého, hlavně ve složitějších 
věcech, je nejlepší se obrátit na placené odborníky. Těmi jsou v právních 
věcech advokáti – www.cak.cz. Nejlepší je si vybrat specialistu na ochra-
nu spotřebitele. Úvodní konzultace obvykle stojí pár stovek a aspoň pak 
víš, na čem jsi.

MIMOsOUDNÍ ŘEŠENÍ sPOrů, ANEb 
KDYž Už NEVÍŠ KUDY KAM

Konečně po pěti letech jedete s rodinou na prázdniny, ale při cestě 
zpátky strávíte dva dny čekáním na letišti, protože cestovka zkracho-
vala. Když se konečně dostanete domů, nevíte, kde a jak se domoci 
nápravy. Po zaměstnancích se slehla zem.

Mávneš nad tím rukou a necháš to být? Nebo budeš hájit svá práva? 
Jsi přece zákazník a na kvalitní služby máš nárok. Pokud nevíš, jak bys měl 
v takovém případě postupovat, jsou tady organizace, které ti s tím pomůžou.

Můžeš se obrátit na spotřebitelské 
organizace (neziskovky) nebo státní 
dozorové orgány. Spotřebitelské or-
ganizace u nás reprezentuje zejmé-
na Asociace občanských poraden 
(www.obcanskeporadny.cz), která 
v současné době sdružuje 38 občan-
ských poraden a dalších kontaktních 
míst. Tam ti poskytnou nezávislé, ne-
stranné a bezplatné poradenství.

Vyzkoušet můžeš Sdružení českých 
spotřebitelů (www.konzument.cz), 
které ti může pomoct zejména v pří-
padě různých smluv a také ti může 
poradit, jak řešit případné spory.  
Na stránkách www.financnitisen.cz 
provozují Poradnu při finanční tísni, 
kde poskytují služby zdarma. 

Podobně rovněž funguje Sdruže-
ní obrany spotřebitelů – Asociace 
(www.asociace-sos.cz). Tam by ti 
měli poradit, jak správně postupovat, 
když chceš některé zboží či služby 
reklamovat, anebo kde si na prodej-
ce stěžovat. Spotřebitelům radí také 
organizace dTEST (www.dtest.cz), 
která kromě toho nezávisle testuje 
a porovnává zboží. Všechny aktivní 
spotřebitelské organizace najdeš  
na webu www.mpo.cz v sekci 
Ochrana spotřebitele. 

Spotřebitelům, kteří se dostanou do 
sporu s obchodníky z ostatních zemí 
EU, Norska a Islandu, bezplatně po-
máhá Evropské spotřebitelské cent-
rum ČR. 

Když tě obchodník odbude nebo 
vůbec nereaguje, a jsi přesvědčený  
o tom, že jsi v právu, je tu možnost 
se obrátit na některé státní insti-
tuce, které nabízejí mimosoudní 
řešení spotřebitelských sporů. 

V oblasti telekomunikací je to 
Český telekomunikační úřad 
(www.ctu.cz), který řeší hlavně 
spory o výši vyúčtování za tele-
komunikační služby.

V oblasti energetiky (odběr elek-
třiny, vody a tepla) je to Energetic-
ký regulační úřad (www.eru.cz). 

U některých finančních služeb 
potom pomůže Finanční arbitr 
(www.finarbitr.cz).

V ostatních spotřebitelských 
sporech potom nově od  roku 
2016 i Česká obchodní inspekce 
(www.coi.cz). 

Advokáti

MiMosoudní řešení sporŮ, aneb 
když už nevíš kudy kaM

Dozorové orgány

Mamí, tady něco je, 

já se bojím!
Vyřešíme to zítra.

Ale v diáři psali, 
že problém se 
nemá odkládat! Mamíííííí  ííí

   íí

SpotřebitelSké organizace
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PŘÍKLAD „rODINA IDEÁL“

32 30032 300

příjmy za měsíc výdaje za měsíc

c e L k e mc e L k e m

Příklad „rodina ideál“

sCHODEK A PŘEbYTEK
Každý člověk má spoustu přání.  A protože některá jsou materiální, 
je nutné si čas od času položit otázku: „Můžu si tu věc nebo ten 
zážitek dovolit?“ Abys dokázal sám sobě odpovědět, je potřeba se 
zamyslet nad tím, kolik utrácíš a kolik vyděláváš, resp. jaké dostáváš 
kapesné – jinak řečeno zamyslet se nad svými příjmy a výdaji. 

Ideál, protože to dobře vyšlo. Rodina má přebytkový rozpočet – dokáže 
spořit. Takhle by to mělo být. Neměl bys utratit všechny peníze, co 
dostaneš do ruky ještě ten měsíc, ale něco si schovávat na horší časy. 
Co když budeš třeba do hudebky potřebovat novou, lepší kytaru a rodiče 
ti odmítnou přispět? Kde bys na ni vzal?

rOZPOČET? NIC sLOžITéHO…
Abys zjistil, jestli máš peníze na nákup toho, co si přeješ, je docela 
praktické sestavit si rozpočet. Rozpočet neboli bilance příjmů a výda-
jů se zpravidla vytváří na kalendářní měsíc. 

Sestav si cvičně svůj vlastní rozpočet na určitý měsíc  •	
a pak ho srovnej se skutečností. Možná se budeš divit.
Srovnávej ceny výrobků a služeb dřív, než je koupíš.  •	
Můžeš ušetřit hezkých pár korun!
Plať své pravidelné výdaje vždy jako první (jízdné do školy, •	
obědy, poplatky za kroužky).
Nepůjčuj si na hlouposti, které hned „spotřebuješ“.  •	
Splácet něco, co už dávno nemáš, je přece směšné. 
Nezapomínej, že věci jsou věci a ty mají sloužit tobě – ne •	
ty jim. Fakt není potřeba mít každý měsíc nové džíny.

Ať už je tvůj záměr jakýkoliv – od nákupu nového trička přes uspořádání 
narozeninového mejdanu až po koupi nového kola – musíš se zamyslet 
nad tím, jak ho budeš financovat. Máš dvě základní možnosti: buď spo-
řit, dokud nebudeš mít potřebnou částku, anebo si půjčit. Půjčku si ale 
vždycky důkladně promysli, viz článek „KOLIK sTOJÍ PENÍZE“. 

KDYž TO NENÍ IDEÁL
Když v rozpočtu převyšují výdaje (rozpočet je schodkový), dostává se 
člověk pomalu do maléru. Jsou dvě možnosti, jak ho vyřešit: zvýšením 
měsíčních příjmů (přibrat novou práci/brigádu), či snížením měsíčních 
výdajů (o ty, které nejsou nezbytné). 

Češi nejvíc utrácejí za jíd-
lo, tvrdí Český statistický 
úřad. Nejméně výdajů jde do 
vzdělání.

Když to není ideál

Rozpočet? Nic složitého…

NA ZÁVěr

mzda matka

mzda otec

úroky ze spo-
ření a investic

13 000

19 000

300

nájem + energie + voda

internet a telefony

jídlo a pití

drogerie

pojištění

splátky půjček

auto + MHD

děti školní obědy + kroužky

úložky na spoření

10 300

2 500

6 000

1 000

500

3 000

3 000

3 500

2 500

na závěr

Př i jď do le sa na 

jahody,  v ím, jak 

uš e t ř it  za j íd lo!
Př i jď do le sa na 

jahody,  v ím, jak 

uš e t ř it  za j íd lo!
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... NEž ZAČNEŠ CHODIT  
NA brIgÁDU
Kdo by si při studiu nechtěl či nepotřeboval přivydělat nějakou tu 
korunu!? Ale víš, jak na to? Jak si zařídit práci a jakou smlouvu 
uzavřít, aby to bylo pro tebe výhodné?

HrUbý A ČIsTý PŘÍJEM
Z každé výplaty nebo honoráře bys měl platit daně a někdy i sociální nebo 
zdravotní pojištění – viz dále. Jako student máš určitá daňová zvýhodně-
ní, tak se vždycky pořádně poptej!

ten, který ti slíbí ve smlouvě a ze kte-
rého se odečtou daně a pojištění. 

JE TO VěC DOHODY
Další možnou formou zaměstnání je dohoda o pracovní činnosti či dohoda 
o provedení práce.

Dohodu o provedení práce, tzv. dépépéčko (DPP), s tebou může zaměst-
navatel uzavřít na maximálně 300 hodin ročně. 

dpp se musí 
uzavřít písemně 
a měla by obsa-
hovat: 

dobu, na kterou se uzavírá •	
výši odměny a podmínky pro její poskytování •	
dále je dobré si dopředu v dohodě vymezit, •	
co všechno bude tvým úkolem a kolik hodin 
na něm přibližně strávíš 
pokud měsíčně překročí tvůj výdělek 10 000 Kč, •	
je potřeba, aby za tebe zaměstnavatel odve-
dl sociální a zdravotní pojištění 

Dohodu o pracovní činnosti, tzv. dépéčé (DPČ), můžeš uzavřít na brigádu, 
která v průměru za celý rok nepřekročí 20 hodin týdně. 

I dpč musíš 
uzavřít písemně 
a opět musí obsa-
hovat: 

úkol – co budeš dělat •	
dobu, na kterou se dohoda uzavírá•	
rozsah pracovní doby •	
z DPČ zaměstnavatel automaticky odvádí •	
platbu na sociální a zdravotní pojištění, což 
pro tebe znamená nižší čistý výdělek 

ten, který pak dostaneš na ruku 
nebo na účet.

PODEPÍŠEŠ s JEDNÍM, MAKÁŠ PrO DrUHéHO
Zřejmě nejčastějším způsobem přivýdělku mladých lidí je zaměstnání pro-
střednictvím pracovní agentury. Zvláštnost tohoto druhu zaměstnávání 
spočívá v tom, že pracovní smlouvu uzavřeš s agenturou práce, nikoliv se 
společností, u níž pak fakticky pracuješ. Jako „nádeník“ jsi pak povinen 
dodržovat pokyny a instrukce nadřízeného pracovníka společnosti, u kte-
ré pracuješ. Nicméně administrativu kolem smlouvy dělá agentura práce 
a zároveň ti vyplácí i mzdu.

PrACOVNÍ sMLOUVA
Nejčastěji se můžeš nechat zaměstnat na základě pracovní smlouvy.  
Ta se v případě brigád uzavírá většinou na dobu určitou. 

Pracovní smlouva

„ANEbO MůžEŠ NAPsAT DALŠÍ HrU O TrůNY...“„Anebo můžeš nApsAt dAlší Hru o trůny...“

Je to věc dohody

pracovní smlouvu musíš 
dostat od zaměstna-
vatele písemně a musí 
povinně obsahovat: 

uvedení druhu práce •	
místo výkonu práce•	
den nástupu do práce •	
zákon neurčuje, že musí být přímo •	
ve smlouvě vypsaná výše mzdy, 
takže můžeš ke smlouvě dostat 
další papír, tzv. mzdový výměr, kde 
bude výplata sjednána

V neposlední řadě 
lze práce vykonávat 
na základě smlou-
vy o dílo, autorské 
smlouvy a dalších.

Hrubý a čistý příjem

PodePíšeš s jedním, makáš Pro druhého
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HrUbý PŘÍJEM

ČIsTý PŘÍJEM

Takže – Měsíční bránu 

nechám, ale Orlí hnízdo 

přejmenuji na Vlčí skálu...
Takže – Měsíční bránu 

nechám, ale Orlí hnízdo 

přejmenuji na Vlčí skálu...



Hele ,  hrne c 
z lat ých minc í ! 

Dám to 
 

do muzea . . .

. . . a  za ná lezné s i koupím ně jakou k r yptoměnu .

bEZHOTOVOsTNÍ PENÍZE 
Bezhotovostní peníze jsou peníze ve formě záznamu na účtech v bankách. 
Přijde-li člověku výplata na účet, přišla v tzv. bezhotovostních penězích. 
Peníze se pak můžou bezhotovostně dál používat – může se jimi platit 
s pomocí platební karty v obchodě nebo z účtu zaplatit nájem, elektřinu… 
Peníze nejsou fyzicky vidět v peněžence, ale na výpisu z účtu nebo v elek-
tronickém bankovnictví.

nejsou vázány na bankovní účet – v přípa-•	
dě zneužití může člověk přijít jen o tolik,  
na kolik měl nabito, ne o všechno na účtu
při platbě na internetu se nezadávají citlivé •	
údaje (např. číslo kreditní karty) jako při 
platbě běžnou platební kartou

ELEKTrONICKé PENÍZE 
Elektronické peníze fungují jako 
kredit na mobilu. Nabiješ si ně-
jakou elektronickou peněženku 
a platíš, dokud je kredit. 

elektronické peníze vydávají podnikatelé, •	
ne státem ostře sledované banky, takže 
můžeš taky pěkně naletět…
některé peněženky mívají limit, kolik s nimi •	
může člověk celkem ročně zaplatit
je důležité podívat se na poplatky za zříze-•	
ní, transakce, dobití atd.
možnost výběru/směny na hotovostní pe-•	
níze

DIgITÁLNÍ MěNA
Digitální měna je elektronicky vytvořená – jde o jakýsi software, který 
sdílí omezená síť lidí. Digitální měnou jsou např. virtuální peníze v počíta-
čové hře, ale můžou to být i prostředky, kterými se dá platit na internetu 
za zboží a služby.

„CO JE TO KrYPTOMěNA?“
Bitcoin je nejznámější a nejrozšířenější digitální měna. V květnu 2015 se 
dal jeden bitcoin koupit za 5600 Kč. Software bitcoin je naprogramován 
tak, že nikdy nebude v oběhu více než 21 000 000 bitcoinů. Bitcoiny lze 
platit i v některých internetových obchodech. Software nekontroluje žád-
ná vláda ani banka.

PENÍZE POKAžDé JINAK
Když se řekne peníze, mnozí z nás si představí hotovost – bankovky  
a mince, kterými se běžně platí. Existují ale taky bezhotovostní, elek-
tronické peníze nebo kryptoměna. 

eLektroNických 

peNěz

Na co

Bezhotovostní peníze

ElEktronické pEnízE Jako elektronická peněženka 
může sloužit mobil, nějaká karta 
(ne ta běžná platební, kterou mí-
váme k účtu) nebo virtuální účet 
na internetu (např. PaySec nebo 
PayPal).

Digitální měna

„Co je to kryptoměna?“
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CO VŠECHNO sE DÁ sDÍLET
Kromě fotek na facebooku se dají sdílet peníze, byty nebo auta. Lidé 
sdílejí, aby si přivydělali, snížili náklady na živobytí nebo si prostě užili 
víc legrace. Jak to funguje?

COUCHsUrfINg

sPOLUJÍZDA

bIKEsHArINg

Objednej si gauč v cizím bytě a vyraz 
na dovolenou. Když nemáš moc pe-
něz a chceš cestovat, poznat místní 
lidi a kulturu, je to skvělá příležitost.

Spolujízda, Jízdomat, Autostop, Je-
duautem… Když nechceš jet prázd-
ným autem nebo naopak auto nemáš 
a potřebuješ se někam dostat, máš 
možnost najít si spolujízdu a podělit 
se o náklady na benzin. 

