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Více informací na straně 9

Konec levné práce se blíží

„Vedení si z nás udělalo otroky!“ říkají 
zaměstnanci chemičky DEZA

Lidé jsou nuceni jednat proti 
vlastním zájmům
Ve středu 29. srpna se proto zhruba 
sto padesát zaměstnanců firmy sešlo 
se zástupci Odborového svazu KOVO 
v restauraci Šaman ve Valašském Mezi-
říčí. Schůzku zorganizovali zástupci Re-
gionálního pracoviště OS KOVO ve Zlíně 
na žádost samotných zaměstnanců. Na 
jednání s kováky ve Valašském Meziříčí 
dorazil také předseda OS KOVO Jaroslav 
Souček společně s  experty na právo 

a ekonomiku, včetně zástupců Regionál-
ního pracoviště ve Zlíně – Milanem Blaž-
kem a  Davidem Šrottem. „Je to lakmu-
sový papírek toho, jak se zaměstnavatel 
zachová v budoucnu,“ okomentoval tlak 
managementu DEZY na změnu způsobu 
odměňování vedoucí zlínského regio-
nálního pracoviště Milan Blažek. Vedení 
odborů proto lidem doporučilo, aby po-
žadavek vedení DEZA odmítlo. „Pokud 
by část zaměstnanců na smluvní mzdy 
přistoupila, ale část zůstala na tarifních 

mzdách, mohlo by se jednat o nerovné 
odměňování, což je v rozporu se zákoní-
kem práce,“ upozornil David Šrott. Šlo by 
totiž o  diskriminaci části zaměstnanců, 
a tedy o porušení zákona. 
Lidé v podniku jsou pod obrovským tla-
kem vedení. To si je jednotlivě zve a nutí 
je, aby přistoupili na smluvní mzdy. „Ne 
každý má takovou odvahu, aby pod ta-
kovým tlakem dokázal říct 
ne a  nepodepsal,“ přiznal 
jeden z účastníků setkání. 

Na setkání s vedením kováků přišlo odhadem na 150 zaměstnanců firmy.                                  FOTO: Josef Kůta
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Vývoj ve společnosti DEZA ve Valaš-
ském Meziříčí, náležející koncernu 
Agrofert, dává zapravdu očekáváním 
expertů OS KOVO, kteří předvídali, 
že se tlaky na zaměstnance budou 
stupňovat. Vedení společnosti, kte-
rá zaměstnává kolem tisícovky lidí, 
se je v  současnosti snaží přinutit, 
aby podepsali souhlas s  přechodem 
z  tarifního odměňování na smluvní 
mzdy, což v dlouhodobé perspektivě 
zaměstnance poškodí. Pokud by to-
tiž lidé na smluvní mzdy přistoupili, 
zvedla by se jim čistá mzda přibližně 
o pět set korun. V příštích letech by 
ovšem DEZA nebyla zavázána k  ja-
kémukoli dalšímu zvyšování mezd. 
Při zachování tarifního odměňování 
lidí by se však mzdy zvyšovaly pod-
le oficiálních odhadů ekonomického 
vývoje v daném odvětví. A ty v sou-
časnosti předpokládají růst o  9 %, 
což zaměstnancům otevírá daleko 
větší možnosti. 

Úterý 11. září 2018 v pražské Aréně Sparty bude v pořa-
dí již čtvrtým mítinkem kampaně „Konec levné práce 
v ČR“ organizované Českomoravskou konfederací od-
borových svazů. Je to jedinečná příležitost, jak znovu 
dát veřejně najevo, že nejsme a  nechceme zůstat na 
chvostu Evropské unie. 

„Meziroční nárůst naší členské zá-
kladny je skvělá práce a  bude vel-
mi vhodné, abychom tento pozi-
tivní trend podtrhli i  dostatečnou 
účastí na připravovaném mítinku,“  
Jaroslav Souček, předseda OS KOVO.

Stanice MHD v blízkos Arény Sparta:

Českomoravská (metro B) - od 
stanice metra Českomoravská je 
hala vzdálena cca 10 min pěšky

Vysočanská (metro B) - dále lze 
pokračovat tramvají do zastávky 
Divadlo Gong

Divadlo Gong (zastávka je 
vzdálena cca 5 minut pěšky 
od sportovní haly)

Aréna Sparta, Kovanecká 2405/27, Praha 9 - Libeň, www.arena-sparta.cz

11. září 2018

8:30 hod.  Vpuštění organizátorů z řad OS do haly
9:30 – 10:55 hod.  Příchod a registrace účastníků mínku
   (dřívější vstup účastníků do haly nebude umožněn z technických důvodů, 
   děkujeme za pochopení)
11:00 hod.  Zahájení manifestačního mínku
cca 13:30 hod.  Závěr mínku 

Časový harmonogram mínku

Vstup do haly bude umožněn pouze účastníkům, kteří se prokáží registračním náramkem, který obdrží 
prostřednictvím OS

Je důležité, aby všichni účastníci manifestačního mínku byli usazeni na svých místech nejpozději v 10:55 hod.

Před zahájením mínku a po jeho ukončení budou mít účastníci možnost využít fotokoutku 

Všichni účastníci akce obdrží při příchodu láhev vody, v bistru v prvním patře sportovní haly si bude možné 
zakoupit další občerstvení. Prosíme, aby účastníci této možnos v případě zájmu využili před zahájením akce

Pro informace o účas na akci a možnos parkování kontaktujte pana Ing. Jiřího Klepáče na e-mailu 
klepac.jiri@cmkos.cz nebo na tel.: 602 395 387

Další informace

Dopravní spojení 

Manifestační mínk ČMKOS 
„Konec levné práce“ 2018

Sportovní hala
Arena Sparta

zastávka
Divadlo Gong

zastávka
Českomoravská

zastávka
Vysočanská
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„Odbory musejí zásadně odmítat snahy 
zvyšovat důchodový věk v závislosti na 
zvyšujícím se věku dožití.“ Kromě věku 
je důležitým tématem důchodové po-
litiky i  nutný počet odpracovaných let 
pro vznik nároku na důchod. V  době, 
kdy je v některých zemích poměrně vy-
soká nezaměstnanost a  narůstá počet 
rizikových pracovních míst, je obtížné 
stanovený počet let odpracovat. Ne-
méně důležitou problematikou je výše 
důchodu. I  v  takových zemích, jako je 
Německo nebo Rakousko, se zvyšuje 
počet důchodců, kteří mají problém ze 
svých penzí uhradit základní životní po-
třeby. Cílem zástupců zaměstnanců je 
zajistit jim i ve stáří důstojný život a za-
bránit jejich propadu do chudoby.
Jedním z dalších témat byla digitalizace 
(Průmysl 4.0) a  s  tím související obavy 
lidí o další vývoj na trhu práce. Aktivity 
zainteresovaných stran a  zapojení od-
borů se v jednotlivých zemích velmi liší. 
Nejdále jsou v  této oblasti v  Německu 
a Rakousku, do dění se však snaží zapojit 
i  zbývající země Vídeňského memoran-
da. Například známá slovinská společ-
nost Gorenje již dokonce iniciovala zříze-

