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Putování s Kovákem

Poté, co letos v květnu podepsali zástupci Základní organizace Odborového svazu ECHO bez účasti svých kováckých kolegů kolektivní smlouvu s vedením valašskomeziříčské chemičky DEZA, došlo mezi oběma odborovými svazy k napjaté situaci. Zatímco vedení chemičky, která je součástí koncernu Agrofert, považuje uzavřenou kolektivní smlouvu za platnou,
vedení OS KOVO vnímá situaci jako flagrantní porušení zásad odborů, jejichž smyslem je výhradní hájení práv zaměstnanců.

OS KOVO působí ve firmě formou takzvaného seskupení členů, jehož legitimitu potvrdil Nejvyšší soud. OS ECHO
se naopak brání připustit, že existence dvou různých odborových svazů v témže podniku není v rozporu s platnými
zákony České republiky. Téma monitoruje řada českých médií – před několika
týdny o situaci ve společnosti DEZA
natočila
reportáž
i
Česká
televize
a odvysílala ji v pořadu Reportéři. Na
situaci opakovaně reagovalo vedení Odborového svazu KOVO, včetně jejího
předsedy Jaroslava Součka. Ten ve svých
oficiálních písemných vyjádřeních reagoval na reakci vedení OS ECHO. „Slova
o stupňující se nenávistné, agresivní, sprosté
a lživé kampani OS KOVO, dokonce s pomocí sil a prostředků ČMKOS (!!!), svědčí o ztrátě zábran a soudnosti, které vyplývají z jeho
stupňující se nervozity. Po kolektivní smlouvě uzavřené v rozporu se zákonem se totiž
situace mezi zaměstnanci neuklidnila a zaměstnanci společnosti DEZA, a.s., ‚překvapivě‘ nejsou ochotni nechat si líbit postup
OS ECHO a vedení společnosti. Na diskuzi
s nespokojenými zaměstnanci a odboráři evidentně není připraven,“ komentuje
předseda kováků Jaroslav Souček aktuální
situaci v podniku. Podle některých médií do-

V chemičce DEZA, a. s., ve Valašském Meziříčí řeší OS KOVO bezprecedentní situaci.
Foto: Michal Horský

konce situace vygradovala natolik, že se členové odborů ECHO opakovaně pokusili odvolat předsedu tamní základní organizace
a v současnosti sepisují petice proti
vedení svého odborového svazu.
Jaroslav Souček ve svém dopise varoval,
že postoj a jednání OS ECHO ohrožuje odbory jako takové. „I kdyby vedení OS ECHO
stokrát tvrdilo, že tento spor nevyvolalo, tato lež se nestane pravdou! O žádnou

zvůli ze strany OS KOVO nejde. Plníme
své odborové poslání a OS ECHO, pokud
nechce hledat kompromis, nám v tom rozhodně nezabrání. Snaha udělat z OS KOVO
strašáka vůči jiným odborovým svazům
a hledat mezi nimi spojence proti OS KOVO
je nebezpečná pro odbory jako celek,“
píše doslova předseda kováků. (Oficiální
vyjádření předsedy OS KOVO viz strana 2.)
(jom)

Kladenská Poldovka se z kómatu stále neprobrala
Do pátku 27. července měl v pořadí již druhý vítěz dražby kladenské Poldovky zaplatit kupní cenu. Krátce předtím však oznámil, že od koupě odstupuje. Někdejší slavná huť tak znovu zůstává bez vlastníka. Podle mínění dobře informovaných zdrojů
může jít o strategii, jak opakovanými dražbami získat podnik za co nejnižší cenu.
Předseda místní Základní organizace
OS KOVO Josef Konya připouští, že pro něj
krach druhé dražby není překvapením.
„Musím přiznat, že ač jsme doufali v prodej našeho podniku, zpráva o tom, jak to
nakonec dopadlo, nebyla nijak velkým
překvapením. Den předtím, než měl nový
vlastník vydraženou částku zaplatit, oznámil, že změnil své podnikatelské plány,“
dodává Konya. Další dražba by se podle dostupných informací měla konat koncem srpna. Lidí, kteří věří, že další pokus
o prodej bude úspěšný, je ovšem stále
méně. „Myslím, že jde jenom o to, dostat se
k majetku za co nejnižší cenu. Lidi nikoho
nezajímají, je to jenom hra velkého byzny-

