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Vydali jsme se po stopác
h
technického umu

Broušení patří k nejnamáhavějším činnostem

Martin Oříško při jedné
z četných kontrol

Byli jsme u kováků v DURA Automotive CZ
Návrat ke kořenům je cestou vpřed
PF 2017
ˇ
ˇ
Príjemné
prozití
ˇ vánocních
svátku° a mnoho pracovních
ˇ ° v novém roce
i osobních úspechu

Když v jihočeské Blatné vyslovíte jméno DURA,
dostane se vám často odpovědi, že zřejmě
myslíte bývalou zbrojovku. Ta v tomto městečku do změn po roce 1989 kralovala zdejší
průmyslové výrobě. Když zde v roce 1994, tehdy ovšem ještě pod hlavičkou Schade, s.r.o.,
vznikla Společnost DURA Automotive CZ, k.s.,
stavělo se i na jejích základech. Dnes je ovšem
klíčová firma města součástí nadnárodní
společnost DURA Automotive Systems, jejíž centrála sídlí v Auburn více
strana
Hils v americkém státě Michigan.

3

ˇ redakce casopisu
ˇ
Vám preje
Kovák

Vánoční příloha časopisu Kovák se zajímavými tipy
i trochou humoru začíná na straně číslo 7...

Předvánoční přání a poděkování předsedy OS KOVO
V úvodu chci poděkovat funkcionářkám a funkcionářům OS KOVO
v základních organizacích za práci
v první linii, za obětavost i trpělivost,
kterou mají se svými členy, přeji jim,
aby si po hektickém roce alespoň
o Vánocích odpočinuli, načerpali co
nejvíce duševních i fyzických sil. Poděkování našim lidem považuji za to nejdůležitější, protože si
ho opravdu zaslouží. Uplynulý rok všechny vystavil nemalým zkouškám, leckde byl prubířským kamenem vytrvalosti,
organizačního a vyjednavačského umu. V mnoha snahách

jsme uspěli, o mnohé však nadále musíme bojovat. K pozitivům patří jak zlepšující se obsah kolektivních smluv, tak růst
mezd, kterého bylo dosahováno nejen v souvislosti s kampaní
ČMKOS „Konec levné práce“, ale i vlivem hospodářského oživení, které přineslo nové zakázky firmám. Je nespornou zásluhou OS KOVO a funkcionářů základních organizací, že dokázali
využít příznivého období ve prospěch zaměstnanců. V rámci
sociálního dialogu jsme překonali i velké obtíže v kolektivním
vyjednávání na podnikové úrovni, podíleli jsme se na řešení
existenčních potíží v dceřiných firmách ve Vítkovicích, v Kovosvitu v Sezimově Ústí, v Aircraft Industries v Kunovicích, v ZKL
Hanušovice. Většinou bylo přijaté řešení nakonec vstřícné vůči
pokračování na str. 2
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zaměstnancům. Aktivity se soustředily
i na práci s mladými, předpokládáme
postupné oživení v této oblasti. To vše
jsou doslova jen střípky odvedené práce, byť významné. Výzvy dalšího roku
nás ale již čekají: je nutno ve spolupráci
s ČMKOS dále prosazovat změny v zákoníku práce, abychom zlepšili postavení

a život zaměstnanců, budeme jistě čelit
zvýšené hrozbě čínského dumpingu
v oblasti ocelářství a dalším, i mezinárodním tlakům (zde můžeme obstát jen
v úzké spolupráci s jinými evropskými
odborovými centrálami). A v neposlední
řadě, rok 2017 bude ve znamení VII. sjezdu OS KOVO, na kterém, ve spolupráci

s vámi, určíme další strategické směrování svazu. Přeji nám, abychom v tomto
měli hodně dobrých nápadů a šťastnou
ruku při jejich výběru.
Hezké Vánoce,
Jaroslav Souček,
předseda OS KOVO

Vyhráli všichni účastníci
V sobotu 26. 11. 2016 se v Brně uskutečnil již 2. ročník bowlingového turnaje v rámci volebního obvodu 4122 Brno a okolí.
Pořadatelem turnaje, kterého se v týmu VIP zúčastnil i místopředseda OS KOVO Tomáš Valášek, byla ZO OS KOVO Andrew
s pomocí RP OS KOVO Brno. O vítězství bojovali Tučňáci Královopolská, Score King Siemens, Andrew, Klacci Zetor, tým VIP,
Kuličkáři ZKL Brno, Koulaři Inventec a VUES Brno. Předvedli
skvělé výkony, putovní pohár získali Tučňáci Královopolská.
Různé ceny si však odnesli všichni zúčastnění, takže organizátoři věří, že byli s turnajem spokojeni a už se těší na další
ročník. Více fotografií včetně výsledků najdete na intranetu OS
KOVO v sekci regionální pracoviště (RP Brno).

Text a foto: Michael Kloss, člen Komise mladých OS KOVO

Střípky z předsednictva OS KOVO
Předsednictvo OS KOVO jednalo dne 7. 12. 2016 v Praze. Vybíráme
jednotlivé body programu, ke kterým přijalo následující usnesení:
I. Vzalo na vědomí:
	Aktuální informace přednesené předsedou OS KOVO Jaroslavem
Součkem a členy Výkonného vedení OS KOVO, které se týkaly ekonomiky svazu, stavu KSVS, legislativy a mezinárodních aktivit.
	Informace z jednotlivých KS OS KOVO přednesené členy P-OS
KOVO.
	Rozpočtový návrh OS KOVO na rok 2017 (dále předsednictvo souhlasilo s jeho předložením Radě OS KOVO).
	Aktuální tabulku zástupců OS KOVO ve Sněmu ČMKOS.
	Rozpis počtu zástupců OS KOVO ve Sněmu ČMKOS pro rok 2017 za
jednotlivá KS OS KOVO dle předložené varianty.
II. Schválilo:
	Předložený „Rámcový plán práce na 1. pololetí r. 2017“ a uložilo
zaslat ho jako informační zprávu všem účastníkům Rady OS KOVO.
III. Uložilo:
Na nejbližším zasedání Rady KS, pokud tak již nebylo učiněno, formou
usnesení potvrdit stávající (případně delegovat nové) zástupce OS KOVO
ve Sněmu ČMKOS pro rok 2017 tak, aby počet zástupců za jednotlivá KS
OS KOVO byl shodný s počtem zástupců OS KOVO ve Sněmu ČMKOS pro
rok 2017, schváleným usnesením předsednictva svazu (úkol by uložen
zmocněncům KS OS KOVO).
	Předat aktuální seznam zástupců OS KOVO ve Sněmu ČMKOS pro
rok 2017 na organizační oddělení ČMKOS.
	Předložit seznam zástupců OS KOVO ve Sněmu ČMKOS pro rok
2017 k informaci na 11. zasedání Rady OS KOVO. 
(red)

Za lepší zákoník práce
V Praze se 29. 11. konala IV. konference ČMKOS k připravované
novele zákoníku práce. Právní specialisté členských odborových svazů se na ní zabývali řešeními některých problémů, která postrádají
v návrhu vlády a která by do zákoníku v zájmu zaměstnanců chtěli
začlenit během projednávání v parlamentu cestou pozměňovacích
návrhů. Jednání konference řídil místopředseda ČMKOS Vít Samek.
Přítomen byl i předseda výboru pro sociální politiku PS PČR Jaroslav
Zavadil, který by měl společně s dalšími odborům nakloněnými zákonodárci při předkládání pozměňovacích návrhů pomoci. Týkají se třeba
obnovení práva odborů zastavit okamžitě práci v případě bezprostředního ohrožení života, odpočinku po
služebních cestách, účasti zástupců
odborů při kontrolách BOZP v podnicích a dalších problémů. 
(fav)

