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V tchajwanské firmě nemají na soukromý život čas

2

Meopta Přerov chystá
restrukturalizaci

Co nového v regionu
východních Čech

V Praze se jednalo
doby
o zkrácení pracovní

Odbory pomáhaly
na Novojičínsku

Po deseti kolech vyjednávání konečně koncem května podepsaly odbory OS KOVO ve společnosti Foxconn kolektivní smlouvu. Podle předsedy tamních kováků Tomáše Formánka je zdlouhavé vyjednávání s vedením nadnárodní společnosti běžnou
praxí, nikoli výjimkou. Tchajwanská společnost působí v Pardubicích, Kutné Hoře a Praze. Zaměstnává kolem 5 600 lidí, stovky zaměstnanců si přivezla z Mongolska, ve firmě ovšem působí i cizinci z méně exotických zemí.

O podmínkách panujících ve Foxconnu v Pardubicích, kde dříve působila
známá Tesla, psaly v prosinci loňského
roku také The New York Times. „Situace běžných zaměstnanců tady opravdu není jednoduchá,“ říká předseda
ZO OS KOVO Tesla Pardubice Tomáš

Formánek. Z jeho slov je zřejmé, že
ani odbory nemají v této obří nadnárodní firmě produkující servery a výrobky pro IT na růžích ustláno. „Problém je, že zaměstnanci kolikrát ve
středu nevědí, jestli jdou v sobotu do
práce. Takže plánovat si rodinný život

Předseda místních odborů Tomáš Formánek a hospodářka Ilona Rousková při
kontrole dokumentů o nových členech.
FOTO: (jom)

a sladit ten pracovní s osobním je velice obtížné. Tesla Pardubice vyrábí systémem „just in time“, takže nic není na
sklad. V praxi to funguje tak, že zákazník si objedná zboží a je třeba jen deset dní na to, aby se sehnaly součástky, zboží se vyrobilo a včas expedovalo,“ popisuje praxi v tchajwanské firmě Tomáš Formánek. Funkci předsedy
ZO OS KOVO vykonává i pro kutnohorskou pobočku Foxconnu a pro společnost T-CZ v Pardubicích. Mimo jiné
je také členem Dozorčí a revizní komise
(DaRK) OS KOVO.
Podprůměrné mzdy a neustálá pohotovost
V rámci České republiky se při porovnání výše mezd ocitají zaměstnanci v Pardubickém kraji na nejspodnějších příčkách. V pardubickém závodě
činí průměrná mzda v dělnických profesích 22 800 Kč, v technickohospodářských 42 800 Kč. V kutnohorském Foxconnu jsou mzdy ještě nižší – 22 300 Kč
a 33 500 Kč. „Proto nemůžeme být
s výší mezd spokojeni,“ říká předseda
kováků Tesly Pardubice. Také podmínpokračování na straně 3 

Kolektivní smlouva ve společnosti DEZA byla uzavřena
v rozporu se zákonem
Odborový svaz KOVO se distancuje od jednání ZO OS ECHO, která dne 31. května podepsala s vedením společnosti DEZA kolektivní smlouvu a ukončila stávkovou pohotovost. Zástupcům OS KOVO bylo dokonce zabráněno, aby se podpisu kolektivní
smlouvy účastnili. A to navzdory skutečnosti, že se na průběhu kolektivního vyjednávání a vyhlášení stávkové pohotovosti,
k níž došlo 22. května, spolupodílely oba odborové svazy, a do té doby jednaly v naprosté shodě.

Odborový svaz KOVO působí v chemičce DEZA již od 31. října 2017, kdy zahájení své činnosti ve firmě oficiálním dopisem oznámil představenstvu společnosti.
V souladu s platnými právními předpisy je
zaměstnavatel povinen ke kolektivnímu
vyjednávání přizvat zástupce všech odborových organizací, jež v podniku působí. Postoj OS ECHO, který zabránil účasti
na podpisu kolektivní smlouvy zástupcům OS KOVO, způsobil, že platnost této kolektivní smlouvy může být
kdykoli zpochybněna. Odborový svaz

ECHO, který působí ve firmách zabývajících se chemickou výrobou, zdůvodňuje své kroky mimo jiné skutečností, že OS KOVO nemá právo působit
v subjektech zaměřených na chemickou
výrobu. „OS KOVO nepůsobí jen ve společnostech zabývajících se kovovýrobou,
ale v souladu se stanovami OS KOVO také
všude tam, kde o to zaměstnanci projeví zájem, a to napříč různými obory,“ konstatuje místopředseda OS KOVO Libor
Dvořák. „Všechny kroky, které OS KOVO
učinil, jsou zcela v souladu s jeho stanovapokračování na straně 3 

Společnost DEZA ve Valašském Meziříčí se zabývá zpracováním černouhelného dehtu a výrobou
benzolu.
FOTO: (red)
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V českobudějovických strojírnách se lidem zvýší platy
Více než pět stovek zaměstnanců českobudějovické strojírenské společnosti KERN-LIEBERS CR si od července
znovu finančně polepší. Nově uzavřená kolektivní smlouva, na jejímž obsahu se shodli odboráři s vedením firmy,
totiž všem garantuje nárůst mezd o 7 %. Ve mzdě za červen navíc dostanou mimořádnou jednorázovou věrnostní
odměnu ve výši 10 000 Kč.

FOTO: Petr Pokorný

„Po několika kolech oboustranně seriózně vedených jednání jsme nalezli kompromis, s jehož výsledkem můžeme být velice spokojeni. Z dohody vyplývá, že vedle
7% navýšení mezd dochází při zachování
stávajícího systému 13. a 14. mezd v průběhu roku k jejich dalšímu růstu u jednotlivých zaměstnanců prostřednictvím náhrad vypočítávaných z průměrného výdělku, např. za dovolenou, práci přesčas,
v noci apod., přibližně o 1 %,“ konstatoval
předseda ZO OS KOVO v KERN-LIEBERS CR
a jihočeský zmocněnec OS KOVO Jan Švec.
Nová kolektivní smlouva, která zachovává všechny dříve sjednané benefity poskytované zaměstnavatelem nad rámec zákona, je podepsána pro období od 1. července 2018 do 30. června 2019. „Její sou-

částí je navíc dohoda uzavřená na základě předběžných výsledků hospodaření
v obchodním roce 2017-2018 o vyplacení mimořádné věrnostní odměny ve výši
10 000 Kč,“ zdůraznil Švec a poznamenal,
že v KERN-LIEBERS CR rostou mzdy dlouhodobě a pravidelně. Mimořádné odměny představující zjednodušeně řečeno podíl řádně pracujících zaměstnanců na zisku firmy zavedené poprvé vloni jsou letos
v porovnání s rokem 2017 o 100 % vyšší.
„Odměnu získá každý zaměstnanec, který byl v posledním obchodním roce v nepřetržitém pracovním poměru a splňuje
sjednané podmínky,“ uvedla vedoucí personálního oddělení společnosti KERN-LIEBERS CR Dagmar Valentová. Podle jednatele KERN-LIEBERS CR Jaroslava Koppa vyplatí podnik na věrnostních odměnách přibližně čtyři miliony korun. „Jde
o další úspěšnou dohodu se zaměstnavatelem, který se umí a chce dohodnout,“
řekl zmocněnec jihočeských kováků. Předloni vzrostly v KERN-LIEBERS CR mzdy
o 3,2 %, loni o 4,2 %. Nyní o již zmíněných
7, resp. 8 %. Kolektivní smlouva zaměstnancům zaručuje také celou řadu významných benefitů. Např. pět týdnů dovolené,
13. a 14. mzdu, 37,5 hodinovou týdenní
pracovní dobu ve všech směnných provo-

zech, příspěvek na závodní stravování ve
vlastní jídelně, dynamicky odstupňované
odměny při odchodu do důchodu, příspěvek na penzijní připojištění, odměnu za
odpracování plného fondu pracovní doby
v každém měsíci, u řady profesí flexibilní pracovní dobu a jiné výhody. „Zaměstnancům poskytujeme veškeré výhody práce v nadnárodní společnosti v kombinaci
s osobním přístupem a množstvím benefitů, často nad rámcem uzavřené kolektivní smlouvy, příplatky nad rámec zákoníku
práce a každoroční navyšování mezd,“ připomněl Kopp.
(pp)
Strojírenská společnost KERN-LIEBERS CR,
významný dodavatel komponentů pro automobilový, textilní a spotřební průmysl, jejíž celkové loňské tržby dosáhly 1,3 miliardy korun, zaměstnává v současné době téměř 500 lidí a svůj tým dále posiluje. Dveře do KERN-LIEBERS CR mají otevřené především nástrojaři, lisaři, zámečníci, seřizovači, brusiči, obráběči, mechatronici a podobné profese. Samozřejmě také mladí absolventi strojírenských učilišť, středních i vysokých technických škol. Ti všichni zde najdou zázemí silné firmy se zahraniční účastí, jistotu perspektivního zaměstnání a možnost dalšího profesního rozvoje, kariérního
i mzdového růstu.

