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časová osa

první mamut 
(před 5 mil lety) 

první člověk 
(před 2,8 mil lety) 

Homo sapiens
(před 300 000 lety)

soška mamuta 
z Předmostí 

(před 29 – 25 000 lety)

konec doby ledové
(před 10 000 lety)

první egyptské 
pyramidy

(před 4700 lety)

poslední mamut 
(před 4000 lety)
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Pěkný školní rok plný malých i velkých radostí!

Čeho jsme svědky?

Co můžeme ovlivnit?



Bezstarostný 
nákup na internetu
Kdo dnes nenakupuje na internetu, jako by byl z jiného století. Koupit si 
nové oblečení nebo objednat stylový notebook či tablet můžeš na webu na 
pár kliknutí. Odpadne tak otravné a zdlouhavé pobíhání po obchodech, zbo-
ží si můžeš nechat dovézt až domů nebo si ho v kamenném obchodě pouze 
vyzvednout. Na druhou stranu se skvělá koupě může někdy proměnit v noč-
ní můru a místo úžasných nových bot zbude jen prázdná peněženka.

Jak se tedy nenechat na netu nachytat? Stejně jako v běžných obchodech, i na 
internetu je třeba dávat si pozor na podvodníky. Jako riskuješ při koupi mobilu 
na ulici od překupníka, stejně tak můžeš riskovat při nákupu na neprověřené 
internetové stránce plné lákavých nabídek na extra levné zboží.

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 objednáváš u daného 
obchodu poprvé, může být dobírka či osobní odběr bezpečnější volbou. A pamatuj, 
nejnižší cena nemusí hned znamenat výhru.

Podívej se na stránkách obchodu 
po logu certifi kátu APEK (Asocia-
ce pro elektronickou komerci).

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

Jak poznám bezpečný e-shop? 
• Podívej se e-shopu nejdřív trošku 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 diskuzích nebo na 
portálech, které se zabývají hodnocením e-shopů. 

• Zjisti si vždy základní informace o prodávajícím – zejména údaje o jeho 
sídle, identifi kačním čísle (zda skutečně existuje), dost důležité jsou také 
kontakty pro případ reklamace. 

• Prostuduj si obchodní podmínky – informace o ceně a způsobu platby, 
o dodacích podmínkách, právech a povinnostech a ochraně osobních 
údajů. Vždy upřednostni obchodníka, který tě o těchto podmínkách řádně 
informuje.

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, objednávku, potvrze-
ní nákupu, všeobecné obchodní podmínky, případně i popis daného zboží – ať 
se máš čím ohánět v případě možného sporu.
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To zboží je bóóžííí...
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 – říká se tomu marketing.

Akce, slevy, akce, slevy… Češi je milují, tak proč ne? 
• 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 nechtěl.

• Rozšířené jsou i falešné slevy, kdy se nejdřív cena na chvíli hodně zvýší 
a pak jako zázrakem dá obchodník obrovskou slevu. 

Velikost obalu výrobku může někdy zmást. Když chceš bez počítání 
snadno porovnat, jestli je pro tebe nákup opravdu výhodný, všimni 
si na regálu u zboží nenápadného údaje o ceně za kilogram/litr/metr 
apod. Říká se mu měrná cena. Když si třeba kupuješ ovocnou šťávu ve 
čtvrtlitrové láhvi za 20 Kč, v regálu na cenovce musí být také uvedeno, 
že litr by tě vyšel na 80 Kč. Trochu moc, když litrové balení stejné šťávy 
hned vedle stojí 40 Kč?

POUZE V NAŠEM OBCHODĚ… 

 4+1 ZDARMA

Poplašné zprávy o nedostatku zboží ve stylu 
„MATTONI UŽ NENÍ“

Když marketingové triky znáš, nemůžou tě zaskočit. 
Když už je trik za hranou, můžeš kontaktovat dozoro-
vé orgány (viz téma Nenech se napálit).

LIKVIDACE PRODEJNY LIKVIDACE PRODEJNY

TOTÁLNÍ VÝPRODEJ 

Mazaný obchodník chce, aby se zákazníci do obchodu nahrnuli jako kobylky – 
a to hned teď, proto na ně vyvíjí nátlak. Ve skutečnosti slevy většinou platí déle 
než jeden den. Taky tě taková reklama už někdy nalákala? Vešel jsi do obchodu 
s oblečením a odcházel s novou mikinou, tričkem a se spokojeným úsměvem, 
jak skvěle jsi na poslední 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 další fígl, jak nalákat zákazníky k nákupům.

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. Nevá-
hejte a navštivte naši provozovnu!“ Možná mají skutečně na skladě super levné 
televize, ale dost často jde obchodníkům spíš o zvýšení prodeje. Když se do 
prodejny nahrnou davy nadšených zákazníků, prodavač jim s lítostí oznámí, že 
výrobek, který inzerovali, už nemají. A v čem je trik? Obchodník zkrátka počítá 
s tím, že zklamaný zákazník nechce přijít domů s prázdnou, a tak ho snadno 
přesvědčí ke koupi něčeho jiného.

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 při 
příštím nákupu si můžeš koupit dalších pět. Takhle určitě neušetříš… 

Např. „másla bude málo“ anebo „vajíčka nebudou“. Ber to s rezervou!

LIKVIDACE PRODEJNYLIKVIDACE PRODEJNY

TOTÁLNÍ VÝPRODEJTOTÁLNÍ VÝPRODEJPOUZE DNES UŠETŘÍTE 

Česká obchodní inspekce (ČOI) z jistila v loň-

ském roce nedostatky při informování zákaz-

níků o cenách zboží ve slevách u 40 % obchodů.
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Nenech se napálit
Nakupuješ? Sundej si růžové brýle… Někteří obchodníci využívají při prode-
ji svých produktů nejrůznějších triků a léček, aby přesvědčili zákazníka, že 
si jejich výrobek musí koupit. Buď ve střehu, ať tě nikdo nenatáhne! Oproti 
tomu slušného obchodníka poznáš podle toho, že triky a léčky nepoužívá.

Nekalé obchodní praktiky jsou…
Klamavé nebo přehnaně agresivní jednání obchodníka, kvůli kterému se roz-
hodneš jinak, než by ses rozhodl s čistou hlavou a bez jakéhokoliv tlaku a ovliv-
ňování. Klamat může obchodník i tím, že zamlčí nějakou pro tebe důležitou 
informaci. Nekalé obchodní praktiky zákon zakazuje. Klamavá reklama... není fér!

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

Na písmena s lupou, v lákavé reklamě obzvlášť

M
áš

 p
rá

vo
 z

ná
t Totožnost obchodníka.

Název výrobku a informace o tom, z čeho se skládá, jaká je jeho 
velikost, hmotnost apod. 

Cenu výrobku, která musí být uvedena včetně všech poplatků 
a daní, tedy i DPH. 

U každého složitějšího výrobku musí být přiložený návod k po-
užití a také všechny informace o záruční době a možnostech 
reklamace. Pokud je to možné, měl by ti obchodník výrobek 
i předvést, když ho o to požádáš. 

Kupuješ si tablet a prodavač ti k němu 

nabízí pojištění proti rozbití. Pojistku 

uzavřeš, ale když ti pak tablet doma 

nešťastnou náhodou spadne na zem, 

obchodník na tebe udělá dlouhý nos 

– na nedbalost se prý pojištění nevzta-

huje. Že sis tablet právě proti té nedba-

losti pojišťoval a písemné podmínky ti 

v prodejně nikdo nepředal? Smůla, řek-

ne prodejce i pojišťovna… Nespoléhej na 

informace sdělené ústně na prodejně. 

Princip zastrašování
Zastrašování je jeden z nejúčinnějších způsobů, jak výrobek nebo službu pro-
dat. Obchodník svými plamennými řečmi zákazníka přesvědčí, že bez uzavření 
smlouvy ho zaručeně stihne strašlivá pohroma. A vyděšený zákazník všechno 
koupí. Opět je to nekalé, protizákonné chování!

Kontakty pro pomoc

Na netu vidíš letenku nebo zájezd 

do lákavé destinace za pár kaček. 

Jen tak mimochodem se v informa-

cích pod čarou po dalším klikání 

dozvíš, jaké další „povinné příplat-

ky“ si musíš k této ceně připočíst, 

abys vůbec odjel – za palivo, za 

zavazadla, za místo v letadle nebo 

třeba za výhled z okna hotelu…

V letáku je velkým písmem 
psáno – pro každého návštěv-
níka nákupního centra zmrzlina 
zdarma – a malým, takřka neči-
telným písmem – po předložení 
účtu za nákupy v minimální 
hodnotě 500 Kč. Pěkně drahá 
zmrzlina! 

• Česká obchodní inspekce (všechno kromě působnosti jiných dozorových 
orgánů) 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) 

Vybereš si v prodejně zlevněné triko 
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 uve-
dená u zboží. Na druhou stranu, když 
se třeba na stránkách e-shopu v jed-
nu chvíli objeví telefon za 5 Kč místo 
5000 Kč a stane se tak omylem obchod-
níka, máš smůlu, zjevné chyby neplatí.

Domů ti přijde nevyžádaný ba-
líček s knihami a fakturou za 
ně. Co s tím? Nic, můžeš si ho 
nechat a zadarmo, je to hlou-
post toho, kdo ti něco pošle, 
i když sis to neobjednal.

Máš pocit, že se tvoje oblíbená čokoládová tyčinka nebo třeba jo-gurt pořád nějak zmen-šují, a cena je přitom stejná? Je to oblíbená fi nta obchodníků. Jestli ti to vadí, sleduj údaje na obalu a příště si kup něco jiného.

Vybereš si v prodejně zlevněné triko 
a na pokladně ti naúčtují plnou cenu. 

na obalu a příště si kup něco jiného.
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Nákup s rozumem, 
kvalita, bezpečnost
Když chceš utrácet, je možné vybírat ze široké nabídky prakticky všeho. 
Až je někdy těžké se rozhodnout. Proč ale mají náročnější zákazníci problém 
sehnat v České republice třeba ovoce a zeleninu v prvotřídní kvalitě? Proč je 
v rybích prstech méně masa než ve stejně zabaleném výrobku prodávaném 
kousek za hranicemi v Německu nebo v Rakousku? Proč se vyplatí nakupo-
vat elektroniku anebo třeba drogistické zboží určené pro západoevropské 
trhy? Proč platíme za volání a internetové připojení mnohonásobně víc než 
naši zahraniční sousedé v Polsku, Velké Británii nebo i jinde v Evropě?

O České republice se v nadsázce mluví nelichotivě jako o „popelnici Evropy“. 
Proč? Kvůli tomu, že se tu snadno prodají i méně kvalitní potraviny, spotřební 
zboží a služby, které by se například v zemích západní Evropy buď neprodaly, 
nebo alespoň ne za běžné ceny. Čím to ale je? Je to nejčastěji v nákupním cho-
vání českých zákazníků a v nedostatečné konkurenci mezi obchodníky. Změnit 
to můžeš i ty. Když se ti to nelíbí, jednoduše nekvalitní nebo předražené zboží 
nekupuj a zajímej se o alternativní možnosti. Dostatek sebevědomí, informací 
a ochota obětovat trochu času a peněz za to určitě stojí. 

Jak poznám kvalitu?
Podle ceny většinou ne. Pomohou zkušenosti ostatních zákazníků a také ob-
jektivní nezávislé srovnávače nebo testy (které ve spolupráci se zahraničními 
spotřebitelskými organizacemi u nás vydává například nezisková organizace 
dTest – www.dtest.cz). Hodí se i obyčejný selský rozum. Třeba kuchyňský 
spotřebič vyrobený z kovu bude zřejmě trvanlivější než ten vyrobený z plastů, 
které obecně stárnou rychleji.  Při nákupu potravin se zase mohou hodit rady 
našich babiček a rodičů. Ti ještě spolehlivě vědí, že máslo nerovná se margarín 
z rostlinných tuků, že čerstvé rajče voní a chutná jako skutečné rajče. 

Číst drobné údaje o složení potravin může být sice trochu otrava, ale jinak se 
víc o tom, co skutečně jíš, nedozvíš. Samotný obal je jen pěkná vábnička. Nej-
více zastoupené složky bývají uvedeny na prvních místech. Pak už se ti třeba 
nestane, že koupíš místo zmražené ryby s trochou masa také velkou spoustu 
vody.

Čím kvalitnější zboží koupíš, tím nižší je pravděpodobnost, že si 

pokazíš chuť nebo ho budeš muset později reklamovat či kupo-

vat znovu nové. Prostě platí okřídlené, ale mnohokrát potvrzené 

pravidlo o tom, že nikdo není tak bohatý, aby si mohl kupovat 

levné věci. A tím „levné“ se nemyslí málo drahé. Je to na tobě.

„Škodítka“ a „zlepšováky“ – tak trochu podfuk na zákazníky
Příliš trvanlivé zboží některým nefér výrobcům ani prodejcům nehraje do 
karet. Vyrábět a prodávat se musí pořád.

„Škodítka“ v některých sériově vyráběných výrobcích (tiskárnách, mobilních 
telefonech) jsou ukryté součástky, které po nějaké době od koupě (zpravidla 
po uplynutí záruční doby) předčasně sníží výkon výrobku nebo ho poškodí. 
Za „zlepšováky“ je známý nedávný případ umělého snižování emisí automobilů 
koncernu VW pomocí speciálního softwaru, aby vozy při kontrolách naoko 
splnily přísné normy na obsah vypouštěných škodlivin (tzv. dieselgate). 
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Kopyto – jelito – platí to 
Lhůta na rozmyšlenou
Od smlouvy můžeš ustoupit, například když uzavíráš smlouvu mimo klasický 
obchod na předváděčkách, na ulici, přes e-shop, katalog apod., kdy můžeš být 
nabídkou obchodníka buď zaskočený, nebo kdy se rozhoduješ často jen podle 
fotografi í a popisu zboží. 

Ještě mi nebylo 18, tak stejně nemůžu nic podepsat – zase omyl
Dokud jsi nezletilý, ještě sice nemáš způsobilost ke všem právním jednáním (pl-
nou svéprávnost), ale to neznamená, že nemůžeš platně nic podepsat. Vychází 
se z toho, že můžeš uzavírat smlouvy přiměřené „rozumové a volní vyspělosti“ 
svých vrstevníků. Takže v šestnácti třeba můžeš uzavřít smlouvu o členství ve 
fi tku (třeba i nevýhodnou),

Tajemná slovíčka
Určitě jsi někdy narazil na situaci, kdy jsi tomu, co bylo ve smlouvě napsané, 
nerozuměl nebo se dal význam vyložit několika způsoby. V takovém případě 
platí výklad pro spotřebitele nejpříznivější.

Smlouva je smlouva, i když neodpovídá tomu, co jsme si řekli 
před jejím uzavřením. 

Není to tak. Stává se, že ti obchodník v prodejně něco nakuká, a když dojde na 
lámání chleba, ukáže se, že ve smlouvě je všechno jinak. 

Uzavřená smlouva musí odpovídat tomu, co jste si řekli před jejím uzavřením. 
Když to tak není, má přednost to, co je pro tebe příznivější (i když někdy může 
být problém obsah předsmluvních informací prokázat). 

Zákaznice si koupila značkový telefon 
u internetového prodejce. Po roce užívání 
mobil přestal fungovat, prodejce záruční 
vadu při reklamaci uznal, ale s odkazem na 
svoje obchodní podmínky odmítl vrátit plnou 
kupní cenu. Řekl, že spotřebitelka telefon rok 
užívala a vracený mobil už nemá svoji původ-
ní hodnotu. 

Zákaznice dosta-
ne zpět všechny 
svoje peníze, a to 
podle občanské-
ho zákoníku.

aneb jak na smlouvy – 
nejčastější mýty
Se smlouvami přijdeš do kontaktu na každém kroku. Jakékoliv dohodě mezi 
obchodníkem a zákazníkem (nepodnikatelem) se říká spotřebitelská smlou-
va. O smlouvách koluje řada mýtů, které to jsou?

Smlouvy musí být jen písemné… Co nepodepíšu, to mě neza-
vazuje… Není to tak!
Každý den uzavíráš smlouvy, aniž by sis to možná uvědomoval. Když si jdeš 
do obchodu koupit svačinu, je to kupní smlouva. Když nastoupíš do autobu-
su hromadné dopravy, uzavíráš zase s dopravcem smlouvu o přepravě (a to 
dokonce, i když nemáš jízdenku – proto taky můžeš dostat pokutu, „přirážku 
k jízdnému“, za jízdu načerno). Dokonce, i když na internetu surfuješ a něco 
nepromyšleně odklikneš, může dojít k uzavření smlouvy a obchodník po tobě 
může chtít zaplatit – třeba když hledáš, kam v zimě vyrazit na hory, může 
z toho být smlouva o zájezdu.

