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Nejstarší kovák o současných odborech:
Budou-li sledovat sociální politiku, budou mít stále co říci

Pan Oldřich Krejčí oslaví v květnu tohoto roku již 102. narozeniny, zůstává
však plný energie a optimismu

Zřejmě nejstarší aktivní kovák v Čechách (ale
možná i v Evropě a kdo ví,
jestli ne na světě) je pan
Oldřich Krejčí, člen ZO OS
KOVO Šroubárna Kyjov.
V květnu tohoto roku mu
bude 102 let. Pan Krejčí
je celý život aktivním člověkem, stál i na začátku
budování Šroubárny téměř
před 66 lety.
více

strana

Členská knížka z roku 1931 – pan
Krejčí je v odborech téměř 85 let!
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Při živelních katastrofách
svaz pomáhá rychle více 9
strana

Do důchodu nejpozději v 65 letech

Kováci vyzvali vládu k činům pro zaměstnance
V kongresovém centru Aldis v Hradci Králové se 23. 3. konalo 8. zasedání Rady OS KOVO. Ta je nejvyšším orgánem svazu
mezi jeho sjezdy. Probírala témata, která svaz pálí a usiluje
Předseda OS KOVO J. Souček čte Radě text výzvy
vládě ČR k zastropování věku odchodu do důchodu

o jejich řešení. K nim patří stanovení věkové hranice odchodu do důchodu v ČR. Současná politická reprezentace v této
otázce nenašla dosud řešení, které by odpovídalo zájmům
zaměstnanců.
Rada proto přijala prohlášení, v němž vládu vyzývá, aby
zastropovala věk pro ochod do důchodu na maximálně 65 letech a nestanovala periodu pro přezkoumávání této hranice.
Možnost dřívějšího odchodu do důchodu by se neměla týkat
jen horníků v hlubině, ale i dalších kategorií zaměstnanců, pracujících v mimořádně těžkých podmínkách.
V závěru jednomyslně přijatého dokumentu se uvádí, že
pokud vláda bude požadavek na zastropování věku odchodu
do důchodu ignorovat, bude OS KOVO zvažovat další kroky,
protestní akce nevyjímaje.
Dopis předsedy OS KOVO premiérovi ČR, obsahující plné
znění prohlášení, najdete na odkazu http://www.oskovo.cz/
aktuality/vyzva-rady-os-kovo-vlade-cr.
pokračování na str. 2
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Že OS KOVO nemluví jen za sebe, ukázala souhlasná reakce a podpora jejího
požadavku na sociálních sítích. Stejný
ohlas je i na stanovisko Rady k dosavadnímu neuspokojivému průběhu příprav novely Zákoníku práce. Dosud
navrhované změny podle OS KOVO
nezlepšují postavení zástupců zaměstnanců ani možnosti jejich obrany proti
nekorektním postupům zaměstnavatelů. Delegáti Rady OS KOVO proto vyzvali
ČMKOS, aby během příslušných jednání
o novele zákoníku důrazněji prosazovala požadavky, které jí v tomto směru
předal OS KOVO. A to ať už jde o karenční dobu u nemocenské, délku dovolené, zastoupení zaměstnanců v dozorčích radách akciovek atd. Kováci tak
připomněli, že jde nejen o obecně nízké
platy v ČR či zvýšení minimální mzdy,
která patří k nejhorším v EU.
Z běžné agendy zasedání Rady vedle
zprávy o činnosti a aktuální informace,

kterou přednesl předseda OS KOVO
Jaroslav Souček, zaujaly pochopitelně zprávy o hospodaření svazu a jeho
majetku. Místopředseda Jiří Marek tak
účastníky mj. seznámil s okolnostmi
prodeje Národního domu na Smíchově,
investicemi do DKO v Jihlavě či dalším
pronájmem hotelu Clarion ve Špindlerově Mlýně. Hovořilo se o přípravách
centrální evidence, výhodách zavedení
členských karet i o pravidlech čerpání
z konta živelných pohrom, o nichž informoval místopředseda Tomáš Valášek.
Pracovní i kritický charakter jednání
potvrdila diskuse, týkající se práce jednotlivých odvětvových sekcí OS KOVO,
zejména pak pokud jde o vyjednávání
KS VS. Na základě připomínek bude vypracován analytický materiál, který vyhodnotí, nakolik je tato práce efektivní
z hlediska vynaložených nákladů.
Závěry 8. zasedání Rady tak jsou pro
OS KOVO zcela jistě přínosem. A to bez

Pohlaví a mzdy
Ženy v České republice jsou na tom v odměňování výrazně hůř než
muži. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu a Eurostatu.
Česká republika má třetí nejvyšší rozdíl v odměňování žen a mužů
v EU, hůř je na tom už jen Rakousko a Estonsko. Průměrný výdělek
mužů činil v roce 2014 celkem 29 858 Kč, u žen to bylo 23 421 Kč,
tedy o 6 437 Kč měsíčně (o 77 tis. Kč ročně) méně. Rozdíl v odměňování u nás v roce 2014 činil 22,1 %. Tato skutečnost zatěžuje
i státní rozpočet. Ženy mají totiž nižší důchody a jsou ve vyšším
věku vystaveny riziku chudoby. To vyvolává další nároky na státní
rozpočet, např. na sociální dávky pro jednočlenné domácnosti formou doplatků na bydlení. 
(red)

ohledu na to, že o podnětech OS KOVO
do celospolečenské diskuse o důchodovém věku a o dalších palčivých otázkách,
které pozitivně zaujaly veřejnost v ČR, se
v médiích opět téměř mlčelo.
(text a foto: fav)

Vyhráli s Karlem IV.
V Kováku č. 4 jsme společně s nakladatelstvím Brána, a.s., uspořádali
soutěž k letošnímu 700. výročí narození císaře říše římské a českého
krále Karla IV. Tři čtenáři Kováka v ní dostali šanci vyhrát knihu spisovatele Jana Bauera Karel IV. – císař a král, kterou napsal k letošnímu
jubileu tohoto nejpopulárnějšího panovníka. Museli však do 10. 3.
správně odpovědět na soutěžní otázku, kdy se Karel IV. narodil. Bylo
to 14. května 1316. Správných odpovědí bylo několik desítek, takže
o výhercích rozhodl los. Výherci jsou: Danuše Hlaváčková z Holešova,
Blanka Slavíková z Frýdku-Místku a Petr Čaloun z Českých Budějovic.
První jmenovaná bude mít v knížce i vlastnoruční věnování a podpis
jejího autora Jana Bauera.
(fav)

Veletrh potvrdil nedostatek vhodných zaměstnanců

Veletrh pracovních příležitostí v Plzni je největší
akcí svého druhu u nás

Na Západočeské univerzitě (ZČU) se
16. března uskutečnil již 21. ročník Veletrhu pracovních příležitostí. Veletrh, který je se 150 vystavujícími zaměstnavateli
největší akcí svého druhu v ČR, je zaměřen na podporu technického vzdělávání.
Vystavovatelé nabízeli studentům pracovní místa ve svých firmách současně
s možností spolupráce při tvorbě diplomových prací, možnosti práce na částečný úvazek v průběhu studia, různé praxe
a brigády. V rozhovorech vystavovatelé
uváděli, že pracovní trh v okolí Plzně je
postupně vyčerpáván a zaměstnavatelé
mají stále větší starosti získat vhodné
zaměstnance jak ve speciálních technických oborech, tak pro vlastní výrobu.
V průmyslových zónách u dálnice D5
zaměstnavatelé musí podle svých slov
postupně upravovat mzdy a benefity
tak, aby zamezili migraci zaměstnanců.