Meopta zvažuje změny ve výrobě, propouštět nehodlá
Špičkový výrobce přesné mechaniky a optické techniky - přerovská společnost Meopta - plánuje restrukturalizaci výroby.
Zaměří se na zakázky s vyšší přidanou hodnotou. Zvažuje, že část neefektivní a méně konkurenceschopné výroby přesune na
východ. Dle ujištění představitelů managementu i vedení místních odborů nepovedou chystané změny k propouštění. Přerovský
podnik se naopak bude orientovat na lukrativnější zakázky, jichž má nadbytek. Má tedy zřejmý zájem o udržení kvalifikovaných
zaměstnanců, jichž je v současnosti na evropském trhu práce nedostatek.
„Vedení Meopty sice uvažuje o převedení
části neefektivní a nekonkurenceschopné
výroby směrem na východ, ale tuto výrobu nahradí výroba produktů s vyšší přidanou hodnotou. Zájmem Meopty je udržet
si kvalifikované a spolehlivé zaměstnance, kteří budou schopni realizovat nové
zakázky. O neustálém rozvoji firmy svědčí
mohutné investice do nových montážních
superčistých prostor i do oblasti přesné

mechaniky a optiky,“ přiblížil vize společnosti předseda ZO OS KOVO David Olša.
Management i vedení místních odborů tak
jednoznačně vyvrátily obavy, že by přesun
části výroby vedl ke snižování počtu zaměstnanců.
Společnost, která má za sebou osmdesátiletou tradici, se postupně stala specialistou na optické produkty nejvyšší kvality pro průmyslové, vojenské i spotřební

trhy. Působí v ČR a USA. Díky vlastnímu výzkumu a vývoji sofistikovaných technologií
se její výrobky uplatňují v oblasti přesných
zdravotních a vědeckých přístrojů, průzkumu vesmíru, spotřební sportovní optiky
i vojenských zbraňových systémů. „Meopta je v současnosti jednou z nejrenomovanějších a nejperspektivnějších společností
ve světovém měřítku,“ dodává David Olša.
(jom)

Odboráři finančně podpořili prvomájové oslavy v Brně
Letošní oslavy 1. máje na brněnském Špilberku podpořila
skoro desítka odborových organizací. Stejně jako
v minulosti, kdy akci pořádala ČMKOS, dostali kováci
příležitost se finančně na jejím pořádání podílet. Letos
OS KOVO zřídil poprvé speciální transparentní účet, na nějž
mohli přispět jak jednotlivci, tak odborové organizace.
„Celkem na speciální účet odboráři poslali 35 tisíc korun, což je
dobrým důkazem solidarity členů našeho odborového svazu.
Osobně si velmi vážím všech, kteří se rozhodli aktivně podílet na
organizaci svátku práce,“ ocenil postoj kováků místopředseda
OS KOVO Tomáš Valášek. „Na akci přispěla dokonce i jedna
z našich členek jako fyzická osoba. Všichni si zaslouží velké
poděkování,“ dodává Tomáš Valášek.
(jom)

Seznam těch, kteří přispěli na oslavy 1. máje na Špilberku:
Mária Koudelová, členka Rady OS KOVO
KS Jihomoravského kraje
ZO OS KOVO ANDREW, s. r. o.
ZO OS KOVO SEM Drásov
ZO OS KOVO ABB Brno
ZO OS KOVO IG WATTEEUW ČR
ZO OS KOVO Zetor, Motory, a. s.
ZO OS KOVO Královopolská, a. s.
ZO OS KOVO Hodonín
ZO OS KOVO Zetor, a. s. – traktory
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ky ve firmě značně omezují možnost zaměstnanců dlouhodoběji si plánovat
soukromé a rodinné aktivity a jsou podle něj jedním z dalších významných argumentů, proč by lidé měli za svou práci
dostávat podstatně vyšší odměnu.
„Při kolektivním vyjednávání jsme navrhovali růst mezd o 15 %, protože práce je poměrně náročná, vyžaduje hodně flexibility. Je-li potřeba, pracuje se
o sobotách, nedělích, svátcích, takže
máme pocit, že zaměstnanci si za tuto
flexibilitu zaslouží vyšší ohodnocení než
ve firmách, kde se pracuje od pondělí do pátku. Pro profese ve střední platové třídě by to znamenalo přibližně
2 800 Kč navíc. Zaměstnavatel přišel
s návrhem přidat u dělnických profesí
1 150 Kč do základní mzdy, což dělá
u nejnižších tříd zhruba 7,5 %, u nejvyšších třeba 5 % a u technickohospodářských nabízel 4 %,“ přibližuje průběh
vyjednávání Tomáš Formánek. Odbory se s managementem Foxconnu nakonec dohodly na navýšení o 1 250 Kč
u dělnických profesí, 6% nárůstu u technickohospodářských profesí a převedení docházkového bonusu 1 000 Kč do
základní mzdy. Ačkoli začne kolektivní
smlouva platit od 1. června, dostanou
zaměstnanci sjednané navýšení zpětně
za duben a květen formou odměny. „Je
to nejvíc, co se za celou historii podařilo vyjednat, ale nemůžu říct, že bych s
tím byl spokojen,“ dodává předseda kováků.
Mongolský fenomén
Pardubický podnik je výjimečný nejen
tím, že patří mezi nejvýznamnější zaměstnavatele v regionu, má i nesporné

Foxconn je jedním z největších zaměstnavatelů v regionu.

prvenství v importu exotických zahraničních dělníků. „Foxconn si už před krizí v roce 2008 začal dovážet pracovníky
z Mongolska. V tuto chvíli je jich tady zaměstnáno kolem šesti set. Foxconn dělal nábor přímo v Mongolsku. S takovým množstvím cizinců jsou samozřejmě problémy, protože musejí být někde ubytováni. Dělá to vrásky i městu,
protože po půl roce mohou cizinci požádat o sloučení rodin, takže sem přijedou i malé děti, které chodí do našich
škol, školek a neznají ani slovo česky.
„Díky tomu je v Pardubicích nedostatek bytů a ceny pronájmů vzrostly a rostou dál, takže za byt 2+1 klidně zaplatíte deset tisíc, pokud se vám podaří nějaký sehnat,“ přibližuje situaci hospodář-

V rozsáhlém areálu Foxconnu v Pardubicích pracují stovky cizinců.
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mi a platnými právními předpisy. Je zcela
nezpochybnitelné, že vše, co jsme až doposud podnikli, má oporu v zákoně,“ říká
právník OS KOVO JUDr. Jiří Podhajský.
„Odborový svaz KOVO má právo usilovat
pomocí kolektivního vyjednávání nebo
jiných zákonných prostředků o zlepšení pracovních podmínek těch, které

FOTO: (jom)