Co je psáno, to je dáno – platí, ale ne vždy…
Vedle práv jsou i povinnosti a smlouvy se mají dodržovat. Výjimkou jsou ale 
situace, kdy obchodník zneužije toho, že je to zpravidla on, kdo smlouvu při-
pravuje, aby se zvýhodnil na tvůj úkor. Smlouvy se totiž nesmí odchýlit od 
zákona v neprospěch spotřebitele ani nesmí obsahovat nepřiměřené smluvní 
podmínky. 

Příklad smluvní podmínky, ke které se nepřihlíží

Odstoupit od smlouvy nejde třeba 

u nákupu CD, DVD, když porušíš ori-

ginální obal nebo když jsi už zboží 

vyzkoušel a není ho možné vrátit 

z hygienických důvodů aj.

Když máš pochybnosti, můžeš si u obchodníka vymínit, 
aby ti ústní dohodu potvrdil ve smlouvě, v prodejním 
dokladu, záručním listu nebo jinak.
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„Spotřebujte do…“ se používá u potravin, 
které podléhají rychlé zkáze. Na prošlý jo-
gurt nebo šunku by tvůj žaludek nemusel 
reagovat zrovna nadšeně. Po uplynutí data 
použitelnosti už prodejce nesmí takové zbo-
ží vůbec prodávat. 

Dva roky záruky
Dostal jsi k Vánocům svůj vysněný dárek – čtečku. Jenže i když jsi ji opat-
roval jako oko v hlavě, už po sedmi měsících přestala fungovat. Co s tím? 
Ještě štěstí, že existuje tzv. „záruka“. Ta ti totiž zajistí, že můžeš čtečku nebo 
i jiný výrobek, u kterého se vyskytne vada, u prodávajícího reklamovat 
a žádat nápravu. 

Občanský zákoník stanoví u spotřebního zboží, tedy oblečení, elektroniky 
apod., minimální délku záruční doby 24 měsíců. Prodávající ti může nabídnout 
i lepší záruční podmínky – například zboží budeš moct reklamovat ve lhůtě 
delší, než je 24 měsíců. Anebo ti slíbí vždy vrátit peníze i přesto, že bys ze 
zákona měl právo jen na opravu výrobku, nebo ti poskytne bezplatně náhradní 
zboží. A proč by to dělal? Nějak přece musí porazit konkurenci. Často si ale 
taky nechá za tuto smluvní záruku 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 třetím roce záruky už nabízí jen opravu výrobku, nikoliv jeho vý-
měnu. Nikdy ti ale prodávající nemůže zkrátit 24měsíční lhůtu pro reklamaci.

Některé vady prostě neprotlačíš 
Pokud si koupíš nové polobotky a jdeš si v nich zahrát fotbal, nejspíš už nebu-
dou vypadat jako nové. V takovém případě se ti asi jen těžko podaří prodavače 
přesvědčit, aby ti je vyměnil kvůli okopaným špičkám. Každá věc zkrátka potře-
buje vhodnou péči, s tím musíš počítat. 

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

U potravin je to jinak, nedá se tu mluvit o tom, že by měly vydržet 24 měsíců. 

Datum použitelnosti a minimální trvanlivosti –
jaký je v tom rozdíl?

Používá se hlavně u trvanlivých potravin 
(konzervy, těstoviny, balené sladkosti atd.). 
Rozdíl je v tom, že po uplynutí minimální 
trvanlivosti může prodejce jídlo prodávat, 
ale jen, je-li bezpečné, a za nižší cenu, od-
děleně od ostatního sortimentu, a musí tě 
upozornit, že prošla doba minimální trvan-
livosti.

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 prodávané za nižší cenu kvůli existující vadě. 

Ale pozor, obchodník může „po dohodě s kupujícím“ zkrátit záruční dobu baza-
rového zboží, ne však na méně než na jeden rok. U použité věci také nemůžeš 
reklamovat vady, které věc měla, když sis ji kupoval. Pokud si kupuješ třeba 
telefon s odřeným displejem za skvělou cenu, nemůžeš počítat s tím, že ti pak 
poškrábaný telefon prodávající jako vadu uzná.

Když si budeš pořizovat výrobek ve slevě, zajímej se, proč je zlevněný. Platí 
totiž, že na vadu, kvůli které byl výrobek zlevněný, reklamaci uplatnit nemů-
žeš. Tato vada musí být uvedena v prodejním dokladu. Dávej proto pozor, co je 
napsáno na účtence!

DATUM

 P OUŽITEL NOST I

DAT U M 

MINIMÁLNÍ 

TRVANLIVOSTI

Dva roky zárukyDva roky zárukyDva roky záruky
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Jak na reklamace
Možná to znáš, koupíš si spacák na školní výlet a doma zjistíš, že se rozjíždí 
zip. Trochu smůla u spacáku. A víš, co bys měl udělat? Spacák reklamovat 
a nenechat se odbýt.

Jde o uplatnění stížnosti, že se ti výrobek zdá být nekvalitní, nekompletní 
nebo přestal fungovat. A samozřejmě taky požadování nápravy. Jako zákaz-
ník na to máš právo. Není to sice vina prodejce, ale ten za vadu ze zákona 
odpovídá, ví, jak reagovat a dopředu už s tím počítá – občas se prostě něco 
pokazí nebo se vyrobí zmetek.

Jak na reklamaci

Je fajn si přečíst obchodní podmínky, kde prodejce obvykle podrobně popisuje 
pokyny k reklamaci. Nejdůležitější je najít doklad o koupi, kde by mělo být uve-
deno, o jaké zboží se jedná, kolik stálo a kdy sis ho kupoval. Může to být záruční 
list, pokladní doklad anebo alespoň doklad o platbě kartou. Koupi lze prokázat 
jakkoli, v krajním případě třeba i potvrzením tvé kamarádky či rodičů, kteří 
byli u nákupu s tebou. Vždy je ale lepší doklady o koupi uchovávat a v případě 
reklamace jejich kopie doložit. Vadný výrobek pak co nejdříve dones prodejci, 
ať už do obchodu, kde sis věc pořídil, anebo do jiné prodejny stejného prodejce. 

Některé účtenky jsou už po pár měsících 

nečitelné. Tiskařská čerň jednoduše vy-

bledne nebo se omele tak, že nic nejde 

přečíst. Není proto od věci účtenku krátce 

po nákupu třeba ještě vyfotit.

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 protokolu bylo přesně uvedeno, o jakou 
vadu se jedná a jaký způsob vyřízení reklamace požaduješ. Nezapomeň si pečli-

vě přečíst, co vlastně podepisuješ. Neško-
dí si stav výrobku před reklamací zdoku-
mentovat, třeba vyfotit. Když reklamuješ 
mobil, notebook nebo jiný nosič dat, je 
vhodné si data předem zazálohovat, abys 
o ně třeba při opravě nepřišel.

Záruční list není pro rekla-maci v zákonné záruční době nutnou podmínkou!

Neoprávněný poplatek za „neoprávněnou reklamaci“
Obchodník ti reklamaci zamítl jako neoprávněnou, a navíc si naúčtoval pětis-
tovku za diagnostiku závady? Pamatuj si, že za reklamaci (i neuznanou) si pro-
dejce nemá právo nic účtovat. 

A co vlastně můžeš požadovat? 
Můžeš chtít po prodávajícím výměnu či opravu – výměnu můžeš ale požadovat, 
jen pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené a pokud vadu nejde 
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. 

U vad neodstranitelných, opakovaných (třetí výskyt vady po opravě) nebo více-
četných (3 stejné nebo 4 různé vady současně) máš rovnou právo i na slevu či 
vrácení peněz, u banálnějších vad máš právo „jen“ na odstranění vady (nejčas-
těji opravou), nebo na slevu z kupní ceny. 

Co se bude dít dál?
Podle zákona má prodávající reklamaci vyřídit co nejdříve, nejpozději však do 
třiceti dnů od jejího uplatnění. Pokud by to trvalo déle, můžeš smlouvu zrušit 
tím, že od ní odstoupíš nebo můžeš požadovat výměnu zboží za nové. 

Zboží by při reklamaci mělo být 
čisté a kompletní. Nemůžeš re-
klamovat špinavé tenisky nebo 
telefon bez nabíječky.
klamovat špinavé tenisky nebo 
telefon bez nabíječky.
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Nenech se odbýt!
Může se stát, že se prodávající bude kroutit a vymlouvat a nebude chtít rekla-
maci vyřídit. Na to ale nemá právo. V takovém případě po něm chtěj písemné 
potvrzení, kde bude uvedeno, proč reklamaci odmítá.

Nejčastější výmluvy prodejců:

Nemáte obal od výrobku, 
nemůžete výrobek rekla-
movat. 

Podle zákona žádný obal mít nemu-
síš. Reklamuješ přece výrobek, ne 
obal! 

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

To je sice možné, ale za výrobek v ob-
chodě nese zodpovědnost prodejce. 
Proto reklamaci vyřizuješ s ním. Pro-
dejce pak už vadu zboží řeší s výrob-
cem nebo dodavatelem sám.

Výrobek byl prodáván se 
slevou, nemáte na reklama-
ci nárok. 

Zákonná záruka 24 měsíců platí i na 
zboží prodávané ve výprodejích, v růz-
ných akcích, ale i pro věci prodávané 
za nižší cenu kvůli existující vadě. 

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

Podle zákona musí být v prodejně 
vždycky někdo, s kým můžeš rekla-
maci vyřídit. Takže si nenech nic ta-
kového nakukat.

Náš smluvní servis označil 
vaši reklamaci za neopráv-
něnou, nemůžeme vám 
vyhovět.

Za rozhodnutí o reklamaci odpoví-
dá prodejce, který také musí sám 
zdůvodnit její zamítnutí. Stanovisko 
smluvního servisu neznamená, že se 
od něj prodejce nemůže odchýlit.

Nemůžeme vám vrátit pl-
nou cenu, zboží už dnes 
prodáváme ve slevě.

Když vznikne při reklamaci nárok na 
odstoupení od smlouvy a vrácení pe-
něz, musí prodejce vrátit plnou cenu 
uvedenou na účtence, 

Na reklamaci nemáte ná-
rok, ale zboží vám zdarma 
opravíme jako projev naší 
dobré vůle.

To zní celkem dobře, tak proč ne? Ně-
kdy se ale prodejce snaží zamaskovat 
svoji odpovědnost za vady, hlavně 
u dražšího zboží, aby se do budouc-
na, při opakujících se vadách, vyhnul 
povinnosti celé zboží vyměnit nebo 
vrátit peníze. 

Pokud jdeš k prodejci reklamovat například vadnou čtečku, kterou jsi dostal 

Pokud jdeš k prodejci reklamovat například vadnou čtečku, kterou jsi dostal 

Pokud jdeš k prodejci reklamovat například vadnou čtečku, kterou jsi dostal 

Pokud jdeš k prodejci reklamovat například vadnou čtečku, kterou jsi dostal 

Pokud jdeš k prodejci reklamovat například vadnou čtečku, kterou jsi dostal 

Pokud jdeš k prodejci reklamovat například vadnou čtečku, kterou jsi dostal 

Pokud jdeš k prodejci reklamovat například vadnou čtečku, kterou jsi dostal 

Pokud jdeš k prodejci reklamovat například vadnou čtečku, kterou jsi dostal 

Pokud jdeš k prodejci reklamovat například vadnou čtečku, kterou jsi dostal 

od někoho jako dárek, a prodejce má možnost si ověřit (typicky v e-shopech), 

od někoho jako dárek, a prodejce má možnost si ověřit (typicky v e-shopech), 

od někoho jako dárek, a prodejce má možnost si ověřit (typicky v e-shopech), 

od někoho jako dárek, a prodejce má možnost si ověřit (typicky v e-shopech), 

od někoho jako dárek, a prodejce má možnost si ověřit (typicky v e-shopech), 

od někoho jako dárek, a prodejce má možnost si ověřit (typicky v e-shopech), 

že jsi zboží neobjednával ty, může celkem oprávněně tvoji reklamaci zamítnout. 

že jsi zboží neobjednával ty, může celkem oprávněně tvoji reklamaci zamítnout. 

že jsi zboží neobjednával ty, může celkem oprávněně tvoji reklamaci zamítnout. 

že jsi zboží neobjednával ty, může celkem oprávněně tvoji reklamaci zamítnout. 

že jsi zboží neobjednával ty, může celkem oprávněně tvoji reklamaci zamítnout. 

že jsi zboží neobjednával ty, může celkem oprávněně tvoji reklamaci zamítnout. 

Jaké vady nemůžeš úspěšně reklamovat?

Prodávající většinou reklamaci zamítne tehdy, pokud vada vznikla tím, že jsi 
výrobek nějak poškodil, nebo když se věc jednoduše opotřebovala běžným uží-
váním. Ty ale určitě sám dobře tušíš, že čaj na klávesnici tvého nového note-
booku prostě nepatří nebo že ochozenou podrážku bot ti nikdo na své náklady 
znovu nepodrazí. 

Při reklamaci buď asertivní a nenech se zbytečně 

vytočit. Nezapomeň, že s úsměvem jde všechno líp.

U oprávněné reklamace máš právo na náhradu nákladů, které ti vznikly (ces-
tovné, 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. 

Jak reagovat na zamítnutí reklamace? 

Když nesouhlasíš se zamítnutím reklamace, můžeš si nechat vypracovat zna-
lecký posudek nezávislým odborníkem. Seznam znalců je k dispozici na inter-
netových stránkách Ministerstva spravedlnosti www.justice.cz. Vyzní-li posu-
dek ve tvůj prospěch, můžeš prodejce znovu písemně kontaktovat a současně 
se přihlásit i o náklady na zpracování posudku. Když to nepomůže, zvaž další 
možnosti – viz článek Kam se obrátit pro pomoc.

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

Pokud třeba smluvní servis konstatuje, že voděodolný telefon nefunguje kvůli korozi uvnitř přístroje, není z toho ještě jasné, kdo za vadu odpovídá, jestli ty, protože ti telefon spadl do vody s otevřenými voděodolnými krytkami, anebo prodejce kvůli tomu, že telefon voděodolný ve skutečnosti vůbec nebyl.
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Šmejdi Spálit se může každý 
Na šmejdy můžeš narazit, i když nejedeš zrovna na předváděčku – třeba před 
obchoďákem nebo někde u zdravotního střediska, jak tě zvou na bezplatnou 
ukázku masážních křesel, polštářů, kuchyňských přístrojů, skvělých nožů 
apod. Jakoby náhodou získáš slevu, možná i setřeš výherní los, a už se vezeš. 
K převzetí výhry stačí maličkost, koupit předražené zboží třeba za 5 tisíc. Žád-
ná výhra není zadarmo. 

Pozor, šmejdi jsou všude, stále vymýšlejí rafi novanější taktiky, jak se dostat 
k cizím penězům. Buď na pozoru, když u vás doma někdo zazvoní a jde přepro-
gramovat pevnou linku nebo je od „dceřiné společnosti ČEZ“ a chce zkontrolo-
vat jističe… Aby se z technika nevyloupnul podomní prodejce, co ti podšoupne 
k podpisu i novou smlouvu na telekomunikační nebo energetické služby, a ještě 
vám okoukne domácnost! 

ČOI zveřejnila případ, kdy spotřebitel provolal 64 tisíc korun, aby dostal úvěr. 

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 schránky po-
zvánku, 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, ochutnávka sýrů, vystoupení známého her-
ce nebo zpěváka apod. Autobus pro ně bude přistaven v deset dopoledne před 
obecním úřadem. 

Na zámku se pak odehraje onen „bohatý“ program. Naprosto nepřijatelným 
chováním a nátlakem jsou návštěvníci akce tlačeni k nákupu hrnců, zdravot-
ních matrací, přikrývek, nožů, indukčních plotýnek a bůhví čeho ještě za ne-
uvěřitelné ceny. Na internetu nebo jinde je přitom k mání stejně kvalitní zboží 
za zlomek ceny. Pokud nenakoupí, nedostanou účastníci akce třeba oběd ani 
výhru a jsou vystaveni velkému ponižování. Jsou případy, kdy šmejdi lidem 
brali občanky a nechtěli jim je vrátit, dokud si něco nekoupí! 

Na ochranu zákazníků před manipulací je ze zákona zákaz vybírat při předvá-
děčce a ještě sedm dní poté jakoukoliv částku a existuje i možnost odstoupit od 
smlouvy během 14 dnů od jejího uzavření. Když už dáš peníze jednou z ruky, 
těžko se jich domáháš zpět. Podobné fi rmy mají obvykle krátké trvání a brzy 
převléknou kabát. To už je pak práce pro policii.

Šmejdi jsou i telefonní, podomní nebo na internetu 
V poslední době počet klasických předváděček klesá, šmejdi se podle zjištění 
České obchodní inspekce (ČOI) přesouvají více na internet a telefon.

Co ty s tím?
• Pobav se o předváděčkách s rodiči a prarodiči a zjisti, co si o nich myslí. 

Podívejte se třeba společně na dokument Silvie Dymákové Šmejdi. Pak 
už snad nebude třeba nic vysvětlovat a na zámek i oběd si zajedete 
s babičkou pro jistotu sami. 