O čem jednaly sekce OS KOVO
Rada sekce ELEKTRO OS KOVO se na svém jednání
15. 11. 2016 zabývala zejména stavem vyjednávání KSVS. První
kolo vyjednávání proběhlo v dohodnutém termínu 2. 11. 2016.
V bodě kontroly plnění z jednání vyplynulo, že pro ZO – členy sekce ELEKTRO nadále trvá úkol zasílat uzavřené PKS
v elektronické podobě na adresu kolar.zdenek@cmkos.cz
s jejich následným zveřejněním na intranetu OS KOVO
v odkazu sekce ELEKTRO. Rada sekce členům rovněž připomněla, aby se v souvislosti s působením a činností sekcí
aktivně zapojili do připomínkování a diskuzí k předsjezdovým svazovým materiálům, především stanovám a tezím.
Rada dále projednala organizační a obsahové zajištění valné hromady sekce, která se uskuteční 24. 1. 2017 v Praze
v hotelu Olšanka.
Rada metalurgické sekce OS KOVO jednala ve dnech
24.–25. 11. 2016. Pro ZO – členy metalurgické sekce trvá úkol
zasílat uzavřené PKS v elektronické verzi na adresu kolar.zdenek@cmkos.cz s jejich následným zveřejněním na intranetu
OS KOVO v odkazu metalurgická sekce. Byly podány aktuální
informace o činnosti OS KOVO a ČMKOS formou počítačové
prezentace, která bude umístěna na intranetu OS KOVO
v odkazu metalurgická sekce.
Svazu sléváren ČR bylo navrženo řešit spor o uzavření KSVS
prostřednictvím rozhodce. Svaz dopisem sdělil, že s tím nesouhlasí. Rada sekce vzala tuto informaci na vědomí s tím, že
i nadále považuje za nutné koordinovat společné kroky
a případně i akce vedoucí k tlaku na zaměstnavatelské
svazy prostřednictvím tripartity a prezentací tohoto stavu v ČR na úrovni příslušných institucí EU.
Valná hromada metalurgické sekce se uskuteční dne
13. ledna 2017 v Praze.
Rada sekce UZ a SOŠ OS KOVO na své schůzi 6. 12. mj.
projednávala stav kolektivního vyjednávání KSVS. Vzhledem k tomu, že SUZ jednání odmítl, byl OS KOVO vyhlášen
spor o uzavření KSVS a navržen zprostředkovatel Mgr. Ivo
Grosmann. SUZ s ním souhlasí. Rada se rovněž zabývala přípravou valné hromady sekce, která se uskuteční 7. 2. 2017
v Praze. 
(red)

Vývoj inflace v říjnu 2016
Inflace vyjádřená indexem spotřebitelských cen domácností
celkem dosáhla v říjnu 2016 proti stejnému období minulého
roku hodnoty 100,8 %.
Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru
předchozích 12 měsíců byla v říjnu 0,4 %. 
(ap)
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Americký koncern má celkem 36 poboček v 15 zemích světa a zaměstnává
více než 12 000 lidí. Zabývají se výrobou
dílů pro automobilový průmysl. DURA
dodává své výrobky do 300 modelů řady
renomovaných značek – VW Group,
Ford, Chrysler, GM, BMW Group, PSA,
Daimler, Honda, Jaguar a další.
Česká odnož DURA Automotive Systems má sídlo v Blatné a výrobní závody v Blatné a ve Strakonicích. Více než
700 zaměstnanců v Blatné vyrábí díly do
automobilů, jako jsou rámy dveří nebo
nosníky přístrojových desek. Kolem
700 zaměstnanců ve strakonickém závodě GLASS zpracovává okenní moduly
a krycí lišty pro automobily a dalších
150 zaměstnanců se na stejném místě
v závodě TRIM specializuje na povrchovou úpravu vzhledových dílů automobilů.
Američtí majitelé u nás těží jak z kvalitní práce, tak také stále z toho, že je
levnější než jinde. Za podobnou nebo
i stejnou práci naši lidé berou mnohem
méně než třeba v Německu, Anglii ale
i Portugalsku, byť některé tamní závody
na rozdíl od Blatné a Strakonic nevykazují zisky…
Odboráři ze závodů v Blatné a ve
Strakonicích jsou sdruženi ve společné základní organizaci. Čítá dnes
i s důchodci a ženami na mateřské celkem 579 členů. Nebývalo tomu tak vždy.
Byla léta, kdy vlastně jen živořila. Nebyla
vidět a lidé o ni přestali mít zájem. Nabyli dojmu, že odbory pro ně nic nedělají.
To se loni změnilo s nástupem nového vedení ZO, které si řeklo, že tak to už
prostě nejde dál a je třeba to změnit.
Vladimír Koníček a Pavel Rathouský
u jedné z informačních nástěnek

Předseda Vladimír Koníček: „Došli jsme
k tomu, že se musíme vrátit ke kořenům.
Tak, aby lidé cítili, že oni jsou ti, kdo rozhodují o tom, na co se odbory zaměří. A nejen
pokud jde o pracovní podmínky. Začali jsme
pro lidi organizovat i různé kulturní a sportovní akce. Byli na muzikálu, na výletě,
zajišťujeme jim i permanentky na plavecký
bazén, bruslení pro děti, lyžařské zájezdy.
Změna zahrnuje i kolektivní vyjednávání.
Proto jsme i při přípravě nové kolektivní
smlouvy přišli s anketou, ve které jsme lidi
požádali, aby řekli, co v ní chtějí mít.“
Zájem o odbory je patrný, když společně procházíme provozy a hovoříme

Milan Suchánek má na
starosti testování kvality

Ludmila Matuská, jediná
žena mezi brusiči

s lidmi. Stále se sice najdou ti, co váhají
a říkají, že odbory to přece dojednají i za
ně, jiní uvádějí, proč do nich vstoupili.
Chtějí se mít líp a cítí, že odbory na to
budou mít více, když je posílí. Tak odpovídal třeba Pavel Květoň, který se stal
členem před třemi měsíci, nebo Jana
Kotmelová, která je v podniku už 16 let
a do OS KOVO vstoupila v říjnu…
Řady OS KOVO nedávno
posílil i Pavel Květoň

růstu počtu odborářů? Není to signál
nespokojenosti s poměry v podniku?
„To, že odbory rostou,
ukazuje na to, že jim
lidí věří. Že do nich
vstupují, nevidím tudíž
jako projev nespokojenosti s podnikem, ale
hlavně jako známku
toho, že odbory funguIng. Marek Borusík
jí. Samozřejmě, že na
všechno nemáme stejné názory, často se
odchylujeme, ale nejde o odchylky zásadního rázu. Prostě každý vidíme problém
z jiného úhlu, ale ve většině věcí se nám
dařilo a daří, že nacházíme společnou řeč.
Obě strany vycházejí z toho, že firma musí
vyrábět a musí proto správně fungovat,
a čím více se to bude dařit, tím lépe pro
všechny.“
pokračování na str. 4

„Zlepšujeme také informovanost. Jako základní organizace jsme si založili
i stránku na facebooku, aby každý mohl
vidět, co se děje. Prostě se snažíme lidem
dávat co nejvíc informací, aby o nás věděli
a sami za námi začali se svými problémy
a požadavky chodit.“ Daří se to. Od doby,
kdy nastoupil nový výbor, počet členů
stoupl o více než sto procent.
Pavel Rathouský, místopředseda ZO,
k tomu dodává: „Je to prostě o tom, že lidé
něco chtějí a my jsme vlastně jenom prostředníkem, který jejich zájmy a požadavky
začne prosazovat u zaměstnavatele. Tak
to dřív necítili. I proto jsme udělali anketu ke stravování a máme schránky, kam
každý může i anonymně vložit svůj názor,
stížnost nebo přání. Lidé vědí, že my se tím
budeme zabývat. I když to je anonymní,
ale má to hlavu a patu a odráží skutečné
poměry.“
To v rozhovoru potvrzuje i personalista Ing. Marek Borusík, který je nyní
pověřen zastupováním jednatele komplementáře. Dialog s odbory obecně
považuje za přínos. Jak uvedl, je pro
něho důležitou zpětnou vazbou, ať už
jde o výrobu či názory lidí. A co říká ná-

Předseda ZO Vladimír Koníček (vpravo)
a místpředseda Pavel Rathouský (zády ke kameře)
v rozhovoru s pracovnicemi na výstupu lakovací linky
Waldemar Lipták vyměňuje nástroj na lisu

dokončení na str. 4
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V době reportáže se odboráři zabývali přípravami kolektivního vyjednávání.
Anketa jim v mnohém napověděla, na
co se zaměřit. Jde třeba o zavedení příspěvků na dovolenou a na Vánoce. Něco
podobného tu už bylo, ale v době útlumu došlo ke snížení o padesát procent…
To lidem vadí a chtěli by dnes původních sto procent. Jde jim ale i o penzijní připojištění, svačinové koutky a další
požadavky. Předseda Koníček shrnuje:
„Hlavně ovšem lidé chtějí dostat plošně
přidáno. Jinak nám je budou přetahovat
okolní firmy a kritická situace třeba u svářečů hliníku se pak bude řešit dovozem
svářečů z Německa, kteří budou brát několikanásobek toho, co dostávají našinci.
To přece nemá logiku. Jde o to, aby firma
DURA byla opět vnímána jako podnik, kde
si lidé vydělají peníze, i když za to pochopitelně budou muset vzít.“
Nově výbor ZO přistoupil i ke kolektivnímu vyjednávání. Protože ve svých řadách mají nováčky a i ti zkušenější cítili
potřebu prohloubit vědomosti a vyzbrojit se na jednání protiargumenty, požáda-

li svaz o pomoc v podobě školení.
Do Blatné přijeli specialisté z RP
OS KOVO v Českých Budějovicích
i lektor z pražské centrály svazu.
S jejich pomocí už odboráři
z Blatné a Strakonic po naší návštěvě sestavili společný vyjednávací tým, vypracovali návrh nové
kolektivní smlouvy a předali ho už
zaměstnavateli. Čeká se na jeho
vyjádření.
Předseda Koníček: „Chceme,
aby jednání byla věcná a neztrácel
se zbytečně čas jako dřív. Když se
něco nedohodne napoprvé, tak se
o tom udělá zápis a na jeho základě se přistoupí k dalším jednáním.
Samozřejmě to bude i o kompromisech, ale už se nechceme, jak
se to stávalo bývalému vedení ZO,
nechat opíjet nějakým rohlíkem.“
Uvidíme, jak vyjednávání dopadne. V Kováku o tom budeme
samozřejmě informovat.
Text a foto: František Vonderka