Vystavovatelé rovněž uváděli, že mladí
zaměstnanci, kteří nemají dostatečné
vzdělání a jsou přijímáni na dělnické
profese, mají malou odpovědnost, chybí
jim vztah k firmě a velice často se u nich
projevuje malá pracovní morálka. Personální pracovnice jedné firmy z Borských
polí v Plzni, kde je zaměstnáno kolem
300 zaměstnanců, sdělila, že jim denně
chybí kolem 20 zaměstnanců. U tří čtvrtin se prý přitom jedná o neomluvenou
absenci. Většinou jde o zaměstnance ve
věku do 25 let.
Nedostatek vhodných a vzdělaných
zaměstnanců nutí zaměstnavatele ke
zvyšování mezd a zavádění dalších motivačních programů a benefitů. To určitě nahrává argumentaci odborářů při
kolektivním vyjednávání.
Text a foto: Vladimír Štich
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Čilost a přehled si zachovává stále. Sleduje televizi, čte knihy, vyráží na výlety
a píše na počítači. Bez problémů nám
povyprávěl příběh svého života, který by
vydal za dlouhý román. Ale i silně zkrácený popis vypovídá o pestrém osudu,
ve kterém nechybí ani dramatické zvraty, ani tragédie. Posuďte sami:

Válečná dramata

Narodil se v roce 1914 ve Svatobořicích-Mistříně u Kyjova. Odborářem se
stal v 17 letech, v továrně ve Svatobořicích. První záznam v členské knížce
Svazu kovodělníků je z 1. června 1931!

rodina se schovávala ve Svatobořicích
ve sklepě. Otec v poledne vyšel na chvíli
ven právě v okamžiku, kdy Němci opět
spustili palbu. Byl smrtelně zraněn střepinou granátu.

Ve Šroubárně v dobrém
i zlém

Zůstal sám s matkou. Sestra byla učitelka na severní Moravě, bratra mobilizovali a poslali pronásledovat banderovce na východním Slovensku. Měli
hospodářství, musel se rozhodnout,
jestli zůstane, nebo půjde do zpět Zbrojovky. Matka však nakonec dala pole

v Kyjově. Ale jeho rodiče z finančních
důvodů nemohli. On však byl natolik
chtivý vzdělání, že si umínil, že se vyrovná maturantům gymnázia, vzdělával se,
kupoval knihy, pronikl do různých oborů, byl pro osvětu, zakládal mimo jiné
sociální demokracii ve Svatobořicích.
Takže jsem to měl takříkajíc v genech, ty
sociální myšlenky.
	A jak se díváte na dnešní odbory?
Za socialismu měly odbory sídlo v obrovském paláci v Praze, byly sjednocené,
měly velikou sílu. Po převratu, rozdělení
republiky, se i odbory rozdělily na jed-

Oldřich Krejčí byl i u vzniku kyjovské Šroubárny

V roce 2016 tedy završí 85 let aktivního
členství v odborech.
Později odešel do Zbrojovky v Brně,
kde pracoval do roku 1936, než nastoupil vojenskou službu. Ve Zbrojovce
tehdy byly dvě odborové organizace –
kovopracovníci a kovodělníci. On však
již zůstal u kovodělníků. Z vojny se vrátil
26. února 1939, právě když nadcházela
válka, a v Brně zažil vznik protektorátu.
„15. března 1939 jsem jel tramvají do
centra Brna a dojel na Koliště, když průvodčí povídá: Alles aussteigen! Vystupte, dále nejedeme! Asi to myslel ironicky. Na Kolišti už stály davy lidí, kordon
četníků a všichni čekali, co se bude dít.
Četníci nikoho nepouštěli do centra
města. Najednou jsme viděli a slyšeli
místní Němce. Bylo jich mnoho, pochodovali po Brně až do večera, skandovali
německá hesla. Ráno už rozhlas mluvil
německy – byli jsme v Říši,“ líčí dějinný
zvrat ze svého pohledu obyčejného člověka tehdejší doby.
I v době války pracoval ve Zbrojovce
Brno. Měl styk i s některými lidmi z odboje. V závěru války jako spojka brněnské
odbojové organizace vezl zprávu do Zlína, kde byla také silná odbojová organizace, s pokynem k zahájení ozbrojeného odporu. Ve Zlíně však mezitím došlo
k masovému zatýkání, a kdoví, jak by
to s ním dopadlo, kdyby se nepřiblížila
fronta.
Od 6. do 19. dubna 1945 probíhaly v okolí Kyjova dělostřelecké souboje sovětských kanonýrů ve směru od
Hodonína a německých od Kyjova. Celá

a dobytek do JZD a šla do důchodu. Vrátil se tedy do Zbrojovky, později odešel
do Prahy, kde nakonec zakotvil ve Waltrovce, mimo jiné ve výrobě leteckých
motorů.
V té době se oženil. I když se paní Věra
narodila v sousedním Kyjově, zajímavostí je, že ji poznal až v Praze. Jednoho dne
narazil na inzerát – organizovaný nábor
na výstavbu nového hutního závodu
v Kyjově. Manželé se rozhodli vrátit zpět
do rodného kraje. „Nastoupil jsem 4. 10.
1950 ve Šroubárně – výstavba hutního
závodu na zelené louce. To byl tehdy termín pro nově zakládané fabriky,“ vysvětluje pan Krejčí. Šroubárně i místním
odborům zůstal po zbytek života věrný.
Postupně se vypracoval až na vedoucího investic. V šedesátých letech protestoval proti vstupu vojsk Varšavské
smlouvy a později, na rozdíl od mnoha
jiných, odmítl podepsat, že byl pomýlený. Odvolali jej z funkce, dostavila se
i perzekuce rodiny. Sedm let pak ještě
pracoval ve stejném podniku, než odešel do důchodu. Nebylo mu umožněno,
aby pracoval déle, přestože měl chuť
i energii. Přivydělával si tedy brigádami,
ale vždy zůstal odborářem.

notlivé svazy. Pokud ale budou sledovat
i nadále především sociální politiku, tak
to bude dobré a pořád budou mít co říci.
	Co byste vzkázal současným
odborářům, co by měli dělat?
Aktivněji vystupovat proti takovým kritikům, jak je například pan Kalousek,
kteří pouze kritizují, ale nic lepšího sami
nenavrhují. Hodně jsem vyznával Masaryka a četl o něm. Masaryk říkal: Politik
musí být vzdělaný. Jestliže něco kritizuje,
měl by podat i konkrétní návrh na zlepšení, a ne jen kritizovat. A poznal jsem,
že někteří lidé studují pouze proto, aby
získali titul. Máme i špičkové lékaře, vědce, ale neznají dějiny českého národa…
Podobné jevy Masaryk kritizoval.
(ev)

