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Sociální zabezpečení

Kdy vzniká nárok na starobní
důchod

Bydlení

Kdo platí za revize elektroinstalac
e
v pronajatých prostorech

Soutěž o pobyt u moře

Nezapomeňte nahlásit potřebné
údaje o nových členech

Nový seriál

ice

Po stopách kovácké trad
v českých zemích

Milan Suchánek a Jaroslav Chladil se
chystají k vytažení sýrové koule z kotle

Se sýry zrají i odbory

Takových koulí vytáhnou z kotlů během jedné směny v průměru kolem
tří stovek. Podle toho, kolik je k dispozici mléka. Děje se tak v předklonu
a jedna váží asi 90 kg, takže pěkná dřina. Koule se pak rozděluje na 2 části,
které jsou základem pozdějšího parmazánového bochníku.

Byli jsme v sýrárně Brazzale Moravia, a.s.
Členové OS KOVO v podniku, který je největším producentem
tvrdých sýrů na světě? Jde to vůbec dohromady? Jde. Společnost Brazzale Moravia v Litovli je toho důkazem. Historie této
sýrárny, jejíž původní název zněl Orrero, sahá do
seminář
Převážně mladé tváře bylo možné
vidět na mezinárodním semináři,
který se ve dnech 12.–13. května
konal v pražském kongresovém
centru Olšanka. Zabýval se tak
ožehavými tématy, jako jsou
zvyšování povědomí o odborech
a získávání nových členů. Seminář
pořádal OS KOVO ve spolupráci
s Nadací Friedricha Eberta
a bližší informace
o něm najdete na str.
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poloviny 90. let, kdy se paní Marie Martinů, původem z Mohelnice a žijící v italské Modeně v oblasti výroby sýru Parmigiano Reggiano, rozhodla vybudovat stejnou řemeslnou sýrárnu
i u nás a vyrábět na Hané sýr stejného typu s dlouhou dobou
zrání. V říjnu roku 1996 se
v podniku, jehož stavba si vyžádala 21 milionů korun, narodil první sýrový bochník. Letos
tomu tedy bude dvacet let.
Sýry ale z počátku neměly potřebnou kvalitu a firma
měla potíže. To je důvod, proč
v roce 2001 do Litovle přichází italská rodinná společnost
Brazzale, která má s výrobou
sýrů dlouholeté zkušenosti.
Pro ČR se podle svého prezidenta Roberta Brazzaleho
rozhodla proto, že zde našla
pokračování na str. 3

Nejstarší kovák má 102 let!
Již 102 se let dožil 6. 5. 2016
pan Oldřich Krejčí z Kyjova,
člen ZO OS KOVO Šroubárna
Kyjov. Narodil se v roce 1914
ve Svatobořicích – Mistříně.
Odborářem se stal v 17 letech,
v továrně ve Svatobořicích.
První záznam v jeho členské
knížce Svazu kovodělníků je
z 1. června 1931.
Jménem OS KOVO přišel panu Krejčímu
k neobyčejnému životnímu jubileu blahopřát
i místopředseda svazu Libor Dvořák

více

strana
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Panenka ve slováckém kroji je symbolem
životní záliby pana Oldřicha Krejčího
v lidových tancích a písničkách
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Exotický úspěch handicapované sportovkyně

Šest úspěšných absolventů ze Středního odborného učiliště v Domažlicích

V polovině března vyrazila vsetínská handicapovaná atletka Mirka
Obrová do Spojených arabských emirátů. Mirka je členkou ZO OS
KOVO Zbrojovka Vsetín, pracuje v Austin Detonator s.r.o. Reprezentuje Atletický klub Olomouc a závodila ve vrhu koulí a hodu diskem.
Během týdne se v emirátech zúčastnila hned dvou mezinárodních závodů, nejprve v městě Sharjah a následně přímo v Dubaji. V konkurenci
závodníků z téměř padesáti států se rozhodně neztratila a domů přivezla bronzovou medaili z disciplíny vrh koulí. Oba turnaje organizovala arabská atletická vozíčkářská asociace.
Prvním závodem byl 6. ročník Mezinárodního otevřeného atletického
mítinku v městě Sharjah, kterého se zúčastnilo asi 350 závodníků v nejrůznějších sportech a kategoriích. Právě zde se Mirce Obrové podařilo
dosáhnout na bronzovou příčku ve vrhu koulí. V disku skončila pátá.
Ve druhém závodu v Dubaji byla konkurence ještě větší. Celkový počet
závodníků byl kolem sedmi set. I když dosáhla téměř stejných výkonů
jako v prvním závodu, v kouli zde obsadila páté místo a v disku osmé.
Gratulujeme. 					
(red)
Mirka Obrová s bronzovou medailí za vrh koulí
v exotickém prostředí Spojených arabských emirátů,
kde se konaly závody handicapovaných sportovců

Vzdělávání překračuje hranice
Šesti žákům 4. ročníku Středního odborného učiliště v Domažlicích oboru mechanik-seřizovač byly dne 29. 4. 2016 v obřadní síni domažlické radnice předány Certifikáty IHK Regensburg
(osvědčení o profesním vzdělání a znalosti němčiny). Po dobu čtyř let
totiž absolvovali intenzivní kurzy odborné němčiny, speciální školení, odbornou praxi v německých firmách a úspěšně složili závěrečnou zkoušku. Slavnosti se zúčastnili zástupci hospodářské komory z Regenburgu
a družebních škol z Chamu a Regensburgu, vedení školy a v neposlední
řadě rodiče studentů. Ve škole dlouhodobě působí základní organizace
OS KOVO. Specialisté Regionálního pracoviště OS KOVO v Plzni v rámci
spolupráce s vedením školy již několik let pomáhají budoucím absolventům získávat praktické informace pro první vstup do zaměstnání. Na
pravidelných besedách studenty posledních ročníků informují jak o pracovním právu, tak o BOZP a základech sociálního dialogu. Letošního
cyklu besed se zúčastnilo více než 140 studentů z domažlické školy a její
pobočky ve Stodu. 		
			