Nelli Kučová se právě zabývá
opracováním jedné z výztuh karoserie

Hotové výrobky z Blatné směřují do řady světoznámých
automobilek

Jana Kotmelová na svém pracovišti

Zbyněk Gebhart s kostrou nosníku přístrojové desky

I v sedmdesáti zůstává stále aktivní
Svoje 70. narozeniny oslavil 30. 11. člen předsednictva OS KOVO kolega
Jindřich Brabec. V odborech působí již od roku 1965, do nového OS KOVO
vstoupil v roce 1990 jako jeden z jeho prvních členů. Prošel řadou funkcí, nyní
je již čtvrté volební období zmocněncem Krajského sdružení OS KOVO Plzeňského a Karlovarského kraje. Náš snímek je z 25. 11., kdy kolegovi Brabcovi
k životnímu jubileu blahopřáli účastníci krajské konference OS KOVO v Plzni.
Jménem vedení svazu mu tam malý dárek předal místopředseda OS KOVO
Tomáš Valášek. Kováku oslavenec v den svých narozenin řekl: „Samozřejmě
bych chtěl poděkovat všem, kteří už mi blahopřáli v rámci Plzeňského a Karlovarského kraje, a touto cestou i všem dalším, kterým nestihnu poděkovat
osobně.
Všem odborářům bych také chtěl popřát, aby se drželi při kolektivním
vyjednávání. A zaměstnancům, kteří ještě v odborech nejsou, bych rád vzkázal, aby do odborů, speciálně pak do OS KOVO, vstoupili a posílili je, abychom
toho společně dosáhli ještě víc než dnes.“

(red)
Foto: Václav Pelc
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Finanční okénko | Jindra Plesníková, úsek odborové politiky OS KOVO

Odpovídáme na vše kolem účetnictví
OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY AUDITOREM

Dostali jsme informaci, že od 1. 1. 2017 budeme muset mít závěrku ověřenou auditorem. Jsme středně
velká základní organizace s příjmy cca 1 500 000 Kč a s majetkem 7 000 000 Kč. Vztahuje se tato povinnost i na naši základní organizaci?
Zákon č. 563/1991 Sb.
o účetnictví stanovuje
v § 20 odst. 1 povinnost ověřování účetní
závěrky auditorem.
(1) Řádnou nebo mimořádnou účetní závěrku jsou povinny mít ověřenou
auditorem, kterého účetní jednotka určí
způsobem stanoveným v zákoně upravujícím činnost auditorů, účetní jednotky, kterým tuto povinnost stanoví zvláštní právní předpis, a dále
	a) velké účetní jednotky s výjimkou
vybraných účetních jednotek, které

nejsou subjekty veřejného zájmu,
	b) střední účetní jednotky,
	c) malé účetní jednotky, pokud jsou
akciovými společnostmi nebo svěřeneckými fondy podle občanského
zákoníku a k rozvahovému dni účetního období, za nějž se účetní závěrka
ověřuje, a účetního období bezprostředně předcházejícího, překročily
nebo již dosáhly alespoň jednu z uvedených hodnot
	1. aktiva celkem 40 000 000 Kč,
	2. roční úhrn čistého obratu
80 000 000 Kč,

	3. průměrný počet zaměstnanců
v průběhu účetního období 50,
	d) ostatní malé účetní jednotky,
pokud k rozvahovému dni účetního
období, za nějž se účetní závěrka
ověřuje, a účetního období bezprostředně předcházejícího, překročily
nebo již dosáhly alespoň 2 hodnoty
uvedené v písmeni c) bodech 1 až 3.
Z uvedeného je zřejmé, že na vaši
základní organizaci se tato povinnost
nevztahuje.

SLEVY NA VYŽIVOVANÉ DĚTI

V letošním roce jsme slevy na vyživované děti začali uplatňovat se zpožděním. Kdy nám bude zohledněna částka, kterou jsme nemohli uplatnit na začátku tohoto roku a jak to bude v roce 2017?
Situace loňského roku se opakuje.
Zákon týkající se mimo jiné zvýšení slev
na vyživované děti je t. č. projednáván
v Poslanecké sněmovně (1. čtení proběhlo 9. 11. 2016). Dá se předpokládat, že
bude opět schválen s účinností pozdější
jak 1. 1. 2017, i když nemohu předjímat.

Co se týče rozdílu leden až březen
roku 2016, tento by měl být zohledněn v ročním zúčtování daně z příjmů.
Pokud si někdo dělá vlastní daňové přiznání, tak celou slevu uplatní v tomto
daňovém přiznání.

JAKÁ JSOU PRAVIDLA PRO ARCHIVACI

Blíží se konec roku a budeme potřebovat archivovat účetní doklady. Mimo tyto doklady chceme archivovat i zápisy
z členských schůzí, volební protokoly apod. Jak dlouho musíme archivovat jednotlivé doklady?
Co se týče ukládání (archivování)
účetních dokladů, tak tuto problematiku řeší dva různé zákony. V prvé řadě
se jedná o zákon 563/1991 Sb. o účetnictví a v druhém o zákon 499/2004 Sb.
o archivnictví a spisové službě. Dále
byste měli mít ve své organizaci účetní směrnici, která by mimo jiné řešila
i ukládání (archivaci) účetních dokladů.
Ukládání (archivaci) vnitřních dokumentů řeší zákon o archivnictví a na to
navazující váš vnitřní předpis.
Zákon o účetnictví upravuje „Úschovu
účetních dokladů“ v § 31 kdy:
	účetní závěrku a výroční zprávy jsme
povinni archivovat po dobu 10 let
počínajících koncem účetního období,
kterého se týkají,

	účetní doklady, účetní knihy, odpisové
plány, inventurní soupisy, účtový rozvrh, přehledy po dobu 5 let počínajících koncem účetního období, kterého
se týkají,
	účetní záznamy, kterými účetní jednotky dokládají formu vedení účetnictví (§ 33 odst. 2 zákona) po dobu 5 let,
počínajících koncem účetního období,
kterého se týkají.
Zákon o archivnictví však stanovuje
v § 3, že povinnost uchovávat dokumenty a umožnit výběr archiválií mají
mimo jiné politické strany, politická
hnutí, spolky, odborové organizace,
organizace zaměstnavatelů, církve
a náboženské společnosti, profesní
komory, nadace, nadační fondy, ústavy

a obecně prospěšné společnosti apod.
V příloze 2 zákona je dále pak uvedeno, které dokumenty budou vždy vybrány za archiválie. Jedná se zejména o:
	dokumenty geodetické a kartografické, katastry nemovitostí,
	dokumentace významných staveb,
	kroniky,
	roční rozpočty, závěrečné účty, roční
účetní závěrky.
Zákon o archivnictví má zakotveny
v Hlavě V „Správní delikty“ § 73 a 74
a násl. sankční opatření při nedodržení
tohoto zákona.
To znamená, že než budete likvidovat
(skartovat) některé doklady a dokumenty, doporučuji nahlédnout do zákona
o archivnictví a spisové službě.
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Zdraví | Pro Kováka připravil PhDr. Václav Vojkůvka

Komu patří zdravotní dokumentace
Budu se stěhovat úplně mimo nynější trvalé bydliště. Proto jsem se rozhodla změnit svého praktického lékaře, abych nemusela zbytečně dojíždět. Navštívila jsem svého lékaře a přednesla mu požadavek o vydání mé zdravotní dokumentace. S tím, že ji chci následně předat novému lékaři. Byla jsem
odmítnuta s odůvodněním, že dokumentaci mi nevydá a problém vyřeší s novým praktickým lékařem
sám. Má na to právo?
Petra K., Šumperk
Lékař na takové
jednání má právo,
dokonce vám zdravotní dokumentaci ani vydat nemůže.
Musí mít dokumentaci k dispozici pro případ následných kontrol. Například zdravotní pojišťovny mohou a jsou oprávněny je provádět i po několika letech.
Zákon lékaři přesně určuje, jak má manipulovat se zdravotnickou dokumentací,
kterou vede na každého svého pacienta.
Tato povinnost, jak s ní nakládat, vést,
uchovávat a archivovat, je upravena
v zákoně č. 372/2011 Sb., o zdravotních
službách, a ve vyhlášce č. 98/2011 Sb.,
o zdravotnické dokumentaci.
Podle zákona musí registrující poskytovatel, tj. praktický lékař, praktický
lékař pro děti a dorost, zubní lékař nebo
lékař oboru gynekologie a porodnictví,
uchovávat dokumentaci 10 let od změny registrujícího poskytovatele (změny

