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Předseda ČMKOS Josef Středula v úvodu 
protestního mítinku upozornil na nedůstoj-
né podmínky zaměstnanců v České republi-
ce. „Dost bylo levné práce v České republice, 
zaměstnanci mají za svou práci dostat tako-
vou mzdu, která jim zajistí spokojený život,“ 
řekl. Upozornil také na skutečnost, že pra-
cující u nás odpracují v průměru o 400 ho-
din ročně více než jejich němečtí kolegové, 
a to při třetinových mzdách. „Přes dva milio-
ny zaměstnanců u nás pracuje v rizikových 
pracovištích,“ dodal. Z toho tisíce z nich jsou 
zaměstnány v provozech, kde jsou vystaveni 
podstatnému riziku vzniku rakoviny.   
V průběhu mítinku vystoupilo několik zá-
stupců odborových svazů, kteří účastníkům 
přiblížili specifi cké problémy odvětví, v nichž 
působí. Jaroslav Souček, předseda Odbo-
rového svazu KOVO, ve svém projevu oko-
mentoval téma minimální mzdy. „Nárůst 
minimální mzdy v České republice v minu-
lých letech rozhodně nezničil žádná pra-
covní místa a neměl žádný negativní vliv na 
pracovní trh. To je jen donekonečna opako-
vaný argument takzvaných ekonomických 
expertů, kteří jsou protlačováni do médií, 
aby masírovali veřejné mínění,“ konstatoval 
Jaroslav Souček. Podle jeho slov k obdobným 
závěrům dospěli rovněž autoři odborných 
studií v zahraničí. „Růst minimální mzdy tla-
čí na růst mezd v celé ekonomice, a tedy 
i v soukromé sféře. I když teď v průmyslu pra-
cuje za minimální mzdu velmi malý počet za-

městnanců, její růst celkově posouvá mzdo-
vou hladinu směrem vzhůru. A to je přece 
cílem odborů. A mělo by to být i zájmem 
politiků a zodpovědných zaměstnavatelů,“ 
uvedl předseda kováků. „Považují nás za do-
morodce, které lze vyždímat tak, jako to po 
staletí dělali ve svých zámořských koloniích,“ 
podotkl Jaroslav Souček k přístupu některých 
zahraničních korporací vůči českým zaměst-
nancům.
Hostem protestního setkání byla rovněž 
uznávaná ekonomka, docentka Ilona Švih-
líková. „Kampaň za konec levné práce je asi 

jedna z nejúspěšnějších vůbec, jako odbo-
ry přispíváte k tomu, že se Česká republika 
konečně pomalu vydává na cestu, jak pře-
stat být kolonií,“ řekla ekonomka. Ocenila, 
co vše odbory během uplynulých let pro za-
městnance a celou společnost dokázaly. „Být 
v odborech vyžaduje pořádnou dávku odva-
hy. Hrozí ale jedno velké nebezpečí, když se 
objeví úspěch, vždy se najde někdo, kdo se 
podle známého rčení ,Divide et impera‘ (Roz-
děl a panuj – pozn. red.) pokusí vás rozdělit. 
Nenechme se rozdělit, to je přesně to, na co 
někdo čeká,“ varovala.  (jom)  

Zhruba třináct set odborářů sdružených v Českomoravské konfederaci odborových svazů (ČMKOS) se v úterý 11. září dopo-
ledne sjelo ze všech koutů České republiky do pražské Arény Sparta. V pořadí již čtvrtý mítink se věnoval nejen hlavnímu 
tématu, jímž jsou diskriminující mzdy tuzemských zaměstnanců, zrušení karenční doby, minimální mzda, ale krom jiného 
také rizikové práci, již musejí zaměstnanci v mnoha fi rmách vykonávat. Na akci přijelo téměř pět set členů Odborového sva-
zu KOVO.

Proč být v odborech a co udělat pro to, aby do odborů vstoupilo víc mladých lidí, a jak prosazovat nové myšlenky, o tom se 
mimo jiné diskutovalo na sedmém ročníku Setkání mladých kováků v Louňovicích pod Blaníkem. Přes šedesát nadšených mla-
dých odborářů z Polska, Dánska, Německa a České republiky během třídenního setkání, které začalo v pátek 7. září, vymýšlelo 
slogany, sdělovalo si zkušenosti a sportovalo. Za hlavní motto akce zvolili organizátoři slogan: „Mladí chtějí být slyšet.“ 

Odbory potřebují mladou krev
Podle účastníků, kteří absolvovali někte-
rou z dřívějších akcí, šlo o jedno z nejlep-
ších a nejdynamičtějších Setkání mladých 
kováků vůbec. Během úvodního večera, 
který zahájil a moderoval místopředse-
da Odborového svazu KOVO společně se 
svým kolegou Ondřejem Bujokem, mís-
topředsedou kováků z Třineckých železá-
ren, prezentovali mladí své důvody, proč 
do odborů vstoupili a jaké zkušenosti jim 
to přineslo. 
„Osobně jsem si z tohoto setkání, jehož or-
ganizace je vždy mimořádně náročná, a ji-

nak tomu nebylo ani tentokrát, odnesl vel-
mi dobrý pocit. Je vidět, že mladí lidé vní-
mají důležitost odborů a chtějí jim do žil 
vlít novou krev. Uvědomují si, že žijeme 
v době, která s sebou přináší nové pro-
blémy, nové výzvy, na které je nutno krea-
tivně reagovat,“ shrnul své dojmy ze 
setkání místopředseda OS KOVO Tomáš 
Valášek. Podělil se s účastníky o svůj vlast-
ní příběh z dob, kdy jako mladý odborář 
a zaměstnanec strojírenské fi rmy před 
osmnácti lety přesvědčil zbytek zaměst-
nanců o nutnosti postavit se za svá práva,
což znamenalo vyvolání nestandardního

V pražské Aréně Sparta odbory ukázaly svou sílu

Mladí kováci ze čtyř evropských zemí jednali o další strategii

10 Cestování
bez rizika

Na mítinku se sešly stovky lidí z mnoha odborových svazů.  FOTO: Josef Kůta

pokračování na straně 3 

Mladí evropští odboráři prokázali odvahu
i ve sportovních disciplínách.  FOTO: O. Bujok
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Uzavírání kolektivních smluv i situace v jednotlivých podnicích a regionech byly předmětem 8. zasedání Předsednictva Odboro-
vého svazu KOVO. Jeho členové se sešli ve čtvrtek 6. září v pražské centrále odborového svazu v Domě odborových svazů na ná-
městí W. Churchilla. Předsednictvo rovněž potvrdilo termín konání 4. zasedání Rady OS KOVO. To proběhne 17. října v Kulturním 
centru Aldis v Hradci Králové. 

Zmocněnec Kraje Vysočina Roman Bence 
zmínil aktuální vývoj ve společnosti Auto-
motive Lighting, v níž zaměstnanci počátkem
května vyhlásili stávkovou pohotovost. 
„Ve společnosti se podařilo nastartovat 
základní organizaci, která má sedm set 
členů. V současnosti stále ještě trvá stáv-
ková pohotovost,“ řekl Roman Bence. Jak 
dodal, došlo během kolektivního vyjedná-
vání k pozitivnímu posunu. Podle aktuál-
ních informací byl již odborářům přidělen 
zprostředkovatel. Rozklad zaměstnavate-
le byl ministerstvem zamítnut a základní 
organizace tak může podnikat další kro-

ky směřující k uzavření kolektivní smlouvy. 
Předseda kováků Jaroslav Souček referoval
o nejnovějším vývoji v „problematických 
fi rmách“ DEZA a ZODIAC. Další informa-
ce doplnil místopředseda Libor Dvořák. 
Účastníci jednání se rozsáhle věnova-
li okolnostem kolem chystaného prode-
je ArcelorMittal Ostrava. Centrála kováků 
sjednala pro tamní odbory analýzu u reno-
mované fi rmy Syndex. Ta má ostravským 
odborářům zajistit podrobné informace 
o subjektech, jež se ucházejí o koupi této 
společnosti. K té by mělo dojít již koncem 
září. Uhrazení nákladů na expertní posu-

dek řeší vedení OS KOVO s funkcionáři ZO 
OS KOVO v ArcelorMittal.