V  rakouském Bad Hofgasteinu se ve 
dnech 9.–13. července sešli zástupci 
odborových svazů zemí Vídeňského 
memoranda (Německo, ČR, SR, Ma-
ďarsko a  Slovinsko). Na těchto pra-
covních seminářích se každoročně 
scházejí odboroví experti, aby detail-
něji probrali témata definovaná na 
setkáních předsedů či místopředsedů 
zúčastněných svazů. OS KOVO bylo za-
stoupeno čtyřmi účastníky. Semináři 
předcházelo setkání v rámci Vídeňské-
ho memoranda v  Berlíně. „V  Berlíně 
jsme připravili určitou agendu, jejímž 
základem jsou zkušenosti na národní 
úrovni,“ shrnuje smysl mezinárodního 
jednání předseda Odborového svazu 
KOVO Jaroslav Souček. 
Jedním z  nejpodstatnějších bodů, jímž 
se účastníci semináře zabývali, byla 
problematika důchodů, která je velmi 
aktuální nejen v  zemích střední Evro-
py. Klíčovým tématem je věk odchodu 
do penze. V mnoha zemích Evropy pro-
běhly v posledních letech více či méně 
úspěšné snahy o zvýšení důchodového 
věku. Jak však uvedla expertka rakous-
kého svazu PRO-GE Martina Schneller: 

ní „podvýboru pro digitalizaci“. Slovenští 
kolegové v této oblasti aktivně spolupra-
cují s  politiky a  zaměstnavateli – jejich 
vláda již vypracovala jednotnou kon-
cepci. Zástupci ze Slovenska a  ČR však 
v souvislosti se zaváděním nových tech-
nologií poukázali na to, že tato rozhodo-
vání (a s tím spojená změna kvalifikační 
struktury pracovních míst) se odehrávají 
mimo jejich vlastní státy – v zemích, kde 
sídlí vlastníci firem. Velmi to omezuje ne-
jen možnosti odborů, ale i  jednotlivých 
vlád tento proces ovlivňovat. 
Jako červená nit se celým seminářem 
neslo téma kolektivního vyjednávání. 
V Rakousku se kolegové potýkají se sna-
hami vlády prodloužit pracovní týden 
a  zvýšit flexibilitu zaměstnanců. Tamní 
vláda například navrhuje zavést 12hodi-
nový pracovní den. Velmi neuspokojivá 
je situace v  Maďarsku, podle zástupce 
tamních odborů nemají odborové sva-
zy, na rozdíl například od Německa či 
Rakouska, téměř žádné nebo jen mi-
nimální možnosti a  nástroje, jak pozici 
zaměstnanců zlepšit a  sjednat pro ně 
lepší kolektivní smlouvy. Musejí navíc 
čelit nejen tlakům zaměstnavatelů, ale 
také vlády. Zatímco Rakousko a  Ně-
mecko mají velmi rozsáhlé pravomoci 
v oblasti spolurozhodování, v ostatních 
zemích není situace zdaleka tak pozi-
tivní. Účastníci semináře se shodli na 
tom, že odbory musejí posílit své vy-
jednávací pozice a pravomoci a vzájem-
ně spolupracovat. Zástupci OS KOVO 
v  souvislosti s  dopady digitalizace na 
pracovní místa a  pracovní podmínky 
zdůraznili, že před odbory stojí úkol, jak 
společně eliminovat negativní dopady  
na zaměstnance.  (AP, jom)

Odbory se na setkání v Rakousku 
zabývaly aktuálními problémy Evropy

Odešel Miloš Papcun – osobnost odborů i dobrý kamarád
V neděli 12. srpna 2018 
nás po boji se zákeřnou 
nemocí navždy opustil 
přítel, kamarád, parťák, 
dlouholetý odborový 
funkcionář, v  posled-
ních dvou volebních ob-

dobích předseda ZO OS KOVO Obráběcí 
stroje, s. r. o., pan Miloš Papcun. V jeho 

případě platilo, že nejen odborovou pra-
cí živ je člověk. Byl také dlouholetým tre-
nérem olomoucké volejbalové mládeže 
při UP Olomouc, kde se mu podařilo vy-
chovat mnoho skvělých hráček a nemálo 
reprezentantek ČR. 
Měli jsme společný tým, kterému jsme 
fandili – „Bílí andělé“ Spartak Trnava. 
Už se nám nepodaří společně navštívit 

některý z jejich zápasů, stejně tak jeho 
přátelé a tým už bohužel nikdy neusly-
ší jeho pověstnou větu „zítra mám na-
rozeniny, piju Plzeň“. 
Vy, co jste jej znali, dejte si alespoň jednu 
Plzeň za něj se vzpomínkou a přípitkem 
do nebe za tohoto báječného chlapa. 
„Budeš na světě chybět, Miloši.“

Za VO Olomoucka I. a II. – Jiří Bršťák

Zástupci odborů z pěti evropských zemí se sešli v rakouském Bad Hofgasteinu.                                      FOTO: red



že Elaria Group byla zřízena 26. dubna 
tohoto roku, Jiří Hron ji nabyl teprve 
dva týdny před samotnou dražbou. 
„Pokud by sázková kancelář vyhlásila 
sázku na to, jaký bude výsledek, vsa-
dil bych si na to, že to dopadne stejně 
jako v  těch dražbách předtím,“ oko-
mentoval výsledek zatím posledního 
pokusu o  prodej Poldovky někdejší 
její zaměstnanec. 
Zda se skeptické prognózy vyplní, se 
ukáže nejpozději 1. října. Právě do 
tohoto data by totiž měla společnost 
Elaria Group za Poldi zaplatit. Pokud 
by se tak stalo, získali by věřitelé, 
mezi nimiž je také řada bývalých za-
městnanců, šanci získat alespoň část 
svých peněz. Očekávání, že by se kla-
denskou Poldovku podařilo znovu 
vzkřísit k životu a vrátit jí alespoň část 
její někdejší slávy, jsou podle odbor-
níků nereálná. Důvodem jsou nejen 
obrovské dluhy, ale také skutečnost, 
že na start výroby by byla nutná mo-
hutná finanční injekce. (jom)

Kdysi světoznámý ocelářský gi-
gant, kladenská Poldovka, ve čtvr-
tek 30. srpna prošel třetí licitací 
a  získal nového vlastníka. Je jím 
společnost s  ručením omezeným 
Elaria Group se sídlem v  Praze 6. 
Za společností založenou letos 
v  dubnu stojí podle Obchodního 
rejstříku sedmdesátiletý Jiří Hron. 
Ten v  dražbě nabídl za Poldovku 
256 milionů korun. Vítězové dvou 
předchozích dražeb ve stanovené 
lhůtě nezaplatili. 
O Poldi Kladno projevily ve třetí dražbě 
zájem dva subjekty. Současný vítěz –  
Elaria Group – se při licitaci nechal za-
stupovat třetí osobou. Dražby se tedy 
Jiří Hron osobně neúčastnil. Výsledek 
v pořadí třetího pokusu o prodej ně-
kdejší předválečné i poválečné chlou-
by českého průmyslu ovšem vyvolává 
značné rozpaky. Elaria Group byla za-
ložena prostřednictvím specializova-
né společnosti, která zakládá podle 
zadání klienta firmy „na klíč“. Přesto-

Někdejší ocelářský kolos 
má za sebou třetí dražbu
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Předseda kováků zaměstnance che-
mičky ujistil, že za ně jejich odborový 
svaz bude bojovat a podpoří jejich prá-
va. „Jakmile se objeví jakýkoli náznak 
nátlaku ze strany zaměstnavatele, 
kdykoli se na nás obraťte, okamžitě to 
budeme řešit,“ ujistil účastníky setkání 
Jaroslav Souček. 
OS KOVO působí ve společnosti DEZA 
už od loňska. Vedle OS ECHO je ve 
firmě druhým odborovým svazem.  
OS KOVO v  podniku začal působit 
z  podnětu samotných zaměstnan-
ců. Ti byli dlouhodobě nespokojeni 
s  prací ZO OS ECHO, jehož zástupci 
se podle jejich mínění přidali na stra-
nu zaměstnavatele. Tuto skutečnost 
podle nich dokládá i fakt, že v letech 
2012 až 2016 kopíroval nárůst mezd 
pouze míru inflace. Reálně tak lidé 
v chemičce de facto žádný nárůst pla-
tů nepocítili, a  to přesto, že společ-
nost vykazovala obrovské zisky. „Po-
kud odečtete příplatky, dostanete se 
na plat 18 tisíc, i v Kauflandu mají lidi 
vyšší platy – kolem 24 tisíc,“ shrnul 
poměry v chemičce jeden z účastníků 
setkání. Práce v  náročném a  nebez-
pečném provozu, kde se zpracová-
vají látky, jež mohou vyvolat rakovi-
nu, je podle mínění naprosté většiny 
zaměstnanců hrubě podhodnoce-
na. „Mzdy v  DEZE jsou ze strany za-
městnavatele naprosto nedůstojné,“ 

Předseda kováků Jaroslav Souček ujistil zaměstnance 
společnosti DEZA o tom, že jim jejich odborový svaz 
poskytne pomoc.                                   FOTO: Josef Kůta

dokončení ze str. 1

potvrdil také David Šrott z regionální-
ho pracoviště.