lékaře) nebo 10 let od úmrtí pacienta. Ostatní ambulantní poskytovatelé
(ambulantní lékaři) pak 5 let po posledním vyšetření pacienta. V lůžkovém
zařízení, které dříve pacienta ošetřilo
a nemají informaci o jeho úmrtí, musí
zdravotnickou dokumentaci uchovávat
40 let od poslední hospitalizace.
Zdravotnická dokumentace může být
za podmínek stanovených zákonem
vedena v listinné nebo elektronické
podobě nebo v kombinaci obou těchto
podob. Musí být vedena průkazně, pravdivě a čitelně a musí být průběžně doplňována. Zápisy musí lékař provádět bez
zbytečného odkladu, v případě poskytování lůžkové péče se zápis o aktuálním
zdravotním stavu pacienta provádí nejméně jednou denně.
Při změně lékaře, tuto může pacient
uskutečnit znovu nejdříve jednou za tři
měsíce, musí pacient u nově registrující-

ho lékaře vyplnit
registrační list,
který má dva
listy. Prvý zůstává jako doklad
lékaři a druhý
si pak ponechá
pacient, oba listy
musí být podepsány pacientem. Lékař pak následně
zajišťuje předání informace o přeregistraci příslušné zdravotní pojišťovně.
Nový ošetřující lékař má následně povinnost neprodleně požádat předchozího
lékaře o informace potřebné pro zajištění návaznosti zdravotní péče a sociálních
služeb a ten musí potřebné informace
neprodleně novému lékaři sdělit.
Takže vám při změně lékaře nevyplývají žádné povinnosti, vše jde mimo
vás a také nebudete mít s touto operací
finanční výdaje.

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

Prodejce neuznal reklamaci, co s tím?
Obracím se na vás ve věci reklamace, která nedopadla ani zdaleka podle mých představ. Jde o to,
že jsem si koupil štípačku dřeva, která je vadná. Po delší době práce na ní se sama vypne a nejde
nastartovat. Pojistkou to není. Již 4x jsem vše reklamoval u dodavatele. Reklamaci mi prodavač
neuznal s tím, že je to elektrikou. Zavolal jsem elektrikáře, ten mi sdělil, že připojení a elektrika jsou
v pořádku. Domnívá se stejně jako já, že problém bude v tom, že při výrobě štípačky došlo k nějaké
chybě. Znovu jsem ji reklamoval s oznámením, že jsem nechal provést kontrolu elektrikářem a vše
je po této stránce v pořádku. Dodavatel vadu stejně neuznal. Co mám dělat?
P. H., Brno
Ve vašem případě jde
o to, že nesouhlasíte se způsobem vyřízení reklamace a na posouzení správnosti postupu prodejce je třeba odborných znalostí. Pokud jste přesvědčen, že
zakoupené zboží je vadné, opakovaně
reklamujete a prodejce reklamaci vždy
ukončí jako neoprávněnou, je třeba se
obrátit na soudního znalce v tomto oboru. Níže uvedené se týká nejen vašeho
problému, ale lze ho zobecnit i pro jiné
případy.

Soud
Pokud se s podnikatelem-prodejcem
nedohodnete na způsobu vyřízení reklamace, nemáte jinou možnost než se
obrátit na soud.
Znalec
Soud ke svému rozhodnutí potřebuje
znalecký posudek. Za tímto účelem je
třeba oslovit soudního znalce.
Právní úprava
Právní úpravu najdeme v zákoně
č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumoční-

cích, ve znění pozdějších předpisů a ve
vyhlášce č. 37/1967 Sb., o provedení
zákona o znalcích a tlumočnících.
Doporučuji
Na skutečnost, že věc necháte posoudit znalcem a budete svá práva hájit
i soudní cestou, písemnou formou
upozornit prodejce. Upozornění zašlete předžalobní výzvou a znovu výzvu
opakujte po vyhotovení znaleckého
posudku. Pokud bude ve váš prospěch,
navrhnout prodejci ukončení sporu tím,
pokračování na str. 11
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Vánoce

u nás

připlouvají
České rybářství má dlouhou tradici, na kterou
můžeme být právem hrdí

Jedním ze symbolů českých Vánoc je
kapr. Vůně smaženého kapra, bramborový salát, vánočka a různé cukroví,
včetně nazdobeného vánočního stromku, jsou tím, co nás provází od raného
dětství až do stáří při vyslovení slova
Vánoce.
Podle průzkumů jedí na Štědrý večer
kapra nebo jinou rybu asi dvě třetiny českých domácností. Může za to
křesťanství. Ryba je totiž jedním z jeho
symbolů a je i postním jídlem. Proto se
při klášterech od středověku zakládaly
rybníky. Přitom kapr nebyl vždy v našich
vodách domácí rybou. Hovoří se o tom,
že byl do Evropy, tudíž i k nám, převezen
z Číny, kde byl jeho chov už staletí předtím dobře rozvinutý.
Vůbec nejstarší zmínka o kaprovi pojídaném na Vánoce se váže k roku 1253,
kdy jej vlámský františkánský mnich
Vilém z Rubroeku jedl na dvoře mongolského chána Möngkeho v Karakorumu,
kam odjel na přání francouzského krále
Ludvíka IX. a papeže Inocence IV. Jeho
úkolem bylo obrátit chána na křesťanství
a získat ho na stranu evropských panovníků proti Saracénům. Chánova manželka byla nestoriánská křesťanka. Po
vánoční hostině si Vilém do svého deníku, který se pak stal jedním z nejlepších
cestopisů své doby, napsal: „Nejprve se
podávalo skopové a pak přišly na stůl veliké
ryby, jimž se říká kapr. Z těch jsem jedl.“
V českých zemích je pojídání ryb
o vánočních svátcích doloženo od
17. století, ale prostý lid tento zvyk příliš nedodržoval. Teprve v 19. století se
v měšťanském prostředí kapr prosadil
jako vánoční jídlo. Na venkově a mezi
chudšími vrstvami obyvatelstva se tento
zvyk rozšířil až po první světové válce.
Kapr je součástí štědrovečerních pokrmů nejen v České republice, ale i v některých dalších zemích střední Evropy
(Slovensko, Rakousko, Alsasko).
Kapr se dá upravit na mnoho způsobů.
U nás se z počátku podával v úpravách
namodro (vařený ve zředěném octě
nebo bílém víně s kořenovou zeleninou)

či načerno (ve sladké omáčce z povidel
a perníku), až po druhé světové válce
získal největší oblibu kapr smažený,
ačkoli samotný recept na smaženého
kapra pochází již z 19. století. Důvodem
byla finanční dostupnost kapra z velkochovů i dobová popularita smažených
jídel.
Českou klasiku, kapra smaženého
v trojobalu, mouce, vajíčku a strouhance, zná dnes každý. Proto nabízíme dva
původní středověké recepty. Můžete je
zkusit.

s kapry
mi mandlemi, jádry vlašských ořechů,
rozinkami a sušenými švestkami, přidáme máslo a povaříme. Do hotové omáčky vložíme uvařenou rybu.
Kapr načerno je chutnější, pokud ho
připravíme den předem. Pokrm pak
ohříváme v parní lázni, aby se ryba
nerozpadla.
Kapr namodro
600 g kapra, 30 ml octa (místo octa
můžeme použít i bílé víno), 60 g kořenové zeleniny, 15 g cibule, divoké koření (celý
černý pepř, nové koření, bobkový list), 60 g
másla, sůl
Nejlepší je použít porce z kapra lysce,
musíme se snažit nesetřít hlen z povrchu kůže. Porce narovnáme na pánvičku kůží nahoru a pokapeme polovinou
vařícího octa. Do osolené a zbylým octem okyselené vody dáme kolečka zeleniny a cibule, divoké koření a uvedeme
do varu. Vložíme připravené porce ryby
a vaříme asi 15 minut. Po uvaření rybu
vyjmeme, dáme na mísu a polijeme rozpuštěným máslem.

Česká štědrovečerní klasika: smažený kapr
s bramborovým salátem

Aby se zbavili rybniční bahenní příchuti, zaplavou si
někteří kapři naposled i ve vanách

Kapr načerno
600 g kapra, 60 g kořenové zeleniny, 20 ml
octa, 1 menší cibule, divoké koření (celý
pepř, nové koření, bobkový list), tymián,
citron, sůl, 12 g strouhaného cukrářského
perníku, 20 g cukru, 20 g švestkových povidel, 0,2 l červeného vína, 15 g rozinek, 10 g
mandlí, 20 g sušených švestek, 60 g másla,
10 g jader z vlašských ořechů
Zeleninu nakrájíme na kolečka a ve
větším hrnci zalijeme vodou. Přidáme
ocet, cibuli, všechno uvedené koření, citronovou kůru, sůl a povaříme. Do vařícího vývaru vložíme porce kapra a vaříme
cca 12–15 minut. Vařenou rybu vyjmeme na mísu. Do menšího množství vývaru dáme nastrouhaný cukrářský perník
a dobře promícháme. Přidáme polovinu zkaramelizovaného cukru, švestková povidla a červené víno a vaříme do
zhoustnutí. Omáčku přecedíme, ochutíme druhou polovinou cukru, nahrubo
nasekanými spařenými a oloupaný-

I s vánočním kaprem se pojí různé
tradice. Jeho šupinka pod talířem nebo
v peněžence má přinést peníze. Ve Slezsku se zase kostičky ze štědrovečerní
večeře druhý den ráno kladou k ovocným stromům, aby měly velkou úrodu.
Zda se to vyplní, těžko říct. Jisté je
ovšem jedno: Ať na Štědrý večer budete
připravovat kapra jakýmkoli způsobem,
určitě to bude dobrota. Nezbývá než
popřát dobrou chuť a pozor na kosti!