Firmy se perou o zaměstnance
Zástupce Olomouckého kraje Zdeněk 
Zecha upozornil na citelný nedostatek 
dělnických profesí, v té souvislosti zmínil 
zejména soustružníky, strojaře či seřizova-
če CNC strojů. S obdobnými problémy se 
potýkají rovněž v Moravskoslezském kraji. 
„Zejména ve Frýdku-Místku nejsou lidi, od-
borné profese už úplně chybí a fl uktuace, 
zejména mladých lidí, je obrovská, spous-
ta mladých nemá zájem pracovat,“ shrnul 
vývoj na trhu práce jeden z moravskoslez-
ských zmocněnců, Luděk Lúčan. 
Velmi složitá je situace v Libereckém kraji. 
„Firmy se přetahují o zaměstnance, před-
hánějí se v tom, jak je získat. Někde nabí-
zejí náborové příspěvky od 50 až do 150 
tisíc korun,“ řekla liberecká zmocněnkyně 
Alexandra Hrušovská. Firmy v regionu se 
snaží zajistit budoucí pracovní síly spon-
zorováním učňů a studentů průmyslových 
škol. Situace dokonce dospěla do stadia, 
že zaměstnavatelé přijímají i ty, které by 
dříve jednoznačně odmítli. 
Předsednictvo se rovněž zabývalo vý-
vojem členské základny. „V některých 
fi rmách vstupují do odborů i ukrajinští 
dělníci,“ upozornil na zajímavou skuteč-
nost Rudolf Procházka z Královéhradec-
kého kraje. V Hradci Králové se úspěšně 
daří překlápět některá seskupení členů na 
základní organizace. „V tuto chvíli máme 
celkem v OS KOVO přes 600 základních 
organizací a k tomu 70 seskupení členů,“ 
uvedl místopředseda OS KOVO Libor Dvo-
řák.  (jom)

Ve sportovním areálu obce Nečtiny uspořádala odboro-
vá organizace OS KOVO ŠKODA TURBÍNY Plzeň, působící ve 
fi rmě ŠKODA DOOSAN POWER s.r.o., v sobotu 1. září pro 
své členy, zaměstnance a jejich rodinné příslušníky spo-
lečenskou akci u příležitosti konce prázdnin. Tato akce je 
pořádána již tradičně vždy první sobotu v měsíci září.
Stejně jako předchozí ročníky byl i ten letošní velmi dobře při-
pravený a zorganizovaný. Co však odboráři ovlivnit nemoh-
li, bylo počasí.  I přes jeho nepřízeň se do Nečtin sjelo více než 
650 účastníků. Rodiče s dětmi si užili jak dobrého jídla a pití, tak
i dobré muziky a děti měly předškolní pouť. Kolotoče, elek-
trická autíčka, skákací hrady a další atrakce byly využity
na sto procent. Velkým zájmem se mohla pochlubit skupina
malých hasičů, tří a čtyřletých dětí z Kralovic. Jejich vystoupení
bylo profesionálně nacvičené a zásah u požáru, s využitím 
reálného vodního proudu, ohromil diváky dokonalostí a sehra-
ností skupiny. 
Stejně jako minulý rok byla akce doplněna i o propagační stan 
OS KOVO, v němž specialisté z RP OS KOVO Plzeň poskytovali 
právní rady a rozdávali propagační materiály OS KOVO. Nepří-
zeň počasí ovlivnila počet účastníků, ale ti, co přišli, měli o to větší 
příležitost si užít všechny atrakce připravené odborovou 
organizací pod vedením jejího předsedy Jardy Seemanna. 
Někteří účastníci využili příležitosti a s představitelem OS KOVO – 

místopředsedou svazu Tomášem Valáškem – pohovořili o svých 
problémech i o problémech v zaměstnání a o možnostech zlep-
šování pracovních podmínek obecně. Největší poděkování patří 
všem pořadatelům, kteří odvedli kus dobré práce i za zhoršených 
povětrnostních podmínek.  JUDr. Vladimír Štich 

Předsednictvo OS KOVO potvrdilo termín zasedání Rady

Kováci v Nečtinách zpestřili dětem konec prázdnin

Zástupci z regionů se na jednání shodli, že trh práce trpí kritickým nedostatkem odborných 
profesí.  FOTO: jom

Navzdory deštivému počasí navštívilo akci skoro sedm set lidí.  
 FOTO: Tomáš Valášek
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Podle dostupných údajů vzrostly mzdy v kovoprůmyslu v 1. pololetí roku 2018 oproti stejnému období roku předcházejícího 
o 7,9 % a dosáhly výše 34 027 Kč. Tato průměrná mzda se týká podniků s více než 50 zaměstnanci. Pokud se podíváme na podni-
ky s více než 100 zaměstnanci, je tato hodnota ještě o něco vyšší, tedy 34 636 Kč za měsíc, meziroční nárůst v této skupině pod-
niků je 8 %. Vyplývá to z analýzy dat OS KOVO.

Je samozřejmé, že mzdy nerostou 
všude stejně. Pokud se podíváme na 
jednotlivé ekonomické činnosti, není pře-
kvapením, že nejvyšší mzdy jsou v auto-
mobilovém průmyslu. I zde však najdeme 
velké rozdíly, pokud porovnáme mzdy fi -
nalistů a výrobců dílů. V 1. pololetí 2018 
dosáhly mzdy výrobců dílů a příslušenství 
pro automobilový průmysl jen něco přes 
60 % mezd výrobců motorových vozidel 
a jejich motorů. 

Nejnižší mzdy byly v odvětví Výroba kovo-
vých konstrukcí a kovodělných výrobků, 
kde průměrná mzda dosahuje necelých 
90 % průměrné mzdy v kovoprůmyslu. 
Rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší průměrnou 
mzdou podle odvětví, tedy mezi mzdou 
v automobilovém průmyslu a ve výrobě 
kovových konstrukcí, činí 7 821 Kč. 
Velké jsou také regionální rozdíly. Nejvyšší 
je průměrná mzda ve Středočeském kraji, 
nejnižší v kraji Karlovarském. Rozdíl ve výši 

těchto mezd dosahuje hodnoty 17 397 Kč,
neboli průměrná mzda v Karlovarském 
kraji dosahuje pouze necelých 62 % mzdy 
v kraji Středočeském. 
V kovoprůmyslu, v podnicích s více než 50 
zaměstnanci, bylo v 1. pololetí 2018 za-
městnáno 569 763 osob v 2 045 podnicích. 
Kromě kmenových zaměstnanců pracova-
lo v kovoprůmyslu dalších 53 393 agentur-
ních zaměstnanců, jejichž podíl tak dosáhl 
9,4 %.  (Ing. Alena Paukrtová)

Mzdy v kovoprůmyslu vzrostly o osm procent

postupu, kterým byla „divoká stávka“. 
Teprve tento krok přiměl zaměstnavatele, 
aby pochopil, že odbory nelze přehlížet, a 
zaměstnanci dosáhli zvýšení mezd.

