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Čau dudku! 
Víš, kde jsme? Hmmm... Červená kniha 

ohrožených druhů v ČR 

vypadá jinak...

Ci jo, to je úlet. Mrskni se-

bou mloku, vlítnem na to, 

už se nemůžu dočkat!

Jasně, tu známe důkladně. 
Ale tohle je Školní diář!  
Zajímavosti, informace, 
rady, jak přežít nepří...



nenech se napálit
Nakupuješ? Sundej si růžové brýle… Někteří obchodníci využívají při 
prodeji svých produktů nejrůznějších triků a léček, aby přesvědčili zá-
kazníka, že si jejich výrobek musí koupit. Buď ve střehu, ať tě nikdo 
nenatáhne! 

nekalé obchodní praktiky jsou…
Klamavé nebo přehnaně agresivní jednání obchodníka, kvůli kterému 
se rozhodneš jinak, než by ses rozhodl s čistou hlavou a bez jakéhokoliv 
tlaku a ovlivňování. Klamat může obchodník i tím, že zamlčí nějakou pro 
tebe důležitou informaci. nekalé obchodní praktiky zákon zakazuje. 

na co máš právo

•	Vybereš si v regálu zlevněnou 

čokoládu a na pokladně ti na-

účtují plnou cenu. Že prý to byla 

akce v minulém týdnu, že sis to 

měl přečíst v letáku. Tak to není, 

nenech se napálit! Platná je cena 

v regálu. Na druhou stranu, když 

se třeba na stránkách e-shopu 

v  jednu chvíli objeví telefon za  

5 Kč místo 5 000 Kč a stane se 

tak omylem obchodníka, máš 

smůlu, zjevné chyby neplatí.

•	U pokladny ti řeknou, že ce-na nového kola, kterou sis pře-četl na ceduli na řídítkách, je 
uvedena bez DPH. Máš zapla-tit o DPH a částku za smon-tování navíc. Ne! Platí cena 

z cedule. 

•	Domů ti přijde nevy-žádaný balíček s  knihami  a fakturou za ně. Co s tím? Nic, můžeš si ho nechat  a zadarmo, je to hloupost toho, kdo ti něco pošle, i když sis to neobjednal. 

•	Máš pocit, že se tvoje oblíbe-

ná čokoládová tyčinka nebo tře-

ba jogurt pořád nějak zmenšují  

a cena je přitom stejná? Je to ob-

líbená finta obchodníků, jak zá-

kazníka trochu oklamat a hod-

ně ušetřit – na tvůj úkor. Jestli 

ti to vadí, sleduj údaje na obalu  

a příště si kup něco jiného.

•	Kupuješ si tablet a prodavač ti k  němu nabízí drahé po-

jištění proti rozbití. Pojištění koupíš, ale když ti pak tablet 

doma nešťastnou náhodou spadne na zem a rozbije se, ob-

chodník na tebe udělá dlouhý nos – na nedbalost se prý pojiš-

tění nevztahuje. Že sis tablet právě proti té nedbalosti pojišťoval  

a písemné podmínky ti v prodejně nikdo nepředal? Smůla, řekne 

prodejce i pojišťovna… Nespoléhej na informace sdělené ústně 

na prodejně. Ať se pak nemusíš dohadovat a nahánět právníky – 

i když je právo na tvé straně.

Totožnost obchodníka.

každá reklama trochu přehání, ale klamavá 
reklama není fér…
Vyvolává mylnou představu o nějakém výrobku nebo službě tak, abys 
ho koupil, protože ho považuješ za nejlepší.

Auto se spotřebou 4,5 l benzinu na 100 km! No nekup to! Ale nesmíš jez-
dit rychleji než 90 km/h, aby to tak bylo… To už se z reklamy nedozvíš.

V letáku je velkým písmem psáno – pro každého návštěvníka nákupního 
centra zmrzlina zdarma – a malým, takřka nečitelným písmem – po před-
ložení účtu za nákupy v minimální hodnotě 500 Kč. Pěkně drahá zmrzlina!

princip zastrašování
Zastrašování je jeden z nejúčinnějších způsobů, jak výrobek nebo služ-
bu prodat. Obchodník svými plamennými řečmi zákazníka přesvědčí, že 
bez uzavření smlouvy ho zaručeně stihne strašlivá pohroma. A vyděšený 
zákazník na to slyší. Nejčastěji se s touto taktikou setkáš při prode-
ji léků a zdravotnických pomůcek nebo také u uzavírání pojišťovacích 
smluv. Opět je to nekalé, protizákonné chování!

Kdykoli nakupuješ, máš právo znát:

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. Nesmí se stát, že po tobě u pokladny budou chtít víc peněz.

U každého složitějšího výrobku musí být přiložený návod k po-

užití a také všechny informace o záruční době a možnostech 

reklamace. Pokud je to potřeba, měl by ti obchodník výrobek 

i předvést, když ho o to požádáš. 

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

krajské živnostenské úřady (tištěná klamavá reklama) 
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„kouzelná“ slovíčka
Obchodníci často používají lákavé slogany, které tě mají přesvědčit 
k nákupu. Ber je všechny s nadhledem. Znáš to, když ptáčka lapají, 
pěkně mu zpívají. Jenom tě chtějí přesvědčit, abys danou věc nebo služ-
bu koupil a moc o tom nepřemýšlel… říkají tomu marketing.

•	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. 

akce, slevy, akce,     … 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 ne-
chtěl.

•	Některé zboží je v  řetězcích v akci skoro celý rok a zdražuje se jen 
krátkodobě kvůli tomu, aby bylo z čeho zlevnit – docela nápadné je to 
třeba u kolových nápojů.

•	Rozšířené jsou i falešné slevy, kdy dojde krátkodobě k umělému na-
výšení původní ceny a jeho následnému zlevnění, aby sleva byla pro 
zákazníka dost přitažlivá – 60 % zní přece líp než 10 %. 

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

•	 Taky tě taková reklama už někdy nalákala? Vešel jsi do obchodu s obleče-

ním a odcházel s novou mikinou, tričkem a se spokojeným úsměvem, jak 

skvěle jsi na poslední chvíli nakoupil? Možná že za týden obchod skuteč-

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

Někteří vykutálení prodejci někdy ještě zkoušejí tvrdit, že když je jedno 

balení zdarma, je to dárek a tím pádem nemusí být bezvadné. U sušenek 

za pár kaček si možná řekneš, ať to vezme čert, ale když má být „zdar-

ma“ třeba značkový mobil k nákupu notebooku, už je to o něčem jiném. 

Princip je tu přitom stejný.

„Akce slevy akce sle-vy“ – to bude nějaký vykutálený ptáček!

Hmm, křepelka to 

nebude, ta volá „pět 

peněz, pět peněz“.
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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, zboží si můžeš nechat dovézt až domů nebo si ho v kamen-
ném obchodě pouze vyzvednout. Na druhou stranu se skvělá koupě 
může někdy proměnit v noční můru a místo úžasných nových bot zbude 
jen prázdná peněženka.

Jak se tedy nenechat na netu nachytat? Stejně jako v běžných obcho-
dech, i na internetu je třeba dávat si pozor na podvodníky. Jako riskuješ 
při koupi mobilu na ulici od překupníka, stejně tak můžeš riskovat při 
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 rozhod-
ně 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.

zboží mi nevyhovuje, chci ho vrátit!
Na obrázku bylo tričko úžasné, ale realita je jiná? Pro tento a další pří-
pad máš právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od koupě a následně 
zboží vrátit. Schovávej si proto kopie všech dokladů o koupi – fakturu, 
objednávku, potvrzení nákupu, všeobecné obchodní podmínky, případně 
i popis daného zboží – ať se máš čím ohánět v případě možného sporu.

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

Nezapomeň, že e-shop není půjčovna, 

a pokud zboží opotřebuješ nebo poni-

číš, peníze zpátky nedostaneš!

Podívej se e-shopu nejdřív troš-
ku na zoubek. Nejlepší ze všeho 
je vlastní dobrá zkušenost nebo 
doporučení kamarádů a známých. 
Stejně tak ti můžou „poradit“ dal-
ší nakupující přímo na internetu 
v  diskuzích nebo na portálech, 
které se zabývají hodnocením 
e-shopů. Zjisti si vždy základní in-
formace o prodávajícím – zejmé-
na údaje o jeho sídle, identifikač-
ním čísle (zda skutečně existuje), 

dost důležité jsou také kontakty 

pro případ reklamace. Prostuduj 

si obchodní podmínky – infor-

mace o ceně a způsobu platby, 

o dodacích podmínkách, právech  

a povinnostech a ochraně osob-

ních údajů. Vždy upřednostni 

obchodníka, který tě o těchto 

podmínkách řádně informuje.

Jsem se našťouch! Už mi to ne-chutná a bolí mě břicho. Nové tričko mi je malé, to vrátím, ale není mi jasné, jak to provedu se zbytkem těch smažených červů, to už mi asi nevezmou, když je to rozbalené...

1110



velký virtuální 
obchoďák 
Na internetu se vyznáš líp než tvoji rodiče a možná i díky jejich plateb-
ní kartě občas něco nakoupíš – telefon, oblečení, sportovní vybavení, 
zkrátka cokoli. Přes internet je to rychlé a pohodlné, a tak se dá naku-
povat i v zahraničí – jenže je potřeba mít oči na stopkách.

jedno kliknutí, a uzavřeš smlouvu
Smlouvu můžeš uzavřít už pouhým kliknutím na ikonu „koupit“ nebo 
„objednat“. To je na internetu super – ale může to být i zrádné. Jsou lidé, 
kteří si jen zkusmo chtějí projít objednávacím protokolem, aby viděli, 
jaký je ve finále způsob platby, ale pak nechtěně odešlou objednávku, 
protože například na zahraničním webu nerozumí všem informacím. 

můžeš si to rozmyslet – většinou

kolik stojí seznámení on-line?
Pavla si jen spěšně přečetla informace na webu lucemburské on-line 
seznamky a uzavřela s ní smlouvu s cenou 149 Kč za první měsíc na 
zkoušku. Víc neřešila a k jejímu překvapení jí seznamka po měsíci strhla 
dalších skoro 2 500 Kč, protože smlouvu nevypověděla a ta se automa-
ticky prodloužila o dalších pět měsíců.

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

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

Zvláště při „nákupu na dálku“ je 
opatrnost na místě. VŽDY si pře-
dem ověř, s kým máš tu čest a za 
jakých podmínek nakupuješ zboží 
nebo objednáváš službu. 

A proto: Vždy a zcela bez výjim-

ky si pozorně prostuduj, co a za 

jakých podmínek si objednáváš.  

Je lepší nekoupit nic, než si zby-

tečně přidělávat problémy. 

chceš si rychle prověřit podnikatele, odhalit podvod nebo zjistit, jaké 
mohou nastat problémy při nákupu v eu a jak se jim vyhnout? 

Jdi na web Evropského spotřebitelského centra ČR:

             www.evropskyspotrebitel.cz 

Evropské spotřebitelské centrum ČR bezplatně pomáhá spotřebitelům 
řešit spory s podnikateli z jiných zemí EU, Norska a Islandu mimosoudní 
cestou. Je jedním z 30 členů sítě ESC (ECC-Net) a jeho činnost financuje 
Evropská komise a Česká obchodní inspekce, při níž působí.

Odběr do tří dnů na pro-

dejně zdarma.... nejbližší 

prodejní místo je v Nairobi... 

Super, tam to znám, Afrika, 

tam lítám na zimu, ale za tři 

dny to asi nestihnu...

Dudku, tohle není 

příliš seriózní web!
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jak na reklamace
Znáš to, koupíš si nové triko, jdeš v něm na rande a zjistíš, že jsou na 
látce nepěkné kazy, nebo dokonce díra v podpaží. Trochu ostuda. A víš, 
co bys měl udělat? Triko reklamovat a nenechat se odbýt. 

v 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. Neškodí si stav výrobku před reklamací 
zdokumentovat. Když reklamuješ mobil, notebook nebo jiný nosič dat, je 
vhodné si data předem zazálohovat, abys o ně třeba při opravě nepřišel. 

Jde o uplatnění stížnosti, že se ti výrobek zdá být nekvalitní, nekomplet-
ní nebo přestal fungovat. A samozřejmě taky požadování nápravy. Jako 
zákazník na to máš právo.

jak na reklamaci
Je fajn si přečíst obchodní podmín-
ky. Nejdůležitější je najít doklad  
o koupi, kde by mělo být uvedeno, 
o jaké se jedná zboží, kolik stálo 
a kdy sis ho kupoval. Může to být 
záruční list, pokladní doklad ane-
bo doklad o platbě kartou. Vadný 
výrobek pak co nejdříve dones 
prodejci, ať už do obchodu, kde sis 
věc pořídil, anebo do jiné prodejny 
téhož prodejce. 

tip: Některé účtenky jsou už po 
pár měsících nečitelné. Tiskařská 
čerň jednoduše vybledne nebo 
se omele tak, že nic nejde pře-
číst. Není proto od věci účtenku 
skladovat na místě, kam nemůže 
vzduch, nebo si ji můžeš krátce po 
nákupu třeba ještě vyfotit. 

