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Společné jednání OS KOVO a OZ KOVO

Smyslem těchto setkání je získat z první ruky nejnovější infor-
mace o vývoji politické, ekonomické a odborové situace v ČR 
a SR a vyměnit si zkušenosti při řešení různých problémů, 

kterými se zabývají oba svazy. V Bratislavě se tentokráte pro-
jednávaly zejména otázky týkající se získávání nových členů, 
kampaně na podporu kolektivního vyjednávání a kolektivní-
ho vyjednávání na sektorové úrovni. Hovořilo se také o cel-
kové situaci v odborovém hnutí a o zkušenostech, které obě 
strany mají v oblasti slučování oborových svazů, jehož cílem 
je zajistit, aby obhajoba zaměstnaneckých práv na patřičné 
úrovni nadále fungovala i v oborech, kde současné odboro-
vé struktury slábnou. Slovenským odborům se díky zlepšené 
politické situaci v posledních letech podařilo prosadit řadu 
změn k lepšímu, o které usilujeme i u nás. Ať už jde o posta-
vení odborů ve společnosti, možnosti jejich spolurozhodování 
a zastupování zaměstnanců či vyjednávání kolektivních smluv 
vyššího stupně. A i když poslední volby politickou situaci změ-

pokračování na str. 2

V úterý 24. 5. se konal 4. Sněm ČMKOS. 
Nejvzácnější host premiér Sobotka na 
něm čelil otázkám i připomínkám odborá-
řů k práci jeho vlády, čtěte na str. 2

V Bratislavě se ve dnech 19.–20. května uskutečnilo společné jednání předsednictev OS KOVO a OZ KOVO. 
Šlo o pokračování přátelského dialogu, který byl na této nejvyšší úrovni po několikaleté přestávce 
obnoven loni ve Znojmě.
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V Ostrově otevřeli nový závod WITTE Automotive
DO NOVÉHO PřIŠlY HNED I ODBORY

Na pátek 13. května v Ostrově u Karlových Varů hned tak 
nezapomenou. Přední výrobce zamykacích systémů pro 
automobily společnost WITTE Automotive zde otevírala 
nový integrovaný závod, který se bude zabývat výrobou 
vnějších a vnitřních lakovaných klik. Význam této události 
podtrhla účast starosty města, hejtmana Karlovarského 
kraje a zejména skutečnost, že symbolického přestřižení 
pásky se vedle nejvyšších představitelů 
společnosti WITTE zúčastnil i premiér ČR 
Bohuslav Sobotka. 

více
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Naše fotosoutěž o největší vodní prase
Nejen prací živ je člověk. Má také nárok na volno a zábavu. Jak jsme 
zjistili, pro mnohé kováky jsou tyto dva pojmy spojeny s rybařením. 
Svědčily o tom snímky, které jste nám loni posílali do redakce.
Proto jsme se rozhodli od 1. června do 30. září uspořádat soutěž, 
jejímž protagonistou bude kapr obecný. Naše největší kaprovitá ryba. 
Všežravec, který si svoji potravu sbírá ze dna a často ji z něho i vyhra-
bává, kvůli čemuž si vysloužil také označení „vodní prase“.
Komu se letos podaří chytit to největší? 
A nejen chytit. Svůj úlovek musíte doložit fotografií. K ní je třeba uvést, 
kdy a kde byl kapr uloven a jaká byla jeho délka a hmotnost. Když 
napíšete, jaká byla návnada, neuděláte chybu.
Samozřejmě nesmí chybět jméno šťastného lovce a kontakty, aby-
chom se s ním mohli spojit.
Vítěze redakce odmění cenou.

Pro inspiraci zve-
řejňujeme snímek, 
který nám poslal 
kolega Roman Ben- 
ce z jihlavské fir-
my Bosch. Jeho 
kapr byl nedávno 
chycen na Pálavě 
(Dyje 7) na boilies 
Mikbaits Gangster 
G2 Ančovička Krab 
Asa. Úlovek měřil 
82 cm a vážil 11 kg.   
 (red)

Střípky ze sekcí OS KOVO
Rada Sekce leteckého průmyslu OS KOVO se konala ve dnech  
27. až 28. dubna 2016 v Kunovicích. Mimo jiné projednala:  
  Trvá úkol pro členy Sekce leteckého průmyslu OS KOVO zasílat 
uzavřené PKS, případně dodatky PKS, pro následující období 
v elektronické podobě na úsek odborové politiky OS KOVO 
(Kolar.Zdenek@cmkos.cz). Budou umístěny na intranetu OS 
KOVO v odkazu sekce leteckého průmyslu. Vedle toho mají 
ZO OS KOVO povinnost předat uzavřenou PKS pro rok 2016 
příslušnému RP OS KOVO. 
  Trvá úkol pro členy sekce, aby se v souvislosti s působením 
a činností sekcí aktivně zapojili do připomínkování předsjezdo-
vých svazových materiálů. 
  Byl projednán obsah návrhu KSVS ALV pro rok 2017. Po projed-
nání v komisi KV OS KOVO a po schválení předsednictvem OS 
KOVO bude zaslán všem ZO OS KOVO – členům Sekce letecké-
ho průmyslu OS KOVO v elektronické verzi. Ustanovení návrhu 
KSVS budou závazná jako minima pro návrhy podnikových 
kolektivních smluv pro rok 2017. 

Rada Sekce učňovských zařízení OS KOVO jednala v Praze 4. květ-
na 2016. Mimo jiné projednala: 
  Informace z jednání podvýboru ČMOS školství: příprava 
státního rozpočtu pro rok 2017 probíhá se záměrem 10% 
navýšení prostředků pro zdravotnictví a pedagogické pracov-
níky, 5% pro nepedagogické pracovníky a 3% pro ostatní státní 
správu; ČMOS PŠ zahájil kampaň „Konec levných učitelů“.
  Jednalo se o problémech v odměňování zaměstnanců soukro-
mých (firemních) středních škol: na rozdíl od veřejnoprávních 
škol zde nedochází ke srovnatelnému navýšení mezd. Rada 
doporučila projednat problém na školské tripartitě. (red)

Minimální mzda by měla vzrůst na 11 000 korun

dokončení ze str. 1

Ministerstvo práce a sociálních věcí 
připraví a předá vládě návrh, podle 
něhož by minimální mzda měla od 
ledna 2017 vzrůst z nynějších 9 900 
korun na 11 000 korun. Na 4. Sněmu 
Českomoravské konfederace odboro-
vých svazů (ČMKOS), který se konal v úte-
rý 24. 5. 2016, to sdělil premiér Bohuslav 
Sobotka (ČSSD). O částce se bude snažit 
přesvědčit koaliční partnery. Odboráři 
požadují zvýšení o 1 600 korun, zaměst-
navatelé chtějí podstatně méně – pouze 
o 600 až 700 korun. Předseda OS KOVO 
Jaroslav Souček na sněmu kritizoval ne-

udržitelné sociální a platové podmínky 
pracovníků v průmyslových podnicích. 
„Jsou zahraniční firmy, které, když úro-
veň mezd českých pracovníků v jejich 
tuzemských pobočkách dosáhne 40 % 
úrovně v mateřských závodech, zvažují 
přesun pobočky do jiných zemí,“ řekl mj. 
Vláda má v tomto vůči zaměstnancům 
velký dluh, opatření pro zlepšení jejich 
života jsou nedostatečná. Kritizován byl 
přístup vlády k tvorbě koncepční nove-
ly zákoníku práce. Z požadavků odborů 
se zatím do jejího připravovaného znění 
podařilo prosadit jen velmi málo. 