Najdi správnou půjčovnu, za malý 
či žádný poplatek sedni na kolo, 
popojeď, zamkni kolo ke stojanu  
a přes mobilní aplikaci nahlas jeho 
polohu. 

sDÍLENÍ PENěZ
Sdílejí se už nejen věci, ale taky peníze. Typickým příkladem je crowd-
funding – online veřejné sbírky, které se díky malým přispěvatelům snaží 
vybrat vyšší cílové částky na zajímavé projekty. Dalším příkladem jsou 
peer2peer půjčky. Zájemce o půjčku vyplní na internetu formulář a sou-
kromí věřitelé si pak mohou vybrat, komu půjčí a za jaký úrok.

ObEZŘETNOsT sE VYPLÁCÍ: 
Různí lidé, různé povahy… Vždycky si dej 
pozor, s kým sdílíš – s kým máš tu čest!

sDÍLENÁ EKONOMIKA
Takzvaná sdílená ekonomika vznikla před pár lety zcela náhodou v USA 
díky nafukovacím matracím a podnikavému duchu mladých designérů. 
Ti totiž nechali ve svém bytě za vlídný poplatek přespat kolegy – účastníky 
konference. Od té doby jejich firma ubytovala už 4 miliony lidí po celém 
světě. 

Dnes je možné sdílet nejen nemovitosti, ale také auta, nářadí, knihy 
a mnohé další. 

Sdílená ekonomika

Sdílení peněz

To to to je omyl, ta ta tak 

to není, tohle je to
hle je ten

, 

Couchsurfing!
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TAHÁK NA TArIfY 
TELEfONů
Víš, co je bílá, modrá nebo zelená linka? Podle čeho poznáš, kolik 
stojí „devítkové“ číslo? 

ČÍsLA INfOLINEK fIrEM A INsTITUCÍ
zelená linka 800•	       
Hovor nikdy neplatíš, vždy je na účet volaného. 
modré linky 81, 83, 843, 844, 845, 846 a 855 •	   
Náklady na hovor sdílíš s volaným podle tarifu svého operátora. 
bílá linka 840, 841, 842, 847, 848 a 849•	     
Cenu hovoru vždy platí volající, opět podle tarifu svého operátora.
předvolby 972, 973 nebo 974      •	
Telefonní čísla Českých drah (972), Armády ČR (973) a Policie ČR (974). 
Platíš jako při hovoru na pevnou linku.

NA sMs sE DÁ TAKY VYDěLAT
Cenu SMS u těchto „devítkových“ (prémiových) čísel udává poslední 
dvojčíslí nebo trojčíslí.

POZOr NA ČÍsLA, KTErÁ ZAČÍNAJÍ DEVÍTKOU!  
žLUTé A DUHOVé LINKY… 

ti můžou snadno udělat díru do peněženky.

900•	  xxY YYY, 906 xxY YYY, 909 xxY YYY    
cenu hovoru za minutu udává 4. a 5. číslice, tedy xx Kč/min.
905 xx•	 Y YYY       
jednorázová cena za hovor je rovna desetinásobku 4. a 5. číslice,        
tedy 10krát xx Kč
908 xx•	 Y YYY       
jednorázová cena za hovor je dána 4. a 5. číslicí, tedy xx Kč

POSLOUCHEJTE, CO SE MI PřIHODILO. 
SEDěL JSEM U NěJAKé TV SOUTěŽE..

NA OBRAZOVCE BYLO PÁR PÍSMEN. 
KDO V NICH NAŠEL JMéNO ZVÍřETE, 
VYHRÁL. HAÚÚÚ, BYLO TO TAK SNADNé! 
MěL JSEM JASNOU ŠANCI, ZATÍM NÍKDO 
NEZAVOLAL!

PAK Mě POřÁD NěKDO NA 
TELEFONU ZDRŽOVAL NESMY-
SLNýMI INFORMACEMI.

NAKONEC SOUTěŽ SKONČILA, ANIŽ 
BY Mě PřEPOJILI DO STUDIA.

NEJRADŠI BYCH VZTEKY SE-
ŽRAL ÚČET ZA TELEFON. CELÁ 
SOUTěŽ JE PODVOD, ZDRŽUJÍ 
VÁS NASCHVÁL KVŮLI VYSO-
KéMU TEL. TARIFU!

NEMOHL JSEM SE DOČKAT, AŽ VYJDE MěSÍC  
A JÁ OPUSTÍM SVOU LIDSKOU PODOBU. JEŠTěŽE 
JSEM VLKODLAK!

řÍKÁ SE „ČLOVěK ČLO-
VěKU VLKEM”, ALE MY 
SE TAK K SOBě NECHO-
VÁME!

Čísla infolinek firem a institucí

Na SMS Se dá taky vydělat

Pozor na čísla, která začínají devítkou!  
Žluté a duhové linky…
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předvolba

900

905

906

908

909

příklad čísla

900 951 234

905 991 234

906 551 234

908 501 234

909 901 234

určení

Obchodní a odborné služby

Jednorázové platby

Soutěže, hry, horoskopy

Jednorázové platby

Služby pro osoby starší 
18 let (erotické linky apod.)

cena

95 Kč/minuta

990 Kč za hovor
(99 Kč x 10)

55 Kč/minuta

50 Kč

90 Kč/minuta

 délka čísla

6místné

7místné

8místné

příklad

902 310

906 06 13

907 02 030

cena zprávy

310 Kč 
(obvykle plus cena sms)

13 Kč

30 Kč 
(obvykle plus cena sms)

okamžik zúčtování

Při přijetí 
odpovědní SMS

Při odeslání zprávy

Při přijetí 
odpovědní SMS

U devítkových SMS je třeba si ještě k ceně zprá-
vy připočítat cenu běžné SMS podle tvého tarifu. 

Jestli jsi zvyklý si např. přes SMS kupovat jízdenky MHD v některých 
větších městech, stojí tě tak jízdenka trochu víc, než kdyby sis ji koupil  
v trafice nebo v automatu na jízdenky.



Vidím, že špatně vidíte. Já bych Vám tam ten PIN klidně naťukal.

PLATEbNÍ KArTY 
Dnes už má u nás platební kartu snad každý a čím dál víc lidí  
u sebe nosí v hotovosti jen malé částky. Vždyť proč by měli riskovat, 
že nechtěně vytratí tisícovku nebo narazí na šikovného kapsáře? Platit 
kartou už se dá skoro všude. Jenomže zlodějíčkové a padělatelé jsou vyna-
lézaví, a tak je potřeba, aby se i majitelé karet měli na pozoru!

Až bUDEŠ TEDY V rUCE DržET sVOJI PrVNÍ KArTU, 
NEZAPOMEň NA TYTO ZÁsADY:

Karta nahrazuje hotovost, a proto se k ní chovej se stejnou 
pečlivostí a obezřetností – nikomu ji nepůjčuj a měj ji vždycky 
pečlivě uloženou.

Kartu nedávej z ruky, popřípadě ji v obchodě či v restauraci 
nespouštěj z dohledu – trvej na tom, aby byla transakce prove-
dena pod tvým dohledem. Jedině tak zabráníš možnému zne- 
užití (např. „skimmingu“ – fyzickému okopírování magnetické-
ho proužku platební karty). Vždy si zkontroluj, že ti prodejce 
vrátil opravdu tvoji kartu. 

Pokud kartu ztratíš, hned zavolej do banky a nech si ji zablo-
kovat.

PIN nikdy nenechávej zaznamenaný v blízkosti karty či na jiných 
místech, kde se dá lehce najít. 

Svůj PIN nikomu neprozrazuj – a to ani policistům či zaměstnan-
cům banky.

Při platbě na internetu si zjisti důvěryhodnost serveru – v přípa-
dě jakékoliv pochybnosti raději zaplať jinak.

Nikdy nesděluj číslo své karty na zjevně nedůvěryhodných serve-
rech, ani ho neposílej e-mailem, a to ani na „důvěryhodně“ vypa-
dající adresy (např. na adresu banky).

Pravidelně kontroluj výpisy z účtů. V případě pochybností  
o provedené transakci informuj svoji banku a předlož všechny 
dostupné doklady (např. doklad o platbě kartou apod.). 

Buď opatrný při používání bankomatů, nikdy si nenech od nikoho 
radit a vezmi si vždy pro jistotu účtenku o provedené transakci. 

Nezapomeň, že někdy stačí znát jen číslo karty a datum její platnosti  
k tomu, aby ji někdo zneužil. 

Výběr peněz v obchodě při 
placení za zboží či služby 
platební kartou. Kromě za-
placení můžeš ještě tam, 
kde to jde (na pokladně na-
jdeš nápis cash back), po-
žádat o výběr hotovosti. 

V roce 2014 bylo v ČR přes 11 mi-
lionů bankovních karet. Lidé ze 
60 % vybírali hotovost z banko-
matu a z 40 % platili u obchodní-
ků. Ve světě je to naopak, ze tří 
čtvrtin lidé platí a z jedné třetiny 
vybírají keš.

Na asi 200 tis. místech 

se u nás dá zaplatit kar-

tou. Bankomatů je téměř 

4500.

zdroj: Sdružení pro bankovní karty

DEbETNÍ KArTA 

KrEDITNÍ KArTA

CHArgE KArTA

CO JE CAsH bACK?

Máš peníze na účtu? Můžeš platit a vybí-
rat…

Nemáš peníze na účtu? Vezmi si půjčku  
a splať v bezúročné lhůtě, jinak bude zle!  
A raději nevybírej z bankomatu, jinak máš 
na krku úroky!

Nemáš peníze na účtu? Plať, ale na konci 
měsíce dostaneš výpis a ten koukej rychle 
zaplatit, jinak ti naskočí velké úroky!

Až budeš tedy v ruce držet svoji první kArtu, 
nezApomeň nA tyto zásAdy:
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KOLIK sTOJÍ PENÍZE
Jakoukoliv půjčku už dneska poskytne kdejaká banka, instituce, sou-
kromá firma nebo osoba. Půjčují si rodiče, studenti na vysoké, ale 
taky středoškoláci. Zkrátka stačí splnit pár základních podmínek  
a můžeš „jít do minusu“. Že je to skvělé? 

NENÍ TO CHArITA
Výhodná a rychlá půjčka… říkají často reklamy. Odevšad se na nás zeši-
roka usmívají lidé, kteří si údajně díky novým dluhům přinesli víc štěstí do 
života. Jenže nic není zadarmo. Ten nový tablet, na který si půjčíš, sto-
jí pravděpodobně díky úrokům a dalším poplatkům skoro dvakrát tolik. 

KDY JE PůJČKA sMYsLUPLNÁ

Takže než se budeš chtít ty nebo někdo z tvého okolí neuváženě vrhnout 
do půjčky, odpovězte si na tyto otázky:

opravdu tuto věc NutNě potřebuji?
Raději si nejdřív dobře rozmysli, jestli nebude lepší si chví-
li počkat a na danou věc si našetřit nebo si koupit levnější 
model. 

kdo mi půjčuje?
Nedůvěřuj každému. Subjekt, který půjčku nabízí, si důkladně 
prověř. Jedná se o zavedenou instituci, nebo o lichváře, který 
ti pak naúčtuje úroky, z nichž se ti podlomí kolena?

koLik za věc ceLkem zapLatím?
Než si půjčíš, spočítej si, kolik tě bude půjčka ve skutečnosti 
stát. Každý si účtuje úroky, proto nakonec nesplácíš jen část-
ku, kterou sis půjčil, ale také procenta navíc, případně další 
poplatky za uzavření smlouvy a správu úvěru. Vždy si nech 
říct celkovou cenu – součet všech splátek, poplatků atd., kte-
rou ve finále zaplatíš.

Neriskuji „baNkrot“?
Splátky si spočítej tak, abys měl dostatečnou rezervu i na 
„horší časy“. Když během splácení onemocníš a nebudeš 
moct chodit na brigádu, na splátku zkrátka nevyděláš. Taky 
počítej s tím, že v průběhu roku přicházejí Vánoce, narozeniny 
blízkých a tak dále, což jsou měsíce se zvýšenými výdaji…

je vybraNý úvěr teN NejvýhodNější?
Dostupné nabídky vždycky porovnej s „čistou hlavou“ a hlav-
ně v klidu. Seznam se důkladně se smlouvou a s úvěrovými 
podmínkami včetně případných sankcí či pokut! 

rozumíš tomu, co podepisuješ?
Podepisuj pouze to, co jsi přečetl a čemu rozumíš. Když něče-
mu nerozumíš, neboj se zeptat. Určitě si smlouvu ještě před 
podpisem vezmi domů a poraď se s někým zkušeným. Pokud 
by ti snad nechtěli smlouvu dát, raději nic nepodepisuj a zkus 
to jinak (nebo jinde). 

www.pomocsdluhy.cz
www.financnitisen.cz
www.ekcr.cz          poradna

NeNí to charita

Kdy je půjčKa smysluplná
Půjčit si má smysl ve chvíli, kdy jsi 
v nouzi a potřebuješ si pořídit věc, 
která je pro tebe nezbytně nutná. 
Například když se vám doma v lednu 
nečekaně rozbije kotel a nemůžete 
ho ihned zaplatit, tak si budete mu-
set nejspíš půjčit. Naopak pořídit si 
půjčku na exkluzivní nový model lyží 
je prostě nesmysl. Už po sezoně bu-
dou mít lyže mnohem nižší hodnotu, 
než za jakou jsi je pořídil. Zato ty se 
budeš ještě v létě mordovat 
na brigádě, abys je spla-
til i s úroky. Půjčka 
má zkrátka smysl ve 
chvíli, kdy si poři-
zuješ věc, která 
v čase neztrácí 
cenu, nebo ji, ješ-
tě lépe, nabývá.

stačí podepsat!
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To mám chytat obráz-

ky? Za co mě máte? 

Tohle nežeru...

sVÍTIVé MELOUNY,  
ŠVEsTIČKY, CITrONY…
Snad každý, kdo se nenarodil do bohaté rodiny, si tu a tam přeje, aby 
ho potkala šťastná náhoda a vyhrál majlant. Čím víc, tím líp, samo-
zřejmě. Někdo si v touze po výhře tu a tam koupí los za dvacku, jiný 
vyzkouší televizní soutěž. Někdy se ovšem z nevinného pokusu vyhrát 
může vyklubat velký průšvih. Zejména pokud jde o hrací automaty. 

JAK TO ZAČÍNÁ
Je to snadné jako facka. Na začátku stačí mít pár kovových mincí. Přised-
neš si k svítivému automatu/kvízomatu nebo videoterminálu a hra může 
začít. Jenomže právě tady, snad více než kde jinde, obvykle platí: První 
vyhrání z kapsy vyhání! A tak přichází časem obvykle namísto tučných 
výher velký propad. Dluhy, kam se podíváš, zničené vztahy s rodinou  
i přáteli a hlavně závislost na automatech neboli gamblerství. 