(Jš)

Odborářské probouzení v Humpolci
„Dobré ráno – probuďte se!“ To byl název akce, kterou 8. května
na parkovišti u svého podniku uspořádali kováci ze ZO Zexel Valeo
Humpolec. Nechtějí totiž nečinně přihlížet k tomu, jak vedení podniku neřeší závažné problémy firmy. Jak nám řekl předseda ZO Miloš Král, jde zejména o zastavení odchodu zkušených pracovníků,
nastavení lepších pracovních a mzdových podmínek, zabránění zneužívání agenturních pracovníků jejich převedením do kmenového
stavu a vytvoření rovných podmínek pro všechny zaměstnance. Akci,
na které nechyběly ani hudba či zábavné atrakce pro děti i dospělé,
svou účastí podpořili i předseda OS KOVO Jaroslav Souček a zmocněnec KS OS KOVO Kraje Vysočina Roman Bence. Mnohé účastníky
podnětná iniciativa odborářů také skutečně probudila, což potvrdili
svým souhlasem s jejich požadavky. 			
(fav)

Spolupráci chtějí dále prohlubovat
Na regionálním pracovišti OS KOVO v Plzni se 2. května uskutečnilo jednání s představiteli koncernové a evropské rady zaměstnanců společnosti KION Group. Během jednání, jehož cílem bylo prohloubit vzájemnou spolupráci, zástupci německé strany své postoje
a návrhy k tomuto tématu přiblížili formou prezentace o formách
práce a činnosti koncernové a evropské rady zaměstnanců KION.
Ing. Kužel představil OS KOVO a činnost RP Plzeň v regionu a seznámil německé kolegy s odlišnostmi působení odborů v ČR. Hovořilo se
také o rozdílech v pracovním právu obou zemí a o vlivu německých
majitelů firem při působení v Čechách. Návštěva představitelů koncernové rady a EPR KION Group pokračovala 3. května prohlídkou
nedávno postavené a otevřené továrny KION v Ostrově u Stříbra.
Na fotografii jsou zleva účastníci jednání: předseda koncernové rady
KION Özcan Pancarci, tlumočník Petr Arnican, pracovnice koncernové rady Ramona Woop, předseda Evropské podnikové rady KION
Denis Heljic, vedoucí RP OS KOVO Plzeň Ivo Kužel, předsedkyně
1. ZO OS KOVO Stříbro Jana Bouzková, pracovnice EPR KION Carolin
Reilling a místopředseda koncernové rady KION Jörg Milla.
(ik)
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nejlepší podmínky pro další rozvoj svého tradičního byznysu.
Na rozdíl třeba od Polska, kde jsou dodavatelé mléka příliš malí a nedokáží garantovat maximální kvalitu, ČR stále ještě těží ze zděděné velkovýroby. Z velmi
kvalitního mléka, vynikajícího chovatelství a příznivého klimatu, což podle slov
italského podnikatele dovoluje vyrábět
sýry dokonce lépe než doma v Itálii. Důkazem nejvyšší kvality je litovelský sýrový bochník s názvem Gran Moravia. Je
to i cenově výhodnější, a firma tak může
soutěžit o dodávky na všechny světové
trhy. Svou roli určitě sehrály i investiční
pobídky ze strany českého státu.
Od vstupu Italů firma prosperuje.
A investuje do dalšího rozvoje, protože jak říká její prezident Brazzale „když
někde zakládáte výrobu, děláte to s tím,
že tam bude fungovat dalších sto, dvě
stě let“. Zpracovatelská kapacita podniku roste. Z původních 6000 litrů mléka,
je to dnes kolem 440 000 litrů, z nichž
lze denně vyrobit kolem 25 tun tvrdého
sýra, který pak dozrává v litovelských
a italských skladech. Do konce roku
2018 by se podle firemních údajů její
kapacita měla postupně zvýšit na milion

Předseda ZO Jan Vala před vstupem do sýrárny

Sýrař Jan Robert u jednoho z kotlů, kterých je plná
celá hala. Vaří se mléko a syrovátka, přidává se
speciální zahušťovadlo. Pak za neustálého míchání
vzniká hmota, ze které se rodí sýr…

litrů mléka denně. Sloužit má k výrobě
parmazánu Gran Moravia. Ze zbytku by
měla být sýřenina, která je polotovarem pro další druhy sýrů, např. provolone a verena.
Už v roce 2015 tržby společnosti
Orrero poprvé překročily hranici dvou
miliard korun.
Dnes podnik v Litovli dává práci třem
stovkám lidí. Platy tu i podle odborářů
byly slušné, překračovaly průměr v regionu. Už tomu tak ale není, zatímco
v okolí mzdy rostou, v sýrárně spíše

Sýrové bochníky směřují do haly, kde vysychají a dostávají správný tvar

stagnují. Z 270 zaměstnanců
z dělnických oborů je 49 v odborech. Zdánlivě málo. Ale ještě loni jich bylo pouze 6… A ti se
hlásili k potravinářským odborům. Organizace prý fungovala,
ale spíše jen na papíře.
Skomírání ukončilo poznání, že jinde
je tomu jinak a zaměstnanci mají účinnější oporu. Z toho pramenilo loňské
rozhodnutí přestoupit do OS KOVO.
S některými členy nové ZO se setkáváme v jedné z litovelských restaurací.
Přicházejí v době svého volna. Hovoří
o všem. O nedostatečné informovanosti, mzdách a příplatcích i o červených
tečkách a pokutách, kterými prý někteří
nadřízení vůbec nešetří. Řeč je i o přetrvávajícím strachu mnoha zaměstnanců
do odborů vstoupit. Když se ptám, jak
se ho zbavili sami, spontánní odpověď
zní: Naštváním. Už jsme měli dost toho,
aby nás někdo stále viděl jako ovce, které se podřídí všemu. I ti odvážní ale vědí,
že změnit zažité povědomí bude během
na dlouhé trati a že mnohé se musí ještě učit. I proto na improvizované besedě
zavládne ticho, když zmocněnec krajského sdružení Zdeněk Zecha vysvětluje, jak
je třeba v tom či onom případě postupovat. Ačkoli během debaty zaznívá nespokojenost se současným stavem, jednota
panuje v názoru, že odbory nejsou namířeny proti zaměstnavateli, ale že jde o to,
jak řešit problémy, které lidi trápí.
Mnohé se odráží v návrhu kolektivní
smlouvy, kterou odboráři už předali zaměstnavateli. Jak se k ní postaví a k dialogu s odbory? Na naše otázky odpovídal písemně. Na první dvě odpověděl
sám prezident společnosti Roberto
Brazzale.
	Jak vnímáte odbory? Dokážete si představit, že dialog s nimi může být pro
podnik přínosem? Za jakých podmínek?
Určitě mohou být pro podnik pomocí za
podmínky, že cílem obou stran jsou zájmy
podniku.