Závěrem jsme pana Oldřicha Krejčího
poprosili, aby se s námi podělil o své
životní zkušenosti odboráře.
	Proč jste vlastně vstoupil do
odborů?
Můj otec byl nadaný a učitelé doporučovali, aby ho dali studovat na gymnázium
Pan Oldřich Krejčí v době, kdy mu bylo 100 let. Na snímku
je s manželkou Věrou, se kterou vychovali 2 syny
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Z mezinárodního workshopu o čínských
zaměstnavatelích a odborech
Odbory chrání i naši pracovní kulturu
„Nadnárodní společnosti v elektronickém průmyslu mezi Evropou a Čínou“,
„Globální výrobní sítě, zaměstnanecké vztahy a úloha odborů“ – taková byla dvě hlavní témata společného workshopu ETUI (European Trade Union Institute) a odborové centrály IndustriAll Europe, který
se konal za aktivní účasti zástupců OS KOVO v Praze, v hotelu Olšanka, ve dnech 21. až 22. března 2016.
Témata jsou zajímavá i v souvislosti
s nedávnou návštěvou čínského prezidenta, kdy bylo hlavami obou zemí
podepsáno společné prohlášení k ustavení strategického partnerství mezi Českem a Čínou.
Čína zdaleka není největším asijským
investorem u nás. Prvenství zatím patří Jižní Koreji, která v ČR v posledních
12 letech investovala stovky miliard
korun. Díky tomu bylo v tuzemsku údajně vytvořeno kolem 12 000 pracovních
míst. V případě Číny lze zatím hovořit
o investicích v řádu miliard korun. Nicméně lze očekávat v následujících letech
změny a s nimi přicházejí otázky týkající
se práce odborů.

Odbory vědí své

„Zatím nemáme v našem sektoru
velký počet čínských zaměstnavatelů,
a proto zatím nemáme ani dostatečné
portfolio zkušeností se zaměstnavateli
z této země. OS KOVO působí ve firmě
SUNGWOO HITECH Ostrava a Buzuluk
Komárov (DXS Dalian). Ve firmě Foxconn
je vlastník z Tchaj-wanu. Podle odborářů sdružených v IndustriALL Global, kde
Čína není členem, jsou určité problémy, které se týkají dodržování pracovně-právních předpisů, nízké minimální
mzdy a skutečnosti, že v Číně nejsou,
nebo spíše nemohou být odbory nezávislé. Za odbory v ČR předesílám, že
využijeme všechny prostředky, abychom dosáhli toho, že čínští zaměstnavatelé budou respektovat naši pracovní
kulturu,“ řekl mimo jiné v úvodním slovu
na workshopu předseda OS KOVO Jaroslav Souček.
(Celé vstoupení naleznete na webu
www.oskovo.cz – záložka Kovák – záložka Odkazy Kováku.)
Evropská unie se stejně jako další
členové Světové obchodní organizace
(WTO) musí rozhodnout, zda na konci
roku 2016 udělí Číně status tržní ekono-

miky. Čína však stále čelí kritice z mnoha
stran, že nesplňuje podmínky pro udělení statusu a její ceny jsou dumpingové,
v mnoha případech podporované státem.
Odboráři proto velmi pečlivě sledují
diskuse na téma udělení statusu tržní ekonomiky Číně. Hodlají se bránit,
pokud by měla být Evropa a evropští
zaměstnanci vydáni napospas neférové
konkurenci. Podle Economic Policy Institute z USA je při udělení statusu tržní
ekonomiky Číně ohroženo 1,7–3,5 milionu pracovních míst ve světě, v ČR se
odhad pohybuje mezi 47–94 tisíci pracovních míst.

Čínská kultura v ČR

Ne náhodou se workshop zabýval i společnostmi produkujícími informační
a komunikační technologie (ICT). Tyto
firmy patří mezi nejrychleji se rozvíjející a nejagresivnější z hlediska obchodu
v celé Asii i v Číně.
Síla asijského elektrotechnického
průmyslu:
62 % televizních přijímačů (LCD, LED)
70 % polovodičů
76 % automobilových navigací
86 % mobilních telefonů a smartphonů
100 % digitálních kamer
je vyráběno v Asii…

V ČR působí odnož obří nadnárodní
ICT společnosti Foxconn. Tato Foxconn
CZ zaměstnávala v roce 2015 v pobočce v Pardubicích 5 000 zaměstnanců
(z toho 2 000 nepřímých – většinou
agenturních), 1 200 v Kutné Hoře (300
nepřímých – většinou agenturních).
Některé pracovní metody, přenesené z Číny do střední Evropy, české
zaměstnance zpočátku šokovaly. „Když
přijde vedoucí na pracoviště, očekává
se od nás, že povstaneme a srdečně
mu zatleskáme,“ líčil jeden dělník. „Kdo
opustí linku, protože potřebuje třeba
na záchod, musí se dovolit dozorčího,

Úvodní slovo k mezinárodnímu workshopu
pronesl předseda OS KOVO Jaroslav Souček

Kan Matsuzaki, expert
IndustriALL Global Union
na pracovní záležitosti
v oblasti průmyslu ICT

je zapsán, čas je mu stopován. Na své
místo se ale nevrátí, musí pak do zálohy a doufat, že někoho zradí ledviny.
Celou dobu, kdy stojíte u zdi, máte totiž
sníženou mzdu…“ – „Ustoupit musely asi
obě strany, ale připouštím, že nás Tchajwanci v uvozovkách vyškolili. Sešli jsme
se někde na půli cesty a už neuvažuji
o tom, že uteču někam jinam.“ (citace
z deníku Právo, rok 2000)

Odbory v Číně

Jednotlivé čínské odborové svazy
nemohou být nezávislé a mají povinnost
být členem celočínské federace ACFTU,
jinak nemohou legálně působit.
ACFTU se skládá z 31 regionálních
federací a 10 národních průmyslových
svazů. Má přes 290 milionů členů.
Uzavírání pracovních poměrů na dobu
určitou je legální, existuje omezení po
10 letech, nebo po dvou opakováních.
Minimální mzda je na úrovni
273,81 USD/měsíc, tj. cca 6 670 Kč.
Pracovní doba je osmihodinová,
maximálně 6 dnů v týdnu.
Příplatek za noční práci činí 34 %
průměrného výdělku.
Příplatek za práci o víkendu činí 100 %
průměrného výdělku a za přesčasy
50 % průměrného výdělku.
Základní placená dovolená činí 5 dnů/
/rok, po odpracování 10 let – 10 dnů.
Zkušební doba činí 6 měsíců.
Při propuštění pro nadbytečnost
existuje zákonná nabídková povinnost.
Centrálně daný pracovně-právní
rámec však je interpretován v různých
regionech odlišně.

