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TPCA Kolín

Odbory iniciovaly změnu
pracovní doby

Z regionů

Co je nového u kováků
ve Zlínském kraji

Zdraví

Kdy vzniká nárok na
léčbu v lázních

Průmysl 4.0

OS KOVO pomáhá šířit
potřebnou osvětu

Kováci před sídlem Evropské komise

Přípravy na akci

„Akční plán oceli pro Evropu“

Nechyběl předseda OS KOVO
Jaroslav Souček

Na 15 000 ocelářů pochodovalo Bruselem
Na 15 000 ocelářů z 30 zemí Evropy pochodovalo Bruselem ve středu 9. listopadu 2016. Požadovali opatření
na ochranu ocelářského průmyslu v Evropské unii.
Akci svolala evropská odborová průmyslová federace industriAll Europe v rámci Evropského akčního dne
k ocelářství, cílem bylo podpořit pracující v tomto sektoru. Hlavním impulsem k demonstraci byla probíhající
diskuse o budoucnosti obchodní politiky EU a zejména
o udělení statusu tržní ekonomiky Číně, kde je ocelářství
podporováno centrální vládou a jeho ceny lze označit za
dumpingové. Zúčastnilo se i na 150 ocelářů z českých podniků, do Bruselu přijeli v několika autobusech z různých
měst republiky.
Ne Evropě bez oceli!
Pod heslem „Ne Evropě bez oceli!“ prošli oceláři Bruselem až k sídlu Evropské komise, kterou federace industriAll Europe vyzvala, aby přijala konkrétní opatření

k zajištění pracovních míst a budoucnosti ocelářství. „Ocel má klíčový význam pro evropský průmysl. Nejen, že
její výroba poskytuje zaměstnání více
než 330 000 pracovníků, hraje také
důležitou roli v první fázi průmyslového hodnotového řetězce a při výrobě
mnoha výrobků. Musíme zabezpečit
budoucnost evropského ocelářství,

více

strana
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Účastníci demonstrace se
sjíždějí z 30 zemí Evropy

Společná akce DGB a OS KOVO ve Flossenbürgu
Odbory nositeli tradice odporu proti teroru

Čeští učni Jiří Dolejš a Daniel
Žabka s věncem na počest obětí

V areálu bývalého koncentračního tábora Flossenbürg
se 9. listopadu uskutečnila už tradiční mezinárodní akce
k výročí protižidovských pogromů v nacistickém Německu
během tzv. Křišťálové noci v listopadu 1938. Ty následně
v nacisty okupovaných státech vedly k tzv. konečnému řešení židovské otázky v podobě holocaustu. Vedle studentů z gymnázia v Münchbergu a dívčí reálky v Neumarktu
se vzpomínkové akce zúčastnili i žáci prvního ročníku SPŠ,
SOŠ a SOU Hradební v Hradci Králové. Mladí si prohlédli
expozici v místním památníku a po společném shromáždění v prostorách bývalé táborové věznice, na kterém
promluvil i český učeň Daniel Žabka, položením věnce na

Z vystoupení studentek
dívčí reálky v Neumarktu

čestném hřbitově uctili památku všech obětí nacistické hrůzovlády. V projevech zaznělo, že jejich odkaz je nadále velmi
pokračování na str. 11
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Zastoupení zaměstnanců ve vedení větších
společností se opět vrací

Členové OS KOVO mají díky
smlouvě o spolupráci poradenské
služby  SON ČR zcela zdarma

Velká zasedací místnost DOS v Praze byla 15. 11. dějištěm
slavnostního shromáždění SON ČR k 125. výročí založení prvních nájemnických spolků na území dnešní ČR a především
k 25. výročí obnovení činnosti Sdružení nájemníků ČR (dříve
Sdružení pro ochranu nájemníků). Akce, která se konala pod
záštitou prezidenta ČR Miloše Zemana a předsedy Senátu PČR
Milana Štěcha, se vedle generálního tajemníka IUS Magnuse
Hammara zúčastnili i členové vlády ČR a řada dalších významných hostů. Předseda SON ČR Ing. Milan Taraba v průběhu
shromáždění poděkoval organizacím, které Sdružení nájemníků ČR pomáhají při plnění jeho náročných úkolů. Je mezi nimi
i OS KOVO, který má se SON ČR uzavřenou smlouvu o spolupráci. Pamětní list od Milana Taraby převzal místopředseda OS
KOVO Tomáš Valášek, do jehož agendy spadá i péče o rozvoj
spolupráce se Sdružením nájemníků ČR.
(red)
				
Foto: Petr Kolev

ČSSD chtěla zvýšit nemocenskou, u ANO
bohužel se svým návrhem neuspěla
Praha – Sociální demokraté nepochodili 23. listopadu
2016 při jednání vládní koalice u hnutí ANO s návrhem na
urychlení zvýšení nemocenské pro dlouhodobě nemocné.
Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová (ČSSD)
navrhla koalici navýšit nemocenskou dlouhodobě nemocných
od 31. dne z 60 na 66 procent a od 61. dne nemoci na 76 procent vyměřovacího základu. Návrh nyní bude muset projít
připomínkovacím řízením, řekl novinářům premiér Bohuslav
Sobotka. Řízení má být hotovo do konce ledna. Sobotka doplnil, že KDU-ČSL a ANO opět zamítly i návrh na zrušení doby tří
dnů, po které stonající nedostávají z pojištění nic. Sociální demokraté tak se změnou půjdou v příštím roce do voleb. Další
detaily naleznete na webu OS KOVO – www.oskovo.cz, záložka
Aktuality. 		
		
(red)

Praha – Sněmovna v závěrečném třetím čtení schválila novelu zákona o obchodních korporacích, kterou se
uzákoní zastoupení zaměstnanců ve vedení společností s více než 500 zaměstnanci. Odsouhlasená úprava stanoví, že dvě třetiny členů dozorčí rady volí valná hromada
a jednu třetinu zaměstnanci společnosti.
„Povinnost zastupování zaměstnanců byla u nás nesmyslně zrušena za pravicové vlády s tím, že tato spoluúčast vede
ke zhoršení konkurenceschopnosti českých podniků,“ řekl
pro média Roman Sklenák, předseda poslaneckého klubu
ČSSD a jeden z předkladatelů novely. Sociální demokracie
nyní prosadila návrat pravidla zastoupení zaměstnanců ve
vedení korporací do českého právního řádu. Další detaily naleznete na webu OS KOVO – www.oskovo.cz, záložka
Aktuality.
(red)

Soutěž pro středoškoláky
ČMKOS na svém sněmu 22. 11. vyhlásila už 2. ročník soutěže
o titul „Zlaté české ručičky 2017“. Je určena pro žáky středních
škol (gymnázia, střední odborné školy, učiliště, praktické školy). Soutěžící v ní mají za úkol vyrobit různé hračky, které po
skončení soutěže, ocenění vítězů a výstavě vítězných výrobků budou předány dětem ve vybraných dětských domovech.
Soutěž, nad kterou má záštitu Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy ČR, je rozdělena do několika kategorií a soutěžní výrobky do ní lze zasílat do 17. března 2017. Podrobné informace včetně přihlášky zájemci najdou na https://
www.cmkos.cz/obsah/219/soutez-o-titul-zlate-ceske-rucicky-2017/17568.
			