	Dialog samozřejmě není vždy jen o věcech, které jsou příjemné. Jste připraven i na takovou diskusi?
Život podniku je tvořen diskusemi. Diskuse je samotnou podstatou života podniku.
Také generální ředitel podniku Ing. Jiří
Nikl byl velmi stručný. Na otázku, jak hodnotí skutečnost, že odboráři přišli s návrhem nové kolektivní smlouvy, odpověděl:
„Kolektivní smlouvu máme s odbory uzavřenou již od loňského roku. Předpokládáme, že jednání o prodloužení a případných
úpravách stávající smlouvy bude probíhat
pokračování na str. 4

V této hale sýry dozrávají. Některé i déle než rok.
Produkce pak jde z 95 % na export
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na základě zkušeností z uplynulého roku.“
I z těchto odpovědí je zřejmé, že potřebu dialogu vnímají obě strany. Zaměstnavatel se musí v každém případě
připravit na to, že situace se poněkud
změnila. I on se musí naučit, že odboráři
nebudou jen poslušně přikyvovat. Předseda ZO Jan Vala k tomu říká: „Máme teď
podporu, kterou jsme neměli. Ať už materiální, kdy dostáváme různé tiskoviny
o tom, na co máme právo a jak ho uplatnit. Není také žádným problémem, když
něco potřebujeme, kdykoli zavolat, a někdo za námi přijede. Dokonce ještě ten
samý den, kdy nějaký problém vznikne…
Dřív jsme žádnou takovou podporu neměli. A nejde jen o to, že se dovídáme,
jaká máme práva. Je tu i zájem o informace, jak pracujeme my. A máme možnost to pak společně probrat a společně
hledat cesty, jak věci řešit. Taková zpětná vazba u potravinářů dříve prostě neexistovala. S OS KOVO se prostě cítíme
na úplně jinačí startovní čáře.“
První jednání se zaměstnavatelem
bylo stanoveno na 12. května. Nedopadlo dobře, zástupci zaměstnavatele
o nové smlouvě odmítali jednat. Od-

Účastníci schůzky se zájmem vyslechli, co k jejich
problémům říká zmocněnec KS Zdeněk Zecha

Součástí společné návštěvy zástupců OS KOVO a ČMKOS v Kunovicích
byla i návštěva provozu místní letecké továrny – výklad návštěvníkům
podává mimo jiné pracovník kooperace Jaroslav Jelínek (vpravo)

boráři ovšem už dopředu očekávali, že
jednání nebude jednoduché. I budování korektních vztahů a vzájemné důvěry
bude tedy vyžadovat čas. Podobně jako
zdejší sýry. Jisté už dnes ale také je, že

jen rovnoprávný dialog se může stát
můstkem k sociálnímu smíru a vytvořit
základnu, na které firma může stavět.
Ku prospěchu všech.
				
Text a foto: fav

V roce 2016 tedy završí 85 let členství
v odborech! Bezpochyby je nejstarším
aktivním kovákem v Čechách. Informace o nejstarších členech odborů v Evropě a ve světě bohužel nemáme, ale jistě
by i zde těžko hledal sobě rovného. Pan
Krejčí je celý život aktivním člověkem,
stál i na začátku budování šroubárny
v Kyjově před 65 lety. Nastoupil sem
4. 10. 1950, jednalo se tehdy o tzv. výstavbu hutního závodu na zelené louce.
Šroubárně i odborům zůstal po zbytek

života věrný. Neobyčejnou čilost a přehled si zachovává stále. Sleduje televizi,
čte knihy, vyráží na výlety, píše na počítači. Ještě donedávna se aktivně věnoval i folkloristice, ve více než 90 letech
věku ukazoval mladší generaci lidových
tanečníků slovácké národní tance.
A co by popřál odborům a jejich členům? Podle jeho názoru, pokud budou
odbory stále sledovat především sociální politiku, pořád budou mít co říci
i v dnešní době.
(foto + text ev)

dokončení ze str. 1

Mezi gratulanty nemohl chybět předseda
ZO OS KOVO Šroubárna Kyjov Luděk Jagoš

dokončení ze str. 1

Společně hledali cesty k posilování odborů
Byla to skutečně zajímavá a podnětná
akce, na jejímž uspořádání se společně
podílely OS KOVO a německá sociálnědemokratická Nadace Friedricha Eberta.
Vedle členů OS KOVO z různých konců
České republiky se semináře, který se
konal v pražském kongresovém centru
Olšanka, zúčastnili i mladí odboráři z Německa, zastupující německou odborovou
ústřednu DGB a Sjednocený odborový
svaz pracovníků služeb ver.di. Moderoval ho místopředseda OS KOVO Tomáš
Valášek a byl rozdělen do tří tematických
bloků: Zvyšování povědomí o odborech,
získávání nových členů a práce s mladými v podnicích a osvěta o odborech na
středních odborných učilištích. Hovořilo
se tedy o problémech, které jsou z hlediska budoucnosti odborů vysoce aktuál-

ní, a to na obou stranách hranice. Ačkoli
v Německu a ČR jsou odlišné podmínky
pro jejich řešení, seminář ukázal, že i tak
se dají mnohé poznatky a zkušenosti využít. A to jak ty německé, tak i ty české.
Němci například hovořili o tom, že odbory by se ve své práci neměly omezit jen na
to, co se děje v konkrétním podniku, ale
vedle mezd či pracovních podmínek by
se měly vyjadřovat k celospolečenským
tématům. K tomu, co pálí mladé i starší
lidi a k čemu zatím nedostávají uspokojivé odpovědi. Totéž uváděli i účastníci
z ČR. Shoda vládla i v tom, že motivací
pro vstup do odborů nemohou být nějaké poučky a obecné fráze. Hovořilo se tak
třeba o tom, že při získávání nových členů je nutné vědět, jaké problémy je konkrétně trápí a co by je mohlo proto pro

vstup motivovat, a podle toho k nim pak
individuálně přistupovat. A i poté, co lidé
do odborů vstoupí, je třeba s nimi dále
v tomto duchu pracovat. Čili pečovat o to,
aby tu stále byla potřebná zpětná vazba.
Shoda panovala i v tom, že něco podobného bude vyžadovat zvýšení profesionalizace odborů. České účastníky rovněž
zaujaly německé zkušenosti, pokud jde
o začleňování agenturních pracovníků.
Výměna zkušeností k oslovování veřejnosti a získávání nových členů byla věcná, účastníci do debaty vstupovali spontánně, nikdo se nenudil, jak se někdy na
podobných akcích bohužel stává. I proto
se na semináři dospělo k závěrům, které
bude nejen možné, ale i potřebné použít
pro další práci. V Kováku se k podnětnému semináři vrátíme v příštím čísle. (fav)
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Sociální zabezpečení | Ing. Marcela Hříbalová, specialistka úseku odborové práce OS KOVO

Kdy vzniká nárok na starobní důchod
Mám 4 sourozence. Matka se narodila v únoru roku 1958. Zjistila si, že její důchodový věk při výchově
pěti dětí činí 58 let + 4 měsíce, čili dosáhne ho v červnu 2016. Nechala si poslat z ČSSZ tzv. informativní
osobní list pojištění. Podle něho bude mít k červnu 2016 odpracovanou dobu (včetně náhradních dob
pojištění) 28 let. Na OSSZ ji upozornili, že ve svém důchodovém věku nebude mít nárok na starobní
důchod (ani předčasný), protože bude mít málo let pojištění. Co jí můžete poradit?
										