• Když někdo osloví přímo tebe, nenech se zlanařit. Na ulici nikomu 
nepředávej svoje osobní údaje, zvyšuješ tím riziko, že tě někdo bude 
v budoucnu s podobnými nabídkami kontaktovat.
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Kam se obrátit pro pomoc
Vyjedete si konečně s rodinou na prázdniny, ale při cestě zpátky strávíte 
dva dny čekáním na letišti, protože vaše cestovka mezitím zkrachovala. 
Když se po všech útrapách dostanete domů, nevíte, kde a jak se domoci 
nápravy. 

Mávneš nad tím rukou a necháš to být? Nebo se ozveš a budeš hájit svá práva? 
Pokud nevíš, jak bys měl v takovém případě postupovat, jsou tady organizace, 
které ti s tím pomůžou. 

Spotřebitelské organizace
Spotřebitelské organizace obvykle poskytují nezávislé, nestranné a bezplatné 
poradenství. V ČR je reprezentuje zejména: 

• Asociace občanských poraden (www.obcanskeporadny.cz), která v sou-
časné době sdružuje 40 občanských poraden a dalších kontaktních míst, 

• nezisková organizace dTEST (www.dtest.cz), která kromě poradenství 
a dalších aktivit nezávisle testuje a porovnává zboží, 

• Sdružení českých spotřebitelů (www.konzument.cz). 

Mimosoudní řešení sporů, aneb když už nevíš, kudy kam
Když tě obchodník odbude nebo nereaguje, můžeš se obrátit na některé státní 
instituce, které bezplatně nebo jen za mírný poplatek pomáhají vyřešit spor 
mimosoudně. Jsou to: 

• Český telekomunikační úřad (www.ctu.cz, ČTÚ) – pro spory o výši vyúčto-
vání za telekomunikační služby,

• Energetický regulační úřad (www.eru.cz) – spory v oblasti energetiky 
(odběr elektřiny, vody a tepla),

• Finanční arbitr (www.fi narbitr.cz) – u některých fi nančních služeb,
• Evropské spotřebitelské centrum ČR (ESC, www.evropskyspotrebitel.cz) 

– pro spory s obchodníky z ostatních zemí EU, Norska a Islandu, 
• Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) – ve všech ostatních sporech ze 

spotřebitelských smluv.

Dozorové orgány
Na dodržování zákonů dohlíží dozorové orgány. U nás je to při ochraně zákazní-
ků zmíněná ČOIka, která kontroluje hlavně dodržování jakosti zboží a výrobků, 
jejich zdravotní nezávadnost a bezpečnost. Hlídá také, jestli se v prodejnách, 
v restauracích, fastfoodech, na tržištích apod. nešidí při účtování cen, nalévání 
nápojů nebo při vážení zboží a nepoužívají zakázané nekalé obchodní praktiky. 

Kvalitu potravin a nápojů kontroluje Státní zemědělská a potravinářská in-
spekce (www.szpi.cz). Dodržování hygienických předpisů v restauracích a ji-
ných provozovnách sledují krajské hygienické stanice.

Na cestách do evropských zemí může být užiteč-
ná bezplatná mobilní aplikace sítě Evropských 
spotřebitelských 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. 

Důležité je problém neodkládat, začít ho řešit co nejdřív a shromáždit všechny podklady (smlouva, účtenky, foto apod.). Například když jsi na dovolené s cestovkou, která nezajistila, co měla, je třeba 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.

Všechny aktivní spotřebi-
telské organizace najdeš na 
webu www.mpo.cz v sekci 
Ochrana spotřebitele. 
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Jen si to spočítej!

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?

Ať už je tvůj záměr jakýkoliv – od nákupu nového trička přes uspořádání naro-
zeninového mejdanu až po koupi nového kola – musíš se zamyslet nad tím, jak 
ho budeš fi nancovat. Máš dvě základní možnosti: buď spořit, dokud nebudeš 
mít potřebnou částku, anebo si půjčit. Půjčku si ale vždycky důkladně promys-
li, 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 pří-
jmů (přibrat novou práci/brigádu), či snížením měsíčních výdajů (o ty, které 
nejsou nezbytné). 

Češi nejvíc utrácejí za jídlo, tvrdí Český sta-tistický úřad. Nejméně výdajů jde do vzdělání.

32 300

PŘÍJMY ZA MĚSÍC VÝDAJE ZA MĚSÍC

CELKEMCELKEM

mzda matka

mzda otec

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

Příklad „rodina ideál“

32 300

• 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.

Pár tipů na závěr

Jen si to spočítej!
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 zamy-
slet se nad svými příjmy a výdaji. 

Rozpočet? Nic složitého…
Abys zjistil, jestli máš peníze na nákup toho, co si přeješ, je docela praktic-
ké sestavit si rozpočet. Rozpočet neboli bilance příjmů a výdajů se zpravi-
dla vytváří na kalendářní měsíc. 

úroky ze spoření 
a investic
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Kolik stojí peníze?
Jakoukoliv půjčku už dneska poskytne kdejaká banka, instituce, soukromá 
fi rma nebo osoba. Půjčují si rodiče, studenti na vysoké, ale taky středoško-
láci. 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 zeširoka usmí-
vají lidé, kteří si údajně díky novým dluhům přinesli víc štěstí do života. Jenže 
nic není zadarmo. Ten nový tablet, na který si půjčíš, stojí pravděpodobně díky 
úrokům a dalším poplatkům skoro dvakrát tolik. 
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Opravdu tuto věc nutně potřebuji?

Raději si nejdřív dobře rozmysli, jestli nebude lepší si chvíli po-
čkat 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., kterou ve 
fi nále 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 blíz-
kých 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! 

• www.pomocsdluhy.cz
• www.fi nancnitisen.cz
• www.ekcr.cz   ... poradna

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 muset nejspíš půjčit. 
Naopak pořídit si půjčku na exkluzivní nový model lyží je prostě nesmysl. Už po 
sezoně budou mít lyže mnohem nižší hodnotu, než za jakou jsi je pořídil. Zato 
ty se budeš ještě v létě mordovat na brigádě, abys je splatil i s úroky. Půjčka má 
zkrátka smysl ve chvíli, kdy si pořizuješ věc, která v čase neztrácí cenu, nebo 
ji, ještě lépe, nabývá.

Rozumíš tomu, co podepisuješ?

Podepisuj pouze to, co jsi přečetl a čemu rozumíš. Když něčemu 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 nepode-
pisuj a zkus to jinak (nebo jinde). 
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Bezhotovostní peníze 
Bezhotovostní peníze jsou peníze ve formě záznamu na účtech v bankách. Při-
jde-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 elektronickém bankovnictví.

Elektronické peníze 
Elektronické peníze fungují jako kredit na mobilu. Nabiješ si nějakou elektro-
nickou peněženku a platíš, dokud je kredit. 

Když se řekne peníze, mnozí z nás si představí hotovost – bankovky 
a mince, kterými se běžně platí. Existují ale taky bezhotovostní, elektronic-
ké peníze nebo kryptoměna. 

„Co je to kryptoměna?“
Je vidět, že mamut zaspal dobu. Bitcoin je nejznámější a nejroz-šířenější digitální měna. V květnu 2018 se dal jeden bitcoin koupit za 180 000 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 žádná vláda ani banka.

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

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

• nejsou vázány na bankovní účet – v případě 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 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 zřízení, transakce, dobití atd.

• možnost výběru/směny na hotovostní peníze

Výhody elektronických peněz

Na co pozor

Peníze pokaždé jinak
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Hotově nebo kartou?
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 vytra-
tí tisícovku nebo narazí na šikovného kapsáře? Platit kartou už se dá skoro 
všude. Jenomže zlodějíčkové a padělatelé jsou vynalézaví, a tak je potřeba, 
aby se i majitelé karet měli na pozoru!

debetní karta 

kreditní karta

charge karta

Výběr peněz v obchodě při place-
ní platební kartou. Mimo zapla-
cení můžeš ještě tam, kde to jde 
(na pokladně najdeš nápis cash 
back), požádat o výběr hotovosti. 

zdroj: Sdružení pro bankovní karty

Co je cash back?

Máš peníze na účtu? Můžeš platit a vybírat…

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

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

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 nespou-
štěj z dohledu – trvej na tom, aby byla transakce provedena pod tvým 
dohledem. Jedině tak zabráníš možnému zneužití. 

Pokud kartu ztratíš, hned zavolej do banky a nech si ji zablokovat.

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

Svůj PIN nikomu neprozrazuj – a to ani policistům či zaměstnancům 
banky.

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

Nikdy nesděluj číslo své karty na zjevně nedůvěryhodných serverech, 
ani ho neposílej e-mailem, a to ani na „důvěryhodně“ vypadající adre-
sy (např. na adresu banky).

Pravidelně kontroluj výpisy z účtů. V případě pochybností o prove-
dené transakci informuj svoji banku a předlož všechny dostupné do-
klady (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. 

Co je contactless?

Místo, kde se dá platit bez-
kontaktní kartou. Pokud je 
platba do 500 Kč, nemusíš 
zadávat ani PIN, stačí jen 
kartu přiložit. 
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Tahák na tarify telefonů
Víš, co je bílá, modrá nebo zelená linka? Podle čeho poznáš, kolik stojí číslo, 
které začíná devítkou? 

Na SMS se dá taky vydělat
Cenu SMS u těchto „devítkových“ (prémiových) čísel udává poslední dvojčíslí 
nebo trojčíslí.

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.

Pozor na čísla, která začínají devítkou! Žluté a duhové linky…
... ti můžou snadno udělat díru do peněženky.

900  X X Y Y Y Y 
906  X X Y Y Y Y 
909  X X Y Y Y Y

cenu hovoru za minutu udává 
4. a 5. číslice, tedy xx Kč/min

905 X X Y Y Y Y jednorázová cena za hovor je 
rovna desetinásobku 4. a 5. čís-
lice, tedy 10krát xx Kč

908 X X Y Y Y Y jednorázová cena za hovor je 
dána 4. a 5. číslicí, tedy xx Kč

Předvolby 972, 973 nebo 974
Telefonní čísla Českých drah (972), Armády ČR (973) a Policie ČR (974). Platíš 
jako při hovoru na pevnou linku.

Znáš to z TV…

908 

Čísla infolinek fi rem a institucí
U „devítkových“ SMS je třeba si ještě k ceně zprávy 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 trafi ce nebo v automatu na jízdenky.

Koukáš se na televizi, kde dávají úplně jednoduchou soutěž. Z náhodně rozhá-
zených písmen v tabulce máš poskládat nějaké slovo. Stačí zavolat na devítkové 
telefonní číslo (třeba 909 90 12 34) a správně odpovědět. Ale proč tam nikdo 
nevolá, když je to tak jednoduché a slečna na obrazovce většinu času s žádným 
divákem nemluví, jen diváky stále pobízí, aby zavolali? Princip této „hry“ je 
obvykle podfuk. Ve skutečnosti do soutěže volá větší množství diváků, ale pro-
vozovatel soutěže je do studia většinou hned nepřepojí. Vydělává na tom, že je 
na lince pod různými záminkami zdržuje, aby provolali co nejvíc peněz (pocho-
pitelně „v souladu“ s jeho obchodními podmínkami – co na tom, že je neznáš 
a jsou často protiprávní, takže se k nim ze zákona nemá přihlížet). Při minutové 
sazbě 90 Kč může jít o tisícikorunové částky. Bacha na to, ať tě pak vyúčtování 
za telefon nepřekvapí. 
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DPP se musí uzavřít 
písemně a měla by 
obsahovat: 

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 odvedl so-
ciální a zdravotní pojištění 

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

I DPČ musíš uzavřít 
písemně a opět musí 
obsahovat: 

úkol – co budeš dělat 

dobu, na kterou se dohoda uzavírá

rozsah pracovní doby 

z DPČ zaměstnavatel automaticky 
odvádí platbu na sociální a zdravot-
ní pojištění, což pro tebe znamená 
nižší čistý výdělek 

„Anebo můžeš napsat další Hru o trůny...“
V neposlední řadě lze práce vykonávat na základě smlouvy o dílo, autorské 
smlouvy a dalších.

Smlouvy 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?

ten, který ti slíbí ve smlou-

vě a ze kterého se odečtou 

daně a pojištění. 

Podepíšeš s jedním, makáš pro druhého
Zřejmě nejčastějším způsobem přivýdělku mladých lidí je zaměstnání prostřed-
nictvím 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 které pracuješ. Nicméně ad-
ministrativu kolem smlouvy dělá agentura práce a zároveň ti vyplácí i mzdu.

Pracovní smlouva
Také se můžeš nechat zaměstnat na základě pracovní smlouvy. Ta se v případě 
brigád uzavírá většinou na dobu určitou. 

Pracovní smlouvu musíš 
dostat od zaměstnavate-
le písemně a musí povin-
ně 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

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 
zaměstnavatel uzavřít na maximálně 300 hodin ročně. 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 
zvýhodnění, tak se vždycky pořádně 
poptej!

Hrubý příjem

ten, který pak dostaneš 
na ruku nebo na účet.

Čistý příjem

3736



Jak se určuje cena 
Jak na nás?
Zde je malý přehled strategií prodejců ze spotřebitelského prostředí, jak dobře 
prodat (pozor na nekalé praktiky):

Konečná cena = výrobní a distribuční náklady + reklama + právní, morál-
ní nebo konkurenční omezení + přiměřený zisk. Sečtou se všechny náklady 
a k tomu se přidá marže (to, co obchodník vydělá). Nevýhodou téhle metody 
je, že nezohledňuje, jestli by zákazníci mohli za službu či výrobek zaplatit víc.

Jaká je poptávka?

Proč to stojí tolik? Vždyť to má pár součástek a jejich výroba stojí nula 
nula nic. Stanovit cenu výrobku nebo služby, zajistit návrat investic a ještě 
k tomu nějaký zisk – to chce být velkým umělcem a mágem, který umí namí-
chat ty správné ingredience. Kdo se nechce ponořit do dlouhodobého studia 
cenotvorby, má zde malou ochutnávku.

• komplet produktů stojí méně, než by tvořil samostatný prodej 
jednotlivých produktů

• vyšší cena pro zákazníky s vyšším společenským statusem
• větší nebo vícenásobná balení
• výrobce zboží prohlásí za luxusní
• cena končící lichým číslem
• sezonní zboží
• ceny jako za produkty dominantního prodejce (nebo lehce pod)
• dvousložková cena (fi xní poplatek + poplatek za spotřebu) – např. 

telefon, elektřina apod.
• čím výše v regále, tím vyšší cena
• lichocení zákazníkovi („chytří kupují…“)
• akční ceny (30 % sleva, ale také jen 5 % sleva)
• členské slevy
• vtipný marketing, identifi kace s postavou v reklamě
• a další.

výrobku nebo služby

Cesta nejmenšího odporu
Základním nástrojem jsou jednoduché a přehledné počty:

O level vyšší způsob cenotvorby je z jištění poptávky zákazníků a za základ 
ceny se bere zákazníkem vnímaná hodnota. Je-li menší než náklady, pak je 
to průšvih… Ale z jistit poptávku, například dotazováním, expertním odhadem 
nebo pohledem do minulosti, náklady zvyšuje.

Za kolik prodává konkurence?

Dalším způsobem je průzkum, za kolik nabízí výrobek či službu konkurence, 
a po srovnání předností či slabin vlastního produktu cenu stanovit nad nebo 
pod cenou konkurenta.

Reaguj pružně
Dobrý cenový mág umí tři zmíněné přístupy zkombinovat a brát v úvahu vztah 
nabídka vs. poptávka a účinně je vhodným marketingem (např. reklamou) pod-
pořit. Prodávající také nesmí zapomenout, že v průběhu času bude muset cenu 
upravovat, protože tržní prostředí znamená „vše je v pohybu“, tedy i náklady, 
cena konkurenčních produktů i poptávka a nálada zákazníků.
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Kolik toho propálíš?
Každý potřebujeme energii – energii pro tělo ve formě jídla a pití, počítač, 
nabíječka, pračka, myčka, sporák nebo lednička se většinou neobejdou bez 
elektrické energie. Kromě elektřiny můžeme topit i dřevem, uhlím, plynem. 
Auto nebo motorka potřebují palivo. Všude energie. Přibližně dvě třetiny 
celkové spotřeby energie potřebujeme na topení, pětinu na ohřev vody, 
zbytek (17 %) je na vaření, chlazení, osvětlení, domácí techniku, myčku, 
pračku.

Kolik elektřiny spotřebuješ?
Spotřebu elektřiny najdeš na vyúčtování od jejího dodavatele, ale můžeš si ji 
i jednoduše spočítat: Na štítku spotřebiče najdeš příkon (ve wattech), odhad-
neš dobu (v hodinách), kdy v jeden den přístroj používáš. Příkon vynásobíš 
dobou použití a pak ještě číslem 365 (dny v roce). To uděláš pro všechny spo-
třebiče a sečteš to. Nezapomeň, že elektřinu spotřebovávají i spotřebiče ve 
stand-by režimu (jsou sice vypnuté, ale jejich kabel je v zásuvce a svítí na nich 
červené světýlko).