(red)

VW bude kvůli „Dieselgate“ propouštět
Německá automobilka Volkswagen (VW) plánuje v Německu do roku 2025 propustit celkem 30 tisíc lidí v rámci úsporných opatření po aféře s dieselovými motory.
Automobilka to oznámila 18. 11. na tiskové konferenci.
Propouštění se týká především závodů samotné jádrové
značky Volkswagen v severním Německu, které mají propustit
23 000 zaměstnanců. Dalších sedm tisíc lidí propustí VW
ve svých zahraničních závodech, především v Severní
Americe a Brazílii. Propouštění je součástí širšího úsporného balíčku, o kterém jednalo vedení společnosti s odbory. Cílem je do roku 2020 ušetřit 3,7 miliardy eur (zhruba
100 miliard korun). To má společnosti umožnit přechod na
moderní technologie, od čehož si VW slibuje možnost
vytvoření 9 000 nových míst. Automobilová skupina Volks‑
wagen celosvětově zaměstnává přes 600 tisíc lidí. Jádrová značka Volkswagen zaměstnává více než 200 tisíc osob.
(red)

Zasedal Sněm ČMKOS: Schválen termín sjezdu
Páté zasedání Sněmu ČMKOS se konalo 22. listopadu 2016
v Praze. Byl zde schválen termín konání VII. sjezdu ČMKOS
včetně klíče, podle kterého na něj budou jednotlivé svazy určovat své delegáty. Termín konání sjezdu je 27. až 28. dubna
2018. Pátý sněm měl především informační charakter, bilancovalo se uplynulé období – mezi jiným i výsledky kampaně
ČMKOS „Konec levné práce v ČR!“. Diskutovalo se o aktuálních tématech, například o chystaných změnách ve vyplácení
nemocenské dlouhodobě nemocným pracovníkům. Byl hodnocen i pozitivní dopad zvýšení minimální mzdy. Předseda
OS KOVO Jaroslav Souček (na snímku) vystoupil mj. krátce
k problematice „Průmyslu 4.0“, upozorňoval na příležitosti

i rizika této nadcházející
etapy průmyslového vývoje, která je charakterizována zejména dalším
rozvojem tzv. kyberneticko-fyzických systémů.
(Více se o „Průmyslu 4.0“
dozvíte v článku na straně číslo 10 v tomto vydání časopisu Kovák.)
			
Foto a text: ev + fav
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Celý den drobně, ale vytrvale pršelo

včetně ochrany před dovozem oceli za
dumpingové ceny. Potřebujeme silné
nástroje na ochranu obchodu a takový
systém obchodování s emisemi, který
podpoří pracovní místa a životní prostředí,“ řekl mj. v projevu k demonstrujícím Luc Triangle, generální tajemník

Mladí kováci z Německa

industriAll Europe. Unie podle jeho
vyjádření nutně potřebuje „Akční plán
oceli pro Evropu“, jehož realizace zajistí budoucnost pro ocelářství.
Prezident IndustriALL Global Union
Jörg Hofmann, který je zároveň prezidentem největší německé odborové
centrály pracovníků v kovoprůmyslu
IG Metall, mimo jiné ke shromážděným prohlásil: „Nechceme protekcionismus – jsme velmi konkurenceschopní,
pokud jde o kvalitu a produktivitu. Ale
chceme spravedlivou hospodářskou

Nechyběly ani mladé tváře z Čech

soutěž, žádný dumping.“ Férovost obchodu považuje za poslání, které je Evropská unie povinna plnit.
Předseda OS KOVO J. Souček:
Jednostranné zpřísnění ekologických
limitů je hloupé

Účastníci demonstrace se scházejí na ploše
náměstí Parc du Cinquantenaire-Esplanade

že ocelářství je pilířem průmyslu, a proto tedy i název demonstrace byl „Ne Evropě bez oceli“.  Nechceme, aby ocelářství následovalo odvětví textilu, kde se
vyrábějí již jen některé speciální textilie,
nikoliv běžný textil pro potřebu obyvatel. Hlavním obsahem demonstrace byl

Oceláři zaplnili centrum Bruselu

Kováci z Čech byli v Bruselu vidět

    O názor na situaci jsme požádali
i předsedu OS KOVO Jaroslava Součka, který se bruselské demonstrace
také zúčastnil a cestoval na ni společně
s ostatními oceláři z ČR autobusem:  Už
druhý kongres IndustriAll v červnu tohoto roku přijal rozhodnutí, že 9. listopad 2016 bude označen jako akční den
ocelářství s tím, že od roku 2008, kdy
vypukla ekonomická krize, přišlo o práci
80 000 evropských zaměstnanců v ocelářství, a celkový počet tak klesl zhruba
na 340 000. Všichni jsme zajedno v tom,

proto požadavek na spravedlivý obchod namísto dumpingu. Tedy prosadit
opatření, která zabrání dovozu levné
oceli především z Číny, států bývalého
Sovětského svazu a některých dalších
regionů světa. Čína se v této chvíli jeví
jako nejvíce nebezpečná, protože pokud EU neučiní potřebné kroky, mohla
by koncem tohoto roku získat status
tržní ekonomiky dle smlouvy s Mezinárodní obchodní organizací. Což by znamenalo, že žádná země EU, včetně naší,
by nemohla proti Číně zavést antidumpokračování na str. 4

Hovoří prezident IndustriALL
Global Union Jörg Hofmann,
který je zároveň prezidentem
německé největší odborové
centrály pracovníků
v kovoprůmyslu IG Metall

Vyráží se na pochod Bruselem
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pingová opatření. Pro naše firmy by to
bylo téměř likvidační.
Další klíčovou otázkou je obchodování s emisními povolenkami. Původně
byly zavedeny i proto, aby podporovaly
vznik nových pracovních míst, posílení
průmyslové infrastruktury, inovace, investice do výzkumu a vývoje. Bohužel,
současné obchodování spíše jen vylepšuje finanční bilanci některých obchodně-průmyslových komplexů v rámci EU,
nikoli v ČR. Stručně řečeno, je hloupé,
aby Evropa stanovovala přísnější ekologické sankce a legislativu než ostatní
regiony světa. Škodlivé emise se přece
nezastavují na hranicích jednotlivých
států. Buď budeme ekologické limity řešit celosvětově, nebo jejich jednostranné zpřísnění v EU pouze výrazně sníží
konkurenceschopnost evropských firem
v globálním prostředí.

Základní požadavky ocelářů
adresované Evropské komisi:
1.
2.

3.
4.
5.
6.

 e dumpingu v ocelářství, ano féroN
vému obchodu!
Systém obchodování s emisemi, který podpoří životní prostředí a vytváření pracovních míst.
Účinné nástroje na ochranu obchodu.
Proaktivní průmyslovou politiku na
podporu ocelářského průmyslu.
V ytváření více a lepších pracovních
míst v ocelářství.
Zvýšení výroby a modernizace ocelových kapacit v Evropě.