Další informace ze sněmu naleznete na 
www.oskovo.cz, záložka Aktuality.
 (text, foto ev)

nily, i nová vládní koalice se zaručila, že 
to, čeho bylo dosaženo, bude zacho-
váno. Jednání přineslo i  řadu dalších 
podnětných poznatků. Co k  tomu říkají 
oba předsedové? Předseda OZ KOVO 
Emil Machyna: „Je důležité, abychom 
se navzájem informovali o tom, co se 
děje v našich zemích. V oblasti vyjedná-
vání, v oblasti strategie, náboru členské 
základny a  v  dalších otázkách, kterými 
se právě zabýváme. Je dobré poučit 
se z toho, co jinde funguje dobře, ale 
i z  toho, co se nepodařilo, abychom 
nedělali stejné chyby. Dnes už nestačí, 
abychom se zabývali jen problémy ve 
vlastní zemi. Musíme sledovat, co se 
děje v Evropě, a řešit i globální záležitos-
ti. Musíme přitom spolupracovat, ať se 
nám to líbí nebo ne. Kapitál se spojuje, 

aby byl silný, a my musíme dělat přes-
ně to samé. Pokud to nezvládneme, tak 
budeme tahat za kratší konec. Nebu-

de to jen náš problém, ale bude to mít 
hlavně dopad na lidi, které zastupuje-
me, a to si nemůžeme dovolit. Žijeme 
v době, kdy informace mají cenu zlata. 
Při podobných setkáních je můžeme zís-

kat a pak využít k našemu prospěchu.“ 
Hodnocení předsedy OS KOVO Jaro-
slava Součka: „Mohli jsme si vyměnit 
informace k tomu, co se v obou svazech 
událo v poslední době. Pro nás jsou tam 
inspirující věci, které se týkají zákoníku 
práce, respektive pracovně právní legis-
lativy, ale i jak slovenští kolegové pracují 
se svojí členskou základnou, třeba s mla-
dými. Mají už jiný systém zastupování 
zaměstnanců. Vytvořili struktury, ve kte-
rých jsou placení členové předsednictva, 
kteří společně s příslušnými regionální-
mi pracovišti zodpovídají za svůj svěře-
ný region. Odpovídá to jak počtu členské 
základny, tak potřebám servisu, který 
má být poskytován základním organi-
zacím. Určitě tu zazněly podněty, které 
bychom rádi realizovali i u nás.“

Připomínky k práci vlády měl na sněmu ČMKOS 
i Roman Bence, předseda II. ZO OS KOVO Bosch 
Jihlava

Předsedové Emil Machyna a Jaroslav Souček
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Prostě šlo o událost 
daleko přesahující rá-
mec regionu. To Ková-
ku potvrdil i  nejvyšší 
šéf mezinárodní sku-
piny Witte Automotive 
Rainer Gölz:
„Pro nás je to velice 

důležitý den. Nejen pro mne osobně, 
ale pro celou naši firmu. Je to největší 
investice v naší firemní historii, kterou 
jsme uskutečnili právě tady v Ostrově 
v ČR.  Věříme, jak už zde zaznělo i v pro-
jevu vašeho premiéra, že děláme něco 
hezkého a užitečného nejen pro náš 
podnik, ale i pro zaměstnance, kteří zde 
budou pracovat.  Můžeme tu dnes slavit 
nový milník v dějinách podniku a já jsem 
tomu skutečně velmi rád.“
  Mám to chápat jako vaše potvrze-

ní, že investovat v ČR se vyplácí? 
„V každém případě ano. Přemýšleli jsme 
samozřejmě i o jiných možnostech, 
o tom, zda budeme investovat v Němec-
ku nebo v jiných východoevropských 
státech, ale zcela vědomě jsme se roz-
hodli pro ČR. Takže to, na co jste se ptal, 
mohu jen potvrdit.“

OHlÉDNUTÍ 
 Vše začalo v roce 1899, kdy Ewald 
Witte v německém Velbertu založil pod-
nik, který se zabýval výrobou zámků 
k  cestovním kufrům. Nezůstalo u nich. 
Už před druhou světovou válkou byla 
zahájena výroba kování pro automobily. 
Legendární brouk firmy Volkswagen byl 
prvním automobilem, který se do světa 
vydal s dveřními klikami od WITTE.
 Podnik se dále rozvíjel a rozšiřoval 
paletu svých produktů pro výrobce 
automobilů. Zažíval ale i období nejis-
toty. Skutečný zlom, který WITTE trvale 
zajistil významné místo v celosvětové 
soutěži, nastal v roce 1992. Přineslo ho 
založení pobočky v Nejdku v ČR. 
 I díky této investici je dnes WITTE 
Automotive jedním z předních hráčů 
ve svém oboru a s výrobky společnosti, 
jako jsou zámky, panty, klíčové garnitury 

a kliky, se dnes setkáte ve všech vozi-
dlech významných výrobců automobilů 
na celém světě.

SOUČASNOST
 Už po šesté za sebou mohla spo-
lečnost WITTE Automotive letos ohlá-
sit rekordní obrat. Za rok 2015 dosá-
hl 570  milionů eur, což ve srovnání 
s  předchozím rokem znamená nárůst 
o 7,5 %. Skupina WITTE dnes zaměstná-
vá 4 100 lidí. Jen u nás se do roku 2018 
zvýší jejich počet nejméně o dalších 500. 
Stane se tak díky tomu, že byl otevřen 
nový závod v Ostrově v Karlovarském 
kraji. Nová továrna na vnější kliky s inte-
grovanou lakovnou je důležitým staveb-
ním kamenem dalšího růstu celé firmy.
 Zatím v Ostrově pracuje kolem stov-
ky lidí, další se průběžně nabírají. Jaké 
budou mít mzdové, pracovní a další 
podmínky, na to budou mít vliv i odbory. 
Mezi prvními zaměstnanci, kteří nastou-
pili v Ostrově, byla totiž i zhruba desítka 
odborářů, kteří sem přešli pracovat ze 
závodu WITTE v Nejdku. Zůstali přitom 
ale nadále členy ZO OS KOVO Witte Nej-
dek. A tak tomu má být i v budoucnu. 
Odborářská organizace v Ostrově tak 
bude součástí velkého kolektivu, který 
má dnes jen v Nejdku přes tři stovky 
členů. Předseda ZO OS KOVO WITTE 

Nejdek Milan Scheer: 
„Vzhledem k tomu, že 
i firma říká, že součás-
tí firemní kultury jsou 
i  odbory, tak jsme se 
ještě před založením 
závodu v Ostrově dohod-
li, že automaticky bude 

platit kolektivní smlouva pro všechny 
zaměstnance, kteří sem přešli z Nejdku. 
Máme to i písemně potvrzeno. A i kolek-
tivní vyjednávání letos na podzim bude 
zahrnovat nejenom WITTE Nejdek, ale 
i další závody. Chceme mít jednu kolek-
tivní smlouvu pro všechny závody WITTE 
Automotive  v České republice.“
 Jak to vidí zaměstnavatel? Na naše 
otázky na téma odbory odpovídal jedna-

tel společnosti WITTE 
Automotive CZ Ger-
hard Knop:
„S odbory máme po-
měrně slušnou, řekl 
bych kooperativní spo-
lupráci. Věci si vysvět- 
lujeme, takže nemám 

pocit, že bychom chodili do nějakých 
velkých střetů. Samozřejmě, že máme 
rozdílné pohledy na různá témata, ale 
na druhou stranu se nám vždy podaři-
lo si vzájemně vysvětlit, proč, kdo a jak 
co chce. Vždy jsme se nakonec dohodli, 
takže je to v pohodě.“
   Zaměstnavatel a odbory, to zname-

ná rozdílný pohled i přístup k věci. 
Cílem je spokojenost na obou stra-
nách. Už se stalo, že vám odbory 
i v něčem pomohly?

„Určitě nám pomohly v průběhu krize, 
kdy to bylo velmi těžké. Byli jsme nuce-
ni propouštět a společně s odbory jsme 
udrželi klid ve firmě. To bylo určitě obdo-
bí, kdy nám pomohly. A samozřejmě je 
to i o tom, že jsou blíž k zaměstnancům 
než my a mohou jim v každodenní práci 
lépe vysvětlovat věci, které nechápou. 
Přicházejí za námi tudíž s různými téma-
ty nebo za nás některé věci vysvětlují 
lidem, kteří se na ně sami bojí zeptat…“ 
   V novém závodě budou už od 

počátku působit odbory. Berete už 
jako samozřejmost, že k podniku 
patří i odbory?

„Tady máme určitě rozdílné názory. Já  
si nemyslím, že v každé firmě by měly 
být automaticky odbory. Ale když už tu 
jsou, tak je prostě akceptuji. Je to roz-
hodnutí těch lidí. Od toho přece máme 
demokracii, aby mohli dělat, co uznají 
za vhodné. Samozřejmě za podmín-
ky, že akceptují druhou stranu a její 
názory, které mohou být odlišné. Pak 
je to o  tom, o  problémech diskutovat 
a dospět ke společnému řešení.“

František Vonderka
Foto autor

dokončení ze str. 1

Starosta Ostrova Pavel Čekan, hejtman Karlovarského kraje Martin Havel 
a premiér Bohuslav Sobotka v debatě s představiteli managementu Witte 
Automotive. Premiér v ní ocenil špičkovou technologickou úroveň nového 
závodu a vyslovil naději, že i proto bude stabilním zaměstnavatelem

Na oslavu před novým závodem, která byla spo-
jena i s hudebním koncertem, přišly davy lidí 

Premiéru si užívaly i pracovnice 
na recepci podniku. Ta vlevo tu 
byla v práci úplně první den...