su,“ myslí si jeden z bývalých zaměstnanců
Poldi Kladno, která ještě před časem dávala práci 150 lidem.
„Jediným řešením by bylo, pokud by vítěz dražby přišel o celou jistotu, v případě poslední dražby by to bylo 17 milionů
korun, za současných podmínek ovšem
přijde jenom o část složené částky, takže se to všechno může opakovat znovu
a znovu,“ dodává předseda odborářů z Poldovky. Za firmy Poldi a Poldi Trade měla
společnost Warhols Hold Jindřicha Vlčka uhradit 251 milionů korun. Tedy o deset milionů méně než v případě první,
dubnové dražby, v níž se o Poldovku ucházela společnost Compagnia del

mediterraneo Steel založená jen krátce předtím. Třetí dražba má proběhnout
formou tendru, pokud ani tentokrát prodej
nebude úspěšný, může insolvenční správce
vyhlásit takzvanou „dražbu exekuční“. Rozdíl spočívá v tom, že v tomto případě lze
nastavit vyšší finanční jistotu, v případě exekuční dražby by pak vítěz soutěže ztratil podstatně vyšší částku. Minulý týden
přinesla média informaci o tom, že v případě neúspěchu srpnového pokusu o prodej, vyhlásí insolvenční správce se souhlasem
věřitelů a věřitelského výboru exekuční dražbu. Během předchozích dvou dražeb přišly na
propadlých jistotách obě zmíněné společnosti
(jom)
přibližně o sedm milionů korun.

Kdy vyjde Kovák č. 15
Hlavní období letních dovolených končí a s ním také doba, kdy má Kovák pozměněnou periodicitu vydávání. Další číslo svazového časopisu vyjde 3. září. Po tomto datu už pak budeme vycházet pravidelně každých 14 dní. Jelikož období letních dovolených ještě neskončilo,
k naší informaci pro čtenáře přidáváme také přání, aby si zbytku léta příjemně užili.
(red)
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Odborovým svazům členům ČMKOS