Lubomír T., Přelouč
Důchodový věk mají,
nárok na penzi ne.
Překvapení pro stále více lidí. Mezi lidmi
je zakořeněná představa, že pro nárok
na starobní důchod stačí odpracovat
25 let. Tak tomu dlouhá léta, ještě dle
současného zákona č. 155/1995 Sb.,
bylo. Od roku 2010 se však postupně
prodlužuje doba pojištění potřebná pro
nárok na starobní důchod, a to v závislosti na důchodovém věku, který se rovněž postupně zvyšuje.
Do potíží se tak dostávají například
ženy, které odpracovaly jen 25 let či
20 let, protože zůstaly po určitou dobu
v domácnosti, aby se mohly lépe starat o své děti. Může jít i o umělce, kteří
si v předchozích letech nemuseli důchodové pojištění platit kvůli nepravidelným příjmům. Do potíží se mohou
dostat i lidé, kteří přišli v posledních
letech o práci a nepočítali s tím, že
se doba nezaměstnanosti započítává
od roku 1996 jako takzvaná náhradní
doba pojištění již s určitým omezením.
Potřebná doba pojištění se prodlouží až na 35 let
Od roku 2010 se postupně prodlužuje
doba pojištění potřebná pro nárok na
starobní důchod, a to v závislosti na
Potřebná doba pojištění pro kalendářní rok, ve kterém je dosaženo
důchodového věku
kalendářní rok
dosažení
důchodového věku

potřebná
doba činí

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

Kdy také vznikne nárok na penzi
získaná doba pojištění

při dosažení důchodového věku

15 let

před rokem 2010 alespoň 65 let

16 let

v roce 2010 věku alespoň o 5 let vyššího,
než je důchodový věk muže stejného data narození

17 let

v roce 2011 věku alespoň o 5 let vyššího,
než je důchodový věk muže stejného data narození

18 let

v roce 2012 věku alespoň o 5 let vyššího,
než je důchodový věk muže stejného data narození

19 let

v roce 2013 věku alespoň o 5 let vyššího,
než je důchodový věk muže stejného data narození

20 let

po roce 2013 věku alespoň o 5 let vyššího,
než je důchodový věk muže stejného data narození

důchodovém věku, který se rovněž postupně zvyšuje. Mnoho lidí dostává ale
prodlužování důchodového věku a potřebné doby pojištění do velmi obtížné
situace.
Zvláštní ustanovení zákona uvádí,
že pro pojištěnce, který dosáhl důchodového věku po roce 2014, postačí pro nárok na starobní důchod
aspoň 30 let tzv. čisté doby pojištění
– bez náhradních dob.

to učinit jen v případech daných při
splnění dalších ustanovení v příslušném paragrafu.
Dobré je také vědět, že přece jen existuje možnost získat nárok na starobní
důchod i při splnění kratší doby pojištění, ale až ve vyšším věku – viz tabulku
výše. Tato právní úprava pamatuje na
ty, kteří nemají peníze, aby si chybějící
dobu pojištění doplatili, nebo nemohou
kvůli důchodovému věku najít práci
a tím si chybějící dobu pojištění zajistit.

Vaše matka by tedy měla dle tabulky
zobrazené vlevo nárok na starobní
důchod ve svém důchodovém věku
pouze v případě, kdyby splňovala podmínku potřebné doby pojištění s připočtením náhradních dob (např. péče
o dítě do 4 let) minimálně 32 let.
Jaké má vaše matka možnosti? Jednak může odpracovat (nebo získat
náhradní dobou) další čtyři roky a pak
požádat o řádný starobní důchod. Další možností je využití institutu dobrovolného důchodového pojištění podle
§ 6 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, tedy doplacení chybějící
doby. To je však nákladné a je možno

Muž stejného data narození, jako má
vaše matka, má důchodový věk 63 roků
a 10 měsíců. Věk o 5 let vyšší činí tedy
68 roků a 10 měsíců. Tohoto věku vaše
matka dosáhne v prosinci 2026. Teprve
tehdy jí vznikne podle tohoto ustanovení nárok na starobní důchod.
Uveďme ještě, že pojištěnec má nárok
na starobní důchod též, jestliže dosáhl
věku 65 let nebo důchodového věku,
je-li důchodový věk vyšší než 65 let,
a splnil podmínky nároku na invalidní důchod stanovené v § 38. Podmínky
nároku na invalidní důchod jsou však
poměrně složité a jejich uvedení zde by
přesáhlo rámec této poradny.
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Právo | JUDr. Zdenka Vejvalková, specialistka na spotřebitelské právo, Brno

Jak se bránit reklamním letákům
Nevím si rady s obchodními letáky, které mi různé obchodní domy a další firmy prostřednictvím
svých roznašečů neustále hází do schránky. Nejprve jsem si vyrobil ceduli a umístil ji na schránku
s prosbou, aby mi nikdo do schránky nevhazoval letáky. Poté jsem se byl poradit v poradně. Obdržel
jsem zde nálepku s tím, že je třeba ji nalepit na schránku, a informaci, že nikdo není oprávněn mi přes
upozornění nadále vhazovat letáky do schránky a že je to i v zákoně. Přesto jsem svého nedosáhl.
Jsem pracovníkem montážního servisu a jezdím často na delší služební cesty. Bydlím sám v rodinném
domku, a když se někdy i po týdnu vracím domů, mám schránku napěchovanou letáky, mezi kterými
je moje běžná pošta. Několikrát byla pošta, pro kterou je schránka určena, poházená okolo schránky, protože se do ní už nevešla. Nemusím snad ani popisovat, jaké je to lákadlo pro nenechavé, kteří
mohou případně navštívit i můj byt. Prosím, můžete mi sdělit, kde najdu předpisy, které zakazují vhazování reklamy,
jak mi bylo sděleno v poradně, a zda mohu ještě udělat i něco dalšího. Pokud ano, co? 			
P. T., Kolín
Příslušnou právní úpravu najdete v aktualizované verzi na www.zakonyprolidi.cz.
Hledejte pak odpovídající ustanovení těchto zákonů:
	Zákon o regulaci reklamy, č. 40/1995 Sb.
	Zákon o živnostenských úřadech,
č. 570/1991 Sb.
	Správní řád, zákon č. 500/2004 Sb.
Právě těmito zákony se budeme zabývat
při řešení vašeho problému. Důležité je
ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) zákona
č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Dle
něho je zakázáno šíření nevyžádané reklamy v listinné podobě, pokud adresáta
obtěžuje. Obtěžující je jistě situace, kterou popisujete. Jde o reklamu směřující
ke konkrétnímu adresátovi (tedy k vám)
za podmínky, že adresát dal předem jasně a srozumitelně najevo, že si nepřeje,
aby vůči němu byla nevyžádaná reklama
šířena (což jste najevo dal). O nevyžádanou reklamu se tedy jedná vždy v případě, kdy si majitel umístí na svoji poštovní
schránku oznámení „nevhazujte reklamu“, „reklamní letáky nevhazujte“ či jiný
nápis, jasně vyjadřující přání adresáta,
tedy majitele schránky. V případě, že do
takto označené schránky někdo vhodí
reklamní leták, stojí její majitel před otázkou, kdo tam leták umístil a proti komu
má svůj podnět směrovat. Může to být
vámi uváděný „roznašeč letáků“, poštovní doručovatel i někdo jiný. Proto, je-li to
možné, zajistěte si důkazy, které potvrdí,
kdo se porušování zákona dopouští.
Jednou z možností je osobu, která letáky vhazuje do vaší poštovní schránky,
nafotit. Důkazem je i to, když šiřitele
reklamy přistihnete za účasti svědka.
Tím dokážete, že ten konkrétní člověk
do vaší schránky leták umístil a kdo
tak za šíření nevyžádané reklamy zodpovídá. Zajištění takového důkazu je
nezbytné, neboť jak jsem uvedla, šíření
reklamních letáků do poštovní schránky označené cedulkou, že si toto majitel