Pohled z humornější strany – čínský dumping jako
kladivo na evropského ocelářského rytíře

Fotogalerii z demonstrace v Bruselu
naleznete zde: www.oskovo – záložka
Fotogalerie OS KOVO – rok 2016.
Video z demonstrace naleznete zde:
www.oskovo – záložka Videogalerie OS
KOVO.                 
(foto a tex: ev+red)

TPCA: Změnu k lepšímu iniciovali odboráři
V kolínské automobilce TPCA se
chystá od 6. prosince kratší pracovní
doba. Místo desetihodinových směn
tam nyní budou běžné „osmičky“.
Jde o první změnu pracovní doby od
začátku již desetiletého fungování této
automobilky. Hlavním motivem pro ni
podle mluvčího TPCA Marka Hovorky

bylo snížení zátěže zaměstnanců. „Téměř tisíc z nich u nás pracuje celých
deset let a chceme, aby u nás pracovali
i nadále. Zkrácením pracovní doby z dosavadních desítek snížíme délku zátěže
a rozdělíme ji do více dní,“ vysvětlil.
Předseda OS KOVO při TPCA Kolín Ivo
Navalaný k historické změně pracovní
doby oznámené
vedením podniku uvedl: „Došlo
k ní na základě

dohody mezi odbory a firmou. Jako
odbory jsme o tuto změnu intenzivně
usilovali už před dvěma roky. Byl k ní
proveden i průzkum mezi zaměstnanci a letos se i na základě jeho výsledků
stala rovněž součástí nové kolektivní
smlouvy. Tím, že se ruší noční, nebude se pracovat v noci, budou jen ranní
a odpolední směny, dojde ke snížení
kumulativní ergozátěže zaměstnanců
na linkách a to je podle našeho názoru
krok potřebným směrem.“    
  (fav)
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Okénko do regionu |Milan Blažek, vedoucí RP OS KOVO pro Zlínský kraj

Co nového u kováků ve Zlínském kraji
Odborový svaz KOVO působí ve Zlínském kraji v současné době u 72 zaměstnavatelů zejména v průmyslovém odvětví, ale také v dalších oblastech závislé práce.
  Ve Zlínském kraji podobně jako v jiných
krajích ČR je na pracovním trhu výrazný
převis poptávky nad
nabídkou o zaměstnance s kvalifikací. V nabídce volných
pracovních míst Úřadu práce ČR ve Zlínském kraji je nejvyšší zájem o seřizovače
a obsluhu obráběcích strojů a další profese v kovoprůmyslu a dalších průmyslových odvětvích. Tento stav je současně možné interpretovat jako výzvu pro
odborové organizace k intenzivnějšímu
vyjednávání o mzdovém růstu a pracovních podmínkách zaměstnanců.
V souvislosti s nedostatkem kvalifikovaných zaměstnanců se stále častěji objevuje zneužívání institutu práce přes‑
čas. Bohužel se zdá, že ani kontrolní
Státní úřad inspekce práce nemá adekvátní nástroje, jak tuto vážnou problematiku řešit. Podobně je tomu i v případě zneužívání kamerových systémů,
kdy zaměstnavatel narušuje soukromí
zaměstnanců na pracovištích otevřeným sledováním a kontrolní úřad na to
reaguje pouhou reprodukcí stanoviska
zaměstnavatele, který považuje i standardní zámečnickou práci za zvláštní
povahu činnosti. Navzdory těmto skutečnostem se této problematice budeme i nadále věnovat a postupovat
v rámci našich možností a kompetencí.
Kolektivní vyjednávání
Zaměstnanci zastoupení v kolektivním vyjednávání v kovoprůmyslu pobírají průměrně vyšší mzdu a mají lepší
pracovní podmínky než zaměstnanci,
kteří nejsou zastoupeni odborovou organizací. Výsledky kolektivního vyjednávání za uplynulé roky však spíše ukazují na udržování standardních nároků
a práv zaměstnanců bez výraznějšího
mzdového vývoje. Krajské sdružení se
usneslo, že je nyní nutné vyjednávat
o dynamičtějším mzdovém růstu a také
se aktivně zapojit do celostátní odborové kampaně Konec levné práce v ČR.
Skřípání v sociálním dialogu
Stále ještě probíhající spor u zaměstnavatele Hanhart Morkovice, s.r.o.,
o mzdový vývoj se rozšířil o nespokojenost zaměstnanců se způsobem per-

sonálního řízení, jehož agendu vede
jednatel společnosti. Sociální smír je zatím v nedohlednu a zdá se, že mizerné
mzdy a arogance zaměstnavatele povedou k dalšímu odchodu zaměstnanců.
Podobně je tomu také ve společnosti
Stöcklin, spol. s r.o., kde navíc nebylo
úspěšné řízení před zprostředkovatelem. Zaměstnanci zatím nevyužili možnost postupovat podle zákona o kolektivním vyjednávání.
Koncem září vyvrcholil stávkovou pohotovostí sociální dialog u zaměstnavatele Aircraft Industries, a.s., poté, co
zaměstnavatel neplnil ujednání z kolektivní smlouvy a nevedl se zástupci odborů otevřený dialog. Vzhledem k vážnosti
situace proběhlo bipartitní jednání za
účasti předsedy vlády, předsedy OS
KOVO a předsedy ČMKOS, na kterém
premiér Bohuslav Sobotka vyjádřil
podporu požadavkům OS KOVO. Následně se uskutečnilo jednání na Ministerstvu průmyslu a obchodu o dalším
vývoji u zaměstnavatele, kde zahraniční
vlastník garantoval pokračování výroby a realizaci programu výroby nového
modelu letounu L-410 NG v Kunovicích.
Po jednání s předsedou představenstva
společnosti panem Melyukhovem byla
stávková pohotovost odvolána. Stále
však ještě přetrvává částečná nezaměstnanost. Přibližně třetina zaměstnanců stále nepracuje a pobírá náhradu
mzdy ve výši 60 % průměrného výdělku.
Dlouho se také jednalo o dodatku ke kolektivní smlouvě.
Bohužel se také setkáváme s diskriminací a šikanou na pracovišti. U konkrétního zaměstnavatele jsme podali
stížnost a podnět na příslušný oblastní
inspektorát práce a budeme informovat zahraničního vlastníka o této skutečnosti.
Vzdělávání a podpora nových
odborových zástupců
Začátek podzimu byl spojen s přípravou na kolektivní vyjednávání v podnicích a vzdělávání v regionech je součástí této přípravy. Uskutečnilo se několik
seminářů na aktuální témata a oblasti
sociálního dialogu a ve vzdělávání nových členů orgánů organizačních jednotek OS KOVO budeme také pokračovat.
Přestože není jednoduché uvést nové

Regionální pracoviště najdete na adrese:
Dům kultury, Gahurova 5265, 760 01 Zlín

zástupce odborových organizací do jejich funkcí, metodicky jsme připraveni
pomoci všem aktivním funkcionářům
odborových organizací, kteří mají zájem hájit práva zaměstnanců a prosazovat lepší pracovní podmínky.
V organizačních jednotkách OS KOVO
u jednotlivých zaměstnavatelů vykonávají odborovou činnost zpravidla velmi
obětaví lidé, kteří si zaslouží naše uznání, respekt a podporu. Nejinak je tomu
v krajském sdružení OS KOVO Zlínského
kraje. Naši odboroví zástupci čelí často
velkému tlaku ze strany zaměstnanců
a členů odborových organizací a současně ze strany zaměstnavatele a mana‑
gementu firmy. K tomu se jim ne vždy
dostává potřebné podpory k vedení
sociálního dialogu se zaměstnavatelem
od členů a zaměstnanců. Podpora požadavků odborů je důležitá a nezbytná,
proto se také nyní více soustředíme na
získávání podpory pro odborové zástupce. Bez zaměstnanecké solidarity
a podpory to zkrátka nepůjde.
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Zdravotní okénko | Pro Kováka připravil PhDr. Václav Vojkůvka

Kdy vzniká nárok na léčbu v lázních
V průběhu roku mívám zdravotní potíže, které se opakují již několik let. Po diskuzi s rodinou jsem
se rozhodl, že požádám o lázeňskou léčbu. Dosud jsem takovou léčbu neabsolvoval, neznám způsob
přidělování a nemám představu, jak postupovat při podání žádosti a komu tuto adresovat. Proto
mám zájem o poskytnutí informací, jak se vlastně lázeňská léčba zájemci přiděluje a za jakých podmínek, především kam se mám obrátit a jaké podmínky musím splnit, abych byl úspěšný?
		