ZAČArOVANý KrUH
Problém spočívá v tom, že automaty bývají nastaveny tak, aby hráč vy-
hrával minimálně. První výhra hráče namotivuje, a tak snadno uvěří tomu, 
že může vyhrát mnohem víc. Když pak přijde prohra, naopak doufá, že se 
mu podaří dluh dorovnat. V touze po výhře dokáže dotyčný prohrát nejen 
svoje peníze, ale i ty vypůjčené. Často taky dává věci svých příbuzných 
do zastaváren a doufá, že až vyhraje, zase je vykoupí. Navíc postupně 
vzniká další problém, protože člověk se na automatech stává postupně 
závislákem – gamblerem.

HAZArD NA INTErNETU
Kromě klasických automatů, které jsou většinou v nonstopáčích nebo 
kasinech, se vyrojily také internetové herny. Takový internetový hráč 
se může dostat do ještě větší šlamastyky. Protože tráví celé dny i noci  
u počítače, je izolovaný od druhých lidí a okolí tak ani často netuší, co se 
děje. 

www.ostrovzl.cz        prevence        netolismus a gambling
www.stopzavislosti.cz         gambling

Gamblerství 

je závislost, stejně silná jako 

na alkoholu nebo na drogách. Proto by 

gambler ani jeho okolí neměli problém podce-

ňovat a vyhledat odbornou pomoc. 

CO DěLAT, JEsTLIžE NěKDO Z bLÍZKýCH HAZArDNě HrAJE
Uvědom si, že je to problém dospělých. Není to tvoje vina a ty to ne-•	
můžeš vyřešit. 

Soustřeď se na svůj život, školu, svůj smysluplně strávený volný •	
čas.

Zkus hledat pomoc u příbuzných nebo se poraď na lince telefonické •	
pomoci (např. Linka bezpečí na čísle 116 111).

Český zákon nedovoluje hru hazard-
ních her osobám mladším osmnácti let 
a do heren s automaty jim pak úplně 
zakazuje vstup.

Jak to začíná

Začarovaný kruh

Hazard na internetu

Co dělat, jestliže někdo z blízkýCh hazardně hraje
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ZELENÁ DOMÁCNOsT
Planeta Země dostává zabrat. Spotřeba společnosti roste, 
objem odpadu narůstá, zdroje se postupně vyčerpávají. 
Co můžeš udělat, abys aspoň trochu pomohl životnímu 
prostředí? 

Při nákupu spotřebičů je zásadní jejich energetická ná-
ročnost. Úsporné spotřebiče energetické třídy A, A+, 
A++, nebo dokonce A+++ ročně ušetří několik desítek  
i stovek korun. U počítačů, tiskáren, kopírek a další 
kancelářské techniky se energetická šetrnost pozná 
podle značky Energy Star. 

Rozdíl ve spotřebě mezi jednotlivými energetickými třídami se pohybuje 
mezi 10-30 %. Takové nákupy jsou tedy nejen ekologické, ale zároveň šetří 
tvoji peněženku.  

Dále se snaž vybírat výrobky s vratnými obaly a pokud možno od místních 
dodavatelů a výrobců. Takové výrobky nezatěžují životní prostředí a na 
jejich dopravu do obchodů není třeba vynaložit další energii a náklady.

ŠETŘIT ENErgIÍ A VODOU 

důsledně zhasínej. 

klimatizovanou/
vytopenou míst-

nost nevětrej. 

Tato pravidla ti možná připadají trochu legrační, ale věř tomu, že dokážou 
ušetřit až 20 % stávající spotřeby energie ročně! Nezapomeň, že šetřením 
pomůžeš přírodě i svojí peněžence.

www.arnika.org
www.veronica.cz         Zelená domácnost a nakupování
www.greenpeace.org/czech/cz/         Kampaně            Klima 
a energetika              40 tipů, jak šetřit energií 
www.uspornespotrebice.cz
Životní prostředí – prostředí každého z nás?  
(www1.cenia.cz/www/node/284)

Nestav překážky před 

zdroje tepla v jednotli-

vých místnostech (např. 

nábytek) – ty výrazně 

snižují účinnost vytápění.

Při delším nepoužívání 
spotřebičů vypni jejich 

pohotovostní režim (tzv. 
stand-by režim). upřednostni sprchu 

před vanou plnou vody.

Nádobí neumývej pod 
tekoucí vodou , ale v napuš-

těném dřezu. Při vaření používej 
pokličku (nejen že se voda uvaří 
mnohem dřív, ale zároveň ušetříš 

až 75 % energie).

Nepřetápěj – doporučené teploty jsou 
pro obývací pokoj 20–22 °C, pro ložnici 

18–20 °C, pro dětský pokoj 20–21 °C, pro 
koupelnu 22–24 °C, pro chodbu 17–19 °C 

(snížením teploty o 1 °C uspoříš přibliž-ně 6 % spotřebované energie).

TŘÍDIT ODPAD
Se spotřebou roste odpad a jeho  
tříděním aspoň trochu pomůžeš snížit zátěž životního prostředí. 

CHODIT PěŠKY NEbO POUžÍT KOLO, HrOMADNý 
DOPrAVNÍ PrOsTŘEDEK ČI sDÍLET AUTO
Jízda autem je určitě nejpohodlnější, ale když tuhle možnost zvolí 
mnoho lidí najednou, veškeré pohodlí je k ničemu, protože se kvůli 
zácpě lidé do cíle dostanou pozdě nebo vůbec. A výsledné znečiště-
ní ovzduší a hluk znepříjemňují život ve městech úplně všem – i sa-
motným řidičům. Jezdit MHD nebo na kole je taky fajn a ve městech 
s méně auty se příjemněji žije. A pokud potřebuješ na nějakou cestu 
nutně auto, zkus carsharing – viz článek „Co všechno se dá sdílet“.

NAKUPOVAT VýrObKY, KTEré JsOU ŠETrNé 
K žIVOTNÍMU PrOsTŘEDÍ 
Při nákupu se nerozhoduj jen podle ceny, zkus hledat výrobky, kte-
ré jsou nejšetrnější k životnímu prostředí. Takové produkty mívají 
na sobě různé značky. Více se o tom dočteš v kapitole „CO ZNAČÍ 
ZNAČKY?“. 

Šetřit energií a vodou 

Šetřit můžeš i bez jakýchkoliv 
investic, stačí si vzít k srdci pár 
základních pravidel:

Chodit pěšky nebo použít kolo, hromadný 
dopravní prostředek či sdílet auto

Nakupovat výrobky, které jsou šetrNé 
k životnímu prostředí

Zelená domácnost, 

jó, to j
e moje!TřídiT odpad
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JÍDLO Z KOŠE
Kdo z nás nevyhodil někdy svačinu nebo neohrnul nos nad neoblí-
beným jídlem? Možná tě vždycky rozčilovala věta: „Co by za to daly 
děti v Africe…“  Zamysleme se…  Máme skutečně důvod přemýšlet  
o tom, co jíme, pijeme a jak využíváme přírodní zdroje?

CO s TÍM?
Nakupuj a uchovávej jídlo rozumněji. •	
Chovej se střídmě. I když v ČR vyhazujeme potraviny nejméně •	
z celé EU, je to přesto milion tun ročně!  Asi 30 procent činí 
zkažené potraviny a zbylých 600–700 tis. tun použitelného 
jídla je přece škoda, ne?
Pokud máš možnost, přispěj finančně nebo dobrovolnou prací •	
některé z prověřených humanitárních organizací, např. Adře, 
České katolické charitě nebo Člověku v tísni. 

VÁgUs, NEbO frEEgAN?
Víš, že existuje celý životní styl zvaný freeganismus? Ten si zakládá právě 
na co nejmenším zatěžování životního prostředí. Stoupenci tohoto hnutí 
se živí pouze tím, co naleznou vyhozeného v kontejnerech. Zvlášť u super-
marketů je nabídka zboží, kterému třeba jen prošla lhůta spotřeby, velmi 
bohatá. Nejedí samozřejmě shnilé a znehodnocené potraviny, pouze ty, jež 
jsou stále zcela nezávadné.

To je extrémní a individuální cesta, 
ale už jen skutečnost, že lze re-
lativně bez problému takto žít, 
svědčí o způsobu, jakým za-
cházíme s potravinami. 

Jak se k tomu postavíš, je 
zcela na tobě. Každopádně 
není od věci být si vědom 
základní odpovědnosti jak 
za vlastní zdraví, tak za 
životní prostředí.

rOZVOJ, ALE UDržITELNý

Snad nejznámější a zároveň nejjednodušší vysvětlení  pojmu  
udržiteLNý rozvoj (angl. „sustainable development“) je toto:

 „udržitelný rozvoj je tako-
vým rozvojem, který naplňuje 
potřeby přítomných generací, 
aniž by ohrozil schopnost bu-
doucích generací naplňovat 
potřeby své.“

Hlavním cílem je uvést  v soulad hospodářský roz-voj a společenské změny s plnohodnotným zacho-váním životního prostředí dalším generacím.

ObEZITA, NEbO HLADOMOr
Pro mladého člověka žijícího „v srdci Evropy“ je těžko představitelné, že 
někdo může mít takový hlad, až z toho umře. Přesto se tomu tak děje. 
Podle údajů ze zprávy World Disaster Report vydané mezinárodní orga-
nizací Červený kříž trpí na celém světě téměř 1 miliarda lidí podvýživou 
(tj. zhruba 15 % světové populace), značnou část z nich tvoří děti a hlad je 
mnohdy bezprostředně ohrožuje na životě. 

Zároveň ale celých 1,5 miliardy (přibližně 20 % populace) lidí trpí nadvá-
hou. To je trochu zvláštní nepoměr, ne?

Zhruba jedna třetina ve světě vyrobených potravin určených •	
pro lidskou spotřebu se každý rok zničí.
Jenom v ČR to ročně činí asi milion tun potravin, přitom zhruba •	
60–70 % z nich mělo „jen“ prošlé datum spotřeby.
Průměrný konzument v bohatých zemích spotřebuje za rok •	
asi 900 kg potravin celkem. To je téměř dvojnásobek množ-
ství potravin, které se ročně vypěstuje a vyrobí v nejchudších 
regionech planety v přepočtu na hlavu (460 kg)…
Ve „vyspělých“ zemích dlouhodobě roste obezita a nemoci s ní •	
spojené…

Obezita, nebO hladOmOr

Rozvoj, ale udRžitelný

Co s tím?

Vágus, nebo freegan?

www.stuz.cz
www.potravinovabanka.cz
www.vitejtenazemi.cz                     Spotřeba a výroba
www.freegan.info
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ZDrAVé POTrAVINY?
V mnohých potravinách jsou přidané látky, proto je dobré při nákupu 
v obchodě strávit víc času a přečíst si z etikety, co vlastně kupuješ.

PŘÍDAVNé LÁTKY
Na řezníka z vesnice, který prodává zelené maso, se všichni sousedi 
vykašlou, a tak skončí s živností. S poctivostí tedy nejdál dojdeš. To bohu-
žel neplatí o všech velkoprodejcích (z Česka či z daleka), kteří dodávají 
„anonymně“ do obchodů. Stává se, že se snaží maso upravit tak, aby 
bylo co nejtěžší kvůli ceně, co nejrůžovější na pohled a co nejmasovější 
na chuť…

A výsledek? V obchodě zaplatíš za kilo masa, ale když ho doma upečeš 
nebo uvaříš, může vážit dokonce až o dvě třetiny míň. A kromě toho 
přídavné látky, kterými se maso napustí, nemusí být ve větším množství 
zrovna zdraví prospěšné. S přídavnými látkami se setkáš nejenom u ku-
řecích řízků, ale taky u uzenin a jiných potravin. Například často používa-
ný glutamát dodá kousku uzeného „masitou chuť“. Naopak pro zjemnění 
chuti může výrobce do šunky přidat třeba maltodextrin nebo dextrodyn, 
přípravky vyrobené z kukuřice.

ČTI ETIKETY
Na tyhle „fígle“ jsou u nás zákony pořád ještě krátké. Jediné, co tady 
pomůže, je pečlivě číst etikety a vybírat si na základě získaných informa-
cí. Etiketové pravidlo EU totiž zaručuje, že na obalu každé potraviny musí 
být napsáno její přesné složení. 

Díky etiketám se tak dozvíš, jestli jsou kuřecí párky opravdu z kuřecí-
ho masa, nebo spíš obsahují spoustu přídavných látek a okolo kuřete 
jen tak prošly. Potraviny, které najdeš v obchodech, jsou pravidelně 
testovány. Na to dohlíží Státní zemědělská a potravinářská inspekce 
(SZPI – www.szpi.gov.cz). NIC NOVéHO POD sLUNCEM

Nepoctiví uzenáři přidávali dřív do párků mouku, aby ušetřili za maso. 
Za tenhle prohřešek je pak lidé máchali v koších ve Vltavě. Daleko horší 
než mouka jsou dnes  všechna ta „éčka“ a látky dodávající párkům „ma-
sitou“ chuť a barvu.

PŘÍrODA A CHEMIE
Na obalech různých potravin často najdeš nápis „přírodně identická 
příchuť“ nebo „přírodně identické aroma“. Jedná se o příchuť či vonnou 
látku, která byla vyrobena chemicky jako přesná kopie chuti a vůně pří-
rodní. Příkladem může být vanilin, kterým se ochucují sladká jídla 
a nápoje, a který se přidává  dokonce i do parfémů. V přírodě ho najdeš 
jako jednu ze složek plodů vanilovníku. Vědci však přišli i na to, jak 
ho vyrobit uměle, a nazvali ho 4-hydroxy-3-methoxybenzaldehyd.

vyrobci.foodnet.cz
www.zdravapotravina.cz

ČMUCH ČMUCH, 
NěCO VěTřÍM?

TO JSOU BUřTY, 
VYPADÁ TO JAKO 
MASO, VONÍ TO 

JAKO MASO, ALE 
K MASU TO MÁ 

DALEKO... RADŠI SI 
ULOV ZAJÍCE

TO VYKLÁDEJ ŠTěňATŮM, 
ŠEDÁKU. KDYŽ TO JEDÍ LIDI, 

BUDE TO LAHŮDKA!

FUJ, JE MI Z TOHO ŠPATNě. 
AŽ TY LIDI UVIDÍM, SEŽERU 

JE A SPRAVÍM SI CHUť!

I KDYŽ... VLCI LIDI NEŽEROU. ASI PRO-

TO, ŽE SE CPOU TAKOVýMA BLAFAMA. 

JEJICH MASO TAKY NEBUDE ŽADNý 

BIO. HAUUUU, JDU NA TOHO ZAJÍCE.