Různé země, podobné problémy
Jeden z dánských kolegů popsal tristní 
podmínky, jimž v době, kdy žil a pracoval 
ve Velké Británii, musel čelit až do chvíle, 
než se neúměrnému tlaku zaměstnavate-
le vzepřel a s pomocí odborů si vydobyl 
svá práva. „Pracoval jsem 66 hodin týdně, 
neměl jsem skoro žádné volné víkendy,“ 
popsal, co jej přivedlo k rozhodnutí anga-
žovat se v odborovém svazu. V podobném 
duchu se vyjádřila řada účastníků setká-
ní v Louňovicích. Shodli se nejen na tom, 
že je nutné, aby se o práci v odborech za-
jímalo více mladých lidí, ale především na 
tom, aby mladá generace vnesla do světa 
odborů nové myšlenky. 
„Odbory mi obrovsky pomohly i v osob-
ním životě, díky nim jsem například 
prošel školením fi nanční gramotnosti. Po-
mohlo mi to poprat se nejen se svou životní 
situací, ale dokázal jsem díky tomu pomoct 
i jiným lidem. Zmíním se jen o jednom 
příkladu – setkal jsem se s mladou ženou, 
která se dostala do velkých fi nančních 

problémů. A díky tomu, že mi odbo-
ry umožnily absolvovat školení a orien-
tovat se v otázce fi nancí, dokázal 
jsem jí poradit, co má dělat, jaké kro-
ky má podniknout. Díky tomu je její 
dnešní životní situace mnohem lepší 
a má vyhlídky na normální a spokojený 
život,“ popsal Václav Dvořák ze základní 
organizace kováků ve společnosti Rota-

rex jeden z přínosů členství v odborech.
 
Nejde o věk, ale o odhodlání
„Téma setkání bylo ,Mladí chtějí být sly-
šet!‘, ale to neznamená, že chceme ostat-
ní překřičet. Dnešní mladí odboráři mají 
čím přispět, ať už znalostí nových tech-
nologií a sociálních sítí, tak schopnos-
tí nekonvenčně přistupovat k řešení 
určitých problémů. Tato vlastnost se 
u některých odborářů s léty vytrácí
a stávají se z nich tak trochu ,dinosauři‘. 
Pojem ,mladý odborář‘ pro mě tedy 
neznamená člověka určité věkové 
hranice, ale člověka, který dokáže 
vystoupit ze své komfortní zóny a sebe-
kriticky posuzovat svá rozhodnutí. Člově-
ka, který je otevřen jiným názorům a chce 
pomoci ostatním i za cenu osobní obě-
ti,“ popsal svůj pohled na odbory jeden 
z nejaktivnějších mladých kováků Ond-
řej Bujok. „Musíme se do činnosti odborů 
co nejaktivněji zapojit my sami a vnášet 
a prosazovat v nich nové věci a podněty. 
Jsme mladí, naše generace umí zacházet 
s novými technologiemi, umí pracovat 
s informacemi, má nové požadavky. Měla 
by se proto do odborů zapojit mnohem víc 
a vnést do nich nové impulzy a myšlen-
ky,“ dodal Václav Dvořák.  (jom)

pokračování ze strany 1 

Setkání ukázalo, že mladí chtějí, aby jim odbory naslouchaly.   FOTO: jom

Nejúspěšnější ze sportovních týmů  kováků.  FOTO: jom
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Legislativa | JUDr. Jiří Podhajský, pověřený právník OS KOVOOkénko do regionu | Mgr. Radek Zákon, vedoucí RP pro Ústecký a Liberecký kraj

Přehled událostí z Ústeckého a Libereckého kraje

Na základě schvále-
ných plánů činnosti Re-
gionálního pracoviště
OS KOVO v Ústí nad La-
bem (dále jen RP UL) 
a Rad krajských sdru-
žení (dále jen KS) Libe-
reckého a Ústeckého 
kraje je nastavena běž-
ná agenda a zajiště-

ní činnosti jednotlivých základních odbo-
rových organizací (dále jen ZO) OS KOVO 
a členů OS KOVO. V současnosti působí 
v těchto dvou regionech, které podporu-
je naše RP UL, celkem 83 ZO OS KOVO, ve 
kterých je organizováno zhruba 6700 čle-
nů OS KOVO dle § 12 Stanov OS KOVO 
(a celkem cca 7800 všech členů). Dalších 
devět ZO OS KOVO je v likvidaci, z toho 
šest dlouhodobě. Od roku 2017 se nám po-
dařilo založit jedno seskupení členů, kte-
ré je ale v současné době rozhodnutím 
svých členů již transponováno do základ-
ní organizace, a 13 nových ZO OS KOVO. 
Tyto ZO vznikly ve všech případech na 
základě požadavků zájemců ze stran za-
městnanců, kteří se na nás sami obrátili 
s tím, že mají zájem vstoupit do OS KOVO, 
protože již dříve měli nějakou pozitivní 
vlastní osobní zkušenost s činností naše-
ho RP UL a jejími poskytovanými služba-
mi či se o naší práci a činnosti dozvěděli 
od svých známých či kolegů v práci. To je 
zcela jistě pozitivní zjištění, které nám dává 
určitou zpětnou vazbu na rozsah a kvalitu 
služeb poskytovaných prostřednictvím OS 
KOVO. 
Zcela určitě se v tomto trendu odráží i to, 
že nás čím dál častěji oslovují i členové 
v současnosti jiných odborových svazů, 
kteří jsou nespokojeni s prací svých od-
borových zástupců či svazů, s tím, zda by 
mohli vstoupit do OS KOVO. Takovýmto

požadavkům se nebráníme a jsme při-
praveni zajistit poskytování poradenské, 
organizační a metodické pomoci i těmto zá-
jemcům a potenciálním členům OS KOVO.  
V současnosti jednáme se zájemci o vstup 
do OS KOVO od dalších pěti zaměstnava-
telů. Někdy se setkáváme i s případy, kdy 
představitelé těch odborových organizací 
či svazů, od kterých členové přestupují do 
OS KOVO, začnou „bojovat“ i proti svým 
vlastním bývalým členům a snaží se do-
konce na takovouto spolupráci přemluvit 
i zaměstnavatele. Výsledkem je pak situa-
ce, kdy odbory ve fi rmě vzájemně nespo-
lupracují a nejsou schopny se shodnout na 
dalším postupu vůči zaměstnavateli, čímž 
poškozují svoje vlastní zájmy. 
Konference KS, které se svolávají dvakrát 
v roce a Rady KS, které se scházejí deset-
krát v roce, stanovily pro rok 2018 následu-
jící regionální priority:
1) Podpora vzniku nových odborových 

organizací nebo seskupení.
2) Zajištění souladu veřejného rejstříku se 

základními předpisy ZO OS KOVO.
3) Provedení elektronické evidence všech 

odevzdaných podnikových kolektivních 
smluv.

RP UL se podařilo v rámci plnění těch-
to priorit v červenci 2018 dokončit úpl-
nou elektronickou evidenci odevzdaných 
PKS, které zařadila do své interní databáze, 
a zajistit shodu veřejného rejstříku a zá-
kladních dokumentů všech ZO.   
I když nemají naše regiony zastoupení 
v Komisi mladých OS KOVO, snažíme se 
ve spolupráci s dotčenými ZO OS KOVO 
o pořádání různých sportovních či vol-
nočasových aktivit, kde je snahou zapo-
jení co možná největšího počtu mladých 
kováků. Jedná se např. o pravidelné sou-
těže v bowlingu, jednorázové akce sjíž-
dění řeky či opakovaná setkání kováků 

v Hradci u Kadaně, kterého se pod pořa-
datelstvím ZO OS KOVO ZKL Klášterec 
zúčastňuje každoročně přibližně 80 členů 
OS KOVO z regionu. 
Pro rok 2019 mimo akce v rámci regionu 
připravujeme i společné setkání s mladý-
mi kováky Jihočeského kraje, se kterými 
chceme absolvovat vícedenní sjíždění řeky, 
a pokusíme se tuto spolupráci rozšířit i do 
Plzeňského či Karlovarského regionu.

Situace ve fi rmách a jejich odborových 
organizacích
Většina ZO OS KOVO z našeho regionu jsou 
menší organizace, s počtem členů do 100, 
navíc v čele s neuvolněným funkcionářem. 
To samozřejmě klade specifi cké nároky na 
požadované služby, včetně zastupování 
v jednání o pracovněprávních záležitostech 
se zaměstnavatelem a při vyjednávání ko-
lektivních smluv. 
U většiny zaměstnavatelů se daří v rám-
ci kolektivního vyjednávání sjednávat kva-
litní kolektivní smlouvy, ve kterých se 
odráží nejenom úsilí ZO o prosazení svých 
požadavků, ale samozřejmě i tlak na za-
městnavatele z oblasti nabídky trhu práce 
a z oblasti nárůstu platů zaměstnanců 
v rozpočtové a příspěvkové sféře. 
Déletrvajícím problémem, který má bohu-
žel značný dopad do sociálního postavení 
zaměstnanců, je otázka exekucí, případně 
osobních insolvencí zaměstnanců. Počet 
takovýchto případů se meziročně navyšuje 
a s tím souvisí značné množství poskytová-
ní právní pomoci v oblasti exekučních titulů 
a osobních bankrotů. 