Jan L., Poděbrady
Způsob podání žádosti, přidělování a absolvování lázeňské léčebně rehabilitační léčby
v České republice upravuje zákon
č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním
pojištění, a vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 2/2015 Sb.,
o stanovení odborných kritérií a dalších
náležitostech pro poskytování lázeňské
a léčebné rehabilitační péče.
Lázeňská léčebně rehabilitační péče
se poskytuje pacientovi ve formě jako
komplexní nebo příspěvková lázeňská
léčebně rehabilitační péče. Je poskytována jako nezbytná součást léčebného
procesu a uskutečňuje se jako následná
lůžková péče ve zdravotnických zařízeních, která se nacházejí v místě výskytu přírodního léčivého zdroje nebo na
území s klimatickými podmínkami příznivými k léčení, a při poskytování péče
jsou tyto přírodní zdroje nebo klimatické podmínky příznivé k léčení využívány. Jedná se o zdravotní pojišťovnou
hrazenou službu, jejíž poskytnutí doporučil ošetřující lékař a potvrdil revizní
lékař zdravotní pojišťovny. U nemocí
z povolání a jiných poškození zdraví
z práce se poskytuje jako komplexní
péče, jestliže ji doporučil nebo indikaci
potvrdil příslušný odborník pro nemoci
z povolání.
Návrh na léčebně rehabilitační péči
podává na formuláři zdravotní pojišťovny lékař registrujícího poskytovatele
(praktický lékař) nebo ošetřující lékař
při hospitalizaci. Návrh také obsahuje
určení stupně naléhavosti (první nebo
druhý stupeň).
Komplexní lázeňská léčebně rehabilitační péče navazuje na lůžkovou
péči nebo specializovanou ambulantní
zdravotní péči a je zaměřena na doléčení, zabránění vzniku invalidity a nesoběstačnosti nebo na minimalizaci
rozsahu invalidity. U účastníků nemocenského pojištění se poskytuje v době
jejich dočasné neschopnosti k práci. Pacienta předvolá k léčebné péči zařízení
lázeňské péče (v uvědomění je uvedeno
místo, datum nástupu a doba). V prvém
pořadí naléhavosti je pacient k nástupu

léčby předvolán nejpozději do jednoho
měsíce od data vystavení. V druhém
pořadí naléhavosti je předvolán nejpozději do tří měsíců, děti a dorost pak do
šesti měsíců ode dne vystavení návrhu.
Komplexní lázeňská péče je plně hrazena zdravotní pojišťovnou. Délku léčby
k jednotlivým zdravotním indikacím
určuje příloha č. 5 zákona o veřejném
zdravotním pojištění.
Příspěvková lázeňská léčebně rehabilitační péče je poskytována především
pacientům s chronickým onemocněním
v případech, kdy nejsou splněny podmínky k poskytnutí komplexní péče.
Hrazenými službami z prostředků veřejného zdravotního pojištění jsou pouze vyšetření a léčení pacienta. Ubytování a stravování má pacient ve vlastní
finanční režii. Tato péče může být poskytována jednou za dva roky,
pokud revizní lékař zdravotní
pojišťovny nerozhodne jinak.
Komplexní a příspěvková
lázeňská péče poskytnutá pa‑
cientovi pro danou indikaci poprvé se označuje jako základní
léčebný pobyt. Další léčebný
pobyt odpovídající indikaci, na
jejímž základě byl uskutečněn
základní pobyt, se označuje jako
opakovaný léčebný pobyt, není‑li zákonem stanoveno jinak.
Pokud máte zájem o lázeňskou léčebnou rehabilitační
péči, je potřeba navštívit svého
registrujícího lékaře a jeho požádat o podání návrhu na lázeňskou péči. Zpracovaný návrh
lékař zašle příslušné zdravotní
pojišťovně, kde návrh posoudí
revizní lékař. Pokud bude návrh
schválen, tak budete o léčbě
vyrozuměn s podmínkami nástupu. V této souvislosti je potřebné upozornit, že zákonem
stanovené podmínky lázeňské
léčby jsou doplněny vyhláškou MZ ČR č. 2/2015 Sb., která
stanoví odborná kritéria pro
poskytování lázeňské léčby,
mimo jiné také obsahuje indi-

kační předpoklady a kontraindikace.
To znamená, že například při indikaci
žaludečních vředů, hypertenze, diabetu, obezity, kdy pacient kouří, pije alkohol, nedodržuje životosprávu, nemusí
mu být lázeňská léčba schválena, a to
z důvodu, že uvedené nesprávné návyky jsou ve vyhlášce uvedeny jako kontraindikace. V uvedených případech je
kontraindikace důvodem, proč pacient
nemůže absolvovat lázeňskou léčebnou rehabilitační péči.
V krajním případě, pokud není přidělena lázeňská péče, se nabízí možnost
využití nabídek lázeňských zařízení na
rehabilitační pobyty v lázeňských místech s možností zakoupení léčebných
procedur. Pobyty jsou založeny na komerční bázi a zájemce hradí veškeré náklady z vlastních finančních prostředků.

K oblíbeným místům léčebných a rehabilitačních
pobytů patří stále Mariánské Lázně
Foto: jaš
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Sociální zabezpečení |Ing. Marcela Hříbalová, úsek odborové politiky OS KOVO

Zvýšení důchodů v roce 2017
Vláda schválila 22. září 2016 zvýšení důchodů pro rok 2017. Důchody starobní, invalidní, vdovské,
vdovecké a sirotčí vzrostou v průměru o 308 korun měsíčně. Průměrný starobní důchod bude po
zvýšení činit 11 745 korun měsíčně. Vláda využila možnosti zvýšit důchody o vyšší částku, než je základní zákonné zvýšení, které se počítá z růstu indexu spotřebitelských cen a z růstu mezd. Zvýšení
důchodů bylo uveřejněno ve Sbírce zákonů dne 7. 10. 2016 ve formě nařízení vlády č. 325/2016 Sb.,
o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2015, přepočítacího koeficientu pro úpravu vše‑
obecného vyměřovacího základu za rok 2015, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2017 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2017 a o zvýšení důchodů v roce
2017. Toto nařízení vlády nabývá účinnosti dne 1. ledna 2017.
Podle uvedeného nařízení vlády se
důchody přiznané před 1. lednem 2017
zvýší tak, že základní výměra důchodu se zvýší o 110 korun měsíčně,
a bude tedy činit 2 550 korun, procentní výměra důchodu se zvýší o 2,2 %.
Podle § 67 zákona č. 155/1995 Sb.,
o důchodovém pojištění, se základní
výměra vyplácených důchodů zvyšuje
tak, aby její výše činila 9 % průměrné
mzdy. Procentní výměrou se pak zvýšení důchodů upraví tak, aby celkové
zvýšení průměrného důchodu odpovídalo součtu růstu spotřebitelských cen
a jedné třetiny růstu reálné mzdy.
V předloňském roce byl ale růst cen
a reálných mezd tak nízký, že se pro loňský rok k procentnímu zvýšení důchodů
vůbec nepřistoupilo a základní výměra
se zvedla o pouhých 40 korun. Vláda
pak na minimální zvýšení důchodů zareagovala mimořádnou výplatou jednorázového příspěvku ve výši 1 200 korun každému důchodci. Zároveň byla
dohodnuta a poté přijata novela zákona o důchodovém pojištění, která vládě
umožnila zvyšovat důchody i v případě,
že nedojde k růstu cen a mezd. Novela č. 212/2016 Sb. změnila  § 67 zákona
č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Přibylo ustanovení, které dává vládě
pravomoc zvýšit důchody svým nařízením v případě, že by zákonné zvýšení
důchodu vycházelo níže než 2,7 % jeho
výše. Pak vláda může důchody zvýšit.
Zároveň byl stanoven strop, do kterého
může vláda důchody valorizovat. Zvýšení může vláda určit maximálně v takové výši, aby celkové zvýšení základní
i procentní výměry nepřekročilo 2,7 %
výše důchodu.

