
Firma pamatuje císaře pána
Berounský podnikatel Jan Strchler kou-

pil pozemek pro výstavbu své budoucí to-
várny na levém břehu Berounky již v roce 
1909, ale první světová válka tento úmysl 
zdržela, takže firma ISOTERMA na výro-

bu tepelných izolací začala fungovat až 
v roce 1925. Od té doby se několikrát 
změnil název firmy i její výrobní program 
a po odeznění hospodářské krize v roce 
1935 byl závod začleněn do společnosti 
Ringhoffer Tatra a po skončení 2. svě-

tové války a znárodnění se v roce 1949 
stal součástí n. p. Frigera Kolín. K výraz-
né změně došlo až v roce 1979, kdy byla 
uzavřena licenční a kooperační smlouva 
se švédskou firmou Elektrolux na výrobu 
chladicích regálů…

Učni z ČR a Německa ve zdejším památ-
níku předali umělecká díla, která vytvořili 
k 73. výročí vyhlazení této obce němec-
kými nacisty. Zhotovili je v rámci projektu 
Tvorba pro Lidice, k němuž dal podnět  
OS KOVO. Slavnostní vernisáže se zúčast-
nili vedle tvůrců také předseda OS KOVO 
Jaroslav Souček, místopředseda svazu 
Jaromír Endlicher, zástupce regionálního 
vedení DGB v Bavorsku Helmut Fiedler,  
ředitel Památníku Lidice Milouš Červencl  

a předsedkyně Komi-
se mladých OS KOVO 
Lenka Gregorová.  
Nejvzácnějšími hosty 
vernisáže byly nej-
starší dosud žijící lidic- 
ká žena Miloslava  
Kalibová a přeživší li-
dické děti. Umělecká 
díla pro Lidice jsou 
celkem tři. První nese 

pokračování na str. 3

Předmontáž v klempírně 
– obsluha laseru
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Operátor montážní  
linky při montáži  
klimatizačních panelů
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2 Nezaměstnanost
Za co si můžeme my sami 

Chladírenství 
pomáhá živit 
region 

Kovák navštívil Carrier Refrigeration
Operation Czech Republic s.r.o. v Berouně

Společně uctili památku obětí hrůz

7 Právo spotřebitele
Jak se bránit nekvalitě  

a podrazům

5 Regiony
Co právě řeší na  
východě Čech

Turističtí průvodci povodím Berounky lákají turisty do těchto končin na nejrůznější přírodní atrakce, jako jsou  
např. Koněpruské jeskyně či lidská díla, k nimž patří nesporně hrady Křivoklát i Karlštejn, ale nezmiňují se již o tom,  
že největším živitelem obyvatel této oblasti je v současnosti kovácká s. r. o. Carrier Refrigeration Operation Czech Republic.  
Jak už to však bývá, téměř dvacetitisícové dřívější okresní město i okolí prožívá s firmou všechny radosti i strasti  
a ty se promítají jak do atmosféry místních obchodů i pohostinských podniků, tak do obydlí místních obyvatel.

Minimální mzda
Rozhovor s předsedou

OS KOVO J. Součkem

na toto téma na str.10 11 Setkání mladých

Kdo vyhrál nový putovní pohár 

místopředsedy Endlichera

Lidice se staly 28. května svědkem mimořádné akce,  
kterou společně zorganizovaly OS KOVO, německá  
odborová centrála DGB a Památník Lidice.

Delegace německých odborářů u památníku lidických dětí



Sněm ČMKOS: jde o minimální mzdy i o daňové úniky
Českomoravská konfederace oborových svazů (ČMKOS) odmítá současnou úroveň minimál-

ních mezd, které se nacházejí pod úrovní sociálních dávek. Na sněmu ČMKOS, který se konal 
26. 5. 2015 v Praze, bylo přijato prohlášení vyzývající současnou vládu, aby dodržela svůj vlastní 
závazek, obsažený v jejím programovém prohlášení, že podíl minimální mzdy na průměrné 
mzdě dosáhne 40 %. Na sněmu, kromě jiných témat, se jednalo o záměru dále snižovat daňové 
úniky a zúžit prostor pro korupci v ČR. To se týká především zákona o elektronické evidenci 
tržeb a zákona o prokazování původu majetku. ČMKOS v přijatém prohlášení odmítla záměry 
některých politických stran a jejich představitelů, kteří otevřeně prohlašují, že jsou připraveni 
schválení zákonů zabránit. Odbory podporují snahy vlády na tomto poli a oceňují, že se hlásí 
k jejich dlouhodobému požadavku na potlačování šedé ekonomiky, vyplácení černých mezd  
a dalších negativních jevů. (-ev-)

název „Znovuzrození – nová cesta“ 
a jeho autory jsou žáci 3. ročníku obo-
ru umělecký kovář ze SPŠ, SOŠ a SOU 
Hradební z Hradce Králové. Autory díla 
s názvem „Kronika utrpení Lidic“ jsou 
žáci 1. ročníku oboru mechanik seřizovač 
ze Střední školy průmyslové, technické  
a automobilní Jihlava. Němečtí učni  
z 3. ročníku oboru mechanik nástrojař  
a učni 3. ročníku oboru mechanik strojů 
a zařízení z firmy Grammer AG v němec-

kém Kümmersbrucku pro Lidice vytvořili 
dílo s názvem „Odpuštění“. 

V projevech, které zazněly během verni-
sáže, zástupci odborů i ředitel památníku 
zdůrazňovali aktuální potřebu čelit všem 
projevům rasové a ideologické nesnášenli-
vosti, ať už jejich nositeli jsou tzv. Islámský 
stát nebo stoupenci krajní pravice.

Ředitel Červencl také ocenil vysokou 
úroveň uměleckých prací učňů. (Všechna 
díla můžete vidět na www.oskovo.cz 
v sekci aktuality.) Ačkoli se původně 
plánovala jen kratší výstava, vzhledem  
k úrovni zhotovených děl a mimořádné-
mu významu česko-německého odborář-
ského počinu budou v lidickém památní-
ku vystavena po dobu celého roku.

Mladí učni z ČR a Německa měli také 
následně možnost setkat se v lidickém 
centru Oáza s Marií Šupíkovou, Pavlem 

Horešovským a Věrou Čepelovou. S lidic-
kými dětmi, které nepotkal osud většiny 
jejich kamarádů a kamarádek, kteří byli 
povražděni v pojízdných plynových komo-

rách v polském Chelmnu. Beseda s nimi 
byla pro všechny nezapomenutelným  
hlubokým zážitkem.

Reportáž z akce v Lidicích přinese-
me v Kováku č. 11. 

(text a foto: fav)

Evropská unie vinou krize zaznamenala 
rekordní růst cyklické a strukturální neza-
městnanosti. Negativní vliv na zaměstna-
nost v některých oblastech států EU mělo 
i přemísťování výrob do rychle se rozvíje-
jících ekonomik, kde byly nižší náklady. 
Prohlubovaly se mzdové rozdíly mezi se-
verem a jihem unie.

Nová vlna automatizace výroby, způso-
bená rozvojem digitální ekonomiky, stejně 
jako přechod na nové technologie vedou 
dále k poklesu nabídky málo a středně 
kvalifikovaných prací. Vzrůstá naopak zá-
jem o vysoce kvalifikované pozice, které 
častokrát není možné obsadit současnou 
pracovní silou. Tolik seznam hlavních ne-
gativ, která byla nedávno diskutována na 
jednání Národního konventu o EU.*

Důsledky těchto skutečností pociťuje 
samozřejmě i Česká republika. Zároveň 
by se však chtělo říci – za něco mohou 
ekonomické mechanismy a hospodářská 
krize, která postihla i mnohem silnější 
státy, za něco si můžeme sami, například 
časté stížnosti zaměstnavatelů na nedo-

statek kvalifikovaných, zejména středních 
technických kádrů – kampak se asi poděly 
„zlaté české ručičky“? Za devastaci uč-
ňovského školství a technického vzdělá-
vání jistě nemůže jen krize, ale především 
chyby ve školském systému v posledních 
desetiletích.

Rozvoj vzdělávání a výzkumu byl i Ná-
rodním konventem označen za jednu  
z hlavních priorit ČR. Kvalita vzdělávání 
je nutnou podmínkou pro rozvoj ČR jako 
znalostně založené ekonomiky s vysokou 
přidanou hodnotou. Rozumějme: kvalita 
vzdělání, které je použitelné i v životě. 
Studentů, vysokoškoláků, kteří vystudo-
vali různé „exotické“, hlavně humanitní 
v praxi nepoužitelné obory, a nyní o práci 
nezavadí, je bohužel stále dost.

