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Turisté v kraji
přijdou o letadla
Dokončení ze strany 1
Kolektiv muzea, který tvoří
mechanici, piloti, modeláři,
konstruktéři a fanoušci letectví, platil náklady z vlastní
kapsy. Plné vstupné bylo pár
desítek korun a vysoké příjmy neneslo, přesto například
v roce 2012 vidělo exponáty
starých letounů asi deset tisíc
lidí. Cestovní ruch v kraji tak
přijde o jedno z originálních
lákadel.
Vedení města prý nechtělo
riskovat, že v hangárech přijde někdo k úrazu. „Zásadní
problém byl v malé bezpečnosti hangáru, o které nás informoval správce. Navíc jde
o lokalitu, kde chceme rozvíjet průmyslovou zónu,“ připomněl náměstek primátora
Aleš Jakubec.

Správa nemovitostí výpověď zdůvodnila nesplněním
bezpečnostních norem elektroinstalace a například špatně provedenými hromosvody.
Magistrát mimo to muzeu vytýkal, že po několikaletém působení provedlo v rozlehlých
halách jen drobné opravy
a navzdory podpoře samosprávy nedokázalo získat evropské dotace.
Tým leteckého muzea se
bránil mimo jiné tím, že výpověď z nájmu mohla přijít
kdykoli a jakákoli větší investice byla tedy velmi nejistá. Několik milionů navíc spolykalo pořizování nových exponátů. Třeba vládní tupolevy ale bylo posléze nutné prodat jinam kvůli nedostatku
místa.

Festival zakončí
májový ekojarmark
Olomouc – Besedy, výstavy,
exkurze, koncerty i tradiční
ekojarmark. Také to nabídne
tradiční festival Ekologické
dny Olomouc (EDO), který
startuje v pátek.

Přehlídka
odborníků
Festival, který během tří týdnů obohatí veřejný prostor
Olomouce a Horky nad Moravou, se koná už po šestadvacáté. „Zkuste najít nějaký festival, kde se jednomu tématu
v rámci veřejných besed věnuje tak pestrá škála zajímavých lidí: biolog, geobotanik,
ekolog, právník, historička
umění, spisovatelka, islamoložka, filozofové, sociologové,
psychiatr, teolog a egyptolog.
Ti všichni se na letošních EDO
dotknou problematiky vyhnání z domova a to z mnoha
úhlů pohledu,“ říká Michal
Bartoš, ředitel Sluňákova,
který festival pořádá.
Program festivalu otevře
páteční besedou v olomouckém Divadle hudby od 16.30
profesor Stanislav Komárek,
od 18 hodin lidé mohou přijít
za Jiřím Sádlem a páteční blok
uzavře David Storch. O týden
později, v sobotu 23. dubna nabídne program přehlídky akci
Země snivců, ve které budou
lidé moci během uměleckých
performancí poznat komponovanou krajinu Domu přírody Litovelského Pomoraví
v Horce nad Moravou.

Akci předcházejí tři umělecké dílny a představení
umělců z Itálie, Švýcarska
a Norska. „O den dříve, v pátek 22. dubna, zahrají v Rajské
zahradě Františka Skály koncert oblíbení Žamboši. Připraveny jsou výlety do Moravského krasu, do průmyslového areálu Dolní Vítkovice
a na Svatý Kopeček,“ pokračoval Michal Bartoš z ekologického centzra Sluňákov.
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Graubner: Zdanit náhradu?
Je to jen snaha se zviditelnit
KSČM navrhla zdanění náhrad církvím. Podle olomouckého arcibiskupa je to předvolební tah
vala ČTK premiéra Bohuslava Sobotku (ČSSD) k opozičnímu návrhu, který podle něj
obsahuje řadu nedostatků,
zároveň připomněl koaliční
smlouvu, kde stojí, že se církevní restituce nebudou bez
souhlasu náboženských společností měnit.

DANIELA TAUBEROVÁ

Olomoucký kraj – Zdanit
církvím restituční náhradu?
Podle olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera nesmysl. Jen snaha komunistů o to,
aby se zviditelnili před volbami. Reagoval tak na návrh
KSČM, který se v pondělí dostal na jednání vlády a bude se
o něm mluvit v Poslanecké
sněmovně. Splátka určená
olomouckému arcibiskupství
za minulý rok přesáhla 200 milionů korun. Část peněz půjde
například na opravy církevních škol v Prostějově a Kroměříži, které si vyžádají desítky milionů korun.