Pro rok 2017 vláda tohoto ustanovení
zákona využila a důchody pro rok
2017 zvýšila o maximální možnou
částku, tedy o 2,7 %. Zvýšení bude
v průměru činit 308 korun měsíčně.

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA ZVYŠOVÁNÍ
DŮCHODŮ
V yplácené důchody se zvyšují v závislosti na růstu indexu spotřebitelských cen a na růstu mezd. Výpočet
růstu cen se provádí z indexů spotřebitelských cen (životních nákladů) za
domácnosti celkem zjištěných Českým statistickým úřadem.
Základní výměry a procentní výměry vyplácených důchodů se zvyšují
od splátky důchodu splatné v lednu
(„pravidelný termín“).
Období pro zjišťování růstu cen se
stanoví tak, že prvním měsícem tohoto období je kalendářní měsíc následující po posledním kalendářním měsíci období pro zjišťování růstu cen
použitého při předchozím zvýšení
procentní výměry důchodů, a posledním měsícem tohoto období je srpen

kalendářního roku, který o jeden rok
předchází kalendářnímu roku, do něhož spadá termín zvýšení důchodů.
Základní výměry vyplácených důchodů se zvyšují tak, aby výše základní
výměry důchodu činila 9 % průměrné
mzdy.
Procentní výměry vyplácených důchodů se zvýší o tolik procent, aby
u průměrného starobního důchodu
úhrn částky zvýšení základní výměry
důchodu a částky zvýšení procentní
výměry důchodu odpovídal zvýšení
průměrného starobního důchodu
stanoveného ve výši součtu růstu cen
a jedné třetiny růstu reálné mzdy.
Pokud u průměrného starobního důchodu úhrn částky zvýšení základní
výměry důchodu a částky zvýšení
procentní výměry důchodu stanovené podle odstavce 8 nedosáhne 2,7 %
jeho výše, může být stanoveno vyšší zvýšení procentní výměry důchodu, nejvýše však tak, aby u průměrného starobního důchodu úhrn
částky zvýšení základní výměry
důchodu a částky zvýšení procentní výměry důchodu činil 2,7 % jeho
výše. Věta první se nepoužije, jestliže se v kalendářním roce, ve kterém
se o zvýšení důchodů v pravidelném
termínu rozhoduje, zvyšují důchody
i v mimořádném termínu.
Průměrný starobní důchod se zjišťuje
podle údajů České správy sociálního
zabezpečení.
PŘÍKLAD VALORIZACE DŮCHODU
Výše důchodu v roce 2016 např. činí
10 356 Kč. Od této částky odečteme základní výměru 2 440 Kč, čímž získáme
procentní výměru důchodu 7 916 Kč.
Procentní výměru důchodu zvýšíme
o 2,2 % (krát 1,022) na 8 091 Kč (za‑
okrouhluje se na celé koruny nahoru).
Ke zvýšené procentní výměře připočítáme novou základní výměru důchodu
2 550 Kč. Výsledkem je valorizovaný důchod od 1. 1. 2017 ve výši 10 641 Kč.
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Bydlení | JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR

Řešíme problémy spojené s bydlením
DEKRET POŘÁD PLATÍ
Bydlím v bytě po mamince. Maminka měla k bytu dekret a já nic jiného než tento dekret k bytu po
mamince nemám. Mám obavu, kdyby dům „dostal“ jiného majitele, aby nepřišel s tím, že bydlím
v bytě neoprávněně.
								
A. S., Brno
Dekret po mamince je
zároveň vaší platnou
nájemní
smlouvou.
Vaše nájemní právo byt užívat není
v žádném případě ohroženo. V případě,
že by vás nový majitel domu nutil po-

depsat nájemní smlouvu, rozhodně nepodepisujte hned a hlavně nechejte nájemní smlouvu přečíst odborníka, např.
v poradně Sdružení nájemníků ČR.
Obecně lze uvést, že nájemní smlouva musí obsahovat přesné označení

smluvních stran, údaj o výši nájemného, údaj o konkrétních službách a výši
záloh za tyto služby, práva a povinnosti
stran, ve vašem případě nájem na dobu
neurčitou a údaj o právní návaznosti na
váš dosavadní dekret.

HLUK, NADÁVKY A NASCHVÁLY V DOMĚ
Koupila jsem se svým synem byt. Byt je krásný, okolí domu hezké, ale trápí mě jiná věc. Do domu se nastěhovala mladá rodina, která je velmi hlučná. Rodina bydlí nad námi. Děti jsou alergické, proto prý nemají koberce, a běhání dětí
se tak rozléhá. Ono ale ani tak nejde o běhající děti. Nejhlučnější z rodiny je otec dětí. Vždy už dopředu se bojím toho,
co bude, až se vrátí z práce. Bouchání, třískání, vulgární nadávání, z jejich balkonu na náš hází nedopalky cigaret. Od
doby, kdy jsem se mu proti tomu ozvala, je to ještě horší. Obrátila jsem se na naše společenství vlastníků, to mně
nepomohlo. Tak jsem podala stížnost na městský úřad. Tam sice sousedovi domluvili, ale pokračuje dál, nic v jeho
bezohledném chování se nezměnilo. Co mám dělat?
						
I. R., Kladno
I pro bydlení v domě s byty platí pravidla
společného soužití. Nikdo ze sousedů
nemůže vás či ostatní vlastníky obtěžovat nepřiměřeným hlukem, zápachem
a jinak. Ve vašem případě jde o hluk, ale
není to hluk, který by překračoval přípustné hranice hluku, nebo noční hluk,
ale zcela zřetelně jde o hluk obtěžující
soužití v domě, a hlavně se vám děje
něco schválně. Soused si vás vybral jako
„nejslabší“ článek v domě, alespoň tak to

vidím já, podle toho, co v dotazu uvádíte.
Váš pokus o domluvu se sousedem nepomohl. Domluva na městském úřadu
také nepomohla. Opakovaná stížnost by
mohla zabrat, ale u člověka, který dělá
něco schválně? Společenství vlastníků by
mohlo hlučnému sousedovi napsat upozornění na nevhodné chování v domě,
ale to je tak všechno. Bohužel poslední
možnost, a to soud, tu vám zase nedoporučuji já, protože výsledek by byl nejistý

a moc důkazů v ruce nemáte, jednalo by
se o tvrzení proti tvrzení. K tomu, aby
soud nařídil prodej bytové jednotky vašeho souseda, by se muselo jednat o hodně
závažný a velmi ojedinělý případ.
Nevím, zda by nepomohlo nějaké
technické řešení, aby hluk od souseda
nepronikal k vám.
Je mi líto, ale žádnou jinou radu nemám. Budeme obě věřit, že souseda
jeho chování přestane bavit.