Přídavné látky

Čti etikety

Příroda a chemie
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výrobce a model

třída energetické 
účinnosti

roční spotřeba energie  
(v zapnutém stavu  
4 hodiny denně)

spotřeba el. energie  
v zapnutém stavu, 
ve W

symbol, který značí snadnou 
viditelnost vypínače, kterým se 
přijímač uvádí do vypnutého sta-
vu s příkonem do 0,001 W

číslo nařízení

(ENERGETICKý ŠTÍTEK TELEVIZORU)

viditelná úhlopříčka obrazovky 
(v cm a v palcích)

CO NAJDEŠ NA ObALECH?
Na prodávaných výrobcích se často vyskytují nejrůznější loga a znač-
ky. Víš, co značí? Ne všechny značky vypovídají o garantované kvalitě 
výrobku.
Některé značky informují o tom, jaké povinnosti splňuje výrobek či obal 
nebo z jakého materiálu je vyroben. Například:

Tzv. označení shody zaručuje, že výrobek splňuje 
příslušné bezpečnostní požadavky stanovené v práv-
ních předpisech EU. Toto označení je povinné.

Energetický štítek najdeš na 
elektrospotřebičích. Udává 
základní informace o výrob-
ku, jeho energetické nároč-
nosti, spotřebě a hlučnosti. 

Jiné značky vypovídají o tom, jaké standardy a zásady se výrobce dobro-
volně zavázal dodržovat. Sem patří různé certifikáty. 

Ochranná značka Práce postižených označuje služby  
a výrobky, které zdravotně postižené osoby skutečně  
a prokazatelně vyrobily, kompletovaly nebo balily. 
Účelem ochranné značky je podpora, zviditelnění, pro-
pagace produktů a práce osob se zdravotním postiže-
ním a jejich zaměstnavatelů. Více viz www.sokcr.cz/
znacka-prace-postizenych/uvodni-informace

Označení pro výrobky ze dřeva (včetně 
papíru) získaného z porostů, které jsou ob-
hospodařovány ekologicky šetrně, sociálně 
prospěšně a ekonomicky životaschopně. 
Více viz www.czechfsc.cz a www.pefc.cz

Označení pro potraviny a řemeslné výrobky od ma-
lých výrobců a zemědělců (zpravidla) z rozvojových 
zemí Asie, Afriky a Latinské Ameriky. Jde o způsob 
obchodování, který jim zaručí prodat jejich sklizeň 
a výrobky za spravedlivou cenu tak, aby se dokázali 
uživit vlastní prací. Pro mnoho pěstitelů tak fair tra-
de představuje příležitost, jak se vymanit ze spirály 
chudoby a neudržitelného ničení přírodního prostře-
dí. Více viz www.fairtrade.cz

KOLIK TOHO VýrObKY A sLUžbY „sEžErOU“?
Napadlo tě někdy, kolik energie, vody a surovin se spotřebuje třeba na vý-
robu cihly, pneumatiky nebo špaget? A jak moc na to doplatí životní pro-
středí? O tom všem se dozvíš  z EPD (celým názvem „environmentální pro-
hlášení o produktu“), které vypovídá o vlivu výrobku nebo služby na životní 
prostředí. Můžeš hledat  např. v české databázi EPD na www.cenia.cz/epd 
nebo v jedné z mezinárodních databází na www.environdec.com

Informuje o tom, že výrobce obalu uhradil finanční 
příspěvek na jeho recyklaci – to je jeho povinnost. 
Neznačí žádnou šetrnost k životnímu prostředí. 

Označení materiálu, ze kterého je obal nebo jiná část 
produktu vyrobena. Dá se z něj vyčíst, do jakého 
kontejneru pro tříděný odpad patří. Seznam přísluš-
ných označení bývá vyobrazen přímo na něm.  Zvlášť  
u plastů taková nápověda přijde vhod.

Všechny značky s červeným okrajem povinně infor-
mují o nebezpečných vlastnostech výrobku. V tomto 
případě o dráždivosti. 

Jedno z označení výpočetní techniky, která splňuje 
stanovenou úroveň energetické úspornosti a dobré 
využitelnosti při práci (design, hlučnost, nízké vyzařo-
vání, kvalita zvuku a obrazu). 
Více viz www.tcodevelopment.com

KoliK toho výrobKy a služby „sežerou“?
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bioodpad je využitelný pro zvy-
šování úrodnosti půdy klíčový, 
navíc oproti anorganickým hno-
jivům naprosto ekologický.  

VÁPNÍK DO TěLA
Pevnost kostí si buduješ od dětství a potřebuješ k tomu především 
vápník, vitamín D a fosfor. Mléko a mléčné výrobky, zejména tvr-
dé sýry, jsou nejvýznamnějším zdrojem vápníku. Bohatší na tento 
minerál je jen mák. V posledních letech se u nás konzumace mléka 
i mléčných výrobků snižuje, je to dobře?

MLéKO JAKO bOHATý ZDrOJ
Pro člověka kavkazského typu (převažující populace středo- a severoev-
ropská) je mléko a výrobky z něj významným zdrojem živin a minerálních 
látek (zejména vápníku) pro celý život. 
Vápník je důležitý pro stav a pevnost kostí. Pokud ho je v těle nedostatek, 
hrozí řídnutí kostí a jejich zvýšená lámavost, tedy osteoporóza.
Do mnoha zakysaných mléčných výrobků se přidávají tzv. probiotika, 
která slouží jako potrava pro „hodné“ bakterie. Pokud jsou tyto tělu pro-
spěšné bakterie dobře nakrmené, hravě zvládnou boj s těmi zákeřnými, 
což má za následek vyšší odolnost organismu vůči virům a infekcím, lepší 
trávení a zlepšení funkce střev.

Vápník obsažený v mléčných výrobcích 
a mléce dokáže lidský organismus vy-
užít až ze 70 %, což je nejvíce ze všech 
potravin.

DENNÍ POTřEBA VÁPNÍKU JE 1200 mg

HIsTOrIE MLéKA
Archeologické důkazy o dojení krav, ovcí a koz pocházející z dnešní-
ho Rumunska a Maďarska jsou staré 7900 až 7450 let. Je ale více než 
pravděpodobné, že tyto národy mléko nepily - pouze je využívali k výrobě 
lépe stravitelných jogurtů, másla a sýrů. Zmínky o pití mléka pocházejí 
z Egypta, zhruba o tisíc let později. Mléko se údajně pilo čerstvé a pouze  
v období, kdy byla kráva v laktačním cyklu (po narození telete).

při použití rostlinných variant:

= 4,8 l sójový nápoj 
= 6,5 l kokosového mléka 
(nezaměňovat s kokosovou vodou)
= 0,46 l makového mléka

JAK sE s bIOODPADEM OHLEDUPLNě VYPOŘÁDAT
Kompostování je jednoduchá věc, nejsnazší to mají majitelé zahrad a za-
hrádek. Pro ty není nic jednoduššího než si zřídit malý kompost a rovnou 
využívat i vzniklý humus. Pokud bydlíš v bytě, můžeš si vyrobit nebo kou-
pit tzv. vermikompostér, ve kterém se o rozklad bez zápachu postarají ží-
žaly. Jako bonus získáš tzv. „žížalí čaj“, fantastické hnojivo pro pokojové 
rostliny.
Nemůžeš nebo nechceš z nějakého důvodu bioodpad kompostovat doma? 
I to má své řešení. Některé obce již zavedly svoz komunálního bioodpadu. 
Případně můžeš využít služeb veřejných kompostáren. 

= 1,03 l mléka kravského
= 0,75 l mléka kozího
= 0,6 l mléka ovčího
= 0,154 kg eidamu 30%
= 0,15 kg eidamu 45%
= 0,13 kg ementálu

V energetice se zase využí-
vají skládkové plyny, např.  
v tzv. bioplynových stanicích 
k výrobě elektrické energie  
a tepla.

UČEbNICI bIOLOgIE  
NA KOMPOsT NEHÁZEJ
Třídit základní suroviny jako papír, plasty nebo sklo jsme si už doce-
la zvykli. Méně rozšířená je ovšem recyklace biologicky rozložitelného 
odpadu. Podle některých odhadů tvoří zbytky jídla, odpad ze zeleně 
atd. až 40 % komunálního odpadu, jak ho tedy efektivně využít?

DÁŠ sI brKO?
Zdají se ti slupky od brambor a posekaná tráva ve srovnání s plasty ne-
škodné? Není to tak úplně pravda. Biologicky rozložitelný komunální od-
pad (BRKO) se sice normálně rozkládá na úrodný humus, potřebuje k tomu 
však dostatečný přísun vzduchu. Toho se mu na skládkách nedostává 
a ve výsledku při anaerobním rozkladu produkuje škodlivé skládkové  
a skleníkové plyny. Ty nejen pekelně zapáchají, ale mohou i vybuchovat.

Dáš si BRKO?

Jak se s bioodpadem ohleduplně vypořádat

www.zeraagency.eu/kompostarny/public
www.kompostuj.cz  Víme jak 
         Vyrobte si kompostér

Mléko jako bohatý zdroj

Historie mléka
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NěCO TU NEHrAJE
Ve všech obchodech dnes hraje hudba, která ti má navodit pocit pohody 
a motivovat tě k co nejobjemnějšímu nákupu. A když si sedneš někam do 
hospody, skoro vždycky je tam zapnutá televize nebo hraje rádio, a tak 
často není slyšet vlastního slova.  Pak přijdeš domů a pustíš si hudbu do 
sluchátek…

DOPrAVA DO TICHA 
Většina lidí už si ani všudypřítomný hluk neuvědomuje. Dojde jim to až ve 
chvíli, kdy se ocitnou na skutečně klidném a tichém místě. Byl jsi někdy 
v lese protnutém dálnicí? Až tam si uvědomíš, že zdánlivě nevýrazný šum 
projíždějících aut je slyšet na mnoho kilometrů, mnohdy daleko dřív, než 
samotnou dálnici spatříš. 

Z TOHO HLUKU MI AsI PŘEsKOČÍ
Víš o tom, že nadměrný přísun zvuků zvyšuje agresivitu? Přemíra zvuků 
dráždí nervovou soustavu, hluk má poměrně významný vliv na psychiku 
jednotlivce a často způsobuje únavu, depresi, rozmrzelost, agresivitu, 
neochotu, zhoršení paměti a celkové snížení výkonnosti. 

POsLOUCHEJ sVůJ sMOg
Dnes už nikoho nepřekvapí, že máme ovzduší zamořené smogem. Naši 
předkové by se nestačili divit, někteří z nich na tom, bohužel, mají 
svůj podíl. Ale hlukový smog? 

COPAK V TOM KrAVÁLU MůžU ODPOČÍVAT?Copak v tom kraválu můžu odpočívat?
„Několik mých známých spává celou noc při zapnuté televizi. Údajně by 
bez takového pozadí neusnuli. Pro mě se nocleh u jednoho z nich proměnil 
v noční můru. Celou noc mě probouzelo střílení ze zbraní, které se střídalo 
s „duchaplnými“ reklamami, a mezi tím se mi o tom všem dohromady 
zdálo. Ráno jsem vstával, jak kdybych se nějakého z akčních příběhů 
opravdu účastnil.“                               Dominik, 21 let

CHTěLO bY TO NěJAK ŘEŠIT, ALE JAK?
Reguluj hlasitost televize, rádia a vlastně všeho, co dělá zvuky  •	
(i ty příjemné!).
Při nákupu spotřebičů věnuj pozornost i jejich hlučnosti.•	
Když používáš sluchátka, vyber si taková, která se dávají na uši  •	
(nepoužívej „špunty a pecky“, které se dávají do uší).
Nepřispívej k hlukovému smogu svého okolí.•	
Nestoupej si na koncertech do bezprostřední blízkosti reproduktorů.•	

Spánek by měl být dobou tiché-
ho odpočinku. I když si myslíš, že 
při spánku okolí nevnímáš, není 
to pravda a mozek, místo aby si 
odpočinul, neustále zpracovává 
podněty z okolí, například ze za-
pnuté televize či rádia. 

Hlukový smog je moderní označení pro prostředí, 

které je zahlceno nejrůznějšími zvuky. Zkus se na 

chvíli zaposlouchat do svého „smogu“ – vrčí po-

čítač, pípají SMS, někdo telefonuje… Venku jezdí 

jedno auto za druhým a houkají vlaky. 

Něco tu Nehraje

Doprava Do ticha

Z toho hluku mi asi přeskočí

TINNITUs
S hlukem bezprostředně souvisí i civilizační choroba zvaná tinnitus. 
Vyznačuje se neustálým šelestem a šuměním v uších. Je to velmi ne-
příjemné a psychicky vyčerpávající onemocnění způsobující nespavost  
a deprese. Trpí jím mnoho hudebníků a tradičně bývalo doménou  dělníků 
pracujících v hlučném prostředí. S přibývajícím hlukem se ale šíří i mezi 
obyvateli hlučných měst.

JAKé ZVUKY JsOU rIZIKOVé?
Čím je zvuk hlasitější a čím déle působí, tím je riziko poškození sluchu 
vyšší. Sluch je přímo ohrožen, pokud jsme vystaveni hladině 100 decibelů 
(hluk vlaku projíždějícího v naší blízkosti) po dobu 2 hodin nebo 90 deci-
belům (pneumatická vrtačka, hlučná křižovatka) po dobu 20 hodin. 

Ztráta sluchu může být dočasná nebo trvalá. Dočasná ztráta sluchu (např. 
akustické trauma) je poškození, ke kterému dojde krátkodobým silným 
zvukem. Trvalá ztráta sluchu je způsobena ztrátou vzrušivosti vláskových 
buněk vnitřního ucha. Takové poškození sluchu je nenávratné a neléčitel-
né! Optimální hladina hlasitosti při poslechu doma je do 85 dB, přípustná 
hladina reprodukované hudby je maximálně 95 dB, při koncertech 100 dB.

Chtělo by to nějak řešit, ale jak?

Jaké zvuky Jsou rizikové?
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LAJKUJEŠ?
S největší pravděpodobností už máš, stejně jako naprostá většina tvých 
vrstevníků, účet na některé sociální síti (Facebook, Twitter, Spoluza-
ci.cz). Sociální sítě zažívají obrovský boom, dennodenně je používá 
spousta lidí a nezřídka na sebe jejich prostřednictvím prozrazují víc, 
než je na místě.
Sociální sítě jsou skvělým způsobem, jak být v obraze a zůstat v kon-
taktu s kamarády z celého světa. Jejich prostřednictvím se výbor-
ně osnují plány, sdílejí fotky a videa a šíří mnohé užitečné informace  
a tipy, stejně jako nepřeberné množství balastu.

Je dobré si ale uvědomit, že se jedná jenom o virtuální komunikaci, 
která má ke skutečnému kontaktu velmi daleko. Sociální sítě z tebe 
samozřejmě neudělají „asociála“, jak tvrdí někteří jejich skalní odpůr-
ci. Je ale úplně nesmyslné trávit hodiny a hodiny na Facebooku – tento 
čas bys mohl strávit s kamarády z Facebooku někde venku.

sKrYTÁ IDENTITA

Na Facebooku se o uživatelích hromadí nepřeberné množství informací, 
a to i dost osobních. Provozovatelé Facebooku se k ochraně osobních 
údajů jeho uživatelů staví dost laxně a spousta lidí své účty nechává 
veřejně přístupné,  prozrazuje na nich cokoliv. Mnoho lidí tak kvůli tomu  
přišlo o práci nebo si zadělalo doma či ve škole na pořádný problém.