Svaz podává žalobu
Situace ve firmě se vyhrotila poté, co 
letos v  květnu OS ECHO i  OS KOVO 
v  DEZE společně vyhlásily stávkovou 
pohotovost. Vedení totiž nesouhlasi-
lo s  požadavky odborářů na zvýšení 
mezd a  oddalovalo podpis kolektivní 
smlouvy pro letošní rok. Oba svazy ve 
společné shodě předložily jednotný 

návrh na znění kolektivní smlouvy pro 
rok 2018. Zástupci odborů ECHO ov-
šem 31. května v  rozporu se zákonem 
sami podepsali se zaměstnavatelem 
novou kolektivní smlouvu a  zabránili 
odborářům z  OS KOVO, aby se podpi-
su zúčastnili. Přistoupili dokonce na 
méně výhodné podmínky, než jaké na-
vrhoval zprostředkovatel. Později navíc  
OS ECHO zpochybnil samotnou exis-
tenci OS KOVO ve firmě. 
Vedení společnosti DEZA stejně jako  
OS ECHO v  tuto chvíli trvají na tom, že 
kolektivní smlouva je platná, ačkoli pod-
le zákona musí být uzavřena ve shodě se 
všemi odborovými subjekty, které v pod-
niku působí. Předseda OS KOVO Jaroslav 
Souček osobně vedl řadu jednání s  ve-
dením OS ECHO i s vrcholovým manage-
mentem chemičky. „Za jedenadvacet let, 
co v odborech působím, jsem zažil leccos, 
ale s  takto arogantním a  nezákonným 
jednáním managementu jsem se dopo-
sud nesetkal.,“ připustil Jaroslav Souček. 
„Budeme bojovat za práva našich odbo-
rářů všemi zákonnými prostředky. V tuto 
chvíli připravujeme řadu kroků, ale detai-
ly samozřejmě z  pochopitelných důvodů 
nebudeme sdělovat. Řeknu jen tolik, že 
v průběhu září podáme na vedení společ-
nosti DEZA žalobu,“ přiblížil další strategii 
OS KOVO předseda Jaroslav Souček. Podle 
jeho slov není pochyb, že odborový svaz 
u soudu uspěje.  (jom)

Odborový svaz KOVO  
se sídlem v Praze 3, nám. W. Churchilla 1800/2

přijme do pracovního poměru 
na dobu určitou /s možností 

prodloužení na dobu neurčitou/

SPECIALISTU NA 
DANĚ A SOCIÁLNÍ 

ZABEZPEČENÍ  
pro pracoviště OS KOVO v Praze, 

nám. W. Churchilla 1800/2,  
Praha 3 - Žižkov

g 
Bližší informace: 

Silvie Horková
Tel.: +420 736 521 743

E-mail: horkova.silvie@cmkos.cz
Více na: www.oskovo.cz



Vážené kolegyně a vážení kolegové,

předáváme několik 
informací o  naší čin-
nosti od roku 2017 až 
do dnešní doby.
Mezi příjemné infor-
mace patří skuteč-
nost, že v  průběhu 
roku nedošlo k pokle-

su již založených základních organizací 
a rovněž je setrvalý stav, pokud se jed-
ná o založená seskupení. 
V  současné době jednáme s  dalšími 
dvěma společnostmi, kde mají zaměst-
nanci zájem založit seskupení. Vzhle-
dem k  tomu, že by se zaměstnavatel 
postavil negativně ke vzniku odborové 
organizace a poměry v těchto firmách 
jsou zejména v  oblasti bezpečnosti 
a  ochrany zdraví při práci poměrně 
kritické, o zvyšování mezd lze říci totéž 
(v jedné firmě nedošlo ke zvýšení mezd 
více než tři roky), je pro zaměstnance 
skutečně vhodnější založit seskupení.
Po založení se snažíme připravit návrh 
kolektivní smlouvy, začít proces kolek-
tivního vyjednávání a  nastavit vztahy 
s vedením firmy.
Na setkáních s předsedy ZO na voleb-
ních obvodech zjišťujeme a  násled-
ně řešíme problémy spočívající např. 
v  nedodržování zákoníku práce z  ob-

Zaměstnanci protestovali proti Janu Světlíkovi
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Poté, co se objevily informace o tom, 
že o  koupi ostravské huti ArcelorMi-
ttal projevily zájem dva zahranič-
ní subjekty (British Steel a  Liberty 
Steel), žádají odboráři, aby je stát i Ev-
ropská komise přizvaly k  jednáním. 
O  novém vlastníkovi oceláren se má 
totiž rozhodnout už koncem září. 

Zpráva Odborové organizace 
Ostravská huť
Již uplynuly více než tři měsíce a  za-
městnanci jsou stále v  nejistotě a  oba-
vách, zda ostravskou huť koupí serióz-
ní majitel, který bude mít silný kapitál 
a  schopnost udržet výrobu, pracovní 
místa a současně být konkurenceschop-

ný na trhu. Tiskem proběhla informace 
o  dvou zájemcích, British Steel a  Li-
berty Steel. S  odpovědnými manažery 
těchto firem bychom rádi jednali ještě 
před rozhodnutím o  prodeji a  podpi-
sem kupní smlouvy. Trváme na tom, aby 
odborové organizace byly konzultační 
součástí procesu prodeje. Za vlády mini-
stra Hünera byly dohodnuty pravidelné 
schůzky za účasti ministra, zaměstnava-
tele a  odborů. Schůzka se uskutečnila 
pouze jednou a po nástupu paní minist-
ryně vše usnulo.
Už 30. září má být ukončen výběr firmy, 
která ostravskou huť koupí, a 7. října má 
být podepsána smlouva. Jen do té doby 
máme šanci se vyjádřit a něco ovlivnit.

Vyzýváme představitele státu a  kraje 
i  zástupce České republiky v  Evropské 
komisi k  jednání. Jsou například zpra-
covány analýzy obou firem? Chceme se 
ubezpečit, že vládě a  vedení kraje není 
lhostejná budoucnost ostravské hutě. 
Počátkem října jsou u nás komunální 
volby. Máme tedy značné obavy, aby 
politici na to, že se bude prodávat 
huť, nezapomněli.

Ostrava, 29. srpna 2018 

Odboráři z ArcelorMittal 
s napětím čekají na konec září

Co nového v Praze a Středočeském kraji
Okénko do regionu | PhDr. Milan Fiala, vedoucí RP pro Prahu a Středočeský kraj

lasti nařizování přesčasové práce, kdy 
zaměstnavatelé nedodržují zákonný 
odpočinek mezi směnami. Nedodržují 
rovněž vl. nař. 590/2006 Sb., o překáž-
kách v  práci na straně zaměstnance, 
zejména v  poskytování pracovního 
volna zaměstnanci s  náhradou mzdy 
nebo platu při vyšetření nebo ošetře-
ní. Pokud jde o případnou rehabilitaci 
zaměstnance, uveřejnili jsme v důsled-
ku zvýšeného počtu dotazů článek 
v  Kováku č. 11 pod názvem „Osobní 
překážky v práci“, z něhož vyplývá, že 
v  případě rehabilitace nevzniká za-
městnanci automaticky nárok na pra-
covní volno, natož potom na pracovní 
volno s náhradou mzdy.
V  letošním roce pomáháme odbo-
rářům v  Continentalu s  problémem 
zaměstnankyně, která je v  pracovní 
neschopnosti již rok s podezřením na 
chorobu z  povolání (karpální tunely). 
V  této souvislosti stále probíhá šet-
ření na klinice pracovního lékařství. 
Doposud není uzavřené, avšak za-
městnavatel obdržel posudek vydaný 
lékařem poskytujícím pracovně lékař-
ské služby. Z tohoto posudku vyplývá, 
že zaměstnankyně pozbyla dlouhodo-
bě způsobilost dále vykonávat dosa-
vadní práci. Zaměstnavatel s  ní chce 
rozvázat pracovní poměr podle § 52 
písm. e) zákoníku práce, tedy bez po-
skytnutí odstupného.