(fav), foto autor a jaš
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Advent na hradě
Objevte koncerty, mše, jarmarky nebo noční prohlídky na zasněženém hradě!
Jak žili naši prapředci na svých panstvích před pěti sty či více lety? Slavili předvánoční čas podobně jako
my? Pojďme se společně podívat, jak se oslavuje tento vznešený čas na hradech dnes.
Gotické Vánoce na Rabí
Jan Žižka přišel o druhé oko právě před
rabskou branou při obléhání hradu
husity v roce 1421. V těch dobách hrad
upadal, stejně jako celá společnost.
Samotná stavba se datuje do první poloviny 14. století. Na konci 15. století
pak byla obec s hradem povýšena na
město. Navštivte netradiční podvečerní prohlídku, která se na tomto jihočeském hradu koná. Zažijete gotické
Vánoce, velký oheň na nádvoří, ukázku
štědrovečerního menu urozených pánů
a nebude chybět ani dobová divadelní scénka. Vězte, že do hradů se musíte
na akci předem objednat,
proto kontakty hledejte
na webu, pro Rabí slouží
stránka www.hrad-rabi.eu.

V roce 1920 hrad Rabí zachránil před úplným
rozpadem Spolek pro zachování památek
v horním Pootaví. V roce 1978 byl hrad
prohlášen národní kulturní památkou a od
80. let je stále rekonstruován

Na Rabí můžete zažít i „Hradozámeckou noc“
s dobovým představením pro návštěvníky

Kromě
za
Karlšte jímavých zá
žit
jn
a dobu ě uskutečňu ků a předsta
jí n
ven
samotn
ého Ka oční prohlídk í o Vánocích
rla IV.
y před
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Kdo by neznal impozantní siluetu Karlštejna, na hradě
to „žije“ nejrůznějšími slavnostmi i v zimě

Zažijte královský advent na Karlštejně
Hrad byl založen roku 1348 jako repre‑
zentativní sídlo římského císaře a českého krále Karla IV. Postupem času

se stal klenotnicí
říšských korunovačních klenotů. Každoročně sem přijíždí na
200 tisíc turistů, čímž
se Karlštejn řadí k nejnavštěvovanějším českým hradům. Přidejte se
k početné skupině obdivovatelů naší národní kulturní památky
a zavítejte sem třeba právě před Vánoci.
Máte příležitost 18. prosince od 10.00
do 16.30 hodin, kdy se na hradě i v celé
obci odehraje vystoupení tanečních, pěveckých a hudebních souborů v rámci
„Karlštejnského královského adventu“.
Od 17.00 do 19.00 hodin ve stejný den
pak zazní Česká mše vánoční v podání smíšeného sboru Slavoš z Berouna
v Rytířském sále hradu.
Kontakt a informace na webu:
https://www.hradkarlstejn.cz/cs

Úchvatný pohled na areál Křivoklátu z ptačí
perspektivy

Křivoklát:
vyslechněte středověké zpěvy
Hrad Křivoklát pochází nejspíš z počátku 12. století. Ve 13. století sloužil jako
obávané vězení. Během prosince se
zde uskuteční několik pozoruhodných
akcí. Můžete zavítat na scénickou noč‑
ní prohlídku v názvem „Lucemburkové
na Křivoklátě“. Nebo například zažít
„Královský advent na hradě Křivoklát“
s adventními trhy a divadelním předsta‑
vením k roku Lucemburků a k 700. výro‑
čí narození Karla IV., jehož otcem byl
Jan Lucemburský a matkou Eliška Přemyslovna. O víkendu vždy od 16.00 do
17.00 hodin se zde také odehraje koncert pro krále s názvem „Přišliť jsme na
čest zpívajíc“, což budou středověké
oslavné zpěvy.
Kontakt a informace na webu:
https://www.krivoklat.cz/cs
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Český Krumlov: Česko zpívá koledy
Za vlády Rožmberků ve 14. století začal
Český Krumlov vzkvétat a slávu i krásu si zachoval dodnes. Až do 6. ledna
2017 můžete navštívit poetický českokrumlovský advent. Trhy na náměstí
Svornosti tu jsou každý den a naleznete
zde širokou gastronomickou nabídku,
výrobky s vánoční tematikou i ukázku
tradičních řemesel. U vánočního stromu
na hlavním náměstí se sejdou všechny
děti, společně zazpívají a zahrají na flétny. 14. 12. v 17.45 hodin se i v Krumlově
můžete zúčastnit akce „Česko zpívá koledy“. 17. a 18. 12. pak proběhnou koncerty dětí i dospělých, opět na náměstí
Svornosti. 24. 12. v 10.00 hodin navštivte
„Medvědí Vánoce“ a 27., 28. i na Silvestra
koncert!
Kontakt a informace na webu:
https://www.zamek-ceskykrumlov.eu/cs
Kryštofovo údolí – ráj betlémů
Každou adventní neděli je přichystán
koncert v barokním kostelíčku svatého
Kryštofa. Čtvrtá adventní neděle patří
místnímu sboru Střapec. Začátek vždy
v 18.00 hodin. Venkovní Jírův betlém je
nasvícen již od konce listopadu a jistě
vás nezklame, podobně jako místní orloj
Nejrůznější středověká představení se
na Křivoklátě odehrávají po celý rok

Vánoční koledy zazní na českokrumlovských náměstích i tento rok
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vzniklý z trafostanice nebo muzeum betlémů, které se nachází v prvním patře
hospody U Kryštofa a naleznete zde více
než dvacet betlémů od miniaturních až
po velká díla. Kryštofovým údolím prochází historicky cenný viadukt, po němž
jezdívá parní lokomotiva, kterou se
v době adventu můžete nechat dovézt
do cíle.
Kontakt a informace na webu:
http://www.krystofovoudoli.eu/
(Foto + text: SŠ, ev,
Národní památkový ústav)
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Jírův venkovní betlém v Kryštofově údolí je 16 metrů široký, figury až 2,5 metru
vysoké. Jedná se o dílo českého malíře, grafika a ilustrátora Josefa Jíry

Budapešť – lázně i v zimě

Pro termální lázně Gellért je
typický ozdobný secesní styl

Budapešť – úžasné lázeňské město? Je tomu skutečně tak. Budapešť je
na geologickém zlomu, vyvěrá tam 118 termálních pramenů.
Čtvery lázně pocházejí dokonce z dob
osmanské říše a jejich architekturu
si zapamatujete navždy. Jsou cenově
dostupné. Lze doporučit pro individuální relaxaci i pro rodinu s dětmi, i v zimě.
Je zde na 15 veřejných

termálních lázní, kde se můžete vykoupat ve „vlažné vodě“ dosahující pouze
21 °C, nebo naopak ve „vařící lázni“ se
76 °C.

Széchenyiho lázně jsou jedním z největších a nejstarších lázeňských
Lázně Széche
komplexů v Evropě. Pyšní se
nyi patří k ne
jvětším
a nejstarším
novobarokním interiérem a 18
v Evropě
bazény. Széchenyi patří od roku
1913 mezi nejznámější léčivé
koupele v Evropě. Muži i ženy si
zde regenerují zejména nemocné klouby a pohybové ústrojí.
V bazénech s minerálními vodami jsou vířivky, sauny, parní lázně.