OS KOVO zastupuje, a je nepřípustné jakékoli zasahování, které by omezovalo
toto právo nebo bránilo výkonu činnosti Odborového svazu KOVO,“ komentuje
situaci David Šrott, který ve společnosti
DEZA zastupuje členy OS KOVO.
Oba odborové svazy původně žádaly, aby
kolektivní smlouva pro letošní rok zaručila zaměstnancům zvýšení základních

FOTO: (jom)

ka ZO OS KOVO Ilona Rousková. Situace
zneklidnila i pardubickou radnici, která
začátkem roku zmařila záměr firmy přivézt do Pardubic dalších 300 lidí z Mongolska. Celkem jich v Pardubicích žije
1 100. Většina z nich nemá zájem naučit
se česky a integrovat se do společnosti.
Vzhledem k objemu práce na to ani nemají mnoho času.
Zhruba desítku zahraničních dělníků Foxconnu loni v prosinci vyzpovídal The
New York Times. „Všichni hovořili pod
podmínkou anonymity. Ze strachu, že by
přišli o práci, řekli, že neměli dostatek informací o tom, že je podpis smlouvy zavazuje k častým přesčasovým směnám
včetně nocí a víkendů a nutnosti být neustále na telefonu,“ píše o podmínkách v
Pardubicích The New York Times.
Odbory o situaci vědí, ovšem stěží mohou osud těchto lidí nějak změnit. „Vzhledem k tomu, že nejsme přímo mezi nimi, protože firma nám neumožňuje během pracovní doby zdržovat zaměstnance od práce, a do provozů můžeme chodit pouze minimálně,
považují nás za součást managementu,
kterému samozřejmě nevěří,“ vysvětluje předseda odborářů Formánek. Přesto se i v řadách místních kováků objevilo několik cizinců. „Celkem máme v Pardubicích a Kutné Hoře 240 členů. Je to
málo. Chceme to změnit, ale situace je
hodně komplikovaná, protože ve firmě
je vysoká fluktuace a vysoký podíl cizinců a agenturních pracovníků,“ uzavírá
Tomáš Formánek.
(jom)
tarifních mezd o 13 %, růst příplatku za
směnnost o 20 % a růst podílu na zisku
o 2 %. Kolektivní smlouva jednostranně
uzavřená odbory ECHO odpovídá původním požadavkům pouze v jediném bodu,
a to růstu podílu na zisku o 2 %. Zahrnuje zvýšení základních tarifních mezd jen
o 8 % a růst příplatků o 15 %.
(jom)
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Okénko do regionu | Bc. Lubomír Jan Muzikář, PgDip, vedoucí RP Jihlava
Okénko do regionu | Ing. Radko Šamánek, vedoucí RP Hradec Králové

Co
Vysočině Čech
Conového
novéhouvkováků
regionuna
východních

Ve východních Čechách působí v rámci
OS KOVO 55 základních organizací
v královéhradeckém krajském sdružení
s celkem 6 979 členy a 29 základních
organizací v pardubickém krajském
sdružení s 6 475 členy. Z tohoto
hlediska je situace v tomto regionu
poměrně stabilní již řadu let, i když
některé základní organizace končí
se svou činností, vznikají zároveň
nové odborové organizace. V obou
krajích jsou nyní členské základny
z hlediska počtu členů srovnatelné.
V pardubickém krajském sdružení
je však méně odborových organizací,
zato jsou větší, v královéhradeckém
krajském sdružení je více drobnějších
organizací. Nicméně se daří získávat
nové členy – ať již ve stávajících
základních organizacích nebo v nově
zřízených organizacích (ZO nebo seskupení členů).
V roce 2017 v KS Královéhradeckého
kraje bylo nově přijatých členů 897,
v KS Pardubického kraje byl tento
počet o něco nižší – 794.
V uplynulém roce jsme převedli tři
naše seskupení členů – první ve firmě
MSSL Dolní Ředice a druhé ve firmě
KYB Manufacturing Pardubice a nejnověji Kimberly Clark Jaroměř – do
stabilizované formy klasické základní
organizace. Na našem RP se snažíme
využívat tohoto institutu daného
Stanovami OS KOVO pro nastartování
činnosti odborů ve firmě, kde doposud
odbory nepůsobily. Vždy se snažíme
aktivovat některé zájemce z těchto
firem, aby souhlasili s činností ve
výboru seskupení, společně se zástupci
regionálního pracoviště. Ukazuje se,
že takto může po nějaký čas působit
odborová organizace ve firmě, kdy naší
snahou je nastavit vztahy s vedením
firmy, připravit návrh kolektivní

smlouvy a začít proces kolektivního
vyjednávání. Nicméně tato činnost
má své meze, nelze dlouhodobě
zachovávat anonymitu členů (stejně
se nakonec zaměstnavatel dozví, kdo
je v odborech), navíc při neústupnosti
zaměstnavatele
hrozí
nemožnost
protitlaku ze strany odborů, kdy
vše závisí pouze na vyjednávacích
možnostech výboru. V případě většiny
našich seskupení jsou nyní vztahy
s vedením firem poměrně korektní,
podařilo se již uzavřít kolektivní
smlouvy, následně proškolit nové
výbory organizací a nastartovat jejich
činnost.
Dále
pracujeme
na
zakládání
organizací – postupujeme obdobně
jako v prvních případech. K dnešnímu
dni máme osm nových seskupení
členů ve firmách Amcor Nový Bydžov,
Adient CR Kvasiny, Kunvaldská, a. s.,
Noliac Ceramics Hradec Králové,
SŠ aplikované kybernetiky Hradec
Králové, Cross Police nad Metují,
Tecmaplast CZ Kněžnice a Dioptra
Tutrnov.
V případě Dioptry Turnov se jedná
o atypický případ, tam došlo k převodu ZO na seskupení členů z důvodu malých možností funkcionářů
vyřizovat veškerou agendu ZO. Ve
firmě MaV Vsetín (Vysoké Mýto)
seskupení ukončilo činnost pro malý
zájem členů. Ukazuje se, že kde založí
seskupení členů pouze základní počet
dle Stanov OS KOVO (nutný počet
snížený na tři zaměstnance), nemůže
to být dlouhodobě životaschopné,
viz případ SČ Cross Police nad Metují,
kde bude organizace zrušena, neboť
zaměstnavatel přesvědčil minimálně
jednoho člena k vystoupení.
Firmám, kde naše odborové organizace působí, se daří v posledních
létech stále lépe, firmy mají většinou
výrobní zakázky, je i dobrý výhled na
letošní rok a kolektivní vyjednávání je
o poznání efektivnější než v roce
předcházejícím. Daří se sjednávat
vyšší růsty mezd než v roce 2017,
a to i díky další kampani „Konec levné
práce“, která oslovila a zmobilizovala
řadu našich základních organizací.
Největší počet ZO sjednává růst mezi
pěti a více procenty (30 %), 3–5 % je
sjednáno u 40 %. Vyšší sjednání již
nejsou ojedinělá a jsou výrazně nad
hranicí 10 %. Nicméně zaměstnavatelé
se stavějí stále k požadavkům odborů
velmi obezřetně i přes mnohdy
skvělé výsledky firem. Pokud nemá
odborová organizace dostatečnou sílu