Záruční list není pro rekla-
maci nutnou podmínkou!

neoprávněný poplatek za „neoprávněnou 
reklamaci“

Obchodník ti reklamaci zamítl jako neoprávněnou, a navíc si naúčtoval 
pětistovku za diagnostiku závady? Pamatuj si, že za reklamaci (i za ne-
uznanou) si prodejce nemá právo nic účtovat.

a co vlastně můžeš požadovat? 

tip: Rozhodně neprohloupíš, když 
si reklamaci sepíšeš i ty sám a ko-
pii dáš prodavači k podpisu. Bu-
deš pak mít v ruce jistou záruku.

pozor, zboží by při reklamaci 

mělo být čisté a kompletní. Ne-

můžeš reklamovat špinavé te-

nisky nebo telefon bez nabíječky.

Když se vada vyskytne v  prvních 
šesti měsících od koupě věci, mů-
žeš chtít po prodávajícím výměnu 
či opravu – výměnu můžeš ale po-
žadovat, jen pokud to není vzhle-
dem 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. 

Později už tvá práva záleží na zá-
važnosti vady – u vad neodstrani-
telných, opakovaných (třetí výskyt 
vady po opravě) nebo vícečetných 
(3 stejné nebo 4 různé vady sou-
časně) máš právo i na slevu či 
vrácení peněz, u banálnějších vad 
máš právo na odstranění vady 
(nejčastěji opravou), nebo máš 
právo na slevu. Když bude proda-
vač výrobek opravovat, určitě si 
v takovém případě pohlídej, abys 
pak dostal potvrzení o opravě  
a době jejího trvání. To pro případ, 
že by zase došlo k problému.

... nemůžu na kafe, musím zahří-vat snůšku. Dudek letěl rekla-movat tu novou domácí líheň, co nám málem uvařila vejce.

Aha, to ale může být na 

měsíc. Tak já ti přinesu 

kafe sem... Akorát nevím, 

jak ho dostanu bez újmy 

nahoru.

co se bude dít dál?

Od chvíle, kdy s prodavačem sepíšete reklamaci, nezbývá než čekat  
a čekat. Podle zákona má prodávající reklamaci vyřídit co nejdříve, nej-
později však do třiceti dnů od jejího uplatnění, a do té doby nic nezmů-
žeš. Pokud by to ale trvalo déle, můžeš smlouvu zrušit tím, že od ní 
odstoupíš nebo můžeš požadovat výměnu zboží za nové. 
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nenech se odbýt!
Může se stát, že se prodávající bude kroutit a vymlouvat a nebude 
chtít reklamaci vyřídit. Na to ale nemá právo. V takovém přípa-
dě po něm chtěj písemné potvrzení, kde bude uvedeno, proč 
reklamaci odmítá. 

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 užíváním. Ty ale určitě sám dobře tušíš, že čaj na klávesnici 
tvého nového notebooku prostě nepatří nebo že ochozenou podrážku 
bot ti nikdo na své náklady znovu nepodrazí. 

Nemáte obal od vý-

robku, tudíž nemů-

žete výrobek rekla-

movat. 

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

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

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

Výrobek byl pro-

dáván se slevou, 

tudíž nemáte na 

reklamaci nárok. 

Zákonná záruka 24 měsíců platí i na zboží 
prodávané ve výprodejích, v různých ak-
cích, ale i pro věci prodávané za nižší cenu 
kvůli existující vadě. Platí ale, že výrobek 
nejde reklamovat pro vadu, kvůli které bylo 
zboží zlevněno (vada musí být v  takovém 
případě uvedená na účtence).

Reklamaci vyřizu-
je pouze náš pan 
vedoucí a ten tady 
dnes není. 

Podle zákona musí být v prodej-

ně vždycky někdo, s kým můžeš 

reklamaci vyřídit. Takže si ne-

nech nic takového nakukat.

pozor: Pokud jdeš k prodejci reklamovat například vadnou čtečku, kte-
rou jsi dostal od někoho jako dárek, a prodejce má možnost si ověřit 
(typicky v e-shopech), že jsi zboží neobjednával ty, ale někdo jiný, má 
prodejce celkem oprávněně možnost tvoji reklamaci zamítnout proto, 
že ji neuplatnil kupující.

tip: Při reklamaci buď 
asertivní a nenech se 
zbytečně vytočit. Ne-
zapomeň, že s úsmě-
vem jde všechno líp.

tip: U oprávněné reklamace máš 
právo i na náhradu nákladů, které 
ti reklamací vznikly (cestovné, poš-
tovné apod.). Má to háček – musíš si  
o ně u obchodníka říct (nejlíp písem-
ně), doložit je včas (ideálně už při 
uplatnění reklamace) a musí to být 
náklady účelně vynaložené. 

jak reagovat na zamítnutí reklamace?

Prodávající musí zamítnutí reklamace vždy zdůvodnit. Když se zamítnu-
tím nesouhlasíš, můžeš prodejce nejlépe písemně požádat, aby své roz-
hodnutí přehodnotil a uvést důvody. Pak je možné se s prodejcem do-
hodnout na vypracování znaleckého posudku nezávislým odborníkem, 
nebo znalce oslovit přímo. Seznam znalců je k dispozici na www.justice.cz.  
Vyzní-li posudek ve tvůj prospěch, můžeš prodejce znovu písemně kon-
taktovat a současně se přihlásit i o náklady na zpracování posudku. Po-
kud ani tak nedosáhneš změny v postoji prodejce, 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.

nejčastější výmluvy prodejců:

Tohle tupé jsem fakt ne-

chtěl! Půjdu to reklamo-

vat a nechám si udělat 

raději trvalou.
Neblázni, ti to 
fakt sekne!
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Záruční dobu nelze zaměňovat s životností výrobku – po baterii či žá-
rovce nemůžeš 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. 

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

dva roky záruky
Dostal jsi k Vánocům svůj vysněný dárek – tablet. Jenže i když jsi ho 
opatroval jako oko v hlavě, už po sedmi měsících přestal fungovat.  
Co s tím? Ještě štěstí, že existuje tzv. „záruka“. Ta ti totiž zaručí, že 
můžeš tablet nebo i jiný výrobek, u kterého se vyskytne vada, u prodá-
vajícího reklamovat a žádat nápravu. 

Občanský zákoník stanoví u spotřebního zboží, tedy oblečení, elektroni-
ky apod., minimální délku záruční doby 24 měsíců. Prodávající ti může 
nabídnout i lepší záruční podmínky – například zboží budeš moct rekla-
movat 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, či 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 výměnu. Nikdy ti ale prodávající nemůže zkrátit 24měsíční 
lhůtu pro reklamaci.

některé vady prostě neprotlačíš 

datum použitelnosti a minimální trvanlivosti 

– jaký je v tom rozdíl?

slevy a zboží z „druhé ruky“
Zákonná záruka 24 měsíců platí i na zboží prodávané ve výprodejích,  
v bazarech, v různých akcích, ale i pro věci prodávané za nižší cenu kvůli 
existující vadě. 

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

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

(„Spotřebujte do…“) se použí-
vá u potravin, které podléhají 
rychlé zkáze. Na prošlý jogurt 
nebo šunku by tvůj žaludek ne-
musel reagovat zrovna nadše-
ně. Po uplynutí data použitel-
nosti už prodejce nesmí takové 
zboží vůbec prodávat. 

se používá hlavně u trvanlivých po-

travin (konzervy, těstoviny, balené 

sladkosti atd.). Rozdíl je v tom, že 

po uplynutí minimální trvanlivosti 

může prodejce jídlo prodávat, ale 

jen, je-li bezpečné, a za nižší cenu, 

odděleně od ostatního sortimen-

tu a musí tě upozornit, že prošla 

doba minimální trvanlivosti.

Pokud si koupíš nové polobotky  
a jdeš si v nich zahrát fotbal, nej-
spíš už nebudou vypadat jako nové.  
V takovém případě se ti asi jen 
těžko podaří prodavače přesvěd-
čit, aby ti je vyměnil. Každá věc 
zkrátka potřebuje vhodnou péči,  
s tím musíš počítat. Rady pro 
správné užívání a pro údržbu vý-
robku by ti měl říct prodávající 
anebo je najdeš v návodu k použití.

Lituji, pane, vadu řeči 

reklamovat nelze!

Du du du...
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Manipulace, nátlak, 
agrese, ponižování. 
Super sada hrnců za 
super skvělou cenu, 
výlet a oběd zdar-
ma. Jak to všechno 
souvisí? 

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 vý-
herní los, a už se vezeš. K převzetí výhry stačí maličkost, koupit předra-
žené zboží třeba za 5 tisíc. Žádná výhra není zadarmo.

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

kdo jsou šmejdi?

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

jak to funguje?
Zpravidla senioři nebo jiní důvěřiví a zranitelní lidé dostanou do schrán-
ky pozvánku, kde se uvádí, že například vyhráli nové žerzejové povlečení 
a že si ho mají jet převzít v určený den na zámek. Oběd je samozřej-
mě v ceně zájezdu a účastníky čeká bohatý program, ochutnávka sýrů, 
vystoupení známého herce nebo zpěváka apod. Autobus pro ně bude 
připraven v deset dopoledne před obecním úřadem. 

Na zámku se pak odehraje onen 
„bohatý“ program. Naprosto ne-
přijatelným chováním a nátlakem 
jsou návštěvníci akce tlačeni k ná-
kupu hrnců, zdravotních matrací, 
přikrývek, nožů, indukčních plo-
týnek a bůhví čeho ještě za ne- 
uvěřitelné ceny. Na internetu nebo 
jinde je přitom k mání stejně kva-
litní 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 manipu-
lací je tu ze zákona zákaz vybírat 
při předváděčce a ještě sedm dnů 
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. Po-
dobné firmy mají obvykle krátké 
trvání a brzy převléknou kabát. 

šmejdi jsou i telefonní 
nebo podomní Česká obchodní inspekce 

zveřejnila případ, kdy spo-

třebitel provolal 64 tisíc 

korun, aby dostal úvěr. 

co ty s tím?
•	Pobav se o předváděčkách s  rodiči a prarodiči, 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 zaje-
dete 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.

Mloku, vyhráli jsme 
peřinu! Máme si pro ni 
přijít na zámek a do-
staneme i oběd!

Dudku prober se! Na co 
chceš, zrovna ty, peři-
nu? To je akce šmejdů, 
leda tě tam voškubou.

Počkej, to jako 
že udělaj tu peři-
nu ze mě jo?
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Se smlouvami přijdeš do kontaktu na každém kroku. Jakékoliv dohodě 
mezi obchodníkem a zákazníkem (nepodnikatelem) se říká spotřebi-
telská smlouva. O smlouvách koluje řada mýtů, které to jsou?

smlouvy musí být jen písemné… co nepodepíšu, 
to mě nezavazuje… 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 
autobusu hromadné dopravy, uzavíráš zase s dopravcem smlouvu o pře-
pravě (a to dokonce, i když nemáš jízdenku – proto taky můžeš dostat 
pokutu, „přirážku k jízdnému“, za  jízdu načerno). 

co je psáno, to je dáno

pozor: Odstoupit od smlouvy nejde např. u nákupu CD, DVD, když po-
rušíš originální obal, nebo když jsi už zboží vyzkoušel a není ho možné 
vrátit z hygienických důvodů aj. E-shopy nejsou půjčovny.

ještě mi nebylo 18, tak stejně nemůžu nic  
podepsat
Dokud jsi nezletilý, ještě sice nemáš způsobilost ke všem právním jed-
náním (plnou 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 fitku (třeba i nevýhodnou), ale už 
ne koupit byt, uzavřít stavební spoření nebo třeba přes mobil sázet na 
výsledky sportovních zápasů. Ve složitějších věcech ti můžou dát k něja-
kému jednání souhlas rodiče, nebo za tebe mohou jednat přímo. 

tajemná slovíčka
Určitě jsi někdy narazil na situaci, kdy jsi tomu, co bylo ve smlouvě na-
psané, nerozuměl nebo se dal význam vyložit několika způsoby. V tako-
vém případě platí výklad pro spotřebitele nejpříznivější. 

příklad smluvní podmínky, ke které se nepřihlíží

Výjimkou ze zásady o tom, že smlouvy se mají plnit, jsou i některé pří-pady, kdy můžeš ze zákona od smlouvy odstoupit v tzv. lhůtě na rozmy-šlenou, do 14 dnů od jejího uzavření. Např. když uzavíráš smlouvu mimo klasický obchod na předváděčkách, na ulici apod., kdy můžeš být nabíd-kou obchodníka zaskočený, nebo pokud jsi nemusel mít úplně jasnou představu o tom, co kupuješ – typicky v e-shopech, prostřednictvím ka-talogu apod., kdy se rozhoduješ často jen podle fotografií a popisu zboží. 