Co je nového na regionálním pracovišti
Po výměně na pozici odborně admi-
nistrativní pracovnice, která z pohledu 
našeho RP UL dopadla uspokojivě, se 
v nejbližším horizontu 3–5 let bude muset 
naše RP UL zabývat otázkou generační vý-
měny jednotlivých pracovníků RP UL, kte-
ří budou postupně odcházet do důchodu. 
Na tuto výměnu se musíme společně s od-
povědnými funkcionáři regionu a OS KOVO 
dobře připravit a zajistit kvalitní profesní 
náhradu tak, abychom byli schopni reago-
vat na požadavky a nabídky trhu práce.

Závěrem
Připravujeme se společně se zástupci 
ZO OS KOVO na rozhodující okamžiky 
kolektivního vyjednávání. Ne vždy se po-
daří dojednat vše, co bychom si přáli. Je 
proto nutné využít všech možností, které 
OS KOVO svým členům nabízí, a to zejména 
profesní odbornou pomoc prostřednictvím 
svých pracovníků na jednotlivých RP nebo 
centrále v Praze. Společně to dokážeme!

Děkuji všem za spolupráci, zejména svým 
kolegům z RP UL a funkcionářům z jed-
notlivých ZO OS KOVO Ústeckého a Libe-
reckého kraje, se kterými denně řešíme 
společné problémy.

Hezké babí léto na dvou kolech.

Požadujeme:
• vzdělání SŠ, VŠ, včetně čerstvých absolventů
• odborné stavební znalosti a znalosti technických zařízení budov
• orientace ve stavebním právu
• znalost vyhodnocování efektivnosti vynaložených prostředků
• organizační a komunikační schopnosti
• znalost práce na PC (word, excel)
• řidičský průkaz B (pracovní cesty v rámci ČR)
 Vaším úkolem bude zejména:
• příprava plánu a jeho vyhodnocování
• zajišťování oprav a rekonstrukcí
• sledování technického stavu objektů
• vedení agendy správy nemovitostí

Písemné přihlášky se stručným životopisem a přehledem dosavadní praxe zašlete na adresu:
Odborový svaz KOVO, nám. W. Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 – Žižkov nebo na 
e-mail: komarek.pavel@cmkos.cz
Bližší informace: na tel. čísle: 602 752 122 - Ing. Pavel Komárek
Více na: www.oskovo.cz

OS KOVO přijme specialistu - stavebního technika 
- dozor, správa dokumentačního fondu 
Odborový svaz KOVO se sídlem v Praze 3, nám. W. Churchilla 1800/2
přijme do pracovního poměru na dobu neurčitou specialistu - stavební 
technik - dozor, správa dokumentačního fondu pro pracoviště OS KOVO 
v Praze, nám. W. Churchilla 1800/2, Praha 3 - Žižkov

Nabízíme:
• pracovní poměr na dobu neurčitou
• základní mzda 40 000,- Kč + odměny
• zapracování a možnost odborného růstu
• zaměstnanecké sociální výhody, pět týdnů dovolené
• nástup možný ihned
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Legislativa | JUDr. Jiří Podhajský, pověřený právník OS KOVO

V podniku jsou zaměstnaní agenturní zaměstnanci. Kmenoví zaměstnanci jsou znepokojeni 
a nesouhlasí s touto situací. P. Š., Chrastava

Legislativa | JUDr. Jiří Podhajský, pověřený právník OS KOVOFinance | Ing. Bohuslav Chudárek, specialista pro mzdy a kolektivní vyjednávání, 
RP OS KOVO Ústí nad Labem, DP Liberec

Zaměstnávání agenturních zaměstnanců

Právní rámec:
Problematika je řešena 
v zákoníku práce (dále 
jen ZP), hlava V: Agen-

turní zaměstnávání  §  307a.
Za závislou práci podle § 2 se považují také 
případy, kdy zaměstnavatel na základě povo-
lení podle zvláštního právního předpisu (dále 
jen „agentura práce“) dočasně přiděluje své-
ho zaměstnance k výkonu práce k jinému za-
městnavateli na základě ujednání v pracovní 
smlouvě nebo dohodě o pracovní činnosti, 
kterým se agentura práce zaváže zajis-
tit svému zaměstnanci dočasný výkon prá-
ce podle pracovní smlouvy nebo dohody 
o pracovní činnosti u uživatele a zaměst-
nanec se zaváže tuto práci konat po-
dle pokynů uživatele a na základě dohody 
o dočasném přidělení zaměstnance agen-
tury práce, uzavřené mezi agenturou práce 
a uživatelem.
§ 307b
Agentura práce a uživatel jsou povin-
ni zajistit, aby zaměstnanec agentury 
práce nebyl dočasně přidělen k výkonu 
práce u uživatele, u něhož:
a) je současně zaměstnán v základním 
pracovněprávním vztahu, nebo
b) konal anebo koná v témže kalendář-
ním měsíci práci na základě dočasného 
přidělení jinou agenturou práce.
§ 308
(1) Dohoda agentury práce s uživatelem 
o dočasném přidělení zaměstnance agen-
tury práce musí obsahovat:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, po-
případě rodné příjmení, státní občanství, 
datum a místo narození a bydliště dočas-
ně přiděleného zaměstnance,
b) druh práce, kterou bude dočasně 
přidělený zaměstnanec vykonávat, včet-
ně požadavků na odbornou, popřípadě 
zdravotní způsobilost nezbytnou pro ten-
to druh práce,
c) určení doby, po kterou bude dočasně 
přidělený zaměstnanec vykonávat práci 
u uživatele,

d) místo výkonu práce, 
e) den nástupu dočasně přiděleného za-
městnance k výkonu práce u uživatele,
f) informace o pracovních a mzdových 
nebo platových podmínkách zaměst-
nance uživatele, který vykonává nebo by 
vykonával stejnou práci jako dočasně při-
dělený zaměstnanec, s přihlédnutím ke 
kvalifi kaci a délce odborné praxe (dále jen 
„srovnatelný zaměstnanec“), 
g) podmínky, za nichž může být dočasné 
přidělení zaměstnancem nebo uživate-
lem ukončeno před uplynutím doby, na 
kterou bylo sjednáno; není však možné 
sjednat podmínky pro ukončení doby do-
časného přidělení před uplynutím doby, 
na kterou bylo sjednáno pouze ve pro-
spěch uživatele,
h) číslo a datum vydání rozhodnutí, kte-
rým bylo agentuře práce vydáno povolení 
ke zprostředkování zaměstnání.
(2) Dohoda agentury práce s uživatelem 
o dočasném přidělení zaměstnance agen-
tury práce musí být uzavřena písemně.