a podporu členů, těžko může vyjednat
slušné podmínky. Je řada firem, kde
se podařilo vyjednat dobré mzdové
podmínky. Kritériem není jen procento
zvýšení mezd, ale i další podmínky ve
sjednaných smlouvách. Také není úplně
srovnatelné zvýšení ve firmách, kde již
v minulosti byly díky činnosti odborů
zvýšeny mzdy na velmi dobrou
úroveň ve srovnání s firmami, kde
byly mzdy nízké. Přesto je dobré
vyzdvihnout odborové organizace,
kterým se podařilo dojednat výraznější
zvýšení mezd – např. více než
5% průměrný růst mezd sjednali na
rok 2018 v královéhradeckém KS:
Řetězárna Česká Třebová 8%, pewag
Vamberké 8%, Continental Adršpach
10%, Continental Trutnov 10%, Siemens
Trutnov 8%, Pöperle-Fuchs 12%, TYCO
Trutnov 8%, Diafrikt Potštejn 17%,
Šroubárna Turnov 8%, ESAB Vamberk
9,9%. V pardubickém KS to byly
např. tyto organizace: OEZ Letohrad
15,5%, KAROSA Vysoké Mýto 9%, Rieter
CZ Ústí n. O. 9%, Autoneum Choceň 7%,
THT Polička 8%, Poličské strojírny 6%,
DAKO Třemošnice 6%, TESLA Přelouč
5,2%, TOS Svitavy5 %, CZECH Blades
5%.
Naše regionální pracoviště se snaží co
nejúčinněji pomoci našim základním
organizacím zejména v pracovněprávní
oblasti, v kolektivním vyjednávání a ve
mzdové oblasti. V rámci BOZP došlo
v loňském roce k udržení vysokého
počtu kontrol i ke zlepšení situace ve
firmách, kde působí naše ZO. Také se
snažíme zintenzivnit osvětovou činnost
formou našich školení na regionální
úrovni, ale i v jednotlivých volebních
obvodech či základních organizacích.
Věnujeme se i těm ZO, se kterými byla
v minulém období slabší komunikace,
a dojednat případnou pomoc. Také
se snažíme naše návštěvy slučovat
s pomocí základním organizacím
v oblasti hospodaření a s tím spojené
kontroly dle § 29 odst. 2. Stanov OS
KOVO.
Velký důraz klademe i na možnost
využití
finančních,
bilančních
a
mzdových analýz firem, což se
s úspěchem projevilo i v současném
kolektivním vyjednávání. Velmi významnou pomoc poskytuje naše regionální
pracoviště v právní pomoci členům,
kde
je
ovšem
největší
objem
poradenství v oblasti mimopracovní –
občanské soužití, právní odpovědnost,
problematika bydlení atd. Nicméně
řeší se i řada záležitostí v pracovněprávní oblasti.
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Práce přesčas
Nejsou mi jasné rozdíly při posuzování práce jako práce přesčas v návaznosti na stanovenou týdenní
pracovní dobu a při různém rozvržení pracovní doby.
F. K., Děčín
Zákoník práce – zákon č. 262/2006 Sb.
v
platném
znění
(dále též „ZP“) – definuje práci přesčas v
§ 78 odst. (1) písm. i) tak, že pro účely
úpravy pracovní doby a doby odpočinku
je prací přesčas práce konaná
zaměstnancem na příkaz zaměstnavatele nebo s jeho souhlasem nad
stanovenou týdenní pracovní dobu
vyplývající z předem stanoveného
rozvržení pracovní doby a konaná mimo
rámec rozvrhu pracovních směn.
U zaměstnanců s kratší pracovní dobou
je prací přesčas práce přesahující
stanovenou týdenní pracovní dobu;
těmto zaměstnancům není možné
práci přesčas nařídit. Prací přesčas
není, napracovává-li zaměstnanec prací
konanou nad stanovenou týdenní
pracovní dobu pracovní volno, které mu
zaměstnavatel poskytl na jeho žádost.
Jedním z rozhodujících kritérií práce
přesčas je tedy to, že jde o práci konanou
zaměstnancem na příkaz zaměstnavatele,
tj. že zaměstnavatel ji může ve
stanoveném rozsahu a za stanovených
podmínek zaměstnanci nařídit.
Z uvedené definice práce přesčas vyplývá,
že jde jak o práci konanou na příkaz
zaměstnavatele, tak s jeho souhlasem
(rozuměj se souhlasem zaměstnavatele).
Z toho vyplývá, že pokud zaměstnanec
koná práci přesčas s vědomím
zaměstnavatele, nelze na takovou práci
pohlížet jinak než jako na přesčasovou,
která sice nebyla zaměstnanci zaměstnavatelem výslovně nařízena, ale kterou
konal s jeho vědomím. Znamená to,
že souhlas s výkonem práce přesčas
nemusí být učiněn pouze písemně nebo
ústně, ale i mlčky, má-li zaměstnavatel
vědomost o tom, že zaměstnanec práci
přesčas vykonává, ale příkaz k zastavení
práce přesčas nedá a výkon této práce
vezme na vědomí.
Dalším
kritériem
práce
přesčas
uvedeným v její definici je, že je to
práce mimo rozvrh pracovních směn.
Zákoník práce v § 34b odst. (1) uvádí, že
zaměstnanec v pracovním poměru má
právo na přidělování práce v rozsahu
stanovené týdenní pracovní doby. Pouze
tedy práce konaná nad rozvrh pracovní
doby je prací přesčas.
Není rozhodující, je-li týdenní pracovní
doba rozvržena na jednotlivé týdny
rovnoměrně (§ 78 odst. (1) písm. l) ZP)
nebo nerovnoměrně (§ 78 odst. (1) písm.
m) ZP).

Práce přesčas při kratší pracovní době
Z vymezení pojmu práce přesčas dále
vyplývá, že pokud je mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem sjednána
kratší pracovní doba (§ 80 ZP), tj. kratší než
stanovená zákonem, je prací přesčas až
práce nad stanovenou týdenní pracovní
dobu (§ 78 odst. (1) písm. i) ZP). Zákon
dále stanoví, že zaměstnancům s kratší
pracovní dobou nelze práci přesčas
nařídit. Z uvedeného ale lze dovodit,
že při sjednané kratší pracovní době se
může zaměstnavatel se zaměstnancem
dohodnout, že zaměstnanec vykoná práci
nad dohodnutou kratší pracovní dobu;
ale ve smyslu uvedené definice se nebude
jednat o práci přesčas až do doby, kdy bude
naplněna stanovená týdenní pracovní
doba. Teprve poté by se mohlo jednat o
práci přesčas, ale nikoli o nařízenou práci
přesčas zaměstnavatelem, nýbrž o práci
přesčas, ke které výslovně dal souhlas
zaměstnanec na základě požadavku
zaměstnavatele.
V praxi se lze setkat s požadavkem či
názorem, že výkon práce po dohodě mezi
zaměstnavatelem a zaměstnancem nad
sjednanou kratší pracovní dobu je nutné
klasifikovat jako práci přesčas.
Důvodem, proč zákon stanoví, že
u zaměstnanců
s
kratší
pracovní
dobou je prací přesčas až práce nad
stanovenou týdenní pracovní dobu, je
dodržení principu rovnosti v pracovních
podmínkách vyplývajících z pracovněprávních vztahů (§ 16 odst. (1) ZP).