Zákaznice si koupila značkový mobilní telefon u internetového prodejce. 
Po roce užívání mobil přestal fungovat, prodejce záruční vadu při rekla-
maci uznal, ale odmítl vrátit plnou kupní cenu. Spotřebitelce s odkazem 
na svoje obchodní podmínky vyplatil jen polovinu kupní ceny s odůvod-
něním, že telefon rok užívala a vracený mobil už nemá svoji původní hod-
notu. V tomto případě má zákaznice právo na vrácení plné kupní ceny bez 
ohledu na znění uzavřené smlouvy, protože nárok na vrácení celé kupní 
ceny vyplývá ze zákona (občanského zákoníku). 

Platí, že vedle práv jsou i povinnosti a smlouvy se mají dodržovat. Výjim-
kou jsou ale situace, kdy obchodník zneužije toho, že je to zpravidla on, 
kdo smlouvu připravuje, aby se zvýhodnil na tvůj úkor. Smlouvy se totiž 
nesmí odchýlit od zákona v neprospěch spotřebitele ani nesmí obsaho-
vat nepřiměřené smluvní podmínky.

Například podmínka o tom, že si obchodník může cenu nebo podstatné 
podmínky smlouvy upravit jednostranně kdykoliv podle sebe, určitě není 
fér a podle zákona. 

jak na

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. Uza-
vřená smlouva musí být v souladu s tím, co jste si řekli před jejím uzavře-
ním. V případě, že to tak není, má přednost to, co je pro tebe příznivější  
(i když někdy může být problém obsah předsmluvních informací prokázat).

Jak to asi myslej – „Dudek 

na straně druhé“? To jako 

napravo, nebo nalevo? To 

není jasně řečeno! Jak to 

mám asi podepsat, když 

tomu nerozumím!
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kam se obrátit 
pro pomoc

Všechny aktivní spotřebi-

telské organizace najdeš na 

webu www.mpo.cz v sekci 

Ochrana spotřebitele. 

Vyjedete si konečně s rodinou na prázd-
niny, 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. 

Spotřebitelům, kteří se dostanou 
do sporu s obchodníky z  ostatních 
zemí EU, Norska a Islandu, bezplat-
ně pomáhá evropské spotřebitelské 
centrum čr. Kromě toho poskytuje 
rady a informace o právech spotře-
bitelů na evropském trhu a jejich vy-
máhání. Více informací se dočteš na 
www.evropskyspotrebitel.cz. 

tip: Na cestách do evropských zemí může být užitečná bezplatná mo-
bilní aplikace sítě Evropských spotřebitelských center „ECC-Net Tra-
vel“, která ti okamžitě sdělí tvoje práva v nejčastěji řešených situacích  
(ubytování, doprava, reklamace apod.) a přidá i konkrétní věty v 25 jazy-
cích. Aplikace je dostupná na Google Play, v App Store a Windows Pho-
ne Store. Když si aplikaci stáhneš do mobilu, máš svoje práva při ruce.

dozorové orgány
Na plnění spotřebitelských práv a dodržování zákonů dohlíží dozoro-
vé orgány. U nás je to zejména česká obchodní inspekce (www.coi.cz), 
která kontroluje dodržování jakosti zboží a výrobků, jejich zdravotní ne-
závadnost a bezpečnost, podmínky pro skladování a dopravu. V prodej-
nách, v restauracích a fastfoodech hlídá poctivost prodeje a dodržování 
zákazu užívání nekalých obchodních praktik, u trhovců a zelinářů správ-
ně nastavená měřidla. 

Kvalitu potravin a nápojů kontroluje státní zemědělská a potravinářská 
inspekce (www.szpi.cz). 

Občas se v  médiích objeví inici-
ativa, která nabízí poškozeným 
zákazníkům, že jim hromadně vy-
může ztracené peníze zpět. Tady 
je důvod k  opatrnosti. Tito „vel-
rybáři“ často bagatelizují riziko 
soudního sporu. Mohou tvrdit, že 
tvůj nárok je jasný, soud ti ho při- 
klepne jako nic a nehrozí žádná ri-
zika. Opak může být pravdou. Kaž-
dý spor taková rizika, byť minimál-
ní, má a slušný právník tě na ně 
upozorní. Stalo se třeba, že jedna 
vymáhací společnost takto „bez 

rizika“ veřejně nabízela zastoupení 
v kauze neoprávněně účtovaných 
bankovních poplatků „za vedení 
úvěrového účtu“ s  tím, že zákaz-
níkům nic nehrozí, společnost 
poplatky nejen vymůže zpět, ale  
i případné náklady soudního řízení 
vezme na sebe. Spor pak ale proje-
la a klienti, které zastupovala, byli 
nuceni bance nejen nadále platit 
bankovní poplatky, ale k  tomu  
i jednorázově náklady soudního 
řízení v  řádech tisíců. Vymáhací 
společnost od nich dala ruce pryč.

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. Můžeš se obrátit na spotřebitelské 
organizace (neziskovky) nebo státní dozorové orgány.

spotřebitelské organizace
Spotřebitelské organizace u nás reprezentuje zejména asociace ob-
čanských poraden (www.obcanskeporadny.cz), která v současné době 
sdružuje 40 občanských poraden a dalších kontaktních míst. Tam ti po-
skytnou nezávislé, nestranné a bezplatné poradenství.

pozor: Důležité je problém neodkládat a začít ho řešit co nejdřív. Napří-
klad když jsi na dovolené s cestovkou, která nezajistila, co měla, je třeba 
to reklamovat hned na místě u delegáta zájezdu, ne chtít slevu až po 
návratu. To by pak cestovka mohla celkem oprávněně namítat, že máš 
smůlu, protože problém se mohl jednoduše vyřešit na místě.

pozor na tzv. velrybáře mezi právníky  
a vymáhacími společnostmi

Spotřebitelům radí také nezisková organizace dtest (www.dtest.cz), 
která kromě toho nezávisle testuje a porovnává zboží. Vyzkoušet 
můžeš sdružení českých spotřebitelů (www.konzument.cz), které 
ti může pomoct zejména v případě různých smluv a také ti může 
poradit, jak řešit případné spory. Podobně funguje sdružení obra-
ny spotřebitelů – asociace (www.asociace-sos.cz). Tam by ti měli 
poradit, jak správně postupovat, když chceš některé zboží či služ-
by reklamovat, anebo kde si na prodejce stěžovat. Na stránkách 
www.financnitisen.cz provozuje obecně prospěšná společnost 
poradna při finanční tísni bezplatné poradenství pro osoby, které 
se dostaly do finančních problémů.

A co máte proti 
vlhkému a stude-
nému apartmánu?
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Takže zbyde na hambáče 

a na kino!Sláva, prší, ušet-říme za vodu!

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 zamyslet se nad svými příjmy a výdaji. 

rozpočet? nic složitého…
Abys zjistil, jestli máš peníze na nákup toho, co si přeješ, je docela 
praktické sestavit si rozpočet. Rozpočet neboli bilance příjmů a vý-
dajů se zpravidla vytváří na kalendářní měsíc. 

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?

•	Sestav si cvičně svůj vlast-
ní rozpočet na určitý měsíc  
a pak ho srovnej se skutečností. 
Možná se budeš divit.

•	Srovnávej ceny výrobků a služeb dřív, než je koupíš. Můžeš ušetřit 
hezkých pár korun!

•	Plať své pravidelné výdaje vždy jako první ( jízdné do školy, obědy, 
poplatky za kroužky).

•	Nepůjčuj si na hlouposti, které hned „spotřebuješ“. Splácet něco, co už 
dávno nemáš, je přece směšné. 

•	Nezapomínej, že věci jsou věci a ty mají sloužit tobě – ne ty jim. Fakt 
není potřeba mít každý měsíc nové džíny.

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

když to není ideál

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

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

32 300

příjmy za měsíc výdaje za měsíc

CELKEMCELKEM

mzda matka

mzda otec

úroky ze spo-
ření a investic

13 000

19 000

300

nájem + energie + voda

internet a telefony

jídlo a pití

drogerie

pojištění

splátky půjček

auto + MHD

děti školní obědy + kroužky

úložky na spoření

10 300

2 500

6 000

1 000

500

3 000

3 000

3 500

2 500

příklad „rodina ideál“

32 300
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bezhotovostní 
Bezhotovostní peníze jsou peníze ve formě záznamu na účtech v ban-
kách. Přijde-li člověku výplata na účet, přišla v  tzv. bezhotovostních 
penězích. Peníze se pak můžou bezhotovostně dál používat – může se 
jimi platit s pomocí platební karty v obchodě nebo z účtu zaplatit ná-
jem, elektřinu… Peníze nejsou fyzicky vidět v peněžence, ale na výpisu 
z účtu nebo v elektronickém bankovnictví.

elektronické
Elektronické peníze fungují jako kredit na mobilu. Nabiješ si nějakou 
elektronickou peněženku a platíš, dokud je kredit. 

pokaždé 

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

jinak

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

„co je to kryptoměna?“
Bitcoin je nejznámější a nejrozšířenější digitální měna. V květnu 2017 se 
dal jeden bitcoin koupit za 55 000 Kč. Software bitcoin je naprogramo-
ván 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 in-
ternetu (např. PaySec nebo PayPal).

•	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

•	nejsou vázány na bankovní účet – v přípa-
dě zneužití může člověk přijít jen o tolik, na 
kolik měl nabito, ne o všechno na účtu

•	při platbě na internetu se nezadávají citlivé údaje (např. čís-
lo kreditní karty) jako při platbě běžnou platební kartou

Tahle už je poslední. 

Asi to letos nebude ani 

na jeden bitcoin, co?
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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? 

čísla infolinek firem a institucí

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

pozor: 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 trafice nebo v automatu na jízdenky.

předvolby 972, 973 nebo 974
Telefonní čísla Českých drah (972), Armády ČR (973) a Policie ČR (974). 
Platíš jako při hovoru na pevnou linku.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 xxY YYY  
906 xxY YYY  
909 xxY YYY

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

905 xxY YYY jednorázová cena za hovor je 
rovna desetinásobku 4. a 5. číslice,  
tedy 10krát xx Kč

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

Koukáš se na televizi, kde dávají 
úplně jednoduchou soutěž. Z  ná-
hodně rozházených písmen v  ta-
bulce máš poskládat určitá slova, 
stačí zavolat na devítkové tele-
fonní číslo (třeba 909 90 12 34)  
a správně odpovědět. Ale proč tam 
nikdo nevolá, když je to tak jedno-
duché a slečna na obrazovce vět-
šinu času s  žádným divákem ne-
mluví? Princip této hry je obvykle 
podfuk. Ve skutečnosti do soutě-
že volá větší množství diváků, ale 

provozovatel soutěže je do studia 
většinou hned nepřepojí. Vydělává 
na tom, že je na lince pod různý-
mi záminkami zdržuje, aby provo-
lali co nejvíc peněz (pochopitelně 
„v  souladu“ se svými obchodními 
podmínkami – co na tom, že je ne-
znáš 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. Podobně se švindluje i u někte-
rých ezoterických pořadů.

Dudku! Duhovej budeš ty, až 

budeš platit účet za telefon!

Tak ta barevná čísla zkou-ším už od rána a pořád žád-nou duhu nevidím. Nemám ten telefon rozbitej?
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Já už jsem se doho-
dl, budu pracovat 
na černo v jedné 
restauraci.

Kapr na modro, dudek na černo... Hele, to ne-zní moc důvěryhodně.

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

•	dobu, na kterou se uzavírá 
•	výši odměny a podmínky pro její poskyto-vání 

•	dále je dobré si dopředu v dohodě vyme-zit, co všechno bude tvým úkolem a kolik ho-din na něm přibližně strávíš 
•	pokud měsíčně překročí tvůj výdělek 10 000 Kč, je potřeba, aby za tebe zaměst-navatel odvedl sociální a zdravotní pojištění 

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

I dpč musíš uza-
vřít 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 zdravotní 
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, autor-
ské smlouvy a dalších.