Sociální sítě poskytují obdob-
ně jako zbytek internetu znač-
nou anonymitu a neosobnost. 
Každý si může vytvořit falešný 
účet a pod jeho jménem napá-
chat trochu rozruchu. Není nic 
jednoduššího a nebohé oběti to 
může docela pokazit život. Vtip 
je to  špatný, ale dokud všechno 
zůstane v rovině zlomyslnosti, 
ještě to jde. Horší je, že za face-
bookovým účtem se může skrý-
vat opravdu úplně kdokoliv.

A JEN TAK NA OKrAJ… ČETL sIs PŘI ZAKLÁDÁNÍ úČTU 
NA fACEbOOKU UžIVATELsKé PODMÍNKY? VÍŠ, žE:

jsi vstupem na Facebook jeho provozovatelům udělil •	
„v souladu s tvým nastavením soukromí“ […] právo 
na „nevýhradní, přenosnou, převoditelnou, celosvě-
tově bezúplatnou licenci na použití veškerého obsahu 
podléhajícího duševnímu vlastnictví“?
nesmíš používat Facebook, pokud je ti méně než 13 let?•	
ses zavázal udržovat své kontaktní informace přesné •	
a aktuální?
jsi slíbil neposkytovat falešné osobní informace a bez •	
povolení nevytvářet účet pro nikoho jiného?
jsi souhlasil s tím, že nebudeš označovat bez souhla-•	
su na Facebooku ty, kteří nejsou jeho uživateli nebo 
s označováním nesouhlasí?

VÍŠ, žE…… existuje software, který dokáže rozpoznat 

obličej podle speciálních rysů obličeje. Není zatím ještě 

dokonalý, ale i tak už ho zkusmo používala londýnská policie 

k identifikaci vandalů zachycených na bezpečnostních kame-

rách. Jako „adresář“ používala policie právě obrovskou databázi 

fotek Facebooku. A byla docela úspěšná, vandalové byli dopade-

ni. Negativem je ale třeba to,  že by toto automatické rozpoznávání 

obličejů mohly aplikovat totalitní státy na perzekuování účastní-

ků „nepovolených“ demonstrací.

OVLÁDNI MAsY!
V uplynulých dvou letech se ukázala moc sociálních sítí mobilizovat veliké 
množství lidí. Staly se například hlavním informačním kanálem ke svolá-
vání občanských protestů na Blízkém východě nebo v Rusku a podobným 
způsobem fungují i v České republice. Nemusí jít hned rovnou o politickou 
angažovanost, sociální sítě dokážou svolat lidi na kulturní akci nebo oslavu 
– jejich hlavní předností je právě rychlost a schopnost oslovit mnoho lidí.

www.uzijsisoukromi.cz/socialni-site
www.e-bezpeci.cz

Podle posledních odhadů je v ČR 

kolem 4,5 milionu uživatelů sítě 

Facebook. Síť je v ČR bezkonku-

renčně nejužívanější ze všech.
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PŘÍKLADY ZÁVADOVéHO 
JEDNÁNÍ NA INTErNETU
Informační a komunikační technologie nám umožňují využívat pest-
rou paletu služeb, komunikovat s přáteli kdykoli a na velkou vzdále-
nost, nebo se podělit o své zájmy a zážitky prostřednictvím sociálních 
sítí. Díky otevřenosti internetu a anonymitě však nelze nikdy přesně 
odhadnout, kdo je na druhé straně. Proto mohou vyvstat určitá rizi-
ka, na která je třeba si dávat pozor.

Kyberstalking má specifické fáze 
útoku. Zpočátku se útočník sna-
ží opakovaně navázat kontakt 
pomocí sociálních sítí, e-mailů, 
SMS zpráv, nebo zasíláním ne-
vyžádaných dárků. Když oběť  
na toto nereaguje, přistoupí útoč-
ník k výhružkám s cílem vzbudit  
u ní obavy a strach. K takovým vý-
hružkám často využívá detailních 
znalostí ze života oběti (vím, kde 

jsi, co děláš, vidím tě, vím, co máš 
na sobě,…). Aby umocnil pocit 
strachu, pronásleduje stalker oběť 
například cestou ze školy, z práce 
nebo na ni opakovaně čeká před 
domem. S počtem interakcí pře-
chází počáteční obdiv útočníka 
v nenávist k oběti, vzrůstá jeho 
agresivita a zvyšuje se riziko fyzic-
kého napadení, které může skončit 
až smrtí pronásledované osoby.

KYbErsTALKINg
Tento termín označuje systematické, dlouhodobé, opakované a stále se 
stupňující jednání, které může mít velké množství podob. Oběťmi nebez-
pečného pronásledování se prakticky mohou stát lidé všech věkových 
kategorií. Útočník si většinou vyhlédne objekt svého zájmu na základě 
určitého povahového rysu či sympatií, zjistí si o něm z internetu detailní 
informace a začne jej sledovat. Nejčastějšími oběťmi kyberstalkingu jsou 
známé osobnosti, idoly či bývalí partneři.

KYbErŠIKANAKYBERŠIKANA

kyberšikana je zneužívání 
informačních a komunikač-
ních technologií k záměrné-
mu znectění druhé osoby.

Má zpravidla za následek ublížení 
na zdraví nebo jiný druh poškoze-
ní oběti a jsou známy i skutečné 
případy, kdy kyberšikana skončila 
sebevraždou oběti. 

Oproti šikaně je toto jednání nebez-
pečnější proto, že se odehrává ve 
virtuálním světě, který nezná hranic 
a dopad útoku tak může být mno-
hem rozsáhlejší. Zároveň během 
útoku většinou nedochází k přímé 
interakci mezi obětí a útočníkem.

anonymita útočníkovi umož-

ňuje větší agresivitu při jed-

nání bez ohledu na následky.

Kyberšikana se v současné době netýká pouze dětí a dospívajících, ale 
může se projevit například i mezi kolegy v pracovním kolektivu.

Tento druh závadového jednání může být náhodný, kdy se oběť nechtě-
ně stane terčem tak, že se zapojí do nevhodné komunikace. Oproti tomu 
se může jednat o cílený útok proti konkrétnímu člověku. Útočník napadá 
oběť opakovaně například tak, že o ní zveřejňuje urážlivé statusy na so-
ciálních sítích a ponižující fotografie nebo videa. Agresor zároveň svým 
jednáním podněcuje k nenávistnému chování i další uživatele internetu.

KYBERSTALKING
Vztah mezi obětí a stalkerem může mít některou z následujících podob:

Oběť útočníka zná a ví, že on je tím, kdo ji obtěžuje.•	
Oběť útočníka zná, ale neví, že on je tím, kdo ji obtěžuje.•	
Oběť útočníka nezná. Nemusí nikdy přijít do kontaktu.•	

Aby bylo možné se proti výše uvedeným příkladům útoků bránit, je vhodné 
řídit se pravidly, která jsou uvedena v článku „PRAVIDLA BEZPEČNĚJŠÍHO 
CHOVÁNÍ NA INTERNETU“. Díky nim je možné udělat z kyberprostoru 
bezpečnější místo.

Ha ha vlku, vidím, že 
tu na mě číháš. Máš smůlu, 

odtáhneš dnes s prázdným 
břuchem a ještě budeš litovat, 
že jsi na woogle+! Hned jdu 

volat myslivci, těš se!

Ha ha vlku, vidím, že 
tu na mě číháš. Máš smůlu, 

odtáhneš dnes s prázdným 
břuchem a ještě budeš litovat, 
že jsi na woogle+! Hned jdu 

volat myslivci, těš se!
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siLNé 
hesLo

aktuaLizovaNé 
aNtivirové 

zabezpečeNí

pozor Na to, 
co sdíLíš a s kým 

komuNikuješ!
pozor Na to, kde 
se připojuješ!

Co (ne)dělat po teChniCké stránCe?

Jak (ne)komunikovat? 

PrAVIDLA bEZPEČNěJŠÍHO 
CHOVÁNÍ NA INTErNETU
...čti, ať víš, čemu a jak se vyhnout na cestě kyberprostorem.

V ÍC SE DOZ V ÍŠ NA: 
e-bezpeci.cz

OsObNÍ úDAJE JsOU  
KLÍČEM KE TVéMU 
sOUKrOMÍ
Osobní údaje jsou informace, které vypovídají o tvém soukromí  
a mohou často prozradit více, než si přeješ, aby bylo známo.

Osobní a citlivé údaje informují o tvém jménu a příjmení, adrese bydliš-
tě, datu narození, ale také o tvých vlastnostech, názorech a zálibách,  
o tvé rodině, zdraví a dalším.

PrO OCHrANU sVéHO sOUKrOMÍ MůžEŠ HODNě  
UDěLAT sÁM:

rozmysli si dobře, zda zveřejníš své osobní údaje•	
hesla a přístupové kódy nikomu nesděluj•	
pozor na informace o místech a trasách, kde se pravidelně pohybuješ, •	
nebo o odjezdu na dovolenou
nevěř každé informaci, kterou získáš na internetu•	
pamatuj: co jednou zveřejníš na sociálních sítích, to už nikdy zcela ne-•	
odstraníš.

Více o tom, jak chránit své soukromí, najdeš na stránkách www.uoou.cz 
v rubrice Pro mládež. Zde jsou také informace o soutěži „Moje soukromí! 
Nekoukat, nešťourat!“, kterou Úřad pro ochranu osobních údajů vyhlašu-
je každoročně u příležitosti mezinárodního Dne ochrany osobních údajů.

JAK (NE)KOMUNIKOVAT? 
Nevěř všemu, co se na internetu dozvíš. Když nevíš, zeptej se 
někoho, komu důvěřuješ.
Neuveřejňuj o sobě, své rodině a svých kamarádech žádné citli-
vé ani osobní informace.
Nikomu neposílej své intimní fotografie. Ani je sám nezveřejňuj.
Dávej si pozor na podezřelé zprávy, videa, e-maily a odkazy.
Ověř si totožnost člověka, se kterým komunikuješ.
Když se s někým nechceš bavit, tak se s ním prostě nebav.
Když narazíš na problém, se kterým si nevíš rady, poraď se  
s někým dospělým.

CO (NE)DěLAT PO TECHNICKé sTrÁNCE?
Nikdy nikomu nesděluj svá hesla. Používej silná hesla a jednou 
za čas je změň. (silné heslo: minimálně 8 znaků, kombinace pís-
men, číslic a speciálních znaků)
Na počítačích mimo domov (ve škole, u kamaráda, v knihovně,  
v kavárně) nikdy neukládej hesla a přihlašovací údaje do paměti 
počítače.
Pravidelně aktualizuj své antivirové zabezpečení. Jednou za čas 
otestuj své zařízení.
Zálohuj soubory ve svém počítači. V případě potřeby je pak mů-
žeš kdykoli obnovit.
Neotevírej obsah nalezených paměťových zařízení (USB, …) 
na svém počítači.
Když používáš nezabezpečenou veřejnou WiFi síť, nikdy na ní 
nenakupuj, nekontroluj své účty ani nepřistupuj k důvěrným sí-
tím nebo datům.

JAK sE JEDNODUŠE ZAbEZPEČIT?

1

2

3
4
5
6
7

1

2

3
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6

Pro ochranu svého soukromí můžeš hodně  
udělat sám:
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DůVěŘUJ, ALE PrOVěŘUJ
Dostal jsi za úkol vypracovat referát, a tak si prostě sedneš k internetu… 
Něco zkopíruješ, něco trochu přepíšeš, upravíš a dílo je na světě…
Ale co je psáno, nemusí být dáno. Občas je dobré prověřovat zdroje a taky 
zapojit vlastní rozum ! 

JAKÁ JsOU TEDY OsVěDČENÁ PrAVIDLA  
PrO sPrÁVNé ČErPÁNÍ INfOrMACÍ Z WEbU?
Jaká Jsou tedy osvědčená pravidla  
pro správné čerpání informací z webu?

I rEDAKTOŘI NOVIN JsOU JEN LIDé…
To vše samozřejmě neplatí pouze pro internetové zdroje. Člověk má sice 
tendenci považovat tištěné noviny, časopisy či knihy za důvěryhodnější, 
ale trocha obezřetnosti je dobrá i v jejich případě.

Většina českých i zahraničních novin je nějakým způsobem názorově ori-
entována a řídí je, vlastní a píšou konkrétní lidé, což se na podobě před-
kládaných zpráv může značně podepsat. Proto je dobré se vždycky za-
myslet nad tím, jakým způsobem autor přistupuje k faktům, zda a jakým 
způsobem argumentuje, co mohl svým textem zamýšlet… 

Je jasné, že nemůžeš dohledávat a ověřovat všechno, co se někde do-
čteš či doslechneš, ale je zdravé k věcem přistupovat s lehkou nedůvě-
rou. Začít můžeš třeba právě u tohoto diáře.

Zdroje, ze kterých čerpáš, by měly být 

věrohodné. Je velký rozdíl mezi objektiv-

ní informací a názorem, který redaktor do 

textu uvede. Může to být totiž pouze jeho 

pohled na danou věc.

Vždycky si informaci ověř i z jiných 

zdrojů – z knihy, encyklopedie nebo 

jiných věrohodných stránek. Je sice 

fajn, když si můžeš článek stáhnout 

a nemusíš v dešti do knihovny, ale 

mysli na to, že každou informaci je 

potřeba potvrdit.

Přestože se internet tváří jako médium, na němž lze nalézt vše, opak je pravdou. Drti-vá většina lidského vědění stále (především z důvodu autorských práv) na internetu není. Proto nebývá od věci najít si cestu do nejbližší knihovny. Možná budeš překvapen, co všech-no ti většinou laskaví knihovníci na tvé přání dokážou najít. 

mysLi kriticky

důvěřuj, aLe prověřuj

papír je papír

I redaktořI novIn jsou jen lIdé…

Snad každý student dnes používá Wikipedii. Je to úžasný 
projekt, na kterém dobrovolně spolupracuje mnoho lidí  
z celého světa a díky kterému se podařilo svépomocí shro-
máždit obdivuhodné množství 
informací. Informační zdroj 
je to nedocenitelný, dob-
rovolnost a otevřenost má 
však bohužel také svou 
stinnou stránku. 

Právě kvůli tomu, že do stránek 

na Wikipedii může zasahovat 

úplně každý, se na ní objevují 

nejen chyby, ale někdy dokonce 

i záměrné manipulace s texty.

Internet je jedno velké bludiště. 
Ano, najdeš na něm obrovské 
množství informací, například  kdy 
v novověké Evropě proběhl první 
pohřeb žehem nebo kdo je žijícím 
potomkem posledního českého 
krále. A navíc nemusíš ani nikam 
chodit, stačí zapnout počítač  
a surfovat. Jenomže není stránka 
jako stránka.

Najít můžeš internetové encyklo-
pedie a slovníky, které přinášejí 
věrohodné a objektivní informa-
ce sestavené odborníky, ale taky 
manipulativní stránky, které jsou 
sestavené „na zakázku“ a sledují 
různé, na první pohled nejasné po-
litické, reklamní či jiné cíle.

Co se tu válíš, 

máš psotník?

