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V chemičce DEZA roste zájem o členství v OS KOVO
Poté, co zástupci Odborového svazu 
ECHO jednostranně podepsali kolek-
tivní smlouvu s  vedením chemičky 
DEZA ve Valašském Meziříčí, význam-
ně vzrostl počet nových zájemců 
o členství v Odborovém svazu KOVO. 
Od podpisu smlouvy, z nějž byli ková-
ci vyloučeni, přestože ve fi rmě ofi ciál-
ně působí už od loňska, se počet čle-
nů zvýšil o desítky nových lidí.

Informaci potvrdil David Šrott z Regi-
onálního pracoviště OS KOVO ve Zlí-
ně. „Přesné číslo říct v tuto chvíli ne-
umím, protože stále přibývají počty 
přihlášek, ale od té doby, co ZO ECHO 
podepsalo s  vedením chemičky ko-
lektivní smlouvu bez nás, máme přes 

padesát nových členů, kteří už zapla-
tili první příspěvky. Zaměstnanci nás 
oslovují a  zjišťují možnost vstupu 
do našich odborů,“ popisuje aktuál-
ní situaci ve firmě David Šrott. Pod-
le něj tvoří část nových členů běžní 
zaměstnanci z  řad někdejších členů 
OS ECHO, kteří byli nespokojení s ak-
tivitami svých zástupců. „Význam-
nou roli sehrála právě skutečnost, že 
jejich odborový svaz naše zástupce 
vyloučil z  dalších jednání a  podpisu 
kolektivní smlouvy,“ dokresluje si-
tuaci v  podniku zástupce zlínského 
regionálního pracoviště. „Pokud by 
do podniku nepřišlo KOVO, drželo 
by nás vedení na stejných platech 
jako předtím, nic by se tu nezměnilo, 

Vážení čtenáři, 
vzhledem k  období vrcholí-
cích letních dovolených a  pro-
bíhajících školních prázdnin 
vyjdou následující dvě čísla 
časopisu Kovák v delších inter-
valech – 13. srpna a 3. září. Ak-
tuální informace i  v  hlavní 
době dovolených najdete na 
www.oskovo.cz, facebooku Ko-
váka a OS KOVO.

Přejeme vám všem příjemné léto!
Redakce časopisu Kovák

V Litovli se díky kovákům odbory postavily na nohy
Ačkoli v  jedné z nejznámějších sýrá-
ren v  České republice – společnosti 
BRAZZALE MORAVIA (dříve ORRERO) 
vlastněné italskými majiteli – zalo-
žili odbory už před třemi lety, tepr-
ve před čtrnácti dny se tamním od-
borářům konečně podařilo sjednat 
první úspěšnou kolektivní smlouvu. 
Ta dává zaměstnancům nová práva 
a  akceptuje část jejich požadavků. 
Stalo se tak ovšem až poté, co lidé 
z  litovelského podniku přešli pod 
ochranná křídla Odborového svazu 
KOVO. Současně s  tím se postupně 
změnil také dřívější přístup manage-
mentu k odborářům. 

Jak zvládnout krizi
Zaměstnanci litovelské sýrárny se 
nejprve v  říjnu 2015 obrátili na po-
travinářský odborový svaz, pod jeho 
hlavičkou pak založili základní or-
ganizaci s  téměř padesáti členy. Na 
tuto zkušenost ovšem nevzpomínají 
v dobrém. „První kolektivní smlouvu 
jsme sice tenkrát podepsali, ale byla 
to vlastně jenom formalita, která ne-
obsahovala nic víc, než co běžně za-
hrnuje zákoník práce. Ve skutečnosti 

nám nepřinesla vůbec nic. Spíše to 
bylo pro lidi velkým zklamáním,“ při-
znává předseda Základní organizace 
OS KOVO ORRERO v Litovli Jan Vaca. 
Situace byla tehdy mimořádně kri-
tická. Reálně hrozilo, že odbory ve 
firmě zcela zaniknou a ztratí důvěru 
zaměstnanců. 

Lidé přitom doufali v pravý opak. Věřili, 
že vedení konečně přimějí k rozumnému 
dialogu. Místo toho se však tehdy podle 
slov Jana Vacy setkávali s nepochopením 
českého vedení této italské sýrárny pro-
dukující vyhlášené sýry Gran Moravia 
ceněné po celé Evropě. „Ten 
tlak na lidi byl neúnosný, ale 

Situace ve fi rmě se zlepšila poté, co místní odboráři „vyměnili dresy“ a přešli ke kovákům.
FOTO: (jom)
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Výsledek parlamentních voleb změ-
nil rovněž politickou mapu Maďarska, 
což tamní odbory postavilo před nové 
výzvy. „V  Maďarsku je hlavním cílem 
a požadavkem dosažení vyšších mezd 
a  zlepšení celkového sociálního pro-
středí,“ řekl Gabor Kun z  Podnikové 
rady maďarského Siemensu. Podnik, 
který má v  zemi celkem tři závody, 
sahá stále častěji k outsourcingu. Ma-
ďarsko trpí nedostatkem kvalifi kova-
ných pracovních sil, což komplikuje 
skutečnost, že množství zaměstnan-
ců odchází za lépe placenou prací do 
tradičních západních zemí. Průměrné 
mzdy jsou totiž v rámci sedmadvacítky 
jedny z nejnižších.
Rovněž předseda OS KOVO Jaroslav 
Souček zmínil vývoj po letošních vol-
bách v souvislosti s dopadem na soci-
ální oblast a odbory jako takové. „Je to 
poprvé od roku 1990, co se komunisté 
dostali do rozhodovací pozice díky vzni-
ku současné koaliční vlády. Pro odbory 
by to teoreticky mělo být lepší, proto-
že komunisté i sociální demokraté mají 
prosociální program. Je ovšem otázkou, 
jak dlouho bude tento politický slepe-
nec fungovat,“ komentoval tuzemský 
vývoj na politické scéně předseda Jaro-
slav Souček. Upozornil na nedostatek 
pracovních sil a  tendence zaměstna-
vatelů importovat do České republiky 
zaměstnance z  Asie, Afriky či Srbska 
a Ukrajiny. 
Také Harald Kern z  Evropské rady za-
městnanců Siemens představil krátkou 
analýzu politické situace v  Německu. 

V prostorách Hotelu Palcát v Táboře 
se v úterý 2. července sešli zástupci 
odboráři z  České republiky, Maďar-
ska, Německa a  Rakouska na akci 
s názvem Seminář Siemens. Jednalo 
se nejen o situaci v Siemensu a dal-
ším směřování této nadnárodní spo-
lečnosti, ale také o politickém vývoji 
v  Rakousku, Maďarsku, Německu 
i u nás a dopadech na odbory a  za-
městnanost. Hovořilo se mimo jiné 
také o důsledcích amerických cel na 
dovoz oceli a hliníku. 

Martina Schneller z mezinárodního odbo-
ru PRO-GE referovala na semináři o zne-
pokojivém vývoji legislativy po nástupu 
lidoveckého kancléře Sebastiana Kurze 
a nové vládní koalice. „V Rakousku se chys-
tá zákon, který nově umožní dvanáctihodi-
novou pracovní dobu, tedy šedesátihodi-
nový pracovní týden. Chtějí také omezit 
programy v  sociální oblasti,“ upozornila 
na hrozící negativní posun v  rakouském 
zákonodárství. „Odbory v zemi zorganizo-
valy na dvě stě shromáždění zaměstnanců 
ze sféry kovoprůmyslu a  chemické výro-
by. Ve Vídni na Náměstí hrdinů proběhla 
za velké podpory veřejnosti demonstrace 
s účastí mezi 80 až 120 tisíci lidmi, i když 
vláda se tyto akce snaží zpochybnit,“ doda-
la rakouská delegátka, podle níž současná 
vláda zaujímá vůči zaměstnancům a od-
borům nepřátelský postoj. „V  tuto chvíli 
máme vládu, která není přátelská k odbo-
rům. Vracíme se do doby před sto lety,“ 
varoval Christian Schaller, viceprezident 
Evropské rady zaměstnanců. 

Zaměřil se rovněž na komplikovanou si-
tuaci v Siemensu, který nyní hledá novou 
strategii, a dopad amerických cel na ně-
mecký i evropský průmysl. „Momentálně 
není zcela jasné, co se bude odehrávat, 
ale lze říct, že to bude čirá katastrofa. 
Všechny země, jejichž zástupci jsou zde, 
exportují. To je základ našeho bohatství. 
Přinese nám to velké škody,“ shrnul dů-
sledky kroků americké vlády. „Musíme se 
důkladně zamyslet nad tím, co jako od-
boráři budeme dělat,“ dodal. „Evropa má 
šanci pochopit, že je důležitá soudržnost. 
Pokud tuto situaci nezvládneme, obávám 
se o Evropskou unii. Dohromady jsme sil-
ní, máme know-how, dobré pracovníky, 
ale pokud převládnou nacionalistické 
myšlenky, prohrajeme. Jen spolu vyhra-
jeme proti USA a Číně,“ zdůraznil nutnost 
kooperace zemí sedmadvacítky Christian 
Schaller.   (jom)