 I den otevřených dveří může být 
dobrou příležitostí pro propagaci prá-
ce odborů. Platí to i u firmy Unex a.s. 
Uničov, kde se už tradičně uskutečnil 
na Prvního máje. Do strojírensko-meta-
lurgického podniku s více než šedesá-
tiletou tradicí se přišlo podívat kolem 
2 500 lidí. To je zhruba o tisícovku více, 
než jich v  současné době závod v Uni-
čově zaměstnává. Ačkoli byl sváteční 
den, firemní parkoviště doslova pras-
kalo ve švech. Na hosty vedle prohlídky 
podniku čekaly různé zábavní atrakce, 
hudební koncert či show mistra světa 
v BMX. Samozřejmě, že se živě debato-
valo i o podmínkách místních zaměst-
nanců. Na jejich podobě má zásluhu 
zdejší ZO OS KOVO. Kolektivní smlouvu 
vyjednává společně s kováky ze závodu 
v Olomouci.  Předseda ZO v Uničově 
Zdeněk Zecha: „V letošním roce se nám 
podařilo vyjednat průlomovou KS s no-
vými  benefity pro zaměstnance. Nárůst 
mzdových prostředků byl dohodnut na 
8 %, (z toho 3  % = 500 Kč do základu, 
další 3 % = 500 Kč do penzijního pojiš-
tění, které ve firmě nebylo, a 2 % navý-
šení bonusu proti roku 2015). Kromě 

jiných už léta zavedených benefitů, jako 
je týden dovolené nad ZP, příspěvek na 
stravování, ozdravné pobyty v termál-
ních lázních Velký Medér i pro rodinné 
příslušníky (zaměstnavatel hradí uby-
tování a dopravu), příplatky za noční, 
pohotovost, víkendovou práci, přesčasy, 
věrnostní odměny i při životním výro-
čí 50 a 60 let věku až 45 000 Kč, máme 
spoustu dalších, které zaměstnanci 
berou jako samozřejmost. Máme nasta-
ven dobrý sociální dialog a dobrou spo-
lupráci s vedením společnosti a to je cítit 
ku prospěchu zaměstnanců.“
 Společnost Unex a.s., která po roce 
1989 prošla nelehkým obdobím, kdy 
se mj. snížil počet zaměstnanců, je 
nyní opět na vzestupu. Podnik nedáv-
no investoval 244,4 milionu korun do 
zvýšení a modernizace výrobní kapacity 
slévárny a 25 milionů použil na ome-
zení znečišťujících látek, které vypouští 
do ovzduší. Cílem investice bylo zvýšit 
produktivitu a navýšit výrobní kapaci-
ty slévárny, ve které se vyrábějí odlitky 
v  hmotnostním rozpětí od pěti kilogra-
mů do 20 tun, určené převážně pro 
těžební a stavební techniku. 

 Modernizace podle vedení společnos-
ti zvýšila konkurenceschopnost Unexu 
na domácích i mezinárodních trzích.
 (text, foto fav)
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Odboráři z Unexu se pochlubili svými výsledky

Odbory pomohly spravedlnosti
Pracovníci odškodněni po více než 12 letech sporů
 Případ popsaný v následujícím člán-
ku ukazuje, jak klikatými cestami se 
často ubírá spravedlnost. Po více než 
12  letech se podařilo dosáhnout vy-
placení nezanedbatelné částky za 
nemoci z povolání sedmi zaměstnan-
cům bývalého lET Kunovice, kteří jsou 
dnes již všichni v důchodu. Takže věc 
nakonec skončila šťastně, bez výrazné 
pomoci ze strany odborů se to však ne-
obešlo. 
 Vše začalo tím, že se podnik Let Kuno-
vice a.s. ocitl v konkurzu. V průběhu 
roku 2001 správkyně konkurzní podsta-
ty přestala oněm sedmi pracovníkům 
poskytovat náhradu za ztrátu na výděl-
ku po skončení pracovní neschopnosti, 
na kterou měli kvůli zjištěným nemocem 
z povolání nárok. 
 Krok odůvodnila tím, že práva a povin-

nosti mezitím přešly na jinou společ-
nost – Moravan Aeroplanes a.s. Tento 
zaměstnavatel také skutečně poskytl 
zaměstnancům náhradu za ztrátu na 
výdělku za dobu 14 dnů, ukončil s nimi 
však pracovní poměr dohodou a oni vzá-
pětí uzavřeli smlouvu s dalším zaměst-
navatelem – Letecké závody a.s. 
 Podstatná však byla skutečnost, že 
zmínění zaměstnanci pořád vykonáva-
li stejnou práci na stejném pracovišti. 
Změna nastala pouze v tom, že nikdo 
z uvedených zaměstnavatelů jim už 
nechtěl nadále poskytovat náhradu 
v souvislosti s nemocí z povolání. A pro-
tože nebylo zcela jasné, kdo za škodu 
odpovídá, byla v roce 2003 podána žalo-
ba proti všem třem uvedeným zaměst-
navatelům, kteří způsobili tuto právní 
šarádu. 

Až v roce 2008 byl vydán pravo-
mocný rozsudek, kterým bylo 
rozhodnuto, že LET Kunovice 
a.s., resp. správkyně konkurzní 
podstaty, není za tuto záležitost 
odpovědná. V té době byl pro-
hlášen konkurz také na zbývají-
cí dva zaměstnavatele, a řízení 

o náhradě škody bylo proto přerušeno. 
Teprve po skončení konkurzních řízení 
v  říjnu loňského roku padlo pravomoc-
né rozhodnutí, že odpovědným zaměst-
navatelem je Moravan Aeroplanes a.s. 
„Protože tento zaměstnavatel již nemá 
žádný majetek a pravděpodobně bude 
vymazán z obchodního rejstříku, obrátili 
jsme se na Ministerstvo práce a sociál-
ních věcí, které závazek převzalo a také 
splnilo,“ sdělil nám Mgr. Jiří Grim z RP 
Brno. „V  tuto chvíli již mají zaměstnan-
ci náhradu včetně úroku z prodlení na 
svých účtech, byť s tím po 15 letech mož-
ná již ani nepočítali,“ dodává závěrem Jiří 
Grim.  (JG + red)
 Jmenovitě se v tomto případu jed-
nalo o následující pracovníky: Jarmila 
Kotková, Milada Prachmanová, Blažena 
Smištíková, Stanislav Patka, Jan Říha, 
Jaroslav Trávníček a Vladimír Bilavčík.
 Poděkování za úspěšné završení spo-
ru je adresováno především Mgr. Jiřímu 
Grimovi (vedoucí RP Brno) a Milanu Blaž-
kovi (vedoucí RP Zlín a bývalý předseda 
ZO OS KOVO Let a.s. Kunovice), neboť 
zejména oni se v zastoupení odborů 
celou záležitostí zabývali.

Vlevo Mgr. Jiří Grim, 
vedoucí RP Brno

Vpravo Milan Blažek, 
vedoucí RP Zlín  

Předseda ZO Zdeněk Zecha
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Souběh podpory a starobního důchodu
Sociální okénko | Ing. Marcela Hříbalová, specialistka úseku odborové politiky OS KOVO

Je možný postih více způsoby?
Pracovní právo | JUDr. Anna Komárková, právnička a vedoucí  RP OS KOVO Olomouc

Dostal jsem od zaměstnavatele „vytýkací dopis“ za porušení povinností vyplývajících z pracovně-
právních předpisů a byl jsem zkrácen na pohyblivé složce mzdy. Je možné, aby mě zaměstnavatel 
postihoval za porušení povinnosti více způsoby? A jaké náležitosti má mít „vytýkací dopis“?

R. F., Olomouc

Vytýkací dopis je 
určitá forma varo-
vání před možným 
ukončením pracov- 

ního poměru ze strany zaměstnava-
tele. Některé výpovědní důvody může 
zaměstnavatel vůči zaměstnanci použít 
jen tehdy, jestliže byl zaměstnanec na 
možnost výpovědi zaměstnavatelem 
předepsaným způsobem předem upo-
zorněn, resp. jestliže byl nejprve vyzván 
k odstranění nedostatků ve své práci, 
a to v tzv. „vytýkacím dopisu“. Tato výzva 
musí být dle judikatury soudů natolik 
konkrétní, aby zaměstnanec věděl, co 
se od něho přesně požaduje a  v  čem 
zaměstnavatel spatřuje konkrétní poru-
šení povinností ze strany zaměstnance, 
termíny odstranění případných nedo-
statků v práci apod. Vytýkací dopis 
musí mít písemnou formu a musí být 
doručen zaměstnanci do vlastních 
rukou. Taková písemnost může sloužit 
jako důkaz v  případném soudním spo-
ru o  neplatnost rozvázání pracovního 
poměru. Pokud zaměstnanec nesouhla-
sí s obsahem vytýkacího dopisu, nemá 
to vliv na jeho platnost. Zaměstnanec 
by však měl, pokud se vytýkané konání 
popisované zaměstnavatelem nesho-

duje s jeho pohledem na danou situaci, 
písemně reagovat a oponovat výtkám 
zaměstnavatele a požadovat přehod-
nocení celé situace. I taková písemnost 
může mít v  případném soudním sporu 
svůj význam. 