Vážené předsedkyně, vážení předsedové, kolegyně a kolegové,
je mi velmi líto, že vás musím obtěžovat v těchto horkých letních dnech, kdy většina z vás tráví zaslouženou dovolenou. Jako předseda OS KOVO ale nemohu mlčet k tomu, co vám sdělil předseda Odborového svazu ECHO
(dále jen OS ECHO) Černý svým dopisem datovaným dnem 31. 7. 2018 a to přesto, že se také snažím čerpat
dovolenou.
Od chvíle, kdy jsem informoval Radu ČMKOS o situaci ve společnosti DEZA, a.s., jsem se snažil stejně jako mí
kolegové řešit tuto situaci s vedením obchodní společnosti tak, aby se situace uklidnila. Vedení společnosti však racionální argumenty odmítalo vnímat s tím, že mají analýzu OS ECHO a ať si to nejdříve vyřídíme
s OS ECHO. Jednání s vedením OS ECHO se bohužel ukázalo jako ztráta času. Jejich poslední návrh, abychom
tedy měli v DEZA, a.s., své členy, ale aby všechny zaměstnance zastupovala vůči vedení společnosti pouze odborová organizace OS ECHO
svědčí o tom, že OS ECHO chce pokračovat v praxi posledních let, kdy jejich odborová organizace podepsala v kolektivní smlouvě to, co si
přál zaměstnavatel. Musím vás upozornit, že všechna vylepšení, která zaměstnavatel v posledním období začal s těžkým srdcem poskytovat zaměstnancům, byla způsobena vstupem OS KOVO do společnosti DEZA, a.s. Ať jde o růst mezd, zvýšení benefitů, nebo řešení kompenzace za prodloužení pracovní doby, které zaměstnavatel zavedl se souhlasem odborů ECHO již v roce 2009!!! Tato vylepšení podmínek pro
zaměstnance si OS ECHO obratem přisvojil bez začervenání, bez mrknutí oka, bez toho, že by se zamyslel nad svou dosavadní prací pro zaměstnance v této společnosti.
Nyní mi dovolte reagovat na tvrzení, ke kterým se snížil ve svém dopise předseda OS ECHO Černý:
Snaží se vás přesvědčit, že OS KOVO obelhalo (!!!) OS ECHO, pokud se týče působení OS KOVO ve společnosti DEZA, a.s. NENÍ TO
PRAVDA !!! OS KOVO působí ve společnosti DEZA, a.s., od podzimu 2017 a vedení OS KOVO k tomu účelu pověřilo své zaměstnance a členy, aby jeho jménem jednali. Jak vůči vedení společnosti, tak vůči odborové organizaci OS ECHO. Vnitřní organizační členění OS KOVO je plně v jeho kompetenci a kromě soudu nemá právo posuzovat toto organizační členění nikdo, tedy ani OS ECHO, ani
zaměstnavatel. Na to, aby byl OS ECHO oprávněn vyjednávat za zaměstnance samostatně, bez OS KOVO, na to by musel mít rozsudek soudu, který nemá. Nerespektuje tak právní předpisy ČR. Jednostranně podepsaná kolektivní smlouva je tedy uzavřena v rozporu se zákonem a sociální smír není uzavřen, jak stále tvrdí OS ECHO společně se zaměstnavatelem.
Pravda je taková, že společnost DEZA, a.s., je jedním z pouhých čtyř světových výrobců chemické látky, kterou dodává do celého světa. Po té,
kdy odbory ECHO a KOVO společně vyhlásily stávkovou pohotovost, začali se odběratelé, především v USA, zajímat o to, co se v DEZA,
a.s., děje, aby si v případě stávky zajistili náhradní dodávky jinde. Teprve tato skutečnost přiměla vedení společnosti DEZA, a.s., aby začalo
jednat o zvýšení mezd a benefitech. Rozzuřilo ho to ale doběla a rozhodlo se odbory rozdělit a tak minimalizovat „dopady“ na zisk společnosti. Jen díky obstrukcím, ke kterým se snížil OS ECHO hledáním právních kliček a šířením dezinformací, které by vyšachovaly OS KOVO
z kolektivního vyjednávání, se mzdy nezvýšily dvouciferně, jak původně obě odborové organizace ve shodě požadovaly. Společnost DEZA,
a.s., přitom na takové zvýšení mezd výsledky má. Mimo jiné je tento postoj OS ECHO také v přímém rozporu s kampaní ČMKOS „Konec levné práce v ČR“, což ovšem vedení OS ECHO zřejmě nevadí.