nepřeje, je porušením zákona o regulaci reklamy. Aby mohla být šiřiteli nevyžádané reklamy uložena pokuta za protiprávní jednání, musí být jednoznačně
identifikován. Tím se vyhnete situaci, kdy budete něco tvrdit
a šiřitel reklamy to bude
popírat, čímž byste se dostal do situace, kdy stojí
tvrzení proti tvrzení.
Ptáte se, na koho se
můžete obrátit a jak.
Je třeba podat podnět příslušnému živnostenskému
úřadu pro šíření obtěžující tištěné
reklamy. Podání učiňte u krajského živnostenského úřadu. Místně příslušný je
úřad, kde má sídlo nebo místo podni-

kání šiřitel této reklamy. Kde šiřitel toto
sídlo má, zjistíte v obchodním rejstříku
na www.justice.cz. Taktéž ho lze zjistit
v živnostenském rejstříku na adrese
www.rzp.cz. Pokud si nejste
jist tím, kdo je šiřitelem reklamy (což nebude případ obchodních domů),
zjistíte tyto informace
na příslušném živnostenském úřadu.
Přikládám vzor, jak by
měl podnět vypadat.
Tento je však třeba upravit,
dle vašich konkrétních znalostí
aktuálními údaji. Slouží pouze pro vaši
orientaci ve formálních náležitostech
takového podnětu.

vzor
Uveďte:
1.
Svoje jméno a příjmení a adresu, telefonické spojení a e-mail
2.
Krajský živnostenský úřad, jeho adresa
Dále viz níže:
3.
Věc
4.
Popis skutečností
5.
Vlastnoruční podpis
6.
Seznam příloh
Podnět ve věci šíření obtěžující reklamy.

Ve Slavkově dne………

Vážení, nepřeji si vhazování reklamních letáků do své schránky, svoji
schránku jsem označil nápisem „nevhazovat letáky“, přesto mi byl dne …………
do schránky vhozen reklamní leták Supermarketu ……………… Vhazování
reklamních letáků do schránky se děje opakovaně a šiřitel reklamy, kterým
je ……………., nerespektuje mé přání, aby mi reklama do poštovní schránky
nebyla vhazována, a porušuje tak § 2 odst. 1 písmeno e) zákona o regulaci
reklamy. Žádám proto v souladu s § 7 odst.1 písm. g) zákona č. 40/1995 Sb.
o prošetření celé věci a abych byl informován o výsledku. S pozdravem

Přílohy:
Fotografie poštovní schránky s nápisem
Fotografie osoby vhazující reklamu
Čestné prohlášení svědka

.........................................
(Váš podpis)
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Zdraví | Pozor, nebezpečných klíšťat bude letos opět mnoho

Spolehlivou ochranou je pouze očkování
Letošní mírná zima přispěla k tomu, že
klíšťat, která přenášejí klíšťovou encefalitidu, tedy zánět mozku, a lymeskou
(lymskou) boreliózu, bude letos opět
mimořádně hodně. Ke zvýšenému ohrožení na vycházkách v lesích, loukách či
městských parcích přispělo i to, že se
kvůli mírné zimě přemnožili hlodavci,
kteří jsou roznašeči klíšťat.
Do začátku letošního května se
u nás klíšťovou encefalitidou – tedy
zánětem mozku – už nakazili tři lidé
a lymeskou boreliózou dokonce
252 osob. Obecně platí, že když se klíště
přisaje, je třeba se ho co nejrychleji zbavit, protože pravděpodobnost přenosu
nákazy na člověka stoupá s dobou, po
kterou je přisáté.
Inkubační doba klíšťové encefalitidy
je zhruba 3 týdny, ale skrytost nemoci
může trvat i dva měsíce.
V ČR sice poněkud klesl počet případů
klíšťové encefalitidy, ale stále zůstáváme
na jednom z předních míst v tomto onemocnění v přepočtu na 100 tisíc obyvatel v Evropské unii.

Loni bylo hlášeno 351 případů, nejvíce
v Jihočeském kraji a na Vysočině. Dva pacienti zemřeli. Lymeskou boreliózu loni
dostalo 2 813 lidí.
Česká republika má jednu z nejnižších
proočkovaností v EU proti klíšťové encefalitidě. Činí cca 20 procent, ale snížení
výskytu klíšťové encefalitidy v populaci
se dá očekávat, až když je proočkováno
40 procent obyvatel. V Rakousku je očkováno 88 procent populace.
Podstoupit očkování je možné během celého roku. Rozdíl je pouze v intervalu mezi první a druhou dávkou.
Proti klíšťové encefalitidě by se měly nechat očkovat děti, jejich rodiče i senioři.
Zatímco u dětí je proočkovanost nejvyšší,
u seniorů naopak nejmenší. Očkuje se
třemi dávkami. V běžném schématu toto
očkování trvá rok. Je však možné se nechat očkovat i ve zrychleném schématu,
kdy se dosáhne imunity vůči onemocnění již tři týdny od podání první dávky
a po třetí dávce v těle protilátky zůstávají
dvanáct až osmnáct měsíců. Poté by se
zájemci měli nechat přeočkovat. Další

přeočkování je po pěti
letech. Na vakcínu přispívají všechny zdravotní
pojišťovny, a to až ve výši
300–1 800 Kč.
S klíšťaty je spojena
řada mýtů. K těm nejrozšířenějším patří, že
žijí pouze v lese a skáčou ze stromů. Pravdou
je, že jsou lesy hlavním
teritoriem klíšťat, to ale
neznamená, že se s nimi
nemůžeme setkat na zahrádkách, loukách, na
procházce, v městských
parcích nebo na březích
rybníků. Klíště číhá všude a endemická je celá ČR. Mylný je také názor, že
na obranu stačí dobrý repelent. Účinná
látka totiž časem vyprchá. Nelze se tedy
spolehnout pouze na tento způsob prevence. Jedinou spolehlivou ochranou
je očkování, ne však proti klíšťatům
jako takovým, ale proti klíšťové encefalitidě, kterou přenášejí.
(red)