V poslední době se proslavily sobotami
ve znamení divokých hudebních večírků.
Lázně Gellért jsou v secesním stylu,
byly otevřeny v roce 1918 jako nejstarší lázeňský hotel v Budapešti. Na břehu
Dunaje nabízí krytý i venkovní bazén.
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Léčí se zde kloubní, gynekologické i nervové neduhy. Vířivé vany se sochami,
mozaikou i budova s barevnými okny
jsou místem pro odpočinek. Jsou označovány jako nejfotogeničtější termální
lázně, a to nejen v Budapešti.
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Impozantní desetimetrová kopule tureckých lázní
Rudas, pod níž je bazén ve tvaru osmiúhelníku

Lázně Rudas – turecké lázně s kupolemi a zelenými sloupy. Nejimpozantněji
vypadá desetimetrová turecká kopule,
pod níž je bazén ve tvaru osmiúhelníku. V Budapešti už dnes nenarazíte na
mnoho termálních lázní, ve kterých jsou
oddělené prostory pro muže a ženy.
V lázních Rudas ale ano. V pondělí,
středu, čtvrtek a pátek si sem chodí
pánové oddechnout od svých dam, kterým je vyhrazeno pouze úterý. Párům
patří víkendy.
Lázně Lukács – budovy pocházejí
z minulého století. V okolí byly objeveny předměty z doby bronzové a římské nápisy. Kromě problémů s klouby
a páteří léčí zdejší voda i zažívací ústro-

jí. V minulosti navštěvovali tyto lázně
s unikátní atmosférou slavní spisovatelé
a umělci. Jsou menší, intimnější, autentické. Pokud si chcete odvézt lázeňský
suvenýr, pak v obchodech hledejte vodu
v zelené láhvi s nápisem Szent Lukács.
Pochází z fontány uvnitř lázní a léčí problémy s žaludkem, žlučníkem i ledvinovými kameny.
(text + foto; ev + SŠ + AMAZE.media)

Neopakovatelná atmosféra lázní Lukácz večer

Vánoční girlanda na dveře, ozdobný truhlík a mísa
Vyrobte si hezkou vánoční girlandu na dveře
z ramínka.
Co budete potřebovat:
 dřevěné ramínko
(čím větší, tím lepší)
 větvičky jehličnanů nebo stálezelených keřů (jedle,
túje, smrk, tis) 
zahradnické nůžky
 aranžérský drát
 kleště na drát 
Vánoční girlanda
sušené ovoce  skohezky ozdobí dveře
řici  vánoční baňky  vánoční dekorace  mašle na zavěšení  lepicí aranžérskou pistoli
Jak postupovat při výrobě girlandy:
Připravte si ramínko a vyndejte z něj

háček. Poté začněte postupně navazovat větvičky. Vždy si přichystejte 4 až
5 větviček a aranžérským drátkem je
přivažte na ramínko. Tak omotáte celé
ramínko, až nebude vidět ani kousek
jeho dřevěného po vrchu.
Zdobení girlandy: Ke zdobení vánoční
girlandy můžete použít jakýkoliv materiál, který se vám líbí. Můžete girlandu
ozdobit sušeným ovocem a skořicí nebo
vlašskými ořechy, které na girlandu jednoduše přilepíte pomocí lepicí pistole.
Na ozdobný vánoční truhlík nebo
mísu budeme potřebovat:
 větve jehličnanů (smrk, borovice, kanadská borovice, jedle, zimostráz, túje, jalovec)
 šišky  sušené ovoce  skořici  truhlíky
 mísy  vánoční ozdoby  mašle
Do truhlíku nejprve nasypte zeminu, aby
byl dostatečně těžký a nespadl z vennočního shonu či otravného gruntování
před svátky.
„Tatínku, a odkud k nám chodí Ježíšek?”
„Pokud můžu soudit podle původu dárků – tak asi z Číny.”

Konečně kapr bez kostí

S humorem jde všechno líp
A to i během posledních příprav nejkrásnějších rodinných svátků. V redakci
Kováka jsme o tom nashromáždili celou
řadu důkazů. Něco jsme sami našli na
internetu, jiné koření dokonce došlo na
naše e-maily. Některé ukázky vánočního
humoru nás pobavily natolik, že jsme se
rozhodli nadělit je v naší vánoční příloze
i vám, našim čtenářům. Snad vám zlepší
náladu i v době toho největšího předvá-

„Žádné dárky k Vánocům mi kupovat
nemusíš,” oznamuje ženě na začátku
prosince pan Vaněk. „Stačí, když mne
budeš milovat a budeš mi věrná.”
„Pozdě,” povzdechla si ženuška, „já už
jsem ti koupila kravatu.”
Na Vánoce křičí malý Filípek přes celý byt
na maminku u sporáku: „Mamí, mamí,
stromeček hoří!”
„Říká se, svítí, a ne hoří,” poučí ho matka.
Chlapeček za chvíli zase začne křičet:
„Mamí, mamí, záclony už také svítí!” (fav)

kovního parapetu. Poté můžete začít do
zeminy vpichovat různé větvičky. Jakmile
máte zelený základ hotový, můžete začít
se zdobením. Vánoční truhlíky doplňte
vánočními dekoracemi, šiškami, sušeným ovocem, skořicí… Opět podle vaší
(mn)
fantazie.
Vánoční truhlík
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že reklamaci uzná. V této fázi by musel
zaplatit cenu znaleckého posudku prodejce. Jinak by bylo nutno i úhradu ceny
uplatňovat soudně. Využití těchto možností vám bude ku prospěchu u soudu,
v době rozhodování o úhradě nákladů
na soudní řízení.
Co dál?
Bude-li prodejce trvat na svém, pak
nezbývá než oslovit soud a v této fázi
zvažte zapojení advokáta do řešení
vaší věci. Pokud soud rozhodne ve váš
prospěch, pak prodejce zaplatí veškeré náklady – soudního znalce, náklady na soudní řízení i vaše advokátní
zastoupení. Advokáta v daném oboru,
v tomto případě na spotřebitelské právo a občanský zákoník, najdete např.
na stránkách České advokátní komory
na www.cak.cz. Zde je umístěn seznam
advokátů dle svého sídla a oboru.
Kde najdu soudního znalce?
Soudní znalce, kteří jsou dlouhodobě
jmenovaní, naleznete v seznamu znalců
a tlumočníků vedeném u krajského soudu, pod který spadá místo vašeho trvalého bydliště. Ve vašem případě Krajský
soud v Brně.
Seznamy najdete také na internetu,
např. na portal.justice.cz, kde je pod
„Ostatní“ umístěn seznam znalců a tlumočníků dle oboru, specializace a dle
jednotlivých krajů. Na stránkách Ministerstva spravedlnosti je umístěn centrální seznam znalců – zde si můžete vybrat
znalce, který je specialistou ve vámi

požadovaném oboru, v němž potřebujete znalecký posudek zpracovat.
Proč je posudek třeba?
Znalecký posudek je jedním z důkazů,
může ho uznat i sám prodejce a změnit
svůj názor o oprávněnosti reklamace.
Pak není třeba využívat k vyřešení věci
soud. Bude-li trvat na svém i po zpracování znaleckého posudku, pak se znalecký posudek použije v soudním řízení.
K čemu znalecký posudek?
Smyslem a účelem znaleckého posudku je zpracování odborných informací,
v tomto případě pro soud. Jde o informace, které jsou pro dané soudní (případně i správní) řízení podstatné a které
závisí na odborných znalostech. Znalecký posudek vypracovaný znalcem pak
v soudním řízení vyhodnotí soud, kterému jako jedinému v rámci jeho rozhodo-

vací pravomoci přísluší provádět hodnocení důkazů a řešit právní otázky.
Výše odměny
Odměnu a náhradu nákladů je znalec
povinen vyúčtovat s předáním posudku.
Krajský soud, v jehož seznamu je znalec
zapsán, dohlíží na úměrnost a úplnost
účtovaných odměn občasnými kontrolami.
Znalec má za provedení posudku
právo na odměnu podle stanovených
sazeb. Odměna je stanovena dle stupně odbornosti potřebného k provedení
úkonu a podle množství účelně vynaložené práce.
Znalec má dále právo na úhradu
nákladů, které účelně vynaložil v souvislosti se znaleckým posudkem. Budou
to cestovní výdaje, náhrada ušlé mzdy
při předvolání k soudu či ke státnímu
orgánu, náklady, věcné náklady a náklady spojené s přibráním pracovníků pro
pomocné práce. Sazby se řídí příslušnou
platnou vyhláškou. Nejlépe je o ceně se
dohodnout přímo s vybraným soudním
znalcem.
Doporučuji
Pokud jde o spotřebitelské právo, dohodnout se se znalcem na
tzv. předběžném posouzení, které
někteří znalci provedou za účelem
zjištění, zda je vypracování znaleckého posudku účelné.

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

Zápočet náhrad za pracovní úraz do důchodu
Příští rok budu mít nárok na starobní důchod. Požádal jsem ČSSZ o zaslání informativního osobního listu důchodového pojištění a mám dojem, že mi zde chybí náhrada škody za pracovní úraz. Ten
jsem utrpěl v roce 1997 a za dobu nemoci (6 měsíců) mi pojišťovna doplatila rozdíl mezi nemocenskou
a výdělkem. Tento rozdíl není ve výdělcích za rok 1997 uveden. Nepochodil jsem ani na OSSZ.

Pavel L., Brno
Podle ustanovení
§ 271a–271b zákona č. 262/2006 Sb.,
zákoníku práce, musí zaměstnavatel
zaměstnanci, který utrpěl pracovní
úraz, poskytnout náhradu za ztrátu na
výdělku, pokud k této ztrátě u zaměstnance v souvislosti s pracovním úrazem
došlo. Tyto náhrady jsou v zásadě dvojího druhu. Jedná se o:
	ztrátu na výdělku po dobu pracovní
neschopnosti,
	ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti.