V Táboře si odboráři vyměňovali informace 
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hem sedmi let vykázala zisk 7 miliard 
korun, přičemž zvýšení mezd bylo bě-
hem tohoto období minimální. „Z kri-
ze mezi OS KOVO a OS ECHO má nej-
větší užitek zaměstnavatel. OS ECHO 
trvá na svém neudržitelném stanovis-
ku. Vedení OS KOVO považuje postup 
vedení OS ECHO v  této věci za vylo-
ženě škodlivý pro odbory jako celek. 
Náš svaz učiní kroky, které mu umož-
ní zastupování svých členů ve firmě. 
Tyto kroky nebudeme zveřejňovat, 
protože naším nejvyšším zájmem je 
zastupování našich členů vůči vedení 
firmy, nikoli další eskalace tohoto pro-
blému,“ shrnul postoj OS KOVO jeho 
předseda Jaroslav Souček. Zaměst-
nanci firmy před několika dny napsali 
vedení dopis, v němž důrazně žádají 

protože ECHO pro nás roky nedělalo 
nic,“ tvrdí jeden z  bývalých členů 
OS ECHO, který v  chemičce pracuje 
déle než sedm let.
Vztahy mezi odborovými svazy a ná-
sledně i vedením DEZA se zkompliko-
valy poté, co OS ECHO a OS KOVO spo-
lečně a ve vzájemné shodě 22. května 
vyhlásily stávkovou pohotovost, o níž 
rovněž společně informovaly média 
prostřednictvím tiskové zprávy. Zá-
stupce ZO OS ECHO však po inter-
venci vedení svého svazu od další 
spolupráce se zástupci kováků ustou-
pil a  31. května podepsal kolektivní 
smlouvu, která neakceptovala ani 
doporučení zprostředkovatele, jehož 
návrh byl pro zaměstnance výhod-
nější. Firma přitom do roku 2016 bě-

OS ECHO, aby nebránilo odborářům 
OS KOVO v hájení zájmů svých členů 
ve společnosti DEZA. (Plné znění do-
pisu viz strana 5.)
Vyhroceným vztahům v  chemičce 
Agro fertu a jednání OS ECHO, na jehož 
popud byli kováci z  jednání vyloučeni, 
věnovala Česká televize 2. července 
reportáž v  pořadu Reportéři ČT pod 
názvem „Spor pod komínem Agrofer-
tu“. To vyvolalo značnou nevoli vede-
ní odborů ECHO i managementu spo-
lečnosti. Výkonný ředitel Agrofertu 
Josef Mráz v  této souvislosti dokonce 
poslal stížnost Radě pro rozhlasové 
a televizní vysílání. (reportáž lze shléd-
nout na http://www.ceskatelevize.
cz/porady/1142743803-reporteri -
-ct/218452801240023/)  (jom)

Předseda OS KOVO Josef Souček (vlevo) 
a Harald Kern z Evropské rady zaměstnanců 
Siemens.   FOTO:  (jom)
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neměli jsme dostatek možností a zkuše-
ností, abychom to změnili,“ vzpomíná na 
začátky litovelských odborů jejich před-
seda. 

Pomoc našli u kováckých kolegů
V okamžiku, kdy se nezkušení a vedením 
víceméně ignorovaní odboráři ocitli té-
měř v koncích, shoda náhod je přived-
la k odborářským kolegům z OS KOVO. 
Jan Vaca problémy v sýrárně BRAZZALE 
konzultoval s kolegou Zdeňkem Zechou, 
předsedou kováků v  uničovských stro-
jírnách UNEX a zmocněncem OS KOVO 
pro Olomoucký kraj, který se o problé-
my v litovelské společnosti začal zajímat. 
A karta se obrátila. „Situace ve fi rmě za 
vedení bývalého generálního ředitele 
nebyla taková, jakou by člověk čekal od 
prosperující fi rmy. Práce v sýrárně je vel-
mi těžká, vždyť jeden bochník sýra váží 
čtyřicet kilo, a lidem jich pod rukama bě-
hem směny projdou stovky. Nikdy jsem 
se s takovou situací nesetkal. Absolutně 
nerespektovali zákoník práce ani základ-
ní pravidla bezpečnosti práce. Měli svo-
ji pravdu a odkazovali se jen na vnitřní 
podnikové směrnice a pravidla, která ale 
nikdo z běžných zaměstnanců neznal,“ 
přibližuje dřívější vztahy v  litovelské sý-
rárně Zdeněk Zecha. 
„Teprve od kolegy Zdeňka Zechy jsem 
se dozvěděl, jak bychom měli postu-
povat při jednáních s vedením a na co 
máme právo. Tyhle informace jsme od 
nikoho nedostali, takže jsme se logicky 
rozhodli přejít pod OS KOVO. A musím 
říct, že to byl obrovský posun. Najed-
nou jsme dostali profesionální podpo-
ru a  servis. Tehdejší generální ředitel 
sice svůj arogantní přístup nijak ne-
změnil, ale najednou tu byl někdo, kdo 
se mu dokázal postavit a argumento-
vat,“ oceňuje Jan Vaca pomoc krajské-

Předseda litovelských odborářů Jan Vaca (vlevo) a krajský zmocněnec Zdeněk Zecha museli 
absolvovat řadu náročných jednání.

FOTO: (jom)

Výroba sýrů je nejen složitá, ale i fyzicky značně namáhavá. 
FOTO: (jom)
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ho zmocněnce Zdeňka Zechy. „Jezdíval 
jsem se za ním radit i dvakrát týdně,“ 
dodává. 

Změna přišla po intervenci 
z centrály odborů
Ačkoli se pozice teď již kováckých od-
borů v  litovelské fi rmě zlepšila, ani 
po dvanácti kolech vyjednávání se 
nepodařilo dospět k  podpisu kolek-
tivní smlouvy. K dohodě došlo teprve 
poté, co do jednání vstoupil předseda 
OS KOVO Jaroslav Souček. Počátkem 
roku vyzval ke společné schůzce spo-
lumajitele společnosti Roberta Braz-
zaleho. „Mezi zaměstnanci fi rmy a ve-
dením dlouhodobě panovalo napětí. 
Vedení fi rmy se velmi bránilo zahrnout 
zvýšení platů a  další požadavky do 
kolektivní smlouvy, proto jsem navrhl 

schůzku, abychom zlepšili vzájemnou 
komunikaci mezi odbory a  vedením 
a dobrali se k rozumné dohodě. Jedná-
ní byla opakovaná a musím říci, že roz-
hodně ne snadná. Nicméně jsem velmi 
rád, že naše intervence prospěla dobré 
věci a  zaměstnanci mají konečně čer-
né na bílém napsáno, co jim fi rma pro 
tento rok garantuje,“ říká předseda ko-
váckých odborů. 
„Kolektivní smlouvu jsme podepsali 
v pátek 22. června. Bez pomoci před-
sedy odborového svazu a  jeho týmu 
bychom se nedopracovali k  dohodě. 
Za jeho osobní angažovanost jsme 
mu všichni obrovsky zavázaní. Situaci 
významně zlepšilo i to, že se majitelé 
firmy rozloučili s bývalým generálním 
ředitelem, takže teď už komunikuje-
me s  předsedou představenstva. Je 
to úplně jiná úroveň a  věřím, že to 
tak zůstane. Lidé těm změnám ještě 
pořád nechtějí věřit, někteří předtím 
kvůli strachu z odborů vystoupili, ale 
teď už nás zase začíná přibývat,“ upo-
zorňuje předseda odborářů z Litovle 
Jan Vaca.  
O  tom, že se ve společnosti BRAZZALE 
MORAVIA mnohé změnilo a vedení dnes 
přistupuje k odborům s mnohem větším 
pochopením, svědčí leccos. Například 
nedávná cesta a exkurze do mateřského 
podniku v Itálii, kam z podnětu odborá-
řů společnost vyslala část zaměstnanců, 
mezi nimi také kováky. Podle Jana Vacy 
se také zcela změnila vzájemná komu-
nikace a dnes již lze mluvit o vstřícném 
dialogu. „Dříve jsem měl na práci pro 
odbory vyčleněnou jen hodinu měsíčně, 
dneska už je to 24 hodin,“ dokládá vstříc-
nost vedení Jan Vaca. 



Jako jedno z regionál-
ních pracovišť v rám-
ci našeho OS KOVO 
působíme ve dvou 
krajích – Plzeňském 
a  Karlovarském, což 
je všem našim čle-
nům známo. O  to je 
naše pozice těžší ve 

srovnání s jednokrajovými pracovišti. 
V  současné době v  rámci regionálního 
pracoviště pro oba kraje poskytujeme 
poradenství, servis a  zabezpečení pro 
celkem 65 základních organizací, z toho 
je jedna sdružená. V  Plzeňském kraji 
je 55 ZO a  v Karlovarském kraji 10 ZO 
a  sedm seskupení členů (v  Plzeňském 
kraji 6 a  v  Karlovarském kraji 1). Po 
VII. sjezdu OS KOVO, který se uskutečnil 
na začátku léta 2017, došlo po schválení 
na listopadové konferenci v rámci kraj-
ského sdružení vzhledem ke snížení po-
čtu členů Rady OS KOVO z pěti na čtyři 
k reorganizaci volebních obvodů a mimo 
VO 1422 (Karlovarský kraj) k přesunu vel-
ké části základních organizací do jiných 
VO, čímž v rámci KS chceme dosáhnout 
efektivnější práce a lepší informovanos-
ti a provázanosti v rámci koordinace ko-
lektivního vyjednávání.
Velkým úspěchem, kterým se podaři-
lo prolomit za poslední roky negativní 
trend v  růstu členské základny, je její 
nárůst v roce 2017. Po dlouhé době se 
projevil růst členské základny díky prá-
ci našich základních organizací a sesku-
pení členů, kdy do našich řad vstoupilo 
419 nových členů.
V rámci krajského sdružení, které půso-
bí v obou výše zmíněných krajích, jsme 
v  rámci pomoci pro jednotlivé organi-
zace měli vyčleněny tzv. výjezdní dny 
RP, kdy jsme pokračovali ve spoluprá-
ci s Radou KS a  jednotlivými zástupci 
VO postupně v  návštěvách všech zá-
kladních organizací v naší působnosti. 
V rámci tohoto plánu realizujeme a pro-
vádíme u  jednotlivých ZO nejen meto-
dickou pomoc (kontroly základní doku-
mentace, plnění úkolů dle § 29 Stanov 
OS KOVO, v  případě žádosti metodic-
kou pomoc pro základní organizace při 
vedení účetnictví a pomoc s přípravou 
podkladů pro zápisy do spolkového 
rejstříku), ale také poskytnutí pomoci 
organizacím, hlavně jejich neuvolně-
ným předsedům a výborům ZO, s míst-
ní problematikou, propagací a  se zvi-