„Hlavními tématy dne pro čínské
odbory jsou: organizace migrujících
pracovníků, protože migrace za prací je
v Číně obrovská. A dále dobře organizovaná vyjednávání o mzdách a omezení
počtu agenturních pracovníků,“ vysvětlil
ve své přednášce Kan Matsuzaki, expert
IndustriALL Global Union na odborovou
problematiku v průmyslu ICT. Čínské
odbory stojí podle K. Matsuzakiho před
hlubokými vnitřními reformami. K hlavním výzvám patří zavedení a podpora
plně demokratických voleb v regionálních organizacích.
(ev)
O zaměstnavatelských praktikách tchajwanské firmy
Foxconn v Čechách vyprávěl z vlastní zkušenosti
Tomáš Formánek, předseda VZO OS KOVO Tesla
Pardubice (vlevo)
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Co
vše obnáší
kontrola
BOZP
Souběh
podpory
a starobního
důchodu
V naší firmě jsme založili odborovou organizaci a máme mj. i právo vykonávat odborovou kontrolu
nad stavem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Můžete mi vysvětlit, čeho všeho se tato kontrola
týká a co vše patří do BOZP?
J. K., Kladno
Bezpečnost a ochrana
zdraví při práci (zkratka: BOZP) je velice
široký interdisciplinární (mezivědní) obor. V současné době
však neexistuje oficiální definice, a proto
v odborné literatuře můžete nalézt různé definice v závislosti na úhlu pohledu
na zajištění bezpečnosti práce (např.:
souhrn opatření stanovených právními
předpisy a zaměstnavatelem, která mají
předcházet ohrožení nebo poškození
lidského zdraví v pracovním procesu).
BOZP tvoří celá řada oblastí a problematik. Jedná se zejména o:
	management rizik (vyhledání a vyhodnocení rizik při práci, kategorizace
prací),
	technické a organizační požadavky
na pracovní prostředí, na organizaci
práce a na pracovní postupy,
	hygienu práce,
	zakázané práce a pracoviště (obecně
zakázané práce a práce a pracoviště zakázané některým skupinám
zaměstnanců),
	bezpečnost technických zařízení
(vyhrazených, tzn. elektrických,
plynových, tlakových a zdvihacích, ale
i ostatních),
	pracovnělékařské služby (kontroly pracovišť, zdravotní prohlídky
zaměstnanců, školení atd.),
	poskytování osobních ochranných
pracovních prostředků, mycích,
čisticích a dezinfekčních prostředků
a ochranných nápojů,
	ergonomie,
	bezpečnostní značení a signály,
	školení zaměstnanců a dalších osob,
	pracovní úrazovost a o nemoci
z povolání.
Základní právní předpisy BOZP
Požadavky na zajištění BOZP jsou definovány v celé řadě právních a ostatních
předpisů k zajištění BOZP (které to jsou,
definuje ustanovení § 349 odst. 1 zákoníku práce).
Jedná se o více než 80 právních předpisů, stovky technických norem a dalších ostatních předpisů k zajištění BOZP
(návody k použití atd.). Nejpodstatnějšími právními předpisy jsou:

	zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
	zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek BOZP,
	zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví,
	nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým
se stanoví podmínky ochrany zdraví
při práci,
	nařízení vlády č. 101/2005 Sb.,
o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.
Zaměstnavatel je povinen zajišťovat
a provádět úkoly v hodnocení a prevenci
rizik (všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění
BOZP a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat jejich působení).
Za plnění úkolů BOZP zaměstnavatele odpovídají vedoucí zaměstnanci na
všech stupních řízení v rozsahu svých
funkcí. Tyto úkoly jsou rovnocennou
a nedílnou součástí jejich pracovních
povinností. Vedoucí zaměstnanci jsou
povinni vytvářet příznivé pracovní podmínky a zajišťovat BOZP.
Vliv velikosti podniku na kompetence
v BOZP
	Má-li podnik nejvýše 25 zaměstnanců
a podnikatel má potřebné znalosti,
může tyto úkoly zajišťovat sám.
	Má-li podnik 26 až 500
zaměstnanců a je-li
podnikatel odborně
způsobilý, může tyto
úkoly zajišťovat sám.
Není-li, nebo má více
než 500 zaměstnanců, musí mít zajištěnu
odborně způsobilou
osobu k prevenci rizik.

1 roku, pokud osoba dokončila vysokoškolské vzdělání v oblasti BOZP) a úspěšným vykonáním zkoušky z odborné způsobilosti.
Odborové organizaci musí být umožněno projednání ustanovení odborně způsobilé osoby k prevenci rizik
a zákonem č. 309/2006 Sb. stanovených
podmínek musí být ustanoven koordinátor BOZP na staveništi. Podmínky pro
získání odborné způsobilosti jsou stejné
jako pro prevenci rizik.
Základní povinnosti zaměstnavatele
při zajišťování BOZP
Zajistit si v případě podniku nad 25 zaměstnanců pracovním poměrem nebo
obchodním vztahem odborně způsobilou osobu k prevenci rizik (dále jen
„OZO“).
Zajistit si lékaře, který bude poskytovat závodní preventivní péči (zdravotní
prohlídky zaměstnanců, kontroly pracovišť z hlediska ochrany zdraví, poradenskou činnost pro zaměstnavatele – např.
při budování pracovišť, zavádění technologií, opatření ke snížení rizik).
Sdělit zaměstnancům, které zařízení
závodní preventivní péče jim poskytuje
závodní preventivní péči a jakým druhům očkování a jakým preventivním
prohlídkám a vyšetřením souvisejícím
s výkonem práce jsou povinni se podrobit, umožnit zaměstnancům podrobit se

Odborná způsobilost
k provádění BOZP
Odborná způsobilost je
dána alespoň středním
vzděláním s maturitou,
odbornou praxí v délce
alespoň 3 let (resp. 2 roků,
pokud osoba dokončila
vyšší odborné vzdělání, či
pokračování na str. 6
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těmto očkováním, prohlídkám a vyšetřením v rozsahu stanoveném zvláštními
právními předpisy nebo rozhodnutím
příslušného orgánu ochrany veřejného
zdraví.
Vyhledávat a vyhodnocovat rizika
práce a stanovovat opatření k jejich
odstranění nebo alespoň k snížení jejich
působení (provádí OZO v úzké spolupráci s jednotlivými vedoucími zaměstnanci a lékařem závodní preventivní
péče). O výsledku informovat odborové
orgány.