... než začneš  
chodit na brigádu
Kdo by si při studiu nechtěl či nepotřeboval přivydělat nějakou tu koru-
nu!? Ale víš, jak na to? Jak si zařídit práci a jakou smlouvu uzavřít, aby 
to bylo pro tebe výhodné?

hrubý a čistý příjem
Z každé výplaty nebo honoráře bys měl platit daně a někdy i sociální 
nebo zdravotní pojištění – viz dále. Jako student máš určitá daňová zvý-
hodnění, tak se vždycky pořádně poptej!

ten, který ti slíbí ve smlou-
vě a ze kterého se odečtou 
daně a pojištění. 

ten, který pak dostaneš na ruku nebo na účet.

podepíšeš s jedním, makáš pro druhého
Zřejmě nejčastějším způsobem přivýdělku mladých lidí je zaměstnání 
prostřednictvím pracovní agentury. Zvláštnost tohoto druhu zaměst-
návání 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 spo-
lečnosti, u které pracuješ. Nicméně administrativu 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 
zaměstnavatele 
písemně a musí 
povinně obsahovat: 

•	uvedení druhu práce 

•	místo výkonu práce

•	den nástupu do práce 

•	zákon neurčuje, že musí být přímo ve 
smlouvě vypsaná výše mzdy, takže můžeš 
ke smlouvě dostat další papír, tzv. mzdový 
výměr, kde bude výplata sjednána

je to věc dohody
Další možnou formou zaměstná-
ní 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. 
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V ČR je už 72 % platebních 

míst bezkontaktních. Jsme  

v tomto jednou z nevyspělej-

ších zemí v Evropě. Nejde mi 

do hlavy, proč teda všichni 

choděj vybírat peníze do ban-

káčů a pak je choděj strkat 

obchodníkům do ruky!

Jo ták, jako že bych 

místo peněz použil 

tu plastovou kar-

tičku, jo?

hotově? 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 ne-
chtěně vytratí 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!

Výběr peněz v obchodě při placení platební kartou. Mimo zaplacení můžeš ještě tam, kde to jde (na pokladně najdeš ná-pis cash back), požádat o výběr hotovosti. 
zdroj: Sdružení pro bankovní karty

debetní karta 

kreditní karta

charge karta

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 raději nevybírej z bankomatu, jinak máš na 
krku úroky!

Nemáš peníze na účtu? Plať, ale na konci mě-

síce dostaneš výpis a ten koukej rychle zapla-

tit, jinak ti naskočí velké úroky!

co je contactless?
Místo, kde se dá platit bezkon-
taktní kartou. Pokud je platba 
do 500 Kč, nemusíš zadávat ani 
PIN, stačí jen kartu přiložit. 

až budeš tedy v ruce držet svoji první kartu, 

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

•	Kartu nedávej z ruky, popřípadě ji v obchodě či v restauraci nespouštěj 
z dohledu – trvej na tom, aby byla transakce provedena pod tvým dohle-
dem. 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 ja-
kékoliv pochybnosti raději zaplať jinak.

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

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

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

•	Nezapomeň, že někdy stačí znát jen číslo karty a datum její platnosti 
k tomu, aby ji někdo zneužil. 
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Už jen tři dny na brigá-dě a splatím ty lyže.

kolik stojí peníze?
Jakoukoliv půjčku už dneska poskytne kdejaká banka, instituce, sou-
kromá firma nebo osoba. Půjčují si rodiče, studenti na vysoké, ale 
taky středoškoláci. Zkrátka stačí splnit pár základních podmínek  
a můžeš „jít do minusu“. Že je to skvělé? 

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

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

Opravdu tuto věc nutně potřebuji?

Raději si nejdřív dobře rozmysli, jestli nebude lepší si chvíli počkat a na 
danou věc si našetřit nebo si koupit levnější model. 

Kdo mi půjčuje?

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

Kolik za věc celkem zaplatím?

Než si půjčíš, spočítej si, kolik tě bude půjčka ve skutečnosti stát. Každý 
si účtuje úroky, proto nakonec nesplácíš jen částku, 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 finále zaplatíš.

Neriskuji „bankrot“?

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

Je vybraný úvěr ten nejvýhodnější?

Dostupné nabídky vždycky porovnej s „čistou hlavou“ a hlavně v klidu. 
Seznam se důkladně se smlouvou a s úvěrovými podmínkami včetně 
případných sankcí či pokut! 

Rozumíš tomu, co podepisuješ?

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

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

kdy je půjčka smysluplná
Půjčit si má smysl ve chvíli, kdy jsi v nouzi a potřebuješ si pořídit věc, 
která je pro tebe nezbytně nutná. Například když se vám doma v lednu 
nečekaně rozbije kotel a nemůžete ho ihned zaplatit, tak si budete mu-
set nejspíš půjčit. Naopak pořídit si půjčku na exkluzivní nový model lyží 
je prostě nesmysl. Už po sezoně 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.
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Sbíral jsem pro tebe 
celé léto peříčka. Nech 
si ušít péřovku. Ušet-
říš za topení.

Jsi fakt kámoš, 

dudku!

Doufám, že si tímhle pařezem 

přes zimu nikdo k teplu pomá-

hat nebude...

kolik toho  
propálíš?
Každý potřebujeme energii – energii pro tělo ve formě jídla a pití, po-
čítač, nabíječka, pračka, myčka, sporák nebo lednička se většinou ne- 
obejdou 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.

energetická  
chudoba
V současnosti nemá přístup k elektrické energii 1,4 miliardy lidí. Nemají 
kde chladit potraviny nebo léčiva, takže je ohrožuje hlad, nemoci a vyš-
ší úmrtnost, mají omezený přístup k podzemní vodě. Mají nevyhovující 
osvětlení a jsou bez přístupu ke komunikačním prostředkům. Jsou nu-
ceni používat ekologicky neúnosné postupy při získávání tepla (hlavně 
pálení). Velká část energeticky chudých tráví většinu svého času sháně-
ním paliva a vody. Nedostatečné vytápění také způsobuje větší vlhkost 

a množení plísní v obydlích. S přístupem k energiím mají potíže hlavně 
v rozvojových zemích, ale tenhle problém, kterému se říká ener-

getická chudoba, začínáme mít i u nás.

kolik elektřiny  
spotřebuješ?

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 ob-
jevuje 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 
dodavatele a možnost rychlejšího ukončení nevýhodné smlouvy), soci-
ální podpora a sociální tarify, snížení počtu odebíraných komodit (plyn, 
dálkové teplo, elektřina) a investice a dotace na úsporná opatření. Zlep-
šení tepelné izolace domu a nákup energeticky úsporných spotřebičů 
jsou výborným způsobem spořením na stáří. Mysli na to už teď, kdy ti 
ještě není dvacet, a vzpomeň si na to, až budeš shánět vlastní bydlení.

Průměrná rodina (bez boj-

leru) spotřebuje ročně cca 

2500 kWh elektřiny a za-

platí za ni kolem 11 000 Kč.Spotřebu elektřiny najdeš na vy-
účtování od jejího dodavatele, ale 
můžeš si ji i jednoduše spočítat: Na 
štítku spotřebiče najdeš příkon (ve wattech), odhadneš dobu (v hodi-
nách), kdy v jeden den přístroj používáš. Příkon vynásobíš dobou použití 
a pak ještě číslem 365 (dny v roce). To uděláš pro všechny spotřebiče  
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).

kde se domácí spotřeba elektřiny měří?
Základní údaj o vlastní spotřebě elektřiny najdeš na displeji elektromě-
ru. 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. 

3938



Tu smlouvu mu-

síme hned zrušit!

Ale to budu muset vrátit ty žárovky...

čas na změnu?
Co dělat, když vám doma u dveří zazvoní podomní prodejce s tím, že 
nabízí výhodnější podmínky pro odběr energií nebo tě na internetu 
spamují zprávy o tom, jak je výhodné se účastnit hromadné změny 
dodavatele energií? Novému dodavateli nebo jeho zprostředkovateli 
nemusí jít vůbec o to, aby zákazník ušetřil, ale především o to, aby 
sám vydělal. 

nenech se zaskočit
Podpis nové smlouvy mezi dveřmi s tím, že se spolehneš jen na ústně 
sdělené informace od obchodního zástupce, je nejsnadnější cesta, jak se 
dostat do problémů. 

jak vybrat nového dodavatele?

Vyber si dodavatele, který má dostatečné zázemí, vytvořenou síť 
poboček, kvalitní zákaznický servis a je stabilní. 

Před podpisem smlouvy si projdi nejen znění smlouvy, ale i ceník  
a všeobecné smluvní podmínky v aktuálním znění. Čemu nerozu-
míš, nech si vysvětlit nebo nepodepisuj.

Věnuj pozornost tomu, na jak dlouhou dobu, určitou nebo neurči-
tou, se smlouva uzavírá. 

Zajímej se o to, jaké mají zkušenosti ostatní – rodina, kamarádi. 

Vodítkem při výběru nového dodavatele může být i to, jestli se 
dodavatel zavázal dobrovolně dodržovat Etický kodex obchodníka 
s elektřinou nebo plynem. Zjistíš na stránkách www.eru.cz.

Pozor na nekalé obchodní praktiky. 

tip: Uzavření smlouvy 

s  podomním obchodní-

kem nebo prostřednic-

tvím internetu je možné 

si rozmyslet a bezplatně 

smlouvu vypovědět až 

do patnácti dnů od za-

hájení dodávek energií. 

triky neseriózních obchodníků
To, že nejde o seriózního dodavatele, můžeš poznat podle některých 
zakázaných nekalých obchodních praktik, které používá. Například pod-
le toho, že pro komunikaci se zákazníkem odkazuje na telefonní linky 
s  vyšším tarifem, za změnu dodavatele účtuje v  rozporu se zákonem 
poplatek (třeba nazvaný jako poplatek za zrušení smlouvy, poplatek za 
vystavení faktury, aktivační poplatek apod.). 

Při uzavření smlouvy mezi dveřmi podomní obchodní zástupce nabízel 
zákazníkům „dárek“ v podobě sady úsporných žárovek zdarma. Pokud si 
to ale lidé rozmysleli a smlouvu v zákonné lhůtě zrušili, přišla jim faktu-
ra za žárovky na několikatisícovou částku. Je to nezákonný trik, lidé při 
výpovědi smlouvy měli žárovky vrátit a nic neplatit.

Fakturu o posledním 

vyúčtování nedávej 

z ruky. 

Pokud o změně dodavatele uvažuješ, ověř 
si totožnost zástupce, který vás doma 
kontaktoval, a klidně si nech před podpi-
sem libovolně dlouhou lhůtu na rozmyš-
lenou a k prostudování všech podmínek. 

kdy je čas na změnu? jak na to?

Při výměně dodavatele nezapomeň zaznamenat stav plynoměru či elek-troměru.

jak porovnat ceny?
Cena za energie má svoji státem regulovanou a neregulovanou část. 
Cenové nabídky dodavatelů se proto liší v neregulované části. Ceny je 
možné srovnat pohodlně na internetu. Pozor ale na komerční srovnáva-
če, nemusí být objektivní a mohou se srovnávat třeba jen s některými 
„pečlivě“ vybranými nabídkami. 

na webových stránkách Energetického regu-lačního úřadu (ERÚ, www.eru.cz) je k dispozici užitečná kalkulačka pro nezávislé srovnání cen dodavatelů elektřiny i plynu (kalkulator.eru.cz). 

Když je vhodný čas na změnu, je 
možné jednoduše kontaktovat no-
vého dodavatele energií, který zpra-
vidla na základě plné moci bezplat-
ně vyřídí potřebné formality spojené 
s přechodem k novému dodavateli. 
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kyberseznamky
Život je plný báječných příležitostí k seznámení. A přes internet je to 
tak snadné, že? Zaregistruješ se, přijdou nějaké nabídky, ty si vybe-
reš a už můžeš randit. Jenže pozor! Skrývá se v tom spousta nástrah, 
takže opatrně.

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

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 doká-
žou ušetřit až 20 % stávající spotřeby energie ročně! Nezapomeň, že 
šetřením pomůžeš přírodě i svojí peněžence.

komu sděluješ své 
intimnosti?
Nedávno jedna velká americká se-
znamka podlehla ataku hackerů 
a údaje z profilů milionů uživate-
lů se objevily na internetu volně 
ke stažení. Jednalo se ale o velmi 
citlivé údaje. Když se chce člověk 
s někým seznámit, musí o sobě  
něco prozradit, například svoji se-
xuální orientaci nebo to, jestli má 
zájem o zálety mimo své manžel-
ské či partnerské vztahy. 