Zaměstnanci protestovali proti Janu Světlíkovi
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Ohlédnutí za činností a situací v regionu Plzeňského 
a Karlovarského kraje

Okénko do regionu | Ing. Ivo Kužel, vedoucí RP Plzeň

ditelněním jejich neúnavné a záslužné 
práce pro ostatní členy OS KOVO, ale 
také pro všechny zaměstnance, poně-
vadž zastupují před zaměstnavatelem 
i  je. V  rámci provádění kontrol podle 
§ 29 Stanov OS KOVO máme v součas-
né době pokryto touto činností již 97 % 
všech základních organizací. Zjištěné 
výsledky jsou na různé úrovni, ale ve 
spolupráci s jednotlivými výbory ZO se 
s pomocí regionálního pracoviště sna-
žíme zjištěné nedostatky napravit. 
V  regionu máme celkem uzavřeno 
65 kolektivních smluv, což je opět 
o něco vyšší počet než v loňském roce. 
Podařilo se dohodnout a  uzavřít KS 
u další ZO a seskupení členů, které roz-
šířily svou působnost v dalších fi rmách 
regionu. U  kolektivních smluv, které 
byly uzavírány k 31. prosinci loňského 
roku nebo v průběhu prvního pololetí 
letošního roku, se podařilo dohodnout 
průměrný nárůst do 3 % u  15 KS, do 
6 % u 26 základních organizací, do 8 % 
u 6 kolektivních smluv, do 10 % u 3 ZO 
a více než 10% nárůst mezd byl dohod-
nut u 4 KS, což je pro členy a zaměst-
nance velmi pozitivní zpráva. V  rámci 
probíhajícího KV je na místě poděkovat 
všem výborům a vyjednávacím týmům 
za jejich odvedenou práci ve prospěch 
všech zaměstnanců.
Je potřeba také zmínit činnost v sesku-
pení členů, a  to nejen u  společností 
Borgers CS, Wuppermann Holýšov 
nebo ADIENT Bor (dříve Johnson Con-
trols), kde jsou v  současné době ko-
lektivní smlouvy uzavřeny a  probíhají 
pravidelná jednání se zaměstnavateli 
v  rámci zastupování zaměstnanců od-
borovou organizací, ale také působení 
u společností ZODIAC GALLEYES v Plzni 
nebo v Technických pružinách Scherdel 
v Boru, kde se jednání se zaměstnava-
teli komplikují. Například u fi rmy ZODI-
AC došlo koncem června k protestnímu 
mítinku zaměstnanců po dlouhé době 
v  celém Plzeňském kraji na podporu 
kolektivního vyjednávání a postoje od-
borové organizace proti zaměstnavate-
li. A je nutné konstatovat, že vzhledem 
k negativnímu přístupu zaměstnavate-
le se zřejmě nebude jednat o poslední 
protestní akci, kterou členové odboro-
vé organizace – seskupení členů ZODI-
AC dali najevo svůj postoj. V  nejbližší 
době bude rozhodnuto o dalším postu-
pu v rámci vyjednávání.  

Seskupení členů jsou pro činnost re-
gionálního pracoviště nadále důležitá 
a podstatná stejně jako podpora a  čin-
nost pro všechny jednotlivé ZO, poně-
vadž u  zaměstnavatelů vykonává svou 
činnost v  rámci působení výborů ZO 
v jejich zastoupení a v dnešní době mají 
velmi podstatnou a  důležitou roli. Ne 
vždy se však tato práce daří, což je od-
razem nejen každodenní práce výborů 
a  jejich členů u  svých zaměstnavatelů, 
ale také skutečností, kdy se pro nezájem 
členů a  zaměstnanců musí působení 
seskupení členů nebo základní organi-
zace u  zaměstnavatele ukončit. Napří-
klad jsme museli vstoupit do likvidace 
u  ZO Kovohutě Rokycany a  TSR Plzeň. 
Zde je však nutné poznamenat, že v TSR 
Plzeň zároveň vzniklo seskupení členů 
OS KOVO v Plzni, které bude prostřed-
nictvím svých členů nadále u zaměstna-
vatele působit společně se ZO z dalších 
krajů (Olomouc, Ostrava a Hradec Krá-
lové).
I  nadále zůstává pro regionální pra-
coviště u  seskupení členů při jejich 
působení u  zaměstnavatelů úkolem 
nejen zastupování zaměstnanců a čle-
nů OS KOVO, vyjednávání podmínek 
KS, ale hlavní prioritou by mělo být 
osamostatnění – přerod (převod) v zá-
kladní organizaci spojený s  přípravou 
a výchovou nových funkcionářů, členů 
budoucího výboru ZO.
Dalším významným bodem je pokra-
čující a prohlubující se spolupráce pro-
střednictvím regionálního pracoviště 
se středoškolským vzděláváním, kdy za 
spolupráce RP Plzeň, ZO OS KOVO SOU 
Domažlice – předseda ZO kol. Bc.  Ko-
nop a  SOU Domažlice pod vedením 
ředitelky Mgr. Buršíkové, je tomu stále 
věnována velká pozornost a  péče. Za 
podpory uvedených funkcionářů do-
chází nejen k seznamování mladých lidí 
s  tím, co je čeká v pracovním procesu 
po absolvování školy v základních otáz-
kách pracovního práva a BOZP, ale také 
k rozvoji vzájemné spolupráce a účasti 
na akcích pořádaných v gesci SOU Do-
mažlice a Stod. O takto proběhnuvších 
akcích informujeme nejen prostřednic-
tvím časopisu Kovák, ale také na webo-
vých stránkách OS KOVO v oblasti regi-
onálních pracovišť (http://www.oskovo.
cz/kontakty/regionalni-pracoviste/rp-
-plzen), které slouží k nejrychlejší a nej-
efektivnější propagaci odborové práce. 
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Jednání odborů ECHO vyvolalo ostrou reakci zaměstnanců i vedení OS KOVO
Postoj Odborového svazu ECHO v  che-
mičce DEZA ve Valašském Meziříčí vyvo-
lal ostrou reakci zaměstnanců i vedení 
Odborového svazu KOVO. Ti před čtr-
nácti dny odeslali zástupcům OS ECHO 
dopis, v  němž se ostře ohrazují pro-
ti jejich jednání. Důrazně žádají, aby 

OS ECHO přestalo mařit práci kováků 
ve fi rmě a zaměřilo se na hájení zájmů 
zaměstnanců, což by mělo být hlavním 
posláním jakéhokoli odborového svazu. 
Své kolegy ve společnosti DEZA podpo-
řil rovněž předseda Odborového svazu 
OS KOVO Jaroslav Souček v ofi ciálním 

prohlášení. V  něm ujistil kovácké od-
boráře v  tom, že jim odborový svaz 
poskytne veškerou potřebnou pod-
poru a  podnikne všechny potřebné 
kroky, aby mohli v  chemičce DEZA 
nadále úspěšně hájit zájmy stovek za-
městnanců, kteří jsou členy OS KOVO.  

Zástupcům OS ECHO

Vážení,

reagujeme tímto na zveřejněná prohlášení OS ECHO na jeho webových stránkách v době, kdy s nelibostí a znepokojením sledujeme opě-
tovnou snahu OS ECHO zabránit Odborovému svazu KOVO  účastnit se kolektivního vyjednávání a zastupování zaměstnanců ve společnosti 
DEZA, a. s. 
Je evidentní, že OS ECHO svým jednáním brání svobodnému sdružování tím, že znemožňuje Odborovému svazu KOVO hájit práva a nároky 
zaměstnanců a svých členů v DEZA, a. s. Takové jednání se OS ECHO veřejně snaží ospravedlnit polopravdami, předkládáním zkreslených 
a lživých informací o situaci v DEZA, a. s. s cílem diskreditovat Odborový svaz KOVO. 
Zásadně nesouhlasíme s vaším nařčením o vměšování OS KOVO do vnitřních záležitostí a maření uzavření kolektivní smlouvy. Jak by vám 
mělo být známo, OS KOVO zahájil své působení ve společnosti DEZA, a. s. na žádost samotných zaměstnanců, kteří byli a jsou dlouhodo-
bě nespokojeni s činností ZO OS ECHO a s výsledky kolektivního vyjednávání v uplynulých letech, kdy reálně nerostly mzdy zaměstnanců. 
Nespokojenost zaměstnanců se sociálním dialogem v minulých letech vedla ke ztrátě prestižní pozice na trhu práce, snížil se zájem o práci 
v DEZA, a. s. a z podniku odešli dlouholetí zkušení zaměstnanci, což vedlo k dalším problémům ve společnosti.
Důrazně odmítáme vaše lži a křivé obviňování o vyvolávání nepokojů pod hrozbou nezákonné stávky a protestujeme proti vašemu vypou-
štění poplašných zpráv o obecném ohrožení. V  této souvislosti vám připomínáme, že veškeré kroky před vyhrocením situace ze strany 
OS ECHO, včetně vyhlášení stávkové pohotovosti, byly učiněny společně a ve vzájemné shodě obou odborových organizací. Vaše jednání 
považujeme za nemravné a v rozporu s posláním odborových organizací. Vaše zájmy nejsou totožné se zájmy zaměstnanců DEZA, a. s.
Naopak jsme přesvědčeni, že bez účasti OS KOVO na kolektivním vyjednávání by nebylo dosaženo současných výsledků, které si bez váhání 
přisvojil OS ECHO. Lze předpokládat, že kdyby OS ECHO nejednal v rozporu s dobrými mravy a právními předpisy a „neodstavil“ OS KOVO 
od kolektivního vyjednávání, mohlo být dosaženo lepšího výsledku.
Sdělujeme vám, že i přes veškeré vaše snahy diskreditovat OS KOVO a zmařit důstojné zastupování zaměstnanců v DEZA, a. s., nadále trvá 
naše odhodlání svobodně se sdružovat v odborové organizaci OS KOVO a podporovat zastupování zaměstnanců v DEZA, a. s. Odborovým 
svazem KOVO.
Vyzýváme vás, abyste dodržovali závazné právní normy o pluralitě odborových organizací a respektovali vůli zaměstnanců. 
Přesto, že si nepřejeme otevřený konfl ikt mezi odborovými svazy, budeme na další lživá veřejná vyjádření OS ECHO reagovat publikováním 
objektivních informací a důkazů o vašem nekorektním, účelovém a nezodpovědném jednání, jímž poškozujete zaměstnance, přičemž hájení 
jejich práv by mělo být vaší jedinou a výhradní prioritou. 