Provést kategorizaci prací (provádí OZO v úzké spolupráci s vedoucími
zaměstnanci, lékařem závodní preventivní péče a orgánem ochrany veřejného
zdraví). Informovat zaměstnance o tom,
do jaké kategorie byla jím vykonávaná
práce zařazena.
Provést, případně provádět, opatření,
která vyplynula z vyhledání rizik, případně i kategorizace prací (zajišťují vedoucí
zaměstnanci).
Zajistit provádění lékařských prohlídek a měření rizikových faktorů, která
vyplynula z kategorizace prací, případně
zavést evidenci rizikové práce (zajišťují vedoucí zaměstnanci ve spolupráci
s lékařem závodní preventivní péče
a akreditovanou firmou).
Zajistit, aby zaměstnanec nevykonával
zakázané práce a práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti. Zajistit,
aby práce v případech stanovených
zvláštním právním předpisem vykonávali pouze zaměstnanci, kteří mají platný zdravotní průkaz, kteří se podrobili
zvláštnímu očkování nebo mají doklad
o odolnosti vůči nákaze.
Připomínám přijetí zákona č. 373/2011
Sb., o specifických zdravotních službách
a vyhlášku č. 79/2013 Sb. ze dne 26. března 2013 o provedení některých ustano-

vení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách (vyhláška
o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče).
Náklady spojené se zajišťováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je
povinen hradit zaměstnavatel; tyto
náklady nesmějí být přenášeny přímo ani nepřímo na zaměstnance.
Periodická prohlídka se provádí za účelem zjištění včasné změny zdravotního
stavu vzniklé v souvislosti se zdravotní
náročností vykonávané práce nebo stárnutím organizmu, kdy další výkon práce
by mohl vést k poškození zdraví posuzovaného zaměstnance, nebo k poškození
zdraví jiných osob.
(2) Periodická prohlídka u zaměstnanců
vykonávajících práci zařazenou podle
zákona o ochraně veřejného zdraví
a) v kategorii první se provádí
	1. jednou za 6 let, nebo
	2. jednou za 4 roky, jde-li o zaměstnance, který dovršil 50 let věku;
poprvé se provede v návaznosti na
periodickou prohlídku podle bodu 1,
b) v kategorii druhé se provádí
	1. jednou za 5 let, nebo
	2. jednou za 3 roky, jde-li o zaměstnance, který dovršil 50 let věku;
poprvé se provede v návaznosti na
periodickou prohlídku podle bodu 1,
c) v kategorii druhé rizikové a kategorii třetí se provádí jednou za 2 roky,
	d) v kategorii čtvrté jednou za 1 rok.
(3) Periodická prohlídka u zaměstnanců vykonávajících práci nebo činnost,
jejichž součástí je riziko ohrožení zdraví,
se provádí
	a) jednou za 4 roky, nebo
	b) jednou za 2 roky, jde-li o zaměstnance, který dovršil 50 let věku; poprvé se provede v návaznosti na periodickou prohlídku podle písmene a).
Jde-li o práce vykonávané na základě dohod o pracích konaných mimo
pracovní poměr, periodické prohlídky
u zaměstnanců první kategorie se neprovádějí. To neplatí v případě, kdy je práce
na základě těchto dohod u zaměstnavatele prováděna opakovaně a doba, na
kterou je práce opakovaně sjednávána,
je delší než lhůta pro provedení periodické prohlídky a zaměstnavatel provádění těchto prohlídek vyžaduje.
(1) Mimořádná prohlídka se provádí
za účelem zjištění zdravotního stavu
posuzovaného zaměstnance v případě
důvodného předpokladu, že došlo ke
ztrátě nebo změně zdravotní způsobilosti k práci nebo pokud dojde ke
zvýšení míry rizika již dříve zohledněného rizikového faktoru pracovních
podmínek.

(2) Mimořádná prohlídka se provádí,
pokud
a) ji nařídil orgán ochrany veřejného
zdraví podle zákona o ochraně veřejného zdraví nebo tak stanoví zákon
upravující využívání jaderné energie
a ionizujícího záření,
b) to v daném období vyžaduje zdravotní náročnost konkrétních pracovních podmínek,
c) došlo ke zhoršení pracovních podmínek ve smyslu zvýšení míry rizika
u rizikového faktoru, k němuž již byla
posuzována zdravotní způsobilost
zaměstnance,
d) bylo opakovaně zjištěno překročení limitní hodnoty ukazatelů biologického expozičního testu, popřípadě
na základě závěrů jiných vyšetření
prováděných za účelem sledování
zátěže organizmu působením rizikových faktorů pracovních podmínek,
e) byla při pracovnělékařské prohlídce zjištěna taková změna zdravotního
stavu zaměstnance, která předpokládá změnu zdravotní způsobilosti
k práci v době kratší, než je interval
periodické prohlídky, nebo
f) byl výkon práce přerušen
1. z důvodu nemoci po dobu delší než 8 týdnů, s výjimkou výkonu
práce v kategorii první podle zákona
o ochraně veřejného zdraví a nejde-li
o práci nebo činnost, jejíž součástí je
riziko ohrožení zdraví nebo nestanoví-li jiný právní předpis jinak,
2. v důsledku úrazu s těžkými následky, nemoci spojené s bezvědomím
nebo jiné těžké újmy na zdraví, nebo
3. z jiných důvodů na dobu delší než
6 měsíců.
(3) Mimořádná prohlídka se dále provádí na základě
a) žádosti předložené zaměstnavatelem z vlastního podnětu nebo
podnětu zaměstnance,
b) informace sdělené ošetřujícím
lékařem o důvodném podezření, že
změnou zdravotního stavu zaměstnance došlo ke změně zdravotní
způsobilosti.
(4) Při mimořádné prohlídce se provedou základní a další odborná vyšetření.
(1) Výstupní prohlídka se provádí na
základě žádosti zaměstnance, nebo
pokud tak stanoví jiný zákon, za účelem
zjištění zdravotního stavu zaměstnance v době ukončení výkonu práce,
a to s důrazem na zjištění takových
změn zdravotního stavu, u kterých lze
předpokládat souvislost se zdravotní
náročností vykonávané práce.
(2) Výstupní prohlídka se provádí při
a) ukončení pracovněprávního nebo
obdobného vztahu,
b) převedení na práci se sníženou
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zdravotní náročností ve smyslu
snížení míry rizika nebo na práci
konanou za příznivějších pracovních
podmínek, než ke kterým byla posouzena zdravotní způsobilost zaměstnance.
Na základě provedení výstupní prohlídky se nevydává lékařský posudek.
(3) Výstupní lékařská prohlídka se
neprovádí, jde-li o
a) práce zařazené do kategorie první
podle zákona o ochraně veřejného

zdraví a není-li součástí této práce
činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny
jiným právním předpisem, a pokud
u zaměstnance nebyla zjištěna v době
výkonu práce u zaměstnavatele
nemoc z povolání, ohrožení nemocí
z povolání nebo pracovní úraz,
b) výkon práce na základě dohod
o pracích konaných mimo pracovní
poměr, jestliže nebylo podle zákona
vyžádáno provedení vstupní lékařské

prohlídky a není-li podezření na změnu zdravotního stavu v souvislosti
s výkonem práce.
Zaměstnanec je povinen tyto lékařské
prohlídky absolvovat, zaměstnavatel
by je měl organizovat v pracovní době
a samozřejmě na své náklady. Podle
§ 101 odst. 6 zák. práce nesmí zaměstnavatel přenášet na zaměstnance náklady spojené se zajištěním ochrany a bezpečnosti práce.