Slova o stupňující se nenávistné, agresivní, sprosté a lživé kampani OS KOVO, dokonce s pomocí sil a prostředků ČMKOS (!!!) svědčí o ztrátě zábran a soudnosti, které vyplývají z jeho stupňující se nervozity. Po kolektivní smlouvě uzavřené v rozporu se zákonem se totiž situace mezi zaměstnanci neuklidnila a zaměstnanci společnosti DEZA, a.s., „překvapivě“ nejsou ochotni nechat si líbit postup OS ECHO a vedení
společnosti. Na diskuzi s nespokojenými zaměstnanci a odboráři evidentně není připraven.
I kdyby vedení OS ECHO stokrát tvrdilo, že tento spor nevyvolalo, tato lež se nestane pravdou! O žádnou zvůli ze strany OS KOVO nejde.
Plníme své odborové poslání a OS ECHO, pokud nechce hledat kompromis, nám v tom rozhodně nezabrání. Snaha udělat z OS KOVO
strašáka vůči jiným odborovým svazům a hledat mezi nimi spojence proti OS KOVO je nebezpečná pro odbory jako celek. Podle této
„logiky“ by polovina odborových svazů v ČMKOS i jiných odborových subjektů ztratila možnost působit v jiných odvětvích, než si to předseda Černý „přeje“. Přiznat si dosavadní ne dobrou práci v DEZA, a.s., je jistě těžké, ale svádět to na stokorunové lákání OS KOVO je laciné
a směšné. Pokud by to bylo o penězích, požádali by zaměstnanci o vstup třeba k horníkům, nebo do Asociace samostatných odborů, kde na
centrálu platí dvě koruny měsíčně. Kde bude OS KOVO stejně jako ostatní odborové svazy působit je výhradně na rozhodnutí zaměstnanců
příslušných obchodních společností, nikoli na „přání“ vedení OS ECHO. V čase o tom OS ECHO přesvědčíme.
Moc se omlouvám všem adresátům, pokud jsem je délkou mého dopisu otrávil, ale to, proč jsem musel reagovat na dopis předsedy Černého, je skutečnost, že mi připomněl slova spisovatele Karla Čapka: „Království lži není tam, kde se lže, nýbrž tam, kde se lež přijímá“.
Tolik jsem považoval za nutné vám sdělit. Cíle odborů jsou dány, snažme se je plnit.
Přeji vám všem příjemné prožití druhého prázdninového měsíce, přežijte ve zdraví letní vedra a nedejte se otrávit.
Jaroslav Souček
Předseda OS KOVO
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Zaměstnancům ve Vimperku se výrazně navýšily mzdy
Více než 700 zaměstnancům jihočeského závodu Rohde & Schwarz ve Vimperku se od 1. července 2018 navýšily mzdy. V průměru vzrostla jejich hodinová mzda o 9,9 %. Další prostředky získají zaměstnanci v podobě mimořádné odměny, která činí 2,6 %
objemu mezd vyplacených v uplynulém obchodním roce.
„Nárůst mezd poznali naši zaměstnanci již v červnové výplatě, kdy byla vyplacena první polovina mimořádné odměny.
Další navýšení zaregistrují zaměstnanci na
výplatních páskách za měsíc červenec.
Nárůst mezd je logickým krokem. Práce našich lidí si velice vážíme. Kromě
adekvátního platového ohodnocení plánujeme investovat nemalé finanční
prostředky i do zlepšení infrastruktury
a pracovního prostředí,“ říká prokurista vimperského závodu Rohde & Schwarz
Tomáš Kadeřábek.
„Jsme rádi, že jsme v rámci kolektivního
vyjednávání došli ke společné shodě, která z velké části respektuje naše požadavky a zároveň zohledňuje možnosti firmy.
Letošní jednání nebylo pro všechny zúčastněné jednoduché, protože součástí nové kolektivní smlouvy je také zcela
nový mzdový předpis. Zásadní změnou je
nová kategorizace pracovních pozic a přesun podstatné části pohyblivých složek
mzdy do tarifní hodinové mzdy. Rovněž
jsme se dohodli na navýšení některých příplatků nad rámec zákona. Vzrostl příplatek
za noční práci, příplatek za sobotní práci
a příplatek za vedení pracovní skupiny.
Zároveň došlo k podstatnému nárůstu
minimální hodinové mzdy, která vzrostla
z 85 Kč/h na 126,39 Kč/h, což činí nárůst
o bezmála 49 %. To jistě uvítají noví zaměstnanci, kteří ve firmě začínají na nejnižších
pracovních pozicích,“ uvedl předseda
odborové organizace v závodu Rohde
& Schwarz Marek Malý. Nejvíce si polepší
zaměstnanci v dělnicko-technických pro-