• http://energetika.tzb-info.cz
• http://www.chytraenergie.info
• http://www.novazelenausporam.cz

Kdo je tady chudý?
Trpět energetickou chudobou znamená žít částečně nebo zcela bez energie, 
mít dluhy v souvislosti s účty za energie, být zadlužen kvůli nákupu jiného 
zboží, než jsou energie. Energetická chudoba se tedy objevuje tam, kde je 
nedostatečný příjem domácnosti, zastaralý způsob vytápění, chybějící izolace 
a vysoké ceny energií. Takové potíže hrozí až čtvrtině Evropanů, v Česku asi 
pětině obyvatel! 

Pomoz si sám v době, kdy to ještě jde
Cestou, jak z toho ven, je právní ochrana zákazníků (hledání levnějšího doda-
vatele a možnost rychlejšího ukončení nevýhodné smlouvy), sociální podpora 
a sociální tarify, snížení počtu odebíraných komodit (plyn, dálkové teplo, elek-
třina) a investice a dotace na úsporná opatření. Zlepšení tepelné izolace domu 
a nákup energeticky úsporných spotřebičů jsou výborným způsobem spoření 
na stáří. Mysli na to už teď, kdy ti ještě není dvacet, a vzpomeň si na to, až 
budeš shánět vlastní bydlení.

Kde se domácí spotřeba elektřiny měří?
Základní údaj o vlastní spotřebě elektřiny najdeš na displeji elektroměru. 
Další info najdeš ve smlouvě na dodávku elektrické energie (složení plateb, 
podmínky dodávání, velikost jističe, práva a povinnosti, postup při neplacení, 
podmínky ukončení smlouvy, časové intervaly aktivace tarifu atd.). Existuje 
více tarifů (jako u mobilních operátorů), podle toho, na co elektřinu využíváš. 

Energetická chudoba
V současnosti nemá přístup k elektrické energii 1,4 miliardy lidí. Nemají kde chla-
dit potraviny nebo léčiva, takže je ohrožuje hlad, nemoci a vyšší úmrtnost, mají 
omezený přístup k podzemní vodě. Mají nevyhovující osvětlení a jsou bez přístu-
pu ke komunikačním prostředkům. Jsou nuceni používat ekologicky neúnosné 
postupy při získávání tepla (hlavně pálení). Velká část energeticky chudých tráví 
většinu svého času sháněním paliva a vody. Nedostatečné vytápění také způso-
buje větší vlhkost a množení plísní v obydlích. S přístupem k energiím mají potíže 
hlavně v rozvojových zemích, ale tenhle problém, kterému se říká energetická 
chudoba, začínáme mít i u nás.

Průměrná rodina (bez bojleru) spo-

třebuje ročně cca 2500 kWh elektři-

ny a zaplatí za ni kolem 11 000 Kč.
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Pomůžeš životnímu 
prostředí?

• 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)

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.

Přibrzdi a užívej si
„Falling slowly,“ zpívají Glen Hansard a Markéta Irglová ve své deset let 
staré oscarové písni. Jak se ale zpomalit v našem fast světě? Fast food, fast 
internet, fast memory, fast mode, fast money…

Svět nejsou sólo jednotlivci. Každá tvoje činnost je spojena s jinými lidmi, vše 
je propojené. Navíc „čím rychleji odmotáváš toaletní papír, tím dřív ti dojde“. 
Podíváš-li se na svět jinak, pomůže ti to líp se rozhodovat a zlepšit celý ten 
„fast systém“. Když zpomalím v běhu, umožním svému tělu dočerpávat síly. 
To samé platí pro moji spotřebu: Když zpomalím, umožním planetě obnovit síly. 

SLOW FASHION
• Výroba oblečení ovlivňuje sociální podmínky lidí, kteří jej vyrábějí, 

i tvoje životní prostředí.
• Když zpomalím (= menší spotřeba, podpora inovací nezávislých ná-

vrhářů, preference malé oděvní značky, nákupy z druhé ruky, použi-
té nebo recyklované oblečení), zůstane svět rozmanitý.

• Mít respekt k návrhářům a výrobcům znamená spravedlivě ohodno-
tit jejich práci a neparazitovat na nich.

• Pěstování vztahů mezi výrobcem a spotřebitelem pomáhá oběma. 
Když můžu výrobci věřit a vím, co od něj kupuji, on pozná moje po-
třeby a ví, že mi výrobek může prodat.

• Místní zdroje a materiály pomáhají místnímu životnímu prostředí.
• Všudypřítomné nekvalitní oblečení zabírá místo a neplní svůj účel. 

Rychle nepoužitelné věci končí na skládce.
• Kvalitní a nadčasová móda snižuje naši spotřebu a zpomaluje „fast 

systém“.
• Co nepoužiji já, může využít jiný.
• Všechny výše vedené principy aktivně akceptované jednotlivcem 

ovlivňují a zpomalují celý cyklus surovina–výroba–používání–odpad.

SLOW FOOD
• Posezení s přáteli u stolu a vychutnávání místních produktů si za-

slouží naši plnou pozornost a ochranu před hrozbou unifi kace nad-
národními potravinářskými koncerny a před kulturou fastfoodu.

• Místní produkty, domácí odrůdy plodin, pozapomenuté recepty – to 
vše patří k našemu kulturnímu dědictví.

• Poctivá domácí kuchyně, citlivý a osobní přístup k surovinám, sezon-
ní nabídka – to jsou základní znaky slow food.

D
va

 p
ří

kl
ad

y:

Slow wine, slow fi sh, slow cheese, slow meat – tam všude se dá zpomalit, 
zamyslet se, vychutnat si život. Zkus zagooglovat, ale slow…

• Důsledně zhasínej. 

• Klimatizovanou/vytopenou místnost nevětrej. 

• Nestav překážky před zdroje tepla v jednotlivých místnostech (třeba 
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 napuštěném 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 
přibližně 6 % spotřebované energie).

Šetřit můžeš i bez jakýchkoliv investic, stačí si vzít k srdci pár 
základních pravidel:
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?
Jídlo z koše
Kdo z nás nevyhodil někdy svačinu nebo neohrnul nos nad neoblíbeným jíd-
lem? Možná tě vždycky rozčilovala věta: „Co by za to daly děti v Africe…“

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 organizací Červený kříž trpí 
na celém světě téměř 1 miliarda lidí podvýživou (tj. zhruba 15 % světové popu-
lace), 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 nadváhou. 
To je trochu zvláštní nepoměr, ne?

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 supermarketů 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 relativně bez pro-
blému takto žít, svědčí o způsobu, jakým zacházíme 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.

• www.stuz.cz
• www.potravinovabanka.cz
• www.vitejtenazemi.cz    ... Spotřeba a výroba
• www.freegan.info

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 potra-
vin celkem. To je téměř dvojnásobek množství potravin, které se ročně vypěs-
tuje a vyrobí v nejchudších regionech planety v přepočtu na hlavu (460 kg)…

Ve „vyspělých“ zemích dlouhodobě roste obezita a nemoci s ní spojené…

• 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 fi nančně nebo dobrovolnou 
prací některé z prověřených humanitárních organizací, 
např. Adře, České katolické charitě nebo Člověku v tísni. 
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Plast ničí svět
Současný moderní svět se bez plastu neobejde. Plastových materiálů je mnoho 
druhů. Plast se časem rozpadá na drobné části, který pak škodí hlavně zvířa-
tům v řekách a mořích. 

Žlutý kontejner: jen PET lahve nebo směsný plast: 
fólie, sáčky, plastové tašky, obaly od pracích, čisti-
cích a kosmetických přípravků, kelímky od mléčných 
výrobků, balicí fólie, obaly od CD disků. Pěnový po-
lystyren jen v menších kusech.

Nevhazovat: mastné obaly se zbytky potravin nebo 
čisticích přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných 
nebezpečných látek, podlahové krytiny, novodur, bio-
plasty, molitan, gumu, lino, plexisklo.

Reduce, reuse, recycle
Třídíš a máš pocit, že víc „eko“ už nemůžeš být? Velký omyl. Třídění 
a následná recyklace spotřebovávají mnoho energie a recyklovat se nedá 
do nekonečna.

• www.trideniodpadu.cz
• www.jaktridit.cz
• www.kompostuj.cz

Zelený kontejner: barevné sklo, lahve od nápojů, 
tabulové sklo z oken a dveří.

Bílý kontejner: čiré sklo (všechny čiré lahve, sklenice 
od kečupů, marmelád, zavařenin, rozbité skleničky). 

Do žádného z kontejnerů na sklo nepatří: keramika, 
porcelán, autosklo, zrcadla, drátované sklo, zlacená 
a pokovená skla.

Kilo papíru ušetří dvě kila vytěženého dřeva 

Modrý kontejner: časopisy, noviny, sešity, krabice, pa-
pírové obaly, cokoli z lepenky, knihy (bez desek), obál-
ky s fóliovými okénky i papír s kancelářskými spon-
kami. Bublinkové obálky jen bez plastového vnitřku. 

Do kontejneru na papír nepatří: uhlový, mastný nebo 
jakkoli znečištěný papír – nejdou už dál recyklovat. Už 
vůbec ne použité dětské pleny (jde o nerecyklovatelný 
odpad, proto patří do popelnice). 

Nápojový karton
Jde o vícevrstvý obal z papíru, polyethylenu, někdy i hliníku; nejčastěji krabice 
na mléko, džus nebo víno.

Kompost – dřív samozřejmost, dnes potíž

Sběrné dvory
Místo, kam můžeš vytříděný a nebezpečný odpad od-
nést. Berou i objemný odpad, železo, zlomkový hliník 
(víčka od jogurtů) i elektroodpad, který obsahuje měď, 
cín, hliník, zinek, někdy dokonce i zlato.

Oranžový kontejner, někdy žlutý kontejner na 
plast (pak se na třídicí lince oddělí).

Nepatří tam: sáčky od kávy a různých potravin 
v prášku z papíru a polyethylenu, ani obaly se zbytky 
nápojů a potravin. 

K výrobě pěnové izolace pro rodinný dům je zapotřebí 14 000 skleněných lahví.

Hnědý kontejner nebo domácí kompostér: domácí 
bioodpad (zbytky z kuchyně), posekaná tráva, větve, 
dřevo. Tvoří až polovinu celkového množství komu-
nálního odpadu. Pozor na zbytky syrového masa, ty 
by měly projít hygienizací, tedy být uvařeny.

• Nejdřív usiluj, aby odpad vznikal co nejmíň nebo vůbec. 
Nejvíc energie a materiálů se ušetří, když se nic nevyrobí.

• Věci využívej co nejdéle a opakovaně.

Sklo se dá recyklovat donekonečna

Na jedno tričko je třeba 5 dvoulitro-

vých PET lahví, na výrobu spacího 

pytle 35 a na metr čtvereční koberce 

60 dvoulitrových lahví. 

S PET lahví přišla někdy kolem 
roku 1978 Coca-Cola.

Papír se recykloval již ve 
starověkém Japonsku.

Jde o vícevrstvý obal z papíru, polyethylenu, někdy i hliníku; nejčastěji krabice 

Kompost – dřív samozřejmost, dnes potíž

Oranžový kontejner, někdy žlutý kontejner na 

 domácí 

46 47



výrobce a model

třída energetické 
účinnosti

roční spotřeba ener-
gie (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 
stavu s příkonem do 0,001 W

číslo nařízení

(ENERGETICKÝ ŠTÍTEK TELEVIZORU)

viditelná úhlopříčka obrazovky 
(v cm a v palcích)

Obaly ke čtení
Na prodávaných výrobcích se často vyskytují nejrůznější loga a značky. 
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 dobrovolně 
zavázal dodržovat. Sem patří různé certifi káty: 

Ochranná značka Práce postižených označuje služby a vý-
robky, které zdravotně postižené osoby skutečně a proka-
zatelně vyrobily, kompletovaly nebo balily.

Označení pro výrobky ze dřeva (včetně pa-
píru) získaného z porostů, které jsou obhos-
podařovány ekologicky šetrně, sociálně pro-
spěšně a ekonomicky životaschopně. Více viz 
www.czechfsc.cz a www.pefc.cz

Označení pro potraviny a řemeslné výrobky od malých 
výrobců a zemědělců (zpravidla) z rozvojových zemí Asie, 
Afriky a Latinské Ameriky. Jde o způsob obchodování, kte-
rý jim zaručí prodat jejich sklizeň a výrobky za spravedli-
vou cenu tak, aby se dokázali uživit vlastní prací. Více viz 
www.fairtrade.cz

Kolik toho výrobky a služby „sežerou“?
Napadlo tě někdy, kolik energie, vody a surovin se spotřebuje třeba na výro-
bu cihly, pneumatiky nebo špaget? A jak moc na to doplatí životní prostředí? 
O tom všem se dozvíš z EPD (celým názvem „environmentální prohlášení o pro-
duktu“), které vypovídá o vlivu výrobku nebo služby na životní prostředí. Mů-
žeš hledat například 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 fi nanční 
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 ja-
kého kontejneru pro tříděný odpad patří. Seznam 
příslušných 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 spl-
ňuje stanovenou úroveň energetické úspornosti 
a dobré využitelnosti při práci (design, hlučnost, 
nízké vyzařování, kvalita zvuku a obrazu). Více viz 
www.tcodevelopment.com

Při nákupu spotřebičů je zásadní jejich energetická nároč-
nost. 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.
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Bez signálu ani ránu
Současná doba je zcela závislá na technologiích. Nadměrná aktivita jednot-
livce v jakékoli činnosti, včetně používání prostředků mobilní komunikace, 
přináší rizika, včetně nemoci – závislosti.

Průzkum fi rmy IQS Online a Google v Česku, Slovensku, Maďarsku a Rumunsku 
mezi 800 uživateli mobilního internetu staršími 15 let z roku 2015 zjistil, že:

Kolikrát denně kontroluješ mobil ty?

Výzkum London School of Economics v letech 2001 až 2012 v britských ško-
lách zjistil:

• Žáci do 12 let stráví s mobilním telefonem, počítačem a u televize téměř 
šest hodin denně. Studenti ve věku od 13 do 18 let téměř devět hodin.

• V roce 2001 žádná ze zkoumaných škol neměla zaveden zákaz používání 
mobilních telefonů.

• V roce 2007 zákaz používání mobilních telefonů zavedlo 50 % škol.
• Do roku 2012 již 98 % sledovaných škol buď naprosto zakázalo telefony 

v prostorách školy, nebo požadovalo, aby byly tyto přístroje při příchodu 
do budovy školy odevzdány.

• Není ti dobře, když ti v mobilu dojdou baterky?

• Potřebuješ být připojený k internetu pořád?

• Dáváš přednost hře na počítači před jídlem a pitím?

• Jíš fastfood během počítačové hry?

• Štve tě, když nejsi na signálu?

Netolismus 
Netolismus je závislost na internetu ve všech formách, tzn. na hraní webových 
her, chatování, sledování e-mailů, surfování apod. Jde o tzv. virtuální drogy, 
kam patří i mobilní telefon a televize. Jde o závislost, která aktivuje stejné 
mozkové centrum jako heroin.

Pokud se mi nedaří v reálném životě, mám šanci mít úspěch aspoň v tom virtu-
álním. Když problémy neřeším a překážky nepřekonávám, začnou se hromadit 
a bobtnat. Svůj neúspěch v realitě nahrazuji úspěchem v kyberprostoru, a to dál 
zvětšuje moje neúspěchy třeba ve škole, při komunikaci s přáteli, rodiči apod.

Byl bys pro omezení, nebo dokonce zákaz používání mobilů ve škole?

I k vytvoření tohoto článku byl potřeba počítač a připojení k internetu…

Jak jsi na tom ty?

Analýza společnosti TruconneXion a. s., 1850 lidí, 2016 zjistila:

• Průměrný Čech v produktivním věku kontroluje svůj mobil průměrně 
46x denně (každých 21 minut z bdělé části dne) a na mobilu denně stráví 
2 hodiny a 53 minut čistého času.

• 92 % si bere svůj telefon na dovolenou, 
• 74 % má svůj mobilní telefon na dosah ruky, když jdou spát,
• 66 % uživatelů používá mobilní telefon aspoň pár hodin denně,
• 49 % se cítí jistěji, když má u sebe svůj mobilní telefon,
• 33 % se cítí nervózní, když u sebe nemá svůj mobil,
• 39 % sáhne po telefonu, když nemůžou spát,
• 37 % používá svůj telefon těsně před usnutím,
• 30 % používá u svého mobilu pouze připojení pomocí Wi-Fi,
• 28 % uživatelům nevadí, pokud člověk, se kterým mluví, během toho 

kontroluje SMS nebo e-maily,
• 15 % by si vzalo svůj mobil s sebou na pustý ostrov.
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Hlukový smog je moderní označení pro prostředí, které je zahlceno 
nejrůznějšími zvuky. Zkus se na chvíli zaposlouchat do svého „smogu“ 
– vrčí počítač, pípají SMS, někdo telefonuje… Venku jezdí jedno auto 
za druhým a houkají vlaky. 