V  mnoha základních organizacích se 
objevují problémy s  vyšším nárůstem 
agenturních zaměstnanců. Tito nastu-
pují do zaměstnání mnohdy bez lékař-
ského posudku, a tedy i vyšetření zdra-
votního stavu. Překážkou je jazyková 
bariéra i  hygienické návyky. Odboráři 
se snaží při vyjednávání kolektivních 
smluv sjednat pevné procento pro při-
jetí agenturních zaměstnanců, ovšem 
ne vždy se jim podaří domluvit přijatel-
ný počet těchto pracovníků.
Během roku jsme uskutečnili školení k zá-
koníku práce, ke kolektivnímu vyjednává-
ní, finanční gramotnosti a z oblasti BOZP. 
Právní poradenství zajišťujeme z oblasti 
rodinného i  dědického práva. Zejména 
v oblasti exekucí jsme zaznamenali zvý-
šený nárůst včetně žádostí o  sepsání 
návrhu na insolvenční řízení. Na úseku 
BOZP uskutečnil náš specialista plánova-
ný počet kontrol. Rovněž provádíme kon-
troly v odborových organizacích na úse-
ku hospodaření dle § 29 odst. 2 Stanov 
OS KOVO. Případné zjištěné nedostatky 
se snažíme během kontroly odstranit. 
Na závěr bych se rád zmínil o  nově 
nastávajících problémech v souvislos-
ti se směrnicí EU o ochraně osobních 
údajů, kdy zaměstnavatelé odkazují 
na tuto směrnici a  odmítají uzaví-
rat s  odborovou organizací dohodu 
o  provádění srážek odborových pří-
spěvků ze mzdy zaměstnanců. 

Smlouva o prodeji oceláren má být podepsána 
už 7. října.                                                    (FOTO: A. S.)



Máte pravdu, nic-
méně tento ukazatel 
tam nebyl již ani za 
rok 2016. Odboro-
vý svaz KOVO dlou-
há léta považoval 
přidanou hodnotu 
a  z  ní odvozenou 

produktivitu práce z  přidané hodno-
ty za stěžejní ukazatel, který se dal 
s  úspěchem využívat při kolektivním 
vyjednávání. Přidaná hodnota nám 
říkala, jaká je peněžně vyjádřená hod-
nota výkonů, které firma do obchodní 
a  výrobní činnosti vložila po očištění 
od externě pořízeného materiálu, slu-
žeb, surovin a energií. Přidaná hodno-
ta je tedy čisté bohatství vytvořené 
firmou. Při našich analýzách jsme rov-
něž mimo důležité ukazatele, jako je 
produktivita práce z přidané hodnoty 
(PH/průměrný přepočtený stav za-
městnanců v příslušném sledovaném 
období), rozebírali pro podporu ko-
lektivního vyjednávání soubor grafů, 

který sledoval „rozdělování přidané 
hodnoty“ ve vztahu k  vývoji procen-
tuálních podílů do osobních nákladů, 
odpisů a  zbývajících položek nákladů 
(zpravidla prostor pro zisk majitelů). 
Z toho jsme mimo jiné odvozovali pro-
stor pro další zvyšování mezd.
Od roku 2016 bohužel došlo k  závaž-
ným změnám struktury výkazu zisků 
a ztrát a skutečně již tento ukazatel ve 
výkazech nenajdete. Lze jen spekulo-
vat, proč k tomu došlo, neboť dle na-
šeho názoru byl tento ukazatel z těch 
nejdůležitějších. Možná právě proto, 
aby se externí stakeholdeři (což čás-
tečně jsou i  odbory) při letmém po-
hledu na výkaz nedozvěděli, zda firma 
produkuje „výrobky s  vysokou přida-
nou hodnotou“ či nikoliv.
Samozřejmě se dá přidaná hodnota 
ve výkazech od roku 2016 dopočítat 
a  OS KOVO tak při analýzách nadá-
le činí. Otázkou bude, jak se podaří 
tento ukazatel nadále prosazovat při 
kolektivním vyjednávání, neboť stav 

výkaznictví zde nahrává firmám při 
marginalizaci tohoto ukazatele. Připo-
mínám, že od roku 2016 došlo k řadě 
dalších změn ve výkaznictví jak ve 
výkazu zisků a  ztrát, tak i  v  rozvaze 
a  příloze v  účetní závěrce, které činí 
víceméně výkazy do roku 2015 a  od 
roku 2016 za neporovnatelné. Proto 
také v  našich analýzách oddělujeme 
vyhodnocování do roku 2015 a násle-
dující léta odděleně. Určitou výhodou 
je, že ve výroční zprávě za rok 2016 již 
máme údaje za rok 2015 přepočítány 
dle nové metodiky, a  tak můžeme již 
nyní alespoň vyhodnotit stav v  řadě 
za tři roky (tj. 2015–2017 a dále). Také 
bych chtěl připomenout, že podrobný 
rozbor této problematiky již na začát-
ku tohoto roku přinesl náš časopis 
Kovák v cyklu Ing. Horáka „Na pomoc 
kolektivnímu vyjednávání 2018“. Do-
poručuji oprášit jeho příspěvky, zno-
vu přečíst a případně se spojit se spe-
cialisty na Regionálních pracovištích 
OS KOVO, kteří vám jistě rádi poradí.

V naší ZO OS KOVO jsme se vždy snažili využívat rozbory hospodaření firmy při našem kolektivním vyjednávání. Velmi 
nám byl nápomocen odborový svaz KOVO, který pro nás zpracovával bilanční a mzdovou analýzu a poskytoval nám 
velmi důležité údaje z hospodaření firmy, které jsme úspěšně prezentovali při naší argumentaci. Vždy bylo poukazová-
no, že je pro nás velmi důležitý ukazatel přidaná hodnota, který jsme našli na řádku 11 výkazu zisků a ztrát. Teď jsme 
dostali od vedení výsledky za rok 2017 a tento ukazatel tam již není. Co s tím máme dělat?                           V. J., Vrchlabí

Přidaná hodnota
Právo | Ing. Radko Šamánek, vedoucí RP Hradec Králové
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Postup zaměstnavate-
le není správný. Dosa-
ženou mzdou za práci 
přesčas je celá mzda, 
na kterou zaměstnanci 
vzniklo právo před za-
počtením příplatku za 
práci přesčas. Do dosa-

žené mzdy za práci přesčas se tedy zahrnu-
jí kromě základní (tarifní) či smluvní mzdy 
i další složky mzdy (prémie, bonusy, různé 
příplatky) dle podnikového mzdového sys-
tému a ujednání v kolektivní smlouvě.

Příklad:
Zaměstnanec se základní měsíční 
smluvní mzdou 20 000 Kč v  srpnu 

2018 (23 pracovních dnů, 184 pra-
covních hodin) měl 5 dnů dovolenou 
(40 hodin), odpracoval 10 hodin prá-
ce přesčas, byla mu přiznána výko-
nová prémie 3 000 Kč a příplatky za 
práce v lakovně a ve výšce v úhrnné 
výši 800 Kč.
Dosažená mzda za 10 hodin práce přesčas:
• nesprávně ‒ 10 * [20 000 * (184 - 40) 

/ 184 : (184 - 40)] = 1 087 Kč
• správně ‒ 10 * [(20 000 + 3 000 + 

800) * (184 - 40) / 184 : (184 - 40)] = 
1 293 Kč, minusový deficit dosažené 
mzdy za práci přesčas v srpnu 2018 
tedy činí 206 Kč

V  souvislosti s  prací přesčas nelze 
nepřipomenout, že za dobu práce 

přesčas přísluší dále příplatek ve výši 
nejméně 25 % z průměrného hodino-
vého výdělku za předchozí čtvrtletí 
(či příplatek za práci přesčas vyšší dle 
ujednání v kolektivní smlouvě), pokud 
se zaměstnavatel se zaměstnancem 
nedohodli na poskytnutí náhradního 
volna v rozsahu práce konané přesčas 
místo příplatku.
Hrubá mzda za měsíc srpen 2018 
tedy bude obsahovat mzdu za od-
pracovanou pracovní dobu 144 ho-
din včetně výkonové prémie a  pří-
platků, tj. [20 000 * (184 - 40) / 184] 
+ 3 000 + 800, náhradu mzdy za 40 
hodin dovolené s použitím průměrné 
hodinové mzdy dosažené ve druhém 

Dosaženou mzdu zaměstnavatel při výpočtu mzdy za práci přesčas počítá pouze ze základní (tarifní) mzdy bez zapo-
čtení dalších složek mzdy. Je tento postup správný?                              J. G., Brno

Dosažená mzda při práci přesčas
Mzdy | Ing. František Kocáb, specialista pro mzdy a KV RP OS KOVO v Brně

pokračování na str. 6
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čtvrtletí 2018, dosaženou mzdu za 10 
hodin práce přesčas 1 293 Kč a 25% 

zákonný či sjednaný vyšší příplatek 
za tyto přesčasové hodiny vypočtený 

z průměrné hodinové mzdy druhého 
čtvrtletí 2018.