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

Řešíme problémy spojené s bydlením
Platba za revize elektroinstalace v pronajatých prostorách

Provádím revize elektroinstalace a jeden můj zákazník pronajímá své prostory k podnikání jiným
firmám. Sám udělal objednávku na provedení revizí ve všech jeho prostorách. Revize proběhla a on
fakturu zaplatil. Nyní však přeúčtovává poměrnou část odpovídající pronajatým prostorám svým
nájemníkům. Jeden z nájemníků ale nechce uvedenou fakturu zaplatit s tím, že on nic neobjednal
a elektrická instalace patří k domu, takže ji má zaplatit vlastník.
Tento klient se na mě obrátil s prosbou, zda to může přeúčtovat, a pokud ano, tak podle čeho. A ptá
se také, podle čeho to naopak udělat nesmí.
				
J. K., Hodonín
Jedná se o nájem nebytových prostor,
které slouží podnikání. Pronajímatel
– vlastník těchto prostor – je povinen
provádět revize elektroinstalace v domě
na své vlastní náklady. Pronajaté prostory musí být způsobilé k účelu, pro který
byly pronajaty, a to i z hlediska stavebně
technického, jako je například nezávadná
elektroinstalace. Za stavebně technický stav domu odpovídá vlastník domu.
V žádném případě není možné, aby uvedené pravidelné revize prováděl nájemce, nebo aby provedené revize hradil.
Pronajímatel tento provozní výdaj za provedenou revizi vykáže ve svém účetnictví.

Důležité je vědět, že naopak nájemce pronajatých prostor nesmí bez
vědomí pronajímatele do elektroinstalace zasáhnout.
Revizní technik zjistí, zda je elektroinstalace v pořádku a bez závad, ochrání
nás před případným úrazem elektrickým proudem, sníží riziko nebezpečí
požárů. Pokud není revize provedena, pojišťovna nevyplatí v případě
požáru a úrazu elektrickým proudem
pojistnou částku, případně zkrátí pojistné plnění.
Pokud bychom měli shrnout, jaká legislativa zastřešuje problematiku revi-

zí elektroinstalací pro tento konkrétní
dotaz, pak by to byly:
	zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
	příslušné normy ČSN,
	zákon č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů,
	vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů,
	všeobecné pojistné podmínky příslušné pojišťovny.
Je nebezpečné ignorovat právní předpisy, protože pak pronajímateli hrozí
pokračování na str. 8
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dokončení ze str. 7

v některých případech velmi vysoké
pokuty, vzniká nebezpečí poškození
majetku nebo zdraví lidí.
Lhůty revizí naleznete např. zde:
http://www.revize-e.cz/lhuty-revizi.html.

Kdo hradí opravu
opláštění balkonu
Mám byt v osobním vlastnictví, dům
spravuje bytové družstvo. Je třeba
opravit opláštění balkonu. Není krytý, protože bydlím v posledním patře
(viz foto domu s balkony). Podle mého
názoru by oprava měla být uhrazena
ze společného fondu oprav. Jsem ve
znevýhodněné poloze (poslední patro
– nejobtížnější přístup, jediný nekrytý
balkon, tedy největší nápor povětrnostních podmínek). Vnitřek balkonu
považuji za svůj, vnějšek považuji za
opláštění domu. Z fondu se již opravovala fasáda domu.
Z. Č., Náchod
Předpokládám, že převody bytů do vlastnictví ve vašem domě se uskutečnily za
účinnosti nyní již neplatného zákona
č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů. Tento
zákon o vlastnictví bytů definoval společné části domu tak, že jsou to ty čás-

ti, které tvoří plášť domu, a ty části, bez
kterých by dům jako celek nebyl funkční. Ke společným částem domu patří
mimo jiné i balkony. Takto to máte zřejmě i v prohlášení vlastníka domu, které
je uloženo v katastru nemovitostí nebo
ve smlouvě o převodu bytové jednotky
do vlastnictví. Vlastník bytu přispívá do
fondu oprav (fond dlouhodobé zálohy)
podle velikosti svého spoluvlastnického
podílu. Balkon (jeho plášť, ukotvení, zábradlí) tedy bude opraven ze společného fondu oprav, a to i přesto, že třeba ve
smlouvě o převodu bytové jednotky budete mít uvedeno, že balkon je ve vašem
výlučném užívání. I tak balkon tvoří plášť
domu a takto musí být opraven. Je samozřejmě možné, že se ve společenství
dohodnete, že např. dlažbu na balkoně
bude hradit vlastník bytu ze svých prostředků, ale nemusí tomu tak být.
Pro úplnost odpovědi dodávám, že
i nové právní předpisy problematiku
upravují obdobně. Podle občanského
zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) platí,
že společnými jsou mimo jiné stavební
části podstatné pro zachování domu
včetně jeho hlavních konstrukcí a jeho
tvaru i vzhledu, jakož i pro zachování
bytu jiného vlastníka jednotky, a zařízení
sloužící i jinému vlastníku jednotky k uží-

vání bytu. To platí i v případě, že se určitá část přenechá některému vlastníku
jednotky k výlučnému užívání.
Nařízení vlády č. 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících
s bytovým spoluvlastnictvím, pak k tomuto ustanovení občanského zákoníku
konkrétně uvádí, že společnými částmi domu, jako částmi podstatnými pro
zachování domu včetně jeho hlavních
konstrukcí a jeho tvaru i vzhledu, jakož
i pro zachování bytu jiného vlastníka
jednotky, a zařízení sloužící i jinému
vlastníku jednotky k užívání bytu podle
§ 1160 odst. 2 občanského zákoníku,
jsou zejména balkony, lodžie, terasy,
atria, i v případě, že jsou přístupné pouze z bytu, dveře z balkonů, lodžií a teras;
tyto společné části, jsou-li přístupné
pouze z bytu, jsou vždy ve výlučném užívání vlastníka příslušné jednotky.