Skoro 60 miliard
Návrh komunistů se týká
možného zdanění vyplácených náhrad za majetek, který církvím patřil, než jim ho
komunistický režim zabavil,
ale podle zákona o majetkovém vyrovnání státu s církvemi jej není možné vydat. Během 30 let má stát 16 církvím
a náboženským spolkům vyplatit jako náhradu za nevydaný majetek dohromady
59 miliard korun navýšených
o inflaci. Katolická církev má
dostat 47,2 miliardy korun.
Pro dodatečné zdanění
v pondělí hlasoval ministr financí Andrej Babiš, podle ně-

Vědí, že je
to nesmysl

Jan Graubner. Foto: Deník/archiv
hož jsou církevní restituce
přehnaně vysoké. Podobné
stanovisko zastává i olomoucký poslanec hnutí Milan
Brázdil, který by zvedl ruku
pro to, aby se o tom s církvemi
jednalo. „Jsem jednoznačně
pro, aby se to zrevidovalo.
Každý člověk v zemi platí daně a logické je, že i tyto peníze
by měly být zdaněny. Znovu
bychom měli jednat s církvemi na toto téma. Najít konsenzus a poté revidovat,“ reagoval poslanec za ANO.
Na jednání vlády se koaliční ministři neshodli na jednotném postoji k návrhu
KSČM. „Fakticky je to tak, že
komunisté se nás po dvou letech vlády ptají, jestli ještě
existuje vládní koalice,“ cito-

Olomoucký arcibiskup Jan
Graubner považuje komunistický návrh na zdanění náhrad za snahu o jejich zviditelnění před volbami, kterou
stavějí na odporu k církvi. „Co
říkám na snahy KSČM zdanit
restituční náhradu? Oni sami
vědí, že je to nesmysl, ale potřebují se před volbami zviditelnit. Škoda, že neumějí najít
něco skutečně užitečného pro
společnost a stavějí jen na odporu k církvi. Ale pokud zůstanou opravdu komunisty,
tak od nich nic jiného čekat
nemůžeme,“ komentoval návrh pro Olomoucký deník.
Olomoucká arcidiecéze dostala druhým rokem částku
přesahující 200 milionů korun. Část peněz odvádí České
biskupské konferenci a do solidárního fondu, do něhož si
mohou sáhnout chudší diecéze. Další finance putují na investice. „Momentálně největším projektem, který máme,

jsou opravy církevních škol,
a to Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži a Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově,“ informoval mluvčí arcibiskupství Jiří Gračka. Rekonstrukce si vyžádají desítky milionů korun. „Další prostředky z finanční náhrady
jdou na zhodnocení církevního majetku,“ dodal. Největší
díl těchto peněz od státu vkládá arcibiskupství do investičních fondů.

Ústavní soud
Návrhem KSČM se budou zabývat poslanci. Pokud by Parlament dodatečné zdanění restitučních náhrad schválil,
církev by se podle pražského
arcibiskupa Dominika Duky
obrátila na Ústavní soud.
„Právo poslanců v Parlamentu je zpochybňovat cokoli.
A pak záleží i na té části právní, tedy soudní, aby rozhodla,
zda Parlament jedná v souladu s ústavou,“ uvedl Duka
v pořadu Otázky Václava Moravce s tím, že Parlament
v diskusi podle něj novelu nepodpoří. „Nebudu se na nikoho zlobit, jen bych chtěl říci,
že některé politické strany,
v případě komunistické strany je to evidentní, po celých
těch dvacet pět let se pokoušejí o skrytou perzekuci a ostrakizaci církve,“ řekl.