DÉLKA PROMLČECÍ DOBY PRO ŽALOBU
Jaká je promlčecí doba pro žalobu na provedené rozúčtování služeb? Rozúčtování bylo reklamováno, reklamace odmítnuta jako bezpředmětná. Dokdy je nutno podat žalobu?
P. P., Příbram
Promlčení znamená, že nebylo-li právo
vykonáno v promlčecí lhůtě, promlčí
se a dlužník není povinen plnit. Plnil-li
však dlužník po uplynutí promlčecí lhůty, nemůže požadovat vrácení toho, co

plnil. Obecná promlčecí lhůta je podle
občanského zákoníku tříletá a počíná
běžet ode dne, kdy právo mohlo být
uplatněno poprvé. Úpravu najdete
v občanském zákoníku v § 629 a násl.,

což platí i pro podání vámi zmíněné žaloby. Text občanského zákoníku naleznete např. na http://www.zakonyprolidi.cz.

Práva
spotřebitele
| JUDr.
Zdeňka
Vejvalková,
specialistka
naodborové
spotřebitelské
právo,
Brno
Sociální
okénko | Ing.
Marcela
Hříbalová,
specialistka
úseku
politiky
OS KOVO

Internetový
prodejasstarobního
výdejem v obchodě
Souběh podpory
důchodu
Má prodejce právo neuznat odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů, když jsem nakoupil přes internet, objednávku jsem učinil přes jejich formuláře a v nich vyznačil vyzvednutí na prodejně? Chtěl
jsem od koupě odstoupit, ale prodavačka mi řekla, že jsem si zboží vlastně koupil u nich v obchodě
a vyzkoušel ho, tak nemám výhodu k odstoupení. Když jsem zboží reklamoval, protože bylo nefunkční, tak vyřízení reklamace a vydání opraveného zboží zdržuje. Co mám dělat? Dostal jsem se
do situace, která se mi vůbec nelíbí. Navíc zbytečně utrácím za dopravné, protože jsem kvůli prodavačce jel přes celé město již třikrát. Běžně MHD nejezdím, takže jsem si musel zaplatit 6 jízdenek.
Prodavačka na to reagovala tak, že je to můj problém. 				
Petr CH., Brno
pokračování na str. 9
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Pokud jde o nákupy na dálku, tj. i přes
internet, a vyzvedávání zboží na prodejně, jak tomu bylo u vás, vychází se
vždy z formy uzavření smlouvy. Vy jste
uzavřel smlouvu po internetu, tedy prostředkem, jímž si máte možnost objednat zboží na dálku, bez své osobní účasti při samotném objednávání zboží.
Co to znamená pro vás?
Máte plné právo od smlouvy odstoupit ve lhůtě dané zákonem! Tato lhůta
činí 14 dnů. Je tomu tak proto, že zákon
vychází z toho, jakým způsobem jste
uzavřel smlouvu. Ve vašem případě
jde o distanční smlouvu – uzavřenou
některým z prostředků, jímž se může
uzavřít smlouva na dálku, což jste učinil
prostřednictví internetu (dále to může
být i telefon, objednávka přes katalog
apod.). Osobní odběr nehraje v tomto
případě žádnou roli. Je to prakticky jen
způsob dopravy (resp. předání zboží).
Občanský zákoník (dále též OZ) ani jiný
zákon nehovoří o tom, že by se na tento
způsob dopravy vztahovala nějaká výjimka. Krátce řečeno, podnikatel (i když
prostřednictvím svého zaměstnance)
vás chybně poučil. V právu jste vy!
Pokud jde o průtahy při vyřizování
reklamace a obstrukce při vydání zboží, zůstávejte v klidu a vyčkejte, až vám
podnikatel oznámí, že si máte pro opravené zboží přijet. Proč? Běží mu totiž
30denní lhůta k vyřízení reklamace.
Mohl byste v případě jejího nedodržení ihned požadovat odstoupení od
smlouvy, na což jste měl ostatně právo od počátku. Platné odstoupení od
smlouvy znamená to, že máte možnost
ponechat či vrátit prodávajícímu-podnikateli zboží a požadovat vrácení peněz. Třicetidenní lhůta k vyřízení rekla-

mace totiž představuje zákonem dané
omezení délky k vyřízení reklamace.
Je tomu tak proto, že spotřebitel musí
mít právní jistotu, že nebude zbytečně
omezován prodejcem ve svých právech. Zákon proto stanovil lhůtu jako
nezbytně nutnou dobu k vyřízení reklamace 30 dnů. To však neznamená, že
by prodejce měl zákonem danou lhůtu
k vyřízení reklamace 30 dnů, ale že má
maximálně 30 dnů. Jinak má reklamaci
vyřídit pokud možno co nejdříve. Nevyřídí-li reklamaci do 30 dnů, pohlíží se na
věc tak, jako by šlo o neodstranitelnou
vadu, což dává spotřebiteli možnost odstoupení od smlouvy. Odstoupení od
smlouvy je pro vás výhodnější, protože pak máte možnost zakoupit si nové
zboží u spolehlivějšího prodejce a v kaž‑
dém případě vám běží nová záruční
lhůta. Pokud je vám zboží opraveno či
vyměněno (podmínka – musí jít o úplně
stejné zboží včetně barvy, tvaru apod.),
pak zákonná doba znovu neběží, ale
pokračuje. Pokud spotřebitel má zájem
na tom, aby byla reklamace vyřízena co
nejdříve, a důkaz, že podnikatel-prodejce tyto průtahy činí vědomě a protahuje reklamační řízení bez rozumného důvodu, je vhodné prodejce prokazatelně
vyzvat k vydání věci s upozorněním, že
v opačném případě budete uplatňovat
náhradu škody, která v důsledku zbytečných průtahů vznikla, například pokud by šlo o věc, kterou lze za úplatu
zapůjčit jako věc náhradní (automobil
apod.). Pak cena zápůjčného je způsobená škoda. Protože je třeba prokázat,
že prodejce průtahy způsobuje vědomě, musí nejprve obdržet vaše upozornění. Vždy je třeba si zajistit věrohodné
důkazy, jinak byste spor prohrál, nebo

by stálo tvrzení proti tvrzení nebo byste
se ocitl v důkazní nouzi.
Při přebírání opraveného zboží si
nezapomeňte zkontrolovat jeho funkčnost a prodejce požádat, aby vám tuto
funkčnost (je-li to technicky možné)
předvedl.
Prodejce má povinnost vám vystavit
potvrzení o opravě dle § 2173 OZ, a to
písemnou formou, v níž musí vyznačit,
kdy jste toto právo uplatnil, provedení
opravy a dobu jejího trvání.
Pokud jde o náklady spojené s uplat‑
něním reklamace, máte právo dané
zákonem k jejich proplacení. Podmínkou je:
1.
2.
3.

 právněnost reklamace (její uznání
O
prodejcem).
Předložení dokladů (ve vašem případě jízdenky MHD).
Uplatnění v zákonem dané lhůtě
1 měsíce u prodejce.