§ 309
(1) Po dobu dočasného přidělení zaměst-
nance agentury práce k výkonu práce 
u uživatele ukládá zaměstnanci agentu-
ry práce pracovní úkoly, organizuje, řídí 
a kontroluje jeho práci, dává mu k tomu 
účelu pokyny, vytváří příznivé pracovní 
podmínky a zajišťuje bezpečnost a ochra-
nu zdraví při práci, uživatel. Uživatel však 
nesmí vůči zaměstnanci agentury práce 
právně jednat jménem agentury práce.
(2) Agentura práce přiděluje zaměstnan-
ce k dočasnému výkonu práce u uživatele 
na základě písemného pokynu, který ob-
sahuje zejména:
a) název a sídlo uživatele,
b) místo výkonu práce u uživatele,
c) dobu trvání dočasného přidělení,
d) určení vedoucího zaměstnance uživa-
tele oprávněného přidělovat zaměstnan-
ci práci a kontrolovat ji,
e) podmínky jednostranného prohlášení 
o ukončení výkonu práce před uplynutím 

pokračování na straně 6 
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doby dočasného přidělení, byly-li sjedná-
ny v dohodě o dočasném přidělení za-
městnance agentury práce (§ 308 odst. 1 
písm. g),
f) informaci o pracovních a mzdových 
nebo platových podmínkách srovnatelné-
ho zaměstnance uživatele.
(3) Dočasné přidělení končí uplynutím 
doby, na kterou bylo sjednáno; před uply-
nutím této doby končí dohodou mezi 
agenturou práce a dočasně přiděleným 
zaměstnancem, popřípadě jednostranným 
prohlášením uživatele nebo dočasně přidě-
leného zaměstnance podle podmínek sjed-
naných v dohodě o dočasném přidělení 
zaměstnance agentury práce.
(4) Jestliže agentura práce, která zaměst-
nance dočasně přidělila k výkonu prá-
ce u uživatele, uhradila zaměstnanci 
škodu, která mu vznikla při plnění pra-
covních úkolů nebo v přímé souvislosti 
s ním u uživatele, má právo na náhradu 

této škody vůči tomuto uživateli, pokud se 
s uživatelem nedohodne jinak.
(5) Agentura práce a uživatel jsou povinni 
zabezpečit, aby pracovní a mzdové pod-
mínky dočasně přiděleného zaměstnan-
ce nebyly horší, než jsou nebo by byly 
podmínky srovnatelného zaměstnance. 
Pokud jsou po dobu výkonu práce pro 
uživatele pracovní nebo mzdové pod-
mínky dočasně přiděleného zaměstnan-
ce horší, je agentura práce povinna na 
žádost dočasně přiděleného zaměstnan-
ce, popřípadě, pokud tuto skutečnost 
zjistí jinak, i bez žádosti, zajistit rovné za-
cházení; dočasně přidělený zaměstnanec 
má právo se domáhat u agentury práce 
uspokojení práv, která mu takto vznikla.
(6) Agentura práce nemůže téhož zaměst-
nance dočasně přidělit k výkonu práce 
u téhož uživatele na dobu delší než 12 
kalendářních měsíců po sobě jdoucích. 
Toto omezení neplatí v případech, kdy 
o to agenturu práce požádá zaměstnanec 

agentury práce, nebo jde-li o výkon prá-
ce na dobu náhrady za zaměstnankyni 
uživatele, která čerpá mateřskou nebo 
rodičovskou dovolenou nebo za zaměst-
nance uživatele, který čerpá rodičovskou 
dovolenou.
(7) Mají-li být mezi uživatelem a zaměst-
nancem agentury práce přijata opatření 
k vyšší ochraně majetku uživatele, nesmí 
být tato opatření pro zaměstnance agen-
tury práce méně výhodná, než je tomu 
podle § 252 až 256.
(8) Rozsah agenturního zaměstnávání je 
možné omezit jen v kolektivní smlouvě 
uzavřené u uživatele.

Odpověď:
Právo na informování a projednávání 
je obsaženo v ZP v § 278 odst. 3, § 280 
a § 287 odst. 2. Možnost odborové orga-
nizace dbát na dodržování  pracovněpráv-
ních předpisů je obsažena v § 321 ZP.
Agenturní zaměstnávání je v podstatě 
pronájmem pracovní síly, neboť agen-
tura práce dočasně přiděluje svého 
zaměstnance k výkonu práce k jinému 
zaměstnavateli. Účastníky právních vzta-
hů při agenturním zaměstnávání jsou za-
městnanec, agentura práce, která je jeho 
zaměstnavatelem, a uživatel, který po-
ptává pracovní sílu a najímá si zaměst-
nance agentury práce.
Podle § 309 odst. 5 ZP je základní pod-
mínkou agenturního zaměstnávání 
povinnost agentury práce a uživatele za-
jistit, aby pracovní a mzdové podmínky 
dočasně přiděleného zaměstnance ne-
byly horší, než jsou nebo by byly podmín-
ky srovnatelného zaměstnance uživatele. 
Podle § 16 odst. 1 ZP jsou zaměstnava-
telé povinni zajišťovat rovné zacházení 
se všemi zaměstnanci, pokud jde o jejich 
pracovní podmínky a odměňování v práci. 
Srovnatelným zaměstnancem je takový 
zaměstnanec uživatele, který vykonává 
nebo by vykonával (v případě, že by prá-
ci prováděli vlastní zaměstnanci uživate-
le) stejnou práci jako dočasně přidělený 
zaměstnanec, s přihlédnutím ke kvalifi -
kaci a délce odborné praxe (§ 308 odst. 1
písm. f  ZP).
Pokud zaměstnavatel a agentura práce 
splňuje všechny podmínky podle § 307a 
až 309 ZP, působí u zaměstnavatele na 
základě smluvního vztahu mezi agentu-
rou práce a zaměstnavatelem.
Odborová organizace může využít § 278 
odst. 3 ZP, kdy zaměstnavatel je povi-
nen projednat v dostatečném předsti-
hu a vhodným způsobem s odborovou 
organizací podle § 287 odst. 2 ZP eko-
nomickou situaci zaměstnavatele, změ-
ny organizace práce, podle § 208 ZP 
zamýšlené strukturální změny za-
městnavatele, ovlivňující zaměstnanost, 
pravděpodobný vývoj zaměstnanosti a zá-
kladní podmínky pracovních pod-
mínek a jejich změny (což se týká 
i působení agenturních zaměstnanců 
u zaměstnavatele).
Současně může odborová organizace 
využít možnosti odborů dbát na dodr-
žování pracovněprávních předpisů (viz 
§ 321 ZP), tj. jsou-li např. dodržovány stej-
né mzdové a pracovní podmínky agen-

pokračování ze strany 5 
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Jak je z dotazu patrno, tak škodu jste již 
musela řešit několikrát, což chápu, že je 
nemilé. Obvykle se náhrada škody řeší 
prostřednictvím pojištění domácnosti. 
Za škodu nese odpovědnost ten, kdo ji 
způsobil; výjimkou z tohoto pravidla je 
princip tzv. vyšší moci (např. působení 

přírodních živlů nebo jiná událost, kterou 
člověk nemohl předvídat a ovlivnit). 
Pokud se domníváte, že škoda byla způ-
sobena úmyslně, nikoliv z nedbalosti, že 
šlo o schválnost, bylo by dobré mimo li-
kvidátora pojišťovny přivolat i policii nebo 
případ policii ohlásit. Policii nezapomeň-

te uvést, že se jedná o opakované úmysl-
né vytopení bytu a že máte podezření na 
duševní chorobu vlastníka. Policie případ 
vyhodnotí a zvolí adekvátní postup, popří-
padě požádá o spolupráci lékaře, může 
kontaktovat rodinu vlastníka (to můžete 
i vy) a požádat ji o pomoc apod.

Jednoznačně za tyto 
škody odpovídá ná-
jemce bytu, někdy je 
ale problém s dokazo-
váním odpovědnosti za 
vzniklou škodu. Zrov-
na tak nájemce odpo-
vídá za to, že návštěvy 
jsou hlučné do pozd-

ních nočních hodin (od 22 hodin do 6 ho-
din). Tato odpovědnost se dá odvodit od 
povinnosti vyplývající z ustanovení § 2256 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů, kde je uvede-
no, cituji: „Nájemce dodržuje po dobu ná-
jmu pravidla obvyklá pro chování v domě 
a rozumné pokyny pronajímatele pro za-
chování náležitého pořádku obvyklého 
podle místních poměrů.“ Dodržováním 
pravidel obvyklých pro chování v domě 
se rozumí dodržování zásad občanského 
soužití. To znamená např. nerušit noční 
klid, neznečišťovat společné prostory, ne-
ubližovat ostatním nájemcům v domě (fy-
zickými či slovními útoky, schválnostmi, 
popř. jiným hrubým jednáním) a rovněž 
tak nepoškozovat cizí majetek v domě.
Rozumné pokyny pronajímatele pro 
zachování náležitého pořádku v domě mo-
hou být nájemci sděleny ze strany pro-
najímatele individuálně (např. v reakci na 

předchozí chování nájemce), popř. i vše-
obecným způsobem (např. v podobě do-
movního řádu dopadajícího na všechny 
nájemce v domě). 
Porušování této povinnosti ze strany 
nájemce může být – v závislosti na jeho in-
tenzitě – posouzeno i jako hrubé poruše-

ní povinností nájemce nebo zvlášť závaž-
né porušení povinností nájemce opravňu-
jící pronajímatele nájem vypovědět podle 
§ 2288 odst. 1 písm. a) nebo § 2291.
Jak již jsem poznamenala v úvodu, vše 
musí být nájemci řádně prokázáno.