Ve Valašském Meziříčí dne 4. července 2018

Jakub Šrámek  Jakub Matocha Vladimír Kabeláč

Vážené členky a členové Odborového svazu KOVO ve společnosti DEZA, a. s., vážené zaměstnankyně a zaměstnanci,

reaguji na dopis Ing. Zbyňka Průši, předsedy představenstva společnosti, ve které pracujete. Nemohu k tomu mlčet a ubezpečuji vás všech-
ny, že vedení Odborového svazu KOVO a jeho specialisté vás neopustí ve vaší snaze hájit své oprávněné zájmy, pracovat v důstojném pra-
covním prostředí a dostávat spravedlivou mzdu za svou odvedenou práci pro společnost.

S Ing. Průšou jsem se setkal osobně a několikrát jsme spolu telefonovali. Jeho pohled na vztahy mezi vedením společnosti a zástupci zaměst-
nanců je specifi cký a v podstatě odmítá respektovat jiné odbory než ty, na které je zvyklý a které v uplynulých letech podepisovaly závazky 
v kolektivních smlouvách, které dobře znáte. Odmítá respektovat právní prostředí České republiky a zaštiťuje se odborníky v právní divizi 
Agrofertu, kteří ho v případě potřeby obhájí. Odborový svaz KOVO (dále jen OS KOVO) jednoznačně stojí za oprávněností zastupovat své 
členy a prokáže to. Může to trvat delší dobu, což není vinou OS KOVO, ale vinou přístupu vedení a. s. DEZA ke skutečnému sociálnímu dialogu 
a také díky torpédování našich snah ze strany Odborového svazu ECHO (dále jen OS ECHO).

Proto vás žádám – nedejte se odradit. Vedení a. s. DEZA bude vůči vám používat různé přesvědčovací metody, jejichž cílem bude otrávit vás 
ve vaší snaze odborově se organizovat jinak než dosud. Formy přesvědčování budou různé a mějte na paměti, že jediným důvodem těchto 
snah bude udržení co nejnižších mezd zaměstnanců. Vše ostatní není pravda. To je zákon byznysu. Horší je pro mne hanebná účast OS ECHO 
na blokování snah OS KOVO dělat svou práci.

S pozdravem

Jaroslav Souček, předseda OS KOVO

(Redakčně kráceno)



Zaměstnanecké benefity 
jsou oblast, která se neustále 
dynamicky mění a nabývá 
v dnešní ekonomicky 
složité době na důležitosti. 
Zaměstnavatelé stále 
častěji využívají nejrůznější 
nefinanční způsoby 
odměňování. Co tento trend 
přináší zaměstnancům? 
Nezanedbatelnou výhodou 
je daňové zvýhodnění. 
Jak u stravenek, které patří 
k základní nabídce benefitů, 
tak šekových poukázek 
na zboží a služby, jež tuto 
nabídku rozšiřují. Jejich 
reálná hodnota totiž není 
zatížena daňovými srážkami 
ani povinnými odvody. Navíc 
nabízejí velkou volnost 
při jejich uplatnění v síti 
provozoven, kde je lze 
proměnit za pestrou nabídku 
zboží a služeb.

Nefi nanční benefi t 
zvyšuje hodnotu odměny
Odměna zaměstnance může být samozřejmě 

tvořena fi nanční  částkou,  ta  je  však okamžitě  

zatížena daní, a  výsledná suma se tak sní-

ží i  o  několik stokorun. Naproti tomu benefi t 

v podobě poukázky na odběr zboží a služeb si 

svou faktickou hodnotu podrží kompletně. Še-

ková knížka, například s poukázkami Unišek+ 

v hodnotě 2 000 korun, znamená přesně tuto 

konkrétní a reálnou hodnotu. Záleží pak jen na 

zaměstnanci, které zboží či služby poukázka-

mi zaplatí. Unišek+ lze uplatnit v oblasti sportu, 

zdraví, kultury, vzdělávání, ale i rekreace či rela-

xace. Neustále rostoucí síť provozoven a part-

nerů, kteří Unišek+ přijímají, dnes představuje 

přes  32  000  obchodů,  zařízení  a  zastoupení  

fi rem v  širokém spektru nabízených služeb. 

Poukázky, které Up Česká republika dodá-

vá, mají jasně stanovenou hodnotu, kterou si 

určuje fi rma, například na základě kolektivní 

smlouvy.  Šeky  jsou  vázány  do  podoby  šeko-

vé knížky, která navíc může obsahovat slevové 

kupony na další zboží a služby. Prvkem, který 

zvyšuje atraktivitu této odměny, je personifi ka-

ce každé šekové knížky přímo s  logem fi rmy 

a  kupříkladu i  se jménem zaměstnance. Up 

Česká republika pak na svých stránkách www.

.cz uvádí přehlednou mapu provozoven, 

které poukázky přijímají. 

Pokud se na Unišek+ podíváme pohledem mo-

delového případu, tak třeba při průměrné mzdě 

zaměstnance 17 000 Kč a odměně ve formě po-

ukázek Unišek+ v hodnotě 2 000 Kč činí měsíční 

úspora povinných odvodů 300 Kč oproti odmě-

ně ve stejné výši ve formě fi nančních prémií. 

Tedy 300 Kč, o které zaměstnanec na výplatě 

reálně přijde srážkami ze mzdy. Za celý rok je 

to 3 600 Kč, což je určitě zajímavá částka. Nefi -

nanční benefi ty svou výhodností v tomto ohle-

du jasně vítězí. Spočítejte si přesně svou úsporu 

v sekci Kalkulačka na: www. .cz.

Stále se rozšiřující 
nabídka služeb
Pro zaměstnance je kromě ekonomického 

hlediska určující i  atraktivita této nefi nanční 

odměny. Tu u  Unišek+ určuje hlavně nabíd-

ka služeb, které lze za šeky získat. Up Česká 

republika každým dnem získává nové partne-

ry a oslovuje další provozovny s ohledem na 

pestrost nabízených služeb a  jejich kvalitu. 

Dnes tak lze vybírat mezi širokým spektrem 

volnočasových aktivit, ať už je to sportovní  

vyžití v bazénech, fi tness a  relaxačních cen-

trech, či kulturní nabídka divadel, kin, před-

prodejů vstupenek. V  portfoliu nechybí ani 

lékárny, optiky, rehabilitace anebo masáže, 

nezanedbatelná je i oblast vzdělávání. Od au-

toškol, přes jazykové nebo počítačové kurzy 

až po možnost úhrady vaší dovolené či rela-

xace a ubytování. Unišek+ je opravdu univer-

zální bonus, který splní všechny požadavky, 

které od správné odměny očekáváte.

Chcete vědět víc?  Zavolejte nám: 241 043 111. Napište nám: info@ .cz
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Zajímá vás:

Jak zachovat hodnotu 
odměny od zaměstnavatele?



Váš dotaz bohužel 
svědčí o  tom, že se 
některá zdravotní stře-
diska oprávněná uzná-
vat nemoci z povolání 
uchylují v  případě ne-
uznání nemoci z povo-

lání k vydávání lékařských zpráv namísto 
lékařských posudků. Bohužel se tak děje 
v praxi často, a pokud se pacient nebrání, 
může to mít pro něj fatální důsledky. 

Relevantní pro posouzení vašeho do-
tazu je, zda jste převzal od poskytova-
tele oprávněného posuzovat nemoci 
z  povolání lékařský posudek nebo 
pouhou lékařskou zprávu. Součás-
tí lékařského posudku by mělo být 
mj. i  poučení o možnosti podat návrh 
na  jeho přezkoumání poskytovateli, 
který posudek vydal. Pokud vám byla 
vydána pouze lékařská zpráva s konsta-
továním, že se nejedná o nemoc z po-
volání, která neobsahuje ani poučení 
podat opravný prostředek, poskytovatel 
oprávněný k  uznávání nemocí z  povo-
lání porušil zejména ust. § 42 odst. 1 
zákona č. 373/2011 Sb., o  specifi ckých 
zdravotních službách, v platném znění. 
Bez vydání lékařského posudku je vám 
fakticky odepřena možnost podat oprav-
ný prostředek v podobě návrhu na jeho 
přezkoumání, což pro vás může mít ne-
gativní důsledek. Doporučuji vám zaslat 
poskytovateli, jenž vydal lékařskou zprá-
vu obsahující výrok o neuznání nemoci 
z  povolání, písemnou Urgenci žádosti 
o  vydání lékařského posudku v  sou-
ladu s § 42 odst. 1 zákona č. 373/2011 
Sb., o  specifi ckých zdravotních služ-
bách, v platném znění. V Urgenci uveďte 
všechny rozhodné skutečnosti, datujte 
ji, vlastnoručně podepište a  odešlete 
doporučeně na  adresu zdravotnického 
střediska oprávněného k  uznávání ne-
moci z povolání. Teprve proti lékařské-
mu posudku je možné se bránit v podo-
bě podání návrhu na jeho přezkoumání. 
Lékařský posudek musí být vydán nejdé-
le do 45 pracovních dnů ode dne obdr-
žení nebo ústního podání vaší první žá-
dosti, jde-li o lékařský posudek o nemoci 