Pro vás je pro uplatnění náhrady nákladů vynaložených na uplatnění reklamace důležitý § 1924 Občanského zákoníku, který mimo jiné říká: „…náleží mu
i náhrada nákladů účelně vynaložených
při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li
však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba
vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud zcizitel namítne, že právo na náhradu
nebylo uplatněno včas.“
Vždy doporučuji zaslat výzvu prodejci s tím, že pokud nesplní své zákonné
povinnosti, budete svá práva vymáhat
soudní cestou. Nikdo jiný než soud mu
v případě, že se nedohodnete, nemůže
nařídit, aby si své povinnosti vůči vám
splnil.

Relaxujte ve středisku Baruška
Základní organizace OS KOVO Bombardier Transportation Czech Republic,
a.s., Česká Lípa nabízí členům svazu
rekreaci v RS Baruška v Rokytnici
nad Jizerou (Liberecko, západní Krkonoše).
Baruška má kapacitu 30 lůžek v 7 pokojích (4x 4lůžkový, 1x 3lůžkový, 1x 5lůžkový a 1x 6lůžkový pokoj). Sociální zařízení je společné v přízemí – 1x pro
muže, 1x pro ženy. Velká společenská
místnost – jídelna s TV, plně vybavená
kuchyňka – 2 sporáky, mikrovlnná trouba, myčka na nádobí, 3 lednice. Vytápění je elektrické, ale je možnost si zatopit
i v krbových kamnech.
Na těchto webových stránkách si
můžete prohlédnout podrobnosti

a jsou zde i kontakty pro objednání pobytu:
http://www.rokytnice.com/cs/
ubytovani/chata-baruska
V létě je možnost chodit na
túry, jezdit po cyklostezkách
pro horská kola. Přímo u chaty
se nachází fotbalové hřiště, ve
stodole jsou uloženy branky,
síť na nohejbal a ping-pong.
Nechybí ani ohniště.
V dosahu je lanovka na Horní Domky a dále až na Lysou horu (pěšky asi
10 minut od chaty). V dosahu je také
Skiareál Studenov.
Cena pro členy OS KOVO – letní
150 Kč/osoba a noc, zimní 240 Kč/osoba
a noc.

RS Baruška

Kontakt:
Věra Pokorná, ZO OS KOVO Bombar‑
dier Transportation Czech Republic, a.s.,
Česká Lípa; e-mail: vera.pokorna@rail.
bombardier.com; mobil: 608 281 905;
pevná linka: 487 802 610.
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K výzvám Průmyslu 4.0 patří osvěta
OS KOVO podpořil diskusi
k otázce, která je navzdory své
rostoucí naléhavosti u nás stále
ještě poněkud opomíjena. Společně s Nadací Friedricha Eberta uspořádal 8. 11. mezinárodní
seminář na téma „Průmysl 4.0:
Šance a výzvy“.
Oč jde?   Během blízké budoucnosti zřejmě dojde k výrazné změně v životě lidí, ve
fungování firem a celé společnosti. Vývoj se prostě nezastavil. Od prvních parních strojů
v 18. století, elektrifikace a pásové výroby na konci století
dalšího a po vstupu elektroniky
a výpočetní techniky do výroby
v šedesátých letech minulého století
vstupujeme do etapy, kdy se stále více
ke slovu budou hlásit kyberneticko-fyzické systémy. Výroba se tak do značné
míry stane záležitostí inteligentních robotů a člověk bude fungovat především
jako správce systému a vykonavatel
úkonů, které nelze nebo se nevyplatí automatizovat.
Světový průmysl vstupuje do
nové převratné etapy svého vývoje, o které se hovoří jako o druhém
věku strojů. Očekává se od ní minimalizace negativních důsledků
lidského faktoru a optimalizace
procesů zvýšení produktivity až
o 30 %.
Podle odborníků dojde také
k dalšímu zvýšení odbytu. Stane
se tak díky vyšší individualizaci
produkce. Stále více zákazníků
bude dostávat produkty šité přímo pro jejich potřeby.  
Očekávaný vývoj přináší také řadu
dosud nezodpovězených otázek. Co
s lidmi, kteří přijdou o práci? Jak se
zvládne množství nadvýroby s výpadkem daní? Jaké změny čekají tradiční
školství? Jaké dopady nový styl a organizace práce budou mít na odbory?
Na semináři, který moderovala pracovnice FES Kateřina Smejkalová, s příspěvky na toto téma postupně vystoupili ředitelka FES v ČR Anne Seyfert,
předseda OS KOVO Jaroslav Souček,
ředitel odboru Ministerstva průmyslu
a obchodu ČR Oldřich Macák, makroekonom ČMKOS Jaroslav Šulc, Lenka
Šolcová z Česko-německé obchodní komory, specialista německých odborů IG
Metall Karl-Heinz Hageni a odborník na
tvorbu průmyslových politik industriAll
ETU Laurent Zibell. Z toho, co řekli, vyplynuly dva hlavní závěry: Průmysl 4.0

není žádnou vzdálenou vizí, ale postupně se stává realitou. Je s ní spojena celá
řada výzev. A to nejen pokud jde o nové
výrobní technologie či zavádění vysokorychlostního internetu, práci s citlivými
daty a otevřenost informačních systémů atd.   Jde také o to, jak zajistit, aby

byl dostatek vzdělaných odborníků, jak
umožnit potřebné přeškolení a převedení „nadbytečných“ jinam. Jak a kde se
vytvoří nové pracovní příležitosti, aby
změny neměly negativní sociální dopady. A druhý závěr: kdo se na změny
patřičně nepřipraví, tomu hrozí, že do
rozjetého vlaku už nenaskočí. Ať už to
bude proto, že prostě zaspí nebo že na
provedení změn kvůli jejich náročnosti
už pak nebude mít prostředky.
V Evropě už dnes funguje řada strojírenských firem, kde je celý výrobní
proces zcela automatický. Zařízení mezi
sebou komunikují, jen zřídka dochází
k nějakým výpadkům, kvalita je téměř
stoprocentní. Je zde zaměstnáno jen
pár lidí. Jde ovšem o specialisty s potřebným vzděláním.
   Není  proto divu, že zejména zástupci   odborů ve svých vystoupeních na semináři
zaměřili  pozornost  právě  na  toto  téma.

   Pracovní místo se totiž
stane místem neustálého učení a nejlepším
prostředkem k zabezpečení zaměstnanosti bude
zvyšování
kvalifikace.
S tím, jak bylo řečeno,
musí být logicky spojeno
právo všech zaměstnanců na výuku a celoživotní
vzdělávání. Podniky budou proto muset výuku
na pracovišti podpořit
a zajistit tak, aby všichni
zaměstnanci měli přístup
k novým poznatkům.  
Průmysl 4.0 se může stát
přínosem pro všechny jen
tehdy, když bude doprovázen a podporován změnami podnikové kultury,
kultury řízení i kultury samotné práce.
K nim může ovšem reálně docházet jen
za předpokladu rozšiřování spolurozhodování a spoluúčasti zaměstnanců.
To bude jedním z podstatných klíčů pro
zvládnutí nové průmyslové éry.
   Teze semináře shrnuty pro ČR
jsou následující: Máme předpoklady k potřebným změnám,
hovoří pro ně mj. dlouhá tradice
průmyslové výroby, solidní technické schopnosti a vyspělost zaměstnanců. Našimi slabými místy naopak jsou vysoká vázanost
pracovních sil ve výrobě a méně
kvalifikačně náročných profesích a nízká připravenost institucí dalšího vzdělávání, univerzit
i populace na vyšší rozsah vzdělávání dospělých a nový koncept
celoživotního učení. O Průmyslu 4.0, jak
zaznělo v referátu ředitele odboru sektorové expertizy a průmyslové politiky
MPO ČR Oldřicha Macáka, rovněž dosud panuje nízké povědomí a je často
zaměňován za pouhou digitalizaci. Jak
zdůraznil, nejdůležitější bude překonat
zažité konzervativní představy lidí a pomoci jim adaptovat se na výzvy 4. průmyslové revoluce
Osvěta je prostě nutná a mimořádně
důležité místo v ní připadá rovněž odborům.
(fav)  Foto autor a IG Metall
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Pohled do jednoho ze sálů
muzea v Památníku