Princip rovnosti je možné konkretizovat
na situaci, kdy dva zaměstnanci
u jednoho zaměstnavatele mají v pracovní smlouvě shodný druh práce, který
má zaměstnanec pro zaměstnavatele
vykonávat (§ 34 odst. (1) písm. a)
ZP), oba zaměstnanci shodně splňují
předpoklady pro zařazení do shodných
platových (mzdových) podmínek s tím,
že jeden z nich má sjednán pracovní
poměr na stanovenou týdenní pracovní
dobu (např. 40 hodin) a druhý na kratší
pracovní dobu (např. 30 hodin).
Vzhledem k tomu, že práce přesčas je
zákonem klasifikována jako výjimečná
(§ 93 odst. (1) ZP), stanoví zákon jako
ekvivalent za práci přesčas zvýhodněné
podmínky v odměňování – zaměstnanci
za práci přesčas přísluší dosažená
mzda a příplatek nejméně ve výši
25 % průměrného výdělku, pokud
se zaměstnavatel se zaměstnancem
nedohodli na poskytnutí náhradního
volna v rozsahu práce konané přesčas
místo příplatku (§ 114 odst. (1) ZP).
Vyhovět požadavku, že u zaměstnance
se sjednanou kratší pracovní dobou
(30 hodin) je třicátá první hodina prací
přesčas, by znamenalo, že tato hodina
bude zvýhodněna příplatkem ke mzdě
nebo náhradním volnem, zatímco u zaměstnance se stanovenou týdenní
pracovní dobou (40 hodin) třicátá první
hodina zvýhodněna nebude. To by
bylo přímé porušení principu rovnosti
pokračování na straně 6 
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podmínek v pracovněprávních vztazích.
Práce přesčas při rovnoměrném
rozvržení pracovní doby
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
vymezuje zákoník práce v § 78 ZP tak, že
při tomto rozvržení na jednotlivé týdny
nesmí délka směny přesáhnout 12 hodin
(§ 83 ZP). Jde především o jednoznačné
dodržení zásady, že zaměstnavatel
musí na jednotlivé týdny po sobě jdoucí
rozvrhovat stále stejný počet hodin.
Součet délek směn v jednotlivých týdnech po sobě jdoucích je stále stejný,
tj. stanovená týdenní pracovní doba
(§ 79 ZP) v závislosti na pracovním
režimu zaměstnance, resp. sjednaná
kratší pracovní doba.
Vzhledem k tomu, že zákoník práce
v § 79 odst. (1) uvádí, že délka stanovené
týdenní pracovní doby nesmí překročit
40 hodin týdně, a v § 81 odst. (2) mj.
uvádí, že pracovní doba se rozvrhuje
zpravidla do pětidenního pracovního
týdne, nemůže délka směny přesáhnout
12 hodin. Může být kratší
tak, aby součet délek směn
za jednotlivé dny v týdnu
nepřekročil 40 hodin.
Jestliže zákon uvádí, že
stanovená týdenní pracovní
doba se rozvrhuje zpravidla
do pětidenního pracovního
týdne, umožňuje rozvrhování
buď do menšího, nebo do
většího počtu dnů s tím, že
ale nejvyšší počet dnů v týdnu je sedm.
Tomuto ustanovení bude
např. vyhověno při rozvržení
stanovené týdenní pracovní
doby 40 hodin týdně na čtyři
dny se směnami po deseti
hodinách tak, že každý týden
po sobě jdoucí bude rozvrhováno 40
hodin, čímž je realizováno rovnoměrné
rozvržení pracovní doby.
Prací přesčas bude při rovnoměrném
rozvržení pracovní doby práce nad
stanovenou týdenní pracovní dobu
a mimo rámec rozvrhu pracovních směn.
Práce přesčas při nerovnoměrném
rozvržení pracovní doby
Při nerovnoměrně rozvržené pracovní
době na jednotlivé týdny, tj. na
každý týden po sobě jdoucí, může
zaměstnavatel rozvrhovat různý počet
hodin (různý od stanovené týdenní
pracovní doby).
Zákoník práce v § 78 odst. (1) písm. m) pro
nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
na jednotlivé týdny stanoví, že průměrná
týdenní pracovní doba bez práce přesčas
nesmí při nerovnoměrném rozvržení
pracovní doby v rozvrhu pracovních
směn přesáhnout stanovenou týdenní
pracovní dobu ve vyrovnávacím období,
které může činit 26 týdnů po sobě
jdoucích. Jen kolektivní smlouva může

vymezit toto období nejvýše na 52 týdnů
po sobě jdoucích.
Zákon tedy při nerovnoměrném rozvržení
pracovní doby stanoví podmínku, že
průměrná týdenní délka pracovní doby
z rozvrhu směn bez práce přesčas se
musí rovnat stanovené týdenní pracovní
době. Tím je v rozvrhu směn zakotvena
stanovená týdenní pracovní doba a pro
práci přesčas je postačující, že je to práce
nad délku směny. Je tím současně nad
stanovenou týdenní pracovní dobu.
Práce přesčas při uplatnění konta
pracovní doby
Zákoník práce v § 98 odst. (2) stanoví,
že prací přesčas při uplatnění konta
pracovní doby je práce konaná
nad stanovenou týdenní pracovní
dobu, která je násobkem stanovené
týdenní pracovní doby a počtu týdnů
vyrovnávacího období (§ 86 odst. (3)
nebo podle § 87 odst. (3) ZP). V tomto
případě jde o způsob nerovnoměrně
rozvržené pracovní doby, při kterém
zaměstnanec v pracovním poměru

nemá právo na přidělování práce v rozsahu stanovené týdenní pracovní
doby – 34b odst. (1). Z toho vyplývá, že
zaměstnavatel při rozvrhování pracovní
doby do směn není vázán povinností
naplnit rozvrhem (harmonogramem)
směn stanovenou týdenní pracovní
dobu ve zvoleném vyrovnávacím období.
Proto zde při uplatnění konta pracovní
doby nelze použít kritérium (jako u nerovnoměrného rozvržení pracovní doby
– § 83 ZP), že prací přesčas je práce
konaná mimo rozvrh směn.
Při uplatnění konta pracovní doby zjistí
zaměstnavatel rozsah práce přesčas
u zaměstnance až po uplynutí zvoleného
vyrovnávacího období z násobku týdnů
po sobě jdoucích a stanovené týdenní
pracovní doby.
Výše uvedená definice práce přesčas při
uplatnění konta pracovní doby může
v některých případech vést k situaci,
že zaměstnanec v některém týdnu na
začátku vyrovnávacího období vykoná
práci nad stanovenou týdenní pracovní
dobu a následně v některém dalším

týdnu ve vyrovnávacím období bude
u zaměstnavatele nedostatek práce a již
vykonaná práce nad stanovenou týdenní
pracovní dobu bude v tomto týdnu
s nedostatkem práce spotřebována. Tím
dojde k tomu, že na konci vyrovnávacího
období nebude u zaměstnance vykázána
žádná práce přesčas. Tuto situaci je
možné posuzovat jako jednu z nevýhod
pro zaměstnance při uplatnění konta
pracovní doby.
Práce přesčas při pružné pracovní době
Jestliže zákoník práce definuje práci
přesčas v § 78 odst. (1) písm. i) mj.
tak, že je to práce konaná mimo
rámec rozvrhu pracovních směn, a v
§ 85. uvádí, že při pružném rozvržení
pracovní doby si zaměstnanec volí
sám začátek, popřípadě i konec
pracovní doby v jednotlivých dnech
v rámci časových úseků stanovených
zaměstnavatelem, pak z toho vyplývá,
že při režimu pružné pracovní doby není
zajištěno kriterium práce přesčas, tj. že
je to práce konaná mimo rámec rozvrhu
pracovních směn. V tomto
případě
zaměstnavatel
nestanoví rozvrh směn;
zaměstnanec
si
jej
organizuje sám s tím,
že má povinnost odpracovat stanovenou týdenní
pracovní dobu.
Z toho důvodu bylo
nezbytné upravit odchylně
definici práce přesčas při
uplatnění režimu pružné
pracovní doby. Zákoník
práce proto při definování
práce přesčas při pružné
pracovní době vychází
ze stěžejní zásady, že
práce přesčas je vždy
prací nad stanovenou
týdenní
pracovní
dobu
a rovněž při pružné pracovní době
stanoví v § 98 odst. (1), že prací přesčas
při uplatnění pružného rozvržení pracovní doby je vždy práce nad stanovenou
týdenní pracovní dobu a nad základní
pracovní dobu.
Kritérium, že při pružné pracovní době
je prací přesčas práce nad základní
pracovní dobu, má své opodstatnění
v tom, že základní pracovní doba je
částí směny, kdy má zaměstnanec
povinnost být na svém pracovišti.
Při pružné pracovní době má zaměstnanec možnost si zorganizovat
svoji týdenní pracovní dobu do směn
tak, že v některém dnu v týdnu může
odpracovat pouze základní pracovní
dobu a čerpat svůj odpočinek mezi
směnami (§ 90 ZP).
Proto tedy zákoník práce stanoví,
že prací přesčas při pružné pracovní
době je kromě stanovené týdenní
pracovní doby také práce nad základní
pracovní dobu, v základní pracovní
době nelze určit práci přesčas.
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Pracovní právo | JUDr. Marie Stodolová, právník RP OS KOVO Praha a střední Čechy