Něco tu nehraje
Ve všech obchodech dnes hraje hudba, která ti má navodit pocit pohody a mo-
tivovat 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 chví-
li, kdy se ocitnou na skutečně klidném a tichém místě. Byl jsi někdy v lese pro-
tnutém 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 před-
kové by se nestačili divit, někteří z nich na tom, bohužel, mají svůj podíl. 
Ale hlukový smog? 

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

Copak v tom kraválu můžu odpočívat?
Spánek by měl být dobou tichého 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 zapnuté televize či rádia.

Jaké zvuky jsou rizikové?
Čím je zvuk hlasitější a čím déle působí, tím je riziko poškození sluchu vyšší. 

Dočasná ztráta sluchu (např. akustické 
trauma) je poškození, ke kterému dojde krát-
kodobým silným zvukem. 

Ztráta sluchu může 
být dočasná nebo 
trvalá.

Trvalá ztráta sluchu je způsobena ztrá-
tou vzrušivosti vláskových buněk vnitřního 
ucha. Takové poškození sluchu je nenávrat-
né a neléčitelné! 

Optimální hladina hlasitosti při poslechu doma je do 85 dB, přípustná hladina 
reprodukované hudby je maximálně 95 dB, při koncertech 100 dB.

Sluch je přímo ohrožen, pokud jsme vystaveni hladině 100 decibelů (hluk vlaku 
projíždějícího v naší blízkosti) po dobu 2 hodin nebo 90 decibelům (pneumatic-
ká vrtačka, hlučná křižovatka) po dobu 20 hodin. 

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.
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Plastová přítomnost, 
bezplastová budoucnost?
Určitě ti něco říká doba kamenná, doba bronzová, doba železná. Ale tyhle 
časy jsou už jen na nalezištích a v učebnicích. Zavři oči a zkus si vybavit 
nějaký výrobek, který neobsahuje nebo k jeho výrobě nebo zabalení nebyl 
použit plast. Že tě nic nenapadá? Není se co divit, žijeme totiž v době plas-
tové.

Všude plasty
Plasty se používají opravdu všude. Kam se podíváš – plast. Mobily, počítače, 
auta, léky, drony, oblečení, potraviny, nábytek, stavby, družice, všude, nač si 
vzpomeneš. Proč? Hlavně proto, že je to bomba materiál. Snadno dostupný, 
lehký, navíc se vyrábí ze (zatím) snadno dostupné a relativně levné ropy. Ma-
sově se plasty rozšířily už počátkem minulého století – nylonky, bakelit, PVC 
a polystyren; v jeho druhé polovině už snadno nahradily dřevo, sklo, ocel 
a další kovy. Prosadily se i v kosmetice.
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Plastový jogurtový kelímek slaví v roce 2018 pětapadesátku. Původně vážil necelých 12 gramů, dnes cca 3,5 g. 

Jak z toho ven?
Jednou z cest je recyklace. Použitý plast se sbírá, granuluje se a z některého 
se dají znovu vyrobit plastové výrobky. Recyklační morálka je ale pořád nízká, 
takže konečnou stanicí pro plastový odpad jsou moře a oceány a útroby ptáků, 
ryb a želv. 

Další možností je vědomě snížit spotřebu. Plastové tašky už bys v EU od 
1. 1. 2018 neměl dostat zadarmo k nákupu (na mikrosáčky se tato povinnost 
nevztahuje). Problém je to ale globální, takže pokud se tak nestane všude na 
světě, bude snaha ve výsledku marná. V USA ti zabalí nákup hned do několika 
igelitek...

• Na nákup jen s látkovou taškou.
• Místo PET láhve hliníková nebo skleněná.
• K nápojovému automatu s vlastním hrnkem.
• Místo fastfoodu vlastní jídlo. Třeba v plastovém boxu, 

ale na mnohonásobné použití.
• Ne plastovým příborům, brčkům, igelitkám.
• Najez se v klidu, ne za pochodu.
• Uchovávej potraviny ve skle.
• Ne balené vodě.
• Upřednostni bezplastové zubní pasty, peelingy 

a přípravky na holení.
• Dopřej si bezplastové mládí a chystej bezplastovou 

dobu i pro svoji budoucí rodinu.

Materiál století = průšvih století
Nadšení z plastů opadlo, když se zjistilo, že se z plastů do životního prostředí 
uvolňují zdraví škodlivé látky, které původně vylepšovaly jeho vlastnosti, třeba 
změkčovače. Další velkou ránou bylo zjištění, že se plasty rozpadají na mikro-
částice, které pronikají do organismů, kde škodí. A dnes máme mikroplasty už 
i v pitné vodě.

Více než polovina roční produkce plastů se stává odpadem.

Obal tvoří průměrně 16 % ceny výrobku.

Různé plasty se rozkládají 100 až 1000 let.

S každým jídlem zkonzumujeme cca 100 mikroplastových částic.

a další kovy. Prosadily se i v kosmetice.
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Anonymita útočníkovi umož-

ňuje větší agresivitu při jedná-

ní bez ohledu na následky. 

Kyberděsy
Informační a komunikační technologie nám umožňují využívat pestrou 
paletu služeb, komunikovat s přáteli kdykoli a na velkou vzdálenost, nebo 
se podělit o své zájmy a zážitky prostřednictvím sociálních sítí. Díky ote-
vřenosti internetu a anonymitě však nelze nikdy přesně odhadnout, kdo 
je na druhé straně. Proto mohou vyvstat určitá rizika, na která je třeba si 
dávat pozor.

Kyberšikana Kyberšikana je zneužívání informačních a ko-
munikačních technologií k záměrnému znectění 
druhé osoby.

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

Tento druh závadového jednání může být ná-
hodný, kdy se oběť nechtěně stane terčem tak, 
že se zapojí do nevhodné komunikace. Oproti 
tomu se může jednat o cílený útok proti konkrét-
nímu člověku. Útočník napadá oběť opakovaně 
například tak, že o ní zveřejňuje urážlivé statusy 
na sociálních sítích a ponižující fotografi e nebo 
videa. Agresor zároveň svým jednáním podně-
cuje k nenávistnému chování i další uživatele 
internetu.

Oproti šikaně je toto jednání nebezpečnější pro-
to, že se odehrává ve virtuálním světě, který ne-
zná hranic, a dopad útoku tak může být mnohem 
rozsáhlejší. Zároveň během útoku většinou nedo-
chází k přímé interakci mezi obětí a útočníkem.

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

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

Kyberstalking má specifi cké fáze útoku. 

• Zpočátku se útočník snaží opakovaně navázat kontakt pomocí sociálních 
sítí, e-mailů, SMS zpráv nebo zasíláním nevyžádaných dárků. 

• Když oběť na toto nereaguje, přistoupí útočník k výhrůžkám s cílem 
vzbudit u ní obavy a strach. K takovým výhrůžkám 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 přechází počáteční obdiv útočníka v nenávist k oběti, 
vzrůstá jeho agresivita a zvyšuje se riziko fyzického napadení, které může 
skončit až smrtí pronásledované osoby.

• 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. Nemusejí 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.

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

SI STARA VYKOPAVKA VRAT SE DO HROBU.

2.

1.

3.

internetu.

Oproti šikaně je toto jednání nebezpečnější pro-
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Kyberochrana
Jak se vyhnout nebezpečí na internetu a pomoci sobě i ostatním:

Ja
k 
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e)
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un
ik
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at

? 

• Nevěř každé informaci, kterou se na internetu dozvíš, a vše 
si ověřuj z více zdrojů. 

• Nezveřejňuj o sobě, své rodině a kamarádech žádné osobní 
informace.

• Neposílej nikomu své intimní fotografi e. Ani je sám nikde 
nezveřejňuj. Nikdy nevíš, kdo si je prohlédne, stáhne a kdy 
a kde je zveřejní.

• Neotevírej podezřelé zprávy, přílohy, videa a odkazy,

• Nedávej svoje telefonní číslo nebo adresu nikomu, koho 
neznáš. Ověř si totožnost člověka, se kterým komunikuješ. 
Pomoci ti může portál mojeID.cz

• Neodpovídej na vulgární nebo neslušné zprávy. Když se 
s někým nechceš bavit, tak se s ním prostě nebav.

Co
 (n

e)
dě

la
t p
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te

ch
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é 
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• Nikomu nesděluj hesla ke svým účtům. Používej silná hesla 
ve formě dlouhých obtížně odhadnutelných frází. Například 
„TekutýHrnekZaTmyPuklVztekem“.

• Na počítačích mimo domov (ve škole, u kamaráda, v knihovně, 
v restauraci) nikdy neukládej hesla a přihlašovací údaje 
do paměti počítače.

• Využívej aktualizované antivirové programy. 

• Zálohuj soubory ve svém zařízení. V případě potřeby je pak 
můžeš kdykoli obnovit. 

• Neotevírej obsah nalezených paměťových zařízení (USB, …) 
na svém počítači, mohou obsahovat nebezpečný program, 
který zašifruje tvé soubory, a ty už se k nim nedostaneš.

• Když používáš nezabezpečenou veřejnou WiFi síť, nikdy na 
ní nenakupuj ani nepřistupuj k důvěrným sítím nebo datům. 
K pohybu na internetu ideálně využívej anonymní mód 
(anonymní okno) svého internetového prohlížeče.

Jak se zabezpečit?
Rituálním tancem s mobilem nebo počítačem v ruce kolem ohně asi ne. Lepší 
je držet se následujících doporučení:

• Nastav silné heslo,

• udržuj aktualizované antivirové zabezpečení,

• dej pozor na to, co sdílíš a s kým komunikuješ,

• dej pozor na to, kde se připojuješ!

Shoulder surfi ng
K ochraně dat ti nepomůže pouze technické zabezpečení. Důležité je také to, 
jak své osobní údaje uchováváš a jak s nimi pracuješ.

Útočník může získat tvé údaje jednoduše i tak, že ti bude koukat přes rameno, 
sledovat pohyby tvých prstů na klávesnici nebo si na monitoru přečte, kam 
klikáš a co zadáváš. V horším případě si tě rovnou může nenápadně nahrát 
a nemusí si vůbec zatěžovat paměť znaky. Pro tuto činnost se vžil termín 
„shoulder surfi ng“. 

Shoulder surfi ng umožní přístup k tvým osobním údajům, e-mailové schránce 
nebo penězům na účtu. A nejen k tomu. Pokud zrovna v MHD brouzdáš po 
svých sociálních sítích, může se o tobě dozvědět i spoustu informací.

Jedním z nejběžnějších příkladů shoulder surfi ngu je obkoukávání zadávaného 
pinu při výběru z bankomatu. Útočník si k tobě stoupne tak, aby viděl, která 
čtyři čísla chrání peníze na tvém účtu. Když ti pak v nestřežený moment ukrad-
ne platební kartu, nic mu v krádeži peněz už nebrání.

Pro minimalizaci účinku 
shoudler surfi ngu je dobré 
především vnímat, co se 
kolem tebe v danou chvíli 
děje – zkrátka ostražitost. 
Předtím, než začneš cokoli 
řešit na svém mobilu, tab-
letu či notebooku na veřej-
nosti, nejprve se pečlivě 
rozhlédni, zda v tvé blízkos-
ti není nějaký zvědavec. 
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Digitální stopa
Tento termín zahrnuje všechny informace, které je o tobě možné dohledat. 
Z nich může útočník vyčíst například informace o tom, kdy se vracíš domů, 
s kým se přátelíš, jaké navštěvuješ stránky nebo co tě zajímá. Každá digitál-
ní stopa má dvě formy, a to pasivní a aktivní.

Pasivní digitální stopa 
To je například IP adresa, kterou je tvůj počítač identifi kován v rámci internetu, 
webové stránky, které navštěvuješ, nebo slovních spojení, která na internetu 
hledáš, nebo soubory cookie a GPS souřadnice.

Aktivní digitální stopa
je trochu složitější. Patří sem všechny profi ly na sociálních sítích a stránkách, 
které využíváš. Také e-maily a zprávy, které si vyměňuješ s ostatními uživateli. 
Mezi největší zdroje digitálních stop patří sociální sítě. Na nich uživatelé denně 
zveřejňují příspěvky, fotografi e a informace z mnoha aplikací třeba na běhání 
nebo fotografování.

Jak je to se stahováním

Stahování hudby i videa (fi lmů) chráněných autor-ským 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 potřeby. To ovšem neplatí o stahování jakéhokoliv softwaru – u toho je stahování nelegální vždy, pokud se nejedná o freeware, open-source či jiné specifi cké 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 inter-
pretovi, 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. 

Torrent
Torrent je název souboru (s koncovkou .torrent), který tě pomocí speciálních 
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 porušuješ zákon. Ve sdílení 
je problém, takže torrenty taky ne-e.

Co
 je
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Představ si, že slyšíš v rádiu písničku, která se ti zalíbí, a chceš si ji poslech-
nout znovu. Rád by sis ji stáhl a nahrál do mobilu. Kde a jak to ale udělat, 
abys při tom neporušil zákon?

Sociální sítě
Umožňují nám využívat pestrou paletu služeb, komunikovat s přáteli kdykoli a na 
velkou vzdálenost nebo se podělit o své zájmy a zážitky. Díky otevřenosti inter-
netu a anonymitě však nelze nikdy přesně odhadnout, kdo se nachází na druhé 
straně. Proto je dobré být ostražitý. Pomoci mohou tato stručná doporučení.

To, že je na internetu některé dílo volně přístupné (například 

amatérské video, které natočil tvůj kamarád, nebo hudební na-

hrávka školní kapely), ještě neznamená, že s ním můžeš nakládat 

zcela libovolně. I tato díla podléhají ochraně autorského zákona 

a platí pro ně stejná omezení jako pro jakoukoliv jinou hudbu či 

video. Není tedy možné je bez souhlasu autora dále veřejně šířit.

Jak stopy omezit? Zkus nástroje jako 

Me on the web a Do not TrackOpt outs.

• Nastav si u svého účtu patřičnou úroveň zabezpečení. Při 
přihlašování si nechávej zaslat kontrolní SMS na svůj mobil.

• Pečlivě vyber okruh přátel, s kterými sdílíš své citlivé informace, 
zážitky a fotografi e.

• Nepotvrzuj „přátelství“ uživatelům, které neznáš osobně.
• Neuváděj veřejně na svém profi lu telefonní číslo, soukromou 

adresu, e-mailovou adresu nebo účty na další služby internetu.
• Nedomlouvej si schůzku přes internet, aniž bys o tom řekl 

někomu dalšímu. Pro schůzku vždy vyber veřejné místo, kde bývá 
hodně lidí.

• Nesděluj informace o tom, kdy a kam chodíváš pravidelně cvičit, 
kdy jedete na dovolenou nebo že nebýváš celý den doma.

Stahování hudby i videa (fi lmů) chráněných autor-ským 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 potřeby. To ovšem 
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Neověřené, 
či objektivní?
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! 

Internet je jedno velké bludiště. Ano, najdeš na něm obrovské množství in-
formací, 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 encyklopedie a slovníky, které přinášejí věrohodné 
a objektivní informace sestavené odborníky, ale taky manipulativní stránky, 
které jsou sestavené „na zakázku“ a sledují různé, na první pohled nejasné 
politické, reklamní či jiné cíle.

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 shromáždit obdivuhodné množství informací. Informační zdroj je to 
nedocenitelný, dobrovolnost 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.

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 ten-
denci 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 oriento-
vána a řídí je, vlastní a píšou konkrétní lidé, což se na podobě předkládaných 
zpráv může značně podepsat. Proto je dobré se vždycky zamyslet nad tím, ja-
kým 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 dočteš či 
doslechneš, ale je zdravé k věcem přistupovat s lehkou nedůvěrou. 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 zdro-
jů – 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. 
Drtivá většina lidského vědění stále (pře-
devším z důvodu autorských práv) na in-
ternetu není. Proto nebývá od věci najít si 
cestu do nejbližší knihovny. Možná budeš 
překvapen, co všechno ti většinou laskaví 
knihovníci na tvé přání dokážou najít. 

Mysli kriticky

Ověřuj

Papír je papír

Wikipedie
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VLOG – video blog – webový 
seriál na pokračování

LET'S PLAY – video, jak někdo 
hraje počítačovou hru a ko-
mentuje ji

VIRÁL – video natočené za úče-
lem 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 tvůrce 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 tedy mít živnostenský list a zaregistrovat 

se u fi nančního úřadu k dani.

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

• Čas on-line plyne rychle a nezadržitelně, abys pak nepropásnul něco 
venku!

YouTube ilegálně

Co je skrytá reklama? 
Každá reklama by měla být označena, aby člověk věděl, že se ho někdo snaží 
ovlivnit. Kdo reklamu neoznačí, jedná proti zákonu.