*Národní konvent o EU je projektem 
při vládě ČR, jehož úkolem je formou 
konferencí, kulatých stolů a veřejných 
debat (seminářů) v Praze a v regionech 
České republiky diskutovat a doporučovat 
řešení různých významných ekonomických 

a společenských témat. Více detailních 
informací na www stránkách konven-
tu zde: 
http://www.narodnikonvent.eu/

Dokumenty z jednání konventu  
o zaměstnanosti v EU naleznete  
v elektronické formě zde: 
http://www.oskovo.cz/sites/default/
files/soubory/narodni_konvent_ 
doporuceni_zamestnanost-431.pdf

Cesta: www.oskovo.cz  
– Kovák – Odkazy Kováku – Národní 
konvent o zaměstnanosti v EU 2015
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Za co si můžeme sami 
K věci | Evžen Staněk

Tvůrčí týmy u svých děl pro Lidice

Uprostřed na snímku Pavel Horešovský, Marie Šupíková 
a Věra Čepelová – tři přeživší děti z Lidic

http://www.oskovo.cz/sites/default/files/soubory/narodni_konvent_doporuceni_zamestnanost-431.pdf


… a dále z německých  
do amerických rukou

V roce 1983 byla výroba modernizo-
vána na výrobu tzv. otevřeného chladi-

cího nábytku, zejména pro potřebu ob-
chodních řetězců. Významný zlom nastal 
počátkem roku 1993, kdy berounskou 
firmu zakoupila německá společnost  
LINDE A. G. se sídlem ve Wiesbadenu  
a vznikla tak s. r. o. LINDE FRIGERA. Před-vznikla tak s. r. o. LINDE FRIGERA. Před-
seda ZO OS KOVO Josef Antoniv, který byl 
v té době již odborovým funkcionářem, 
má na ono období autentické vzpomínky 
a připomíná si, že nová firma byla svým vý-
robním zaměřením největší na evropském 
trhu a pro Beroun to znamenalo obrov-
ský posun jak technický, tak i obchodní. 
V roce 2004 se Linde Frigera stala součás-
tí amerického koncernu Carrier Corpo-
ration a v  roce 2007 dochází ke změně 
názvu na CARRIER   REFRIGERATION 
OPERATION  CZECH  REPUBLIC, s. r. o. 
Předseda Antoniv vzpomíná, že příchod 
amerického vlastníka znamenal postu-
pem času doslova revoluci ve vzhledu, 
velikosti i vybavení jednotlivých pracovišť. 
Během jednoho roku se vnitřek závodu 
změnil k nepoznání. Zároveň se výraz-
ně zlepšila i kvalita pracovního prostředí 
a bezpečnost práce.

Výstavba nového závodu  
v Mýtě u Rokycan

Výrobě a odbytu chladicího a mrazicího 
nábytku však začalo být následně v Berou- následně v Berou-v Berou-
ně těsno. Závod je totiž situován v centru 
města a v době svého rozmachu již neměl 
šanci se rozšiřovat do sousedství. Jediným 

řešením bylo vyhledat vhodné pozemky 
nedaleko od Berouna a přitom blízko jak  
u železniční trati, tak u dálnice Praha–Plzeň. 
Tím místem se stalo Mýto u Rokycan. Vý-

roba přístěnných chladicích regálů zde 
byla zahájena v roce 2006.

Velký zlom ve výrobě přišel koncem 
roku 2013, kdy došlo k přesunu dvou 

výrobních linek do mýtského závodu.  
Důvodem pro přesun bylo uvolnění místa 

v berounském závodě pro výstavbu no-
vých linek na výrobu klimatizačních jed-
notek.  V průběhu roku 2014 pak došlo 
k postupnému najetí výroby.

Jak vzpomíná odborový předák Josef 
Antoniv, rozjetí výroby v Mýtě vůbec 
nebylo jednoduchou záležitostí, přesto 
se tu podařilo výrobu zdárně rozjet  
a stabilizovat.

Solidní vzájemné vztahy
Předseda ZV Josef Antoniv, který stojí 

v čele odborové organizace již deset let, 
původně provozní elektrikář a nyní zku-elektrikář a nyní zku-
šební technik v testovací laboratoři, si 
pochvaluje, že i když se v Berouně stří-
dali majitelé firmy více než často, přesto 
fluktuace vlastníků nijak nepoznamenala 
vzájemné vztahy s odborovou organizací. 
Ty byly a stále jsou solidní a férové i na- stále jsou solidní a férové i na-
vzdory krizovým létům, kdy se museli oba 
partneři dohodnout na dočasném snížení 
stavu pracovníků. 

Odborový předák není pro výkon své 
funkce uvolněný, ale všichni dosavadní 
zaměstnavatelé mu umožňovali, aby zá-
vodní organizace žila plnohodnotným ži-
votem a zaměstnanci byli spokojeni s oce-
ňováním jejich práce.

Pocit sounáležitosti
Před letní dovolenou obdrží každý 

pracovník ve formě různých poukázek 
deset tisíc korun, za každé dva odběry 
krve obdrží dárce jeden den volna navíc. 

Pocit sounáležitosti pomáhá vytvářet zá-
vodní výbor spolu s vedením firmy díky 

pokračování na str. 4
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K věci | Evžen Staněk

Operátor montážní linky při montáži a kontrole klimatizačních panelů

Operátor montážní linky vyvažuje ventilátory



V českých lázních byla v uplynulých 
dnech zahájena nová lázeňská sezo-
na. Některé lázeňské hotely patří do 
majetkového portfolia odborů, a jejich 
členům proto nabízejí výhodnější ceny  
i další benefity. Patří k nim i Hotel Děvín  
v Mariánských Lázních, jehož ředitele 
Ing. Jana Jokla jsme v této souvislosti po-
žádali o krátký rozhovor.

Jsme na začátku nové lázeňské 
sezony. Co jste pro ni připravili nebo 
připravujete pro vaše hosty?

Při vstupu do hotelu si naši hosté určitě 
všimnou, že jsme udělali krásnou novou 
fasádu.  Zároveň s tím jsme samozřejmě 
upravili celý exteriér, včetně parkoviště. 
To jsou změny, které upoutají už na první 

pohled. Další novinkou k lepšímu 
je, že jsme zajistili instalaci wi-fi na 
všech pokojích a v současné době 
připravujeme – je to otázka týdnů 
– nový vstup do hotelu. Budeme 
rekonstruovat hlavní schodiště. 
V průběhu letních měsíců připra-
vujeme generální rekonstrukci 
celého pravého křídla hotelu. Ve 
dvou podlažích tam budeme dělat 
rekonstrukci stávajících prostor na 
apartmány bytového typu.

Takže chcete vyjít více vstříc 
hostům, kteří přijedou i s dětmi…  
Aby si tu mohli prožít rekreaci společně.

Ano, je to myšleno pro vícečlenné ro-
diny. A s veškerými hotelovými službami. 
To bude znamenat velký posun, neje-
nom pokud jde o nabídku Hotelu Děvín,  
ale v rámci celých Mariánských Lázní.  
Až dosud tady totiž žádný hotel něco 

podobného v takové šíři nenabízí. Každé 
apartmá bude mít svoji kuchyňku, děti 
budou mít svůj pokoj s televizí a wi-fi, 
součástí rodinného apartmánu bude po-
koj a ložnice rodičů a samozřejmě k tomu 
adekvátní hygienické vybavení. Bude to 
prostě velmi pěkné rodinné ubytování 
v centru města.

Takže rodiny se mají na co těšit. 
Pokud jde o rodinné ubytování, 
zeptám se ještě na jednu věc: 
v mnoha domácnostech, zejména ale 
hlavně u starších lidí, je občas členem 
rodiny i čtyřnohý miláček.  
V Děvíně se umíte postarat i o ně?

Ano, o domácí miláčky se postarat umí-
me, dokonce pro ně máme připraveno  
i stravovací menu. Máme pro ně zvlášť při-
pravené nádoby. A ceny za pobyt domácí-
ho miláčka jsou velmi přijatelné. Vnímáme, 
že jde o rodinnou záležitost, protože ať už 
je to pejsek, kočička nebo jiné zvíře, je to 
v podstatě skutečně člen rodiny…

Poslední otázka. Když lidé přijedou 
do Děvína, tak také očekávají 
lázeňské služby. Co nového se děje 
v této oblasti?