Ve vimperském závodě, který působí v oblastech elektronických testovacích a měřicích
přístrojů, informačních technologií a radiokomunikací, si díky odborům lidé sáhnou na
lepší mzdy.
Foto: Rohde & Schwarz

fesích. Řádově na výplatních páskách
objeví částku až o několik tisíc vyšší. Kromě úpravy platů, která znamená pro firmu Rohde & Schwarz navýšení mzdových
prostředků o více než 45 milionů korun,
plánuje závod také vysoké investice do
inovací. Do nákupu strojů a další modernizace firma v novém obchodním roce
investuje 75 milionů korun.

Rohde & Schwarz je nadnárodní soukromá společnost podnikající v oblastech
elektronických testovacích a měřicích
přístrojů, informačních technologií a radiokomunikací. V jihočeském Vimperku
působí od roku 2001. V současné době
zaměstnává více než 700 zaměstnanců
a patří tak k největším a nejstabilnějším
zaměstnavatelům regionu.
(red, jom)

Odboráři z ArcelorMittal trvají na jasných pravidlech prodeje
Chystaný prodej ocelářského gigantu ArcelorMittal přiměl odboráře k reakci. Odborová organizace Ostravská
huť (OOOH), sdružující osm základních
organizací s celkovým počtem 2600
členů, vydala zprávu, v níž shrnuje
požadavky zaměstnanců. Žádá v ní
především transparentní komunikaci
s vedením společnosti, včetně informací o zájemcích o koupi ostravské huti.
Dokument odborářů rovněž trvá na garancích, že výroba v huti bude pokračovat minimálně dalších pět let. Vlastník
ostravské huti přistoupil k rozhodnutí
podnik prodat v souvislosti s přesunem
výroby do Itálie a převzetím tamní ocelárny Ilva. Evropská komise transakci
podmínila tím, že se vlastník ArcelorMittalu zbaví některých svých evropských
podniků. Komise to zdůvodnila zájmem
o zachování efektivní hospodářské
soutěže a zabránění monopolního
ovládnutí trhu s ocelí v Evropě. (jom)

Zpráva
Odborová organizace Ostravská huť
Odborové organizace jednaly 26. 7.
s kontrolním správcem z fy Grant
Thornton i za přítomnosti správce ArcelorMittal Ostrava pana Ashoka Patila.
Jako nejdůležitější zazněly tyto požadavky odborů:
1. Požadujeme být písemně seznámeni
s názvy všech firem, které podaly závazné nabídky koupě, a to bezodkladně hned po termínové uzávěrce pro
podávání nabídek.
2. Žádáme o zajištění osobní komunikace představitelů odborů s odpovědnými manažery těchto firem
ještě před rozhodnutím o prodeji
a podpisem kupní smlouvy, tzn. aby
odborové organizace byly konzultační součástí procesu prodeje.
3. Požadujeme informaci o tom, zda
zájemci požádali o odkup společnosti TAMEH Czech s.r.o. či nějakých dalších jednotek ve skupině AM Ostrava,

které nejsou součásti kompenzačního prodejního balíčku.
4. Požadujeme záruky fungování společnosti v budoucnosti, minimálně
5 let od prodeje, záruky zaměstnanosti,
záruky objemů výrob ve výši minimálně 2,2 mil. tun ročně.
5. Na příkladu prodeje společnosti Ilvy
vidíme mimořádně aktivní roli iItalské
vlády, proto požadujeme stejně aktivní roli a zapojení českého státu.
Zástupci zaměstnanců nemohou být
vyřazeni z procesu projednávání budoucnosti zaměstnanců a i dle sdělení
Evropské komise má být proces prodeje
zcela transparentní, zatím tomu tak vůči
zaměstnancům i jejich právním zástupcům rozhodně není a proces je nedůvěryhodný a je bezpodmínečně nutné to
rychle změnit. V případě neposkytnutí
výše jmenovaných požadavků nevylučujeme využití všech legitimních prostředků k zabezpečení práva na informace.
V Ostravě dne 2. 8. 2018