• U svých videí můžeš nastavit, kdy 

a kde se reklama zobrazí, ale nemůžeš 

ovlivnit typ reklamy. 

Ví
š,

 že

Mimo zákon
Mimo zákon je taky další spousta věcí, které se mohou na YouTube zdát vtipné:

• testování nerozbitnosti batohu tím, že ho položíte na koleje (Freescoot za 
to dostal vysokou pokutu kvůli obecnému ohrožení)

• provokace Policie ČR (Mikejepán kvůli zajímavým videům jezdil obcí 
stovkou a byl odsouzen k čtyřměsíčnímu trestu v nápravném zařízení)

• používání nadávek (Pstruh103 za sprostá slova ve svém videu dostal 120 
hodin obecně prospěšných prací)

Videa plná skryté reklamy
Youtubeři mohou významně vydělávat i na tom, že ve svých videích propagují 
nějaké výrobky nebo služby. Vlastně natočí (skrytou) reklamu pro nějakou fi r-
mu a ta jim za to dá honorář. Některé fi rmy i youtuberům platí výlety po celém 
světě, posílají jim balíčky s elektronikou, kosmetikou, jídlem atd. 

V televizi nebo rádiu podléhá takové počínání zákonným pravidlům, když je re-
klama přehnaná nebo se nepřizná, následují pokuty. Youtubery zatím v Česku 
nikdo aktivně nekontroluje, ale...

• Pozor na ztrátu důvěryhodnosti, pokud jsi youtuber.

• Zapoj mozek, pokud na videa koukáš. Je TA značka bot nebo TA řasenka 
opravdu ta nejúžasnější?

• On-line komunita je anonym-
ní, musíš být připraven snášet 
i hnusné komentáře.

Na YouTube se může objevit spousta věcí, které hraničí se zákonem.  

V podmínkách využívání YouTube se jasně píše, že každý uživatel musí zřetelně označovat reklamu. YouTube pro to má i speciální funkci pro označení sponzorovaného videa.
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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 nevhodné a špatně 
připravené.

Dá se předpokládat, že za nevhodný by poslanci, senátoři a prezident považo-
vali 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.

Běžné zákony
(www.psp.cz)Jak vznikají zákony?

Dennodenně o politice slýcháš v televizi, rádiu, novinách, na internetu 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 vymezuje 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 nevznikají 
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 nezamlouvá, 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?
Vzniku zákonů a jejich schvalování se říká legislativní proces. Hlavní slovo při 
přípravě zákonů má Poslanecká sněmovna, jedna ze dvou částí (tzv. komor) 
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 zpracová-
vají a upravují k tomu určené výbory poslanců, a dále je postupně projedná-
ván ve třech tzv. čteních, během kterých může být vrácen k dalším úpravám 
nebo zcela zamítnut. 

• Projde-li zákon zdárně sněmovnou, čeká ho projednávání v Senátu, který 
ho může zamítnout nebo navrhnout jeho změny. V takovém případě se 
zákon vrací zpět do sněmovny, která ovšem může námitky Senátu přehla-
sovat. Obdobně je tomu v případě prezidenta, který může uplatnit své 
právo veta (vrátit k projednávání sněmovně), poslední slovo mají ale opět 
poslanci, kteří mohou přehlasovat i námitky samotného prezidenta.

• Pokud navrhovaný zákon zdárně dospěje až do této fáze, je po pod-
pisu prezidentem, předsedou vlády a předsedou sněmovny zařazen 
do Sbírky zákonů a nabývá platnosti. 
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6766



• www.europa.eu 
• www.euroskop.cz

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

Evropská unie – 
co je mi do ní?
O Evropské unii (EU) se v poslední době pořád píše v novinách, skoro každý 
se o ní vyjadřuje, ale málokdo ví, jakými všemi způsoby nás ovlivňuje. 

Důležité telefony

Zahraniční studium 
Kdyby tě už nebavilo chodit do české školy, můžeš studovat v zahraničí. Existu-
je několik vzdělávacích programů – třeba Comenius, Leonardo nebo Erasmus 
a jiné. Do ciziny můžeš jet na krátkodobý studijní pobyt anebo absolvovat celý 
studijní obor.

Práce
Pokud bys chtěl vyrazit na zkušenou do jiné země EU, pak věz, že od roku 2011 
se můžeš jako občan EU ucházet o práci v jakémkoli z členských států (výjimku 
tvoří specializované profese, jako například státní úředník atp.) a měla by pro 
tebe platit stejná pravidla jako pro občany daného státu (například minimální 
mzda nebo pracovní doba).

A co zdravotní péče?
Při návštěvě jiné členské země máš právo na zdravotní péči zdarma, pokud je 
akutní – například když si na výletě po španělských horách zlomíš nohu, není 
třeba se bát, že za ošetření v místní nemocnici zaplatíš „majlant“. Podívej se na 
evropskou kartu zdravotního pojištěnce…

Spolufi nancováno Evropskou unií
Tuto větičku dnes vidíme čím dál častěji. Ať už jde o nové silnice, železnice, 
autobusy hromadné dopravy, školní budovy, divadla a mnohé další. Znamená 
to, že na danou věc přispěla ze svých fondů Evropská unie. Ta si totiž uvědo-
muje nerovnoměrnost bohatství svých členů. I v zájmu bohatších států však je, 
aby se chudší členské státy rozvíjely a byly stabilními zeměmi. Nejdříve trocha teorie

EU je společenstvím 28 států, které se dohodly, že některé věci budou roz-
hodovat společně a že to, co bude domluveno, pak bude platit ve všech ze-
mích. Máme tedy stejná pravidla 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.

Všichni jsme občané EU
Každý z nás – protože jsme občané členské země EU – je zároveň i občanem EU. 
To je důležité, protože kdyby ses ocitl v zemi, kde není velvyslanectví nebo kon-
zulát České republiky, máš právo na konzulární ochranu kterékoli členské země. 
A máš také právo žít, pracovat a studovat v jakékoli jiné členské zemi, a to za 
stejných podmínek, jako mají její občané. 

Volný pohyb
Od chvíle, kdy se stala ČR součástí Schengenského prostoru, zmizely kontroly 
na hranicích se všemi sousedy. Celkem je v Schengenském prostoru 26 států. 
Pro cesty do příslušných zemí EU (a taky navíc do Norska, Islandu, Lichten-
štejnska a Švýcarska) ti navíc postačí jen platný občanský průkaz. 
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Studenti tak dneska mají možnost využívat celé řady programů a stipendií, ze-
jména pak díky programu Erasmus+ mohou vyjet za hranice státu až na jeden 
rok, studovat na zahraniční univerzitě a poznávat cizí jazyky i kulturu. Dokonce 
už je zavedený i systém jednotného kreditového hodnocení, který umožňuje 
vzájemné uznávání dosavadního studia, jednodušší navázání na studium na 
zahraniční škole a tak. 

Mamut: Hm, dobrý. A já z toho vstupu do EU taky něco mám?

TZ: Dá se říct, že ano. Podporujeme i spoustu vědeckých projektů, takže klid-
ně třeba výzkum vyhynulých či ohrožených druhů, jako jsi ty. Věděl jsi třeba, 
že pokud bychom získali genetický materiál ze zmrzlých zbytků tvých předků, 
mohli bychom s pomocí slona indického tvoje geny znovu oživit?

Mamut: To zní jako plán!

Mamut: A pro koho pracuješ?

TZ: Pro Evropskou lidovou stranu, je to jedna z osmi politických skupin Evrop-
ského parlamentu.

Mamut: Tak já počkám, až mi oživíte ty kamarády, a založím taky nějakou 
skupinu, třeba Ohrožení druhové, těch je v EU dost!

Jestli chceš jet na studijní pobyt, podívej se na: http://www.naerasmusplus.cz/

Jestli chceš vidět europoslance, zajeď do Bruselu nebo do Štrasburku. 

Jestli chceš vidět mamuta, zajdi do Národního muzea, nebo poctivě 
listuj tímto diářem.

Jestli chceš vidět, kdo podpořil tenhle diář, podívej se na web Evropské lidové 

strany http://www.eppgroup.eu/cs nebo na www.zdechovsky.eu.    

Mamut: A proč zrovna k tobě?

TZ: Líbí se mi ten diář, kterým provázíš, a říkal jsem si, že bych mohl doplnit 
nějaké informace ke vzdělávání, protože by se ti to mohlo hodit. Navíc rád 
diskutuji se studenty i mamuty.

Mamut: To zní dobře, tak povídej.

TZ: Vstupem do EU všichni získali právo vzdělávat se a připravovat na budoucí 
povolání ve všech státech EU za stejných podmínek. To je, jako kdyby ses za 
doby ledové chtěl přestěhovat z jižní Evropy do severní, tak bys měl mít podle 
dnešních pravidel stejné podmínky k životu tam i tam. 

Ohrožený druh 
Chceš se dozvědět, jak se v Evropě zachraňují ohrožené druhy a jestli mají 
nějakou šanci na přežití? A chceš taky vědět, jak se v Evropě studuje sou-
časným studentům a jaké mají zajímavé možnosti? Jak to všechno spolu 
souvisí, nám objasní europoslanec Tomáš Zdechovský. Do role reportéra 
jsme nemohli pasovat nikoho jiného než mamuta.
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Byla podepsána Maastrichtská smlouva, která proměnila 
Evropské hospodářské společenství v Evropskou unii (EU), 
což přineslo více politické spolupráce, ne jen tu ekonomickou. 
Smlouva stanovila velké cíle: hospodářskou a měnovou unii, 
evropské občanství, nové společné veřejné politiky – včetně 
společné zahraniční a bezpečnostní politiky – a spolupráci 
v otázkách vnitřní bezpečnosti.

Byla podepsána Amsterdamská smlouva s cílem reformovat 
instituce EU.

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

Byla podepsána smlouva z Nice, která pokračovala v refor-
mách evropských institucí a posilovala základní práva, bezpeč-
nost, obranu a spolupráci soudů v trestních věcech.

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

Do Evropské unie vstupuje Česká republika spolu s dalšími 
devíti zeměmi.

Představiteli členských států byla podepsána Lisabonská 
smlouva, která dává větší pravomoci Evropskému parlamentu 
a posiluje schopnost EU jednat na mezinárodní úrovni. Lisa-
bonská smlouva také poprvé upravuje možnost Evropskou unii 
opustit.

Lisabonská smlouva vstoupila v platnost.

Spojené království jako první země v historii evropské integra-
ce oznámilo svůj záměr opustit Evropskou unii. Stalo se tak po 
proběhnutí referenda, v němž se těsná většina Britů (51,9 %) 
vyslovila pro tzv. brexit (vystoupení Spojeného království z EU). 
Je však zřejmé, že k odchodu z EU nedojde ihned, jelikož je potře-
ba, aby se odcházející země a Unie dohodly na velkém množství 
věcí. Jednání o vystoupení tak mohou trvat až dva roky.
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2009

2017

• www.europa.eu/abc/history/index_cs.htm
• www.europa.eu/lisbon_treaty/index_cs.htm

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

V Evropě skončila druhá světová válka.

Jako první uskupení evropské integrace vzniká Evrop-
ské společenství uhlí a oceli (ESUO) se šesti zakládajícími 
zeměmi: Belgií, Francií, Itálií, Lucemburskem, Německem 
a Nizozemskem.

V reakci na úspěch ESUO se stejná šestice evropských zemí 
rozhodla pro spolupráci i v dalších odvětvích. Jsou podepsány 
Římské smlouvy, které zahájily projekt Evropského hospodář-
ského společenství (EHS) a Evropského společenství pro ato-
movou energii (Euroatom). Vznikl tak prostor společného trhu, 
který zajistil volný pohyb zboží, služeb, kapitálu a lidí. Právě 
společný trh (tzv. volný pohyb čtyř svobod) je dodnes jádrem 
Evropské unie.

Celní unie zrušila všechny poplatky a cla na dovoz mezi šesti 
zeměmi EHS. Je tak zajištěn volný pohyb zboží.

Dochází k prvnímu rozšíření evropských společenství. Přistu-
puje Spojené království, Dánsko a Irsko. Po tomto rozšíření ná-
sledovalo do dnes dalších sedm vln rozšíření. Z původních šesti 
států se tak evropský integrační projekt rozrostl na dnešních 
dvacet osm zemí.

První volby do Evropského parlamentu. Vznikl Evropský mě-
nový systém.

Pád železné opony umožnil další sjednocování Evropy, vedl 
ke znovusjednocení Německa 3. října 1990. Po členství v Ev-
ropském společenství se nově začaly poohlížet země střední 
a východní Evropy včetně tehdejšího Československa.
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1968
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1979
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Francie

Chorvatsko

Irsko

Itálie

Kypr

Litva

Lotyšsko

Lucembursko

Maďarsko

Malta

Německo

Nizozemsko

Polsko

Portugalsko

Rakousko

Rumunsko

Řecko

Slovensko

Slovinsko

Španělsko

Švédsko

Spojené království

30 528 11,2 Brusel 1958 euro

111 002 7,2 Sofi e 2007 lev

78 866 10,5 Praha 2004 česká koruna

42 921 5,6 Kodaň 1973 dánská koruna

45 227 1,3 Tallinn 2004 euro

338 435 5,5 Helsinky 1995 euro

632 833,6 65,9 Paříž 1958 euro

56 594 4,2 Záhřeb 2013 kuna

69 797 4,6 Dublin 1973 euro

302 073 60,8 Řím 1958 euro

9250 0,9 Nikósie 2004 euro

65 300 2,9 Vilnius 2004 euro

65 000 2,3 Riga 2004 euro

2586 0,5 Lucemburk 1958 euro

93 024 9,9 Budapešť 2004 forint

316 0,4 Valletta 2004 euro

357 340 80,8 Berlín 1958 euro

41 540 16,8 Amsterdam 1958 euro

312 679 38,5 Varšava 2004 zlotý

92 225 10,4 Lisabon 1986 euro

83 879 8,5 Vídeň 1995 euro

238 391 19,9 Bukurešť 2007 rumunský leu

131 957 11,1 Atény 1981 euro

49 035 5,4 Bratislava 2004 euro

20 273 2 Lublaň 2004 euro

505 970 46,5 Madrid 1986 euro

438 574 9,6 Stockholm 1995 švédská koruna

 248 528 64,3 Londýn 1973 libra šterlinků

MAPA EU

členské země
kandidátské země

Réunion (FR)Svatý Martin (FR)

Martinique (FR)

Azory (PT)

Madeira (PT) Kanárské ostrovy (PT)

Mayotte (FR)

Guyana (FR) Guadeloupe (FR)

Obyva-
telstvo
(v mil.) Hlavní město

Vstup do 
ES/EU Měna

Rozloha 
(km2)Stát
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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 markrabě 
  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 mo-
  ravský)

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.   

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.) 

PANOVNÍCI 
ZEMÍ 
KORUNY 
ČESKÉ

některé lokality nálezů um
ě-

lecky zpracovaných předm
ětů: 

Předm
ostí, Dolní Věstonice, 

Pekárna, Koněpruské jeskyně

některé nálezy jeskynních 
m

aleb: Altam
ira, Lascaux, 

Trois frères 

...středověk

Přemyslovci 
(panovníci z jiné dynastie uvedeni kurzivou)
1198–1230  Přemysl Otakar I. (předtím český kníže,
  dědičný královský titul od r. 1198, defi -
  nitivně potvrzen 1212) 
1230–1253  Václav I.
1253–1278  Přemysl Otakar II. (od r. 1247 markra-
  bě moravský, 1251 vévoda rakouský, 
  1261 vévoda štýrský, 1269 vévoda ko-
  rutanský a kraňský)
1278–1283  Ota V. Dlouhý (markrabě braniborský 
  – poručnická vláda) 
1283–1305  Václav II. (od r. 1300 též polský král)
1305–1306  Václav III. (v letech 1301–1305 uherský 
  král, od r. 1305 též polský král)
1306, 1307–1310  Jindřich Korutanský (od r. 1295 ty-
  rolský hrabě a korutanský vévoda)
1306–1307  Rudolf I. Habsburský (od r. 1298 vé-
  voda rakouský) 

středověk

Gotika
Rom

ánský 
sloh

Rom
ánský sloh

Gotika

13. stol.

14. stol.

12. stol.

orientační tabulka
velkých uměleckých 

slohů a výtvarných směrů

na českém územív Evropě

...pravěk

O
tónská

renesance
Rom

ánský sloh

Předrom
ánské um

ění
Rom

ánský 
sloh

10. stol.

9. stol.

11. stol.

40 000 let př.n.l.

15 000 let př.n.l.