Zkrácení pohyblivé složky mzdy
 Zaměstnavatel sice nesmí zaměst-
nanci za porušení pracovních povinnos-
tí udělovat peněžní postihy (viz § 346b  
odst. 1 zákoníku práce), to se ale nevzta-
huje na případné snížení pohyblivé 
složky mzdy. Jestliže má zaměstnavatel 
pro pohyblivou složku mzdy ve vnitř-
ním předpisu nebo v kolektivní smlouvě 
stanovena pravidla, ve kterých je i krá-
cení pohyblivé složky mzdy při porušení 
pracovních povinností, může zaměst-
navatel tuto pohyblivou složku snížit. 
K otázce postihování zaměstnance za 
porušení jeho povinností více způsoby 
je nutné uvést, že zaměstnavatel není 
v pracovním právu vázán zákazem tzv. 
„dvojího postihu“. Pouze v jednom pří-
padě je takový souběh použití více insti-
tutů zároveň v zákoníku práce výslov-
ně zakázán, a to dle ustanovení § 192 
odst. 5). Podle tohoto ustanovení platí, 
že pokud zaměstnanec porušil v obdo-

bí prvních 14 kalendářních dnů dočas-
né pracovní neschopnosti povinnost 
zdržovat se v místě pobytu a dodržovat 
dobu a rozsah povolených vycházek, 
které jsou součástí režimu dočasně prá-
ce neschopného zaměstnance, může 
zaměstnavatel se zřetelem na závažnost 
porušení těchto povinností snížit nebo 
neposkytnout zaměstnanci náhradu 
mzdy. To ovšem nepřichází v úvahu, 
pokud dal zaměstnavatel zaměstnanci 
z tohoto důvodu výpověď z pracovního 
poměru dle ustanovení § 52 písm. h) 
zákoníku práce.
 Jinými slovy řečeno „náhrada mzdy 
nebo platu nesmí být snížena nebo 
neposkytnuta, jestliže byla pro totéž 
porušení režimu dočasně práce 
neschopného pojištěnce dána zaměst-
nanci výpověď podle § 52 písm. h)“. 
 Závěr: V daném případě, pokud vás 
zaměstnavatel upozornil „vytýkacím 
dopisem“ na porušení pracovních povin-
ností vyplývajících z pracovněprávních 
předpisů a současně v souladu s vyda-
ným vnitřním  předpisem nepřiznal část 
pohyblivé složky mzdy za porušení pod-
mínek, které pro její přiznání stanovil, 
postupoval zaměstnavatel v souladu 
s pracovněprávními předpisy.

V posledních měsících došlo k několika důležitým změnám v předpisech BOZP. Připravili jsme proto 
jejich přehled a doplnili ho o výklad nejvýznamnějších změn, aby se v nich naši čtenáři mohli lépe 
orientovat. Vzhledem k tomu, že i po zestručnění vznikl materiál velkého rozsahu, přinášíme ho 
v Kováku na pokračování ve dvou částech. 

Jako první ze změn, 
k nimž došlo, je nutno 
uvést zrušení vyhlášky 

č. 288/2003 Sb. a její nahrazení novou 
vyhláškou č. 180/2015 Sb. – o pracích 
a pracovištích, jež jsou zakázány těhot-
ným zaměstnankyním, zaměstnan-
kyním, které kojí, a zaměstnankyním 
matkám do konce devátého měsíce po 
porodu, o pracích a pracovištích, jež jsou 

zakázány mladistvým zaměstnancům, 
a  o podmínkách, za nichž mohou mla-
diství zaměstnanci výjimečně tyto práce 
konat z důvodu přípravy na povolání 
(vyhláška o zakázaných pracích a praco-
vištích). 

Vyhláška č. 180/2015 Sb. zpřísňuje 
podmínky výkonu práce zejména 
u těhotných žen a mladistvých.  

U těhotných žen jde o zakázané 
práce:
  spojené s ruční manipulací s břeme-

nem, jehož hmotnost při občasné 
manipulaci překračuje 10 kg nebo při 
časté manipulaci 5 kg,

  při nichž směnová kumulativní hmot-
nost ručně manipulovaného břemene 
překračuje 2 000 kg za průměrnou 
směnu,

Pozor, došlo ke změnám v předpisech (1)
BOZP | Stanislav Šmíd, specialista BOZP Regionálního pracoviště OS KOVO Ostrava
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  vykonávané vsedě, spojené s častým 
zvedáním nebo přenášením břemene 
o hmotnosti vyšší než 2 kg,

  spojené se zaujímáním pracovní 
polohy v hlubokém předklonu, vkleče, 
v dřepu, vleže, ve stoji na špičkách, 
s rukama nad výškou ramen, s rotací 
trupu nebo úklony trupu o více než 
10 stupňů, jde-li o opakující se pra-
covní úkony, 

  spojené s expozicí chemickým látkám 
nebo chemickým směsím označova-
ným standardními větami označující-
mi specifickou rizikovost podle jiného 
právního předpisu upravujícího 
chemické látky nebo chemické směsi 
nebo standardními větami o nebez-
pečnosti podle 
přímo použitel-
ného předpisu 
Evropské unie:

  – způsobujícím 
akutní nebo 
chronické otravy 
s těžkými anebo 
nevratnými 
účinky pro zdraví, klasifikovaným jako 
karcinogen kategorie 1, 2 nebo 3, 
klasifikovaným jako mutagen katego-
rie 1, 2 nebo 3. Dále jde o látky, které 
jsou toxické pro reprodukci s účin-
kem na plod v těle matky kategorie 
1, 2 nebo 3, senzibilizující dýchací 
cesty nebo kůži a další standardně 
neoznačené látky spojené s expo-
zicí jiným chemickým látkám nebo 
chemickým směsím, pokud nelze na 
podkladě vyhodnocení zdravotních 
rizik vyloučit, že nedojde k poškození 
zdraví těhotné zaměstnankyně nebo 
plodu (vyčerpávající seznam společně 
s upřesňujícími odkazy uvádí nová 
vyhláška).

U mladistvých jde o zakázané práce:
  spojené s ruční manipulací s břeme-

nem, jehož hmotnost při občasné 
manipulaci překračuje u chlapců 
20 kg nebo při časté manipulaci 
15 kg, u dívek pak při občasné mani-
pulaci 15 kg nebo při časté manipula-
ci 10 kg,

  při nichž směnová kumulativní hmot-
nost ručně manipulovaného břemene 

překračuje u chlapců 5 500 kg a u dí-
vek 4 000 kg za průměrnou směnu,

  vykonávané vsedě chlapci, spojené 
s častým zvedáním a přenášením bře-
mene o hmotnosti vyšší než 4,5 kg, 
nebo dívkami o hmotnosti vyšší než 
2,5 kg,

  spojené s přepravou břemene pomo-
cí jednoduchého bezmotorového pro-
středku, při nichž je chlapci vynaklá-
daná tažná síla vyšší než 150 N nebo 
tlačná síla vyšší než 200 N nebo při 
nichž je dívkami vynakládaná tažná 
síla vyšší než 115 N nebo tlačná síla 
vyšší než 160 N,

  spojené s expozicí chemickým látkám 
nebo chemickým směsím způsobu-

jícím akutní nebo chronické otravy 
s těžkými nebo nevratnými účinky 
pro zdraví. 

  Zde jde např. o karcinogeny různých 
kategorií, mutageny, toxické látky, 
látky senzibilizující dýchací cesty nebo 
kůži, žíraviny, dráždivé látky poško-
zující oči či hořlavé plyny a kapaliny 
(úplný seznam včetně upřesňujících 
odkazů lze najít v nové vyhlášce).