V minulých měsících jsme rekonstruo- 
vali všechny vany pro vodní procedury, 

zakoupili jsme nový sedací nábytek do 
balneoprovozů. Nabídka služeb a různých 
procedur je celkově na velmi dobré úrovni 
a troufnu si říct, že balneo v našem hotelu 
patří k vůbec tomu nejhezčímu a nejlepší-
mu v celých Mariánských Lázních.

Text a foto: fav
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V hotelu se chystají na rodiny odborářů

příspěvku na činnost ve výši 250 000 Kč, 
který používají na organizování nejrůzněj-
ších společenských, kulturních a sportov- sportov-
ních aktivit. Pořádají pro své členy zájezdy 
na divadelní představení i jiné akce, pro 
děti pořádají různé vlastivědné zájezdy, 
do Německa na vánoční trhy, k dispozici 
jsou vstupenky do bazénu či fitcentra, 
pořádají se různé sportovní turnaje a vel-
ké oblibě se těší jarní návštěva ve vinařic- vinařic-vinařic-

ké myslivecké střelnici, kde je 
možné si zastřílet na asfaltové 
holuby a turnaj končí oblíbe-
ným opékáním divočáka.

Předseda ZO mě na závěr 
naší besedy pro úplnost in-
formoval, že tu na břehu Be-
rounky neprožívají jen samé 
radovánky. V roce 1998 došlo 
ve firmě k rozsáhlému požáru 

skladu, který způsobil škodu 
ve výši 169 milionů korun,  
a počátkem tohoto století 
nestačilo Berounce dosavad-
ní říční koryto, opustila své 
břehy a vylila se až do výše 
komunikace podél závodu  
a hrozilo zaplavení firemní tra-
fostanice.

Text a foto –rur-

Ředitel Ing. Jan JoklProslulá kolonáda s volně přístupnými léčivými pramenyMariánské lázně přitahují hosty z domova i ze zahraničí

Nová fasáda Hotelu  
Děvín je vidět už zdaleka

Předseda ZV OS KOVO  
Josef Antoniv

Základní odborová organizace posádek letadel ČSA Od-
borového svazu dopravy oznamuje, že ve středu 27. 5. 2015 
ve 12.00 hodin vstupuje do časově neomezené stávkové 
pohotovosti. Důvodem k vyhlášení stávkové pohotovosti je 

několikaměsíční neúspěšné vyjednávání o KS, které vedení 
ČSA ukončilo nepřijetím návrhu zprostředkovatele, a dlou-
hodobá neochota vedení ČSA přistoupit na jakékoli kom-
promisní řešení.  -AK-

Stávková pohotovost s českých aeroliniích
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V oblasti východních 
Čech působí v rámci 
OS KOVO 64 základ-
ních organizací v králo-
véhradeckém krajském 
sdružení a 28 základ-
ních organizací v par-
dubickém krajském 
sdružení, dohromady 

13 595 členů v zaměstnaneckém pomě-
ru (celkem je v obou krajských sdruženích 
téměř 14 tisíc členů). Z tohoto hlediska 
je situace v tomto regionu poměrně sta-
bilní již řadu let, i když některé základní 
organizace končí se svou činností, vznika-
jí zároveň i nové v závislosti na situaci ve 
firmách.

Působení a práce ZO
Našim základním organizacím se oproti 

předchozím létům daří lépe, i když situa- 
ce také závisí na aktivitě firem, 
kde působí. Tam, kde má firma 
výrobní zakázky, je i dobrý vý-
hled na letošní rok a kolektivní 
vyjednávání může být efektivní. 
I v kolektivním vyjednávání došlo 
ke zlepšení, zejména tam, kde je 
podstatně lepší situace v produk-
ci a došlo ke zlepšeným výsled-
kům firem. Daří se sjednávat vyšší 
růsty mezd než v roce předešlém. 
Největší počet ZO sjednává růst 
mezi 2–3 %, vyšší sjednání jsou 
však stále spíše ojedinělá a na 
hranici 5 %. Nadále jsou i firmy, 
které využívají své výrazné pře-
vahy nad odborovou organizací  
a diktují si své podmínky a odbo-
rová organizace nemá dostateč-
nou sílu vyjednat slušné podmín-
ky. Je řada firem, kde se daří sluš-
ně vyjednávat a držet dlouhodobě 
dobré mzdové podmínky vzhle-
dem k výkonnosti firem – např. 
přes 2,5–3% růst mezd sjednali  
a pak skutečně zrealizovali v posledních 
letech např. v Karose (Iveco) Vysoké Mýto, 
Czech Blades Jevíčko, Siemens Trutnov, 
Tyco Trutnov a další. Na letošní rok byl 
sjednán takovýto nárůst mezd vzhledem 
k situaci ve firmě také např. v THT Polička, 
LPM Jičín, ZEZ Silko Žamberk, HLF Hajnice 
nebo v Dioptře Turnov.

Na druhou stranu jsou ovšem firmy, 
kde se odborům vyjednávání nedaří,  
a to i tam, kde situace firmy není špat-
ná. Např. stále se nedaří uzavřít KS v ZO 
Vaspo Vamberk či M-Preymesser Lipovka. 

Naproti tomu i v některých nových zá-
kladních organizacích se odboráři po-
stupně dopracovali k dobrému výsledku – 
např. ve firmě Neumatic Turnov. Ukazuje 
se také stále tíživější situace v některých 
ZO, kde není příliš velká ochota členů jít 
do funkcí ve VZO. V těchto případech 
se snaží RP více spolupracovat s těmito 
organizacemi tak, aby se situace stabi-
lizovala. Než aby ZO ukončila činnost, 
tak řešíme situaci i zastupováním té 
konkrétní ZO při jednání se zaměst-
navateli. Příkladem byly od loňského 
roku ZO Jesva Hořice a ZO HLF Hajnice, 
kde jsme na tomto principu ustanovili 
VZO bez předsedy a při kolektivním vy-
jednávání VZO zastupuje specialista pro 
KV na RP. Tam se také podařilo vyjednat 
slušnou KS. Na druhé straně tyto VZO po-
měrně dobře zvládají svou vnitřní činnost 
a běžnou agendu jednání se zaměstna-

vatelem o denních problémech ve firmě. 
Nicméně cílem je postupně zapracovat 
členy VZO tak, aby následně byla ZO plně 
funkční a byl předseda zvolen a mohl 
zastupovat ZO přímo. Obdobný způsob 
se snažíme nyní realizovat v Neumaticu 
Turnov po odchodu předsedy ZO z firmy.

Hlavní úkoly RP
Naše regionální pracoviště se snaží co 

nejúčinněji pomoci našim základním orga-

nizacím ze- 
jména v pra-
covněprávní 
oblasti, v ko-
lektivním vy-
jednávání a ve 
mzdové oblasti. 

V rámci BOZP došlo v loňském roce 
jak k udržení vysokého počtu kontrol,  
tak i ke zlepšení situace ve  firmách, kde 
působí naše ZO. Také se snažíme zinten-

zivnit osvětovou činnost formou 
našich školení na regionální úrov-
ni, ale i v jednotlivých volebních 
obvodech i základních organi-
zacích. Neustále věnujeme zvý-
šenou pozornost vlivu nového 
občanského zákoníku na naše 
základní organizace a tato pro-
blematika je pravidelně zařazo-
vána do našich školení. Během 
několika posledních měsíců se 
věnujeme i těm ZO, se kterými 
byla v minulém období menší ko-
munikace, snažíme se je navště-
vovat a dojednat případnou po-
moc. Většinou tyto naše návštěvy 
slučujeme s pomocí základním 
organizacím v oblasti hospoda-
ření a s tím spojené kontroly dle 
§ 29 odst. 2. Stanov OS KOVO. 
Velký důraz klademe i na mož-
nost využití finančních, bilanč-
ních a mzdových analýz firem, 
zvláště tehdy, když stále mají ně-
kteří zaměstnavatelé výmluvy na 

krizi. Velmi významnou pomoc poskytuje 
naše regionální pracoviště svým členům 
v právní oblasti, kde je ovšem největší ob-
jem poradenství v oblasti mimopracovní 
– občanské soužití, právní odpovědnost, 
problematika bydlení atd. Nicméně řeší se 
i řada záležitostí v pracovněprávní oblasti, 
výrazně přibývá např. případů konfliktů 
zaměstnanců s agenturami, které se snaží 
zejména při plnění závazků vůči agentur-
ním zaměstnancům obcházet zákon a ne-
odměňují je obdobným způsobem, jako 
platí firma kmenové zaměstnance.