Dej tedy pozor, komu a co na 

internetu sděluješ. Seznam se  

s podmínkami ochrany osobních 

údajů u příslušného provozovate-

le a  především si předem co nejlíp 

ověř, do jaké míry je provozovatel 

důvěryhodný. Zveřejňuje seznam-

ka přesná a úplná data o tom, kdo 

ji provozuje? Jaké jsou zkušenosti 

uživatelů, kteří se zde registrovali 

před tebou? To za prvé. 

jsi    vip        člen?
A za druhé, vždy si dobře promysli, k čemu se při registraci na on-line 
seznamce zavazuješ. Můžeš být totiž následně dost překvapen částkou, 
kterou máš nakonec zaplatit. Můžeš narazit na seznamovací servery 
psané v češtině, ale provozované společnostmi z jiných zemí EU, které 
nabízejí placené formy členství, například krátkodobé levné VIP členství. 
VIP… To zní lákavě, ale pozor! VIP členství je levné jen na první měsíc či 
dva a pak se někdy automaticky prodlouží s tím, že za další tři měsíce 
zaplatíš i několik tisíc korun, které ti seznamka strhne z platební karty. 
To si ověř ve smluvních podmínkách a dobře promysli. 

A při tom přemýšlení zajdi někam mezi lidi – možná tam někde venku potkáš někoho, kdo čeká právě na tebe.  

Když budeš mít problém se seznamkou 
z  jiné země EU, Norska nebo Islandu, 
pomůže ti Evropské spotřebitelské cen-
trum. Na www.evropskyspotrebitel.cz 
taky najdeš víc informací o tom, jak se 
vyhnout podvodu, jaké jsou bezpečné  
a méně bezpečné způsoby platby na in-
ternetu a tak dále.

Jo a taky choď pěšky, abys 

mě náhodou nepřejel. Pro-

stě pomalu, ale jistě!

A teď to ještě dostat 
do počítače!

Klimatizovanou/
vytopenou míst-
nost nevětrej. 

Nestav překážky před 
zdroje tepla v jednotlivých 
místnostech (např. náby-
tek) – ty výrazně snižují 
účinnost vytápění.

Při delším nepoužívání 
spotřebičů vypni jejich 
pohotovostní režim (tzv. 
stand-by režim). 

U p ř e d n o s t n i 
sprchu před va-
nou plnou vody.

Nádobí neumývej pod tekou-
cí vodou, ale v napuštěném 
dřezu. Při vaření používej 
pokličku (nejen že se voda 
uvaří mnohem dřív, ale záro-
veň 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 (sní-
žením teploty o 1 °C uspoříš při-
bližně 6 % spotřebované energie).

Důsledně zhasínej. 
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Asi budeme muset 
přijít zítra, dneska je 
to nějaký vybraný...

jídlo z koše
Kdo z nás nevyhodil někdy svačinu nebo neohrnul nos nad neoblíbe-
ným jídlem? 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 orga-
nizací Červený kříž trpí na celém světě téměř 1 miliarda lidí podvýživou 
(tj. zhruba 15 % světové populace), značnou část z nich tvoří děti a hlad 
je mnohdy bezprostředně ohrožuje na životě. 

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

•	Zhruba jedna třetina ve 

světě vyrobených potravin 

určených pro lidskou spo-

třebu se každý rok zničí.
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vágus, nebo freegan?
Víš, že existuje celý životní styl zvaný freeganismus? Ten si zakládá prá-
vě 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 spotře-
by, 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 problému 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

•	 Jenom v ČR to ročně činí 

asi milion tun potravin, při-

tom zhruba 60–70 % z nich 

mělo „jen“ prošlé datum 

spotřeby.

•	 Průměrný konzument v bohatých ze-
mích spotřebuje za rok asi 900 kg po-
travin celkem. To je téměř dvojnásobek 
množství potravin, které se ročně vypěs-
tuje a vyrobí v nejchudších regionech pla-
nety v přepočtu na hlavu (460 kg)…

•	Ve „vyspělých“ zemích dlou-hodobě roste obezita a nemo-ci s ní spojené…

•	Nakupuj a uchovávej jídlo rozumněji. 

•	Chovej se střídmě. I když v ČR vyhazu-
jeme potraviny nejméně z celé EU, je to 
přesto milion tun ročně!  Asi 30 procent 
činí zkažené potraviny a zbylých 600–
700 tis. tun použitelného jídla je přece 
škoda, ne?

•	Pokud máš možnost, přispěj finančně 
nebo dobrovolnou prací některé z prově-
řených humanitárních organizací, např. 
Adře, České katolické charitě nebo Člo-
věku v tísni. 
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a bude se prodávat 
voda!
Tuhle Trautenberkovu hlášku zná každé dítě. Ale víš, kolik vody (s)po-
třebuješ k běžnému žití? Fakt to není jenom pití, sprcha, umyté nádobí 
a spláchnutý záchod! A kolik za ni platíš?

vodné a stočné 
Platba za vodu má dvě složky. Vodné platíš za pitnou vodu dodávanou  
z veřejného vodovodu a její množství se měří vodoměrem, zpravidla někde 
ve sklepě. Stočné je částka, kterou platíš za odpadní vodu poslanou do ka-
nalizace a odvíjí se z vodného. Platí se za metry krychlové, například v Praze 
celkem 85,42 Kč/m3, v Brně 75,74 Kč/m3 a v Hradci Králové 90,30 Kč/m3.

měj se na pozoru!
Když vám přijdou domů změřit vodu, nech si předložit osobní průkaz 
pracovníka, kde je uvedeno jméno, příjmení a osobní číslo. Je povinen se 
jím na vyžádání prokázat. Mívá oblečení s logem vodárenské společnos-
ti, takže je dobré si zjistit, kdo je dodavatelem tam, kde bydlíš.

k pití vodu ze studánky, nebo kohoutkovou?
U lesní studánky za vodu neplatíš nic, jen náklady na přepravu sebe 
sama, a u prověřených a kontrolovaných zdrojů lze odběr takové vody 
spojit se zdraví prospěšnou procházkou. Pramenitá voda mívá vyšší ob-
sah minerálů, tak se hodí k přímé spotřebě nebo přípravě studených 
nápojů. Při jejím převařování je třeba počítat s usazováním vodního ka-
mene v hrnci nebo varné konvici.

Výhodou odběru vody z veřejného vodovodu je, že neplatíš žádný paušál 
za přivedení vody, jako je tomu třeba u elektřiny, a její cena je regu-
lována, takže za deset litrů platíš ani ne korunu a čím míň spotřebu-
ješ, tím míň platíš. A taky je pod stálou fyzikálně-chemickou kontrolou  
a dostupná takřka pořád. „Kohoutkovou“ si taky můžeš objednat v dob-
rých restauracích.

Průměrná denní spotřeba pitné vody v domácnosti jedno-

ho Pražana je 106 litrů, Američana 300 litrů, v západní Ev-

ropě 150 až 200 litrů
 a v zemích třetího světa jen 10 litrů

 

na osobu. Přitom hygienické minimum deklarované světo-

vou zdravotnickou organizací je 100 litrů
 na osobu a den.

nechutná?
Někdy je ale problém s chutí pitné vody, protože ně-
které vodovodní řady bývají zastaralé. Někdo zajede 
ke studánce, někdo to řeší nákupem balené vody. 
Ani u jednoho není zaručena zdravotní ne-

závadnost, balená voda je 
navíc padesátkrát dražší 
než voda z vodovodní-
ho kohoutku.

Nejvíc vody spotřebujeme při koupáni ve 

vaně (až 150 litrů), splachování záchodu 

(až 12 litrů), mytí nádobí (ručně až 20 li-

trů, myčka až 30 litrů), praní (až 80 litrů), 

mytí auta (až 200 litrů) a venkovní záliv-

ka (až 10 litrů na metr čtvereční).

Množství spotřebované vody snižuje krátké sprchování, 
dvojité tlačítko nebo spořiče vody ve splachovací nádobě, 
důsledné zavírání vody při hygieně (třeba při čištění zubů), 
rychlá oprava kapajícího kohoutku, zalévání zahrádky ráno 
nebo večer a k tomu využívání dešťové vody.Vodoměr spo-
lehlivě roztáčí protékající nádržka splachovadla a plnění nebo 
doplňování domácího bazénu.
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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 hlav-
ně zvířatům v řekách a mořích. 

Žlutý kontejner: buď jen PET lahve nebo směsný 
plast: fólie, sáčky, plastové tašky, PET lahve, obaly od 
pracích, čisticích a kosmetických přípravků, kelímky 
od mléčných výrobků, balicí fólie, obaly od CD disků.  
Pěnový polystyren jen v menších kusech.

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.

•	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.

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

sklo se dá recyklovat donekonečna

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 

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

Papír se recykloval 

již ve starověkém 

Japonsku.

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. 

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

Na jedno tričko je třeba 5 dvouli-

trových PET lahví, na výrobu spa-

cího pytle 35 a na metr čtvereční 

koberce 60 dvoulitrových lahví. 

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

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

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

kompost – dřív samozřejmost, dnes potíž

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

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), pose-
kaná tráva, větve, dřevo. Tvoří až polovinu 
celkového množství komunálního odpadu. 
Pozor na zbytky syrového masa, ty by měly 
projít hygienizací, tedy být uvařeny.
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výrobce a model

třída energetické 
účinnosti

roční spotřeba energie 
(v zapnutém stavu  
4 hodiny denně)

spotřeba el. energie v za-
pnutém 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 vý-
robek či obal nebo z jakého materiálu je vyroben. Například:

Tzv. označení shody zaručuje, že výrobek splňu-
je příslušné bezpečnostní požadavky stanovené 
v právních předpisech EU. Toto označení je povinné.

Energetický štítek najdeš 
na elektrospotřebičích. 
Udává základní informa-
ce o výrobku, jeho ener-
getické náročnosti, spo-
třebě a hlučnosti. 

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

Ochranná značka Práce postižených označuje služby 
a výrobky, které zdravotně postižené osoby skutečně 
a prokazatelně vyrobily, kompletovaly nebo balily.

Označení pro výrobky ze dřeva (včetně 
papíru) získaného z  porostů, které jsou 
obhospodařovány ekologicky šetrně, soci-
álně prospěšně a ekonomicky životaschop-
ně. Více viz www.czechfsc.cz a www.pefc.cz

Označení pro potraviny a řemeslné výrobky od ma-
lých výrobců a zemědělců (zpravidla) z rozvojových 
zemí Asie, Afriky a Latinské Ameriky. Jde o způsob 
obchodování, který jim zaručí prodat jejich sklizeň  
a výrobky za spravedlivou cenu tak, aby se dokázali 
uživit vlastní prací. 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 produktu“), které vypovídá o vlivu výrobku nebo služby na životní pro-
středí. Můžeš hledat např. v české databázi EPD na www.cenia.cz/epd nebo  
v jedné z mezinárodních databází na www.environdec.com.

Informuje o tom, že výrobce obalu uhradil finanční příspě-
vek na jeho recyklaci – to je jeho povinnost. Neznačí žád-
nou šetrnost k životnímu prostředí. 

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

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

Jedno z označení výpočetní techniky, která 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 ná-
ročnost. Úsporné spotřebiče energetické třídy A, A+, 
A++, nebo dokonce A+++ ročně ušetři 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 aktivi-

ta jednotlivce v jakékoli činnosti, 

včetně používání prostředků mo-

bilní komunikace, přináší rizika, 

včetně nemoci – závislosti.

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

Pokud se mi nedaří v reálném ži-
votě, mám šanci mít úspěch aspoň 
v tom virtuálním. Když problémy 
neřeším a překážky nepřekoná-
vám, začnou se hromadit a bobt-
nat. Svůj neúspěch v realitě nahra-
zuji úspěchem v kyberprostoru,  
a to dál zvětšuje moje neúspěchy 
třeba ve škole, při komunikaci  
s přáteli, rodiči apod.

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.

Není ti dobře, když 

ti v mobilu dojdou 

baterky? Potřebuješ být 
připojený k inter-
netu pořád?

Dáváš přednost hře na počítači před jídlem  a pitím?

Jíš fastfood během počítačové hry?

Štve tě, když 

nejsi na signálu?

•	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.

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

Výzkum London School of Economics v letech 2001 až 2012 v britských 
školách 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 pou-
žívání mobilních telefonů.

•	 V roce 2007 zákaz používání mobilních telefonů zavedlo 50 % škol.

•	 Do roku 2012 již 98 % sledovaných škol buď naprosto zakázalo te-
lefony v prostorách školy, nebo požadovalo, aby byly tyto přístroje 
při příchodu do budovy školy odevzdány.

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

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

Tak dudek už letí 
na zimoviště...

No hlavně jestli tam 

bude mít slušný připo-

jení, abychom mohli dál 

pařit multiplayer!
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Už asi vím, proč se 

říká „spí jako dudek“.

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

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

z toho hluku mi asi přeskočí
Víš o tom, že nadměrný přísun zvuků zvyšuje agresivitu? Přemíra zvuků 
dráždí nervovou soustavu, hluk má poměrně významný vliv na psychiku 
jednotlivce a často způsobuje únavu, depresi, rozmrzelost, agresivitu, 
neochotu, zhoršení paměti a celkové snížení výkonnosti. 