Zábava
Festival pak zakončí prvomájový Ekojarmark na Horním
náměstí v Olomouci s představením řemeslníků, organizací s informacemi o naší
přírodě a o vhodném řešení
problematiky odpadů. „Na
Olomouc se bude možné podívat během plavby po řece Moravě a z radniční věže, pro rodiče a děti bude připravena celá řada hravých aktivit a divadelní představení souboru
Buchty a loutky,“ doplnil Michal Bartoš s tím, že po celý
den bude na hlavním pódiu
koncert s celou řadou zajímavých hudebních uskupení:
například Lesní Zvěř, Zdeněk
Bína, Květy, Lanugo a ze Slovenska fantastičtí Korben
Dallas a Longital.
Ekologické dny Olomouc od
roku 1990 organizuje Sluňákov – centrum ekologických
aktivit města Olomouce, letos
ve spolupráci s Muzeem umění.
(paš)

Pietu Židů nechtějí
Prostějov – O obnovu prostějovského židovského hřbitova, který se do druhé světové
války nacházel ve Studentské
ulici, usiluje několik let židovská obec. Na místě je nyní
pomníček, který skutečnost,
že zde byly pohřbeny tisíce lidí, připomíná. Někteří zástupci židovské obce však tvrdí, že je to málo. A požadují
úpravu místa.
„Téměř nikdo neví, že je na
tom místě pohřbeno na dva tisíce obyvatel Prostějova.
Chceme to změnit a místo po
dohodě s městem upravit tak,
aby to bylo jasné,“ uvedl bývalý předseda židovské obce
Tomáš Jelínek.
Pochopení však pro svůj záměr mezi zastupiteli Prostějova nenašel. „Dotklo by se to
celého prostoru před reálným
gymnáziem. Byl zde plán pana
Jelínka upravit místo tak, aby
vypadal jako původní hřbitov.
Chtěl také, aby památníky byly umístěné stejně jako dřív,“
míní primátorka Alena Raš-

deník

ková. Ta myšlenku odmítla.
„Nedovedu si představit děti
chodící do školy hřbitovem.
Osobně současný památník
a úpravu místa považuji za dostatečně pietní, snad tedy s výjimkou plochy před tělocvičnou,“ řekla. K ní se připojil
současný ředitel reálného
gymnázia Rostislav Halaš.
Kladně se naopak k pietní
úpravě místa vyjádřil jeho
předchůdce, dnes opoziční zastupitel Václav Kolář. „S názorem primátorky nemohu
souhlasit. Je to docela citlivá
věc. Nalezené náhrobní kameny by bylo možné usadit na
určité místo a napsat k nim,
kdy hřbitov existoval a byl
zničený,“ řekl Václav Kolář,
který tak připomněl společný
projekt Prostějovského deníku a bývalého předsedy Židovské obce v Praze Tomáše
Jelínka.
Díky této spolupráci a aktivním lidem se podařilo část
náhrobků z bývalého židovského hřbitova vypátrat. (sob)
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Otázka čtenáře: Našemu zaměstnanci
právě končí pracovní poměr na dobu
určitou. Rádi bychom jej dále zaměstnávali, avšak na jiné pozici. Je možné s ním
znova sjednat zkušební dobu?

V

e vámi popsaném
případě je možné
zkušební dobu se zaměstnancem opětovně sjednat. Nejprve je však potřeba
ukončit stávající pracovní
poměr (ve vašem případě
uplynutím sjednané doby).
Zkušební dobu totiž lze sjednat pouze při zakládání nového pracovního poměru,
nikoli v souvislosti se
změnou dosavadního pracovního
poměru (například při změně
druhu práce).
Zkušební dobu proto lze
sjednat pouze
v nové pracovní smlouvě, nikoli v dodatku
k pracovní smlouvě,
dohodě o změně pracovní
smlouvy ani v dohodě o prodloužení pracovního poměru na dobu určitou.
Zákoník práce nezakazuje, aby se zaměstnavatel
a zaměstnanec dohodli na
zkušební době v pracovní
smlouvě, kterou se zakládá
pracovní poměr bezprostředně navazující na předchozí ukončený pracovní
poměr mezi týmiž stranami.
Tímto postupem by však
zaměstnanec neměl být neodůvodněně
poškozován.
Zkušební doba by vždy měla
plnit svůj účel a tím je zís-