Karolínská renesance
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1576–1611  Rudolf II. (již od r. 1572 uherský král,
  od r. 1575 král a od r. 1576 císař Sv. ří-
  še římské, v letech 1576–1608 též ra-
  kouský arcivévoda) 
1611–1619  Matyáš (již od r. 1608 rakouský arcivé-
  voda, uherský král a též faktický vládce
  na Moravě, od r. 1612 císař Sv. říše římské)
1619, 1620–1637 Ferdinand II. Štýrský (od r. 1619 kon-
  tinuálně též rakouský arcivévoda, uher-
  ský 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 arcivévo-
  da, uherský král a císař Sv. říše římské) 
1657–1705  Leopold I. (též rakouský arcivévoda, uher-
  ský král a od r. 1658 též císař Sv. říše 
  římské)
1705–1711  Josef I. (též rakouský arcivévoda, uher-
  ský král a císař Sv. říše římské)
1711–1740  Karel VI. (též rakouský arcivévoda, uher-
  ský král a císař Sv. říše římské)
1740–1780  Marie Terezie (též rakouská arcivévod-
  kyně a uherská královna) 
1741–1743  Karel Albrecht (bavorský kurfi řt, samo-
  zvaný 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 řím-
  ské, 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 rakouský
  císař a uherský král)
1848–1916  František Josef I. (též rakouský císař 
  a uherský král)
1916–1918  Karel I. (též rakouský císař a uherský
  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 markrabě morav-
  ský, od r. 1346 též král a od r. 1355 cí-
  sař Sv. říše římské) 
1378–1419  Václav IV. (v letech 1376–1400 též král
  Sv. říše římské, od r. 1411 markrabě mo-
  ravský)
1419/1436–1437  Zikmund Lucemburský (v letech 1373–
  1397 a 1411–1417 markrabě branibor-
  ský, od r. 1387 král uherský, od r. 1410 
  král a r. 1433 císař Sv. říše římské, v le-
  tech 1419–1423 markrabě moravský)

Různé dynastie
1438–1439  Albrecht I. Habsburský (od r. 1404 ra-
  kouský 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 rakouský
  arcivévoda)
1458–1471  Jiří z Poděbrad (v letech 1452–1457 
                           zemským správcem, po roce 1469 fak-
  ticky vládl pouze v Čechách)
1469–1490     Matyáš Korvín (Hunyadi) (od r. 1458
  uherský král, vzdorokrál proti Jiřímu z Po-
  děbrad, respektovaný katolickými 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 uher-
  ský král)
Habsburkové 
(panovníci z jiné dynastie uvedeni kurzivou)
1526–1564  Ferdinand I. Habsburský (již od r. 1521
   rakouský arcivévoda, zároveň též uher-
  ský 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 zá-
  roveň též rakouský arcivévoda)

Rudolfín-
ský m

aný-
rism

us
Baroko

Baroko
Rokoko 

Rokoko 

Klasicism
us

Klasicism
us

Rom
an-

tism
us

Rom
an-

tism
us

Historické slohy
Impresionismus

Postimpresionismus
Secese 

Realismus

Kubismus
Fauvismus

Expresionismus
Futurismus

Abstraktní umění
Metafyzická malba

moderní umění 
mimo umělecké směry

novověk

17. stol.

18. stol.

19. stol.

20. stol.

středověk
novověk

Renesance

Gotika
Renesance

Gotika

15. stol.

16. stol.

doba m
oderní

M
anýrism

us
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1918–1938    
ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 
(tzv. první republika) 

demokratické zřízení

1945–1948   
ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 
(tzv. třetí republika)

přechod od demokratického zřízení ke ko-
munistické diktatuře (systém Národní fronty)

1948–1960 
ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA

komunistická totalita, tzv. lidově demokra-
tické zřízení

1939–1945
PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA

území předchozí druhé republiky součástí 
nacistické Třetí říše, Slovensko formálně 
samostatným státem a spojencem Německa

1938–1939   
ČESKO-SLOVENSKÁ REPUBLIKA 
(tzv. druhá republika)

připojení pohraničních oblastí s převahou 
německého obyvatelstva k nacistickému Ně-
mecku a s většinou maďarského obyvatelstva 
k Maďarsku

Antonín N
ovotný 

(1957–1968)
Ludvík Svoboda 

(1968–1975)
Gustáv Husák

(1975–1989)
Václav H

avel 

(1989–2003)

Václav Klaus 
(2003–2013)

M
iloš Zem

an 

(2013–)

leden–srpen 
1968
obrodný 
a demokratizační 
proces, tzv. 
Pražské jaro 
– programem 
socialismus
„s lidskou tváří“

17. 11. 1989 
počátek sameto-
vé revoluce

21. 8. 1968
okupace 
Československa 
vojsky Varšav-
ské smlouvy 
v čele s armá-
dou SSSR

1990–1992 
ČESKÁ A SLOVENSKÁ FEDERATIVNÍ 
REPUBLIKA

demokratické zřízení
OD 1993 
ČESKÁ REPUBLIKA 

demokratické zřízení

1960–1969   
ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ 
REPUBLIKA

komunistická totalita, tzv. socialistické 
zřízení

1969–1989 
ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ 
REPUBLIKA 
(FEDERACE ČESKÉ SOCIALISTICKÉ 
REPUBLIKY A SLOVENSKÉ 
SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY)

komunistická totalita, tzv. normalizace

2004 
vstup ČR do EU
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PREZIDENTI ČESKÉHO 
STÁTU 1918–2017

28. 10. 1918 
vznik 

samostatného 
Československa

29. 9. 1938 
Mnichovská 

dohoda
15. 3. 1939  

vznik 
Protektorátu 

Čechy a Morava

25. 2. 1948 
únorový 
převrat

8. 5. 1945 
konec druhé 

světové války
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Tohle neznamená, že 
ti hrabe. Tento pohyb  
vyjadřuje „učit se”.

Tohle neznamená, že Tohle neznamená, že 
ti hrabe. Tento pohyb  
vyjadřuje „učit se”.

Tohle neznamená, že 
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BRAILLOVO PÍSMO

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

=

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 Brailla (1809–1852), který poté, co v dětství ztratil zrak, 
v patnácti letech vytvořil toto písmo úpravou francouzského vojenského systému 
umožňujícího čtení za tmy.
Braillovo písmo je netradičním příkladem binárního kódu používaného mimo svět 
počítačů.

Speciální prefi xy
Pomocí speciálních prefi xů 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 normální situace označuje písmeno, ale pokud mu předchází prefi x pro číslici, má 
význam číslice. 

, které označuje tlačítko 
šestého patra (prefi x pro číslici + písmeno F znamenající číslici 6).
Např. ve výtahu se můžete setkat s označením     Např. ve výtahu se můžete setkat s označením     

Znakový jazyk využívá různých pozic obou 
rukou a mimiky. Obvykle má každé slovo je-
den znak a určitý výraz ve tváři s pohybem 
úst, která tiše slovo vysloví. Znakový jazyk 
má naprosto odlišnou gramatiku a slovo-
sled, proto nelze překládat mluvené české 
věty doslovně. Jeho účelem je komunikace 
s nebo mezi hluchými a němými lidmi. Prsto-
vá abeceda vznikla údajně ve Španělsku 
v 16. století.

ZNAKOVÝ JAZYK
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krční obratle 
(7)

hrudní obratle 
(12)

bederní 
obratle (5)

kost křížová
(5 srostlých 
obratlů)

kostrč
(3–5 srostlých
obratlů)

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

KOSTRA
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  INFINITIV                  MINULÝ ČAS          MINULÉ PŘÍČESTÍ   ČESKY
ANGLIČTINA – NEPRAVIDELNÁ SLOVESA

 INFINITIV               MINULÝ ČAS           MINULÉ PŘÍČESTÍ    ČESKY   
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SLUNEČNÍ SOUSTAVA

BERAN

RYBYPANNA

RAK

LEV

VODNÁŘ

BLÍŽENCI

ekliptika

STŘELEC KOZOROH

VÁHY

ŠTÍR

BÝK

Země Slunce

sm
ěr

 
Po

lá
rk

a

zima

jaro léto

podzim

Ekliptika – zdánlivá roční dráha Slunce pohybujícího se na pozadí hvězd. Na našem 
obrázku je Slunce ve znamení Ryb. 

BERAN

RYBY

VELRYBA

KASIOPEJA

ANDROMEDA CEFEUS Po
lá

rk
a

Capella

VOZKA
BÝK

MALÝ VŮZ

PERSEUS
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LABUŤ
DELFÍN LYRA
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souhvězdí viditelná ze severní polokoule
oblast, kterou je možné pozorovat po celý rok
oblast viditelná určitou roční dobu, zde 1. 9. ve 21 hodin

SEVERNÍ HVĚZDNÁ OBLOHA

průměr v km
astronomická 
značka

střední vzdálenost od středu Mléčné 
dráhy ve světelných letech

Slunce

1 392 020 26 000 

průměr v km
astronomická 

značka
vzdálenost od 

Slunce v mil. kmpořadí

Planety

1
2
3
4
5
6
7
8

Merkur
Venuše
Země
Mars
Jupiter
Saturn
Uran
Neptun

4 880
12 100
12 750

6 790
143 000
121 000

51 100
49 500

58
108
150
228
778

1 400
2 870
4 500

jméno

astronomická 
značka

střední vzdálenost od středu Mléčné 
dráhy ve světelných letech

26 000 

poměr vzdáleností 
planet od Slunce

poměr velikostí planet a Slunce
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1/
2/

3/
4/

5/
6/

7/
8/

9/
10/

11/
12/

13/
14/

15/
16/

17/
18/

mechanika

Hydrostatický tlak
jednotka Pa (pascal)

Vztlaková síla
jednotka N (newton)

el
ek

tř
in

a

Ohmův zákon
jednotka A (ampér)

mechanika kapalin a plynů

Tlak
jednotka Pa (pascal) p=

F
S

ph=hρg

Fv z=V ρgI=
U
R

FYZIKA

PERIODICKÁ TABULKA PRVKŮ

tahák

FG= mg Tíhová síla
jednotka N (newton)

FG –  síla
m – hmotnost
g – tíhové zrychlení

Pohybová energie
jednotka J (joule)Ek=     mv 21

2
Ek – pohybová energie 
m – hmotnost
v – rychlost

Dráha rovnoměrného 
pohybu
jednotka m (metr)

s= vt s – dráha
v – rychlost
t – čas

I – elektrický proud
U – elektrické napětí
R – elektrický odpor

ph – tlak v kapalině
h – hloubka
ρ – (ró) hustota kapaliny
g – tíhové zrychlení

Hustota látky
jednotka kg/m3 
(kilogram na metr krychlový)

ρ=
m
V

ρ –  (ró) hustota
m – hmotnost
V – objem

p –  tlak
F – síla
S – obsah plochy

Fvz – vztlaková síla
V – objem ponořené části 
       tělesa
ρ – (ró) hustota kapaliny
g – tíhové zrychlení

Polohová energie
jednotka J (joule)

Ep – polohová energie
m – hmotnost
g – tíhové zrychlení
h – výška

Ep= mgh
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a

c

b

A

C

Bα β

γ

tělesa Sp = obsah podstavy
Spl = obsah pláště
v   = výška tělesa
s   = strana pláštěo = obvod    

S = obsah

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

kruh
o = 2πr = πd
S = πr2

trojúhelník
o = a + b + c

S = a · va

2

čtverec
o = 4a
S = a2

obdélník
o = 2 (a + b)
S = ab

r = poloměr 
d = průměr 
u = úhlopříčka

obrazce
GEOMETRIE tahák

kvádr
V = abc
S = 2(ab + bc + ac)

válec
V = πr2v
S = 2πr(r + v)

HRANOL
V = Sp · v
S = 2Sp + Spl

V = objem
S = povrch

krychle
V = a3

S = 6a2

koule

S = 4πr2

V =      πr34
 3

r

c
a ba

a a

r

v

jehlan

S = Sp + Spl

V =       Sp · v1
3

ba
v

c
va

a

b

a

au

a

bu

d
r

V =       πr2v1
3

kužel

S = πr(r + s)

r

sv
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Předpony, pomocí kterých se mění hodnota fyzikálních 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 čtve-
rečných 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 (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 Stupeň Fahrenheita                                  (°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 kJ (kilojoulů) 

MÍRY A VÁHY
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QR kód je druh dvourozměrného čárového kódu, který byl původně 
navržen pro automobilový průmysl. Obsahuje několik snadno roz-
poznatelných oblastí. Polohu a orientaci lze poznat podle výrazných 
hlavních čtverců ve třech rozích, menší čtverce usnadňují dekódování 
informací. Hlavní čtverce 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 spo-
lehlivosti se používá tzv. Reed-Solomonovo kódování, které umožňuje 
úspěšně 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.

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

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

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 měňavky 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

Informatika

Inform
ační kapacita

Velikost Popis

Nejbližší dekadický prefi x Odchylka
Binární prefixy (pro jednotky kapacity)
Symbol Jméno Hodnota KALENDÁŘKALENDÁŘ

evropské tísňové číslo
policie
městská policie
zdravotnická záchranná služba
hasiči

linka bezpečí dětí a mládeže
linka vzkaz domů

112
158
156
155
150

116 111
800 111 113

tísňová linka
tísňová linka
tísňová linka
tísňová linka
tísňová linka

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

školní rok 2018/19
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zář í

neso

AdélaLinda, Samuel



zář í

Savci vznikli již na začátku druhohor (-225mil. let) jako malí chlupatí tvorové s noční aktivitou a obývali Zemi 
společně s dinosaury, které také přežili.

po

út

st

čt

pá

neso

začátek školního roku Den otevřených dveří památek v ČR

Mezinárodní den gramotnosti

Boris DanielaMariana

RegínaJindřiška, Rozálie

Bronislav, Bronislava Boleslav



zář í

Za doby ledové bylo ohromné množství vody vázané v kontinentálním ledovci, a proto byla hladina světového 
oceánu o více než sto metrů níže a v místě Beringovy úžiny se dalo přejít suchou nohou z Asie do Ameriky.

po

út

st

čt

pá

neso

Ludmila, LidmilaJolana

Radka

Lubor

Marie

Denisa, Denis

Irma



zář í

Chobotnatci byli ve třetihorách a čtvrtohorách úspěšnou a početnou skupinou. Vznikli v Africe, ale dokázali 
kolonizovat skoro celou Zemi. Pomáhal jim v tom chobot, který při plavání plnil funkci šnorchlu.

po

út

st

čt

pá

neso

Mezinárodní den míru

(Evropský) Mezinárodní den bez aut podzimní rovnodennost ve 3.54 SELČ, začátek 
astronomického podzimu

BertaDarina

Matouš

Oleg

Zita

Kryštof

Naděžda, Naďa

astronomického podzimu



zář í

Příbuzní slonů dokázali přeplavat i velké kusy moře, takže se objevili i na různých ostrovech, kde vytvořili 
trpasličí formy. Jejich nalezené lebky později vedly k pověstem o Kyklopech.

po

út

st

čt

pá

neso

Státní svátek – Den české státnosti

JeronýmMichal, Michael

Václav, Václava

Jonáš

Andrea

Zlata, Zlatuše

Jaromír, Jaromíra



ř í jen

Jedním z nejnadanějších umělců ztvárňujících dinosaury byl Zdeněk Burian. Bohužel tehdejší věda špat-
ně pochopila postavení kyčelního kloubu a jeho dvounozí dinosauři jsou ztvárněni ve vzpřímeném postoji. 
Z toho důvodu se jeho úžasné malby v současné době nepoužívají.

po

út

st

čt

pá

neso

JustýnaHanuš

Eliška

František

Bohumil

Olívie, Oliver

Igor



ř í jen

Mamut v žádném případě není přímým předkem dnešních slonů. Je jeho jakýmsi bratrancem. Mamut má se 
slonem společného předka, podobně jako má šimpanz společného předka s člověkem.

po

út

st

čt

pá

neso

AgátaRenáta

Marcel

Andrej

Marina

Štefan, Sára

Věra



ř í jen

Filmové ztvárnění Harryho Pottera si při ztvárňování fantastických zvířat pomáhalo zvířaty skutečnými. 
Například předlohou pro fénixe Fawkese byl pták hoacin chocholatý a hlava hipogryfa Klofana má svůj před-
obraz v hlavě harpyje pralesní.

po

út

st

čt

pá

neso

Den stromů

BrigitaVendelín

Michaela, Michala

Lukáš

Hedvika

Havel, Galina

Tereza, Terezie



ř í jen

Světlušky svítí díky jevu nazývanému bioluminiscence. Světlu, které vydávají, se říká studené světlo, protože 
pouze 4 % energie se přemění na teplo. U klasické wolframové žárovky se přemění na teplo téměř 90 % energie.

po

út

st

čt

pá

neso

Státní svátek — Den vzniku samostatného česko-
slovenského státu (1918)
přechod na zimní čas (ze 3.00 na 2.00 hod.)

Alfréd, AlfrédaŠarlota, Zoe

Erik

Beáta

Nina

Teodor

Sabina

přechod na zimní čas (ze 3.00 na 2.00 hod.)