Bydlím v domě, kde již všichni byt vlastníme a máme společenství vlastníků. Bohužel bydlím pod vlastníkem bytu, kte-
rý zřejmě trpí nějakou duševní poruchou. Byt neudržuje, moc z bytu nevychází, on sám nedbá o svou hygienu a nejmé-
ně dvakrát ročně jen tak pustí všechny kohoutky od vody a vytopí mě. Jak by se mělo při náhradě škody postupovat 
a co se vůbec dá udělat s takovýmto vlastníkem? Výbor SVJ je bezradný a domluvy nepomáhají.
                                                                                                                       H. B., Bechyně

Bydlím v nájmu. Naši sousedé mají zřejmě početnou rodinu, protože jsou návštěvy u nich denně. Navíc tyto návštěvy 
jsou hlučné, často hodně „veselé“ až do rána. Při odchodu pak v domě ničí věci (zvonky, zábradlí, schránky apod.). Kdo 
a podle čeho za tyto škody odpovídá? 
 K. M., Pelhřimov

Bydlení |JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR 

Problémový vlastník

Škody způsobené návštěvou

turních zaměstnanců v porovnání se za-
městnanci kmenovými (§ 309 odst. 5 ZP 
v návaznosti na § 16 odst. 1 ZP), kdy lze vy-
užít pro porovnání podmínek Metodický 
pokyn SÚIP č. 2/2016 (Hodnocení srovna-
telných podmínek agenturních zaměst-
nanců). Projednáním se rozumí jednání

vedené za účelem dosažení shody (viz 
§ 280 ZP).
Pokud by zaměstnavatel nesplnil po-
vinnosti projednání podle tohoto usta-
novení, jednalo by se o správní delikt ve 
smyslu zákona o inspekci práce (§ 23 zá-
kona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, 
dále jen ZoIP), v případě nezajištění stej-

ných podmínek pro agenturní zaměst-
nance pak správní delikt dle § 33a ZoIP.
Současně zde ještě existuje možnost re-
gulace agenturní práce (rozsah), kterou 
lze dohodnout v rámci kolektivní smlou-
vy (§ 309 odst. 8 ZP), ale zdůrazňuji pou-
ze dohodnout!  

pokračování ze strany 6 

Bydlení | JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR 

Bydlení | JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR 

FOTO: unsplash.com
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Děkuji vám za důvě-
ru, s níž jste se obrá-
tili na naši poradnu. 
Jde opravdu o nepří-
jemnou situaci, kte-
rou je třeba řešit co 
nejdříve.
V první řadě dopo-

ručuji, abyste si se synem promluvili 
o situaci, do které vás přivedl. Bylo 
by žádoucí, aby ji řešil sám. Měl by si 
uvědomit, že exekuční náklady jsou 
nemalé a jeho přístup se mu značně 
prodraží. Pokud se spolu dohodnete, 
sepište společnou dohodu i s termíny, 
v jakých bude plnit jednotlivé kroky tak, 
aby věc vyřešil i bez exekutora. Jestliže 
věřitel věc exekutorovi ještě nepředal, 
je šance, že pokud věřitele vyhledá, uve-
de rozumný důvod, proč svůj dluh ne-
platí v dohodnutých splátkách, a požádá 
např. o tzv. splátkový kalendář či odklad 
splátek (např. pokud by byl bez zaměst-
nání a měl nějaké nové zaměstnání při-
slíbeno, tedy věřitel by mohl předpoklá-
dat jeho pravidelný příjem). Povinností 
věřitele však není mu vyhovět! 
V žádném případě mu lhaní a „strkání 
hlavy do písku“ nepomůže. 
Zrušení trvalého pobytu není tak jedno-
duché, jak to vypadá, a de facto by tento 
krok sám o sobě nevyřešil váš problém. 
Exekutor totiž může provést výkon exe-

kuce všude, kde se lze domnívat, že po-
vinný má své osobní věci či jiný majetek. 
Na vás by pak bylo, abyste prokázali, že 
zařízení bytu, jak uvádíte, je vaše. Muse-
li byste své tvrzení doložit důkazy, jako 
jsou faktury, paragony, čestné prohláše-
ní svědka koupě, čestné prohlášení dár-
ce apod. Problém tedy spočívá v tom, že 
syn u vás bydlí, ne že byste za jeho dlu-
hy odpovídali.
Rodič za dluhy svého potomka neod-
povídá!!! Nejste povinni dluh uhradit!
Exekutorovi byste museli včas ozná-
mit, že syn již u vás nebydlí a nemá 
u vás žádné věci, abyste se vyhnuli tomu, 
že u vás exekutor provede výkon roz-
hodnutí, což jistě není nic příjemného. 
Podmínkou by bylo prokázání i tohoto 
tvrzení – nájemní smlouvou syna v jiném 
bytě, platby inkasa na jeho jméno atd. Ji-
nak by vám exekutor mohl zabavit a od-
vézt vaše věci. Vy sice máte právo podat 
stížnost na soud, ale pokud věci odveze, 
může dojít k jejich poškození apod. Zá-
roveň v této souvislosti není od věci tr-
valý pobyt ve vašem bytě synovi zrušit. 
Pokud by se přestěhoval a přihlásil se 
v novém bydlišti k trvalému pobytu, do-
šlo by automaticky k zrušení trvalého 
pobytu u vás.
Jinak musíte podat žádost o Zrušení 
údaje o místu trvalého pobytu.

Jak na to?
Žádost o Zrušení údaje o místu trvalé-
ho pobytu u vašeho syna je třeba podat 
na vašem obecním či místním úřadě. Na 
jejím základě bude zahájeno správní ří-
zení, o čemž vás úřad bude informovat, 
stejně tak jako syna. Tato žádost musí 
splňovat podmínky uvedené v § 12 zá-
kona č.133/2000 Sb., o evidenci oby-
vatel. Ve vašem případě se bude jed-
nat o návrh oprávněné osoby uvedené 
v § 10 odst. 6 písm. c), že jste oprávnění 
užívat byt na základě nájemní smlouvy 
jako členové SBD. Více informací viz na 
www.zakonyprolidi.cz. Tuto žádost mů-
žete podat písemně nebo se objednat 
na příslušném úřadě na osobní jedná-
ní. Jako důkazy doložíte veškeré dokla-
dy dosvědčující např., že jde skutečně 
o družstevní byt, že jste členy družstva 
atd. Uvádíte, že i manžel je členem druž-
stva, v tomto případě je nutno přiložit 
jeho připojení se k žádosti s vlastnoruč-
ním podpisem, který by měl být ověřený 
u notáře nebo na poště či jiném místě 
oprávněném ověřovat podpisy. Je třeba 
totiž prokázat, že zaniklo synovo užíva-
cí právo, které vzniklo vaším souhlasem 
s jeho trvalým pobytem u vás. Je tedy 
třeba odvolání souhlasu vámi oběma.
Dále, jak jsem již zmínila, bude nutno 
prokázat, že se syn v bytě fyzicky a fak-
ticky nevyskytuje a že se v bytě nevysky-
tují ani jeho věci. Své tvrzení je třeba do-
ložit např. svědectvím souseda, výpisem 
plateb o službách spojených s užíváním 
bytu, který prokáže, že za něho služby 
neplatíte, a potvrzením o jeho odhlášení 
z těchto služeb, novou nájemní smlou-
vou syna, jeho inkasem, které platí v ji-
ném bytě, apod.
Jde o poměrně náročné zařizování a syn 
by vás těchto starostí mohl ušetřit, po-
kud se k věci postaví „čelem“ a své pro-
blémy přestane podceňovat a vyřeší si je.
Pokud syn zaujme polohu mrtvého 
brouka, vyplatí se vám tuto věc co nej-
dříve vyřešit, problém by mohl být 
i hlubší a syn by nemusel mít jen jed-
nu půjčku. Mohl by mít i jiné dluhy, 
nevím, jak je na tom syn s potomky (pí-
šete jen o rozvodu), a v případě dluhu 
na výživném upozorňuji na to, že by 
soud mohl stanovit placení výživného 
i vám, jako prarodičům. Doporučuji 
tedy, abyste si zjistili i tuto skutečnost, 
pokud syn otcem je.