 Po nabytí účinnosti této vyhlášky 
zjistili experti a zástupci MŠMT, že je 
ohrožena praxe odborné výuky u žáků 
středních učňovských a odborných škol. 
Pro příklad lze uvést učební obor auto-
mechanik, kdy by se žák při uplatnění 
nových úprav nesměl dostat do styku 
s benzínem, jelikož i tento je klasifikován 
jako toxický a karcinogenní.
 Proto bylo prakticky okamžitě vydá-
no nařízení vlády č. 32/2016 Sb., které 
upravuje oblast zakázaných prací mla-
distvých. Tím byla provedena úprava 
nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kde je 
stanoveno:
  mladiství žáci smějí pouze v rám-

ci přípravy na povolání, v rozsahu 
nezbytném pro naplnění rámcových 
vzdělávacích programů a při zachová-
ní ochrany zdraví nakládat s

  a) nebezpečnými chemickými látkami 
nebo chemickými směsmi klasifikova-
nými jako toxické, látkami a směsmi 
podle přímo použitelného předpisu 
Evropské unie o chemických látkách 
a chemických směsích, které mají 
přiřazenu třídu nebo třídy a kategorii 
nebo kategorie nebezpečnosti akutní 
toxicita kategorie 3 nebo toxicita pro 
specifické cílové orgány po jednorá-

zové nebo opakované expozici kate-
gorie 2, látkami a směsmi klasifiko-
vanými jako žíravé, jakožto i látkami 
a směsmi podle přímo použitelného 
předpisu Evropské unie o chemic-
kých látkách a chemických směsích, 
které mají přiřazenu třídu a kategorii 
nebezpečnosti žíravost kategorie 1 
se standardní větou o nebezpečnosti 
H314, látkami a směsmi klasifikova-
nými jako vysoce hořlavé a extrémně 
hořlavé, jakožto i látkami a směsmi 
podle přímo použitelného předpisu 
Evropské unie o chemických látkách 
a chemických směsích, které mají 
přiřazenu třídu a kategorii nebez-
pečnosti hořlavé kapaliny kategorie 

1 nebo 2 nebo hořlavé plyny katego-
rie 1 nebo 2 nebo aerosoly katego-
rie 1, pouze pod přímým soustavným 
dohledem odpovědné osoby,

  b) chemickými látkami nebo che-
mickými směsmi klasifikovanými 
jako vysoce toxické nebo látkami 
a směsmi podle přímo použitelného 
předpisu Evropské unie o chemic-
kých látkách a chemických směsích, 
které mají přiřazenu třídu a kategorii 
nebo kategorie nebezpečnosti akutní 
toxicita kategorie 1 nebo 2 nebo 
toxicita pro specifické cílové orgány 
po jednorázové nebo opakované 
expozici kategorie 1, pouze pod 
přímým soustavným dozorem osoby 
s odbornou způsobilostí podle jiného 
právního předpisu. Omezení nebo 
zákazy stanovené v jiných právních 
předpisech týkající se nakládání 
s chemickými látkami nebo chemický-
mi směsmi uvedenými v písmenech 
a) a b) se nepoužijí. Ochrana těhot-
ných mladistvých žákyň, mladistvých 
žákyň kojících a mladistvých žákyň do 
konce devátého měsíce po porodu 
tím není dotčena.

 Díky těmto dodatečným úpravám 
není ohrožen odborný výcvik za úče-
lem přípravy na zaměstnání. Vzhledem 
k blížícím se prázdninám je tedy na mís-
tě upozornit, že žák v rámci prázdninové 
odborné praxe může pracovat za stano-
vených podmínek s uvedenými látkami 
a v příslušných rizicích, ovšem student 
brigádník rozhodně ne, pokud patří 
mezi mladistvé.  

Pokračování v Kováku č. 11
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Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
(dále též OZ) ve znění pozdějších předpi-
sů, v § 3 odst. 2 písm. c) uvádí mimo jiné, 
že nikdo nesmí pro nedostatek věku, 
rozumu nebo pro závislost svého 
postavení utrpět nedůvodnou újmu.
 
  Co to pro nás znamená?

Prakticky jde o to, že nezletilého chrání 
přímo zákon již ve svých úvodních usta-
noveních. Ochrana je zakotvena i v dal-
ších ustanoveních tohoto zákona.
 Nezletilý je schopen konat právní 
úkony jen částečně a záleží na složitosti 
těchto úkonů a na tom, zda je konkrétní 
nezletilý vůbec schopen posoudit roz-
sah svého jednání.
 Běžně a již v poměrně nízkém věku 
uzavírá nezletilé dítě např. kupní smlou-
vu v obchodě při nákupu potravin. Zde 
dochází k uzavření smlouvy tím, že 
dítě si vybere z nabídky obchodu např. 
čokoládu, vloží ji do nákupního košíku 
a u pokladny zboží zaplatí a převezme.
 V určitých případech však nemusí 
jít o  takto jednoznačné hodnocení ve 
smyslu schopnosti nezletilého smlouvu 
uzavřít. 
 Za určitých podmínek lze namítnout 
neplatnost kupní smlouvy uzavřené 
nezletilým. Jde právě o případy, kdy 
uzavření smlouvy nebylo přiměřené 
rozumové a volní vyspělosti nezletilého. 
Tímto problémem se konkrétně zabývá 
§ 31 zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, ten zní, cituji: „Má se za to, že 
každý nezletilý, který nenabyl plné 
svéprávnosti, je způsobilý k právním 
jednáním co do povahy přiměřeným 
rozumové a volní vyspělosti nezleti-
lých jeho věku.“

  Co je rozumová vyspělost?
Rozumovou vyspělostí se rozumí schop-
nost nezletilého posoudit následky své-
ho vlastního jednání. Nezletilý musí být 
schopen sám o sobě pochopit nejenom 
své vlastní jednání – tedy to, že uzavřel 
smlouvu, ale také následky – k čemu se 

tím zavázal, tj. jaké mu z ní plynou povin-
nosti a zda je schopen je plnit.

  Co je volní vyspělost?
Volní vyspělostí se rozumí schopnost 
své jednání ovládnout, nezletilý musí být 
schopen své jednání svou vůlí řídit.

  Kdo posoudí, zda nezletilý má rozu-
movou i volní vyspělost dostateč-
nou k uzavření konkrétní smlouvy?

Posouzení toho, co je a co není přiměře-
ná rozumová a volní vyspělost jednotliv-
ce, je velmi individuální záležitostí. 
 V případech sporu o tom musí roz-
hodnout soud. Aby mohl kvalifikovaně 
rozhodnout, nechává si soud většinou 
v  takové situaci vypracovat znalecký 
posudek. Tuto rozumovou a volní vyspě-
lost pak posoudí soudní znalec z daného 
oboru. 

  Jak je to ve vašem případě?
Ve vašem případě vzhledem k tomu, že 
ve smlouvě jsou uvedeny pravidelné 
platby a váš syn nemá vlastní příjmy, lze 
dovodit, že k takovému právnímu jed-
nání nebyl váš nezletilý syn vzhledem 
ke své rozumové a volní vyspělosti způ-
sobilý. Zřejmě nedokázal posoudit, zda 
bude moci smlouvu plnit. 
 Můžeme tedy konstatovat, že když 
nezletilý, který nenabyl plné svépráv-
nosti, jedná sám tak, jak je popsáno 
v předešlém odstavci, potom je jednání 
neplatné. K tomuto názoru, že by jed-
nání vašeho syna mělo být považováno 
za neplatné, se přikláním i já. Doporučuji 
vám jako zákonným zástupcům svého 
syna, abyste prodejci, resp. majiteli firmy, 
zaslali písemné namítnutí neplatnosti 
smlouvy uzavřené nezletilým. Učiňte tak 
doporučeným dopisem (jednu kopii si 
ponechte) s dodejkou, abyste měli dokla-
dy o tom, že jste tak učinili. To znamená, 
že jste před podáním žaloby zaslali pro-
dejci výzvu k nápravě věci. Může to hrát 
roli při rozhodování soudu o tom, kdo 
bude hradit soudní a jiné náklady.

 V tomto namítnutí neplatnosti výslov-
ně uveďte konkrétní ustanovení smlou-
vy – např. o pravidelných splátkách či 
jiná ustanovení, o kterých si myslíte, že 
je váš syn nemohl dostatečně posoudit, 
a napadněte je. Pokud je prodejce zna-
lý a zkušený, pak by měl sám smlouvu 
uznat jako neplatnou. 
 Bude-li trvat nadále na tom, že je 
smlouva platná, je jediným možným 
řešením obrátit se na soud s žalobou na 
neplatnost smlouvy. V tom případě vám 
doporučuji oslovit advokáta, který se 
touto problematikou zabývá. V případě, 
že budete u soudu úspěšní, zaplatí veš-
keré nemalé náklady obchodník. 