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

poslouchej 

Spánek by měl být dobou tichého odpočinku. I když si myslíš, že při spán-
ku okolí nevnímáš, není to pravda a mozek, místo aby si odpočinul, ne- 
ustále 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. Sluch je přímo ohrožen, pokud jsme vystaveni hladině 100 deci-
belů (hluk vlaku projíždějícího v naší blízkosti) po dobu 2 hodin nebo  
90 decibelům (pneumatická vrtačka, hlučná křižovatka) po dobu 20 hodin. 

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

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 telefonu-

je… Venku jezdí jedno auto za druhým a houkají vlaky. 

chtělo by to nějak řešit, 
•	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 repro-
duktorů.

Dnes už nikoho nepřekvapí, že máme ovzduší zamořené smogem.  

Naši předkové by se nestačili divit, někteří z nich na tom, bohužel, mají 

svůj podíl. Ale hlukový smog? 

„Několik mých známých spává celou 

noc při zapnuté televizi. Údajně by bez 

takového pozadí neusnuli. Pro mě se 

nocleh u jednoho z nich proměnil v noční 

můru. Celou noc mě probouzelo střílení 

ze zbraní, které se střídalo s  „duchapl-

nými“ reklamami, a mezi tím se mi o tom 

všem dohromady zdálo. Ráno jsem vstá-

val, jak kdybych se nějakého z  akčních 

příběhů opravdu účastnil.“  
Dominik, 21 let
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A je to vážně vědec? Aby ti ty pírka spíš ne-načechral!

Píše mi pan RNDr. PhD, 

jestli by mi mohl pro-

zkoumat pírka.

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

Kyberšikana je zneužívání informačních a komunikačních 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 sebe-
vraždou oběti. 

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

Oproti šikaně je toto jednání nebezpečnější proto, že se odehrává ve vir-
tuálním světě, který nezná hranic, a dopad útoku tak může být mnohem 
rozsáhlejší. Zároveň během útoku většinou nedochází k přímé interakci 
mezi obětí a útočníkem.

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

Anonymita útočníkovi umožňuje větší agresivitu při jednání bez ohledu na následky.

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

Kyberstalking má specifické fáze útoku. Zpočátku se útočník sna-ží opakovaně navázat kontakt pomocí sociálních sítí, e-mailů, SMS zpráv, nebo zasíláním ne-vyžádaných dárků. Když oběť  na toto nereaguje, přistoupí útoč-ník k  výhružkám s  cílem vzbudit  u ní obavy a strach. K takovým vý-hružkám často využívá detailních znalostí ze života oběti (vím, kde jsi, co děláš, vidím tě, vím, co máš na sobě,…). Aby umocnil pocit strachu, pronásleduje stalker oběť například cestou ze školy, z práce nebo na ni opakovaně čeká před domem. S po-čtem interakcí přechází počáteční obdiv útočníka v  nenávist k  oběti, vzrůstá jeho agresivita a zvyšuje se riziko fyzického napadení, které může skončit až smrtí pronásledo-vané osoby.

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

•	Oběť útočníka zná a ví, že on je tím, kdo ji obtěžuje.

•	Oběť útočníka zná, ale neví, že on je tím, kdo ji obtěžuje.

•	Oběť útočníka nezná. Nemusí nikdy přijít do kontaktu.

Aby bylo možné se proti výše uvedeným příkladům útoků bránit, je 
vhodné řídit se pravidly, která jsou uvedena v článku „PRAVIDLA BEZ-
PEČNĚJŠíHO CHOVáNí NA INTERNETU“. Díky nim je možné udělat 
z kyberprostoru bezpečnější místo.
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jak se jednoduše 
zabezpečit?

jak (ne)komunikovat? 

co (ne)dělat po technické stránce?

•	Nevěř všemu, co se na internetu dozvíš, a informace si ově-řuj z více zdrojů. Když nevíš, zeptej se někoho, komu důvěřuješ.
•	Nezveřejňuj o sobě, své rodině a kamarádech žádné citlivé ani osob-ní informace.

•	Nikomu neposílej své intimní fotografie. Ani je sám nikde nezveřejňuj.
•	Dávej si pozor na podezřelé zprávy, přílohy, videa a odkazy. Pokud si nevíš rady, zeptej se opět někoho, komu důvěřuješ. 

•	Ověř si totožnost člověka, se kterým komunikuješ. Pomoci ti může portál mojeID.cz.

•	Když se s někým nechceš bavit, tak se s ním prostě nebav. Pokud tě někdo obtěžuje, poraď se s někým dospělým.

•	Nikdy nikomu nesděluj svá hesla. Používej silná hesla a jednou za čas 

je změň. (Silné heslo: minimálně 12 znaků, kombinace písmen, číslic  

a speciálních znaků)

•	Na počítačích mimo domov (ve škole, u kamaráda, v knihovně, v ka-

várně) nikdy neukládej hesla a přihlašovací údaje do paměti počítače.

•	 Aktualizuj své antivirové programy. Pravidelně si své zařízení zkontroluj.

•	Zálohuj soubory ve svém počítači. V případě potřeby je pak můžeš 

kdykoli obnovit. Využít můžeš například externí harddisk, USB flash 

disk nebo cloudové úložiště.

•	Neotevírej obsah nalezených paměťových zařízení (USB, SD karty…) 

na svém počítači.

•	Když používáš nezabezpečenou veřejnou síť Wi-Fi, nikdy na ní nenaku-

puj, nekontroluj své účty ani nepřistupuj k důvěrným sítím nebo datům.

shoulder surfing

K ochraně dat ti nepomůže pouze technické 

zabezpečení. Důležité je také to, jak své osob-

ní 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 surfing“. 

Shoulder surfing je jedna z tech-
nik sociálního inženýrství, kte-
rá útočníkovi umožní přístup 
k tvým osobním údajům, e-mai-
lové 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.

Pro minimalizaci účinku shoudler surfingu je dobré především vnímat, 
co se kolem tebe v danou chvíli děje – zkrátka ostražitost. Předtím, než 
začneš cokoli řešit na svém mobilu, tabletu či notebooku na veřejnosti, 
nejprve se pečlivě rozhlédni, zda v tvé blízkosti není nějaký zvědavec. 

Dále dodržuj bezpečnostní doporučení, používej složitá hesla, pří-
padně program pro jejich správu nebo virtuální klávesnici k  zadávání 
přístupových údajů. Pro mobilní zařízení navíc existují speciální, tzv. 
„privacy“ fólie na displej, které umožní viditelnost na displeji pouze  
z kolmého úhlu. V jakémkoli jiném jsou informace z displeje nečitelné.

Jedním z  nejběžnějších příkladů 
shoulder surfingu je obkoukává-
ní 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 
ukradne platební kartu, nic mu 
v krádeži peněz už nebrání.

silné heslo
aktualizované anti-
virové zabezpečení

Pozor na to, co sdílíš  
a s kým komunikuješ!

Pozor na to, kde 
se připojuješ!

...ať víš, jak v  ky-

berprostoru ochrá-

nit sebe i ostatní.
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Tyjo hrajou 

supr song, ten 

musím sehnat!

digitální stopa
Stejně jako při chůzi v písku za sebou zanecháváš stopy, tak i svým 
chováním v kyberprostoru zanecháváš stopu – digitální. Tento termín 
zahrnuje všechny informace, které je o tobě možné dohledat. Z nich 
může útočník vyčíst například to, kdy se vracíš domů ze školy, s kým se 
přátelíš, jaké navštěvuješ stránky nebo co tě zajímá. Každá digitální 
stopa má dvě formy, a to pasivní a aktivní.

pasivní digitální stopa 
To je například IP adresa, kterou je tvůj počítač identifikován v rámci 
internetu, webové stránky, které navštěvuješ, nebo slovních spojení, 
která na internetu hledáš.

aktivní digitální stopa
Patří sem všechny profily na sociálních sítích a stránkách, které vy- 
užíváš. 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, fotografie a informace z mnoha aplikací tře-
ba na běhání nebo fotografování.

Představ si, že chodíš pravidelně bě-

hat a uběhlé trasy si zaznamenáváš do 

aplikace na svém smartphonu. Pokud 

každý záznam trasy sdílíš na sociál-

ních sítích, říkáš tak vlastně útočníko-

vi, kdy je nejlepší tě vykrást, protože 

nejsi doma, nebo naopak přepadnout, 

protože přesně ví, kde v  jakou chvíli 

budeš.

Pro správu své digitální stopy můžeš využít různé nástroje. Aktiv-ní digitální stopu můžeš spravovat prostřednictvím nástroje, jako je  Me on the web. To je služba, která pomocí klíčových slov sleduje zveřej-něné informace v určité oblasti.

Pasivní digitální stopu můžeš omezit pomocí anonymního prohlížení  internetu nebo softwarového řešení, jako je Do not Track nebo Opt-outs.

Hehe, zase běží svou 

obvyklou trasu. Dnes 

tě zblajznu, kamaráde!

jak je to se  
stahováním

Stahování hudby i videa (filmů) 

chráněných autorským zákonem 

z internetu je za určitých pod-

mínek 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 

specifické licence.

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

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

torrent
Torrent je název souboru (s koncovkou .torrent), který tě pomocí speci-
álních programů připojí na server, ze kterého můžeš stahovat. Podsta-
tou 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.

To, že je na internetu některé 
dílo volně přístupné (například 
amatérské video, které nato-
čil tvůj kamarád, nebo hudební 
nahrávka školní kapely), ještě 
neznamená, že s  ním můžeš 
nakládat zcela libovolně. I tato 
díla podléhají ochraně autorské-
ho zákona a platí pro ně stejná 
omezení jako pro jakoukoliv ji-
nou hudbu či video. Není tedy 
možné je bez souhlasu autora 
dále veřejně šířit.

co je a co není legální?

Představ si, že slyšíš v rádiu písničku, která se 
ti zalíbí, a chceš si ji poslechnout znovu. Rád 
by sis ji stáhl a nahrál do mobilu. Kde a jak to 
ale udělat, abys při tom neporušil zákon?
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neověřené, 
či objektivní?
Dostal jsi za úkol vypracovat referát, a tak si prostě sedneš k interne-
tu… 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 informací, například kdy v  novověké Evropě proběhl prv-
ní pohřeb žehem nebo kdo je žijícím potomkem posledního české-
ho 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 věro-
hodné a objektivní informace sestavené odborníky, ale taky manipula-
tivní 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 které-
mu 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 
tendenci považovat tištěné noviny, časopisy či knihy za důvěryhodnější, 
ale trocha obezřetnosti je dobrá i v jejich případě.

Většina českých i zahraničních novin je nějakým způsobem názorově 
orientována a řídí je, vlastní a píšou konkrétní lidé, což se na podobě 
předkládaných zpráv může značně podepsat. Proto je dobré se vždyc-
ky zamyslet nad tím, jakým způsobem autor přistupuje k faktům, zda  
a jakým způsobem argumentuje, co mohl svým textem zamýšlet… 

Je jasné, že nemůžeš dohledávat a ověřovat všechno, co se někde 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 
objektivní informací a názorem, 
který redaktor do textu uvede. 
Může to být totiž pouze jeho po-
hled na danou věc.

Vždycky si informaci ověř i z jiných 
zdrojů – z knihy, encyklopedie 
nebo jiných věrohodných stránek. 
Je sice fajn, když si můžeš článek 
stáhnout a nemusíš v dešti do 
knihovny, ale mysli na to, že kaž-
dou informaci je potřeba potvrdit.

Přestože se internet tváří jako médium, na němž 

lze nalézt vše, opak je pravdou. Drtivá většina 

lidského vědění stále (především z  důvodu au-

torských práv) na internetu 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. 
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Píše se tu o zvláštní 

schopnosti dudků spát... 

takový nesmysl! Žejo, 

dudku!
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VLOG – video blog – webový 
seriál na pokračování

LET'S PLAY – video, jak ně-
kdo hraje počítačovou hru  
a komentuje ji

VIRáL – video natočené za 
účelem masového sdílení; 
sází se na to, že se obsah 
bude šířit od uživatele k uži-
vateli jako virus

Kolik dostaneš?  

1–3 haléře za 1 zhlédnutí. 

Chceš víc? Toč anglicky!

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

youtuber jako živnost
Chceš zkusit vydělat na YouTube? Stačí nápad a trocha štěstí. Jako tvůr-
ce videí vyděláš tak, že povolíš, aby do nich Google umístil reklamu.  
Ta má podobu spotů, textové reklamy, ale třeba i ankety. Peníze do-
staneš 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 zaregis-

trovat se u finančního úřadu k dani.

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

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

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

Každá reklama by měla být 

označena, aby člověk vě-

děl, že se ho někdo snaží 

ovlivnit. Kdo reklamu ne- 

označí, jedná proti zákonu.