Minulý týden nás vyděsilo zjištění, že náš syn, který se k nám po rozvodu vrátil, a my souhlasili s jeho trvalým bydlištěm 
u nás, tedy v našem družstevním bytě, kterého jsme s manželem členy, před námi tajil, že si vzal spotřební půjčku a hrozí mu 
exekuce pro její neplacení. Nic nám neřekl a všude uvádí naši adresu. Vybavení bytu je komplet naše, syn si nedonesl vůbec 
nic. Bojíme se, aby k nám nevtrhl exekutor a nechtěl po nás, abychom za syna zaplatili jeho dluh. Pomůže nám, když syno-
vi zrušíme trvalé bydliště u nás a požádáme ho, aby náš byt opustil? Rozhodně nehodláme naše úspory na horší časy dát na 
hrazení následků jeho nezodpovědného chování. Prosíme o jakoukoliv radu, která by nám pomohla, a my mohli v klidu spát.
                                                                                                   E. a P. , Vyškov

Práva spotřebitele | JUDr. Zdeňka Vejvalková, specialistka na spotřebitelské právo

Hrozí nám exekutor?
Práva spotřebitele | JUDr. Zdeňka Vejvalková, specialistka na spotřebitelské právo

Hrozí nám exekutor?Hrozí nám exekutor?
Práva spotřebitele | JUDr. Zdeňka Vejvalková, specialistka na spotřebitelské právo

FOTO: pixabay.com
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Po lanech a řetězech ke krásným vyhlídkám na Vltavu
Na dnešní výlet vás pozveme kousek za vesnicí Nalžovické Podhájí na Příbramsku. 
U malého parkoviště pod lesem začíná naučná stezka Drbákov – Albertovy skály, 
která nás provede stejnojmennou národní přírodní rezervací.
Na cestu je dobré vybavit se pevnými botami, protože cesta vede na několika místech 
velmi obtížným a náročným terénem. Naprosto nevhodná je pro kola a kočárky, cestu 
by si měli rozmyslet i rodiče s malými dětmi. 
Po krátké chůzi po louce se ocitnete v lesním porostu a pozvolna budete stoupat 
ke skalám pyšně čnícím nad údolím řeky Vltavy. Velká část trasy, jak už bylo jednou 
řečeno, vede velmi náročným terénem úzkých stezek, schůdků a skalních říms 
zbudovaných ve vysokém a příkrém skalním srázu nad hladinou Slapské přehrady, 
s mnoha krkolomnými stoupáními a klesáními.
Krkolomná a adrenalinová cesta vás ale odmění mnoha krásnými vyhlídkami. Za 
nejhezčí místo celé trasy je označována Albertova vyhlídka, která je pojmenována 
podle bývalého významného sedláka z nedalekých Nalžovic. Z vyhlídky je impozantní 
pohled nejen na řeku Vltavu, která je zde už součástí Slapské přehrady, ale i na 
protějším břehu ležící Smilovice a nedalekou žraločí zátoku.
Určitě se zastavte také na Bartůňkově vyhlídce, jež nese jméno po zakladateli naučné stezky Karlu Bartůňkovi, bývalém zedníkovi a hajném 
z nedaleké osady Zadní Hluboká. Po jeho smrti v roce 1972 se pak o stezku dlouhá léta staral František Veselý, sedlčanský skaut a ochránce 
přírody známý pod přezdívkou Robin. Pánové, smekám klobouk.
Závěrem ještě trocha naučného povídání: Chráněným územím se Drbákov stal  v roce 1933 pod názvem Drbákovské tisy. V roce 1977 byla 
ochrana rozšířena také na sousední Albertovy skály.  Text a Foto: Vilém Flášar

Za řekou Sázavou do zámku ve Zruči nad Sázavou
Ideálním výletem pro podzimní dny může být 
například návštěva zámku ve Zruči nad Sázavou. Ten 
vlastní od roku 2003 město, které ho v letech 2005 
až 2015 nechalo celý zrekonstruovat.  Zámek nabízí 
návštěvníkům několik expozic a rozsáhlý zámecký 
park. Podívat se můžete například do vodáckého 
muzea, navštívit Království panenek, projít si historické 
sály zámku nebo zajít do nejnovější expozice věnované 
řece Sázavě.
Povídání o řece Sázavě a jejích lidech bylo otevřeno 
letos v dubnu. „Řeka Sázava je nedílnou součástí 
této krajiny. Chtěli jsme netradiční formou seznámit 
návštěvníky s její historií a upozornit na její důležitost 
pro lidskou společnost,“ vysvětluje kastelánka zámku 
Martina Fialová pohnutky, které vedly k otevření 
expozice o řece Sázavě.
Návštěvníci se z informačních panelů, ale i fi lmu 
a zvukových ukázek dozvědí, jak vypadala řeka před 
příchodem člověka a jak se ona sama i krajina kolem 
ní změnily po příchodu „pána tvorstva“. Podívaná je to 
chvílemi neveselá, ale sama řeka, která k návštěvníkům 
promlouvá z fi lmového plátna, říká, že vztah většiny lidí 
k ní se v poslední době lepší, takže šance, že bude 
znovu krásná a čistá, je veliká.

Unikátní orchestrion
Nejen řekou ale žije zručský zámek. Navštívit můžete například zelenou jídelnu, 
která dostala název podle své výmalby a jejíž hlavní dominantou je originální stařičký 
orchestrion. Na rozdíl od toho, který si zahrál ve slavných Chalupářích, se do zdejšího 

orchestrionu nekope, ale hraje na 
klíček. Pochází z roku 1885 a v roce 
2015 prošel rekonstrukcí.
Za zastavení určitě stojí i Maurská 
knihovna, která kdysi čítala přes 
čtyři tisíce knižních exemplářů. 
Dnes je jich zde k vidění jen 
malinkatý zbytek, ale i tak má 
knihovna své kouzlo. A pozorní 
návštěvníci budou mít možná 
pocit, že tuto místnost odněkud 
znají. Zahrála si v seriálu První 
republika. Představovala hotýlek, 
kde se nějaký čas ukrývala dcera 
hlavních hrdinů.

Objevujte s námi zajímavá místa a památky České republiky, které vás rozhodně 
přesvědčí o tom, že žijeme v jednom z nejkrásnějších míst planety

Putování s Kovákem
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Po Evropě platí průkaz
Pokud jedete do zemí Evropské unie, 
dále na Island, do Lichtenštejnska, Nor-
ska, Švýcarska, Makedonie a Srbska, pak 
zde platí Evropský průkaz pojištěnce, což 
je kartička od zdravotní pojišťovny, kte-
rou každý pojištěnec obdržel a běžně ji 
předkládáte u lékaře. Na základě tohoto 
průkazu máte k dispozici stejnou zdravot-
ní péči jako občané státu, který jste na-
vštívili. Jedná se pochopitelně o ošetření 
v případě nenadálé události, úrazu nebo 
akutní nemoci. 