Pouze druhá z těchto náhrad, nazývaná též renta, která přísluší zaměstnanci
ve výši rozdílu mezi průměrným výdělkem před vznikem škody a výdělkem
dosahovaným po pracovním úrazu,
ovlivní výši důchodu, jak je uvedeno níže.
V § 16 odst. 3) zákona č. 155/1995 Sb.,
o důchodovém pojištění, se mj. uvádí,
že do vyměřovacího základu pojištěnce za dobu po 31. prosinci 1995 se pro
účely stanovení ročního vyměřovacího
základu zahrnuje též náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní
neschopnosti náležející za pracov-

ní úraz. Potvrzení o vyplacené náhradě (rentě) se přikládá až při žádosti
o důchod.
pokračování na str. 12
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Připomínáme, že náhrada za ztrátu na
výdělku po skončení dočasné pracovní
neschopnosti (renta) přísluší zaměstnanci nejdéle do konce kalendářního
měsíce, v němž dovršil věk 65 let nebo
důchodový věk, je-li důchodový věk
vyšší než 65 let, anebo do data přiznání starobního důchodu z důchodového
pojištění. Pro úplnost uvádíme, že při

pracovním úrazu mohou přicházet podle § 271c až 271e v úvahu tyto další
náhrady, které ale též neovlivňují výši
důchodu. Je to:
	náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění,
	náhrada za účelně vynaložené náklady spojené s léčením,
	náhrada věcné škody.

Ve svém dotazu uvádíte, že jste
v důsledku pracovního úrazu pobíral pouze náhradu za ztrátu
na výdělku po dobu pracovní
neschopnosti. Tato náhrada se pro
výši důchodu nezapočítává.

Bydlení | JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků (SON) ČR

Řešíme problémy spojené s bydlením
BYT MUSÍTE VYKLIDIT

S pronajímatelem jsem se soudil. Požadoval jsem, aby soud přezkoumal oprávněnost výpovědi. Soud
jsem jako nájemce bytu prohrál. Vím, že bych měl byt vyklidit a předat pronajímateli. Já jsem však
v těžké životní situaci a nevím, co mám dělat. Co se stane, když v bytě dál zůstanu?
F. K., Podhradní Lhota
V případě zamítnutí
žaloby vzniká nájemci
povinnosti byt vyklidit a předat jej pronajímateli. Nepředá-li nájemce po zániku nájmu pronajímateli vyklizený byt
dobrovolně v den skončení nájmu nebo
v jiném dohodnutém termínu, je pronajímatel oprávněn podat proti nájemci
žalobu o vyklizení předmětného bytu.
Je třeba zmínit, že ještě v tomto řízení
se může soud zabývat tím, zda výpověď
z nájmu splňuje zákonem stanovené
náležitosti, a tedy zda byla dána písem-

ně, zda obsahuje odůvodnění, poučení, zda a kdy byla případně doručena.
Nemůže se však již znovu zabývat tím,
zda byl nebo nebyl naplněn výpovědní důvod uvedený ve výpovědi. Teprve
v případě, kdy soud pravomocně uloží
nájemci povinnost byt vyklidit a ten tuto
povinnost dobrovolně nesplní, se může
pronajímatel jako vlastník bytu domáhat jeho vyklizení soudním exekutorem.
Z uvedeného vyplývá, že byt budete
muset vyklidit buďto dobrovolně, nebo
na základě exekuce. Pronajímateli bude-

te muset za celou dobu uhradit nájemné a spotřebované služby a v případě
dalších soudních sporů (žaloba na vyklizení, exekuce) ponesete náklady, které
v souvislosti s těmito řízeními vzniknou.
Doporučuji vám proto, abyste se s pronajímatelem pokusil dohodnout na datu
vyklizení bytu.

MŮŽETE BYDLET V NÁJMU A VLASTNIT DŮM ČI BYT

Bydlím v nájmu v bytě v Praze, ale zároveň se ženou stavíme dům na venkově. Dům si chystáme na stáří, zatím bychom
ho měli k rekreaci. Nájemní byt nechceme opustit, protože oba v Praze pracujeme. Kamarád mně ale říkal, že to není
možné, že budeme muset byt opustit právě proto, že budeme vlastnit dům. Je to pravda?
L. M., Praha 6
Až do 31. 12. 2013 to byla pravda. Ve
„starém“ občanském zákoníku (zákon
č. 40/1964 Sb.) bylo jedním z výpovědních důvodů to, že měl nájemce dva nebo
více bytů. Výjimku u tohoto výpovědního

důvodu tvořily případy, kdy na nájemci by
nebylo spravedlivé toto požadovat, aby
užíval pouze jeden byt (což byly obvykle
zdravotní důvody nájemce).
V zákoně č. 89/2012 Sb., občanský

zákoník účinný od 1. 1. 2014, již tento
výpovědní důvod pro skončení nájmu
bytu není uveden. Nemusíte se tedy
ničeho obávat. Můžete bydlet v nájmu
a zároveň vlastnit další byt či dům.

VLASTNÍKEM BYTU JE PARTNER

Partner vlastní byt. Za dobu 10 let trvání společného soužití jsme byt společně zrekonstruovali, já ho za vlastní peníze
vybavila. Na nákladech za bydlení jsme se podíleli společně. Máme 10měsíční dceru a partner nyní odchází k jiné ženě.
Ohledně vypořádání jsme byli domluveni, že každý vrátí tomu druhému, co do společného bydlení investoval. Byt bych
chtěla od partnera koupit, ale on chce na prodeji vydělat, takže navyšuje cenu o 300 000 Kč. Nebere ohled na to, že já
budu sama pečovat o naše společné dítě. Je to opravdu tak, že může chtít za byt tržní cenu?
J. M., Praha
Je mi líto, co se mezi vámi dvěma stalo. Bohužel moje odpověď vás nepotěší, protože občanský zákoník, co se
týká majetkového vypořádání, chrání
manžele, ale ohledně partnerů žádnou
úpravu nemá. Váš partner, otec dítěte,
byt vlastní a je jeho právo, komu a za

kolik byt nabídne a prodá. Takže na vaši
otázku, zda může chtít tržní cenu, odpovídám ano, může. Jediné, o co byste se
mohla pokusit, pokud máte doklady od
věcí, které jste do bytu pořídila, a doklady o tom, kolik činila vaše finanční účast
na rekonstrukci bytu, navrhnout partne-

rovi započtení částky vámi investované.
Byt jste užívali společně a vy, pokud jej
odkoupíte, ho budete i nadále užívat,
ale užívat bude byt i vaše společná dcera, a na té by přece otci mělo záležet.
Je to ovšem vše o vůli obou stran se
dohodnout.
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Pomohou radou, když jde o střechu nad hlavou
Jak jsme už informovali, v Praze se 15. 11.
konala slavnostní konference k 125. výročí
vzniku prvních nájemnických spolků u nás a k 25. výročí
založení Sdružení nájemníků ČR (SON).
Tato organizace poskytuje na základě
dohody bezplatné bytové poradenství
i členům OS KOVO. Hovořili jsme s jejím
předsedou Ing. Milanem Tarabou.

Konference byla s mezinárodní účastí.
Jak jsme na tom, pokud jde o nájemní bydlení, v porovnání se sousedními
státy?
I když nájemní bydlení u nás zažilo
masivní restituci a privatizace původně
státního majetku, tak pokud srovnáme vývoj v zemích bývalé RVHP, přesto
máme stále nejblíže k tomu pojetí, které
prosazují státy původní evropské patnáctky. V současné době podle údajů
Českého statistického úřadu máme v ČR
něco přes dvacet procent nájemních
bytů a asi devět procent nájemních bytů
družstevních. Jedná se zhruba o necelou
třetinu bytů.
Náklady na bydlení u nás zasahují do
rodinných rozpočtů mnohem víc než jinde. Levné byty prostě chybí. Dřív je stavěl stát, dnes by to měly dělat obce, ale
každý vidí, že se tak neděje. Je tu tedy
situace, jaká je. Je vůbec nějaké řešení?
Východisko je jediné. Je třeba přijmout
dlouhodobou koncepci výstavby bytů
veřejného sektoru. Bez ní se neobejdeme. Podíváme-li se na vývoj nabídky
bytů obecně, tak od roku 1989 poklesla jejich průměrná roční výstavba na