Seznam advokátů najdete na: 
www.justice.cz. nebo www.cak.cz. 
Je zde uveden jmenný seznam advoká-
tů a jejich sídlo a také oblast, kterou se 
zabývají. 

Obracím se na vás se záležitostí, do níž nás dostal náš syn. Má 14 let, je však vysoký a vypadá pod-
statně starší. Přišli jsme mu na to, že si na splátky pořídil luxusní notebook za 40 035 Kč. Učinil tak 
bez našeho souhlasu. Ostatně bychom mu tak zbytečně drahou věc, která je určena spíše pro pod-
nikatele než na uživatelskou potřebu dítěte, nepořídili. Nevíme, co s tím. Máme nějakou možnost 
tento stav zvrátit? Syn nemá vlastní příjmy a my odmítáme za něho platit věc, s jejímž pořízením 
jsme nesouhlasili ani nesouhlasíme. Vše jsme odhalili, až když mu přišla druhá upomínka za první 
splátku.                                                                                                                                     Z. P., Brno-Bohunice

Kupní smlouva a nezletilý
Právo | JUDr. Zdenka Vejvalková, specialistka na spotřebitelské právo, Brno

NěCO NAVÍC PRO VŠECHNY 
ČTENÁřE: 
V této souvislosti je třeba zmínit, 
že zákon (OZ) výslovně v usta-
novení § 898 odst. 2 ve spojení 
s  §  36 OZ stanoví, že nezletilý 
není způsobilý samostatně jed-
nat v záležitostech, k nimž i jeho 
zákonný zástupce potřebuje při-
volení soudu, tedy i k právnímu 
jednání, kterým nakládá s nemo-
vitou věcí. V těchto případech 
navíc soud ustanoví nezletilému 
tzv. kolizního opatrovníka. Nej-
častěji je to zaměstnanec orgá-
nu sociálně-právní ochrany dětí 
příslušného městského úřadu. 
Místní příslušnost se řídí trvalým 
bydlištěm dítěte. Je tomu tak pro-
to, že tento opatrovník hájí zájmy 
nezletilého všude tam, kde by 
mohlo dojít ke kolizi zájmů, tedy 
i mezi dítětem a rodiči.
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Pronájem pozemku na parkování auta
Bydlení | JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků (SON) Praha

Problém ústní dohody 
je v tom, že se špatně prokazuje, co bylo 
dohodnuto. Pokud jste si dohodli měsíč-
ní nájemné, pak musí nájemce hradit 
nájemné měsíčně bez ohledu na to, 

zda na pronajatém pozemku parkuje či 
neparkuje, zda pozemek užívá či nikoliv. 
Jinak je to dohoda jako každá jiná. Jed-
ná se o vašeho příbuzného, proto bych 
doporučovala, abyste se pokusili dohod-

nout na nějakém kompromisu, cenu 
nájemného snižte nebo za dva měsíce 
v roce nájemné nepožadujte. Vycházejte 
raději z osvědčeného pravidla, že dobré 
vztahy dělají přátele.

Na našem pozemku jsme umožnili parkování osobního vozu za úhradu našemu příbuznému. Ten se 
však brání placení například za dobu prázdnin, kdy na pozemku neparkuje. Dle našeho názoru musí 
platit i za tuto dobu. Písemnou smlouvu uzavřenou nemáme, jedná se o dohodu ústní. Na všem jsme 
se dohodli, ale ohledně placení se nemůžeme dohodnout. Myslíme si, že jeho názor není správný, 
a proto prosíme o radu, zda pravdu máme my, nebo on, jako nájemník.               Jiří K., Mladá Boleslav

Kontakty

Pro dětské tábory: pí. Svrčková, tel. 603 172 380
po–pá 9.00 až 17.00 hod.
Pro individuální rekreaci: pan Moravec, 
tel.: 737 977 322 nebo 733 544 504
Adresa:
ZO OS KOVO Janka Radotín, Vrážská 143, 153 00 Praha 5 

ZO OS KOVO Janka Radotín

Dětské tábory pro děti a mládež 6–18 let v areálu „Na Baronu 
– Paprsek“ v překrásném prostředí třeboňských lesů na bře-
hu Nežárky. Ubytování ve čtyřlůžkových chatkách. Stravování 
5x denně. K dispozici sprchy s teplou vodou, splachovací WC, 
budova marodky a hřiště na kopanou, basket, volejbal, stolní 
tenis ad. 

„Můj první tábor“– pro děti 6–9 let (vč. předškoláků): 
Cena všech šesti 9denních turnusů činí 2.990 Kč
I. turnus 1.7. – 9.7. „Hvězdné putování I“
II. turnus 10.7. – 18.7. „Hvězdné putování II“
III. turnus 18.7. – 26.7. „Za pokladem pevnosti Boyard I“
IV. turnus 26.7. – 3.8. „Za pokladem pevnosti Boyard II“
V.  turnus 3.8. – 11.8. „Za pokladem Mahárádži I“
VI. turnus 12.8. – 20.8. „Za pokladem Mahárádži II“
11. ročník úspěšného tábora pro nejmenší táborníky. O děti 
se starají kvalifikovaní vedoucí s praxí. Rodiče mohou děti 
sami přivézt i odvézt a usnadnit jim tak nástup na tábor.

Tábor „Na Baronu – Paprsek“ – pro děti 8–15 let: 
I. turnus 1.7. – 18.7. „GAlAXY TRIP“
II. turnus 18.7. – 3.8. „Tajemství pevnosti Boyard“
III. turnus 3.8. – 20.8. „INDIE – země vzdálená“
Cena I. turnus: 5.780 Kč, II. turnus 4.970 Kč, III. turnus 5.490 Kč
Tábor s celotáborovou hrou. Má již 40letou tradici. Náplní 
programu jsou sportovní hry, celotáborová hra, diskotéky, 
starší děti puťák.  

„Adventure camp“ – pro mládež 15–18 let: 
I. turnus 1.7. – 18.7. „GAlAXY TRIP“  
II. turnus 18.7. – 3.8. „Tajemství pevnosti Boyard“
III. turnus  3.8. – 20.8. „Jihozemí – závěrečná bitva“
Cena I. turnus: 5.960 Kč, II. turnus 5.270 Kč, III. turnus 5.870 Kč
Účastníky čekají netradiční i klasické sporty, adrenalinové 
zážitky, pohybové i společenské hry, umělecké dílny i výchova 
k životu v přírodě a skupinové soudržnosti (teambuilding).
Sleva pro členy ZO OS KOVO 500 Kč.
K úhradě poukazu lze využít příspěvky FKSP vč. vystavení 
faktury. Možno využít i poukázky Sodexo Flexi pass, Unišeky, 
Ticket Multi, Benefit plus, Benefity.cz.

DěTSKÝ TÁBOR „Na Baronu – Paprsek“ 2016

Rodinná a skupinová rekreace
Nabízíme také rodinnou rekreaci v areálu tábora „Na Baronu 
– Paprsek“ (popis areálu viz dětské tábory). 

Termín: od 20. 8. do 4. 9. 2016, délku pobytu si můžete určit 
podle Vašich potřeb. 

Cena za den: 160 Kč, člen ZO OS KOVO 120 Kč, děti do 12 let 
zdarma. Poplatek za psa a auto 20 Kč. Možnost polopenze 
nebo plné penze za výhodnou cenu.
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 Na semináři se probíraly tři hlavní 
tematické okruhy: zvyšování povědomí 
o odborech ve společnosti, získávání 
nových členů a práce s mladými v pod-
nicích a osvěta o odborech na střed-
ních odborných učilištích. Hovořilo se 
tedy o  problémech, kterými se odbo-
ráři zabývají na obou stranách hranic. 
A  ačkoli podmínky pro práci odborů 
jsou v mnohém odlišné, diskuse na 
semináři potvrdily, že řadu poznatků 
a  podnětů lze uchopit bez ohledu na 
tuto skutečnost. A to nejen ty obecněj-
šího charakteru, kromě konkrétní situa-
ce v podnicích se odbory musí zabývat 
i  celospolečenskými problémy a dávat 
na ně svoje odpovědi a i tímto způso-
bem oslovovat veřejnost. Hovořilo se 
o náborových akcích pro mladé, potře-
bě profesionalizace odborů, o tom, že 
k lidem je třeba přistupovat individuálně 
a že získáním zaměstnance pro členství 
v odborech práce s ním vlastně teprve 
začíná. Zaujaly německé zkušenosti při 
získávání nových členů z řad učňů, deba-
tovalo se o tom, které a jak by se daly 
využít i  u  nás. Seminář se často měnil 
v  živou diskusi, která všem přinesla 
řadu nových podnětů pro další práci. To 
potvrdili i Kováku.  