Co se děje na východě Čech
Okénko do regionu | Ing. Radko Šamánek, vedoucí RP OS KOVO Hradec Králové

RP OS KOVO v Hradci Králové sídlí na Gočárově ul. 1620,
tel.: 491 617 800–4, e-mail: oskovohrk@cmkos.cz
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Dávky, kterými se mů- 
že řešit pomoc v hmot-
né nouzi, jsou pří-
spěvek na živobytí, 
doplatek na bydlení  
a mimořádná oka-

mžitá pomoc. O dávkách pomoci  
v hmotné nouzi rozhodují a vyplácejí je 
příslušné krajské pobočky Úřadu práce 
ČR. Hmotná nouze u osoby či rodiny 
v souladu se zákonem č. 111/2006 Sb.,  
o pomoci v hmotné nouzi, nastává, když 
osoba či rodina nemá dostatečné příjmy 
a její celkové sociální a majetkové po-
měry neumožňují uspokojení základních 
životních potřeb na úrovni ještě přijatel-
né pro společnost. Současně musí platit,  
že si tyto příjmy nemůže zvýšit a vyřešit 
tak svoji situaci vlastním přičiněním.

V hmotné nouzi není a nárok na dáv-
ky hmotné nouze tedy nemá osoba,

  která není v pracovním nebo 
obdobném vztahu, nevykonává 
samostatnou výdělečnou činnost 
a není vedena v evidenci uchaze-
čů o zaměstnání,
  která je vedena v evidenci uchazečů 
o zaměstnání a bez vážných důvodů 
odmítla vykonávat krátkodobé za-
městnání nebo účastnit se v cíleném 
programu k řešení zaměstnání, 
  která prokazatelně neprojevuje 
snahu zvýšit si příjem vlastním přiči-
něním,
  které nevznikl nárok na nemocenské 
nebo jí náleží ve snížené výši, a to  
z důvodu, že si přivodila pracovní 
neschopnost úmyslně,
  která je osobou samostatně vý-
dělečně činnou a její příjem po 
odečtení přiměřených nákladů  
na bydlení nedosahuje částky 
živobytí proto, že se nepřihlásila 
k nemocenskému pojištění,
  které za neplnění povinností zákon-
ného zástupce dítěte spojených  
s řádným plněním povinné školní 
docházky byla uložena sankce, 
  která nastoupila výkon zabezpečova-
cí detence nebo trestu odnětí svobo-
dy nebo byla vzata do vazby.

Okruh příjmů, které se berou v úva-
hu při posuzování nároku na dávku a její 

výši, je vyjmenován v zákoně o životním 
a existenčním minimu. Zákon o pomoci  
v hmotné nouzi ale stanoví tyto odchylky:

  tzv. čisté příjmy ze závislé činnosti  
a z funkčních požitků uvedených  
v zákoně o daních z příjmů a ze 
mzdových nároků vyplácených  
úřadem práce se započítávají ve  
výši 70 %, 

  příjmy z náhrady mzdy po dobu 
prvních 14 dnů dočasné pracovní 
neschopnosti (karantény)  
a z dávky nemocenského  
pojištění, z podpory v nezaměst-
nanosti, z důchodů poskytovaných 
v rámci důchodového pojištění  
se započítávají ve výši 80 %, 

  ostatní příjmy uvedené v zákoně  
o životním a existenčním minimu  
se započítávají ze 100 %. 

Příjem se zjišťuje za období tří kalen-
dářních měsíců před podáním žádosti  
o dávku, v průběhu pobírání dávky 
za jeden předcházející měsíc. Nedo-
statečný příjem je však pouze jednou  
z podmínek hmotné nouze, podstat-
né je, že osoba či společně posuzo-
vané osoby si tento příjem nemohou 
zvýšit vlastním přičiněním. Zákon  
o pomoci v hmotné nouzi blíže 
stanoví, co se rozumí jednotlivými  
formami vlastního přičinění. 

Zvýšením příjmu vlastním přičině-
ním se rozumí zvýšení příjmu

  řádným uplatněním nároků a pohle-
dávek,

  prodejem nebo jiným využitím majetku.

Prodej nebo jiné využití majetku se 
nevyžaduje u 

  nemovitosti nebo bytu, které osoba 
využívá k přiměřenému trvalému 
bydlení. Orgán pomoci v hmotné 
nouzi posuzuje přiměřenost bydlení 
ve vztahu k bydlení stávajícímu ze-
jména s přihlédnutím k jeho formě, 
velikosti, výši nákladů na bydlení a 
osobním poměrům dotčené osoby a 
osob s ní společně posuzovaných,
  prostředků zdravotnické techni-
ky poskytovaných podle zákona 
č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravot-
ním pojištění,

  zvláštních pomůcek osob s těžkým 
zdravotním postižením,

  motorového vozidla, které je využívá-
no k výdělečné činnosti nebo k jiným 
způsobem nezajistitelné dopravě do 
školy nebo zaměstnání,

  uzavřeného penzijního připojištění se 
státním příspěvkem.

 
Orgán pomoci v hmotné nouzi nemusí 

vyžadovat prodej nebo jiné využití majet-
ku též v případě, kdy majetek přispívá  
k pracovnímu uplatnění osob.

Zákon o pomoci v hmotné nouzi obsa-
huje ve svém § 14 ještě další ustanovení  
o zvýšení příjmu prodejem nebo jiným vy-
užitím majetku.

  Zvýšením příjmu prodejem nebo 
jiným využitím majetku se rozumí 

prodej nebo jiné využití majetku, 
který nepatří mezi věci, jejichž prodej 
nebo jejich jiné využití se podle to-
hoto zákona nevyžaduje, nebo které 
podle zvláštních právních předpisů 
nepodléhají výkonu rozhodnutí.

  Prodej nebo jiné využití majetku 
příslušný orgán pomoci v hmotné 
nouzi nevyžaduje v případech, kdy je 
zřejmé, že jeho prodej nebo jeho jiné 
využití by nebyly úměrné zisku z něj 
plynoucímu nebo pokud to nelze po 
osobě spravedlivě žádat.

Toto je základní informace o systému 
hmotné nouze. Podrobnější podmín-
ky pro přiznání dávek pomoci v hmotné 
nouzi jsou uvedeny v uvedených právních 
předpisech, nebo je na základě podrob-
nějších znalostí o situaci žadatele vysvětlí 
pracovníci příslušných poboček Úřadu 
práce ČR.

Kdo se podle našich právních předpisů považuje za osobu v hmotné nouzi? Jaký majetek musí tato 
osoba prodat, aby měla nárok na dávku hmotné nouze? Jiřina Č., Písek

Nárok na dávku hmotné nouze
Sociální zabezpečení | Ing. Marcela Hříbalová, úsek odborové politiky OS KOVO
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V poslední době zjišťuji, že si v obchodě musím dávat pozor snad na všechno. Například v oddělení 
čokolád si musím vždy vzít brýle, protože tam často jsou náhražky čokolády, označované jako 
kakaové či jiné pochoutky. Další problém vidím v tom, že pod mléčnými výrobky jsou ty s obsahem 
rostlinného tuku. Když si nedám pozor, donesu také často domů již téměř prošlou potravinu. Kde, 
prosím, najdu zastání a kdo na obchodníky a výrobce, kteří toto dělají, může? E. Z. , Slavkov u Brna

Máte pravdu, u řady 
potravin jsou vedle 
kvalitního zboží prodá- 

vány i nechutné náhražky a také obsah 
(složení) potravin se neshoduje s údaji 
uvedenými na obalu.

Co můžeme učinit my?
1  Nenakupujte ve chvatu, ale věnujte 

pozornost označení potravin na obalu  
a nevycházejte jen z označení obchod-
níkem.

2  Leccos nám řekne i země původu.
3  Sledujte údaj o datu použitelnosti  

a minimální trvanlivosti.
Na výrobcích je uvedeno datum pou-

žitelnosti tehdy, jde-li o potravinu podlé-
hající rychlé zkáze – spotřebujte do: den, 
měsíc, rok. Po době použitelnosti 
se již nesmí prodávat.