Sociální zabezpečení | Ing. Marcela Hříbalová, specialistka odborové práce OS KOVO

Zápočet doby studia pro důchod
Narodil jsem se v lednu roku 1956. Po maturitě jsem vystudoval postupně dvě vysoké školy (studoval jsem v řádném studiu do svých třiceti let). Vím, že ještě nemám nárok na starobní důchod,
ale zajímalo by mě, jak se mi bude doba studia hodnotit. Můj syn se chystá na vysokou školu (letos
maturuje). Doslechl jsem se, že hodnocení dob se časem mění.
Pavel J., Vyškov

Hodnocení dob studia pro důchod spadá
do problematiky tzv.
náhradních dob podle nyní platného
zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém
pojištění. Náhradní doby „nahrazují“
plně nebo zčásti dobu pojištění (dříve zaměstnání). Počet let pojištění má
přitom význam jednak pro posouzení,
zda žadatel o důchod splnil zákonem
daný minimální počet let, což je kromě
dosažení důchodového věku podmínkou pro vznik samotného nároku na
starobní důchod. Jednak má také počet
let pojištění (případně včetně náhradních dob pojištění) zásadní vliv na výpočet výše procentní výměry starobního
důchodu.
Potřebná doba pojištění (do 31. 12.
2009 postačovalo 25 let) se v tomto
období prodlužuje na cílových 35 let dle
následující tabulky:

Důchodového věku dosáhnete v roce
2019 (dle přílohy zákona), vztahuje se na
vás tedy minimální doba pojištění pro
nárok na starobní důchod 35 let.
A nyní k době studia jako náhradní době.
Odpověď je poněkud složitější, protože
se do ní promítají novely zákona, které
postupně tuto problematiku pro mladší
generaci měnily (zpřísňovaly).
Dobu studia je především nutno pro
účely zákona rozdělit na dobu studia před 18. rokem věku pojištěnce
a na dobu studia získanou po 18. roce
věku, posuzuje se totiž různě.
	Nejprve uvedeme úpravu, která se
bude týkat (nedojde-li do roku 2019
ke změně) muže vašeho roku narození, a tedy i vás (nar. r. 1956).

kalendářní rok dosažení
důchodového věku

potřebná doba činí

před rokem 2010

25 let

v roce 2010

26 let

v roce 2011

27 let

v roce 2012

28 let

v roce 2013

29 let

v roce 2014

30 let

v roce 2015

31 let

v roce 2016

32 let

v roce 2017

33 let

v roce 2018

34 let

po roce 2018

35 let

Pro nárok na důchod se vaše doba studia před 18. rokem věku bude hodnotit v rozsahu 100 %. Právě tak se vám
tato doba studia před 18. roku věku
bude hodnotit 100 % i pro výpočet výše
důchodu.
Pro výpočet výše důchodu se vaše
doba studia před 18. rokem věku hodnotí opět 100 %. Avšak doba vašeho studia po 18. roce věku se pro výpočet již
hodnotí v rozsahu pouze prvních 6 let
a jen 80 %. Vzhledem k vaší neobvyklé
délce studia se toto ustanovení projeví výrazně negativně ve výši procentní
výměry budoucího důchodu. Zbylou
nehodnocenou dobu studia si případně
budete moci doplatit formou institutu
dobrovolného důchodového pojištění.
	Zásadně jiný je podle současně platné
právní úpravy zápočet doby studia
pro vašeho syna, který by letos zahájil
vysokoškolská studia.
V jeho případě se nebude hodnotit
pro důchod, a to jak pro nárok, tak pro
výpočet výše důchodu žádná doba studia. V úvahu by přišlo jedině dobrovolné
důchodové pojištění.
Pro vysvětlení – doba studia do 18. roku věku se přestala hodnotit dne 1. 1.
1996, s účinností „nového“ důchodového zákona č. 155/1995 Sb. a doba studia
po 18. roce věku se přestala hodnotit
dne 1. 1. 2010 s účinností novely tohoto zákona, nazývané nepříliš vhodně
„malá“ důchodová reforma.
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Bydlení | JUDr. Jitka Kociánová, poradce Sdružení nájemníků (SON) Praha

Řešíme problémy spojené s bydlením
Platba nájemného za zesnulého
V současné době probíhá dědické řízení po smrti mojí matky. Na byt, který užívala, si nikdo nečiní
nárok. Majitel domu ale odmítá přijmout nájemné, které mu platím, jako dcera svým jménem, do
doby, než bude dědictví uzavřeno, byt vyklizen a předán.
K. N., Plzeň
Ve vašem případě nepřešla práva a povinnosti z nájmu na člena
nájemcovy domácnosti, ale na vás jako
na nájemcova dědice.
Jako nájemcova dědička můžete nájem vypovědět s dvouměsíční výpovědní dobou do tří měsíců poté, co jste se
dozvěděla o smrti nájemce, o svém
dědickém právu a o tom, že práva
a povinnosti z nájmu nepřešla na člena
nájemcovy domácnosti, nejpozději však
do šesti měsíců od nájemcovy smrti.
Právo vypovědět nájem má i ten, kdo
spravuje pozůstalost. Obdobným způ-

sobem může vůči vám postupovat pronajímatel (§ 2283 obč. zák.).
Doporučuji, abyste se s pronajímatelem dohodli a věci si vysvětlili. Nájem
bytu můžete ukončit i dohodou, je-li to
možné s ohledem na délku dědického
řízení či předání bytu. Pokud dohoda
není možná, pak musíte nájem bytu
vypovědět (viz shora) a až do skončení nájmu, tj. po uplynutí dvouměsíční
výpovědní doby, popřípadě až do doby
předání bytu, musíte hradit nájemné. V případě, že pronajímatel i nadále
bude nájemné odmítat, skládejte je do
notářské úschovy a pronajímateli o tom

podejte písemné vyrozumění. Může se
jednat o notáře, který projednává pozůstalost po zesnulém nájemci.
Nájemcův dědic není povinen zaplatit
nájemné za dobu od smrti nájemce do
doby, než se dozvěděl o tom, že na něj
nájem přešel, neboť po tuto dobu neměl
objektivně možnost byt užívat.
S notářem se rovněž dohodněte tak,
abyste k datu ukončení nájmu mohla byt
vyklidit a předat pronajímateli. Z praxe
je známo, že některá dědická řízení jsou
zdlouhavá a byt pak není možné k datu
skončení nájmu vyklidit.

Telefonní linka a souhlas pronajímatele
Potřebuji pro zavedení telefonu v bytě souhlas pronajímatele? Potřebuji si zřídit internet u O2 přes pevnou telefonní
linku. Pronajímatel tvrdí, že bez jeho souhlasu to udělat nemůžeme. V nájemní smlouvě jsme o tom nic nenašli.
Jak to tedy je?
I. S., Kolín
Pokud už síť pro zavedení v domě je, tedy
by se jednalo o pouhé připojení pevné
linky v domě, bez jakéhokoliv zásahu do
domu pronajímatele, souhlas pronajímatele mít nemusíte. Je však slušností
pronajímateli oznámit, že se připojíte.
Uvádím to z toho důvodu, aby později nedošlo k nějakému nedorozumění.
V případě, že do domu ještě vedení
není provedeno, nebo sice je, ale muse-

lo by se kopat či vrtat, natáhnout lišta na
chodbě, provrtat stěna z chodby do bytu
apod., pak k tomuto souhlas pronajímatele rozhodně potřebujete a zároveň se
dohodnete o technickém provedení či
získáte informace, jaké zázemí pro telefonní linku se v domě nachází. V opačném případě se vystavujete nebezpečí,
že po vás pronajímatel bude požadovat
případnou škodu na jeho majetku.