Nechutné jídlo jako specialita podniku
Práva spotřebitele | JUDr. Zdeňka Vejvalková, specialistka na spotřebitelské právo

Postupoval jsem správně, když jsem v restauraci vrátil naservírované jídlo? Zelenina byla tvrdá, neuvařená a jiná, než bylo 
uvedeno v jídelním lístku. Celkově bylo jídlo nevalné chuti. Mělo se jednat o specialitu podniku, což tedy byla, ale zcela 
opačného rázu. Kuchař napřed uraženě tvrdil, že „to“ tak má být, jídlo odnesl s tím, že to tedy dovaří. Asi za půl hodiny 
donesl totéž jídlo, jen bylo studené. Očividně si ze mě dělal legraci a vykukoval z kuchyně, co já na to. Zavolal jsem majitele 
a sdělil mu, že jim nebudu ujídat. Pokud to má být tak, jak tvrdí drzý kuchař, aby si pochutnali oni. Mám na vrácení nárok? 
Vyměnil jsem si dost nelichotivé názory s personálem včetně kuchaře a měl jsem pocit, že se za mě stydí nejen má žena, 
ale i děti, jako kdybych jídlo vařil já. Přitom jim také nechutnalo, jen jim bylo nepříjemné, co se začalo dít. Nakonec jsme 
odešli bez náhradního jídla, protože nám zde přestalo chutnat. Také se mi v hlavě promítlo, co by se všechno mohlo stát, 
když jsem se dotkl mistra kuchaře.                                                                                                                                        P. K., Vyškov

Ano na vrácení nárok 
máte, pokud ovšem 
jídlo jen ochutnáte. 
Nemohl by ho vrátit 
ten, kdo by naservíro-
vané jídlo téměř sně-
dl, a  pak chtěl jiné, 
což není váš případ. 

Co je chyba a co s ní?
jiné suroviny, než uváděl jídelní lístek; 
nedovařené suroviny; přesolené jídlo; 
neohřáté jídlo; nápoj pod míru; místo 
objednaného guláše donesou utopence.

Chyba je rozpor se smlouvou. Rozpor 
se smlouvou se rovná důvod k rekla-
maci. Reklamace se rovná vrácení 
objednaného. Vrácení objednaného 
se rovná odstoupení od smlouvy.

Co nelze?
Tvrdit, že vám nechutná. Každému táž 
věc chutná jinak. Otázka zní, jaké kva-
lity a jakosti je předložené jídlo, zda je 
uvařeno v souladu s receptem.
Pokud se vám kvalita surovin jeví jako 
důvod „nechutnání“, můžete podat 
podnět Státní zemědělské a  potravi-
nářské inspekci, která je tzv. dohledo-
vým orgánem.
S reklamací oslovte číšníka, není-li ten-
to pověřený k  vyřizování reklamací, 
zavolá osobu, která reklamace vyřizuje 
a musí být přítomna (ze zákona) po ce-
lou provozní dobu. 

Dáte si něco jiného?
Problém by asi nebyl, pokud by číšník při-
nesl jiné jídlo či nápoj. Zde je již všeobec-
ně vžito, že toto v pořádku není. I když to 
zrovna číšník nepojmenuje dle zákona 
jako rozpor s  kupní smlouvou. V  tako-
vých případech nastane omluva a číšník 
donese to, co jste si objednali. Po právní 
stránce se jedná o vadné plnění. Je třeba 

ihned reklamovat a host může od smlou-
vy odstoupit nebo požadovat dodání pů-
vodně objednaného jídla či nápoje.

Něco málo o surovinách
Otázka surovin není upravena v  zá-
koně, ale pokud číšník sdělí, z jakých 
surovin je jídlo připravené, nebo je 
to dokonce uvedené v  jídelním líst-
ku, musí být jídlo skutečně z uvede-
ných surovin. To se týká nejen druhu 
surovin. Pokud jde podle personálu 
o  suroviny čerstvé nebo o  domácí 
jídlo, pak to musí být dodrženo. Jest-
liže restaurace v jídelním lístku uvá-
dí, že vaří pouze z čerstvých surovin, 
nebo reklamuje domácí kuchyni, 
musí toto dodržet. Jinak se jedná 
o důvod k reklamaci. 

Na první pohled záměna surovin nevy-
padá až tak důležitě, jiný názor bude 
mít ovšem ten, kdo má nějakou potra-
vinovou alergii. Navíc jsou pak k niče-
mu povinně uváděné alergeny, protože 
v  zaměněných surovinách mohou být 
alergeny zcela jiné.
O  důvod k  reklamaci se jedná i  teh-
dy, pokud si objednáte Coca-Colu, ale 

číšník vám bez upozornění donese 
Pepsi či Kofolu. Nebo si objednáte pa-
lačinky, ale číšník vám donese lívance 
apod. Zde opět volíte vy, zda budete 
požadovat objednané jídlo či pití nebo 
odstoupíte od smlouvy a  odejdete se 
najíst a napít do jiné restaurace.

Co s  nápojem „pod míru“ či jídlem 
„pod váhu“?
Objem a váha by měly odpovídat úda-
jům v  nápojovém a  jídelním lístku. Ji-
nak máte nárok na nový nápoj či jídlo, 
slevu nebo odstoupení od smlouvy. 
V  restauraci musí být k  dispozici vždy 
měřidla (váha, odměrka apod.), po-
mocí nichž lze reklamaci zkontrolovat. 
Provozovatelé restaurací se nemohou 
vymlouvat na to, že je nemají.

Dozorovým orgánem je v  případě 
nesouhlasu míry a  váhy Česká ob-
chodní inspekce, u  níž máte mož-
nost podat podnět. Postup najdete 
na www.coi.cz, také je zde podrobně 
uvedeno, kdy a v  čem může inspekce 
zasáhnout, kdy jde o věc v její působ-
nosti a další informace.

Co s nadváhou?
Okamžitou reklamaci je třeba uplatnit 
při nadváze, tj. pokud vám personál 
přidal nějaký ze svých vlasů nebo po-
zval na hody mouchu apod.

Co reklamovat nejde?
Vulgární personál. Zde je možno vy-
užít jedinou sankci – upozornit ma-
jitele restaurace na chování perso-
nálu a  odejít někam, kde je majitel 
důsledný a  personál slušný a  pří-
jemný. Také by bylo pro vaše přátele 
žádoucí, kdybyste je v  co největším 
počtu varovali, což nebude problém. 
V dnešní době máme k tomuto mno-
ho možností.
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Zaplatil, ale vlastníkem není
Práva spotřebitele | JUDr. Zdeňka Vejvalková, specialistka na spotřebitelské právo

Dobrý den, moji rodiče před dvěma lety souhlasili s tím, že si mohu na jejich domě přistavět patro jako bydlení pro 
svoji rodinu. Souhlas mám od obou podepsaný. Nyní jsem přišel za rodiči, že chci, aby věci byly v pořádku. Aby byt 
v patře nechali napsat na mě, tedy mi vrchní část domu darovali, abych byl jejím vlastníkem já. Mimo jiné mi jde 
i o to, že chtějí dům darovat sestře. Odůvodňovali to tím, že se sestra rozvedla a nemá kde bydlet, tak ji vezmou zpět 
domů. Chtějí, aby dům vlastnil jen jeden majitel. Co mám dělat? Jak uvádím, přístavba mě stála hodně peněz, rodiče 
ani sestra do toho nic neinvestovali.                                              H. A., Brno

Máte pravdu. Pokud ro-
diče s přistavením bytu 
souhlasili a vše jste hra-
dil vy, tedy jste stavěl 
na své náklady a zhod-
nocoval jejich majetek. 
Máte právo na to, aby 
se s vámi vyrovnali. 