Selim Ramaj: „Odná-
ším si řadu zajímavých 
podnětů k problé-
mům, které řešíme 
i  u nás v Regensbur-
gu. Tady jsem mohl 
vidět, že na ně často 
jsou různé pohledy. 

A v takovém případě si říkám: Ejhle, tak-
to mne to ještě nenapadlo, je potřeba se 
na to podívat i z této stránky a pokusit se 
to využít. To byla třeba diskuse o agen-
turních zaměstnancích a  o tom, jak je 
získávat pro práci v odborech.“

Stefan Dietl: „Potvr-
dilo se, že se můžeme 
učit jeden od druhého. 
A to i  v otázce posta-
vení a vnímání odborů 
ve společnosti. I u nás 
jsme v minulosti zažili 
z neoliberální strany 

názory, že odbory už nejsou potřeba. 
Během krize jsme ale viděli, že to vůbec 
není pravda. Myslím, že i v ČR, kde se 
po roce 1989 pravice snažila vyšacho-
vat odbory, je tomu podobně a že i tady 

lidé dnes stále více chápou, jak důležité 
odbory jsou. A to právě v době, kdy sílí 
globalizace a  z  toho se snaží těžit neo-
liberalismus.“

Mikolaj Valer, 
Andrew s.r.o Modři-
ce: „Němci jsou řádo-
vě někde úplně jinde. 
Velmi pečlivě se zabý-
vají i tím, co se u nás 
podle mého názoru 
zanedbává. Mám kon-

krétně na mysli mladé ve školách. Z čí-
sel o naší členské základně vyplývá, že 
máme ve svazu jen dva členy, kteří jsou 
žáci. Jde do značné míry o věc osvěty. 
U Němců máme zářný příklad, jak se to 
dá dělat. Je třeba si z toho vzít příklad. 
Určitě to bude běh na dlouhou trať, ale 
když se začne, tak výsledky určitě budou. 
Podobné akce je proto třeba dělat častě-
ji a tak, aby se informace z nich dostaly 
mezi lidi do základních organizací, aby 
věděli, jak postupovat dále.“
 Seminář moderoval místopředse-
da OS KOVO Tomáš Valášek. I na něho 
logicky směřovala otázka, co ho nejvíce 
zaujalo.
 „Konkrétně mě zaujala účast němec-
kých kolegů na veletrzích pracovních 
příležitostí, které jsou zaměřeny na 
studenty. Zde je problém zejména s lid-
ským zabezpečením takové akce. U nás 
nemáme možnost ze zákona na dosta-
tečný počet dní k uvolnění mladých, jako 
mají v Německu, nicméně na závěr jsme 
se shodli, že se o to v první fázi Komise 
mladých pokusí v Brně či v Praze. Dal-
ším zajímavým podnětem bylo řešení 
německé strany při pomoci členům 
v  právním zastoupení před soudem 
apod. Pokud německý odborář využije 
pomoc odborového právníka, děje se 
tak s podmínkou, že zůstane členem 

i  po jejím udělení, např. jeden rok. To 
navrhnu i do našeho systému. Nemůže 
tak dojít ke zneužití právního bezplat-
ného zastoupení před soudem. Velice 
zajímavá diskuse byla kolem agentur-
ního zaměstnávání a podchycení čle-
nů v  tomto pracovním režimu. I  tomu 
se musíme věnovat více. Některé naše 
ZO nemají problém získat do OS KOVO 
i  zaměstnance agentur práce, problé-
mem je však výběr členských příspěvků. 
Mnohdy nejde v reálném životě zjistit 
1 % z  čisté mzdy takového pracovníka. 
Proto se využívají různé varianty, které 
však v dnešní době odporují Stanovám 
OS KOVO i přes spokojenost obou stran. 
Je potřeba dát možnost vybírat člen-
ské příspěvky jinak, např. jako u indivi- 
duálních členů či OSVČ stanovit paušální 
příspěvek. Shrnuto: zajímavých podnětů 
bylo mnoho a nevešly by se do tohoto 
článku.“
 Jak se bude se závěry ze semináře pra-
covat dále, aby nezapadly, jak se tomu 
dosud bohužel někdy stává? Jakými ces-
tami se o nich dovědí ti, kdo se samotné 
akce nemohli zúčastnit?
 „Bude zpracován přehledný souhrn 
problémů, kterými je potřeba se zabý-
vat, a ty budou představeny orgánům 
OS KOVO k řešení. Spolu se souhrnem 
z tohoto semináře bude také k dispo-
zici dopracovaný přehled rozdílů mezi 
odbory u OS KOVO, OZ KOVO, IG Metall 
a PRO-GE. Tyto výstupy budou šířeny 
médii OS KOVO a našimi svazovými 
strukturami. K poslednímu semináři 
mohu jednoznačně říci, že byl jedním 
z nejplodnějších, které jsem mohl na-
vštívit či pořádat. Vše je to prostě nejen 
o dobrém výběru témat, ale zejména 
o skladbě účastníků a na závěr o umění 
uplatnit v praxi výsledky z takových jed-
nání. To tu v minulosti opravdu tak často 
nebylo.“ Připravil: fav, foto autor

Získané poznatky je třeba umět také využívat
Jak jsme už informovali, v Praze se 12.–13. 5. uskutečnil mezinárodní seminář, který OS KOVO pořádal ve spolupráci 
s německou nadací FES. Vedle členů našeho svazu se ho zúčastnili i mladí odboráři z Německa. Konkrétně Katja Ertl, 
zastupující Mládež DGB, a Stefan Dietl a Selim Ramaj, zastupující Odborový svaz pracovníků služeb ver.di.

Velmi zajímavé bylo i vystoupení zástupkyně Mládeže DGB Katji Ertl (na snímku  
vpředu uprostřed). Hovořila o osvětové práci DGB na středních školách v Bavorsku
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Po stopách kovácké tradice v českých zemích – 2. díl

OD HUSÍHO BRKA Až PO TISKÁRNY
Tiskárenská technika patří k těm nejmladším technickým oborům, a kdo ji alespoň zlehka sleduje 
od konce 18. století, nestačí se divit a vycházet z úžasu, jak hluboce zasáhla do civilizace.

 V expozici Tiskařství Národního tech-
nického muzea v Praze jsou vystave-
ny ty nejzajímavější předměty oboru, 
které dokumentují rozvoj mimořádné 
technické invence svých tvůrců a tech-
nologických možností výroby v daném 
historickém období s cílem představit 
vývoj výroby tiskového písma, hlavních 
tiskařských technik a knihařství.
 Při té příležitosti nelze opomenout, 
vedle vystavených tiskařských strojů, též 
některé české osobnosti, které význam-
ně přispěly k rozvoji tiskařství a nalezly 
své místo v této expozici. Byli to např. 
vynálezce kamenotisku Alois Senefel-
der, vynálezce heliogravury a stíracího 
hlubotisku K. V. Klíč, vynálezce světlotis-
ku Jakub Husník a spoluvynálezce ofse-
tového tisku Kašpar Hermann. Z úcty-
hodného sboru zasloužilých typografů 
nelze opomenout průkopnickou práci 
Vojty Náprstka, který ve druhé polovině 
19. století založil sbírku tiskařství v Čes-
kém průmyslovém muzeu s podporou 
Spolku faktorů pražských knihtiskáren, 
Klubu pražských knihtiskáren, Klubu 
pražských litografů a ředitelů i personá-
lu tiskáren.   
 Pro návštěvníky, kteří si chtějí v expo-
zici vlastnoručně vyzkoušet tiskařské 
řemeslo, je část expozice vyhrazena 
pro tiskařskou dílnu, kde probíhají vel-
mi oblíbené praktické ukázky různých 
tiskařských technik vedené zkušenými 
tiskaři. 
 Na dvou velkoplošných projekcích 
jsou promítány filmové ukázky práce ve 
starých i současných tiskárnách. K lepší-
mu pochopení základních principů tisku 

jsou instalovány pohyblivé interaktivní 
modely, projekce a počítačová pracoviš-
tě s grafickým softwarem.