•	u svých videí můžeš nastavit, kdy a kde se reklama zobrazí, ale ne-můžeš ovlivnit typ reklamy •	on-line komunita je anonymní,  musíš být připraven snášet i hnus-né komentáře

V podmínkách využívání YouTube se 
jasně píše, že každý uživatel musí zře-
telně označovat reklamu. YouTube pro 
to má i speciální funkci pro označení 
sponzorovaného videa.

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 (Free-
scoot 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 vi-
deích propagují nějaké výrobky nebo služby. Vlastně natočí (skrytou)  
reklamu pro nějakou firmu a ta jim za to dá honorář. Některé firmy  
i youtuberům platí výlety po celém světě, posílají jim balíčky s elektro-
nikou, kosmetikou, jídlem atd. 

V  televizi nebo rádiu podléhá takové počínání zákonným pravidlům, 
když je reklama 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 řasen-
ka opravdu ta nejúžasnější?

Co natočíš, dáme 

na YouTube a vý-

dělkem podpoříme 

ochranu našeho ži-

votního prostředí.

Jasně! Kou-píme si nový 
počítač z re-cyklovaného 

materiálu!
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Hele, není tamhleto tvůj 

strom? A pod tou novou 

asfaltkou mizí moje pě-

šinka!  Tak tohle je jasná 

diskriminace.

kde jinde se s ochráncem práv setkáš
Institut ombudsmana se v posledních letech vžil natolik, že si i jiné in-
stituce, ať už soukromé či veřejné, zřizují vlastní ochránce práv. A tak se 
můžeš setkat se spotřebitelským ombudsmanem, který řeší práva spo-
třebitelů, s ombudsmanem Energetického regulačního úřadu, který řeší 
problémy lidí s dodavateli energie, s ombudsmany v různých bankách, 
kteří dohlížejí na spokojenost svých zákazníků.

„Skoro každý problém má řešení, a když vám s jeho 

hledáním někdo pomůže, jde to snáze,“ říká Anna 

Šabatová, současná česká ombudsmanka.

Ombudsmani vždy pracují bez nároku na honorář  
od postiženého/oběti!

Ombudsmani se snaží řešit spory rychle a smírem!

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

čím se zabývá
Ochránce kontroluje činnost úřadů, zda postupují správně a jednají včas.

ombudsman

když sociální 
pracovník nejedná 
správně 

když ve škole, na intru, 

v dětském domově nebo 

kdekoliv jinde tebe nebo 

tvé kamarády diskriminují 

nebo šikanují

když někdo z rodiny nedo-
stává včas a v určené výši 
sociální dávky

když nebyla včas a řádně 

vyřízena reklamace na zboží 

nebo službu, kterou sis 

koupil

když mají lidé mezi sebou spory, to patří 
před soud

rozhodnutí soudu  
(v tomto případě je třeba 

věc řešit jinak, např. po-

dat odvolání)

když jsou na tebe na-štvaní rodiče nebo ses 
pohádal s kámošem

Co když je ve škole šikana a nikoho to ne-

zajímá? Co když máte vedle domu nepo-

volenou skládku a obecní úřad to odmítá 

řešit? Na koho se obrátit pro pomoc?  

Na úřad veřejného ochránce práv, který 

problémy podobného typu řeší.

Jasně, taky máme 

svá práva! 
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Senát
většina přítomných senátorů

(1. čtení)

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 ne-
vhodné a špatně připravené.

Dá se předpokládat, že za nevhodný by poslanci, senátoři a prezident 
považovali i tvůj návrh na zrušení povinné školní docházky. V tom přípa-
dě 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.

Vláda Poslanec Skupina poslanců Senát Krajská 
zastupitelstva

navrhují
do 30 dnů se k návrhu vyjadřuje

zamítne nebo neschválí 
nebo neprojedná

Poslanecká sněmovna
většina přítomných 

poslanců
(1. čtení)navrhuje

PSP
většina všech poslanců
(hlasování o původním 

návrhu Sněmovny)

neschválí

neschválí

neschválí

schválí

sc
hvá

lí

schválí

schválínepodepíše

podepíše

nepodepíše (vetuje)  
a vrátí ve lhůtě 15 dnů

schválí, vyjádří vůli se neza-
bývat, neprojedná do 30 dnů

pozmění 

návrhy  

do 30 dnů

zamítne

PSP
většina přítomných 

poslanců
(hlasování o znění vráce-

ném Senátem)

PSP
většina všech 

poslancůprezident

Běžné zákony
(www.psp.cz) Vyjde ve 

Sbírce zákonů
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 vymezu-
je ústava a jí podřízené zákony vznikající v námi voleném Parlamentu. 
Všechny tyto předpisy jsou dohromady sdruženy v tzv. sbírce zákonů  
a sbírce mezinárodních smluv. Drobnější rozhodnutí, například na co 
bude tvá obec dávat peníze nebo co se kde postaví, pak provádí místní 
zastupitelstva formou nařízení a vyhlášek.

a co já s tím?
Možná se ti zdá, že to vše jde 
mimo tebe, je to ale jen zdání. 
Zákony nevznikají pouze proto, 
aby bylo podle čeho soudit zlo-
děje a vrahy. Stát jimi  nastavuje 
podmínky fungování čehokoli.

Zcela bezprostředně se tě například 

týká školní zákon, který kromě jiné-

ho  určuje povinnou devítiletou školní 

docházku. Ačkoliv se ti to třeba ne-

zamlouvá, základní školu absolvovat 

musíš. Pokud do školy chodit nebu-

deš, může stát tvoje rodiče popota-

hovat za „ohrožení mravní výchovy 

dětí a mládeže“, což je trestný čin, za 

který rodičům hrozí až pět let vězení. 

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

Nejčastěji vznikne návrh zákona  
v Poslanecké sněmovně, kde ho zpra-
covávají a upravují k tomu určené 
výbory poslanců, a dále je postupně 
projednáván ve třech tzv. čteních, 
během kterých může být vrácen  
k dalším úpravám nebo zcela zamít-
nut. Projde-li zákon zdárně sněmov-
nou, čeká ho projednávání v Senátu, 
který ho může zamítnout nebo navrh-
nout jeho změny. V takovém případě 
se zákon vrací zpět do sněmovny, kte-

rá ovšem může námitky Senátu pře-
hlasovat. Obdobně je tomu v případě 
prezidenta, který může uplatnit své 
právo veta (vrátit k projednávání sně-
movně), 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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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, sko-
ro každý se o ní vyjadřuje, ale málokdo ví, jakými všemi způsoby nás 
ovlivňuje. 

nejdříve trocha teorie
EU je společenstvím 28 států, které se dohodly, že některé věci bu-
dou rozhodovat společně a že to, co bude domluveno, pak bude platit 
ve všech zemích. Máme tedy stejná pravidla pro všechny obchodníky 
v Unii. Stejná úroveň ochrany je poskytována zákazníkům, takže se na-
příklad 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 obča-
nem EU. To je důležité, protože kdyby ses ocitl v zemi, kde není velvysla-
nectví nebo konzulát České republiky, máš právo na konzulární ochranu 
kterékoli členské země. A máš také právo žít, pracovat a studovat v ja-
kékoli jiné členské zemi, a to za stejných podmínek, jako mají její občané. 

volný pohyb
Od chvíle, kdy se stala ČR součástí Schengenského prostoru, zmize-
ly kontroly na hranicích se všemi sousedy. Celkem je v Schengenském 
prostoru 26 států. Pro cesty do příslušných zemí EU (a taky navíc do 
Norska, Islandu, Lichtenštejnska a Švýcarska) ti navíc postačí jen platný 
občanský průkaz.  

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

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 člen-
ských 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 zapla-
tíš „majlant“. Podívej se na evropskou kartu zdravotního pojištěnce…

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

Hustej vývoj! A pak 

že evoluce musí tr-

vat stovky generací!

Vývoj to je, ale žádná evoluce.
Prostě jsem si to nechal poslat 
od jedné belgické firmy, která to 
vyrábí v Německu. K nám to vozí 
slovensko-česká společnost.
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Byla podepsána Maastrichtská smlouva, která proměni-
la 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 veřej-
né politiky – včetně společné zahraniční a bezpečnostní 
politiky – a spolupráci v otázkách vnitřní bezpečnosti.

Byla podepsána Amsterdamská smlouva s cílem reformo-
vat instituce EU.

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

Byla podepsána smlouva z Nice, která pokračovala v re-
formách evropských institucí a posilovala základní práva, 
bezpečnost, obranu a spolupráci soudů v trestních věcech.

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

Do Evropské unie vstupuje Česká republika spolu s další-
mi devíti zeměmi.

Představiteli členských států byla podepsána Lisabonská 
smlouva, která dává větší pravomoci Evropskému par-
lamentu a posiluje schopnost EU jednat na mezinárodní 
úrovni. Lisabonská smlouva také poprvé upravuje mož-
nost Evropskou unii opustit.

Lisabonská smlouva vstoupila v platnost.

Spojené království jako první země v historii evropské inte-
grace 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 potřeba, aby se odcházející země a Unie 
dohodly na velkém množství věcí. Jednání o vystoupení tak 
mohou trvat až dva roky.
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www.europa.eu/abc/history/index_cs.htm
www.europa.eu/lisbon_treaty/index_cs.htm

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

V Evropě skončila druhá světová válka.

Jako první uskupení evropské integrace vzniká evropské 
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 evrop-
ského hospodářského společenství (ehs) a evropského 
společenství pro atomovou 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. 
Přistupuje Spojené království, Dánsko a Irsko. Po tomto 
rozšíření následovalo 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 
měnový systém.

Pád železné opony umožnil další sjednocování Evropy, 
vedl ke znovusjednocení Německa 3. října 1990. Po člen-
ství v Evropském společenství se nově začaly poohlížet 
země střední a východní Evropy včetně tehdejšího Čes-
koslovenska.

1945 

1952 

1957

1968

1973

1979

1989

Volný pohyb, 

to je moje!
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Azory  (PT ) Madeira (PT ) Kanárské ostrovy (PT )

Martinique (FR)

Réunion (FR)

Guadeloupe (FR)Guyana (FR )

Svatý Martin (FR )

Bosna  a  
Hercegovina

A lbán ie

Slovinsko

Černá
Hora

Mayotte (FR )

profily členských států

Zdroj: europa.eu, 2017

belgie

bulharsko

česká republika

dánsko

estonsko

finsko

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 Sofie 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

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 markra- 
  bě moravský) 
1191–1192 václav ii.
1192–1193, 1197–1198 přemysl otakar i. (od r. 1198 
  český král) 
1193–1197  jindřich břetislav ( již od r. 1182 též  
                                  pražský biskup) 
1197   vladislav jindřich (též markrabě  
                           moravský)

čeští králové
Ostatní panovnické tituly českých králů jsou uvedeny 
pouze výběrově. Skutečnost, že český král byl zároveň 
moravským markrabětem, zmiňujeme pouze v  případě,  
že se tyto dvě vlády časově nepřekrývaly.   

Přemyslovci 
(panovníci z jiné dynastie uvedeni kurzivou)

1198–1230  přemysl otakar i. (předtím český 
  kníže, dědičný královský titul od  
  r. 1198, definitivně potvrzen 1212) 
1230–1253  václav i.
1253–1278  přemysl otakar ii. (od r. 1247 mar- 
  krabě moravský, 1251 vévoda rakou- 
  ský, 1261 vévoda štýrský, 1269 vévoda  
  korutanský a kraňský)
1278–1283  Ota V. Dlouhý (markrabě brani- 
                                  borský – poručnická vláda) 
1283–1305  václav ii. (od r. 1300 též polský 
  král)
1305–1306  václav iii. (v letech 1301–1305 uher- 
                                     ský král, od r. 1305 též polský král)
1306, 1307–1310  Jindřich Korutanský (od r. 1295  
                                           tyrolský hrabě a korutanský vévoda)
1306–1307  Rudolf I. Habsburský (od r. 1298  
                                    vévoda rakouský) 

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.) 
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13. stol.

14. stol.