z povolání. Lhůta do obdržení poslední-
ho potřebného podkladu pro posouzení 
zdravotní způsobilosti nebo zdravotního 
stavu neběží. Pokud poskytovatel nespl-
nil lhůtu shora uvedenou, dopustil se 
přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. 
l) téhož zákona. V této věci je možné se 
obrátit na místně příslušný krajský úřad 
s  podnětem k  zahájení přestupkového 
řízení. 
Nad rámec vašeho dotazu uvádím, že ně-
která zdravotní střediska podmiňují vy-
dání lékařského posudku o neuznání 
nemoci z povolání zaplacením poplat-
ku podle ceníku poskytovatele. Takový 
postup je však v  rozporu se stanovisky 
Ministerstva zdravotnictví ČR, vyjádře-
ním VZP ČR a vyjádřením např. Krajského 
úřadu Moravskoslezského kraje zveřej-
něným na www.msk.cz, cituji: 
Uznávání nemocí z povolání
Krajský úřad Moravskoslezského kraje řešil 
v uplynulém roce žádost Odborového svazu 
pracovníků hornictví, geologie a naftového 
průmyslu (i dalších zaměstnavatelů) o sta-
novisko, zda je správný postup Karvinské 

hornické nemocnice, a. s. (KHN, a. s.), jež 
vydání lékařského posudku o neuznání ne-
moci z povolání podmiňuje úhradou částky 
2000 Kč. V  reakci na  dotazy odborového 
svazu se krajský úřad obrátil na Minister-
stvo zdravotnictví ČR, od kterého následně 
obdržel k problematice vyžadování úhrad 
za vystavení lékařského posudku o neuzná-
ní nemoci z povolání dvě stanoviska.
Ministerstvo svými stanovisky ze dne 
10. července 2017 a 21. ledna 2018 zaujalo 
k  dané problematice jednoznačný názor, 
a to, že podmiňování vydání lékařského 
posudku o neuznání nemoci z povolání 
fi nanční úhradou je ze strany poskyto-
vatele zdravotních služeb KHN, a. s. po-
stupem v rozporu s právními předpisy. 
Stanovisko Ministerstva zdravotnictví ČR, 
které je opřeno rovněž o  vyjádření Všeo-
becné zdravotní pojišťovny ČR, z  něhož 
jednoznačně vyplývá, že výkon posouzení 
zdravotního stavu z hlediska profesionál-
ního poškození je hrazen z veřejného zdra-
votního pojištění a  je naplněn samotným 
posouzením nemoci z povolání, bylo zaslá-
no rovněž řediteli KHN, a. s.
KHN, a. s. je jedním ze dvou poskytova-
telů v  našem kraji (druhým je Fakultní 
nemocnice Ostrava), kterému jako posky-
tovateli v oboru pracovní lékařství Minis-
terstvo zdravotnictví ČR udělilo povolení 
k uznávání nemocí z povolání (oprávnění 
k  poskytování zdravotních služeb udělil 
krajský úřad). Krajský úřad MSK již dří-
ve upozornil KHN, a. s. na skutečnost, že 
uvedený postup považuje za nespráv-
ný. Krajský úřad nemá pravomoc nařídit 
poskytovatelům vydání lékařského po-
sudku, může pouze řešit konkrétní případ 
z  hlediska toho, zda jednáním daného 
poskytovatele dle platné právní úpravy 
došlo či nedošlo ke spáchání přestupku.
Ministerstvo zdravotnictví ČR i Krajský úřad 
MSK jsou v  případě, že postoj KHN, a. s. 
zůstane beze změny, připraveny postupo-
vat vůči poskytovateli v  intencích zákona 
o zdravotních službách a zákona o specifi c-
kých zdravotních službách. Pokud se týká 
případných požadavků samotných po-
souzených na vydání bezdůvodného obo-
hacení, tito je mají právo uplatnit přímo 
u KHN, a. s.

Pracuji 14 let jako manipulační dělník stále u jednoho zaměstnavatele. Zvětšující se zdravotní problémy horních konče-
tin mě dovedly k lékaři a následně až k pracovní neschopnosti. Z důvodu podezření mého lékaře na nemoc z povolání 
jsem navštívil zdravotní středisko oprávněné k uznávání nemocí z povolání. Byla mi vydána pouze lékařská zpráva 
z vyšetření, jejímž obsahem byl mj. i výrok o tom, že se nejedná o nemoc z povolání. S výrokem nesouhlasím, můžu se 
nějak bránit?  R.Ch., Stonava

Neuznaná nemoc z povolání 
Právo | Mgr. Lada Blažková, specialista právník, RP Ostrava
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Bezpečnostní listy
Management nebez-
pečných chemických 
látek a směsí (NCHLaS) 
hraje nejen ve strojí-
renství důležitou roli 
při řízení rizik. Do kon-
taktu s účinky NCHLaS 

se může zaměstnanec dostat jak při 
hlavní pracovní činnosti (obrábění, tvá-
ření, povrchové úpravy kovů apod.), 
tak i při činnostech pomocných (úklid, 
údržba, servis aj.). Nebezpečnost po-
užívaných NCHLaS spočívá zejména 
v jejich hořlavosti, dráždivosti, žíravosti 
a senzibilizaci. Legislativní a normativní 
předpisy jsou při používání chemikálií 
poměrně striktní. V první řadě se jedná 
o povinnost zaměstnavatele mít k dis-
pozici aktuální bezpečnostní listy. Po-
vinností dodavatele je jejich poskytnutí 
při první dodávce a dále při jakýchkoli 
změnách a aktualizacích. Bezpečnostní 
listy zpracovávají odborně způsobilé 
osoby, které také nesou odpovědnost 
za jejich správné a úplné znění. Ovšem 
povinností zaměstnavatele je neustále 
kontrolovat a ověřovat jejich platnost. 

Řízení rizik a pravidla pro nakládání 
s chemickými látkami
Samozřejmostí je zpracování veške-
ré potřebné dokumentace, zejména 
směrnic pro řízení rizik. Pro NCHLaS 
klasifi kované jako vysoce toxické, 
toxické, žíravé, karcinogenní kategorie 
1 nebo 2, mutagenní kategorie 1 nebo 
2, toxické pro reprodukci kategorie 1 
nebo 2 a dále NCHLaS, které mají přiřa-
zenu karcinogenitu kategorie 1A nebo 
1B, mutagenitu v  zárodečných buň-
kách kategorie 1A nebo 1B a  toxicitu 
pro reprodukci kategorie 1A nebo 1B, 
musí zaměstnavatel zpracovat písem-
ná pravidla o  bezpečnosti, ochraně 
zdraví a  ochraně životního prostředí. 
Pravidla musí být projednaná s míst-
ně příslušnou KHS a  volně dostupná 
zaměstnancům na všech pracovištích, 
kde se s dotčenými NCHLaS manipulu-
je a nakládá. Pravidla by měla mít jas-
nou a stručnou strukturu a zaměstnan-
cům by měla udělovat stručné a jasné 
pokyny. Vhodné je doplnění pravidel 
kartou formátu A4 s  grafi ckými sym-
boly BOZP. Nakládání s  látkami vyso-
ce toxickými a toxickými (Acute Tox. 1 
a Acute Tox. 2) musí být zabezpečeno 

odborně způsobilou osobou. Chemic-
ké látky jsou též jedním z  rizikových 
faktorů podstatných pro zařazování 
pracovišť do kategorie práce.

Informovanost zaměstnanců a prv-
ní pomoc
Další povinností zaměstnavatele je 
prokazatelné seznámení zaměstnan-
ců s  informacemi uvedenými v  bez-
pečnostních listech. Není třeba, aby 
zaměstnanec studoval každý bezpeč-
nostní list každé chemické látky, kte-
rou používá, ovšem musí být řádně 
informován nejlépe v  samostatném 
školení zaměřeném na používání kon-
krétních chemických látek a  směsí. 
Školení je žádoucí doplnit o  pokyny 
pro poskytnutí první pomoci při zasa-
žení chemickými látkami (potřísnění, 
požití, vdechnutí), neboť např. záměna 
pokynu vyvolávat či nevyvolávat zvra-
cení v případě požití může mít v krizo-
vé situaci fatální následky.

Obaly NCHLaS musí být označeny 
etiketami ve vhodné jazykové muta-
ci se zaměřením na jazykové znalosti 
zaměstnanců. Obsah etikety má jas-
ná pravidla a  musí odpovídat oddílu 
2 bezpečnostního listu. Dočasné oba-
ly, např. láhve na pracovních stolech, 
kam si zaměstnanci přelévají chemické 
látky a  směsi z  větších obalů, musejí 
být označeny minimálně piktogramem 
nebezpečnosti a názvem chemické lát-
ky či směsi. Je to podstatné zejména 
proto, aby nedošlo k náhodnému poži-
tí chemikálie. Skladování NCHLaS také 
podléhá striktním pravidlům, např. 
hořlaviny ve speciálních skříních, toxic-
ké látky v uzamykatelných prostorech, 
žíraviny a  látky závadné vodám na zá-
chytných vanách či jímkách apod. 

Nedostatky zjištěné SIBP při kontro-
lách BOZP a jejich důsledky
Velmi častým problémem při kontrolách 
SIBP OS KOVO jsou chybějící bezpečnost-
ní listy u zaměstnavatelů. Není dáno, zda 
mají být v  listinné či elektronické formě, 
nicméně zaměstnanec musí být infor-
mován, kde je lze v případě potřeby do-
hledat. Dalším problémem bývá neaktu-
álnost bezpečnostních listů. Dodavatel 
je povinen v případě legislativních změn 
stávající BL revidovat a opětovně poskyt-
nout odběratelům. Zaměstnavatel ale 
musí platnost a  aktuálnost bezpečnost-
ních listů sledovat a případně dodavatele 
na nedostatky upozornit.
Písemná pravidla nebývají při kontrolách 
zpracována vůbec, případně jsou zasta-
ralá a neprojednaná s místně příslušnou 
KHS. Tento fakt může hrát velkou roli při 
odškodňování pracovních úrazů, jejichž 
příčinou je zasažení chemickými látka-
mi. „Operativní karty“ pravidel nejsou 
vyvěšeny prakticky nikde. 