Již za Karla Čapka…

 Velký obdiv i uznání si tiskárenské 
stroje vysloužily od takového mistra 
pera, jakým byl za první republiky zejmé-
na Karel Čapek, v jeho humorné knize 
povídek JAK SE CO DĚLÁ v kapitole „Jak 
se dělají noviny“ z roku 1936: „Zatím, 
co se toto děje v redakci, sedí sazeči 
u  svých linotypů a čile sázejí. Takový 
linotyp je docela hezká věcička; klepe 
se na tom jako na psacím stroji, jedna 
mosazná matrička se řadí sama k dru-
hé, až je z toho řádek. Do toho se stříkne 
tekoucí olovo a je z toho olověná destič-
ka s ulitou řádkou sazby.“ S obdobným 
obdivem píše tento mistr pera i o rotač-
ce: „Nemohu vám dobře popsat, čemu 
je rotačka podobná, ale kdyby stála 
někde na břehu řeky Zambezi, uznávaly 
by ji tamní kmeny nepochybně za boha 
a přinášely by jí krvavé oběti. Taková to 
je nádherná mašina.“

Obdiv patří historickým exponátům

 Nejstarším exponátem expozice Tis- 
kařství je dřevěný knihtiskařský lis 
z  přelomu 17. a 18. století, vyrobený 
pro jezuitskou tiskárnu v pražském Kle-
mentinu. Podobných strojů se na světě 
dochovalo již jen asi 60 kusů. Snad nej-
krásnějším exponátem je knihtisková 
rotačka MAN z roku 1876, která byla 
jako první stroj svého druhu zakoupena 

pro Místodržitelskou tiskárnu v Praze. 
Podobných strojů se v Evropě dochova-
lo také jen několik kusů.
 Nejdůmyslnější stroj tiskárenské ex-
pozice představuje řádkový sázecí stroj 
Linotype, geniálně zkonstruovaný Ott-
marem Mergenthallerem a vyrobený 
v roce 1920.
 Obdiv ke starým tiskařům pak vyvolá-
vá knihtiskový lis Anger, tzv. Amerikán-
ka, z roku 1910 a vzorně zrestaurovaný 
knihtiskový rychlolis Liliput z roku 1877, 
které byly ještě poháněny šlapáním 
a  k  jejichž obsluze byla třeba značná 
dávka šikovnosti i fyzické zdatnosti.
 (text + foto -rur-)

I stará rotačka představuje stále krásný kus techniky

První tiskařské lisy měly svůj vzor v lisech na vinnou révu

Práce u ručních lisů vyžadovala nejen fortel, ale i fyzickou sílu



NABÍZEJÍ VÝHODY PRO člENy OS KOVO
Za oddechem a poznáním s CK Vega Tour

OS KOVO uzavřel v rámci servisu pro své členy smlouvu o spolupráci s CK Vega Tour. 
Ta se specializuje na autokarové poznávací zájezdy po Evropě, dopravu k moři v Itálii a Chorvatsku, plavby 
a v zimě na cesty do francouzských Alp. Kovák hovořil s ředitelem této CK Pavlem Zelingerem.

• Proč jste se rozhodli pro spolupráci s OS KOVO a co nabízíte jeho členům?
Členové OS KOVO představují jednu z našich velkých cílových skupin. Výho-
dy nabízíme jak pro naši základní nabídku, tak pro poznávací zájezdy, které 
si lidé nejsou schopni sestavit sami, protože je to pro ně samostatně namá-
havé a i drahé. Máme zkušenosti z  destinací a dovedeme zařídit zájezd 
takovým způsobem, aby naši klienti viděli vše, co se nabízí a zájezd byl při-
tom cenově přijatelný. Jen loni jsme tak vyvezli okolo 5 700 klientů právě na 
jednodenní poznávací zájezdy.

• Umíte kromě individuálních zájezdů i cesty pro kolektivy?
V našem týmu máme profesionály, kteří jsou schopni zajistit zájezd na míru. Naše nabídka začíná 
klasickým pronájmem autobusu na určitou cestu a jsme také schopni připravit celý pobyt. Ne pouze 
jednodenní, ale i vícedenní zájezdy, popř. zájezdy s nějakým programem, kulinářské zájezdy, zájezdy 
za vínem, lázeňské zájezdy atd. Zařídíme, cokoli si kdo řekne v rámci Evropy a autokarové přepravy.
• Jezdíte autobusy. Někteří lidé se cest v nich obávají. Co byste jim řekl?
Náš vozový park čítá 150 vozidel, průměrné stáří je do tří let. Všechny autobusy jsou vybavené ABS, 
většina má automatické udržování v jízdních pruzích, upozornění na únavu řidiče a další bezpečnostní 
systémy. Samozřejmostí jsou klimatizace, toalety, wi-fi připojení k internetu zdarma, ve vybraných 
vozech jsou zásuvky pro nabití notebooků a telefonů a cestu lidem zpříjemní sledování videa.
• Jste CK, která nabízí zájezdy po běžnou peněženku, ale v nabídce má i exkluzivní věci.
Letos poprvé nabízíme plavby po Jaderském moři luxusní jachtou. Není to žádný poznávací zájezd, 
kde vás někdo neustále popohání, abyste v nejkratším čase viděli co nejvíce věcí. Tady je to postavené 
výlučně na opravdovém zážitku a pohodě. Ráno s vámi jachta odjede třeba do nějaké zátoky, kde se 
koupete úplně sami, navečer jste pak v nějakém městě, kde můžete poznávat, zajít si na večeři nebo 
se jít někam bavit. Jachta je pro 40 osob. Nic velikého, ale je luxusně vybavená. Má bazén, posilovnu, 
restauraci, prostě veškerý komfort.
• Můžete ještě jednou větou shrnout výhody pro naše členy?
Členové OS KOVO mají desetiprocentní slevu na zájezdy a pro skupiny je to tak, že naceňujeme celý 
autobus, který samozřejmě vyjde ještě levněji.
• Děkujeme za informace. Podrobnosti k nabídce CK Vega Tour pro kováky najdete na intranetu OS 
KOVO v sekci Služby členům. Informace získáte také na www.vegatour.com.
A JEŠTě NěCO: Kovák ve spolupráci s CK Vega Tour připravil překvapení pro své čtenáře. Jaké, to se dovíte už v příštím čísle.

Jachta pro dobrodružnou plavbu 
až 40 lidí najednou

Italská Florencie s proslaveným 
krytým mostem

Berlínský Festival světel

Plitvická jezera v Chorvatsku 
jsou neopakovatelná

Pro CK Vega Tour jsou typické 
moderní pohodlné autobusy

Pavel Zelinger, ředitel CK Vega 
Tour, která byla letos už podru-
hé v řadě oceněna prestižní 
cenou Business Superbrands 

Zkuste luxusní wellness & spa hotel v Jeseníku
Novým partnerem, poskytujícím zvýhodněné služby členům OS KOVO, se stal rovněž luxusní wellness & spa hotel v Jeseníku 
Villa Regenhart. První pobyty zde jsou možné již od června 2016.

Zvýhodněná nabídka pro členy OS KOVO v roce 2016
3denní pobyt – V ceně 2 580 Kč/osoba (běžná cena 3 580 Kč – ušetříte 1 000 Kč) 
5denní pobyt – V ceně 5 180 Kč/osoba (běžná cena 7 520 Kč – ušetříte 2 340 Kč) 
Ubytování je ve dvoulůžkovém pokoji s příslušenstvím nebo ve stylovém pokoji kategorie superior, stravování formou polopenze.

V hotelovém wellnes je připraven například vnitřní bazén s římskými lavicemi, vodo-
pádem a masážními tryskami, 3 typy saun (parní, finská a solná). Zažít můžete mimo 
jiné masáž lávovými kameny, vykoupat se večer pod hvězdami v luxusní vířivé vaně 
jacuzzi nebo v hydromasážní vaně s unikátním omlazovacím systémem Microsilk. 
V krásném prostředí Jeseníků lze provozovat turistiku i cykloturistiku.

Pobyt objednávejte na tel. hotelové recepce +420 588 886 640.
Při objednávce uveďte, že jste členové OS KOVO, a základní organizaci, u níž jste evido-
váni. Další informace naleznete na www.villaregenhart.cz nebo na Intranetu OS KOVO.

V hotelu Villa Regenhart můžete 
relaxovat v luxusní vířivé vaně jacuzzi
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Správné znění tajenky z čísla 8: Nemocenská bez poklesu životní úrovně. Správně luštil, a štěstí při losování měl, Radek Ambroz 
z Velkých Opatovic. Blahopřejeme! Dostane výhru od vydavatelství Enigma, které připravuje naši křížovku. Je také vydavatelem časopisu 
Křížovky pro každého (další čísla vychází 7. a 21. června). Na tajenku z tohoto čísla čekáme do 15. června na doručovací adrese redakce 
nebo na e-mailu: novakova.miloslava@cmkos.cz.