12. stol.panovníci zemí  
koruny české

orientační tabulka
velkých uměleckých  

slohů a výtvarných směrů

na českém 
území

v Evropě
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1576–1611  rudolf ii. ( již od r. 1572 uherský  
  král, od r. 1575 král a od r. 1576  
  císař Sv. říše římské, v letech 1576– 
  1608 též rakouský arcivévoda) 
1611–1619  matyáš (již od r. 1608 rakouský arcivé- 
  voda, uherský král a též faktický vlád- 
  ce na Moravě, od r. 1612 císař Sv. říše 
  římské)
1619, 1620–1637 ferdinand ii. štýrský (od r. 1619  
  kontinuálně též rakouský arcivévoda,  
  uherský král a císař Sv. říše římské)
1619–1620  Fridrich Falcký (též falckrabě rýnský,  
  král vzbouřených nekatolických čes- 
  kých stavů)
1637–1657   ferdinand iii. (též rakouský arcivévoda,  
  uherský král a císař Sv. říše římské) 
1657–1705  leopold i. (též rakouský arcivévoda,  
  uherský král a od r. 1658 též císař  
  Sv. říše římské)
1705–1711  josef i. (též rakouský arcivévoda,  
  uherský král a císař Sv. říše římské)
1711–1740  karel vi. (též rakouský arcivévoda,  
  uherský král a císař Sv. říše římské)
1740–1780  marie terezie (též rakouská arcivé- 
  vodkyně a uherská královna) 
1741–1743  Karel Albrecht (bavorský kurfiřt, 
  samozvaný český král a rakouský 
  arcivévoda, v  letech 1742–1745  
  císař Sv. říše římské)

Habsbursko-lotrinská dynastie
1780–1790  josef ii. ( již od r. 1765 císař Sv. říše 
  římské, též rakouský arcivévoda  
  a uherský král) 
1790–1792  leopold ii. (též rakouský arcivévoda,  
  uherský král a císař Sv. říše římské)
1792–1835  františek i. (též uherský král, do  
  r. 1804 rakouský arcivévoda, poté  
  rakouský císař, do r. 1806 císař  
  Sv.  říše římské)
1835–1848  ferdinand v. (Dobrotivý) (též ra- 
  kouský císař a uherský král)
1848–1916  františek josef i. (též rakouský  
  císař a uherský král)
1916–1918  karel i. (též rakouský císař a uher- 
  ský král)

Lucemburkové 
1310–1346  jan lucemburský (od r. 1308 též  
  hrabě lucemburský)
1346–1378  karel iv. (v pořadí českých králů 
  Karel I.) (v letech 1334–1349 mar- 
  krabě moravský, od r. 1346 též král  
  a od r. 1355 císař Sv. říše římské) 
1378–1419  václav iv. (v letech 1376–1400 též  
  král Sv. říše římské, od r. 1411 mar- 
  krabě moravský)
1419/1436–1437  zikmund lucemburský (v letech  
  1373–1397 a 1411–1417 markrabě                               
  braniborský, od r. 1387 král uherský, 
  od r. 1410 král a r. 1433 císař Sv. říše  
  římské, v letech 1419–1423 markrabě 
  moravský)

Různé dynastie
1438–1439  albrecht i. habsburský (od r. 1404 
  rakouský vévoda, od r. 1423 markrabě  
  moravský, od r. 1438 též uherský král  
  a král Sv. říše římské)
1439–1453  interregnum (bezvládí), od r. 1452  
  zemský správce jiří z poděbrad
1453–1457  ladislav pohrobek (Habsburk, již  
  od 1444/1452 uherský král, též ra- 
  kouský arcivévoda)
1458–1471  jiří z poděbrad (v letech 1452–1457  
                           zemským správcem, po roce 1469  
  fakticky vládl pouze v Čechách)
1469–1490     matyáš korvín (Hunyadi) (od r. 1458 
  uherský král, vzdorokrál proti Jiřímu  
  z Poděbrad, respektovaný katolický- 
  mi stavy v Čechách a tzv. vedlejšími  
  zeměmi Koruny české)

Jagellonci 
1471–1516  vladislav ii. jagellonský (do r. 1490  
  fakticky vládl jen v Čechách, od r. 1490 
  též uherský král)
1516–1526  ludvík jagellonský (zároveň též  
  uherský král)
Habsburkové 
(panovníci z jiné dynastie uvedeni kurzivou)

1526–1564  ferdinand i. habsburský ( již od  
  r. 1521 rakouský arcivévoda, záro- 
  veň též uherský král, od r. 1531 král  
  a r. 1556 císař Sv. říše římské)
1564–1576  maxmilián (již od r. 1562 král Sv. říše  
  římské, od r. 1563 též uherský král  
  a zároveň též rakouský arcivévoda)
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Impresionismus
Postimpresio-

nismus
Secese

Realismus
Historické 
slohy

Kubismus
Fauvismus

Expresionismus
Futurismus

N
O

V
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V
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Abstraktní umění
Metafyzická malba
moderní umění
mimo umělecké směry
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19. stol.

20. stol.
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Antonín 
Novotný 

(1957–1968)

Ludvík 
Svoboda 

(1968–1975)

Gustáv 
Husák

(1975–1989)

Václav 
Havel 

(1989–2003)

Václav 
Klaus 

(2003–2013)

Miloš 
Zeman 
(2013–)

leden–srpen 
1968
obrodný a demo- 
kratizační proces, 
tzv. Pražské jaro 
– programem 
socialismus„s lid- 
skou tváří“

17. 11. 1989 
počátek same-
tové revoluce

21. 8. 1968
okupace 
Československa 
vojsky Varšavské 
smlouvy v čele  
s armádou SSSR

1990–1992 
česká a slovenská federativní 
republika

od 1993 
česká republika

1960–1969   
československá socialistická  
republika

1969–1989 
československá socialistická 
republika
(federace České socialistické republiky  
a Slovenské socialistické republiky)

komunistická totalita, tzv. socialistické 
zřízení

komunistická totalita, tzv. normalizace

demokratické zřízení

demokratické zřízení

2004 
vstup ČR do EU

1960

1970

1980

1990

2000

2010

81

připojení pohraničních oblastí s převa-
hou německého obyvatelstva k nacistic-
kému Německu a s většinou maďarského 
obyvatelstva k Maďarsku

Klement 
Gottwald 

(1948–1953)

Antonín 
Zápotocký 

(1953–1957)

Emil 
Hácha 

(1938–1945)

Edvard 
Beneš 

(1935–1938)

Edvard 
Beneš 

(1945–1948)

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

komunistická totalita, tzv. lidově demo-
kratické zřízení

1918–1938    
československá republika 
(tzv. první republika)   

1945–1948   
československá republika 
(tzv. třetí republika)

1948–1960 
československá republika

1939–1945
protektorát čechy a morava

1938–1939   
česko-slovenská republika 
(tzv. druhá republika)

28. 10. 1918 
vznik  
samostatného  
Československa

29. 9. 1938 
Mnichovská 
dohoda

15. 3. 1939 
vznik Protek-
torátu Čechy 
a Morava

8. 5. 1945 
konec druhé 
světové války

25. 2. 1948
únorový převrat

1920demokratické zřízení

přechod od demokratického zřízení ke 
komunistické diktatuře (systém Národní 
fronty)

1930

1940

1950

prezidenti českého státu 1918–2017

Tomáš 
Garrigue
Masaryk

(1918–1935)
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Znakový jazyk vy-
užívá různých pozic 
obou rukou a mimi-

ky. Obvykle má kaž-
dé slovo jeden znak  

a určitý výraz ve tváři 
s pohybem úst, která 

tiše slovo vysloví. Znakový jazyk má naprosto 
odlišnou gramatiku a slovosled, proto nelze pře-

kládat mluvené české věty doslovně. Jeho účelem 
je komunikace s nebo mezi hluchými a němými 
lidmi. Prstová abeceda vznikla údajně ve Španěl-
sku v 16. století.

zn kový jazyk
a

b c

e f g

i j k lh

m n o p

q
r

s t

u v w x

y z

d

louis braille 
(1809–1852)

Braillovo slepecké písmo je speciální druh písma, resp. systému psaní, určeného 
pro nevidomé, slabozraké a osoby se zbytky zraku. Funguje na principu plastic-
kých bodů vyražených do papíru, které čtenář vnímá hmatem. Písmo je pojmeno-
váno podle francouzského učitele Louise Brailla, 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 prefixy
Pomocí speciálních prefixů se mění 
význam následujícího znaku či zna-
ků. 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 prefix pro číslici, má vý-
znam číslice.
Např. ve výtahu se můžete setkat  
s označením

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

řetězec
velkých
písmen

číselný
znak

, které označuje 
tlačítko šestého patra (prefix pro číslici 
+ písmeno F znamenající číslici 6).
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písmena & čísla

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
15
20
30
40
50
55
60
70
78
90

100
500
677

1000
2015

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

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

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

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

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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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

průměr 
planety  
v km

vzdálenost 
od Slunce 
v mil. kmpořadí

sluneční soustava

poměr 
velikostí 
planet  
a Slunce

poměr vzdáleností 
planet od Slunce

BERAN

RYBY
VELRYBA

KASIOPEJA

ANDROMEDA

CEFEUS

Polárka Ca
pe

lla

VO
ZK

A
BÝ

K

MALÝ

VŮZ

PER
SEU

S

PEGAS

LABUŤ
DELFÍN

LYRA

TR
OJ

ÚH
EL

NÍ
K

DRAK

VELKÝ VŮZ

PASTÝŘ

SEVERNÍ

KORUNAHAD

HADONOŠ

HERKULES
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FG= mg

Tíhová síla
jednotka N (newton)

tíhové zrychlenísíla

hmotnost

mechanika

elektrický 
odpor

elektrický 
proud

elektrické 
napětí

Hydrostatický tlak
jednotka Pa (pascal)

Vztlaková síla
jednotka N (newton)

elektřina

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

(ró) hustota

hmotnost

objem

Polohová energie
jednotka J (joule)

polohová 
energie

tíhové 
zrychleníhmotnost

výška

Pohybová energie
jednotka J (joule)

pohybová 
energie rychlost

hmotnost

Dráha rovnoměrného 
pohybu
jednotka m (metr)

tlak v kapalině
tíhové 

zrychleníhloubka

(ró) hustota 
kapaliny

(ró) hustota 
kapaliny

tíhové 
zrychlení

vztlaková 
síla objem ponořené

části tělesa

Ohmův zákon
jednotka A (ampér)

mechanika kapalin  
a plynů
Tlak
jednotka Pa (pascal)

síla

obsah 
plochytlak

p =
F
S

ρ =
m
V ph= h ρ g

Ep= mg h
Fv z= V ρ g

Ek=     mv 21
2

s= vt
rychlost

čas

dráha

I =
U
R

fyzika

per
io

d
ick

á
 ta

b
u

lk
a

 pr
v

k
ů
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Tělesa
Sp = obsah podstavy
Spl = obsah pláště

o = obvod    
s = obsah

Obrazce

geometrie

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

kvádr
V = abc
S = 2(ab + bc + ac)

válec
V = πr 2v
S = 2πr(r + v)

hranol V = Sp · v S = 2Sp + Spl

koule

S = 4πr2

V =      πr3
4
 3

v = objem
s = povrch

krychle
V = a3

S = 6a2

r

c

a b
a

a
a

r

v

v = výška tělesa
s = strana pláště

jehlan

S = Sp + Spl

V =       Sp · v1
3

b
a

v

c

va

a

b

a

bu

a

au

d
r

a

c

b

a

c

bα β

γ
V =       πr 2 v1

3

kužel

S = πr(r + s)

r

s
v
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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 kilojoulů (kJ) 

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 pří-
padě se po stupnici nepohybujeme s posunem jednoho desetinného místa, ale 
dvou v případě čtverečných a tří v případě krychlových měr. Jinými slovy:

1 mm2 = 10-2 cm2 = 0,01 cm2 a 1 cm2 = 102 mm2 = 100 mm2

1 mm3 = 10-3 cm3 = 0,001 cm3 a 1 cm3 = 103 mm3 = 1 000 mm3.

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

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

míry a váhy
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qr kód je druh dvourozměrného čárového kódu, který byl pů-
vodně navržen pro automobilový průmysl. Obsahuje několik snad-
no rozpoznatelných oblastí. Polohu a orientaci lze poznat podle 
výrazných hlavních čtverců ve třech rozích, menší čtverce usnad-
ňují dekódování informací. Hlavní čtverce spojuje horizontální  
a vertikální pravidelně přerušovaná čára, pomocí které čtecí zaří-
zení pozná velikost malých černých a bílých bodů, které kódují sa-
motná 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 umož-
ňuje úspěšně dekódovat QR kód, i pokud je ze sedmi až třiceti pro-
cent 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 tele-
fon), 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 měnavky Amoeba dubia
odhad kapacity funkční paměti člověka
přibližné množství informací v Knihovně Kongresu USA
přibližné množství informací vytištěných na papír na celém světě
informační kapacita jednoho gramu DNA
přibližné množství digitálně uložených informací lidstva v roce 2009
množství informace pro dokonalé uložení člověka na kvantové úrovni
informační kapacita černé díry s hmotností Slunce
informační kapacita pozorovatelné části Vesmíru

informatik a

informační kapacita
Velikost Popis

Nejbližší dekadický prefix Odchylka
binární prefixy (pro jednotky kapacity)
Symbol Jméno Hodnota
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