Minimální trvanlivost je uváděna  
u potravin, které jsou trvanlivější. 
Potraviny s prošlou dobou minimální 
trvanlivosti lze uvádět do oběhu,  
pouze pokud jsou zdravotně nezávadné 
a pokud jsou jako prošlé označeny  
a odděleně umístěny. Nestačí u potraviny 
v regále uvést „Sleva“.

4  Vždy si dejte pozor, pokud prodejce 
nabízí potraviny s výraznou slevou. Nemusí 
jít vždy o výhodnou koupi.   

5  Kontrolujte i způsob skladování  
v obchodě. Zda jsou používána chladicí 
zařízení, mrazáky apod. Na potravině 
bývá většinou uvedeno, při jaké teplotě 
se má potravina skladovat.

6  Pozor na zmrazené potraviny, na 
nichž je led – může to být známka toho, 
že potravina byla již jednou rozmrazena.

7  Nikdy nekupujte potravinu s poruše-
ným či znečištěným obalem. Nekupujte 
potraviny (vážené i balené saláty, uzeniny 
apod.), které jsou podezřelé tím, že jsou 
na pohled již staré (změna barvy, konzis-
tence apod.).

8  Vyhněte se potravinám, které jsou 
neoznačené v českém jazyce. 

Kdo nám může pomoci 
(dohledové orgány)

 I. Dohledovým orgánem je v tomto 
případě (koupě závadné potraviny)  
Státní zemědělská a potravinářská 
inspekce (dále jen SZPI).

 Na jejich webu www.szpi.gov.cz 
jsou uvedeny podrobné informace, jak 
postupovat v případě podání podnětu ke 
kontrole včetně formuláře k jeho podání. 
Výborná je i rubrika „Nejčastější dotazy“.

Uvádím zde telefonní informační lin-
ku oddělení komunikace se spotřebiteli 
ústředního inspektorátu, která je v pro-
vozu v úřední hodiny vždy v pondělí a ve 
středu od 7:00 do 15:30 hod., telefon: 
542 426 625, pro případ, že nemáte  
k dispozici internet.

Podnět lze podat: 1. písemně, 2. tele-
fonicky na telefonním čísle 543 540 231 
(na tomto čísle jsou přijímány pouze pod-
něty ke kontrole), 3. osobně, 4. e-mailem 
buď na adresu epodatelna@szpi.gov.cz, 
nebo přímo na adresu místně přísluš- 
ného inspektorátu (seznam uveden na 
webu).

 II. Dalším dohledovým orgánem je 
Státní veterinární správa www.svscr.cz

(Ústřední veterinární správa,  
Slezská 100/7,120 56 Praha 2,  
e-mail: epodatelna@svscr.cz,  
telefon: 227 010 111, 227 010 164).

V případě, že v obchodě narazíte na 
závadný produkt živočišného původu, 
obraťte se právě na Státní veterinární 
správu (dále SVS). Úkolem SVS je ochrana 
spotřebitelů před případnými zdravotně 
závadnými produkty živočišného původu, 
monitorování a udržování příznivé náka-
zové situace zvířat, veterinární ochrana 
státního území České republiky, ochrana 
pohody zvířat a ochrana před jejich tý-
ráním. SVS provádí dozor v řeznictvích  

i v obchodních řetězcích v úsecích, kde 
dochází k úpravě masa, drůbeže, ryb 
nebo vajec a mléka.

 III. Česká obchodní inspekce 
www.coi.cz
(Česká obchodní inspekce,  

Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2,  
telefon: 296 366 360, fax: 296 366 236).

Česká obchodní inspekce kontroluje 
dodržování podmínek stanovených k za- 
bezpečení jakosti zboží nebo výrobků 
včetně jejich zdravotní nezávadnosti, 
podmínek pro skladování a dopravu. Uve- 
dené kompetence se však netýkají 
potravin, tabákových výrobků a pokrmů. 
ČOI dále provádí kontrolu dodržování 
podmínek a kvality poskytovaných služeb. 
Na ČOI je možné se obracet i v případě 
stížnosti na postup vyřízení reklamace.

Musím upozornit na to, že ČOI provede 
kontrolu, a zjistí-li, že prodejce pochybil, 
může mu uložit i velmi citelnou pokutu. 
Nemůže však řešit váš konkrétní případ. 
Zde je třeba oslovit přímo prodejce.  
Jde totiž o vztah spotřebitele a prodejce 
a v případě, že se nedohodnou, musí 
se spotřebitel obrátit na soud (většinou  
s využitím soudního znalce).

Sociální zabezpečení | Ing. Marcela Hříbalová, úsek odborové politiky OS KOVO

Jak se bránit nekvalitě a podrazům
Spotřebitelské právo | JUDr. Zdeňka Vejvalková, specialistka na spotřebitelské právo Brno



Jedná-li se o SVJ vzniklé před účinností 
NOZ, pak pro hlasování o přijetí nových 
stanov budou platit vaše dosavadní sta-
novy – zřejmě vzorové stanovy navazují-
cí na již neúčinný zákon č. 74/1992 Sb., 
o vlastnictví bytů, a hlasovat tedy budete 
tříčtvrtinovou většinou přítomných hlasů.  

V občanském zákoníku (NOZ) dochází 
ke změnám ohledně schvalování stanov 
SVJ nebo jejich změn ve dvou základních 
směrech:

 a) Z hlediska účasti notáře podle 
§ 1200 odstavce 3 platí, že se poříze-
ní notářského zápisu o schválení stanov 
SVJ vyžaduje jen v případě, že se SVJ za-
kládá až po vzniku vlastnictví jednotek,  
tj. v případě, kdy stanovy SVJ nebyly sou-
částí prohlášení (dohody spoluvlastníků  
či manželů nebo součástí ujednání ve 
smlouvě o výstavbě). Totéž platí pro schva-
lování změn stanov.

 b) Z hlediska požadovaného počtu 
hlasů pro přijetí stanov se již nevyžaduje 
tříčtvrtinová většina hlasů vlastníků jed-
notek přítomných na shromáždění, ný-
brž postačí nadpoloviční většina. Stanovy 
však (zcela nově oproti zákonu o vlast-
nictví bytů) mohou určit požadavek vyš-
šího počtu hlasů pro přijetí stanov, jak to 
umožňuje § 1206 odst. 2. Shodně to platí 
pro schvalování změn stanov SVJ.

Vzhledem k tomu, že stanovy SVJ přija-
té před 1. 1. 2014 nebyly (a nemohly být) 
přijaty v rámci prohlášení, jímž se zakláda-
lo SVJ, nebo v rámci ujednání o smlouvě 
o výstavbě, jímž se zakládalo SVJ, nevzta-
huje se na schvalování změn (ať v rámci 
jejich přizpůsobení občanskému zákoníku 
podle přechodného ustanovení § 3041 
odst. 2, nebo v případě dalších změn po 
1. 1. 2014) ustanovení § 1200 odst. 3, 
podle něhož stanovy nevyžadují formu ve-
řejné listiny, zakládá-li se SVJ prohlášením 

nebo ujednáním ve smlouvě o výstavbě. 
Proto každé SVJ vzniklé před 1. 1. 2014, 
které bude přizpůsobovat podle § 3041 
odst. 2 své stanovy ustanovením občan-
ského zákoníku a které bude následně 
takto přizpůsobené stanovy v budoucnu 
případně měnit, musí tyto změny svých 
stanov schvalovat za účasti notáře, který 
o rozhodnutí o schválení změn stanov po-
řídí notářský zápis v souladu s notářským 
řádem. Přizpůsobení stanov se schvaluje 
usnesením shromáždění schváleným buď 
většinou hlasů členů přítomných na shro-
máždění, nebo vyšší (kvalifikovanou) vět-
šinou uvedenou v dosavadních stanovách 
SVJ. Nelze souhlasit s někdy vyjadřovaný-
mi názory, že je potřebný souhlas všech 
vlastníků jednotek podle § 1200 odst. 1, 
protože tento požadavek se vztahuje 
pouze na založení SVJ po 1. 1. 2014 (po-
kud nebylo SVJ založeno již prohlášením 
nebo ujednáním ve smlouvě o výstavbě).