Osobní překážky v práci

Mám od lékaře předepsanou rehabilitaci, ale zaměstnavatel mi ji nechce uznat jako návštěvu lékaře.
Nutí mě, abych si ji napracoval, popř. na ni chodil v mimopracovní době. Má na to právo?
P. K., Praha
Návštěva lékaře je
uvedena v Nařízení
vlády č. 590/2006
Sb., kde je stanoven
rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci:
1. Vyšetření nebo ošetření
a) Pracovní volno s náhradou mzdy
nebo platu se poskytne na nezbytně
nutnou dobu, bylo-li vyšetření nebo
ošetření provedeno ve zdravotnickém
zařízení, které je ve smluvním
vztahu k zaměstnancově zdravotní
pojišťovně, nachází se nejblíže bydlišti
či pracovišti zaměstnance a je schopné
potřebnou zdravotní péči poskytnout
(dále jen „nejbližší zdravotnické
zařízení“), pokud vyšetření nebo
ošetření nebylo možné provést mimo
pracovní dobu.
b) Bylo-li vyšetření nebo ošetření
provedeno v jiném než nejbližším
zdravotnickém zařízení, poskytne se
pra-covní volno na nezbytně nutnou
dobu; náhrada mzdy nebo platu
však přísluší nejvýše za dobu podle
písmene a).
Pokud se jedná o rehabilitaci,
zaměstnavatel ji nepovažuje za ošetření
a vyšetření, které nelze provést mimo
pracovní dobu a kdy náleží zaměstnanci
pracovní volno s náhradou mzdy.
Otázkou, zda je možné rehabilitaci
považovat za vyšetření nebo ošetření,
se zabývala i Asociace pro rozvoj
kolektivního vyjednávání a pracovních
vztahů (AKV). Z jejich stanoviska
(24. listopadu 2012) plyne, že
rehabilitaci zpravidla není možné
považovat za vyšetření nebo ošetření
ve zdra-votnickém zařízení.
Rehabilitace má povahu léčení, které
zpravidla následuje po vyšetření či
ošetření s cílem navrátit pacienta k jeho
„funkční zdatnosti“. Podle zákona
o zdravotních službách je jedním
z druhů zdravotní péče (tím hlavním)
péče léčebná, jejímž účelem je příznivé
ovlivnění zdravotního stavu na základě
realizace individuálního léčebného
postupu, s cílem vyléčení nebo zmírnění
důsledků nemoci a zabránění vzniku
invalidity či nesoběstačnosti nebo
zmírnění jejich rozsahu. Pod tento
druh péče lze nepochybně zařadit
i rehabilitaci, resp. přesněji léčebně
rehabilitační péči.
Protože standardní rehabilitaci provádějí
na základě předchozí indikace lékaře

nelékařští zdravotničtí pracovníci, nelze
podřadit pod pojem vyšetření nebo
ošetření, ale jde o proces vlastního
léčení, nevzniká zaměstnanci za tímto
účelem automaticky právo na pracovní
volno, natožpak pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu ve výši průměrného
výdělku. Ovšem pokud by se jednalo
o komplexní, periodické nebo kontrolní
rehabilitační vyšetření prováděné lékařem,
je třeba podle AKV považovat účast
zaměstnance na vyšetření nebo ošetření,
v souvislosti s nímž mu právo na (placené)
pracovní volno za podmínek uvedených
v nařízení vlády č. 590/2006 Sb. vzniká.
Doporučuji dohodnout se na napracování volna poskytnutého na rehabilitaci, případně (umožňuje-li to provoz)
na dočasném přizpůsobení pracovní
doby k návštěvám rehabilitačního
zařízení, které nelze provést mimo
pracovní dobu.
2. Pracovnělékařská prohlídka, vyšetření nebo očkování související s výkonem práce
Pracovní volno na nezbytně nutnou
dobu se poskytne zaměstnanci, který
se podrobil pracovnělékařské prohlídce,
vyšetření nebo očkování souvisejícímu
s výkonem práce v rozsahu stanoveném
zvláštními právními předpisy nebo
rozhodnutím
příslušného
orgánu
ochrany veřejného zdraví.
3. Přerušení dopravního provozu
nebo zpoždění hromadných dopravních prostředků
Pracovní volno bez náhrady mzdy nebo
platu se poskytne na nezbytně nutnou

dobu pro nepředvídané přerušení
dopravního provozu nebo zpoždění
hromadných dopravních prostředků,
nemohl-li zaměstnanec dosáhnout včas
místa pracoviště jiným přiměřeným
způsobem.
4. Znemožnění cesty do zaměstnání
Pracovní volno s náhradou mzdy nebo
platu na nezbytně nutnou dobu, nejvýše
na jeden den, se poskytne zaměstnanci
těžce zdravotně postiženému pro
znemožnění cesty do zaměstnání z povětrnostních důvodů nehromadným dopravním prostředkem, který tento
zaměstnanec používá.
5. Svatba
Pracovní volno se poskytne na dva dny
na vlastní svatbu, z toho jeden den
k účasti na svatebním obřadu; náhrada
mzdy nebo platu přísluší však pouze za
jeden den. Pracovní volno s náhradou
mzdy nebo platu se poskytne rodiči na
jeden den k účasti na svatbě dítěte a ve
stejném rozsahu se poskytne pracovní
volno bez náhrady mzdy nebo platu
dítěti při svatbě rodiče.
6. Narození dítěte
Pracovní volno se poskytne na nezbytně
nutnou dobu:
a) s náhradou mzdy nebo platu k převozu manželky (družky) do zdravotnického zařízení a zpět
b) bez náhrady mzdy nebo platu k účasti
při porodu manželky (družky)
7. Úmrtí
Pracovní volno s náhradou mzdy nebo
platu se poskytne na:

pokračování na straně 8 
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a) dva dny při úmrtí manžela, druha
nebo dítěte a na další den k účasti na
pohřbu těchto osob
b) jeden den k účasti na pohřbu rodiče
a sourozence zaměstnance, rodiče
a sourozence jeho manžela, jakož
i manžela dítěte nebo manžela
sourozence zaměstnance a na další
den, jestliže zaměstnanec obstarává
pohřeb těchto osob
c) nezbytně nutnou dobu, nejvýše jeden
den, k účasti na pohřbu prarodiče nebo
vnuka zaměstnance nebo prarodiče
jeho manžela nebo jiné osoby, která
sice nepatří k uve-deným fyzickým
osobám, ale žila se zaměstnancem
v době úmrtí v domácnosti, a na další
den, jestliže zaměstnanec obstarává
pohřeb těchto osob
8. Doprovod
a) Pracovní volno k doprovodu rodinného příslušníka do zdravotnického
zařízení k vyšetření nebo ošetření
při náhlém onemocnění nebo úrazu
a k předem stanovenému vyšetření,
ošetření nebo léčení se poskytne jen
jednomu z rodinných příslušníků
na nezbytně nutnou dobu, nejvýše
však na jeden den, byl-li doprovod
nezbytný a uvedené úkony nebylo
možno provést mimo pracovní dobu.