Ne, píšou na webu, že prý žereme lidi a neprobudíme se, když nám někdo nožem párá břicho!
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JAK JE TO sE sTAHOVÁNÍM
Představ si, že slyšíš v rádiu písničku, která se ti zalíbí, a chceš si 
ji poslechnout znovu. Rád by sis ji stáhl a nahrál do mobilu. Kde 
a jak to ale udělat, abys při tom neporušil zákon?

TOrrENT
Torrent je název souboru (s koncovkou .torrent), který tě pomocí speci-
álních programů připojí na server, ze kterého můžeš stahovat. Podstatou 
torrentů je stahování a sdílení zároveň. Takže když něco stahuješ přes 
torrenty, zároveň sdílíš tu část, kterou už máš staženou. V tu chvíli poru-
šuješ zákon. Ve sdílení je problém, takže torrenty taky ne-e.

Stahování hudby i videa (filmů) 
chráněných autorským zákonem  
z internetu je za určitých podmínek 
legální. Podle autorského zákona 
má každý právo pořídit si jednu 
kopii autorského díla, kterou bude 
používat výhradně pro vlastní po-
třeby. To ovšem neplatí o stahová-
ní jakéhokoliv softwaru – u toho je 
stahování nelegální vždy, pokud se 
nejedná o freeware, open-source 
či jiné specifické licence.

YOUTUbE
YouTube určitě znáš. Najdeš tam spoustu písniček, skvělá videa a nejeden 
celý film. Jak je to ale na tomto serveru se stahováním? Pokud videa na 
YouTube pouze sleduješ, nehrozí ti žádná pokuta. Jinak by tomu však bylo, 
kdyby ses rozhodl video stáhnout, to totiž YouTube zakazuje.

Pokud si chceš písničku stáhnout a zároveň přispět svému oblíbenému 
interpretovi, navštiv nějaký z internetových obchodů s hudbou, například 
iTunes nebo Supraphonline. Některé kapely to umožňují přímo na svých 
webových stránkách, což má tu výhodu, že tvé peníze snáz doputují přímo 
k interpretovi a „nevytrácejí se“ po cestě. 

CO To, že je na internetu některé dílo 
volně přístupné (například ama-
térské video, které natočil tvůj 
kamarád, nebo hudební nahrávka 
školní kapely), ještě neznamená, 
že s ním můžeš nakládat zcela 
libovolně. I tato díla podléhají 
ochraně autorského zákona a pla-
tí pro ně stejná omezení jako pro 
jakoukoliv jinou hudbu či video. 
Není tedy možné je bez souhlasu 
autora dále veřejně šířit.

Co 

YouTube

TorrenT

LEgÁLNÍ?LEgÁLNÍ?JE A CO NENÍ JE A CO NENÍ 

Youtube . . .  to j e  ně jaké 

pole?  A daj í  s e  tam sle -

dovat tak y  j e len i? Youtube . . .  to j e  ně jaké 

pole?  A daj í  s e  tam sle -

dovat tak y  j e len i? 
vLoG – video blog – webový seriál 
na pokračování

Let's pLay – video, jak někdo hraje 
počítačovou hru a komentuje ji

viráL – video natočené za účelem 
masového sdílení; sází se na to, že 
se obsah bude šířit od uživatele  
k uživateli jako virus

Kolik dostaneš?  
1–3 haléře za 1 zhlédnutí. 

Chceš víc? Toč anglicky!

YOUTUbEr 
… je osoba, která na internetovém serveru YouTube nahrává videa, 
ale také dlouhodobě sleduje nahrávky ostatních.

YOUTUbEr JAKO žIVNOsT
Chceš zkusit vydělat na YouTube? Stačí nápad a trocha štěstí. Jako tvůr-
ce videí vyděláš tak, že povolíš, aby do nich Google umístil reklamu. Ta má 
podobu spotů, textové reklamy, ale třeba i ankety. Peníze dostaneš za to, 
že lidé na reklamu koukají a klikají. Musíš tedy oslovit dostatek fanoušků, 
kteří budou video třeba i sdílet na sociálních sítích. 

NEZAPOMEň…
YouTuberství je živnost a měl bys teda mít živnostenský list a zare-•	
gistrovat se u finančního úřadu k dani 

Video na výdělek musí být tvým autorským dílem, YouTube ti zablo-•	
kuje účet, pokud nahraješ cizí video. Stejně tak je potřeba respek-
tovat autorská práva u písniček. Správně se smí používat jen hudba  
s licencí. YouTube skenuje písničky ve videu, takže ti buď video oně-
mí, nebo zase zablokuje účet.

Čas online plyne rychle a nezadržitelně, abys pak nepropásnul něco •	
venku!

u svých videí můžeš nastavit, kdy a kde se 
reklama zobrazí, ale nemůžeš ovlivnit typ 
reklamy 

on-line komunita je anonymní, musíš být připra-
ven snášet i hnusné komentáře

YouTuber jako živnosT

Nezapomeň…
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KDO JE OMbUDsMAN
Ombudsman je veřejný ochránce práv. Je to úřad „poslední záchrany“. 
Když už nic nepomáhá a jsou porušována tvoje nebo cizí práva ze strany 
úřadů, je zde ještě možnost obrátit se na ombudsmana. Ombudsman má 
za úkol chránit lidi před porušováním demokratických principů, ale i pů-
sobit preventivně.

ČÍM sE ZAbýVÁ
Ochránce kontroluje činnost úřadů, zda postupují správně a jednají 
včas.

KDE JINDE sE s OCHrÁNCEM PrÁV sETKÁŠ
Institut ombudsmana se v posledních letech vžil natolik, že si i jiné insti-
tuce, ať už soukromé či veřejné, zřizují vlastní ochránce práv. A tak se 
můžeš setkat se spotřebitelským ombudsmanem, který řeší práva spo-
třebitelů, s ombudsmanem energetického regulačního úřadu, který řeší 
problémy lidí s dodavateli energie, s ombudsmany v různých bankách, 
kteří dohlížejí na spokojenost svých zákazníků.

OMbUDsMAN
Co když je ve škole šikana a nikoho to nezajímá? Co když máte vedle 
domu nepovolenou skládku a obecní úřad to odmítá řešit? Na koho 
se obrátit pro pomoc? Na úřad veřejného ochránce práv, který problé-
my podobného typu řeší.

c o 

co 

„Skoro každý problém má řešení, a když vám  

s jeho hledáním někdo pomůže, jde to snáze,“ 

říká Anna Šabatová, současná česká ombudsmanka.

Ombudsmani vždy pracují 

bez nároku na honorář od 

postiženého/oběti!
Ombudsmani se snaží řešit spory rychle  a smírem!

když sociální pracovník nejedná správně •	
když ve škole, na intru, v dětském domo-•	
vě nebo kdekoliv jinde tebe nebo tvé ka-
marády diskriminují nebo šikanují 
když někdo z rodiny nedostává včas  •	
a v určené výši sociální dávky 
když nebyla včas a řádně vyřízena rekla-•	
mace na zboží nebo službu, kterou sis 
koupil 

když mají lidé mezi sebou spory, to patří •	
před soud
rozhodnutí soudu (v tomto případě je tře-•	
ba věc řešit jinak, např. podat odvolání)
když jsou na tebe naštvaní rodiče nebo •	
ses pohádal s kámošem

ovLivNit:  

ovLivNit:  

Kdo je ombudsman

Čím se zabývá

To zní dobře, stanu se ochrán-
cem práv! Zákon divočiny 

znám, ještě natrénovat pár 
přívětivých úsměvů...

To zní dobře, stanu se ochrán-
cem práv! Zákon divočiny 

znám, ještě natrénovat pár 
přívětivých úsměvů...

Kde jinde se s ochráncem práv setKáš
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běžNé ZÁKONY

JAK VZNIKAJÍ ZÁKONY?
Dennodenně o politice slýcháš v televizi, rádiu, novinách, na interne-
tu nebo doma u večeře. Je to zdánlivě neznámý svět, který se odehrává 
kdesi daleko v Parlamentu, ve vládě nebo na Hradě. Co to tam tedy ti 
pánové dělají? A týká se nás to vůbec? 
Jednou z hlavních funkcí státu je určovat pravidla společného soužití 
všech jeho obyvatel a vymáhat jejich dodržování. Tato pravidla vymezu-
je ústava a jí podřízené zákony vznikající v námi voleném Parlamentu. 
Všechny tyto předpisy jsou dohromady sdruženy v tzv. sbírce zákonů  
a sbírce mezinárodních smluv. Drobnější rozhodnutí, například na co 
bude tvá obec dávat peníze nebo co se kde postaví, pak provádí místní 
zastupitelstva formou nařízení a vyhlášek.

A CO JÁ s TÍM?
Možná se ti zdá, že to vše jde mimo tebe, je to ale jen zdání. Zákony ne-
vznikají pouze proto, aby bylo podle čeho soudit zloděje a vrahy. Stát jimi  
nastavuje podmínky fungování čehokoli.

Zcela bezprostředně se tě například týká Školní zákon, který kromě jiného  
určuje povinnou devítiletou školní docházku. Ačkoliv se ti to třeba neza-
mlouvá, základní školu  absolvovat musíš. Pokud do školy chodit nebudeš, 
může stát tvoje rodiče popotahovat za „ohrožení mravní výchovy dětí 
a mládeže“, což je trestný čin, za který rodičům hrozí až pět let vězení. 

JAK TAKOVý ZÁKON VZNIKÁ?

Pokud navrhovaný zákon zdárně dospěje až do této fáze, je po podpi-
su prezidentem, předsedou vlády a předsedou sněmovny zařazen 
do Sbírky zákonů a nabývá platnosti. 

CÍTÍŠ sE sPÍŠ ZMATENý NEž POUČENý A ZDÁ sE TI TO 
ZbYTEČNě KOMPLIKOVANé?
Legislativní proces je opravdu trochu složitý, ale jeho cílem je zaručit, aby 
byly nové právní předpisy důkladně zkontrolovány a neprošly ty nevhod-
né a špatně připravené.

Dá se předpokládat, že za nevhodný by poslanci, senátoři a prezident 
považovali i tvůj návrh na zrušení povinné školní docházky. V tom případě 
ti nezbude nic jiného než se přestěhovat do nějakého ze států, kde tato 
povinnost zatím neplatí. Vzhledem k tomu, že takové státy jsou na světě 
pouze čtyři – Omán, Kambodža, Bhútán a Šalamounovy ostrovy, nemáš 
mnoho možností na výběr.

Vzniku zákonů a jejich schvalování se říká legislativní proces. Hlavní slovo 
při přípravě zákonů má Poslanecká sněmovna, jedna ze dvou částí (tzv. ko-
mor) Parlamentu. Návrhy zákonů může Poslanecké sněmovně předkládat 
vláda, jednotliví poslanci, Senát nebo krajská zastupitelstva. Pokud bys 
chtěl zrušit povinnou školní docházku, musíš nejdřív přesvědčit někoho  
z nich, ať tvůj návrh zkusí prosadit.

Nejčastěji vznikne návrh zákona 
v Poslanecké sněmovně, kde ho 
zpracovávají a upravují k tomu ur-
čené výbory poslanců, a dále je po-
stupně projednáván ve třech tzv. 
čteních, během kterých může být 
vrácen k dalším úpravám nebo zce-
la zamítnut. Projde-li zákon zdárně 
sněmovnou, čeká ho projednávání 
v Senátu, který ho může zamítnout 

nebo navrhnout jeho změny. V tako-
vém případě se zákon vrací zpět do 
sněmovny, která ovšem může ná-
mitky Senátu přehlasovat. Obdob-
ně je tomu v případě prezidenta, 
který může uplatnit své právo veta 
(vrátit k projednávání sněmovně), 
poslední slovo mají ale opět po-
slanci, kteří mohou přehlasovat  
i námitky samotného prezidenta.

A co já s tím?

Cítíš se spíš zmatený než poučený a zdá se ti to 
zbytečně komplikované?
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EVrOPsKÁ UNIE – 

VŠICHNI JsME ObČANé EU
Každý z nás – protože jsme obča-
né členské země EU – je zároveň  
i občanem EU. To je důležité, proto-
že kdyby ses ocitl v zemi, kde není 
velvyslanectví nebo konzulát Čes-
ké republiky (a těch není málo), 
máš právo na konzulární ochranu 
kterékoli členské země. A máš také 
právo žít, pracovat a studovat v ja-
kékoliv jiné členské zemi, a to za 
stejných podmínek, jako mají její 
občané.

VOLNý POHYb
Od chvíle, kdy se stala ČR součástí 
Schengenského prostoru, zmize-
ly kontroly na hranicích se všemi 
sousedy. Celkem je v Schengen-
ském prostoru 26 států. Určitě si 
dokážeš představit lepší zábavu 
než čekat několik hodin na hranič-
ním přechodu. Pro cesty do pří-
slušných zemí EU (a taky navíc do 
Norska, Islandu, Lichtenštejnska 
a Švýcarska) ti  navíc postačí jen 
platný občanský průkaz.  

ZAHrANIČNÍ sTUDIUM 
Kdyby tě už nebavilo chodit do českých škol, můžeš studovat v zahrani-
čí. Existuje několik vzdělávacích programů – třeba Comenius, Leonardo 
nebo Erasmus a jiné. Do ciziny můžeš jet na krátkodobý studijní pobyt 
anebo absolvovat celý studijní obor. Jako občan EU máš nárok na stejné 
podmínky jako místní domorodci, tj. pokud se na tvojí vysněné škole ne-
platí školné, nemohou jej chtít ani po tobě. 

PrÁCE
Pokud bys chtěl vyrazit na zkuše-
nou do jiné země EU, pak věz, že od 
roku 2011 se můžeš jako občan EU 
ucházet o práci v jakémkoliv z člen-
ských států (výjimku tvoří specia-
lizované profese, jako např. státní 
úředník atp.), a měla by pro tebe 
platit stejná pravidla jako pro ob-
čany daného státu (například mini-
mální mzda nebo pracovní doba). 

  

A CO ZDrAVOTNÍ PéČE?
Při návštěvě jiné členské země 
máš právo na zdravotní péči zdar-
ma, pokud je akutní – například 
když si na výletě po španělských 
horách zlomíš nohu, není třeba se 
bát, že za ošetření v místní nemoc-
nici zaplatíš „majlant“. Podívej se  
na evropskou kartu zdravotního 
pojištěnce – právě ta zdravotní 
péči garantuje a navíc vypadá ve 
všech zemích stejně, takže ji každý 
snadno pozná.

DůLEžITé TELEfONY: 
112 – číslo krizové linky, která funguje v celé Evropské unii (i u nás)
00 800 67 89 10 11 – EUROPE DIRECT – bezplatná informační linka o EU

europa.eu

O Evropské unii (EU) se v poslední době pořád píše v novinách a skoro 
každý, kdo chce něco znamenat, k ní musí něco říct. Co ale členství v EU 
pro nás znamená v každodenním životě? 