Domnívám se, že i mailová adresa je 
osobním údajem a k jejímu „dalšímu“ po-
užití byste měl mít souhlas vlastníka mai-

lové adresy. Doporučuji vám být v tomto 
případě obezřetný, popřípadě se s do-
tazem ještě obrátit na úřad na ochranu 

osobních údajů: www.uoou.cz.
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Řešíme problémy spojené s bydlením
Bydlení | JUDr. Jitka Kociánová, bytová poradna Sdružení nájemníků ČR Praha

Z doby, kdy jsem byl v představenstvu BD, jsem získal soukromé e-mailové adresy členů BD.   
Mohu tyto adresy nyní využívat ke komunikaci s dalšími členy BD? Jedná se o komunikaci výhradně 
v záležitostech BD. Jsem toho názoru, že i mezi členskými schůzemi je účelné, aby si členové BD 
vytvořili v dostatečném předstihu svůj názor na tyto záležitosti, případně mohli i jinde předmět-
nou záležitost konzultovat. Na schůzi mnohdy na to již není prostor. Nemůže jít o porušení zákona 
101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů? N. N.

Chci se zeptat, zda ke schválení nových stanov (podle NOZ) na shromáždění stačí 3/4 přítomných hlasů SVJ. Milan D., Plzeň

Ochrana osobních údajů členů BD

Pravidla pro hlasování ve společenství vlastníků bytových jednotek (SVJ)

1052–1100 TESLA PRAHA Strašnice a.s.,  Pod Lipami 27, PRAHA 3
počet ZO za KS OS KOVO Praha 1
1224–1200 NAREX Zdice, s.r.o., Vápenka 331, ZDICE
1229–1200 BATERIA SLANÝ, Netovická 875, SLANÝ
2571–1200 Střední průmyslová škola Vlašim, Komenského 41, VLAŠIM
počet ZO za KS OS KOVO 

Středočeského kraje

3

3043–1521 ODBOROVÁ ORGANIZACE ACZ,  Průmyslová 1166, 

LOVOSICE
počet ZO za KS OS KOVO 

Ústeckého kraje

1

1617–1621 TSR Czech Republic s.r.o.,  Vážní 957, HRADEC KRÁLOVÉ 3
3162–1624 M. Preymesser Lipovka,  Řepov 174, MLADÁ BOLESLAV
počet ZO za KS OS KOVO 

Královéhradeckého kraje

2

1463–1722 SAUER ŽANDOV, Nádražní 10, ŽANDOV U ČESKÉ LÍPY
počet ZO za KS OS KOVO 

Libereckého kraje

1

1710–1821 PP&T,  Linhartice 127, MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
počet ZO za KS OS KOVO 

Pardubického kraje

1

3156–4224 při Tiskárna MAFRA a.s., pobočka Olomouc, Pavelkova 

1195/7, OLOMOUC
počet ZO za KS OS KOVO 

Olomouckého kraje

1

2040–4321 při Střední odborná škola Frýdek-Místek, p.o., Lískovecká 

2089, FRÝDEK-MÍSTEK
3147–4321 Hanwha, Příborská 280, FRÝDEK-MÍSTEK
2073–4335 LINASET a.s.,  Čs. armády 362, BUDIŠOV NAD BUDIŠOVKOU
1964–4336 STROJOSVIT KRNOV,  Vrchlického 22, KRNOV
počet ZO za KS OS KOVO 

Moravskoslezského kraje

4

2631–4400 THEVIA P.O.BOX 3,  1. máje 2633, ROŽNOV POD 

RADHOŠTĚM
2936–4400 ROSTRA, Říčanská 989, VIZOVICE
2962–4400 PNEUFORM Hulín a. s., Kroměřížská 134, HULÍN
počet ZO za KS OS KOVO 

Zlínského kraje

3

3150–4524 při Cooper-Standard Automotive s.r.o.,  Jamská 33, ŽĎÁR 

NAD SÁZAVOU
počet ZO za KS OS KOVO 

Kraje Vysočina

1

počet ZO za OS KOVO 18

Tabulka neplatičů vůči OS KOVO 



Ano, je to bohužel pravda. Aktivita 
klíšťat je v těchto dnech mimořádně vy-
soká. Pohybuje se na 8. až 10. stupni, 
přičemž ten desátý představuje z hlediska 
této pohromy nejvyšší možné riziko. Za 
této situace se doporučuje nevstupovat 
volně do listnatých a smíšených lesů a po-
hyb pouze po zpevněných cestách. Večer  
a ráno prohlídka těla, případně odstraně-
ní klíšťat. Vysoká aktivita klíšťat je dána 
především mírnou zimou. 

Klíšťata jsou aktivní již při 5–7 °C 
a vzhledem k současným teplotám 
nad 15 °C mají klíšťata velice příznivé 
podmínky. 

V roce 2014 u nás bylo zaznamenáno 
410 případů klíšťové encefalitidy. Jeden 
člověk dokonce tomuto onemocnění 
v loňském roce podlehl a řada lidí si po-
nese trvalé následky do konce života. Na-
kazit se člověk může při pobytu v přírodě  
i v zahraničí, endemické oblasti dnes 
sahají od východní Francie až po asijský  
Dálný východ a od Albánie na jihu až 
téměř k severnímu polárnímu kruhu na 
území Finska. Klíšťovou encefalitidou se 
můžete nakazit i při běžných venkovních 

aktivitách, jako je cyklistika, tu-
ristika, houbaření, zahradni-

čení nebo při odstraňová-
ní klíštěte ze srsti psa.

Po České republice hlásí 
tradičně nejvíce případů 
klíšťové encefalitidy Ně-
mecko, Slovinsko, pobalt- 
ské země a Rusko.

Přibližně tři čtvrtiny 
obyvatel ČR si doká-
žou klíšťovou ence-
falitidu správně zařa-

dit mezi závažné one-
mocnění, které může 
člověk získat od in-
fikovaného klíštěte. 

Na rozdíl od lymeské boreliózy, která 
je způsobena bakteriální infekcí, a pro-
to se dá docela dobře léčit antibiotiky,  
v případě klíšťové encefalitidy neexistuje 
specifická léčba a lze pouze tlumit proje- 
vy onemocnění.  

Přestože je každoročně Česká republika 
zemí s největším výskytem nákazy klíš-
ťovou encefalitidou, stále patříme mezi 
země s nízkou proočkovaností obyvatel-
stva. Zatímco v sousedním Rakousku je 
očkováno 90 % obyvatelstva, u nás je to 
jen necelá čtvrtina. Očkování proti klíšťo-
vé encefalitidě ale není finančně ani ča-
sově náročné, ochrana proti tomuto one-

mocnění se pohybuje v řádech několi-
ka korun denně. Očkovat lze děti od 
jednoho roku věku, dospělé i seniory,  
a to po celý rok. Očkuje se třemi 
dávkami, druhá 
dávka se apli-
kuje po 1–3 mě-
sících po první dávce, 
třetí pak po 5–12 měsí-
cích po druhé dávce. 
Existuje i zrychlené 
očkovací schéma, jež 
lze využít v teplých mě-
sících roku. Cena vak-
cíny se pohybuje oko-
lo 800 Kč za 1 očkovací dávku.  
Letos na očkování proti klíšťové  

encefalitidě přispívají všechny zdravotní 
pojišťovny v ČR ve výši 300–1 800 Kč. 

MÝTY A FAKTA O KLÍŠŤATECH
Mýtus – Klíště žije pouze v lese a skáče 

ze stromů.
Skutečnost – Jedná se o dva z nej-

rozšířenějších mýtů. Pravdou je, že jsou 
lesy hlavním teritoriem klíšťat, to ale ne-
znamená, že se s nimi nemůžeme setkat 
na zahrádkách, loukách, na procházce, 
v městských parcích nebo na březích ryb-
níků. Klíště číhá všude a endemická je 
celá ČR.

Mýtus – Po aplikaci repelentu jsem 
před klíštětem v bezpečí.

Skutečnost – Ochrana pomocí repe-
lentu není stoprocentní, ani pokud apli-
kujeme dostatečné množství. Účinná lát-
ka časem vyprchá a aplikaci je nutné opa-
kovat v pravidelných intervalech. Nelze se 
tedy spolehnout pouze na tento způsob 
prevence. Jedinou spolehlivou ochranou 
je očkování, ne však proti klíšťatům jako 
takovým, ale proti klíšťové encefalitidě, 
kterou přenášejí.

Mýtus – Nebezpečná klíšťata se nachá-
zejí jen v některých oblastech ČR.

Skutečnost – Infikovaná klíšťata se 
mohou v některých oblastech vyskytovat 
hojně. Nejvíce případů je zaznamenáno 
v jižních a západních Čechách, setkat se 

s nimi ale můžete na území celé 
republiky. Jejich aktivitu může-
te sledovat například na webu 

Ministerstva zdravotnictví nebo 
Českého hydrometeorolo-
gického ústavu.