ř í jen/l istopad 

Řada lidí si myslí, že člověk vlastní třetí (mystické) oko. Nicméně je řada plazů, kteří třetí oko skutečně mají. 
Toto oko však nekouká jako dvě zbylé oči. Toto oko vnímá délku dne a nastavuje správně denní rytmus.

po

út

st

čt

pá

neso

podzimní prázdniny

podzimní prázdniny

Svátek všech svatých

Památka zesnulých

Karel, KarlaHubert

Tobiáš

Felix

Štěpánka

Tadeáš

Silvie, Sylva



l i s topad

Každý ví, že psi mají vynikající čich. Srovnáme-li čich člověka s čichem německého ovčáka, má německý 
ovčák přibližně milionkrát lepší čich. V tomto výkonu mu pomáhá velké množství čichových buněk, a také 
lepší čichové centrum v mozku.

po

út

st

čt

pá

neso

Mezinárodní den boje proti fašismu a antisemitismu 

Den válečných veteránů

MartinEvžen

Bohdan

Bohumír, Bohumíra

Saskie

Liběna

Miriam



l i s topad

Někteří noční motýli vnímají ultrazvuk a zaslechnou-li ho, přestanou mávat křídly a spadnou na zem. Toto 
zdánlivě nesmyslné chování má dobrý důvod. V noci létají netopýři a ti pátrají po kořisti pomocí ultrazvuku. 
Můra se tedy snaží před netopýrem schovat v trávě.

po

út

st

čt

pá

neso

Státní svátek — Den boje za svobodu a demokracii
Mezinárodní den studentstva

Den bez aut

RomanaMahulena, Gertruda

Otmar

Leopold

Sáva

Tibor

Benedikt



l i s topad

Naším nejlepším ptačím letcem je nepochybně rorýs obecný. Ten se za celý rok zastaví pouze v hnízdním 
období při zahřívání vajec a mláďat. Jinak všechny ostatní činnosti provádí ve vzduchu. Ve vzduchu jí, spí…

po

út

st

čt

pá

neso

KateřinaEmílie

Klement

Cecílie

Albert

Nikola

Alžběta



l i s topad/pr os inec

Zatím se nepodařilo najít žijícího plaza delšího deseti metrů. Začátkem 20. století byla dokonce vypsána 
odměna 50 000 dolarů za nález hada delšího 30 stop (9,14 m). Tato odměna zatím nebyla vyplacena.

po

út

st

čt

pá

neso

BlankaIva

Ondřej

Zina

René

Xenie

Artur



pr os inec

Říká se, že jepice žijí pouze jeden den. Není to úplně přesné. Jako dospělci některé druhy jepic žijí skutečně 
pouze jeden den, nicméně jako larva žijí přinejmenším jeden rok ve vodě.

po

út

st

čt

pá

neso

VratislavKvětoslava

Benjamín, Ambrož

Mikuláš

Jitka

Barbora

Svatoslav



pr os inec

Bakterie byly pravděpodobně první organismy obývající Zemi. Vznikly přibližně před 3,9 miliardami let 
a jsou zde přítomny dodnes. Je-li někdo skutečným vládcem Země, jsou to bakterie.

po

út

st

čt

pá

neso

AlbínaRadana, Radan

Lýdie

Lucie

Simona

Dana, Danuše

Julie



pr os inec

Nikoho asi moc nepřekvapí, že se ptáci dokážou orientovat v magnetickém poli Země. Tuto vlastnost nicméně 
ovládají i některé bakterie, takže byly na Zemi prvními organismy, které věděly, kde je sever.

po

út

st

čt

pá

neso

zimní slunovrat 23.22 SEČ, začátek astronomické zimy

začínají vánoční prázdniny

VlastaŠimon

Natálie

Dagmar, Dáša

Ester

Miloslav

Daniel



pr os inec

To, že je uvnitř Zeměkoule velmi vysoká teplota, není způsobeno vysokým tlakem, ale radioaktivním rozpa-
dem prvků, které jsou uvězněny v jádru.

po

út

st

čt

pá

neso

Štědrý den

1. svátek vánoční

2. svátek vánoční

DavidJudita

Bohumila

Žaneta

Štěpán

Boží hod vánoční

Adam a Eva



pr os inec/leden 2019

Takřka všechny atomy vodíku v našem těle vznikly nedlouho po velkém třesku. Jsou tedy staré téměř čtrnáct 
miliard let. Ostatní atomy, ze kterých se skládají naše těla, vznikly při nukleární syntéze ve hvězdách.
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út

st

čt

pá

neso

Nový rok
Státní svátek — Den obnovy samostatného českého státu

začíná vyučování

konec vánočních prázdnin

Tři králové — Kašpar, Melichar, 
Baltazar

Dalimil

Diana

Radmila, Radomil

Karina

Mečislav, Mečislava

Silvestr

Baltazar



leden

Sinice jsou první organismy, které vynalezly fotosyntézu, při níž se uvolňuje molekulární kyslík (O2). 
Pro ostatní bakterie byl ale kyslík prudký jed. Sinice tedy zavinily první velkou ekologickou katastrofu.
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út

st

čt

pá

neso

EditaPravoslav

Bohdana

Břetislav

Vladan

Čestmír

Vilma



leden

Včely nevnímají barvy stejně jako člověk. Včely nevidí červenou, a naopak vnímají navíc ultrafi alovou oblast. 
Některé květy jsou v UV světle mnohem výraznější než ve světle viditelném, což včelám pomáhá v jejich 
vyhledávání.

po

út

st

čt

pá

neso

Den památky Jana Palacha

Ilona, SebastiánDoubravka

Vladislav, Vladislava

Drahoslav

Ctirad

Alice

Radovan



leden

Valná většina suchozemských obratlovců umí napočítat alespoň do tří. Nejedná se ale o vědomé počítání, ale 
spíše o vnímání počtu. Rozliší hromádku se dvěma věcmi od hromádky s třemi věcmi.
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út

st

čt

pá

neso

Den památky obětí holocaustu a před-
cházení zločinům proti lidskosti

úplné zatmění Měsíce (5.41 – 6.43 SEČ)

IngridZora

Miloš

Milena

Zdeněk

Slavomír, Slavomíra

Běla



leden/únor

Pokožkové buňky ryb vylučují sliz, který má dvě důležité funkce. Za prvé chrání rybí tělo před rozmočením 
a za druhé výrazně snižuje tření, takže se ryba ve vodě pohybuje mnohem rychleji než člověk.
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neso

konec 1. pololetí

pololetní prázdniny

BlažejNela, Hromnice

Hynek

Marika

Robin, Erna

Zdislava

Otýlie



únor

V roce 1928 skotský vědec Alexander Fleming objevil penicilin. Od té doby bylo nalezeno velké množství 
dalších antibiotik, a díky nim byla léčba bakteriálních onemocnění mnohem snazší. V posledních letech však 
bakterie získávají rezistence proti mnoha antibiotikům a léčba se stává nesmírně komplikovanou.

po

út

st

čt

pá

neso

MojmírApolena

Milada

Veronika

Vanda

Dobromila

Jarmila



únor

Země již defi nitivně získala nový typ teleskopu, který jí umožní sledovat dosud nepozorovatelné jevy ve 
vesmíru. Observatoř se jmenuje LIGO, zachycuje gravitační vlny a v roce 2017 zaznamenala srážku dvou 
neutronových hvězd, přičemž se podařilo pozorovat i světelný protějšek této události.
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st
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neso

MiloslavaLjuba

Jiřina

Valentýn, Valentýna

Věnceslav, Věnceslava

Slavěna, Slávka

Božena



únor

Blackout je rozsáhlý výpadek elektrické energie postihující několik desítek milionů lidí. Jeho trvání je v rámci 
hodin až dnů a může být způsoben výkyvy ve výrobě elektrické energie, popřípadě nadměrnou sluneční 
aktivitou.
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neso

Matěj, MatyášSvatopluk

Petr

Lenka, Eleonora

Oldřich

Patrik

Gizela



únor/březen

Slavné létající kolo Jana Tleskače asi neexistovalo, nicméně letounů poháněných lidskou silou je v sou-
časnosti již více. Nejznámější je nepochybně Gossamer Albatros, na kterém pilot Bryan Allen v roce 1979 
přeletěl kanál La Manche.
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neso

(29. 2. Horymír)

KamilAnežka

Bedřich, Bedřiška

Lumír 

Alexandr

Dorota

Liliana



březen

Doposud došlo ke třem velkým haváriím jaderných elektráren. Jedná se o americkou elektrárnu Three Mile 
Island (1979), ruský Černobyl (1986) a japonskou Fukušimu (2011).
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neso

Mezinárodní den žen

ViktorieFrantiška

Gabriela, Zoltán

Tomáš

Miroslav

Kazimír

Stela



březen

Bílé sluneční světlo se ve skutečnosti skládá ze všech barevných složek spektra. Důkazem tohoto jevu je pak 
duha, která vzniká rozlámáním světla na vodních kapkách.

po

út

st

čt

pá

neso

Den přístupu České republiky k Severoatlantické smlouvě (NATO) Světový den spotřebitelských práv

Vlastimil, VlastimilaElena, Herbert

Ida

Rút, Matylda

Růžena

Řehoř

Anděla



březen

V roce 2006 odstartovala sonda New Horizons k zatím nejvzdálenějšímu tělesu sluneční soustavy – k Plutu. 
Po devíti letech kolem Pluta skutečně proletěla a pořídila velké množství úžasných fotografi í.
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pá

neso

jarní rovnodennost 22.58 SEČ, začátek astronomického jara přechod na letní čas (ze 2.00 na 3.00 hod.) 

GabrielIvona

Leona

Radek

Světlana

Josef, Josefa

Eduard

jarní rovnodennost 22.58 SEČ, začátek astronomického jara



březen

Lunochod je robotické vozítko, jež v roce 1973 přistálo na Měsíci, vyfotografovalo ohromné množství snímků 
a ujelo 37 km. Do dnešní doby žádné další vesmírné vozítko neurazilo větší vzdálenost.
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neso

Den učitelů

KvídoArnošt, Ernest

Taťána

Soňa

Dita

Emanuel

Marián



duben

Na lyžích a na bruslích můžeme jezdit z toho důvodu, že se sníh díky tření rozpustí a my se vlastně kloužeme 
po vodě. Při teplotách nižších než -46 °C však sníh tuto vlastnost ztrácí a člověku přijde, že se pokouší jet 
na lyžích po písku.

po

út
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čt

pá

neso

Den vzdělanosti

Heřman, HermínaVendula, Venuše

Miroslava, Mirka

Ivana

Richard

Erika

Hugo



duben

Dešťová kapka nevypadá tak, jak se kreslí (nahoře se špičkou). Letící kapka za deště je na vrchní straně 
zaoblená, na spodní zploštělá.
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pá

neso

VincencAleš

Julius

Izabela

Darja

Dušan

Ema



duben

Sníh si může každý vyrobit sám. Stačí za velkého mrazu vystříknout vroucí vodu z hrnku. Je to z toho důvo-
du, že je studený vzduch plně nasycen vodními parami a další se tam již nevejde. Proto velice rychle přejde 
na led.
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pá

neso

Velikonoční neděleBílá sobota

Velký pátek

Zelený čtvrtek 
začínají velikonoční prázdniny

AlexandraMarcela

Rostislav

Valérie

Rudolf

Irena

Anastázie



duben

Zatím největší hvězdářský dalekohled se začal stavět v Chile Evropskou kosmickou agenturou (ESA). Průměr 
jeho zrcadla bude 39,3 m a výška kopule bude 73 m (výška Petřínské rozhledny je pouhých 65,5 m).
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út

st

čt

pá

neso

Velikonoční pondělí

VlastislavJaroslav

Oto

Marek

Jiří

Vojtěch

Evženie



duben/květen

Nejtěžším kovem (prvkem) je osmium. Je skoro třikrát těžší než železo a dvakrát těžší než olovo, nicméně 
je ho na Zemi velmi malé množství.
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čt

pá

neso

Svátek práce Květnové povstání českého lidu

KlaudieKvětoslav

Alexej, Alex

Zikmund

Pamela, Jeremiáš

Blahoslav

Robert



květen

Ačkoli se běžně na základní škole učí, že dělit nulou nejde, existují obory matematiky, kde je tato operace 
povolena a normálně se s ní počítá.
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pá

neso

Státní svátek — Den vítězství (1945) Den matek

PankrácSvatava

Blažena

Ctibor

Zlatan, Zlatomír

Stanislav

Radoslav



květen

Hvězdy mají nesmírně různý život. Velké hvězdy jsou nesmírně svítivé a žijí velmi krátce, pouhých několik 
milionů let. Malé hvězdy jsou naopak mnohem méně jasné, ale žijí mnoho miliard let.
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st

čt

pá

neso

 Den rodin

IvoNataša

Aneta

Přemysl

Žofi e, Sofi e

Bonifác

Servác



květen

Otázka, zda je virus živý, či ne, je poměrně komplikovaná. Viry jsou totiž bez výjimky vnitrobuněční parazité, 
kteří mimo hostitelskou buňku nevykazují žádné známky života. Polovina odborníků je proto nepovažuje 
za živé a druhá je chápe jako živé organismy.

po

út

st

čt

pá

neso

FilipViola

Jana, Vanesa

Vladimír, Vladimíra

Emil

Monika

Zbyšek



květen/čer ven

V Austrálii, před příchodem lidí, žili ze savců pouze vejcorodí a vačnatci (nepočítáme-li létající netopýry). 
Austrálie se totiž nesmírně dlouho vyvíjela osamoceně naprosto oddělená od zbytku světa hlubokým mořem.
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čt

pá

neso

Mezinárodní den dětí

JarmilLaura

Kamila

Ferdinand

Maxmilián, Maxim

Vilém

Valdemar



čer ven

Borovice osinatá je nejdéle žijící organismus na Zemi. Žije až 5000 let. To znamená, že semenáčky nejstar-
ších dosud rostoucích jedinců mohli okusovat mamuti.
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neso

StanislavaMedard

Iveta, Slavoj

Norbert

Dobroslav, Dobroslava

Dalibor

Tamara, Kevin



čer ven

Lidské oko není moc kvalitní optický přístroj. Kameru s takovou optikou, jakou má oko, by každý reklamo-
val. Naštěstí je obraz z oka vyčištěn a upraven ve speciálním centru našeho mozku nazývaném zrakový 
analyzátor.
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út
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čt

pá

neso

 Vyhlazení obce Lidice

Den otců

ZbyněkVít

Roland, Herta

Antonín

Antonie

Bruno

Gita, Margita



čer ven

První mikrovlnná trouba byla vyrobena v roce 1947, měřila na výšku přes metr a půl, vážila 340 kg a v dneš-
ních cenách by přišla na půl milionu korun.

po

út

st

čt

pá

neso

letní slunovrat 17.54 SELČ, začátek astronomického léta

ZdeňkaPavla

Alois, Aloisie

Květa, Květuše

Leoš, Leo

Milan, Milana

Adolf



čer ven

Sluneční erupce odnášejí od Slunce nesmírně vysokou rychlostí nabité částice, které, dostanou-li se k Zemi, 
sklouznou po siločarách magnetického pole Země k pólům, kde působí na molekuly vzduchu, a ty se rozzáří 
polární září.
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út

st

čt

pá

neso

Den památky obětí komunistického režimu 

konec školního roku

ŠárkaPetr a Pavel

Lubomír

Ladislav, Ladislava

Adriana, Adrian

Ivan

Jan



Jaroslava

Patricie

Radomír, Radomíra

Prokop

Cyril a Metoděj    

Spytihněv 

Bohuslava

Nora

Drahoslava, Drahuše

Libuše, Amálie

Olga, Helga

Bořek

Markéta

Karolína

Jindřich

Luboš

Martina

Drahomíra, Drahomír

Čeněk

Ilja

Vítězslav, Vítězslava

Magdaléna, Magda

Libor

Kristýna

Jakub

Anna, Anita

Věroslav

Viktor, Alina

Marta

Bořivoj

Ignác

Státní svátek — Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje

Státní svátek — Den upálení mistra Jana Husa
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Oskar

Gustav

Miluše

Dominik, Dominika

Kristián

Oldřiška

Lada

Soběslav

Roman

Vavřinec

Zuzana

Klára

Alena

Alan

Hana

Jáchym

Petra

Helena, Jelena

Ludvík

Bernard

Johana

Bohuslav

Sandra

Bartoloměj

Radim

Luděk

Otakar

Augustýn

Evelína

Vladěna

Pavlína
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skupina Paenungulata – mamuti a jejich příbuznískupina Paenungulata – mamuti a jejich příbuzní

rod: Embrithopoda
zástupce: Arsinoitherium 

(před 35 – 28 mil lety), vyhynul

rod: Desmostylia
zástupce: Paleiparadoxia 

(před 35 – 28 mil lety) 
vyhynul

rod: chobotnatci
zástupce: mamut

(před 5 mil – 4000 lety) 
vyhynul

rod: chobotnatci
zástupce: slon 

rod: sirény
zástupce: kapustňák

rod: damani
zástupce: daman
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