Ne vše je zadarmo
Je nutno připomenout, že základní ošet-
ření se může v mnoha zemích značně 
lišit a že si zde občané často platí dal-
ší spoluúčast, jako například za léky, za 
hospitalizaci nebo jen za návštěvu léka-
ře. Tyto částky mohou být od několika set 
až po několik tisíc korun. Jen na průkaz 
pojištěnce se tedy nevyplatí spoléhat. 
V zařízeních fi nancovaných státem se 
za ošetření neplatí, avšak v soukromých 
zařízeních si musíte peníze připravit, 
částku vám po návratu domů proplatí na 
základě potvrzení vaše zdravotní 
pojišťovna. Průkaz nekryje také mez-
ní události, jako je převoz ostatků nebo 
nemocného zpět domů. A speciálně 
převoz ostatků je opravdu nákladná zá-
ležitost. 

Sjednáte ho odkudkoliv
Sjednat cestovní pojištění je dnes hračka. 
Velmi snadno si ho totiž objednáte pro-
střednictvím internetu, okamžitě zaplatí-
te a od toho momentu je pojištění platné. 
Sjednat si ho tedy můžete velmi snadno 
i ze zahraničí, pokud jste na něj doma za-
pomněli, či třeba cestou autem nebo na 
letišti. Objednat si ho můžete nejenom 
prostřednictvím počítače, ale i z chytrého 
mobilního telefonu připojeného k inter-
netu. Pokud nemáte ani jedno k dispozi-
ci, pak můžete zajít na přepážku některé 

z pojišťoven, pojištění sjednat zde a také 
ho zde rovnou zaplatit. I v tomto případě 
je sjednání rychlé, je třeba pouze ozná-
mit pár údajů. Pojistit můžete i kohoko-
liv na dálku, stačí znát pouze jeho přesné 
údaje, tedy hlavně jeho rodné číslo. Ces-
tovní pojištění může krýt mnohé události, 
jejichž řešení by vás mohlo fi nančně zcela 
zruinovat, přitom vás bude stát opravdu 
málo. Cena pojištění či poplatek za den 
pojištění se liší pochopitelně výší plnění, 
tedy objemem toho, co vám pojišťovna 
v cizině proplatí. Čím vyšší poplatek za 
den, tím je plnění vyšší. Pokud vám ale 
postačí základní pojištění, za den zaplatí-
te jen pár korun. A to se zcela jistě vyplatí. 

Nejsnadněji na internetu
Pokud chcete sobě a svým blízkým sjed-

nat pojištění, je třeba si pouze vybrat 
konkrétní pojištění od určité pojišťovny 
a zjistit údaje těch, které pojišťujete. Pro 
výběr správného pojištění jsou užiteč-
né internetové srovnávače, jako napří-
klad www.chytryhonza.cz. Díky nim sta-
čí zadat pár údajů, abyste získali seznam 
odpovídajících pojistek s cenami. Do ko-
lonek vyhledavače vyplňujete datum pří-
jezdu a odjezdu, cíl vaší cesty, účel cesty, 
případně jaká rizika vám zde hrozí. Zvo-
líte také, zda chcete jen základní pojiště-
ní, nebo také asistenční služby. Ty se vám 
budou hodit tehdy, pokud se bojíte, že se 
v cílové zemi nedomluvíte. Dále si může-
te pojistit zavazadla, odpovědnost nebo 
storno zájezdu. 

Bezpečný koníček, nebo adrenalinový 
sport?
Do zahraničí se vypravujeme nejenom 
za poznáváním památek či povalováním 
na pláži, ale také za sportem. A právě 
posouzení nebezpečnosti vašeho spor-
tu je důležité. Během sjednávání pojiště-
ní jste dotázáni, zda hodláte provozovat 
extrémní či rizikové sporty. My vám radí-
me, abyste odpověděli podle pravdy. Je 
ale otázkou, co mají pojišťovny pod po-
jmem extrémní sport na mysli. Například 
prosté putování po horách se za extrém-
ní nepovažuje, nicméně zlézání tzv. ferrat 
již ano. 
Stejně tak plavání v moři nebo šnorch-
lování připojištění nevyžaduje, ale potá-
pění s bombou již ano. Pokud byste se 
u takového sportu zranili, pojišťovna by 
mohla plnění odmítnout a vy byste přišli 
o nemalé prostředky. 

Zakoupíte během pár minut
Po výběru pojišťovacího produktu už 
zbývá jen vyplnit několik údajů. V první 
řadě jméno a příjmení pojištěného, jeho 
správné rodné číslo, adresu a kontakt. 
Dále zbývá zvolit způsob zaplacení pojist-
ného. Tou nejjednodušší možností je pla-
tební karta, kterou podporují naprosto 
všechny pojišťovny. Dále můžete zapla-
tit pomocí převodu z účtu nebo pomocí 
složenky na poště. Zde ale musíte počítat 
s tím, že fi nanční prostředky bude mít po-
jišťovna na svém účtu až po určité době, 
což by mohlo ovlivnit platnost pojistky. 
Pojišťovny se totiž liší tím, zda je pojiště-
ní platné hned po odeslání platby, či až 
po doručení platby. Pokud tedy hodláte 
platit pojištění z účtu, zjistěte si tuto okol-
nost dopředu. Po dokončení objednávky 
a poté, co začne pojištění platit, obdržíte 
na e-mail potvrzení a také kartičku pojiš-
těnce. Tu si můžete vytisknout, ale platí 
úplně stejně, i když je jen uložená třeba 
v mobilním telefonu, a mít ji připravenou 
pro všechny případy. 
 (Michaela Kadlecová)

Velká část z nás cestuje do zahraničí, ať již ze soukromých nebo pracovních důvodů. Ačkoliv si všichni přejeme, aby naše za-
hraniční cesty proběhly podle našich plánů, ne vždy se tak stane, proto vždy stojí za to se pojistit. Jak na to? 

Jak a proč si sjednat zdravotní pojištění?

FOTO: pixabay
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Cafeteria Gallery 
Beta v sobě spojuje 
jednoduchou, přehlednou 
a přitom sofi stikovanou 
on-line správu Vašich 
benefi tních programů. 
Jde o efektní systém 
s nekonečnou 
přizpůsobivostí Vašim 
konkrétním potřebám.

Chcete vědět víc? / Zavolejte nám: 241 043 111 / Napište nám: gb@upcz.cz

Zelený pruh 1560/99 | 140 00 Praha 4 | Telefon: 241 043 111 | Fax: 241 043 911 | E-mail: info@upcz.cz | www.upcz.cz

Potěšení 
každý den

Zvolte jedinečný, moderní a uživatelsky přívětivý 
on-line benefi tní systém na českém trhu, který 
můžete neustále rozšiřovat o další potřebné funkce.

Dopřejte svým zaměstnancům pocit svobody 

výběru, rovnosti a motivujte je tak k většímu 

pracovnímu výkonu a spokojenosti.

Ušetřete fi rmě náklady, využívejte efektivně čas strávený 

výpočty, rozdělováním odměn a hodnocením zaměstnanců 

a přemírou administrativy spojené se správou benefi tů.

Sami si určete, jak bude Vaše Cafeteria vypadat. Co vše přes ni budete chtít 

zaměstnancům prezentovat a nabídnout jako Vaše nadstandardní fi remní benefi ty. 

Chtějte víc než jen 
spokojenost se 
svým stávajícím 
systémem benefi tů.

Cafeteria 
Gallery Beta 
– moderní 
on-line systém



Správné znění tajenky z čísla 14: Luštění křížovek pro každého vám zpestří dovolenou. Správně luštil a potřebné štěstí při 
losování měl Jan Kuřec z Ostravy. Blahopřejeme! Získává výhru od vydavatelství Enigma, které připravuje naši křížovku a je také 
vydavatelem časopisu Křížovky pro každého, jehož další číslo vychází 25. září. Na tajenku z tohoto čísla čekáme do 3. října 2018 
na doručovací adrese redakce nebo na e-mailu: novakova.miloslava@cmkos.cz.
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