Převod družstevního bytu do vlastnictví
Můj dotaz se týká převodu družstevního bytu z bytového družstva do osobního vlastnictví, kdy je členem bytového družstva jen jeden z manželů (členství
získal před manželstvím). Lze zajistit, aby převod bytu do vlastnictví nebyl
součástí společného jmění manželů a byl majetkem pouze jednoho z nich
(toho, který je členem družstva)? Musí druhý manžel o této transakci vědět?
Nebo je takový „nákup“ během manželství vždy součástí společného jmění
manželů?
K. L., Kroměříž
Členem bytového družstva s právem
nájmu družstevního bytu jste se stala
před uzavřením manželství, proto jste
jen vy členem družstva. Družstevní podíl
(družstevní byt) není ve vašem případě součástí společného jmění manželů
a nejste společnými členy družstva.
Proto družstvo má povinnost převést

družstevní podíl do vašeho výlučného vlastnictví. U převodu družstevního
podílu do vlastnictví člena družstva se
nejedná o klasickou koupi bytu. Obvykle
převod družstevního podílu do vlastnictví člena upravují stanovy nebo o převodu rozhodne členská schůze, která také
rozhodne o tom, jaké správní poplatky

(právní služba, katastr) a v jaké výši člen
za převod uhradí.
Ochrana nájemce – člena bytového
družstva, fyzické osoby – proti převodu bytu na jinou osobu je upravena
v občanském zákoníku v ustanoveních
o bytovém spoluvlastnictví.
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Místopředseda OS KOVO Tomáš Valášek:

Konto živelných pohrom OS KOVO je důležitým nástrojem solidarity
„Jde nám o to, revitalizovat hlavní myšlenku
odborů, tedy solidaritu,
která se v posledních
letech vytrácí i z odborového hnutí, což je skutečnost, nejde pouze o můj
dojem. Myslím, že Odborový svaz KOVO
má v ‚Kontu živelných pohrom’ jeden
z mála účinných a funkčních nástrojů
solidarity. Jedná se o vzájemnou a rychlou pomoc mezi odboráři, pokud se některý z nich ocitne vinou živelné pohromy v nouzi,“ řekl nám místopředseda OS
KOVO Tomáš Valášek, kterého jsme se
zeptali na současný stav a využívání konta živelných pohrom OS KOVO.
	Co na kontu nejvíce oceňuješ?
Důležité je, že jako svaz umíme rychle
pomoci. Samozřejmě je to podmíněno
tím, že základní organizace odvádějí
dobrovolný příspěvek, který činí minimálně deset korun na jednoho člena.
Přestože jsme v minulých letech vypláceli různé částky postiženým, stav konta
činil k 31. 12. 2015 celkem 10 026 147
korun. Což vypovídá i o tom, že se
s penězi dobře hospodaří a jsou pro členy stále k dispozici.
	Je podle tvého názoru informovanost o této pomoci dostatečná?
Bohužel jsem se v posledních letech
setkal s tím, že jako odborové hnutí neumíme prodat leckdy vynikající výsledky
naší práce. Velmi se mi v této záležitosti líbil postup předsedy VZO OS KOVO
v OEZ Letohrad, s. r. o., Ladislava Maixnera. Je ukázkovým příkladem, jak se to
má dělat. Základní organizace dala příspěvek na konto živelných pohrom, její
člence se pak přihodilo neštěstí, vyhořel
dům. Jako Odborový svaz KOVO jsme
dokonce uplatnili určitou výjimku, aby
jí mohla být poskytnuta pomoc z konta. Když pomoc přišla, předseda udělal
přesně to, co se má: zorganizoval přímo
v továrně krátkou přestávku ve výrobě
a před několika desítkami pracovníků
předal postižené tuto finanční částku. Krátce objasnil, o co jde a jak svaz
pomáhá svým lidem. A přítomní mu
zatleskali. Jde, myslím, o krásný příklad,
jak bychom vždy měli důsledně postupovat, a na co jsme možná v posledních
letech pozapomněli.
	Chystají se tedy nějaké další kroky?
V současnosti se opět obracíme na
základní organizace, aby přispěly na

konto živelných pohrom, protože nikdy
nevíte, co a kdy se komu přihodí. Opět
chceme lidem připomenout, že konto
tady je pro ně. Aby mohlo být někomu
pomoženo, musí základní organizace
splňovat podmínky, dané stanovami. To
znamená nejen odvádění 25procentního podílu z členských příspěvků přímo
na svaz, ale i zda sám postižený člen
platí řádně příspěvky u své mateřské
organizace, a jsou zde ještě některé další atributy, jako například délka řádného
členství v OS KOVO. Jinými slovy i disciplína a plnění povinností patří k pilířům,
které umožňují uskutečňovat odborovou solidaritu v praxi.
Komu už konto pomohlo…
Z konta živelných pohrom OS KOVO není
často možno uhradit škody v plné výši,
protože jsou mnohdy bohužel značné.
Všichni oslovení předsedové ZO a určitě i postižení však oceňují především
rychlost, s jakou jim odbory pomohly
– většinou poskytnou prostředky rychleji, než pojišťovny vypořádají škodu.
A ne nadarmo se říká – kdo rychle dává,
dvakrát dává. Níže uvedené příklady
dokumentují rychlou pomoc svazu jeho
členům při nejrůznějších nepříjemných
událostech, jaké jen mohou v životě
nastat.

Ladislav Maixner,
předseda
VZO OS KOVO v OEZ
Letohrad s. r. o.:
„Z konta živelných pohrom OS KOVO jsme
čerpali celkem třikrát,
pokaždé kvůli požárům. Dvakrát v roce
2013 – jednou ve výši 15 000 korun,
podruhé 25 000 korun. Poslední případ nastal v roce 2016, kdy jsme vypomohli částkou 20 000 korun. Dvakrát
se jednalo o členy a jednou o členku
naší organizace.“ Dále nám popsal uvedené události: Například děti jednoho
kolegy si hrály na schovávanou v krytu
přikrytém dekou, maminka je zavolala
na večeři, deka spadla na rozpálenou
lampičku, chytla a dětský pokoj vyhořel.
Druhá podpora byla členovi, kterému
vznikla na domě škoda až jeden milion
korun – došlo k samovznícení chemikálií. Vyhořela celá obytná část. Poslední
příhoda z roku 2016 vznikla tak, že od
naložených kamen chytla dřevěná zeď,
vyplněná vatou. Dřevo se samovznítilo
a obývací pokoj vyhořel až po střechu.

Karel Předota, předseda ZO OS KOVO
Kuličky Prachatice:
I zde v posledních několika letech potřebovali
celkem pomoci ve třech případech, kdy
byli členové jejich základní organizace
postiženi požáry. „Koncem minulého roku to byl konkrétně požár v bytě, naše
členka dostala finanční podporu zhruba
do desíti dnů. Šlo o dobrou první pomoc.
Částka byla, myslím, kolem 18 000 korun
a jistě nenahradila všechny vzniklé škody, ale byla poskytnuta bez zbytečných
odkladů,“ zdůraznil K. Předota. Byli jsme
rádi, že se vše vyřídilo operativně a je
vidět, že pomoc z tohoto konta OS KOVO
funguje, jak má.