Zaměstnanci si na pracovní stoly 
ukládají NCHLaS v  neoznačených 
lahvích, často nedaleko od nápojů 
v PET lahvích. Praxe ukázala, že toto 
je velmi značným rizikem pro způso-
bení pracovního úrazu – požití che-
mikálií. Skladování chemikálií probí-
há systémem „kde je zrovna místo“, 
výjimkou není ani opětovné používá-
ní prázdných obalů od chemikálií ja-
kožto dočasných odpadkových košů. 
Toto vše je z  pohledu bezpečnosti 
práce velmi vysokým rizikem ohro-
žení života a  zdraví zaměstnanců. 
Tento způsob manipulace s NCHLaS 
vede i  k  možnosti značných sankcí 
zaměstnavatele při výkonu kontrol-
ní činnosti kompetentními státními 
orgány. 

pokračování na str. 9

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci s nebezpečnými 
chemickými látkami a směsmi

Bezpečnost práce  |  Zdeněk Konrád, SIBP OS KOVO RP Brno
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Jsem vlastníkem bytu, a tudíž členem SVJ. Naše SVJ informuje své členy prostřednictvím nástěnky. Byt 
jsem nedávno zdědil po babičce a zatím v něm nebydlím. Z tohoto důvodu jsem si na nástěnce nemohl 
přečíst informaci o zpřístupnění bytu pro odečet tepla. SVJ mi následně naúčtovalo za teplo jakousi 
poměrnou část spotřeby, což to by mi nevadilo. Vadí mi, že přičetlo navíc 200 % této částky jako poku-
tu za znepřístupnění bytu stanovenou ve stanovách SVJ. Pokuta činí 20 000 Kč. Je tento postup možný? 
Pokusil jsem se řešit záležitost smírnou cestou. Písemně jsem SVJ požádal o prominutí pokuty, zatím 
jsem neobdržel odpověď.  D. M., Chrudim

Jste vlastníkem bytu a  členem spole-
čenství vlastníků jednotek (SVJ). Toto 
SVJ si způsob informování svých čle-
nů muselo určit např. ve stanovách. 
Je nepochybné, že pro pozvánku na 
shromáždění vlastníků je nejvhodnější 
písemná forma pozvánky, i když práv-
ní předpisy výslovně písemnou formu 
neuvádějí; hovoří se o vhodné formě.
Pro „běžné“ oznámení zákon nepřede-
pisuje žádnou formu. Oznámení může 
mít podobu dopisu, telefonátu, SMS, 
e-mailu, webu SVJ aj. Zákon ani neurču-
je obsah takového oznámení. Jako kaž-
dé právní jednání však musí být určité. 
Musí z něj být patrné alespoň to, že SVJ 
potřebuje byt zpřístupnit, proč a  kdy. 
Nebude-li toto z oznámení patrné, není 
vlastník povinen byt SVJ zpřístupnit.
Z  vašeho případu je patrno, že způsob 
informování prostřednictvím nástěnky 
je nevyhovující. Doporučuji, abyste si 
buďto individuálně dohodl s SVJ jiný způ-
sob, nebo navrhněte pro celé SVJ způsob 

informování, kdy se informace průkazně 
dostane ke všem vlastníkům bytů.
Neznám stanovy vašeho SVJ, ale pokud 
je v textu skutečně uvedeno slovo „po-
kuta“, domnívám se, že jsou stanovy 
v této části neúčinné. Pokuty je možné 
vybírat jen v souladu s právními před-
pisy. Navíc se jedná o pokutu za to, že 
jste znepřístupnil byt, aniž by se k vám 

tato informace dostala, což považuji 
i za rozpor s dobrými mravy. Je to však 
jen můj názor, zda tomu tak je či není, 
by musel rozhodnout jedině soud. 
Vámi zvolený postup smírného řešení 
schvaluji. V případě, že by SVJ i nadá-
le trvalo na pokutě, musel byste tento 
problém otevřít na shromáždění vlast-
níků nebo řešit soudní cestou.

Informování prostřednictvím nástěnky 
a pokuta od SVJ

Bydlení | JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR

Označení NCHLaS‚ pro které je nutno zpracovat písemná pravidla dle § 44a odst 7 zák. č. 258/2000 Sb.
Piktogram Klasifi kace Standardní věta o nebezpečnosti

Acute Tox. 1 H300 Při požití může způsobit smrt. 
H310 Při styku s kůží může způsobit smrt. 

Acute Tox. 2 H330 Při vdechování může způsobit smrt.

Skin. Corr. 1A 
Skin. Corr. 1B 
Skin. Corr. 1C

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. 

Carc. 1
Carc. 1A
Carc. 1B

H350 Může vyvolat rakovinu. 
H350i Může vyvolat rakovinu při vdechování.

Carc. 2 H351 Podezření na vyvoláni rakoviny.

Muta. 1
Muta. 1A
Muta. 1B

H340 Může vyvolat genetické poškození.

Muta. 2 H341 Podezření na genetické poškození.

Repr. 1
Repr. 1A
Repr. 1B

H360 Může poškodit reprodukční schopnost nebo plod v těle matky. 
H360Df Může poškodit plod v těle matky. Podezření na poškozeni reprodukční schopnosti. 
H360F Může poškodit reprodukční schopnost. 
H360D Může poškodit plod v těle matky. 
H360FD Může poškodit reprodukční schopnost. Může poškodit plod v těle matky. 
H360Fd Může poškodit reprodukční schopnost. Podezření na poškozeni plodu v těle matky.

Repr. 2

H361 Podezření na poškozeni reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky. 
H361f Podezření na poškozeni reprodukční schopnosti. 
H361d Podezření na poškozeni plodu v těle matky. 
H361fd podezření na poškozeni reprodukční schopnosti. Podezření na poškozeni plodu v těle matky.

Zdeněk Konrád, SIBP OS KOVO RP Brno
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Dobrý den, objednal jsem si mobil u e-shopu. Bohužel až pozdě mi došlo, že jsem si měl tento obchod 
nejprve na internetu prověřit. Zaplatil jsem za zboží 8 400 Kč předem převodem na účet. Moje zklamání 
spočívá v tom, že, ani po čtyřech týdnech zboží nedorazilo. Firma nereaguje na e-maily a na telefonní 
čísla se již nedá dovolat. Předem děkuji za radu, jak mám postupovat, abych svoje peníze získal zpět.

K. M., Lanškroun

Jaký je běžný postup?
Je nutné obrátit se na soud s návrhem 
na vydání platebního rozkazu. Pokud ho 
soud vydá a prodejce nepodá odpor, ne-
bude muset proběhnout klasické soud-
ní řízení. Při vydání platebního rozkazu 
soud postupuje pouze podle vámi před-
ložených dokumentů. Dejte si s  jejich 
přípravou potřebnou práci, aby některý 
dokument nechyběl. Neopomeňte dolo-
žit všechny potřebné doklady k prokázá-
ní vámi tvrzených skutečností.  

Jak by mohl návrh na vydání plateb-
ního rozkazu vypadat?
Návrh je podáván k  okresnímu (měst-
skému) soudu. Místně příslušný je soud 
dle trvalého bydliště žalovaného. Pod-
statné je doložení důkazů, ze kterých 
dluh žalovaného vyplývá. U spotřebitel-
ských věcí je to nejčastěji smlouva. Po-
kud budete chtít po žalovaném náhradu 
soudních nákladů, pak je třeba doložit 
předžalobní výzvu. Všechny důkazy do-
kládejte v kopiích. Originál je váš.

Návrh vlastnoručně podepište (není třeba 
úředně ověřený podpis) a doručte soudu 
osobně nebo poštou ve dvou vyhotove-
ních. Pokud víte, že se žalovaný zdržuje na 
jiné adrese, než je adresa fi rmy uvedená 
ve smlouvě, uveďte také tuto doručovací 
adresu. Zvýšení pravděpodobnosti doru-
čení bude k vašemu prospěchu. 

Vrácení zaplacené částky za zboží 
Práva spotřebitele  |  JUDr. Zdeňka Vejvalková, specialistka na spotřebitelské právo

V tomto případě mám obavy, aby nedošlo k tomu, že budete mít soudní rozhodnutí o nároku na vrácení 
peněz, ale toto právo bude nevymahatelné. Pokud jde o podvodnou fi rmu, stává se tak velmi často.

Co nejprve a proč?
Ještě před podáním návrhu na vydání 
platebního rozkazu odešlete doporuče-
ně s  dodejkou písemnou předžalobní 
výzvu na adresu společnosti dle ob-
chodního rejstříku.  Soud k  tomu, zda 
byla odeslána, přihlíží při stanovení prá-
va na úhradu nákladů řízení.

Co nám k tomu říká zákon (mimo výjim-
ky uvedené v odst. 2 tohoto ustanovení)
Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
§ 142a
(1) Žalobce, který měl úspěch ve věci za-
hájené podle § 80 písm. b), má právo na 
náhradu nákladů řízení proti žalované-
mu, jen jestliže žalovanému ve lhůtě nej-
méně sedmi dnů před podáním návrhu 
na zahájení řízení zaslal na adresu pro 
doručování, případně na poslední zná-
mou adresu výzvu k plnění. 