kání času k ověření pracovních schopností zaměstnance. Ačkoli to zákoník
práce výslovně nezakazuje,
nemělo by docházet k opakovanému uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou se zkušební dobou, pokud se zároveň nemění druh
zaměstnancem vykonávané
práce či jiné podstatné podmínky
pracovního
poměru.
Platnost nové
smlouvy
se
zkušební dobou by zaměstnanec
v
takovém
případě mohl
napadnout
s tím, že zaměstnavatel novou zkušební dobu
nevyužívá k jejímu standardnímu účelu, a svým jednáním proto obchází zákon.
Ve vámi popsaném případě by však v nové pracovní smlouvě byl dohodnut jiný druh práce, kterou
bude zaměstnanec vykonávat. Sjednání zkušební doby
tak bude plnit svůj účel –
ověření schopností zaměstnance v nové pozici. V nové
smlouvě proto lze zkušební
dobu platně sjednat, o obcházení zákona se ze strany
vaší společnosti jednat nebude.
Irena Kolárová, advokátka
KPMG Legal s.r.o.

Generační obměna
často schází
V České republice je čtyřicet procent firem rodinných. Každá třetí
ovšem nepřežije více než jednu generaci. Tím spíš jedná-li se o menší a střední firmy. S výše popsanými klienty, kteří se chystají předat firemní otěže, se v poslední době setkávám stále častěji. Podnikatelsky plodná 90. léta vygenerovala řadu méně či více zdatných podnikatelů, kteří dnes pomalu míří do důchodu. Mnoho
z nich ale nemá jasnou představu, komu podnik předat.
Říkáte si, že u rozvětvené rodiny něco takového nastat nemůže?
Omyl. Tento problém se netýká jen bezdětných podnikatelů. Jen
pětině menších firem se povede předat vedení potomkovi. Děti či
vnuci o pokračování rodinného byznysu často nestojí nebo na ně
jednoduše nemají vlohy. A problém není jen v nesnadné volbě nástupce, ale i v samotném procesu. Až třetina malých a středních firem totiž generační obměnu nezvládne vůbec. A důvod? Většina
z neúspěšných jednoduše generační obměnu zaspala. Málokdo si
totiž uvědomuje, že předání vedení firmy trvá až pět let. A rozhodně se nevyplácí „věc“ uspěchat.
Ujasněte si, jak dlouho ještě chcete aktivně ve firmě působit.
Odečtěte pět let a tehdy byste měli zahájit přípravu předání firmy.
Svého nástupce si pečlivě vychovejte. U adepta z rodiny se vždy
snažte objektivně zhodnotit, zda dotyčný zvládne nejen převzetí
firmy, ale bude přínosem pro její další vývoj. Jen sympatie by ve výběru rozhodovat neměly. Pokud nemáte nástupce v rodině, porozhlédněte se přímo ve firmě. Lidé, kteří ve firmě pracují několik
let, jsou spolehliví a jako šéfové budou firmě oddanější. Jakmile
jednou firmu opustíte, nevracejte se. Důvěřujte novému vedení,
důvěřujte vlastnímu rozhodnutí. Kontrolujte zpovzdálí, strategicky. Působte v roli mentora, supervizora, neřešte denní operativu! Případné výtky a rady vždy projednávejte s novým šéfem mezi čtyřma očima.
Autor je majitelem společnosti J.I.P. pro firmy, s. r. o.,
poskytující revitalizace a restrukturalizace
zejména podnikům s českým kapitálem

Fakulta se stěhovala do nového
Olomouc – Letní semestr zahájili studenti a pedagogové
Fakulty zdravotnických věd
Univerzity Palackého v Olomouci v nových pracovnách
a učebnách. Všechna pracoviště našla zázemí v rekonstruované budově Teoretických ústavů Lékařské fakulty. Nejmladší fakulty univerzity byla založena před osmi
lety. Má nové prostory pro děkanát i všechny své ústavy, jedenáct moderně vybavených
učeben v obou křídlech Teoretických ústavů Lékařské fakulty. Fakulta se přestěhova-

la z prostor na třídě Svobody
a z nevyhovujících objektů fakultní nemocnice.
Stavební práce probíhaly od
července do října minulého
roku a stály téměř 17 milionů
korun. Stěhování proběhlo na
začátku roku a dovršilo snahu
vedení fakulty o modernizaci
a sjednocení jejích pracovišť
do jednoho místa. „Díky koncentraci výukových pracovišť
získávají pedagogové a studenti časové úspory a současně je modernizována i výuka,“ řekl děkan fakulty Jaroslav Vomáčka.
(paš)