Soutěž pro nové členy jde do finále!
Už jen pár dní zbývá do 31. května. To je
poslední den, dokdy lze organizátorům
soutěže pro nové členy OS KOVO zaslat
potřebné podklady. V soutěži, kterou
jsme připravili s CK KOVOTOUR PLUS
s.r.o., na vítěze čeká zájezd do Černé
Hory v ceně 20 000 Kč. Jaká konkrétní
destinace to bude, si může sám vybrat
z nabídky této cestovní kanceláře. Při
nižší ceně vybraného zájezdu platí sleva
do výše ceny tohoto zájezdu.
Jak jsme už informovali, do slosování
bude zařazen každý nový člen OS KOVO,
který vstoupil do OS KOVO v době od
1. 1. 2016 do 30. 4. 2016 a splní rovněž
podmínku pro zařazení do slosování. Tou
je nahlášení příjmení a jména nového
člena, uvedení konkrétní ZO OS KOVO
a tel. spojení na OS KOVO do 31. 5. 2016.
Čas se krátí, a je tudíž skutečně
třeba, aby představitelé jednotlivých
ZO OS KOVO do tohoto termínu
zaslali na OS KOVO na e-mailovou
adresu valasek. tomas@ cmkos. cz seznam
nově přijatých členů. Na intranetu
OS KOVO v záložce služby členům
a následně v její rubrice CK KOVOTOUR
2016 najdete přílohu, kde si můžete

Vítěz či vítězka naší soutěže se má skutečně na
co těšit. Černá Hora patří k nejvyhledávanějším
letním středomořským destinacím

tabulku k vytvoření seznamu stáhnout.
Vylosování soutěže se uskuteční už
3. června v ústředí OS KOVO v Praze
za přítomnosti obchodního ředitele CK
KOVOTOUR Petra Kostky, což v Kováku
samozřejmě patřičně zdokumentujeme.
A ještě poznámka: Ze spolupráce OS
KOVO s vybranými cestovními kancelá-

řemi mohou těžit všichni členové svazu.
Pro všechny kováky i členy jejich rodin
platí zajímavé slevy, které s nimi byly dojednány. Nabídku najdete na intranetu
OS KOVO v sekci Služby členům. Takže
pokud ještě nemáte jasno o letošní dovolené, určitě se tam běžte podívat. Vy(red)
platí se to.
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Po stopách kovácké tradice v Čechách – 1. díl

NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM
– LÁKADLO PRO DĚTI I DOSPĚLÉ

Hlavní město Praha nabízí svým návštěvníkům – školákům, dospělým i důchodcům – prohlídky v desítkách muzeí,
proslulých i méně známých. Národní technické muzeum (NTM) spolu s Národním muzeem však patří nesporně k těm
nejproslulejším nejen v Praze, ale i u návštěvníků všech věkových kategorií ze všech krajů republiky.
Kdo nezná svou
minulost, nerozumí
ani přítomnosti
„Zní to poněkud paradoxně, ale zatímco dějiny Země české se datují
hodně přes tisíc let, elita tohoto národa
zatoužila zanechat po sobě stopy svého technického rozvoje až v 19. století.
A nebyl to nikdo jiný než významný český
podnikatel a vlastenec Vojta Náprstek,
který položil základy českého technického muzejnictví počátkem 60. let 19. století spolu se svými přáteli – Františkem
Ladislavem Riegrem, Antonínem Fričem
a dalšími osobnostmi,“ sdělil nám generální ředitel Národního technického
muzea Mgr. Karel Ksandr. Oni i další nadšenci začali nakupovat v Evropě i zámoří
soudobé technické předměty, které jsou
dodnes součástí sbírek NTM. Za den skutečného vzniku Českého průmyslového
muzea se pokládá 6. říjen 1862, kdy Náprstek ustanovil komitét tohoto muzea.

Hlavní budova NTM v Praze na Letné

Generální ředitel NTM
Mgr. Karel Ksandr

Budovu na Letné, kde nyní muzeum sídlí,
se podařilo získat pro účely muzejnictví
teprve v roce 1948 a zakrátko byly otevřeny první expozice. Následně, v roce 1951,
byla budova předána státu a získala současně název Národní technické muzeum.
NA POČÁTKU BYLY HUTĚ
Návštěvník, který prošel všemi výstavními sekcemi pražského Národního technického muzea, dospěl jistě
k závěru, že na počátku všeho nebylo
slovo boží, ale hutě.

Dějiny hutnictví jsou totiž především
dějinami pracovních metod a výrobních zařízení a mohou být znázorněny
převážně jen modely. Hutnictví, patřící
k nejstarším odborným znalostem, které
si člověk osvojil, působilo vždy na rozvoj
dalších odvětví a poskytovalo jim materiálové zázemí. Proto expozice hutnictví
prezentuje nejen technický a historický
vývoj oboru, ale také jeho přímou vazbu
k životu společnosti. Tu nejvíce ovlivnilo
železo, a proto se expozice „HUTNICTVÍ“
věnuje převážně jeho dějinám.
Nelze přehlédnout dobu bronzovou
Doba bronzová nám na svém sklonku
přinesla první železné předměty, ale nutno dodat, že znalosti železné industrie
„nespadly z nebes“ jako biblická mana,
ale do Evropy napochodovaly z Blízkého
východu. Pro názornou představu dávné výroby železa je v expozici umístěna
rekonstrukce slovanské železářské hutě
z 9. století, vytvořená na základě archeologických výzkumů a experimentů.
Druhou prezentovanou etapou je výroba železa ve středověku. Tehdy se
v pecích zvaných dračky získávala tzv.
železná houba, kterou bylo možné zpracovávat pouze kováním. Je to i doba zavádění prvních strojů do hutnictví, především vodních kol pro pohon měchů
a kovacích hamrů. V expozici nechybí
ani rekonstruované kovářské pracoviště
se špalkem, kovadlinou, měchem a nářadím. Je tu připojen i obor se staletou

Centrum stavitelského dědictví v Plasích – projekt
Národního technického muzea, spolufinancovaný
z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj

tradicí – zvonařství, pracující se slitinami
bronzu. Instalován je tu i soubor zvonů,
z nichž nejstarší je z roku 1598, nástroje
a pomůcky zvonařského řemesla. Pozoruhodným originálem je puklé srdce největšího českého zvonu Zikmund ze svatovítské katedrály na Pražském hradě.
Nastala epocha vysokých pecí
a průmyslové revoluce
Koncem 16. století nastalo v českých zemích období prvních vysokých pecí. Ty
již produkovaly surové železo, které se
dalo odlévat, ale ke kovářskému zpracování jej bylo třeba zkujnit.
Nejobsáhlejší kapitola expozice je věnována éře průmyslové revoluce, která
měla zásadní význam v rozvoji technologie výroby železa a jeho využití ve strojírenství, dopravě a stavitelství. Zrodila se
ve Velké Británii v 18. století a její počátky u nás jsou představeny modely hutí
v Jincích a v Novém Jáchymově z prvních
desetiletí 19. století. Takto získané železo se vedle litiny stalo hlavním materiálem průmyslové revoluce. Nástup moderního železářství tu zastupuje model
pokračování na str. 10
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Vojtěšské huti v Kladně s koksovými vysokými pecemi, zprovozněnými roku 1856.