Jaké jsou podmínky předžalobní výzvy?
• výzva musí být písemná
• musí být doručena na adresu pro 

doručování (či poslední známou ad-
resu); je-li ve smlouvě uvedena jiná 
adresa pro doručování, zašlete vý-
zvu i na ni

• musí být odeslána nejpozději sedm 
dní před podáním návrhu na vydání 
platebního rozkazu

• zákon říká, že výzva nemusí být do-
ručena, stačí její odeslání; jako dů-
kaz postačí stvrzenka o  doporuče-
ném odeslání a dodejka

• vzor najdete na internetu

V jaké výši zaplatíte soudní poplatek?
Výši soudního poplatku si můžete vy-
počítat na kalkulačce na některém 
z webů na internetu.

Okresnímu soudu v …………………………

Žalobce: Marek Říšánek, bytem ulice č. p., PSČ, město
Žalovaný: fi rma, adresa sídla

o 8 400 Kč (případně s příslušenstvím)

Přílohy:
• kopie smlouvy o zakoupení mobilního telefonu ze dne ……………
• kopie předžalobní výzvy ze dne ……………

I.
Žalovanému jsem dne …………… zaplatil převodem ze svého účtu č. …………… 
částku 8  400 Kč na základě smlouvy o  koupi, jejíž kopii přikládám. Platba 
měla být provedena nejpozději dne …………….

Důkaz:
• výpis z mého účtu ze dne …………… s vyznačením platby

II.
Žalovaný mi dosud částku za zboží nevrátil, ač mi zboží v dohodnutém ter-
mínu nedoručil, přestože jsem ho k tomu opakovaně vyzýval. Dne …………… 
jsem žalovanému zaslal písemnou výzvu k  vrácení částky ve lhůtě 14 dní. 
Žalovaný tak neučinil.
Do dnešního dne se mi na výzvu nedostalo žádné reakce. 

Důkaz:
• předžalobní výzva ze dne ……………

III.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem navrhuji, aby soud vydal platební 
rozkaz, podle kterého je žalovaný povinen zaplatit žalobci částku 8 400 Kč 
(lze i s úrokem z prodlení) a náklady řízení, to vše do 15 dnů od doručení 
platebního rozkazu. 

V …………… dne …………… Marek Říšánek    
podpis
adresa

VZOR návrhu je nutno přizpůsobit konkrétnímu případu.
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Rodičům osmnáctiměsíční Julinky 
z Ostravska podali odboráři pomocnou 
ruku – dostali od nich téměř třicet tisíc 
korun, aby své vážně nemocné dcerce 
mohli zaplatit speciální rehabilitační 
program v lázních Klimkovice. Solidari-
tu projevili nejbližší kolegové otce dítě-
te Jana Baroně ze Základní organizace 
Odborového svazu KOVO Třineckých 
železáren a odboráři z Komise mladých 
OS KOVO, kteří pomoc iniciovali. Při-
spěla i Provozní organizace, v níž otec 
malé Julie působí. 

Děvčátko se krátce po narození náhod-
ně infi kovalo virem způsobujícím opar, 
který si v těle nese většina z nás, aniž by 
se to jakkoli projevilo na fyzickém zdraví. 
Julinka však měla smůlu, že ji infekce po-
stihla ve velmi útlém věku. Choulostivý 
dětský organismus se ubránit nedokázal. 
„Dcerka byla ten den nějaká uplakaná 
a já jsem si říkala, že ji asi bolí bříško, ale 
během dne při pití třepala zvláštně ručič-
kou a z úst jí vycházela pěna. Ihned jsem 
volala paní doktorce a odjeli jsme na dět-
skou jednotku intenzivní péče (JIP). Tam ji 

zkontrolovali, chtěli nás poslat domů, že 
to bývá normální, ale já trvala na svém 
a vysvětlila, co vše se odehrálo. Dcera do-
stala na noc antibiotika. Ráno po konzul-
taci JIP Třince s Ostravou jsme se dozvědě-
li, že má dcera asi epilepsii. V ten moment 
se celý můj svět zbořil, všechno štěstí 
a radost jako by zaplavil strach a smutek. 
V životě jsem nepocítila větší prázdno než 
v ten moment. Julinku odvezli do Ostravy 
v inkubátoru a my měli zákaz jet s ní. Od-
vezli ji na infekční a museli jsme ji nechat 
samotnou. Rozplakala jsem se příteli na 
rameni, jako bych přišla o kus sebe,“ vzpo-
míná na nejtěžší okamžiky svého života 
maminka dítěte Zuzana Cyříková. 
Rodiče s  obavami volali pravidelně do 
nemocnice, k  dcerce mohli na krátkou 
návštěvu až třetí den. Lékaři pro ně ale 
neměli dobré zprávy. Dozvěděli se, že po-
kud se Julinka přece jen uzdraví, bude mít 
doživotní následky. Pro Zuzanu Cyříkovou 
to bylo jako zlý sen, stále se ptala sama 
sebe, proč právě její dítě potkalo něco tak 
strašného. Následovala pravidelná reha-
bilitace, domácí cvičení Vojtovou meto-
dou. Neurologické vyšetření potvrdilo, že 
děvčátko trpí epilepsií a částečným ochr-
nutím pravé části těla. Trvalo měsíc, než 
se odborníkům podařilo vybrat pro Julin-
ku správnou kombinaci léků, které epilep-
tické záchvaty dokázaly utlumit. 

„Julinka má už 18 měsíců, má pra-
vostrannou hemiparézu a  podmíně-
nou epilepsii. Přetočí se na bříško, léč-
ba a cvičení ji vedou stále dál. Je moc 
šikovná a snaží se. Stále věříme, že to 
půjde samo a  rychle, že je naděje na 
lepší zítřek,“ doufají rodiče. Novou na-
ději jim dává možnost speciální léčby 
v klimkovických lázních. A právě na ni 
peníze od odborářů chtějí použít. „Je to 
speciální rehabilitační program Reha 
Motion, ten ale zdravotní pojišťovny 
v plné výši nehradí. Julince teď můžeme 
díky fi nanční podpoře tuhle speciální 
léčbu zajistit. Moc děkujeme za ochotu 
nám pomoci, protože máme další na-
ději, že to Julince pomůže k uzdravení,“ 
říká maminka nemocného děvčátka. 
„S přispěním místopředsedy OS KOVO 
Tomáše Valáška jsme dostali od Nada-
ce OS KOVO dar ve výši patnáct tisíc ko-
run, dalších deset tisíc nám dala naše 
základní organizace, a  to hlavně díky 
jejímu předsedovi Marcelu Pieleszovi. 
Další tři tisíce nám přispěla Provozní 
organizace, ve které působím jako úse-
kový důvěrník, o to se zasadil její před-
seda Zdeněk Turoň. Jejich vstřícnosti si 
vážím a musím všem poděkovat za to, 
co pro naše dítě i pro nás udělali,“ oce-
ňuje gesto svých odborářských kolegů 
Jan Baroň. ( jom)

Odbory projednávaly Programové prohlášení
Návrh Programového prohlášení 
vlády byl v  pondělí 9. července té-
matem jednání Rady hospodářské 
a  sociální dohody ČR (Tripartita). 
Vládu zastupoval mimo jiné premi-
ér Andrej Babiš a  nová ministryně 
fi nancí Alena Schillerová. Odbory 
reprezentovala delegace ČMKOS 
a Asociace nezávislých odborů. 

Podle šéfa ČMKOS Josefa Středuly 
vytváří projednávaný návrh Progra-
mového prohlášení lepší ekonomické 
prostředí než ten předchozí. Zdůraznil 
však nutnost zvýšení životního minima, 
nesouhlasí s  oddělením důchodů od 
státního rozpočtu a ocenil snahu vlády 
o větší zapojení sociálních partnerů. 
Kromě jiného se projednával rozpočet, 

který počítá s 50 miliardovým defi citem. 
Podle ministryně Schillerové je zadlužení 
České republiky třetí nejnižší v rámci celé 
EU. Rozpočet počítá s navýšením fi nancí 
u zaměstnanců státu. V oblasti sociálních 
dávek by mělo dojít k navýšení o 41,9 mi-
liard korun a u sociálních služeb o 3,3 mi-
liardy korun, současně by mělo dojít k na-
výšení počtu pedagogů o 16,5 tisíce. (jom)

Kováci z Brandýsa uspořádali již 
4. ročník rodinného sportovního dne
V  pořadí čtvrtý Sportovní den v Mratíně věnovaný rodinám 
s dětmi, který pořádá ZO OS KOVO Brandýs, nabídl opět bohatý 
program. Přibývá lidí, kteří přikládají ruce k dílu, a to i z řad na-
šich bývalých zaměstnanců. I v důchodovém věku rádi přijdou 
pomoci a zůstávají členy naší organizace. Patří jim velké díky už 
jen za to, že si za jejich přispění mohly děti zasoutěžit, zúčastnit 
se tomboly, sníst neomezené množství zmrzliny a odnést si dal-
ší nezapomenutelné zážitky.

Výbor ZO OS KOVO Brandýs

Dar od kováků pomůže 
vážně nemocné holčičce
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Zámky nemusí být nuda
Klasická hodinová prohlídka zámku 
nebo hradu bývá pro děti naprostým 
utrpením. Ani klouzání zámeckou chod-
bou v objemných pantofl ích nemůže za-
chránit tu nudu při poslechu průvodce 
odříkávajícího data a jména, která dítě 
absolutně nezajímají. Když je po hodině 
hrad nebo zámek vypustí, je to obrov-
ská úleva! Jenomže ono to jde i  jinak. 
Průvodce je převlečený za dobovou po-
stavu, vypráví, jak dříve na hradě děti 
žily, na co si hrály, jak chodily oblékané 
(dobové oblečení je možné si i vyzkou-
šet). Některé hrady tyto speciální pro-
hlídky pro děti nabízejí. Je potěšující, že 
zámků, kde myslí na děti, je čím dál tím 
více! Kam se s dětmi můžete v  létě vy-
pravit, aniž by to pro ně byla nuda?