Uvádíte, že rodiče ani sestra se nijak 
na výstavbě bytu nepodíleli. Rodiče 
se nyní s  vámi nechtějí vypořádat. 
Naopak chtějí celý dům včetně vaše-
ho bytu darovat své dceři. Vyřešení 
tohoto problému je nutné ještě 
před tím, než budou s  domem na-
kládat. Pokud by tak rodiče neučinili, 
vzniklo by u nich jako spoluvlastníků 
domu bezdůvodné obohacení, jak 
o  něm hovoří § 2991 a  násl. nového 
občanského zákoníku; viz www.zako-
nyprolidi.cz.
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
ve svém prvním odstavci praví:

Bezdůvodné obohacení
§ 2991
(1) Kdo se na úkor jiného bez spravedli-
vého důvodu obohatí, musí ochuzenému 
vydat, oč se obohatil.
(2) Bezdůvodně se obohatí zvláště ten, 
kdo získá majetkový prospěch plněním 
bez právního důvodu, plněním z právního 
důvodu, který odpadl, protiprávním uži-
tím cizí hodnoty nebo tím, že za něho bylo 
plněno, co měl po právu plnit sám.

Rodiče si možná neuvědomili, že jste na 
základě jejich souhlasu zhodnotil jejich 
majetek, ale nemáte zde žádná vlast-
nická práva. Plnil jste tedy bez práv-
ního důvodu, a tím došlo k  jejich bez-
důvodnému obohacení. Vlastník nebo 
spoluvlastníci domu jsou totiž povinni 
bezdůvodné obohacení vrátit. Pokud 
by tak neučinili dobrovolně, musel 
by ve věci rozhodnout soud.

Co to je bezdůvodné obohacení?
Jak jsem již uvedla, je-li plněno bez 
právního důvodu, jde o  bezdůvodné 
obohacení. Jedná se o  situaci, kdy je 
jedna osoba bezdůvodně zvýhodněna 

na úkor jiné osoby, přičemž toto zvý-
hodnění obvykle spočívá ve zvýšení 
majetku obohaceného nebo naopak 
jeho nesnížení, i když k tomuto snížení 
mělo po právu dojít (to není váš případ).

Obohacený musí vydat vše, co bez-
důvodným obohacením získal!
Vzhledem k tomu, že v bytě se svojí ro-
dinou bydlíte, je využití jiné možnosti, 
např. vyplacení odpovídající finanční 
částky, nevhodné. O váš podíl by se pak 
krátila výše jejich spoluvlastnických po-
dílů. Pokud by rodiče chtěli dům daro-
vat dceři i  poté, týkalo by se to pouze 
jejich podílů. 

POZOR na promlčení nároku!
Tento problém se netýká vašeho přípa-
du, ale vzhledem k  závažným násled-
kům promlčení si pro úplnost dovolím 
uvést pár slov právě k promlčení náro-
ku na vrácení bezdůvodného oboha-
cení. To znamená, že i právo na vydání 
bezdůvodného obohacení podléhá pro-
mlčení. 

Co k promlčení říká občanský zákoník?
Promlčení
§ 609
Nebylo-li právo vykonáno v  promlčecí 
lhůtě, promlčí se a  dlužník není povinen 
plnit. Plnil-li však dlužník po uplynutí pro-
mlčecí lhůty, nemůže požadovat vrácení 
toho, co plnil.
§ 610
(1) K  promlčení soud přihlédne, jen na-
mítne-li dlužník, že je právo promlčeno. 
Vzdá-li se někdo předem práva uplatnit 
námitku promlčení, nepřihlíží se k tomu.
(2) Jsou-li si strany povinny vrátit, co naby-
ly podle neplatné smlouvy nebo ze zruše-
ného závazku, přihlédne soud k  námitce 
promlčení, jen pokud by promlčení mohla 
namítnout i druhá strana. To platí i v pří-
padě, že bylo plněno na základě zdánlivé-
ho právního jednání.

Kdy k promlčení dojde, stanoví lhůty.
1)  Tři roky
  Toto právo se promlčí za tři roky 

ode dne, kdy se poškozený dozví, že 

došlo k  bezdůvodnému obohacení 
a  kdo je povinen bezdůvodné obo-
hacení vydat.

2)  Deset let
  Právo na vydání bezdůvodného 

obohacení se promlčí nejpozději za 
deset let ode dne, kdy k bezdůvod-
nému obohacení došlo. 

3)  Patnáct let
  Bylo-li bezdůvodné obohacení na-

byto úmyslně, promlčí se právo na 
jeho vydání nejpozději za patnáct let 
ode dne, kdy k bezdůvodnému obo-
hacení došlo.

Co promlčení znamená v praxi?
Jde o oslabení nároku možnosti soudně 
vymáhat určitou pohledávku v důsled-
ku toho, že u ní marně uplynul čas, kte-
rý oprávněný měl k  tomu, aby si svoji 
pohledávku soudně vymohl. Tyto lhůty 
stanoví zákon a  jsou uvedeny v  před-
cházejícím odstavci. 
Oslabení nároku spočívá v tom, že po-
kud dlužník před soudem promlčení 
namítne, soud nemůže promlčenou 
pohledávku přiznat, což neplatí, pokud 
dlužník promlčení nenamítá, pak soud 
žalobě vyhoví.
To, co vám někdo dluží, vám dluží i po 
promlčení. Může vám to vrátit, ale pou-
ze dobrovolně. Soudně (po námitce 
promlčení dlužníka) ničeho nedosáh-
nete. Což znamená, že sice vůči svému 
dlužníku pohledávku máte, ale je de 
facto nevymahatelná. 
Věřím, že došlo k nedorozumění, a po-
kud si s  rodiči ještě jednou promluvíte 
a seznámíte je se zde uvedenou právní 
úpravou, nebude muset k  soudnímu 
jednání dojít. Pokud by ani po tomto roz-
hovoru svůj názor nezměnili, pak vám 
nezbude než hájit svá práva soudně. 
Tato poradna slouží pouze k  získání 
přehledu a  orientaci v  daném problé-
mu. Doporučuji však navštívit advoká-
ta, který sepíše potřebné listiny včetně 
předžalobní výzvy, žaloby atd. a  zaří-
dí i  vložení do katastru nemovitostí. 
Vzhledem k  tomu, že každý advokát 

pokračování na str. 8
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Nájem bytu, zvyšování nájemného
Bydlení | JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR 

nabízí své služby za jiné ceny, je tře-
ba zjistit, za jakou cenu by vám je ten 

který advokát poskytl. Pokud neznáte 
žádného advokáta, lze využití seznamu 

advokátů na internetu (www.justice.cz 
nebo www.cak.cz).

dokončení ze str. 7

Bydlíme v nájmu 3+1, Praha-západ. Starší byt je vytápěn parovodem a je bez zařízení. Za celou dobu pronajímatel ne-
chtěl opravit okna, která se rozpadají. Bydlíme tu s rodiči (zdravotně postižení důchodci). Staráme se o ně. Máme čtyři 
děti a další čekáme v srpnu. Bydlíme zde více než 10 let, platíme bez inkasa se službami nájem 6450 Kč. Včera jsem se 
dozvěděl od pronajímatele, že nám zvedne nájem o 3250 Kč, takže celkem i se službami budeme muset platit 9700 Kč 
měsíčně. Nájemní smlouva nám končí 30. června, ale včera (9. května) mi pronajímatel sdělil ústně tuto změnu. Pokud 
nebudeme souhlasit se zvýšením, musíme byt 30. června opustit. Může pronajímatel zvednout nájemné skoro ze dne 
na den o 3250 Kč, když byt je starý, bez oprav, jen jednou udělal rozvod odpadu, který byl v havarijním stavu. Jinak ale 
za posledních 10 let nechce v bytě nic opravit. Děkuji za pomoc.                       P. Č., Kolín