Vývoj inflace v červenci 2018

Inflace vyjádřená indexem spotřebitelských cen domácností celkem dosáhla v červenci 2018 proti stejnému období minulého roku hodnotu 102,3 %. Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12
měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců byla v červenci 2,3 %.
Ing. Alena Paukrtová, ÚP OS KOVO
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Roční zkušenost místopředsedy centrály OS KOVO
Ing. Pavla Komárka

Každým dnem, od mého zvolení dne
17. 6. 2017, jsem se ve funkci místopředsedy
odpovědného za ekonomiku a hospodaření s majetkem svazu utvrzoval v tom, že můj
předchůdce, Ing. Jiří Marek, nastavil postupy a procesy v této oblasti tak, aby jeho
pokračovatel mohl plynule navázat a aby
chod ekonomického úseku OS KOVO nepocítil žádnou změnu. Tímto se mi jen potvrdily informace, které jsem získal v době, kdy
jsem o kandidatuře na funkci místopředsedy začal uvažovat, že ekonomický úsek je
veden velmi profesionálně a zodpovědně.
Předání funkce proběhlo hladce a já jsem
mohl plynule navázat na práci, která byla
rozpracovaná, a dokončit rok 2017.
Jak jistě všichni vědí, tak hospodaření
OS KOVO za rok 2017 bylo schváleno Předsednictvem i Radou OS KOVO na posledním zasedání ve dnech 20.-21. 6. 2018
v Jihlavě a tímto byl uzavřen rok, kdy došlo
ke střídání funkcí. Jelikož výsledky byly pozitivní, mohu s jistotou říci, že rok 2017 jen
potvrdil dobré ekonomické výsledky posledního období a vytvořil předpoklad pro
finanční a ekonomickou stabilitu OS KOVO
i v dalších letech.
Kladné ekonomické výsledky jsou dílem
kvalitního týmu zaměstnanců centrály,

regionálních pracovišť (RP), volených orgánů a dodržování dobré disciplíny všech
organizačních jednotek OS KOVO. Bez spolupráce všech těchto zainteresovaných zaměstnanců a funkcionářů by se pozitivní
výsledky nedostavily.
Musím konstatovat, že pokud se týká obsazení pracovních míst na všech úsecích
OS KOVO, disponujeme opravdu kvalitním
týmem zaměstnanců, kteří jsou odborníky
ve svých pozicích. Do budoucna je nutné
tuto kvalitu nesnižovat, ale naopak pracovat minimálně na jejím udržení. Že to není
jednoduché v dnešní době, kdy je zaměstnanců nedostatek, jsem si ověřil i já, jelikož
jsme v našem úseku museli nahradit kolegu odcházejícího do důchodu. Přes počáteční neúspěch se nám to podařilo a před
pár dny jsme nového kolegu přivítali v našem týmu a věřím, že jsme vybrali dobře
a přispěli tak k další stabilizaci ekonomického úseku.
Zabezpečit stabilní a dlouhodobé financování OS KOVO není jednoduché, protože z výběru členských příspěvků není možné pokrýt veškeré náklady centrály a jednotlivých RP na poradenskou a servisní
činnost, kterou poskytujeme našim členům
v celé ČR. Abychom potřebné zdroje zabezpečili, musíme se řádně starat o nemovitý
a finanční majetek OS KOVO, zhodnocovat
jej a udržovat v takovém stavu, aby přinášel
dlouhodobou ziskovost.
To se u nemovitého majetku neobejde bez
vynaložení nutných nákladů (opravy, rekonstrukce, modernizace) a tady musíme
postupovat tak, aby naši pokračovatelé nemohli říci, že jsme neudělali všechno, co
bylo nezbytně nutné pro zachování provozuschopného a konkurenceschopného stavu. Tyto činnosti s sebou přinášejí nejednu
komplikaci, jako např. při rekonstrukci hotelu U Tří lvů v Českých Budějovicích, kde
se zjistilo, když stavební práce začaly, že
část budovy nemá základy, přesto, že byly
v dokumentaci, a proto se rozsah prací na