Zámek Nelahozeves
Nachází se kousek od Prahy. Jede sem 
i vlak, takže se za půl hodiny z centra Pra-
hy ocitnete vedle zámku, na jehož nádvo-
ří děti najdou třeba kuličky na cvrnkání 
nebo další hry, u kterých se mohou zaba-
vit při čekání na prohlídku. Zámek nabízí 
návštěvní okruh Život šlechtice od dět-
ských střevíčků, který je vhodný pro děti 
od 4 do 12 let. Okruh trvá hodinu a půl, 
děti si mohou obléknout dobové doplňky. 
Dětské prohlídky se konají o prázdninách 
každý den vždy v  11 a  ve 14 hodin. Po 
skončení prohlídky děti čeká výtvarná díl-
na. Pro více než deset dětí lze přiobjednat 
zábavnou hru Zachraň princeznu Polyxe-
nu nebo Zámecké zahradní klání. Dětská 
prohlídka stojí 100 Kč na osobu, případně 
340 Kč za rodinu. 

Chvalský zámek
Pokud zavítáte do Prahy nebo nechcete 
z hlavního města vystrkovat paty, vyprav-
te se do Horních Počernic, kde na děti my-
slí po celý rok, nejenom o prázdninách. Na 
celé léto zde otevřeli výstavu Kámen nůž-

ky papír s příběhem papíru na cestě ko-
lem světa. Výstava je otevřená denně do 
18 hodin. Základní vstupné je 70 Kč. Dále 
se zde konají pravidelné akce s pohádko-
vými postavami, třeba 22. července od 
10 hodin je to Pohádková neděle s prin-
ceznou Koloběžkou I. Zámkem děti pro-
vede právě princezna Koloběžka a ukáže 
jim i  tajné schodiště. Cestou bude děti 
častovat zábavnými hádankami. Rodinné 
vstupné činí 340 Kč. A 12. srpna v 10 hodin 
začíná Pohádková neděle s Popelkou. 

Zámek Loučeň
Zámek Loučeň je místem, kde nuda nemá 
šanci. Nachází se 12 km od Nymburka 
a prohlídky jsou zcela uzpůsobeny dětem. 
Bude je provádět kněžna Marie, princez-
na Karolína nebo zámecký komorník. Děti 
nebudou poslouchat nudné letopočty, 
ale jak se zde dětem žilo nebo jak si hrály. 
Dětské prohlídky se konají každý den od 
14 hodin. Všichni budou moci třeba used-
nout ke knížecí tabuli v zámecké jídelně, 
hledat ztraceného kocourka z  princovy 
ložnice nebo nalézt dveře do tajné zámec-
ké chodby.  V zámeckém parku se mohou 
děti dlouhé hodiny zabavit ve 12 labyrin-
tech. Otevřeno je každý den včetně nedě-
le, v sobotu do 21 hodin, jinak do 18.30 
hodin. Za rodinné vstupné na prohlídku 
zámku a vstup do parku s  labyrinty dáte 
600 korun. Pokud vynecháte prohlídku 
zámku, vyjde rodinný vstup do parku na 
350 Kč. 

Hrad Kašperk
Pokud budete na Plzeňsku, nezapomeň-
te se jet podívat na hrad Kašperk, kde si 
užijí velcí i malí. Jde o nejvýše položený 
hrad u nás, který nabízí interaktivní pro-
hlídku Staň se rytířem nebo princeznou. 
Vstupné je 75 Kč na 70 minut. V červenci 
a  srpnu se dětské prohlídky konají od 

úterý do neděle v 11.30 a 13.30. Vstup je 
nutné rezervovat předem. Prohlídka je 
vhodná pro děti od 6 do 11 let a je zamě-
řená na život rytířů a princezen. Těmi se 
dokonce během prohlídky stanou i děti. 
Pro větší děti je vhodná prohlídka Staň 
se stavitelem hradu, kdy se děti seznámí 
s tím, jak se v gotice stavělo, následně si 
také zkusí návrh hradu postavit. Na sta-
vitele čeká odměna.  

Hrad Děčín
Dětské prohlídky pořádá také zámek Dě-
čín, jeden z největších zámků v severních 
Čechách. Prohlídky s  podtitulem Za ta-
jemstvím zámeckých dětí se konají vždy 
v pondělí, úterý a  středu v 10.30, 14.00 
a  15.30, vstupné je 70 Kč. Prohlídka se 
koná na stejném okruhu jako pro dospě-
lé, ale pro děti je mnohem zábavnější. 
Musejí zapojit skoro všechny smysly, aby 
vypátraly, jaké měly středověké děti na 
zámku tajemství. Program je určený pro 
děti od 4 do 12 let. 

Staré hrady
Oblíbeným místem rodinných výletů je 
také zámek Staré hrady nedaleko Jičína. 
Opět jde o místo, kde se na děti myslí 
v první řadě. Nebudou ani vědět, co dří-
ve. Proslulá je dračí čarodějná komnata, 
zámek je totiž domovem více než třiceti 
draků a  dráčků včetně velitele. O  dra-
cích se zde děti dozvědí vše podstatné, 
i co mají nejraději k obědu. Další poklady 
se nacházejí v  zámeckém pohádkovém 
sklepení, ale i na půdě. Kromě loutek zde 
děti potkají spoustu pohádkových bytos-
tí – čarodějnice, čaroděje, ale i princez-
ny a  čertice. Za vstupné zaplatí dospělí 
115 Kč, děti 2–11 let 65 Kč. Otevřeno je 
denně od 9.30 do 18 hodin.  

(mk)

Zdroj: Obchodní oddělení zámku Nelahozeves

Zdroj: Jan Přerovský – Wikimedia Commons

Zdroj: Propagace a produkce hradu Kašperk



Rozhledna Libín
Rozhledna Libín byla postavena v roce 
1883. Sedmadvacetimetrová kamen-
ná válcová věž se tyčí na hoře Libín 
nad Prachaticemi v  nadmořské výšce 
1096 metrů. Pokochat se můžeme nád-
herným kruhovým výhledem z otevře-
ného ochozu. Za dobré viditelnosti je 
vidět jižní Šumava, Prachaticko, Kleť, 
Novohradské hory, Brdy a  dokonce 
i Alpy. Hned vedle rozhledny se nachází 
lanový park pro děti  i dospělé.
Na rozhlednu Libín se lze dostat několi-
ka způsoby. Pokud zvolíte cestu vlakem, 
vystoupíte na stanici Prachatice – Lázně 
a vydáte se po červené turistické značce. 
K cíli dojdete přibližně po čtyřech kilome-

trech. Připravte se ale na prudké stoupá-
ní, při kterém nejspíš propotíte nejedno 
tričko.  Pokud si chcete výstup usnadnit, 
jeďte autem či autobusem do osady Li-
bínské Sedlo. Odtud se vydáte po modré 
značce a k  rozhledně dorazíte po nece-
lých dvou kilometrech.

Otevírací doba: 
celoročně, kromě pondělí. Úterý–pátek 
11.00–16.00, sobota 10.30–17.00, nedě-
le 10.30–16.00. 

Vstupné: 
dospělí 10 Kč, děti 5 Kč. Momentálně je 
ale otevřeno nonstop a vstup je zdarma.

Liberecká výšina
Rozhledna s  restaurací vznikla v  le-
tech 1900–1901 a  je originální svým 
vzhledem připomínajícím středověký 
hrad. K výstavbě byly mimo jiné po-
užity také kamenné kvádry ze zboře-
ných domů a kostela Svatého Sebalda 
v Norimberku. Liberecké výšině však 
nebyl osud příznivě nakloněn. Často 
se střídali její vlastníci a objekt začal 
postupně chátrat. V letech 1960–1969 
prošla rekonstrukcí a  přestavbou. 
Později se zde pořádaly pravidelné 
kulturní akce a  diskotéky. Její vzkří-
šení však nebylo trvalé. Nakonec mu-
sela být opět kvůli špatnému stavu 
v  druhé polovině 90. let minulého 
století uzavřena. V současné době je 
opravena a  již několik let opět slouží 
návštěvníkům.
Na ochoz rozhledny vystoupáte po 
107 schodech. Za odměnu si pak mů-
žete vychutnat výhled do okolí Liber-
ce z pětadvacetimetrové výšky. Z vy-
hlídkové terasy se vám otevře výhled 
na velkou část krajského města, nad 
kterým pyšně ční největší dominan-
ta celé oblasti, vrch Ještěd se stejno-
jmennou vysílací věží. Jihovýchodně 
se v sevřené kotlině můžete pokochat 
pohledem na centrální části Jablon-
ce. Dalším výhledům do východního 
a  severního sektoru zabraňují blízké 
zalesněné kopce s vyšší nadmořskou 
výškou, například Žulový vrch.
Na rozhlednu se dostanete pěšky cca 
1 km po žluté od konečné zastávky lin-
ky č. 1, 2 a 3 MHD v Lidových sadech. 

Putování s Kovákem
Objevujte s námi zajímavá místa a památky České republiky, které vás rozhodně
přesvědčí o tom, že žijeme v jednom z nejkrásnějších míst planety
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Text a foto: Vilém Flášar

Text a foto: Vilém Flášar

Otevírací doba:
Rozhledna s restaurací: otevřeno po celý rok 
od pondělí do neděle od 10.30 do 20.00

Vstupné:
Plné vstupné: 20 Kč, děti: 10 Kč, senioři: 10 Kč 
(pro hosty restaurace je vstup na rozhlednu 
zdarma)







Správné znění tajenky z  čísla 11: Orlovi není třeba bát se nepřítele s hůry. Správně luštila a potřebné štěstí při losování 
měla Alena Černínová z Ostravy. Blahopřejeme! Získává výhru od vydavatelství Enigma, které připravuje naši křížovku a je také 
vydavatelem časopisu Křížovky pro každého, jehož další čísla vycházejí 17. a 31. července. Na tajenku z tohoto čísla čekáme do 1. 
srpna 2018 na doručovací adrese redakce nebo na e-mailu novakova.miloslava@cmkos.cz.
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