Mýtus – Na světlé obleče-
ní klíšťata nejdou.

Skutečnost – Klíště nemá 
dostatečně vyvinutý zrak na to, aby ho 
odradilo světlé, tmavé či jinak barevné 
oblečení. Barva oblečení zde tedy nehra-
je důležitou roli. Na světlé látce ho pouze 

snáze zahlédnete a můžete 
ho rychleji odstranit.

Mýtus – Proti klíšťové en-
cefalitidě se mohu nechat 
očkovat pouze v zimních 
měsících.
Skutečnost – Podstoupit 
očkování je možné během 
celého roku. Rozdíl je 
pouze v intervalu mezi první  
a druhou dávkou. V zimě, 
díky snížené aktivitě klíšťat, 
je interval delší – od jednoho 
do tří měsíců, v teplých 

měsících roku se používá zrychlené 
očkovací schéma, které poskytne ochranu 
většině osob již za pouhé dva týdny po 
druhé dávce.  Text a foto: fav s jaš
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Pozor, klíšťata přešla do útoku
Zdraví | Jedinou spolehlivou ochranou proti encefalitidě je očkování Bydlení | JUDr. Jitka Kociánová, bytová poradna Sdružení nájemníků ČR Praha

Kam pro info
Předpověď aktivity klíšťat je vydává-
na každé pondělí a čtvrtek  
(do 14.00 hodin) ve spolupráci se 
Státním zdravotním ústavem a za 
podpory Ministerstva zdravotnictví ČR. 
Čím vyšší je stupeň aktivity,  
tím vyšší je riziko napadení člověka 
nebo zvířete klíštětem, a je-li infiko-
váno, i pravděpodobnost nakažení 
klíšťovou encefalitidou nebo ly-
meskou boreliózou. Toto riziko je vy-
jádřeno v deseti stupních doplněných 
doporučeními, jak se v předpovídané 
situaci chovat při návštěvě míst 
s předpokládaným výskytem klíšťat. 
Předpověď najdete na

http://www.chmi.cz
a na této úvodní stránce pak kliknete 
na odkaz „aktivita klíšťat“.
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Práce musí zajistit slušný život

 Proč má pojem 
minimální mzda pro 
odbory u nás tak 
mimořádný význam?

Protože úroveň mezd 
je u nás obecně nastavena velmi nízko.  
I když tady už více než 25 let máme tržní 
hospodářství, tak se nijak nepřibližujeme 
našim západním sousedům Německu  
a Rakousku. Mzdovou úroveň je nutné 
navýšit tak, aby to bylo ku prospěchu jak 
obyvatel České republiky, tak i naší eko-
nomiky. Musíme vytvořit prostor pro zvý-
šení spotřeby obyvatel, protože je to jed-
na z pák, jak nastartovat kola ekonomiky.

 Ano, spotřeba obyvatel má velký 
význam, poptávka je vždy motorem 
k tomu, aby se vyrábělo. A jde i o to, 
aby mzda za práci motivovala a aby 
pro mnohé nebylo výhodnější chodit 
si pro dávky. Mě ovšem na vašem 
vystoupení na tiskové konferenci 
k minimálně mzdě mimořádně 
zaujala vaše slova, že vláda, pokud 
jde o směřování ekonomiky, by 
neměla naslouchat ekonomickým 
teroristům. Jak jste to myslel?

Myšleno je to tak, že většinou, když se 
začne jednat o zvýšení minimální mzdy, 
jsou na straně odpůrců tohoto kroku 
povoláni do zbraně lidé, kteří s ekonomi-
kou většinou nemají nic společného, jsou 
ochotni hlásat ideologické poučky s cí-
lem ovlivnit myšlení občanů ČR. A to tak, 
aby pokud možno nežádali žádné zvýše-
ní mezd. Natož té minimální. Ta by, jak 
hlásají, vlastně vůbec neměla existovat, 
protože vše podle nich závisí na schop-
nostech a dovednostech každého jedince 
a na tom, co si sám dokáže vyjednat se 
zaměstnavatelem. 

 Což je samozřejmě mj. i skrytý 
útok proti odborům, které těmto 
lidem vadí. Takže, co na to odbory? 

My si myslíme, že jsme tady od toho, 
abychom naopak tlačili mzdy nahoru,  
a vycházíme z toho, že nejpříhodnější 
okamžik je právě ve chvíli, kdy se hospo-
dářství daří. Kdy jsou zakázky a kdy i eko-
nomiky ve státech kolem nás rostou.

 Ano, toho jsme svědky. Ekonomiky 
v okolních státech, kde přijímali 
prorůstová opatření, rostly už dříve, 
jen u nás se zprava stále tlačilo na 
pilu a hovořilo se o nutných úsporách. 

Nyní, po odchodu propagátorů úspor 
za každou cenu, je oživení cítit  
i u nás. Mohou za takové situace 
různé obstrukce a neústupnost právě 
v takových požadavcích, jako jsou 
minimální mzdy, ohrozit sociální smír?

Jako odborář si myslím, že taková hroz-
ba tady je. I proto, že srovnání s okolními 
zeměmi pro nás nevypadá vůbec dobře. 
Ve chvíli, kdy zaměstnanec, který pracuje 
poctivě a na plný výkon, dostává mzdu, 
která je nejen nižší v porovnání s Němec-
kem a Rakouskem, ale dokonce nižší než 
v bývalých tzv. bratrských státech, tedy  
u Slováků, Maďarů a Poláků, tak se lidé za-
čínají právem ptát, zda je naše ekonomika 
vedena dobře. Zda zaměstnavatelé u nás 
mají skutečně tak vysoké výrobní náklady, 
že jediného, koho mohou při růstu výro-
by opomenout, jsou jejich zaměstnanci.  
Máme statistiky z Evropského statistické-
ho úřadu a z nich vyplývá, že když srovná-
me kupní sílu, tak minimální mzda u nás 

je o 30 € nižší než na Slovensku, o skoro 
85 € nižší než v Maďarsku a o více než 
100 € nižší než v Polsku. Nemyslím si, že 
jsou to ekonomiky, kde zaměstnanci více 
a kvalitněji pracují. Minimální cena práce 
by se proto měla zvýšit na úroveň těchto 
okolních států. Bohužel za vlád pánů To-
polánka a Nečase toto bylo sabotováno, 
minimální mzda byla degradována, a cena 
práce tudíž neodpovídá tomu, co v ČR je 
za práci odváděno. V Německu je také od 
1. ledna zákonem stanovená minimální 
mzda. Když ji porovnám v paritě kupní síly, 
tak je téměř třikrát vyšší v Německu než 
v ČR.  Vypadá to nakonec tak, že od roku 
1990 jsme se vůbec nepohnuli kupře-
du. A skutečnost, že pokud nenastane 

změna, tak na úroveň Německa se za této 
situace dostaneme v roce 2100 nebo až 
v roce 2015, je opravdu tragická. To by 
každého poctivě pracujícího zaměstnance 
mělo patřičně nabudit a měl by se ptát 
svého zaměstnavatele, proč tomu tak je.

 Na tiskovce zazněl i požadavek 
týkající se zvýšení nemocenské  
u dlouhodobě nemocných. Současný 
stav totiž znamená, že pokud se do 
takové situace dostanou, drasticky  
se propadne jejich životní úroveň…

Je to tak. Horní hranice nemocenské 
je navíc zastropována, tzn. i lidé s vyšší-
mi příjmy nemají v případě delší nemo-
ci šanci, že by si za nemocenskou mohli 
udržet svůj životní standard, a to i na nižší 
úrovni, která by ještě byla snesitelná. Lidé 
s nižšími příjmy mají nemocenskou velmi 
nízkou. Myslíme si, že je to nedůstojné. 
Pokud je člověk nezaviněně dlouhodobě 
neschopen práce, tak by k němu společ-
nost měla přistupovat úplně jiným způso-
bem, než když někdo nastydne, protože 
se nestaral o své zdraví. Nemoc může 
postihnout kohokoliv a trestat lidi při 
dlouhodobé nemoci ještě hanebně níz-
kou nemocenskou je, myslím, pod úroveň  
České republiky začátku 3. tisíciletí.

 Když to shrnu, tak je to dnes 
vlastně o nastavování skutečně  
humánních hodnot. A to 25 let po 
listopadu?