necelých 50 procent. Staví se asi 25 000
bytů ročně. Jsou to, pokud jde o mimopražské lokality, převážně byty do vlastnictví, zejména na venkově. Bytové
domy nájemního charakteru se staví
v podstatě jenom v Praze a dalších dvou
velkých městech.
A levných bytů je stále nedostatek
a drahé nájemní bydlení lidi vede
k tomu, že z něho, pokud mohou, utíkají
a byty kupují. Kromě jiného to je i proti
tolik žádané mobilitě pracovních sil.
Kampaň, že lidé mají stavět byty do
vlastnictví, aby s nimi podnikali a vydělávali na tom, je prostě naprosto zcestná. To ale byla dlouho naše naprosto
nesmyslná státní bytová politika. Teď
se to začíná konečně trošku obracet.
Především výstavba sociálních bytů by
měla být veřejná a cenově dostupná.
První takovou vlaštovičkou je nyní upravené nařízení vlády 284/2011, kde stát
chce podporovat výstavbu nájemních
bytů pro nízkopříjmové skupiny. Na naší
konferenci byla i ministryně pro místní
rozvoj a ta to chce podpořit. Řekla, že
se u nás za posledních 25 let obrovsky
zanedbala bytová politika.
Nezbývá než věřit, že to nebude opět
jen nějaké plácnutí do vody. A jde
i o to, že pokud má jít o dlouhodobou
koncepci, nebude se po volbách prosazovat její pravý opak. Existují země,
kde to funguje?
Třeba Rakousko. Sousední země, se kterou nás pojí i určité historické souvislosti. Tam se po válce, kdy byla společnost
hodně rozložena, v roce 1949 klíčové
politické strany dohodly a přijaly státní
koncepci bytové politiky. Platí do dneška. Nedochází v ní k žádným změnám.
V Rakousku tvoří nabídka veřejných
bytů za snížené nájemné přes 30 procent celkového bytového fondu. A není
to jen Rakousko, je to Německo, Belgie,
Holandsko, Švédsko, dokonce i Anglie.
Vzorů ve světě je dost. Není tedy třeba
sáhodlouze vymýšlet originální české cesty. Stačilo by se porozhlédnout.
Nějak to neumíme, a i proto je tu stále
celá řada problémů spojených s bydlením. Ty lidem pomáhá řešit právě
Sdružení nájemníků. Členové OS KOVO
toto poradenství mají na základě dohody o spolupráci zdarma. Kromě toho, že
máme vaše poradenství v Kováku, jak
jsou využívány samotné poradny a na
co se lidé nejvíc ptají?
Plnění smlouvy vyhodnocujeme pravidelně každý rok v polovině ledna. Je to

hlavně o tom, že odboráři dnes už tolik
nedostávají jako dřív bonboniéry nebo
kytičky k nějakému svátku, ale mají
k dispozici kvalitní službu. Naši poradci dnes mají dokonce advokátní zkoušky. Také jsme jako jediná organizace
v oblasti poradenství od státu už podruhé dostali cenu za kvalitu naší služby.
Členové OS KOVO ji mohou využívat
zdarma. Možností je několik. Zejména
ti mladší se naučili využívat elektronickou poštu. Pošlou dotaz, ve kterém
uvedou název své organizace a její číslo nebo číslo své legitimace, a do týdne
dostanou odpověď. Kromě toho fungují
tzv. poradny osobní. Objednací doba je
do jednoho týdne. Řeší se jak smlouvy o nájmu bytu, tak třeba smlouvy na
hypotéku. V našich poradnách dnes
radíme všem formám bydlení. Jak vlastníkům bytů, tak nájemníkům či družstevníkům. Zkrátka všem, kdo využívají
byty pro svoji vlastní potřebu.
V OS KOVO se nyní zavádí centrální evidence a tisknou členské průkazy. Když
ho tedy budu mít, stačí ho v poradně
jen ukázat a na rozdíl od jiných klientů
mi poradíte zdarma.
Přesně tak. Lidé by prostě měli být organizováni, pokud chtějí čerpat výhody.
Ani OS KOVO nemůže všem zaměstnancům v kovoprůmyslu garantovat
vše, co zaručuje svým členům. Přitom
členský příspěvek není zdaleka tak velký
v porovnání s výhodami, které z členství plynou. Podívejte, když někdo chce
pomoc od komerční advokátní kanceláře, a to míním tu slušnou, kde nejsou zlatokopové, tak už jen za to, že se advokát
seznámí s jeho případem, zaplatí zálohu
2000 korun. Třeba po měsíci pak dostane nějaké vyrozumění a platí dál. U nás
mají členové OS KOVO vše zdarma.

Ptal se: fav, foto autor
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Po stopách technického umu, tradice a pokroku
Vážení čtenáři, v tomto roce byl v našem časopise zveřejňován a také ukončen seriál o pokladech pražského Národního technického
muzea. Zároveň jsme vám slíbili jeho volné pokračování v podobě cyklu tipů o technických expozicích České republiky, které se nacházejí
v různých regionech. Doufáme, že kromě zajímavých informací o technickém umu a dovednosti českých rukou v letech minulých tak získáte
i zajímavé tipy na výlety a návštěvy nejen pro vás samotné, ale třeba i s celou rodinou. Nyní tedy zahajujeme slíbený cyklus prvním článkem
o historii a vývoji telefonování. 
Vaše redakce

Od vynálezce Bella až po zítřek
Kdokoliv vstoupil v průběhu uplynulých dvaceti let do autobusu, vlaku či tramvaje, mohl vsadit téměř na
sto procent, že polovina spolucestujících manipuluje právě s mobilem a teprve na poslední chvíli reaguje
na skutečnost, že už přijíždí do „své“ stanice, musí tedy odložit svou kouzelnou krabičku a vystoupit. Je to
prostě fenomén současnosti, kterého byli naši otcové či dědové ušetřeni.
Telefony z přelomu 19. a 20. století

Názorná maketa Bellova telefonu

Dvacet let je zároveň dostatečná doba
ke zhodnocení této „mobilní“ epochy.
Na našich zeměpisných souřadnicích
se toho úkolu ujalo koncem roku 2016
pražské Národní technické muzeum
(NTM) ve spolupráci se společností
T-Mobile ČR a otevřelo atraktivní výstavu „Člověk a telefon“. Výstava zároveň
připomíná hned několik výročí – 140 let
od zapsání patentu telefonu A. G. Bella,
25 let od doby, kdy do České republiky
přišel internet, a 20 let od masového
rozšíření mobilních telefonů u nás.
Výstavě „Člověk a telefon“ se podařilo
zároveň navázat na odkaz Vojty Náprstka, zakladatele českého technického
muzejnictví, jednoho z vůbec prvních
majitelů telefonu v Praze, který ve své
době sbíral a zpřístupňoval veřejnosti
tehdejší novinky světové techniky.
Vystaveny jsou zde též historické originály z poslední čtvrtiny 19. století, např.
Bellův telefon z roku 1884 nebo telefon
Siemensův z roku 1890, dále telefon
z kanceláře Františka Ferdinanda d´Este
ze zámku Konopiště nebo luxusní tele-

fonní přístroj Priteg se slonovinovým
sluchátkem. Výstava připomíná nejen
bohatou sbírku historických telefonů
ze sbírek NTM, ale zároveň představuje
jednu z nejrychleji se rozvíjejících technologií, která výrazně ovlivnila a i dále
bude ovlivňovat život lidí současné
i budoucích generací.

Moderním způsobem jsou na výstavě
prezentovány jednotlivé funkce dnešních smartphonů – mobilu jako zábavného a užitečného společníka, mobilu
jako počítače nebo fotoaparátu.
Výstava „Člověk a telefon“ potrvá
do 30. dubna 2017.  (text + foto: -rur-)
Přehled dosud nejprodávanějších mobilů

Pomozte mu najít jméno!
Do redakce Kováka nám přibyl další člen. Maskot, kterého pro nás podle předlohy Kamlin uháčkovala paní Jana Scheerová, manželka
předsedy ZO OS KOVO ve Witte Nejdek. Děkujeme jí za to.
Z maskota máme velkou radost, protože podobná figurka hmatatelně reprezentuje skupinu lidí se stejnými
zájmy. Maskoty mají sportovní kluby, olympiády a různá mistrovství, politické strany, různá města, firmy,
televizní stanice i další média. Tak proč by chytrý lišák v modrých barvách OS KOVO nemohl reprezentovat náš
časopis? Když se na něho podíváte, musíte uznat, že je skutečně perfektní. Umí dokonce i pískat! Jen jedno mu
zatím chybí: ještě nemá jméno. A tady vás, čtenáře, lidi se stejnými zájmy, jako máme my, prosíme o spolupráci. Napište nám svoje návrhy! Fantazii se meze nekladou. Ze jmen, která se nám budou zamlouvat, vybereme dvě a necháme vás o nich hlasovat. Autor vítězného návrhu od redakce následně dostane malý dárek.
Svoje návrhy nám posílejte na doručovací adresu redakce nebo na e-mail novakova.miloslava@cmkos.cz
do 15. 1. 2017.
Vaše redakce
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Správné znění tajenky z čísla 19: Když s námi luštíte, mnoho se dozvíte, vaše křížovky. Správně luštila, a štěstí při
losování měla Hana Vodseďálková z Uničova. Blahopřejeme! Dostane výhru od vydavatelství Enigma, které připravuje naši
křížovku. Je také vydavatelem časopisu Křížovky pro každého (další číslo vychází 20. prosince). Na tajenku z tohoto čísla čekáme do 30. prosince na doručovací adrese redakce nebo na e-mailu: novakova.miloslava@cmkos.cz.