•

s náhradou mzdy nebo platu, jde-li
o doprovod manžela, druha nebo
dítěte, jakož i rodiče a prarodiče
zaměstnance nebo jeho manžela; máli zaměstnanec nárok na ošetřovné
z nemocenského pojištění, nepřísluší
mu náhrada mzdy nebo platu
• bez náhrady mzdy nebo platu, jde-li
o ostatní rodinné příslušníky
b) Pracovní volno k doprovodu zdravotně postiženého dítěte do zařízení
sociálních služeb nebo do školy
či školského zařízení samostatně
zřízených pro žáky se zdravotním
postižením s internátním provozem
a zpět se poskytne jen jednomu z rodinných příslušníků, a to s náhradou
mzdy nebo platu na nezbytně nutnou
dobu, nejvýše však na šest pracovních
dnů v kalendářním roce.
c) Pracovní volno k doprovodu dítěte
do školského poradenského zařízení
ke zjištění speciálních vzdělávacích
potřeb dítěte se poskytne jen
jednomu z rodinných příslušníků na
nezbytně nutnou dobu bez náhrady
mzdy nebo platu.
Pro účely tohoto bodu se rodinnými
příslušníky rozumí fyzické osoby
uvedené v bodě 7.
9. Pohřeb spoluzaměstnance
Pracovní volno s náhradou mzdy nebo

platu se poskytne na nezbytně nutnou
dobu zaměstnancům, kteří se zúčastní
pohřbu spoluzaměstnance; tyto zaměstnance určí zaměstnavatel nebo zaměstnavatel v dohodě s odborovou organizací.
10. Přestěhování
Pracovní volno bez náhrady mzdy
nebo platu se poskytne na nezbytně
nutnou dobu, nejvýše na dva dny, při
přestěhování zaměstnance, který má
vlastní bytové zařízení; jde-li o přestěhování v zájmu zaměstnavatele,
poskytne se pracovní volno s náhradou
mzdy nebo platu.
11. Vyhledání nového zaměstnání
Pracovní volno bez náhrady mzdy nebo
platu před skončením pracovního
poměru se poskytne na nezbytně
nutnou dobu, nejvýše na jeden
půlden v týdnu, po dobu odpovídající
výpovědní době v délce dvou měsíců. Ve
stejném rozsahu se poskytne pracovní
volno s náhradou mzdy nebo platu
před skončením pracovního poměru
výpovědí
danou
zaměstnavatelem
z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až e)
zákoníku práce nebo dohodou z týchž
důvodů. Pracovní volno je možné se
souhlasem zaměstnavatele slučovat.
V kolektivní smlouvě je možné dohodnout se zaměstnavatelem pro zaměstnance výhodnější podmínky.

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

Pronajímatel nesmí požadovat jiná plnění
než uvedená v zákoně
Pronajímateli jsem
sdělila, že nesouhlasím, abychom
každý měsíc v poplatcích za pronájem bytu hradili pojistné domu, poplatek za správu, vrátnici a provozní náklady a požadovala jsem po nich vrácení této částky. Četla jsem, že je možné požadovat neoprávněně účtované
poplatky i zpětně, i když jsem to podepsala ve smlouvě. Jak to je?
I. B., Plzeň
Co se týká požadavku pronajímatele
na úhradu pojistného a dalších
plateb uvedených v nájemní smlouvě,
konstatuji, že tyto úhrady po vás
jako nájemci nemůže pronajímatel
požadovat.
Takové
ujednání
ve
smlouvě je nicotné, nepřihlíží se
k němu, jako kdyby nebylo. Z peněžitých plnění může pronajímatel po
nájemci požadovat a ve smlouvě si
sjednat pouze nájemné, zálohy nebo
náklady na služby (§ 2251 odst. 2
občanského zákoníku) a jistotu (§ 2254
občanského zákoníku).

Co jsou to služby spojené s bydlením,
dále specifikuje zákon č. 67/2013 Sb.,
kterým se upravují některé otázky
související s poskytováním plnění
spojených s užíváním bytů a nebytových
prostorů v domě s byty, ve znění
pozdějších předpisů.
Službami jsou zejména dodávka
tepla a centralizované poskytování
teplé vody, dodávka vody a odvádění
odpadních vod, provoz výtahu, osvětlení společných prostor v domě, úklid

společných prostor v domě, odvoz
odpadních vod a čištění jímek,
umožnění příjmu rozhlasového a televizního signálu, provoz a čištění
komínů a odvoz komunálního odpadu.
Občanský zákoník tyto uvedené služby
označuje jako nezbytné služby spojené
s bydlením.
Zaplacené
poplatky,
které
není
pronajímatel oprávněn po vás požadovat, můžete od něj vymáhat za
tři roky zpětně.
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Na konferenci v Praze se jednalo o kratší pracovní době
Zkracováním pracovní doby a s tím související konkurenceschopností firem se zabývala čtvrtá mezinárodní konference
pořádaná Českomoravskou konfederací odborových svazů (ČMKOS) v úterý 29. května v Hotelu Olšanka. Své názory
a zkušenosti zde prezentovali čeští zástupci odborů i podnikatelské sféry a jejich zahraniční kolegové.
„Pokud jde o délku pracovní doby, nacházíme se ve srovnání se západními zeměmi někde v 70. letech minulého století, zaostáváme v této oblasti za západními zeměmi skoro o padesát let, stejnou disproporci máme i v oblasti mezd,“ upozornil
na konferenci Martin Fassmann, makroekonom ČMKOS. „Při současné hospodářské politice nejsme schopni Západ dohnat
nikdy,“ řekl. Podle Fassmanna zničila destruktivní privatizace někdejší šance, aby
Česká republika pronikla na zahraniční
trhy se sofistikovanými výrobky. Dodal, že
setrvávání v pozici země, která nabízí jen
levnou pracovní sílu, nás uzamkne v mantinelech nízkých mezd a zůstaneme žebráky Evropy. „Ekonomický prostor je plný nerovnováhy, která vede téměř k destrukci,“
varoval Jiří Šteg z Úřadu vlády ČR.
Podle Stana De Spielegelaera z Evropského odborového institutu (ETUI) v Bruselu
by odbory neměly jít cestou prosazování
individuálního, ale spíše kolektivního zkracování pracovní doby. „Jestliže zkrátíme
pracovní dobu kolektivně, měli bychom
se dostat do situace, že ženy budou mít
větší možnosti získat zaměstnání na plný
úvazek a muži budou mít větší možnost
věnovat se rodině. Tím by došlo ke spravedlivějšímu rozložení příležitostí… Existuje tedy celá řada důvodů, proč pracovní
dobu zkracovat,“ uvedl zástupce ETUI.
Konference se rovněž dotkla tématu demografického vývoje, který negativně
ovlivňuje situaci na trhu práce. „Téměř polovina společností ve Švédsku má problém

FOTO: (jom)

najít nové zaměstnance,“ řekl Anton Wemander-Grahm z organizace Almega sdružující zhruba deset tisíc švédských zaměstnavatelů. Konstatování švédského kolegy potvrdil také Julius Jacoby z bavorské
Asociace zaměstnavatelů v kovoprůmyslu
a elektrotechnickém průmyslu: „Největším
problémem je nedostatek kvalifikovaných
pracovníků,“ připustil. „Čelíme demografickým změnám a také zde máme nedostatek kvalifikované pracovní síly, musíme

na tom společně pracovat,“ vyzval účastníky konference Mario van Mierlo z nizozemské Asociace malých a středních podniků (MKB). „Lidé v Evropě chtějí pracovat méně, chtějí mít dobrou budoucnost
a perspektivu,“ dodal. Upozornil rovněž na
skutečnost, že v roce 2019 bude zvolena
nová Evropská komise i nová Sociální komise EU, s nimiž bude nutno vést společný dialog o sociální vyváženosti v Evropě.
(jom)

Výhercem soutěže o pobyt v Černé Hoře je odborář z Třince
Letošní kolo soutěže s CK KOVOTOUR PLUS určené pro všechny nové členy, kteří mezi 1. lednem až 30. dubnem letošního roku
vstoupili do Odborového svazu KOVO, má svého vítěze. Ve čtvrtek 7. června jej v sídle OS KOVO osobně vylosoval zástupce cestovní
kanceláře, obchodní ředitel Petr Kostka. Na výherce čeká zájezd do Černé Hory podle vlastního výběru v hodnotě 20 tisíc korun.