Bohužel je to tak. Bývalé pravicové vlá-
dy postupovaly v rozporu se zájmy oby-
vatel naší země. A pokud my ve chvíli, 
kdy je nastartován hospodářský růst, ne-
začneme požadovat zlepšování životních 
parametrů pro naše občany, tak k tomu 
prováháme tu nejvhodnější chvíli.

Ptal se František Vonderka

Poté, co se tripartita neshodla na růstu minimální mzdy, rozpoutala se v ČR na toto téma jedna 
z nejžhavějších diskusí v posledních letech. Padají i slova o možném narušení sociálního smíru.  
Kovák nejenom o tom hovořil s předsedou OS KOVO Jaroslavem Součkem.

Vystoupení předsedy OS KOVO na tiskové 
konferenci ČMKOS  k minimální mzdě



Ve Středním odborném učilišti  
Domažlice byl dne 15. 5. 2015 slav-
nostně zahájen provoz nového stroj-
ního vybavení školních dílen. Dílny 
byly vybaveny novým, moderním stroj-
ním zařízením, například pětiosým uni-
verzálním frézovacím centrem s řídicím 
systémem Siemens a dalšími stroji za více  
než 15 mil. Kč. Součástí vybavení dílen 
je i odborná učebna, určená pro výuku 
programování vybavená 3D tiskárnou 
včetně PC a další technikou. 

Škola dosahuje velice dobrých výsled-
ků na poli využití nejmodernějších strojů  
a technologií, a to zejména tím, že využí-
vá možností čerpání prostředků z různých 
evropských fondů. Největším problémem 

je zde malá velikost strojních dílen, ome-
zující i počty nově přijímaných studen-
tů. Situaci se snaží řešit ve spolupráci  
s Krajským úřadem v Plzni, projednává 
se možnost odkoupení budov, které jsou 
v soukromém vlastnictví a přímo stavebně  
navazují na stávající objekty strojních dílen.

Ve Středním odborném učilišti Do-
mažlice dlouhodobě působí dvě odbo-
rové organizace – odborová organizace  
OS školství a Základní odborová organiza-
ce OS KOVO. Obě se podílí na zkvalitňo-
vání výchovy budoucích odborníků v širo-
ké škále oborů od služeb až po náročné 
obory v kovoobrábění. Právě mezi učite- 
li odborného výcviku má ZO OS KOVO 
nejvíce svých členů a výbor základní  
organizace vedený předsedou ZO kol.  
Bc. Josefem Konopem se snaží o zkvalit-
nění odborné přípravy studentů. 

Slavnostního otevření moderního vý-
ukového centra se zúčastnili odborníci 

z praxe, spolupracující firmy, zástupci 
úřadu práce a Krajského úřadu v Plzni 
včetně zástupců Regionálního pracoviště  
OS KOVO v Plzni. Při neformálních roz-
hovorech byly velice kladně hodnoceny 
aktivní kroky vedení školy v čele s paní ře-
ditelkou Mgr. Zdeňkou Buršíkovou, která 
se velice snaží o zvyšování kvality výuky  
a navázání výuky na potřeby praxe.

(-VŠ-)
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Vítězné družstvo ze ZO SO KOVO Minerva Boskovice 
s novým putovním pohárem

Slavnostního otevření moderního výukového centra  
se zúčastnili odborníci z praxe, spolupracující firmy,  
zástupci Krajského úřadu v Plzni a další hosté

Rekordní účast mladých v Biskupicích

Technické vzdělávání na Domažlicku posiluje 

    Letos se oproti minulosti opět zvedla 
účast. Mladých se sešlo dohromady 66, 
i když setkání nepřálo počasí a termín 
byl znovu ve čtvrtek a pátek. Celko-
vý počet týmů se zvýšil z 10 na 12, kdy 
ZKL Brno mělo dokonce 2 týmy. Účast-
níci byli z těchto ZO: Baumüller Skalice, 
ČKD Blansko, Alstom Power, SEM Drásov, 
Andrew Modřice, TOS Kuřim, Rostex  
Vyškov, Minerva Boskovice, Strojírny 
Oslavany a ZKL Hanušovice, kteří dora-
zili až z vedlejšího olomouckého regionu  
a museli urazit přes 200 km! Ukázali tak, 
že tam, kde je o odbory zájem, vzdálenost 
nehraje vlastně roli.  Účastníci soutěžili  
o nový putovní pohár, který do akce vě-
noval místopředseda OS KOVO Jaromír  
Endlicher. V soutěžích šlo jak o vědomosti, 
tak o sportovní výkony. Výsledky se sčítaly 
z různých vědomostních znalostí k tako-
vým tématům jako ZP, Občanský zákoník, 
BOZP či ze života ZO OS KOVO. Otázky 

připravili vedoucí RP OS KOVO Brno 
Mgr. Jiří Grim, specialista BOZP Ing. Karel 
Kaláb, zástupkyně VO Blansko, Boskovice 
Mária Koudelová a za centrálu OS KOVO 
Tomáš Valášek. Uvedení se také v disku-
sích snažili mladým odpovídat na jejich 
dotazy k odborům nejen během dne, 
ale i v pozdějších večerních hodinách. 
Setkání mladých nebylo samozřejmě jen 
o práci, ale i o společné relaxaci během 
sportovních klání v družstvech. Soutěžilo 
se v několika zajímavých disciplínách po 
oba dva dny a vítěz nebyl jasný do posled-
ních chvil, i když vítězi se mohli vlastně po 
právu cítit všichni, kteří přijeli. Nový pu-
tovní pohár nakonec vyhrálo družstvo ze 
ZO OS KOVO Minerva Boskovice. Stejný 
tým, který loni už potřetí vyhrál předchozí 
putovní pohár, jenž podle pravidel akce 
Boskovickým zůstal už natrvalo. Vytyčila 
letošním vítězstvím Minerva Boskovice 
další spanilou jízdu za novým pohárem? 

To se dozvíme v následujících ročnících 
tohoto setkání mladých.

Letošním pozitivem bylo, že mladí si 
akci opět organizovali sami. Dělo se tak 
pod vedením Miroslava Kubína, za což 
mu patří velký dík. Mirek ale už také ohlá-
sil, že příští rok se musí najít nový tahoun, 
který s týmem lidí převezme organizační 
štafetu. Uvidíme, kdo to bude. V každém 
případě příští rok na jižní Moravě zase na 
viděnou.

Text a foto: tv

Pozn.: fotogalerii z akce naleznete zde: 
http://www.oskovo.cz/fotogalerie/ 
setkani-mladych-j-moravy-biskupce-21-
-2252015#overlay-context=

Ve dnech 21.–22. 5. se konal již 7. ročník setkání mladých kováků z jižní 
Moravy. Také letos v dětském táboře Biskupice, který patří ZO OS KOVO 
ALSTOM Power, s.r.o., zastoupené na místě celým VZO v čele se zmocněncem  
KS Jihomoravského kraje Jaromírem Machalou. 

Regionální pracoviště OS KOVO 
dlouhodobě spolupracuje s vede- 
ním školy i v oblasti přibližování  
absolventů k praktickému nástupu 
do života, zejména do pracovního 
poměru. Uskutečňují besedy s bu-
doucími absolventy se specialisty  
RP OS KOVO Plzeň. Právník a specia-
lista BOZP z Regionálního pracoviště 
OS KOVO Plzeň seznamují studenty 
se základy pracovního práva, právy 
a povinnostmi občanů ve vztahu ke 
zdravotním pojišťovnám, k úřadu 
práce a podobně. V rámci besed je 
podrobně probírána i oblast BOZP 
pod hlavním heslem odborů „Vrať se 
zdravý z práce“. Jen v letošním škol-
ním roce se besed zúčastnilo více než 
130 studentů. 

Předseda ZO Bc. Josef Konop v diskusi s učni

http://www.oskovo.cz/fotogalerie/setkani-mladych-j-moravy-biskupce-21-2252015#overlay-context=
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Správné znění tajenky z čísla 8: Svátek práce má svůj původ v americkém Chicagu. Správně luštil a štěstí při losování měl  
Miroslav Dubovy z Březova. Blahopřejeme! Dostane výhru od vydavatelství Enigma, které připravuje naši křížovku. Je také vydavatelem 
časopisu Křížovky pro každého (9. a 23. června). Na tajenku z tohoto čísla čekáme do 17. června na doručovací adrese redakce  
nebo na e-mailu: novakova.miloslava@cmkos.cz.