aktuální, protože v Evropě přibývají
projevy rasismu a nesnášenlivosti v nejrůznějších podobách a ke slovu se opět
hlásí krajní pravice. Mladí z Německa na
toto téma připravili několik působivých
vystoupení.  
   Daniel Žabka k tomu Kováku řekl, že
o hrůzách minulosti sice už měl svoje
informace, ale že právě pobyt na místech utrpení umocnil jeho přesvědčení,
že už v počátcích je třeba čelit všemu,
co by mohlo vést k jejich opakování. Podobně se vyjadřovali i další čeští učni.
Akci společně připravily německá
odborová ústředna DGB a OS KOVO.
Hlavní organizátorkou za DGB byla
představitelka její mládeže Katja Ertl, za
českou stranu pak   místopředseda OS
KOVO Tomáš Valášek. Shromáždění se
zúčastnil i starosta Flossenbürgu a přišli i generální konzulové Ruska a Polska
v Německu. Místní noviny a regionální
televize ve zpravodajství oceňovaly mj.
skutečnost, že jde o společnou akci odborů z Německa a ČR.
Likvidace otrockou prací
Koncentrační tábor ve Flosssenbürgu
nacisté zřídili v květnu 1938. Až do osvobození v dubnu 1945 jím a jeho pobočnými tábory prošlo přibližně 100 000
vězňů (84 000 mužů a 16 000 žen).
Z nich bylo 4 263 Čechů z tzv. protektorátu Čechy a Morava. V případě Flossenbürgu nešlo o vyhlazovací továrnu
na smrt, jako např. v Treblince. Nebyl
však také pouze místem internace. Šlo
o tábor tzv. druhé generace, ve kterém
se brutálně využívala pracovní síla novodobých otroků. Heslo přitom znělo
„likvidace prací“.  
Z celkového počtu uvězněných
asi 30 000 nepřežilo. Většinou
nevydrželi nelidské podmínky,
v táboře však docházelo i k četným popravám.
Popraveni tu byli
i někteří účastníci nezdařeného atentátu na
Hitlera z 20. čer-

vence 1944. Letos byla ve Flossenbürgu
odhalena pamětní deska, která uvádí,
že zde byl v březnu 1945 popraven i generál Viest a další zajatí velitelé Slovenského národního povstání. Toto sdělení
ale není doloženo.
Místem otrocké práce ve Flossenbürgu byl od vzniku koncentračního tábora místní žulový lom.   Dodával kámen
na stavbu mostů a silnic, ale také pro
megalomanské dějiště sjezdů NSDAP
v Norimberku. Od roku 1940 se během
projektu „výstavba hlavního města

Lom byl místem otrocké práce

světa Germania“ žulové bloky dodávaly
i do hlavního města nacistické říše Berlína. Pracovní doba v lomu byla 12 hodin denně. Byla jen jedna přestávka,
kdy se vydávala polévka. Úrazy a týrání
vězňů strážemi SS, které např. nutily
pochodovat vězně s těžkými kameny
v rukách celé hodiny v kruhu, byly běžným jevem. V roce 1943, kdy se nacisté
začali připravovat na dlouhou válku, se
do Flossenbürgu stěhovala zbrojní výroba. Práce v lomu byly omezeny a vězni vyráběli součástky pro stíhací letadla Me 109. V lomu se občas těží ještě
i dnes.
Na konci pochody smrti
Když armáda USA dorazila 23. dubna 1945 do tábora, našla v něm jen asi

Krematorium a pod ním Údolí
smrti, kde se konaly popravy

1 500 vězňů. Ostatní museli v rámci
zametání stop tábor opustit a vydat se
na pochod do KT Dachau. Překazilo to
záměr předat tábor švédskému Červenému kříži. Při jeho přípravě dostali
vybraní němečtí vězni italské uniformy
a byli pověřeni úlohou táborové policie, která měla udržovat pořádek až do
příchodu Spojenců. Vše zarazil šéf SS

Nacisté pro svou propagandu využívali
i trosky hradu nad Flossenbürgem

Himmler, který 19. 4. 1945 přikázal okamžité vyklizení tábora s tím, že „ani jeden vězeň se nesmí do rukou Spojenců
dostat živý“. Tábor pak začaly opouštět
pěší kolony, čítající 2 000–4 000  vězňů.
Kdo kvůli vysílení nestačil, byl usmrcen.
Rozkaz přitom zněl, že oběti nemají být
stříleny do týla, ale do srdce, aby nebylo hned zřejmé, že jde o popravy…
Obětí byly stovky. Do Dachau dorazila
jen jedna kolona, ostatní vězně osvobodili postupující Američané. Některé
oběti tzv. pochodů smrti byly po válce
exhumovány a uloženy na čestném pohřebišti v areálu KT Flossenbürg. Území
bývalého KT po válce sloužilo mnoha
účelům. Bylo tu vězení pro příslušníky
Po bývalém KT dnes zbyly jen
komandatura a několik zděných budov

SS, ubytování zde našli i Němci vysídlení z ČSR. Od roku 1946 byl sice veden
jako místo nacistických zločinů a v letech 1957–1960 tu vznikl čestný hřbitov
obětí, ale skutečným památníkem byly
zbytky tábora vyhlášeny až v roce 2006.
Stalo se tak po kritice bývalých vězňů
a pozůstalých po obětech.   Otevírací
doba Památníku: březen–listopad od
9 do 17 hodin,  prosinec–únor  9–16 hodin. V zimních měsících je uzavřen vstup
do bývalého krematoria. Kvůli stavebním pracím bude pravděpodobně až do
konce listopadu 2017 uzavřena kaple
Ježíš ve vězení.
Turisté do Flossenbürgu jezdí i kvůli
troskám místního hradu. První zmínka
o něm pochází z roku 1125. V roce 1212
se stal dědičným majetkem českého
krále Přemysla Otakara I. Střídal přesto majitele a v 16. století pro českou
korunu představoval už jen ztracené
léno. Ruinou se stal po vypálení saskými vojsky. Nacisté hrad vydávali za hráz
německého odporu proti slovanským
národům…
             Text a foto: fav
Další snímky najdete ve fotobance na
www.oskovo.cz
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Správné znění tajenky z čísla 18: Seskupení členů pomáhají překonat strach. Správně luštila, a štěstí při losování
měla Dagmar Lešová z Hradce Králové. Blahopřejeme! Dostane výhru od vydavatelství Enigma, které připravuje naši
křížovku. Je také vydavatelem časopisu Křížovky pro každého (další čísla vycházejí 6. a 20. prosince). Na tajenku z tohoto
čísla čekáme do 14. prosince na doručovací adrese redakce nebo na e-mailu: novakova.miloslava@cmkos.cz.