Rekonstrukce dílenského prostoru nářaďového
hamru se zařízením pocházejícím z různých českých
hamrů z 19. až první poloviny 20. století

Technická revoluce v hutnictví byla završena v druhé polovině 19. století objevy
tzv. plávkových pochodů, jimiž byly konvertory a Siemens–martinské pece k výrobě oceli v roztaveném stavu. Expozice
představuje modely všech hutních agregátů, jimiž byl překotný a přitom cílený
vývoj hutnictví v závěru století provázen.
Hutnictví od konce 1. světové války
až do současnosti
V tomto období byly zásadní technické
inovace ukončeny a nastala cesta extenzivní výroby, vyžadovaná rozvojem
techniky. Tento trend se zejména prohloubil po 2. světové válce, kdy se Československo stalo významným dodavatelem pro tzv. spřátelené země, bez
ohledu na hospodárnost a ekologii.
Po roce 1989 přešlo české hutnictví
celkovou restrukturalizací k nejmodernějším technologiím, které představuje např. model kontilití oceli.
Expozice Hutnictví nezapomíná ani na
ochranu hutnických památek a jejich

konverzi k jinému využití. Nechybí tu
např. model vítkovické vysoké pece
z tzv. Dolní oblasti železáren, která je
dnes památkou evropského kulturního dědictví, přeměněnou na turistické a vzdělávací centrum. Ve vitrínách
druhé části expozice se nabízí pohled
na železo jako materiál, který po celá
staletí provázel život lidí. Železo sehrálo rovněž zásadní roli ve zdokonalení

zbraní a tím ovlivnilo způsob vedení
válek. V části „Železo a umění“ přicházejí ke slovu odlitky z litiny. Za pozornost stojí především svícny, stojánky,
plakety, busty, medaile, ale zejména
litinové šperky z 1. poloviny 19. století.
V současné době je hutnická expozice
NTM jedinou syntetickou expozicí dějin hutnictví v České republice.
			
Text a foto: (–rur-)

Exkluzivně pouze pro
členy OS KOVO
sleva
77 %

sleva
54 %

Akční cena
217Kč

99 Kč

Akční cena

duo balení

1718 Kč 398 Kč

sleva
40 %

Akční cena

499 Kč 299 Kč

Jděte na www.mojeprevence.cz/kovak
Doprava zdarma při objednávce nad 699 Kč.
Akce platí od 10. 4. do 30. 5. 2016 nebo do vyprodání zásob.

sleva
56 %

Akční cena

680 Kč 299 Kč

Neváhejte nás kontaktovat.
tel.: 234 032 100
e-mail: benefit@gs.cz

Dovolená,
která se
vyplatí dvakrát
Prodej zájezdů First Minut běží na plné obrátky
a nabízí se tak jedinečná příležitost motivovat
zaměstnance ke zvýšenému výkonu. Jak?
Prostřednictvím benefitních poukázek Unišek+
a Šek Dovolená, které jsou určeny právě pro
rekreační a volnočasové aktivity.
Lze je uplatnit jak při samotném nákupu zájezdu
v cestovních kancelářích, tak k úhradě nákladů přímo
v pobytových, rekreačních a wellness zařízeních či při
sportovních nebo kulturních podnicích. Koupit dovolenou
First Minut může být navíc výhodnější než pověstné Last
Minut, protože nabídka zájezdů je teď největší a na složení
zálohy stačí i zlomek celkové částky.
Poukázky Unišek+ a Šek Dovolená jsou velmi populární
formou příspěvku zaměstnavatelů na dovolenou a další
volnočasové aktivity jejich pracovníků. Zaměstnavatel
s jejich využitím získává až 36% úsporu mzdových nákladů,
na straně zaměstnance přitom nepodléhají dani z příjmů
a nevztahují se na ně ani odvody na sociální a zdravotní pojištění, a to až do výše 20 000 korun na zaměstnance a rok.

Vydává společnost Le Chèque Déjeuner s. r. o.
Zelený pruh 1560/99, 140 00 Praha 4, tel.: 241 043 111, www.seky.cz

Poukázky poskytované českou pobočkou skupiny
Up (Up Česká republika), dříve Chèque Déjeuner, jsou
dodávány v nominálních hodnotách podle požadavku
klienta. Přinášejí navíc i možnost personifikace a jejich
opatření firemní grafikou nebo reklamou.
Výsledná podoba šekové knížky také obsahuje mix
slevových kuponů různých partnerů. Jejich použití je tak
skutečně velmi široké a flexibilní. Paleta participujících
cestovních kanceláří a pobytových zařízení je velmi pestrá
a navíc se neustále rozrůstá o další a další společnosti.
Nejen každý personalista, ale i zaměstnanec, ocení
originální poukázky z nabídky české pobočky skupiny
Up (Up Česká republika). Umí zajistit výhodnou
dovolenou i aktivně strávený volný čas nejen
z domácí nabídky rekreací, ale i v mnoha exotických
destinacích.
Obchodní tým Up Česká republika navíc dokáže
zaměstnavatelům sestavit atraktivní mix benefitů tak,
že se dovolená pro jejich zaměstnance stane stejně
tak výhodná, jako pro ně samotné.
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Správné znění tajenky z čísla 7: Svátek práce oslavíme společně v Brně. Ze správných odpovědí jsme mimořádně k 1. máji vylosovali
5 výherců. Jsou jimi: Dita Pokorná z Letohradu, Kateřina Šamalová z Českých Budějovic, Jaroslav Brožek z Prahy, Miloš Kasal z Chvaletic a Josef
Zapletal z Horažďovic. Blahopřejeme! Dostanou od redakce časopisu Kovák knihy Život na hraně a Pracovat a nebát se! Kapitoly z dějin odborů
v českých zemích. Vydavatelství Enigma, které připravuje naše křížovky, vydává také časopis Křížovky pro každého (další číslo vychází 24. května).
Na tajenku z tohoto čísla čekáme do 1. června na doručovací adrese redakce nebo na e-mailu: novakova.miloslava@cmkos.cz.