Cenu získal Pavel Kolman, člen ZO
OS KOVO Třinecké železárny. „V životě jsem nic nevyhrál, je to úžasné,“ reagoval nadšeně na zprávu třiapadesátiletý Pavel Kolman, který pracuje v Třineckých železárnách jako údržbář. „Moc necestuju, dovolenou obvykle trávím jinak,
ale na zájezd se moc těším. Doufám, že
se manželka brzy uzdraví, aby mohla jet
se mnou,“ prozradil letošní vítěz soutěže.
„Osobně mě velmi těší, že účast v soutěži je rok od roku vyšší, protože to znamená, že je nás stále víc,“ říká místopředseda OS KOVO Tomáš Valášek. Zatímco
loni se do soutěže zapojilo 730 lidí, letos
jich už bylo 988.
Černá Hora, přesněji Montenegro, jak zní
oficiální název, vznikla po rozpadu někdejší Jugoslávie. Na rozdíl od sousedního Chorvatska začali její krásy turisté objevovat později. „Dnes už do Černé Hory
vypravíme ročně kolem třiceti tisíc turistů, protože jde o destinaci, o kterou je stále větší zájem. Má totiž nejenom otevřené moře, ale také nádhernou přírodu, na-

FOTO: Obchodní ředitel CK KOVOTOUR PLUS Petr Kostka (vlevo) a místopředseda OS KOVO Tomáš Valášek při losování letošního výherce soutěže.
FOTO: Josef Kůta

příklad Skadarské jezero nebo kaňon řeky
Tara, který je nejhlubší v Evropě,“ přibližuje Petr Kostka důvody, proč je tato země
stále oblíbenější. V Černé Hoře se lze po-

měrně snadno domluvit, ceny jsou příznivější než v Chorvatsku, místní obyvatelé
jsou také přívětivější a mají k českým turistům pozitivní vztah.
(jom)
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Finanční příspěvek pomohl dvěma kovákům z Novojičínska
Pavlína Macháčová z Jeseníku nad Odrou a Ladislav Sulek z Šenova, členové ZO OS KOVO ve společnosti Varroc Lighting
Systems v Šenově u Nového Jičína, získali v květnu podporu z Konta živelních pohrom. Jejich rodinné domy totiž poničila silná
bouře. Požádali odbory o finanční podporu a uspěli.

FOTO: Jana Hudáková

Pavlína Macháčová a Ladislav Sulek přebírají šek od předsedy ZO OS KOVO VARROC Pavla Zeleného.

Ve čtvrtek 3. května prošla regionem silná
bouřka s krupobitím, které poničilo střechy
rodinných domů obou zmíněných,“ vysvětlil
vedoucí Regionálního pracoviště OS KOVO
Ostrava Ing. Jiří Kozel. „Využili možnosti požádat o pomoc z Konta živelních pohrom při
OS KOVO. Ihned po události s námi sepsali žádost, doplnili dokumentaci, na schůzce
závodního výboru jsme projednali žádosti a
ihned je zaslali na centrálu s doporučením,“

popsal proces vyřizování žádosti obou odborářů předseda ZO OS KOVO Pavel Zelený.
„O obou žádostech jsme okamžitě jednali. Už druhý den byly peníze pro oba
naše členy na účtu základní organizace.
Důležité je, aby pomoc byla rychlá, jedině pak má smysl,“ dodává místopředseda
OS KOVO Tomáš Valášek.
Pavlína Macháčová, jíž živel poničil střechu nad celou obytnou částí rodinného

domu, dostala z Konta živelních pohrom
28 000 Kč. Ladislav Sulek obdržel od odborového svazu na opravu poškozené střešní krytiny 20 000 Kč. „V těžkých situacích,
kdy vás postihne mimořádná živelní událost, je každá finanční pomoc jistě vítaná,
zvlášť když ji obdržíte v tak krátkém čase,“
dodává předseda místních Kováků Pavel
Zelený.
(jom).
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Putování s Kovákem
Objevujte s námi zajímavá místa a památky České republiky, které vás rozhodně
přesvědčí o tom, že žijeme v jednom z nejkrásnějších míst planety

Zřícenina hradu Šelmberk
Hrad byl založen někdy na počátku 14. století. Zřícenina hradu je v majetku města, o její údržbu
a obnovu se stará nezisková organizace Danar. Šelmberk leží u obce Běleč, asi dva kilometry
severovýchodně od Mladé Vožice v okrese Tábor. Stojí na stejnojmenném skalním ostrohu
nad údolím říčky Blanice v nadmořské výšce 480 m. Dominantou památky je 26 metrů vysoká
věž bergfritového typu, z níž se návštěvníkům nabízí daleký výhled do okolí. Výrazné jsou také
pozůstatky renesančního traktu a obvodové hradby s pilíři na východě. V prostorách hlavní budovy
je možno zakoupit turistické známky, pohledy a drobné suvenýry související s hradem a činností
občanského sdružení, jež o něj pečuje a provozuje v této lokalitě historicko řemeslně vzdělávací
centrum Šelmberk.
K hradu se dostanete
vlakem do Tábora, poté
autobusem
do
Mladé
Vožice, odtud pěšky po
červené turistické značce.
Pokud
jedete
autem,
vydejte se směrem Mladá
Vožice – Kamberk – cca
1 km na kraji lesa odbočka
vpravo, odtud 1,5 km přímo
k centru asfaltová silnice.
Travnaté parkoviště pro cca
30 aut je přímo u centra.
Pokud se vydáte na hrad
pěšky, jděte z Mladé Vožice
po červené turistické značce.
Cena vstupného:
pro děti: 10 Kč, pro dospělé: 20 Kč
Návštěvní doba:
ZDROJ: Wikimedia
duben až říjen – soboty, neděle a svátky od 10:00 do 17:00

Skanzen Vysoký Chlumec
Skanzen je muzeum vesnických staveb středního Povltaví. Uchovává
cenné památky venkovské architektury, které dokládají vývoj lidového
domu od poloviny 18. do počátku 20. století na území Středočeské
pahorkatiny. V muzejních sbírkách regionu se dochovaly předměty
z vybavení venkovské domácnosti, lidový oděv, zemědělské a řemeslnické
nástroje a náčiní i další předměty dokládající rolnické hospodářství.
Součástí nabídky jsou pravidelné sezonní výstavy s tematikou lidového
stavitelství a života ve venkovském prostředí. Buduje se od roku 1999 a je
ve stadiu postupného rozvoje a rozšiřování.
Otevírací doba:
• duben: úterý – neděle od 9:00 do 17:00, poslední prohlídka v 16 hodin
• květen a červen: úterý – pátek od 9:00 do 17:00,
poslední prohlídka v 16 hodin; sobota – neděle od 9:00 do 18:00,
poslední prohlídka v 17 hodin
• červenec a srpen: úterý – neděle od 9:00 do 18:00,
poslední prohlídka v 17 hodin
• září a říjen:
úterý
poslední p
prohlídka v 16 hodin
j
ý – neděle od 9:00 do 17:00, p
•

ZDROJ: Wikimedia

v období duben – říjen lze po předchozí dohodě zajistit prohlídku i v jiný
termín (pro skupiny alespoň 20 osob)
Vstupné:
• Prohlídková trasa A – prohlídka s průvodcem
Zahrnuje také možnost prohlídky areálu a hospodářských stavení bez
průvodce (trasa B)
dospělí 60 Kč; děti, senioři a studenti 30 Kč;
rodinné (2 dospělí + 2 až 4 děti) 140 Kč
• Prohlídková trasa B – volná prohlídka areálu
dospělí 40 Kč; děti, senioři a studenti 20 Kč;
rodinné (2 dospělí + 2 až 4 děti) 100 Kč
Doprava:
Skanzen najdete v severní části Vysokého Chlumce v údolí Libíňského
potoka při silnici do Ústupenice. Vysoký Chlumec se nachází 35 km
východně od Příbrami a 8 km jihozápadně od Sedlčan v krásné krajině
středního Povltaví.
TEXT a FOTO: Vilém Flášar
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Správné znění tajenky z čísla 9: Každý si přeje dlouho žít, ale nikdo nechce být starý. Správně luštila a potřebné štěstí při
losování měla Jana Lapešová z Třebíče. Blahopřejeme! Získává výhru od vydavatelství Enigma, které připravuje naši křížovku a je
také vydavatelem časopisu Křížovky pro každého (další číslo vychází 19. června). Na tajenku z tohoto čísla čekáme do 27. června
2018 na doručovací adrese redakce nebo na e-mailu: novakova.miloslava@cmkos.cz.