Máte uzavřenu nájem-
ní smlouvu na dobu 
určitou, která může 
skončit uplynutím 
času (30. června) do-
hodou nebo výpovědí.
Nájem bytu na dobu 
určitou se může pro-

dlužovat dohodou stran nebo pod-
le zákona, kdy pokračuje-li nájemce 
v užívání bytu po dobu alespoň tří mě-
síců po dni, kdy měl nájem bytu skon-
čit, a  pronajímatel písemně nevyzve 
v této době nájemce, aby byt opustil, 
platí, že je nájem znovu ujednán na tu-
též dobu, na jakou byl ujednán dříve, 
nejvýše ale na dobu dvou let. To ne-
platí, ujednají-li si strany něco jiného.
Neujednají-li si strany zvyšování ná-
jemného nebo nevyloučí-li zvyšování 
nájemného výslovně, může prona-
jímatel v  písemné formě navrhnout 

nájemci zvýšení nájemného až do 
výše srovnatelného nájemného ob-
vyklého v  daném místě, pokud na-
vržené zvýšení spolu s  tím, k němuž 
již došlo v  posledních třech letech, 
nebude vyšší než 20 %. K návrhu uči-
něnému dříve než po uplynutí dva-
nácti měsíců, kdy nájemné nebylo 
zvýšeno, nebo který neobsahuje výši 
nájemného a nedokládá splnění pod-
mínek podle občanského zákoníku, 
se nepřihlíží.
Pronajímatel tedy musí předložit pí-
semný návrh na zvýšení nájemného. 
Vy pak máte dva měsíce na to, abys-
te se k  návrhu vyjádřili nebo začali 
od třetího měsíce po doručení navr-
ženou výši nájemného hradit. Pokud 
nebudete zvýšené nájemné hradit, má 
pronajímatel tři měsíce na to, aby o ur-
čení výše nájemného požádal soud. 
Soud pak rozhoduje podle znaleckého 

posudku (měl by zhodnotit i technický 
stav bytu).
Vzhledem k tomu, že máte nájem bytu 
na dobu určitou, nelze předpokládat, 
že by se s  vámi pronajímatel o  výši 
nájemného soudil. Jednoduše vám 
neprodlouží nájemní smlouvu před 
skončením doby nájmu, ale ještě i  do 
tří měsíců po této době vás písemně 
vyzve k  vystěhování a  vy jste povinni 
se vystěhovat, byt vyklidit a  odevzdat 
pronajímateli. Pokud tak neučiníte, pro-
najímatel požádá o vyklizení bytu soud.
Doporučuji, abyste se s  pronajíma-
telem dohodli na smírném řešení. 
Pokuste se o  výši nájemného vyjed-
návat. Předpokládám, že pobíráte 
příspěvek na bydlení, přídavky na děti 
a v bytě bydlíte čtyři dospělí lidé, kteří 
by se měli o  výši nájemného, služeb 
a inkasa podělit. Bohužel, nemám pro 
vás příznivější informaci.



Stanice MHD v blízkos Arény Sparta:

Českomoravská (metro B) - od 
stanice metra Českomoravská je 
hala vzdálena cca 10 min pěšky

Vysočanská (metro B) - dále lze 
pokračovat tramvají do zastávky 
Divadlo Gong

Divadlo Gong (zastávka je 
vzdálena cca 5 minut pěšky 
od sportovní haly)

Aréna Sparta, Kovanecká 2405/27, Praha 9 - Libeň, www.arena-sparta.cz

11. září 2018

8:30 hod.  Vpuštění organizátorů z řad OS do haly
9:30 – 10:55 hod.  Příchod a registrace účastníků mínku
   (dřívější vstup účastníků do haly nebude umožněn z technických důvodů, 
   děkujeme za pochopení)
11:00 hod.  Zahájení manifestačního mínku
cca 13:30 hod.  Závěr mínku 

Časový harmonogram mínku

Vstup do haly bude umožněn pouze účastníkům, kteří se prokáží registračním náramkem, který obdrží 
prostřednictvím OS

Je důležité, aby všichni účastníci manifestačního mínku byli usazeni na svých místech nejpozději v 10:55 hod.

Před zahájením mínku a po jeho ukončení budou mít účastníci možnost využít fotokoutku 

Všichni účastníci akce obdrží při příchodu láhev vody, v bistru v prvním patře sportovní haly si bude možné 
zakoupit další občerstvení. Prosíme, aby účastníci této možnos v případě zájmu využili před zahájením akce

Pro informace o účas na akci a možnos parkování kontaktujte pana Ing. Jiřího Klepáče na e-mailu 
klepac.jiri@cmkos.cz nebo na tel.: 602 395 387

Další informace

Dopravní spojení 

Manifestační mínk ČMKOS 
„Konec levné práce“ 2018

Sportovní hala
Arena Sparta

zastávka
Divadlo Gong

zastávka
Českomoravská

zastávka
Vysočanská



Chystáte se na dovolenou? 
Nedejte zlodějům šanci!
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Čas dovolených, kdy opouštíme domovy a vydáváme se za hranice všedních dnů, ještě neskončil. Je to ale také období, kdy 
mají žně nezvaní návštěvníci našich příbytků a kdy dramaticky narůstá počet vloupání. Jak se chránit?

Braňte se aktivně i pasivně
Svůj domov rozhodně neberte jako 
nedobytnou pevnost. Společnost Jab-
lotron před pár lety provedla unikátní 
průzkum mezi vězni odsouzenými za 
vloupání a  zjistila, že průměrně za-
bezpečený byt jsou „bytaři“ schopni 
odemknout do pěti minut! Do domu se 
nejčastěji dostávají oknem, dále přes 
sklep či garáž. Jako největší překážky 
své nekalé činnosti vězni uváděli bez-
pečnostní dveře, dále pak bezdrátové 
alarmy a  mříže. A  jak si zloději svou 
oběť nejčastěji vytipují? Tipy jim prý 
dávají známí nebo je na byt vhodný 
k  vykradení upozorní plná domovní 
schránka. Proti zlodějům se můžeme 
bránit aktivně i  pasivně. K  metodám 
aktivní obrany patří zabezpečení oken 
a dveří coby míst, kudy do bytu zloději 
vnikají. Pasivně se můžeme bránit tak, 
že budeme svůj domov monitorovat 
a  vpád někoho cizího zaznamenáme 
včas. K  tomu lze použít klasické alar-
my, ale i  chytrý mobilní telefon, který 
lze využít i coby monitorovací kameru. 
Jak na to? Tato ochrana domova vás 
nebude stát ani korunu, navíc není tře-
ba nic složitě instalovat. Domov ochrá-
níte během chvilky, a to i v pronajatém 
bytě, kde nechcete příliš investovat.

Chytrá aplikace změní mobil 
v bezpečnostní kameru
K zabezpečení domova budete potře-
bovat dva mobilní telefony, případ-
ně chytrý mobilní telefon a  tablet. 
Všechna zařízení musí být připojena 
k internetu. Poté je třeba si stáhnout 
do obou zařízení aplikaci, jako je na-
příklad Security Camera. Poté jed-
notlivá zařízení propojíte přihláše-
ním k  e-mailovému účtu na Gmailu. 
Jeden telefon umístíte do místnosti, 
kterou chcete monitorovat, zatím-
co druhý mobil máte u  sebe. Mobil 
v  místnosti je díky aplikaci schopný 
zaznamenat nenadálý pohyb, podat 
vám o  něm zprávu i  vytvořit foto-
grafie. Kdykoli si můžete zobrazit na 
mobilním telefonu dění v  místnosti, 
a to ve vysokém rozlišení, nebo míst-
nost odposlouchávat či přes mobil 
promluvit. Takto můžete sledovat 
nejenom to, zda se k vám nevloupal 
někdo nezvaný, ale také třeba dítě, 
babičku nebo domácího mazlíčka, 
zda vám doma nedělá neplechu. 
Kamer můžete přidat libovolný po-
čet a posléze na nich sledovat třeba 
i  dění na zahradě. Aplikace je zdar-
ma, celé řešení vás tedy nebude stát 
ani korunu. 