Drahomír Volf,
předseda ZO OS KOVO
BRANO SBU CS
Rakovník:
„V prosinci roku 2014 mezi vánočními
svátky našemu kolegovi vyhořel byt, protože v noci došlo snad ke zkratu v televizním přijímači, televize vybuchla a vyhořel
obývák i s kuchyní,“ popsal nám další neštěstí D. Volf. „Po Novém roce za
mnou dotyčný odborář přišel s tím, že
na nástěnce získal informace o pomoci
odborů v podobných případech. Kontaktoval jsem ihned tehdejšího místopředsedu pana Endlichera, a jakmile
byla poskytnuta základní dokumentace
o škodě, v tomto případě fotografie zničeného zařízení a místností, byla žadateli
vyplacena částka 15 000 korun. Pomoc
se mu jistě hodila, protože celková škoda dosáhla 200 000 korun a na peníze
od pojišťovny musel čekat zhruba čtyři
měsíce. Od svazu dostal pomoc v podstatě do týdne od podání žádosti. Za tyto
prostředky mohl začít s opravami ihned.
Nechal opravit popraskaná okna a začal
připravovat interiér pro zednickou firmu
v teple. Nemusel čekat do jara. Toho si
(ev)
cení nejvíce.

Volejte výhodně s T-Mobilem
Nový T-Mobile program pro členy
OS KOVO byl spuštěn 21. 3. 2016.
Informace o zvýhodněných tarifech
získáte na webové stránce Intranetu
svazu. Členové ZO se mohou informovat i u svého představitele ZO OS
KOVO nebo na příslušném regionálním pracovišti.
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Vydejte se na výlet do historie
Letos už od Velikonoc opět otevírají své brány naše hrady a zámky. Kam se vypravit na výlet?
Přinášíme několik tipů na místa, kde to stojí za to.
Zámek Velké Losiny

Zámek Hradec nad Moravicí

Zámek Velké Losiny
Na okraji obce Velké Losiny stojí zámek,
který je jednou z nejkrásnějších ukázek
moravské renesanční architektury. Návštěvníky láká nejen nádhernými interiéry. V 17. století neblaze proslul drastickými inkvizičními čarodějnickými procesy.
Zámek nabízí dva prohlídkové okruhy.
Zámecké expozici dominuje rytířský sál,
kde najdete mimo jiné jedny z nejstarších kachlových kamen u nás. Otevřeno
je od Velikonoc, v dubnu o víkendech
vždy od 9 do 15 hod.
Vodní zámek Blatná
Najdete ho necelých sto kilometrů jižně od Prahy. Stojí na malém ostrůvku
uprostřed rybníku a společně s Čer-

venou Lhotou patří mezi nejkrásnější
vodní zámky na jihu Čech. Kromě návštěvy zámku stojí za prohlídku park
s rozlohou 42 ha. Celý je protkán potůčky, mostky a cestičkami s nádhernými
alejemi, takže o romantiku není nouze.
Oblíbenou atrakcí zámeckého parku je
početné stádo daňků skvrnitých, kteří se
zde pohybují volně a jsou velmi krotcí.
Otevřeno je už od 25. 3. V dubnu 2016 je
otevřeno o víkendech od 10 do 16 hod.
Zámek Hradec nad Moravicí
Tento zámek na Opavsku patří mezi
národní kulturní památky. Areálu dominuje tzv. Bílý zámek, který byl v minulosti kvůli opravám dlouhodobě z velké
části uzavřen. Kromě toho zde najdete

Hradní zřícenina Rabí je tou největší na území
naší republiky

Červený zámek a vodárenskou Bílou
věž. Ta stojí u vstupu do nejrozsáhlejšího parku celého kraje. V dubnu je otevřeno o víkendech od 10 do 16 hodin.
Rabí
Za největší hradní zříceninou u nás se
musíte vypravit do okresu Klatovy. Hrad
Rabí, jehož kořeny spadají do 14. století,
navštíví každoročně kolem 70 000 lidí.
S průvodcem můžete projít rovnou dva
okruhy. Hrad Rabí je ideálním místem
pro rodinný výlet – v okolí najdete spoustu upravených cyklostezek, hustou síť
turistických tras a svézt se můžete také
na lodi po blízké řece Otavě. V dubnu je
otevřeno víkendech od 10 do 16 hod.

Tzv. hotové brýle používat jen výjimečně
Podle statistik potřebuje téměř každý
člověk ve věku nad 40 let brýle na čtení.
Navíc přes deset procent Čechů nenosí
brýle, i když by je potřebovali. Samostatnou skupinu tvoří lidé, kteří se rozhodnou řešit problémy se zrakem nákupem
levných brýlí v drogeriích, na čerpacích
stanicích nebo v tržnicích. Jejich nákupem si ale mohou zadělat na vážné problémy. Některá poškození zraku mohou
být i nevratná. „Volně prodejné brýle se
hodí pouze pro lidi, kteří mají na každém
oku stejný počet dioptrií a netrpí žádnou
další vadou. Takových lidí je poměrně
málo. Volně prodejné brýle jsou určeny
pouze na čtení. Nekorigují astigmatismus, což je vada, která snižuje zrakovou ostrost a znemožňuje rozeznávání
nejrůznějších detailů. Řada lidí přitom
vůbec nemusí vědět, že jím trpí,“ říká
Pavel Stodůlka, přednosta sítě očních
klinik Gemini.

Hotové brýle by lidé měli používat
pouze jako nouzové řešení. „Takové brýle se dají použít jen na krátkodobé čtení, například etikety v obchodě. K tomu
se také asi před třiceti lety v USA začaly vyrábět. Bez přestávky by se neměly
nosit déle než hodinu. Nejsou totiž přesně nastavené na oči konkrétního člověka a mohou spíše uškodit než pomoci.
Špatně vycentrované brýle mohou způsobit šilhání, bolesti hlavy nebo rychlejší únavu,“ uvádí Pavel Stodůlka. Stejný
lékař doporučuje vždy před nákupem
brýlí návštěvu očního lékaře. Ten může
vedle dioptrické vady odhalit i závažnější
onemocnění, jako je například poško-

zení sítnice, šedý nebo zelený zákal či
různé záněty očí. Včasné odhalení problému je pro jeho léčbu zásadní. Navíc
lékař dokáže odhalit i onemocnění, která nemají se zrakem mnoho společného
– nejčastěji je to cukrovka.
(fav)

Náš tip pro čtení drobných etiket v obchodech: dá se vyřešit i lupou.
Majitelé tzv. chytrých telefonů si ji mohou kdykoli bezplatně stáhnout do
svých přístrojů…
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Správné znění tajenky z čísla 4: Mezinárodní den žen má svůj původ v USA. Správně luštil a štěstí při losování měl Leo Plaček
z Prostějova Blahopřejeme! Dostane výhru od vydavatelství Enigma, které připravuje naši křížovku. Je také vydavatelem časopisu
Křížovky pro každého (další čísla vychází 12. a 26. dubna). Na tajenku z tohoto čísla čekáme do 20. dubna na doručovací adrese
redakce nebo na e-mailu: novakova.miloslava@cmkos.cz.