NEJDŘÍVE TrOCHA TEOrIE
EU je společenstvím 28 států, které se dohodly, že některé věci budou 
rozhodovat společně a že to, co bude společně domluveno, pak bude pla-
tit ve všech zemích. Jde například o pravidla obchodu nebo technické 
normy, což zaručuje férové podmínky pro všechny obchodníky v Unii. 
Stejná úroveň ochrany je poskytována zákazníkům, takže se například 
nemůže stát, že bys v Německu dostal kratší záruku na mobilní telefon.    Jsme přece také 

občané EUuu!

Nemá náhodou být na té vlajce také Měsíc? Volný pohyb milujuuu...

CO JE MI DO NÍ?

Důležité telefony: 

Zahraniční studium 

Práce A co zdrAvotní péče?

Nejdříve trocha teorie

Volný pohybVšichni jsme občané eU
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EU V ČAsE

1945
V Evropě skončila druhá světová válka.

1950
Jako první uskupení evropské integrace vzniká 
Evropské společenství uhlí a oceli se šesti zaklá-
dajícími zeměmi: Belgií, Francií, Itálií, Lucembur-
skem, Německem a Nizozemskem.

 1957
římská smlouva zahájila projekt Evropského hos-
podářského společenství (EHS) a Evropského 
společenství pro atomovou energii (Euroatom). 
Vznikl tak prostor společného trhu, který zajistil 
volný pohyb zboží, služeb, kapitálu a lidí.

1968
Celní unie zrušila všechny poplatky a cla na dovoz 
mezi šesti zeměmi EHS.

1979
První volby do Evropského parlamentu. Vznikl 
Evropský měnový systém.

1986
Byl přijat zákon o jednotném evropském trhu, který 
stanovil harmonogram dokončení vzniku společ-
ného evropského trhu do 1. ledna 1993.

1989
Pád železné opony umožnil další sjednocová-
ní Evropy, vedl ke znovusjednocení Německa 
3. října 1990.

Skončila druhá světová válka a evropští politici se rozhodli pro mír 
a bezpečnost. Řekli si ale, že klasické národní státy dokonalou bezpečnost 
zajistit nedokážou a že nejlepší by bylo, kdyby se sjednotila celá Evropa.

1992
Byla podepsána Maastrichtská smlouva, která 
proměnila Evropské hospodářské společenství 
v Evropskou unii (EU). Smlouva stanovila velké 
cíle: hospodářskou a měnovou unii, evropské ob-
čanství, nové společné veřejné politiky – včetně 
společné zahraniční a bezpečnostní politiky – 
a spolupráci v otázkách vnitřní bezpečnosti.

1997
Byla podepsána Amsterdamská smlouva s cílem 
reformovat instituce EU.

1999
V několika členských zemích bylo představeno 
euro (€), tedy společná evropská měna. Zpočátku 
neměla formu bankovek a mincí, ale používala se 
jenom pro bezhotovostní transakce.

2001
Byla podepsána smlouva z Nice, která pokračova-
la v reformách evropských institucí a posilovala 
základní práva, bezpečnost, obranu a spolupráci 
soudů v trestních věcech.

2002
Přišly do oběhu eurobankovky a euromince a měny 
jednotlivých států začaly být průběžně stahovány. 
Společná měna byla přijímána dalšími členskými 
státy Unie. 

2007
Představiteli členských států byla podepsána 
Lisabonská smlouva, která dává větší pravomoci 
Evropskému parlamentu a posiluje schopnost EU 
jednat na mezinárodní úrovni. 

2009
Lisabonská smlouva vstoupila v platnost. 

1940    1950    1960    1970    1980

1990         2000         2010

www.europa.eu/abc/history/index_cs.htm
www.europa.eu/lisbon_treaty/index_cs.htm
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belgie 30 528 11,2 Brusel 1958 euro

bulharsko 111 002 7,2 Sofie 2007 lev

Česká republika 78 866 10,5 Praha 2004 česká koruna

Dánsko 42 921 5,6 Kodaň 1973 dánská koruna

Estonsko 45 227 1,3 Tallinn 2004 euro

finsko 338 435 5,5 Helsinky 1995 euro

francie 632 833,6 65,9 Paříž 1958 euro

Chorvatsko 56 594 4,2 Záhřeb 2013 kuna

Irsko 69 797 4,6 Dublin 1973 euro

Itálie 302 073 60,8 řím 1958 euro

Kypr 9250 0,9 Nikósie 2004 euro

Litva 65 300 2,9 Vilnius 2004 euro

Lotyšsko 65 000 2,3 Riga 2004 lat

Lucembursko 2586 0,5 Lucemburk 1958 euro

Maďarsko 93 024 9,9 Budapešť 2004 forint

Malta 316 0,4 Valletta 2004 euro

Německo 357 340 80,8 Berlín 1958 euro

Nizozemí 41 540 16,8 Amsterodam 1958 euro

Polsko 312 679 38,5 Varšava 2004 zlotý

Portugalsko 92 225 10,4 Lisabon 1986 euro

rakousko 83 879 8,5 Vídeň 1995 euro

rumunsko 238 391 19,9 Bukurešť 2007 rumunský leu

Řecko 131 957 11,1 Atény 1981 euro

slovensko 49 035 5,4 Bratislava 2004 euro

slovinsko 20 273 2 Lublaň 2004 euro

Španělsko 505 970 46,5 Madrid 1986 euro

Švédsko 438 574 9,6 Stockholm 1995 švédská koruna

Velká británie  248 528 64,3 Londýn 1973 libra šterlinků

Azory  (PT ) Madeira (PT ) Kanárské ostrovy (PT ) Guyana (FR ) Guadeloupe (FR)

Martinique (FR)

Réunion (FR)

Bosna  a  
Hercegovina

A lbán ie

Slovinsko

Černá
Hora

MAPA  eu
členské země
kandidátské země

PrOfILY ČLENsKýCH sTÁTů

Zdroj: europa.eu, 2015

Obyvatel-
stvo
(v mil.) Hlavní město

Vstup  
do EU Měna

Rozloha 
(km2)Stát
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KNÍžATA VELKOMOrAVsKé ŘÍŠE
Mojmírovci
830?–846  Mojmír I.
846–870   rostislav
870–894   svatopluk
894–906?  Mojmír II.

ČEsKÁ KNÍžATA
Přemyslovci 
(panovníci z jiné dynastie uvedeni kurzivou)
867?–889?  bořivoj I.
890?–894  Svatopluk (kníže Velké Moravy 
                              z rodu Mojmírovců)
894?–905/915  spytihněv I.
905/915–921  Vratislav I.
921–935   sv. Václav
935–967/972  boleslav I. (Ukrutný)
967/972–999  boleslav II. (Pobožný)
999–1002, 1003  boleslav III. (Ryšavý)
1002–1003 Vladivoj (původ nejasný – Polák, snad  
  též příbuzný Přemyslovců?)
1003, 1004–1012, 1033–1035 Jaromír
1003–1004  Boleslav I. Chrabrý (polský kníže, 
                              později král z rodu Piastovců)
1012–1033  Oldřich 
1035–1055  břetislav I.
1055–1061  spytihněv II.
1061–1092  Vratislav II. (od r. 1085 český 
                              král – Vratislav I.) 
1092   Konrád I. brněnský
1092–1100  břetislav II.
1100–1107, 1109–1110, 1117–1120 bořivoj II.
1107–1109  svatopluk Olomoucký
1109, 1110–1117, 1120–1125  Vladislav I.

1125–1140   soběslav I. 
1140–1172   Vladislav II. (od r. 1158 český král  
  – Vladislav I.)
1172–1173, 1178–1182, 1182–1189 bedřich (též Fridrich) 
1173–1178   soběslav II.
1182, 1189–1191  Konrád II. Ota (od r. 1182 markra- 
  bě moravský) 
1191–1192  Václav II.
1192–1193, 1197–1198 Přemysl Otakar I. (od r. 1198 český  
  král) 
1193–1197   Jindřich břetislav (již od r. 1182 
  též pražský biskup) 
1197   Vladislav Jindřich (též markrabě  
                           moravský)

ČEŠTÍ KrÁLOVé
Ostatní panovnické tituly českých králů jsou uvedeny pouze 
výběrově. Skutečnost, že český král byl zároveň moravským 
markrabětem, zmiňujeme pouze v případě, že se tyto dvě vlá-
dy časově nepřekrývaly.   

Přemyslovci 
(panovníci z jiné dynastie uvedeni kurzivou)
1198–1230  Přemysl Otakar I. (předtím český 
  kníže, dědičný královský titul od  
  r. 1198, definitivně potvrzen 1212) 
1230–1253  Václav I.
1253–1278  Přemysl Otakar II. (od r. 1247 mar- 
  krabě moravský, 1251 vévoda rakou- 
  ský, 1261 vévoda štýrský, 1269 vévoda  
  korutanský a kraňský)
1278–1283  Ota V. Dlouhý (markrabě brani- 
                              borský – poručnická vláda) 
1283–1305  Václav II. (od r. 1300 též polský 
  král)
1305–1306  Václav III. (v letech 1301–1305 uher- 
                                 ský král, od r. 1305 též polský král)
1306, 1307–1310  Jindřich Korutanský (od r. 1295  
                                 tyrolský hrabě a korutanský vévoda)
1306–1307  Rudolf I. Habsburský (od r. 1298  
                           vévoda rakouský) 

PANOVNÍCI ZEMÍ  
KOrUNY ČEsKé
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1576–1611   rudolf II. (již od r. 1572 uherský král,  
  od r.  1575 král a od r. 1576 císař Sv. říše  
  římské, v letech 1576–1608 též ra- 
  kouský arcivévoda) 
1611–1619   Matyáš (již od r. 1608 rakouský arcivévo- 
  da, uherský král a též faktický vládce na  
  Moravě, od r. 1612 císař Sv. říše římské)
1619, 1620–1637 ferdinand II. Štýrský (od r. 1619  
  kontinuálně též rakouský arcivévoda,  
  uherský král a císař Sv. říše římské)
1619–1620  Fridrich Falcký (též falckrabě rýnský,  
  král vzbouřených nekatolických čes- 
  kých stavů)
1637–1657   ferdinand III. (též rakouský arcivé- 
  voda, uherský král a císař Sv. říše  
  římské)  
1657–1705  Leopold I. (též rakouský arcivévoda,  
  uherský král a od r. 1658 též císař  
  Sv. říše římské)
1705–1711   Josef I. (též rakouský arcivévoda,  
  uherský král a císař Sv. říše římské)
1711–1740   Karel VI. (též rakouský arcivévoda,  
  uherský král a císař Sv. říše římské)
1740–1780  Marie Terezie (též rakouská arcivé- 
  vodkyně a uherská královna) 
1741–1743   Karel Albrecht (bavorský kurfiřt, sa- 
  mozvaný český král a rakouský arcivévo- 
  da, v letech 1742-1745 císař Sv. říše římské)  

Habsbursko-lotrinská dynastie
1780–1790  Josef II. (již od r. 1765 císař Sv. říše 
  římské, též rakouský arcivévoda  
  a uherský král) 
1790–1792  Leopold II. (též rakouský arcivévoda,  
  uherský král a císař Sv. říše římské)
1792–1835  františek I. (též uherský král, do  
  r. 1804 rakouský arcivévoda, poté  
  rakouský císař, do r. 1806 císař  
  Sv.  říše římské)
1835–1848  ferdinand V. (Dobrotivý) (též ra- 
  kouský císař a uherský král)
1848–1916  františek Josef I. (též rakouský  
  císař a uherský král)
1916–1918  Karel I. (též rakouský císař a uher- 
  ský král)

Lucemburkové 
1310–1346  Jan Lucemburský (od r. 1308 též  
  hrabě lucemburský)
1346–1378  Karel IV. (v pořadí českých králů 
  Karel I. )(v letech 1334–1349 mar- 
  krabě moravský, od r. 1346 též král  
  a od r. 1355 císař Sv. říše římské) 
1378–1419  Václav IV. (v letech 1376–1400 též  
  král Sv. říše římské, od r. 1411 mar- 
  krabě moravský)
1419/1436–1437  Zikmund Lucemburský (v letech  
                             1373–1397 a 1411–1417 markrabě bra- 
                              niborský, od r. 1387 král uherský, od 
                              r. 1410 král a r. 1433 císař Sv. říše římské,   
                                    v letech 1419–1423 markrabě moravský)
Různé dynastie
1438–1439  Albrecht I. Habsburský (od r. 1404 
  rakouský vévoda, od r. 1423 markrabě  
  moravský, od r. 1438 též uherský král  
  a král Sv. říše římské)
1439–1453  Interregnum (bezvládí), od r. 1452  
                          zemský správce Jiří z Poděbrad
1453–1457  Ladislav Pohrobek (Habsburk, již                   
                     od 1444/1452 uherský král, též ra- 
                              kouský arcivévoda)
1458–1471  Jiří z Poděbrad (v letech 1452–1457  
                           zemským správcem, po roce 1469  
  fakticky vládl pouze v Čechách)
1469–1490     Matyáš Korvín (Hunyadi) (od r. 1458 
  uherský král, vzdorokrál proti Jiřímu  
  z Poděbrad, respektovaný katolický- 
  mi stavy v Čechách a tzv. vedlejšími  
  zeměmi Koruny české)

Jagellonci 
1471–1516   Vladislav II. Jagellonský (do r. 1490  
  fakticky vládl jen v Čechách, od r. 1490  
  též uherský král)
1516–1526  Ludvík Jagellonský (zároveň též  
  uherský král)

Habsburkové 
(panovníci z jiné dynastie uvedeni kurzivou)
1526–1564  ferdinand I. Habsburský (již od  
  r. 1521 rakouský arcivévoda, záro- 
  veň též uherský král, od r. 1531 král  
  a r. 1556 císař Sv. říše římské)
1564–1576  Maxmilián (již od r. 1562 král Sv. říše  
  římské, od r. 1563 též uherský král  
  a zároveň též rakouský arcivévoda)
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připojení pohraničních oblastí s převahou ně-
meckého obyvatelstva k nacistickému Německu  
a s většinou maďarského obyvatelstva k Maďarsku

Klement 
gottwald 
(1948–1953)

Antonín 
Zápotocký 
(1953–1957)

Emil 
Hácha 
(1938–1945)

Tomáš 
garrigue
Masaryk
(1918–1935)

Edvard 
beneš 
(1935–1938)

Edvard 
beneš 
(1945–1948)

území předchozí druhé republiky součástí 
nacistické Třetí říše, Slovensko formálně sa-
mostatným státem a spojencem Německa

komunistická totalita, tzv. lidově demokra-
tické zřízení

demokratické zřízení

1918–1938    českosLoveNská repubLika 
                        (tzv. první republika)   

1945–1948   českosLoveNská repubLika 
                        (tzv. třetí republika)

1948–1960   českosLoveNská repubLika

1939–1945    protektorát čechy a morava

1938–1939    česko-sLoveNská repubLika 
                        (tzv. druhá republika)

přechod od demokratického zřízení ke komu-
nistické diktatuře (systém Národní fronty)

28. 10. 1918 
vznik samostatného
Československa

29. 9. 1938 
Mnichovská dohoda

15. 3. 1939 
vznik Protektorátu 
Čechy a Morava

8. 5. 1945 
konec druhé 
světové války

25. 2. 1948
Únorový převrat

1920

Antonín 
Novotný 
(1957–1968)

Ludvík 
svoboda 
(1968–1975)

gustáv 
Husák
(1975–1989)

Václav 
Havel 
(1989–2003)

Václav 
Klaus 
(2003–2013)

Miloš 
Zeman 
(2013–)

leden–srpen 1968
obrodný a demokra- 
tizační proces,  
tzv. Pražské jaro –  
programem socia-
lismus „s lidskou 
tváří“

17. 11. 1989 
počátek sametové 
revoluce

21. 8. 1968
okupace Česko-
slovenska vojsky 
Varšavské smlouvy 
v čele s armádou 
SSSR

1990–1992 česká a sLoveNská federativNí 
                      repubLika

od 1993 česká repubLika

1960–1969   českosLoveNská sociaListická  
                        repubLika

1969–1989 českosLoveNská sociaListická  
                      repubLika

(federace České socialistické 
republiky a Slovenské socialistické 
republiky)

komunistická totalita, tzv. socialistické zřízení

komunistická totalita, tzv. normalizace

demokratické zřízení

demokratické zřízení

2004 
vstup ČR do EU

1930

1940

1950

1960

1970

1980

1990

2000

2010
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A (1) B (2) C (3) D (4) E (5) F (6) G (7) H (8) I (9) J (0) K L

M N O P Q R S T U V W X

Y Z Á Č Ď Ě É Í Ň Ó Ř Š

Ť Ů Ú Ý Ž . , ! ? : ; (

) + - ”
=

* / | ' velké
písmeno

malé
písmeno

číselný
znak

řetězec
velkých
písmen

Louis BraiLLe (1809–1852)

vytvořil tzv. „Braillovo písmo“ – písmo, 
které se čte hmatem (využívají lidé  
s poruchami nebo úplnou ztrátou zraku).