Alarmy odradí
Pokud vám nevadí investovat do 
ochrany domova určité prostředky, 
můžete si pořídit nejrůznější alarmy. 
Vesměs se nabízejí tzv. GSM alarmy, 
které je možné propojit s počítačem 
a  mobilním telefonem a  odkudko-
li sledovat, co se u  vás doma právě 
děje. Alarmy je možné napojit na 
pulty centrální ochrany, za což ale 
platíte další poplatek. Pokud bez-
pečnostní agentura sezná, že u  vás 
doma došlo k nečekanému průniku, 
vyjede kdykoli ve dne i  v  noci situ-
aci zkontrolovat. Alarmy se dnes již 
běžně montují bezdrátové, takže 
nenaruší interiér vaší domácnosti. 
Pachatelé přiznávají, že jsou pro ně 
významnou překážkou. Alarmy jsou 
poháněny baterií, takže jim nevadí 
ani výpadek elektřiny. 

Loupí, i když jste doma
Nezapomeňte, že hlavní je nedat zlo-
dějům najevo, že jste se vůbec z bytu 
vzdálili. Stačí pamatovat na několik zá-
sad. V  první řadě se nechlubte, že je-
dete na dovolenou, oznamte to pouze 
nejbližším přátelům a  nepište to ani 
na Facebook. Dále nezatahujte závěsy. 
Vyprázdněte domovní schránku a  po-
proste sousedy, aby vám ji pravidelně 
vybírali. Dobře uzamkněte dveře, peč-
livě pozavírejte okna. Klíče neschová-
vejte pod rohožku či někde poblíž dve-
ří, tyto skrýše zloději znají velmi dobře. 
I když si hodláte odskočit třeba jen na 
chvilku, byt dobře zabezpečte. Vykra-
dený byt vás může překvapit i po kra-
tičké procházce.
Velkým nepřítelem zlodějů jsou psi. 
I pokud žádného nemáte, můžete tře-
ba před odjezdem na dovolenou byt 
upravit tak, aby vypadal, že zde psí 
mazlíček žije. Na dveře si dejte třeba 
nálepku „Tady hlídám já“ a rozmístěte 
pár psích hraček. Nespoléhejte na to, 
že pokud jste doma, nezvaný host vás 
nenavštíví. Drzost zlodějů je neuvěři-
telná, nezastaví je ani to, pokud jste 
vzhůru. Někteří jsou prý radši, pokud 
jsou obyvatelé bytu doma. Důvod? 
Drahé laptopy nebo mobily, které běž-
ně nosíme stále sebou. O  ty se totiž 
zloději zajímají hodně rádi. 

Michaela Kadlecová



Od vlakové zastávky na rušné hlavní 
trati spojující Brno s  Prahou vás do 
ráje ticha a  romantiky zavede červe-
ná turistická značka. Projdete po ní 
až k  železničnímu mostu přes řeku 
Svitavu, odkud se pak vydáte po žluté 
značce. Po dlouhém mírném stoupá-
ní do lesů nad městečkem čeká první 
zastavení. Tím je skromný pomník spi-
sovateli Rudolfu Těsnohlídkovi. Autor 
lišky Bystroušky žil v  Bílovicích osm 
let a  poznal zde svoji druhou ženu 
Annu Kutilovou.
 
Studánka Stanislava Lolka 
a Resselův pomník
Po dalším kilometru a  půl chůze do-
jdete k  dalšímu místu, které je spo-

jeno s  příběhem lišky Bystroušky. 
Ukrytá mezi stromy se tu krčí studán-
ka malíře Stanislava Lolka. Právě na 
základě jeho kreseb začal v roce 1920 
psát Rudolf Těsnohlídek svůj příběh 
o lišce Bystroušce. V bílovických lesích 
má svůj pomník i  vynálezce lodního 
šroubu a spisovatel Josef Ressel. 

První vánoční strom republiky 
a malá Liduška
Významná událost se v bílovických le-
sích udála v roce 1924. Pokácení prv-
ního vánočního stromu pro republiku 
dnes připomíná malý památníček. 
U vzniku nové tradice byl opět Rudolf 
Těsnohlídek. Impulsem k  této aktivi-
tě mu byla událost z  roku 1919, kdy 

s přáteli, malířem Františkem Koudel-
kou a  úředníkem Josefem Tesařem, 
nalezli 22. prosince 1919 v bílovickém 
lese prochladlé sedmnáctiměsíční 
děvčátko, Lidušku. Také tuto událost 
připomíná památník. Poprvé byl vá-
noční strom republiky rozsvícen 13. 
prosince 1924 na brněnském Náměstí 
Svobody. Tradice se postupně rozšíři-
la i do ostatních měst. 

(Text a foto: Vilém Flášar)

Výlet můžete odstartovat na nádraží 
v Libčicích nad Vltavou, kam vás přive-
ze osobní vlak z  pražského Masaryko-
va nádraží. Po žluté značce doputujete 
přibližně po pěti minutách k  přívozu 
přes řeku Vltavu. Přívoz mezi Libčicemi 
a Máslovicemi patří mezi poslední a zá-
roveň nejstarší vltavské přívozy. 

Bojovník za česká národní práva
Na druhé straně Vltavy vás do Máslovic 
zavede naučná stezka. Jejím druhým za-
stavením, protože tím oficiálně prvním 
je právě samotný přívoz, je letní sídlo 
Dr. Julia Grégra, významného českého 
politika 2. poloviny 19. století. Proslul 
také jako majitel a vydavatel Národních 
listů, které byly tehdy nejčtenějším čes-
kým deníkem.

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

Muzeum másla
Celá naučná stezka má 13 zastavení a po-
klidným tempem se dá projít přibližně za 
necelou hodinu. Pokud se nezastavíte 
u všech stanovišť, budete na máslovické 
návsi ještě rychleji. A  právě zde na vás 
čeká hlavní cíl vaší ces-
ty – Muzeum másla. To 
je jediné svého druhu ve 
střední Evropě, najdete 
zde různé druhy másel-
nic, odstředivek, formi-
ček na máslo, máslenek 
na servírování másla 
a dalších předmětů sou-
visejících s výrobou más-
la. Vystavena je zde také 
ojedinělá kolekce obalů 
na máslo. Některé expo-
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Vlakem a přívozem za máslem do Máslovic

náty lze prakticky vyzkoušet. Muzeum je 
bezbariérové, vhodné i  pro návštěvníky 
se zrakovým postižením. Několikrát roč-
ně se v něm pořádají specializované akce. 
Více se dozvíte na www.maslovice.cz.

(Text a foto: Vilém Flášar)

Putování krajem lišky Bystroušky

Honosné prvorepublikové vily, malebná údolí, místo, kde „přišla na svět“ liška Bystrouška, i myšlenka vánočního stromu pro republiku. 
Tohle vše uvidíte a zažijete, pokud se vypravíte do Bílovic nad Svitavou.

Putování za máslem do Máslovic je příjemným výletem pro celou rodinu, který vám zabere necelé odpoledne. Svezete se přívozem, 
projdete malebnou krajinou a dozvíte se něco o životě našich předků.



Správné znění tajenky z čísla 13: Hezké dny dovolených vám přeje redakce. Správně luštila a potřebné štěstí při losování měla 
Věra Jónová z Vysokého Mýta. Blahopřejeme! Získává výhru od vydavatelství Enigma, které připravuje naši křížovku a je také vydavatelem 
časopisu Křížovky pro každého, jehož další čísla vycházejí 11. a 25. září. Na tajenku z tohoto čísla čekáme do 19. září 2018 na doručovací 
adrese redakce nebo na emailu: novakova.miloslava@cmkos.cz novakova.miloslava@cmkos.cz.
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