Braillovo slepecké písmo je speciální druh 
písma, resp. systému psaní, určeného pro 
nevidomé, slabozraké a osoby se zbytky 
zraku. Funguje na principu plastických 
bodů vyražených do papíru, které čtenář 
vnímá hmatem. Písmo je pojmenováno 
podle francouzského učitele Louise Brail-
la, který poté, co v dětství ztratil zrak, 
v patnácti letech vytvořil toto písmo úpra-
vou francouzského vojenského systému 
umožňujícího čtení za tmy.

Braillovo písmo je netradičním příkladem 
binárního kódu používaného mimo svět 
počítačů.

, které označuje tlačítko 

sPECIÁLNÍ PrEfIxY
Pomocí speciálních prefixů se mění význam 
následujícího znaku či znaků. Např. pro psaní 
číslic se používá symbolů pro písmena A–J, 
která značí číslice 1–9 a 0. Symbol za nor-
mální situace označuje písmeno, ale pokud 
mu předchází prefix pro číslici, má význam 
číslice.

Např. ve výtahu se můžete setkat s ozna-
čením

šestého patra (prefix pro číslici + písmeno F 
znamenající číslici 6).

br A I L L OVO  P Í sMO

Znakový jazyk využívá růz-
ných pozic obou rukou a mi-
miky. Obvykle má každé slo-
vo jeden znak a určitý výraz 
ve tváři s pohybem úst, která 

tiše slovo vysloví. Znakový jazyk má naprosto odlišnou gramatiku 
a slovosled, proto nelze překládat mluvené české věty doslovně. 
Jeho účelem je komunikace s nebo mezi hluchými a němými lidmi. 
Prstová abeceda vznikla údajně ve Španělsku v 16. století.
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KOsTrA

krční obratle 
(7)

hrudní obratle 
(12)

bederní obratle 
(5)

kost křížová
kostrč

lebka
dolní čelist

klíční kost
lopatka
hrudní kost
žebra

kost pažní
kost loketní
kost vřetenní

kůstky zápěstní
kůstky záprstní
články prstů

kost stehenní
čéška
kost holenní
kost lýtková

kost hlezenní
kůstky zánártní
kůstky nártní
články prstů

kost kyčelní
kost sedací 
kost stydká

PÁTEŘ

LEbKA

PÁNEV

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
15
20
30
40
50
55
60
70
78
90

100
500
677

1000
2015

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XV
XX
XXX
XL
L
LV
LX
LXX
LXXVIII
XC
C
D
DCLXXVII
M
MMXV

ArAbsKé 
ČÍsLICE

ŘÍMsKé 
ČÍsLICE

Α
Β
Γ 
Δ
Ε
Ζ
Η
Θ
Ι
Κ
Λ
Μ
Ν
Ξ
Ο
Π
Ρ
Σ
Τ
Υ
Φ
Χ
Ψ
Ω

α
β
γ
δ
ε
ζ
η
θ
ι
κ
λ
μ
ν
ξ
ο
π
ρ
σ
τ
υ
φ
χ
ψ
ω

alfa
beta
gamma
delta
epsílon
zéta
éta
théta
ióta
kappa
lambda
mý
ný
ksí
omíkron
pí
ró
sigma
tau
ypsilon
fí
chí
psí
omega

ŘECKÁ 
AbECEDA
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Merkur

Venuš e

Země

Mars

Jupiter

saturn

Uran

Neptun

jméno

4 880

12 100

12 750

6 790

143 000

121 000

51 100

49 500

průměr 
planety 
v km

58

108

150

228

778

1 400

2 870

4  500

vzdálenost 
od Slunce 
v mil. kmpořadí

sLUNEČNÍ 
sOUsTAVA
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PERIODICKÁ TABULKA PRVKů

fYZIKA TAHÁK
MECHANIKA MECHANIKA KAPALIN  

A PLYNů

hydrostatický tLak
jednotka Pa (pascal)

vztLaková síLa
jednotka N (newton)

ELEKTŘINA

tíhová síLa
jednotka N (newton)

F
G 

= mg
tíhové zrychlení

síla

hmotnost

hustota Látky
jednotka kg/m3  (kilogram na metr krychlový)

ρ = m
V

(ró) hustota
hmotnost

objem

poLohová eNerGie
jednotka J (joule)

Ep= mgh
polohová 
energie

tíhové 
zrychleníhmotnost

výška

pohybová eNerGie
jednotka J (joule)

E
k
=       mv21

2pohybová 
energie rychlost

hmotnost

dráha rovNoměrNého pohybu
jednotka m (metr)

s = vt
rychlost

čas

dráha

p
h
= hρg

tlak v kapalině
tíhové 

zrychleníhloubka

(ró)hustota 
kapaliny

Fvz= Vρg
(ró)hustota 

kapaliny

tíhové 
zrychlení

vztlaková 
síla objem ponořené

části tělesa

tLak
jednotka Pa (pascal)

p = F
S

síla

obsah plochy

tlak

ohmův zákoN
jednotka A (ampér)

I = U
R elektrický 

odpor

elektrický 
proud

elektrické 
napětí
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gEOMETrIE TAHÁK

čtverec

o = 4a

s = a2

obdéLNík

o = 2 (a + b)

s = a · b

kruh
o = 2πr = πd

s = πr2

součet vnitřních úhlů v trojúhelníku
α+β+γ = 180°

Sinová věta

sin α
a

sin β
b

sin γ
c

= =

Kosinová věta

a2 = b2 + c2 - 2bc cos α

trojúheLNík
o = a + b + c

s =
a · va

2

o = o b v o d
s=obsah

kvádr

v = abc
s = 2(ab + bc + ac)

váLec
v = πr2v
s = 2πr(r + v)

hraNoL
v = sp · v
s = 2sp + spl

kouLe

s = 4πr2

v =     πr34
 3

jehLaN

s = sp + spl

v =     sp·v1
3

kužeL

s = πr(r + s)

v =     πr2v1
3

v = o b v o d
s=povrch

krychLe
v = a3

s = 6a2

r

sv
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MÍrY A VÁHY
PŘEDPONY, POMOCÍ KTErýCH sE MěNÍ HODNOTA  
JEDNOTLIVýCH ZÁKLADNÍCH JEDNOTEK

deci      d 10-1 0,1
centi      c 10-2 0,01
mili      m 10-3 0,001
mikro      µ 10-6 0,000 001
nano      n 10-9 0,000 000 001
piko      p 10-12 0,000 000 000 001
femto      f 10-15 0,000 000 000 000 001

deka      da 101 10
hekto      h 102 100
kilo      k 103 1 000
mega      m 106 1 000 000
giga      G 109 1 000 000 000
tera      t 1012 1 000 000 000 000
peta      p 1015 1 000 000 000 000 000

Jak to funguje, je, předpokládám, jasné, ale pro jistotu jednoduchý příklad:
1 mm = 1 · 10-1 cm = 0,1 cm a naopak 1 cm = 1 · 101 mm = 10 mm.

Zvláštním případem jsou čtverečné a krychlové (kubické) míry. V jejich případě se 
po stupnici nepohybujeme s posunem jednoho desetinného místa, ale dvou v případě 
čtverečných a tří v případě krychlových měr. Jinými slovy:

1 mm2 = 10-2 cm2 = 0,01 cm2 a 1 cm2 = 102 mm2 = 100 mm2
1 mm3 = 10-3 cm3 = 0,001 cm3 a 1 cm3 = 103 mm3 = 1 000 mm3.

DéLKA
coul/palec (in)                                                     2,54 cm
stopa (ft) = 12 in                                            30,48 cm
yard (yd) = 3 ft = 36 in                      91,44 cm
míle (mi)                       1,609 3 km
námořní míle (n. m.)                                            1,853 km
světelný rok (ly)                                    9,460 7 · 1015 m
astronomická jednotka (AU) 1,496 · 1011 m

HMOTNOsT
unce (oz)                         28,35 g
libra (lb) = 16 oz                                           453,59 g 
metrák/metrický cent (q)                                                 100 kg
tuna/tonne (t)                       1 000 kg

ObJEM
litr                                         1 dm3

galon v USA (gal)                                     3,785 l
galon v UK (gal)                                    4,546 l
pinta v USA (pt)                                     0,473 l
pinta v UK (pt)                                    0,568 l
barel = 158,987 l                                                    42 gal (USA)

ObsAH
1 km2 = 100 hektarů (ha) = 10 000 arů (a)                           1 000 000 m2

akr (acre)                              0,404 7 ha
čtverečný palec (sq. in)                              6,452 cm2

čtverečná stopa (sq. ft)                                9,29 dm2

čtverečný yard (sq. yd)                               83,61 dm2

čtverečná míle (mile2)                                 2,59 km2

rYCHLOsT
1 m/s                                 3,6 km/h
1 míle za hodinu (MPH)                            1,609 km/h
uzel (kn)                  1,852 km/h
mach (Ma)                                  1 225 km/h

TEPLOTA
fahrenheit (°f)
teplota ve °F                          (1,8 · teplota ve ºC) + 32
teplota ve °C                             (teplota ve ºF – 32) : 1,8
Proto:
0 °F                                  -17,78 °C
0 °C                                          32 °F
100 °C                                                                                                        212 °F
kelvin (k)
teplota v K                                                     teplota ve °C +273,15
teplota ve °C                                     teplota v K –273,15
Proto:
0 K                                −273,15 °C
0 °C                                            273,15 K
100 °C                                                   373,15 K 

VýKON
1 koňská síla (HP)                                           745,7 W (watt)

ENErgIE
1 kilokalorie (kcal)                                                         4,187 kilojoulů (kJ) 
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QR kód je druh dvourozměrného čárového kódu, který byl původně navr-
žen pro automobilový průmysl. Obsahuje několik snadno rozpoznatelných 
oblastí. Polohu a orientaci lze poznat podle výrazných hlavních čtverců ve 
třech rozích, menší čtverce usnadňují dekódování informací. Hlavní čtver-
ce spojuje horizontální a vertikální pravidelně přerušovaná čára, pomocí 
které čtecí zařízení pozná velikost malých černých a bílých bodů, které 
kódují samotná data (nuly a jedničky). Díky tomu zvládne QR kód přečíst  
i přístroj s jednoduchou optikou a malým výpočetním výkonem.
QR kód maximálně nese něco málo přes 2 KiB dat. Pro zvýšení spolehli-
vosti se používá tzv. Reed-Solomonovo kódování, které umožňuje úspěš-
ně dekódovat QR kód, i pokud je ze sedmi až třiceti procent poškozen 
nebo nečitelný. Samotná data mohou představovat text, telefonní číslo, 
internetový odkaz, emailovou adresu, nastavení WiFi sítě, GPS souřadnice 
a další typy informací. 
Pokud máte zařízení, které umí QR kód přečíst (třeba mobilní telefon), 
zkuste si naskenovat naše ukázkové QR kódy.

studuj-matfyz.cz

matfyz.cz

Qr KÓD

1 b 
2 b

8 b
4 b
16 b
161 b
512 b
242 kib
5 mib
653 mib
763 mib
8,5 Gib
119 Gib
156 Gib
1,1 tib
10 pib
200 pib
369 eib
510 eib
2 · 1020 yib
1,6 · 1052 yib
1 · 1067 yib

bit (b) – nejmenší jednotka informace (0,1)
bázový pár – nejmenší jednotka generické informace  
                          (báze A, C, G, T v DNA)
byte (B) – obvyklá jednotka kapacity
IPv4 adresa počítače na Internetu
IPv6 adresa počítače na Internetu
obvyklá kapacita magnetické karty
obvyklá velikost sektoru pevného disku
standardní velikost černobílé faxové stránky
přibližná velikost Shakespearova díla
kapacita CD-ROM
lidský genom
maximální kapacita DVD
maximální kapacita Blu-ray
genom měnavky Amoeba dubia
odhad kapacity funkční paměti člověka
přibližné množství informací v Knihovně Kongresu USA
přibližné množství informací vytištěných na papír na celém světě
informační kapacita jednoho gramu DNA
přibližné množství digitálně uložených informací lidstva v roce 2009
množství informace pro dokonalé uložení člověka na kvantové úrovni
informační kapacita černé díry s hmotností Slunce
informační kapacita pozorovatelné části Vesmíru

INfOrMAČNÍ KAPACITA
Velikost Popis

Nejbližší dekadický prefix Odchylka

2,3 %
4,6 %
6,7 %
9 %
11,1 %
13,3 %
15,3 %
17,3 %

bINÁrNÍ PrEfIxY (PrO JEDNOTKY KAPACITY)

ki 
mi
Gi
ti
pi
ei
zi
yi

kibi
mebi
gibi
tebi
pebi
exbi
zebi
yobi

210 = 1 024
220 = 1 048 576
230 = 1 073 741 824
240 = 1 099 511 627 776
250 = 1 125 899 906 842 624
260 = 1 152 921 504 606 846 976
270 = 1 180 591 620 717 411 303 424
280 = 1 208 925 819 614 629 174 706 176

kilo (k) = 103

mega (m) = 106

giga (G) = 109

tera (t) = 1012

peta (p) = 1015

exa (e) = 1018

zetta (z) = 1021

yotta (y) = 1024

Symbol Jméno Hodnota· · · ·

·
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