rekonstrukci rozšířil a bylo nutné korigovat
i termín dokončení, a tedy uvedení hotelu
do provozu. Děláme nyní vše pro to, aby
hotel začal přinášet výnosy a byl pronajat
ještě v tomto roce.
Ekonomický úsek je zodpovědný za účetnictví a splnění daňových povinností OS KOVO,
které nám ukládají zákony ČR. Správné
nastavení jednotlivých postupů při zpracování účetní agendy je každoročně ověřováno nezávislým auditorem a v rámci
daňové optimalizace úzce spolupracujeme
s daňovým poradcem. Proto také poskytujeme v oblasti zpracování účetní agendy
servis a poradenství i jednotlivým základním organizacím (ZO) v regionech. Pokud
mají zájem, jsme schopni těmto subjektům
s právní osobností poradit s účetnictvím,
daněmi a celkovou evidencí v rámci hospodaření ZO.
Pokud bych tedy měl shrnout svoje roční působení ve funkci místopředsedy
OS KOVO zodpovědného za ekonomiku,
myslím, že jsem se za ten rok dostatečně
seznámil s činností celého OS KOVO a že
nedošlo k žádnému zásadnímu problému
v oblasti, za kterou zodpovídám, a proto si
dovolím uplynulý rok hodnotit velmi pozitivně.
Uvědomuji si, že je před námi mnoho úkolů do dalších let, a to jak již v oblasti zmíněného řádného udržování nemovitého
majetku, tak v oblasti zhodnocování finančního majetku, při zachování nízké míry rizika
těchto investic. Dále musíme zajistit dlouhodobou stabilitu působení jednotlivých
RP, jako základních stavebních prvků struktury OS KOVO, jejich umístěním do objektů
ve vlastnictví OS KOVO a jasně definovat další cestu ohledně sídla OS KOVO po vypršení
doby nájmu v současných prostorách DOS
Praha.
Nejsou to úkoly jednoduché, ale já osobně
udělám všechno pro to, abychom je dokázali splnit nebo alespoň rozpracovat tak, aby
bylo vše připraveno k jejich dokončení.

Výrobce kosmetiky přidal svým zaměstnancům
Největší světový výrobce kosmetických tužek, českokrumlovská společnost Schwan Cosmetics CR, se dohodl s odboráři na růstu mezd. Ze stávajících zhruba 600 zaměstnanců si nejvíce polepší lidé v dělnických profesích. Operátoři v průměru o 1600 korun
měsíčně a seřizovači o přibližně 1200 korun.

„Přes rozdílné názory na řadu otázek musíme ocenit ochotu vedení společnosti
jednat a hlavně se dohodnout na oboustranně přijatelném kompromisu. V rámci kolektivního vyjednávání jsme došli ke
shodě, která z velké části respektuje naše
požadavky a zároveň zohledňuje možnosti firmy,“ uvedl člen výboru Seskupení
členů Odborového svazu KOVO ve společnosti Schwan Cosmetics CR David
Gráfek. Připomněl, že letošní jednání
vedená s podporou Regionálního pracoviště OS KOVO (RP OS KOVO) v Českých
Budějovicích, byla poměrně složitá,
protože součástí navyšování mzdových
prostředků bylo zavedení nového systému tarifních mezd se zohledněním
délky praxe, zkušeností a odbornosti

jednotlivých zaměstnanců. „Nová kolektivní smlouva, která zachovává všechny dříve sjednané benefity, poskytované
zaměstnavatelem nad rámec zákona,
a obsahuje i zcela nové, je podepsána
s platností od 1. července 2018. Mzdový
nárůst tak zaměstnanci pocítí už v srpnové výplatě,“ doplnil Gráfek.
Vedení společnosti dnes s odboráři úzce
spolupracuje k oboustranné spokojenosti.
„Se zástupci odborů a dílenským managementem se scházíme na pravidelných
měsíčních schůzkách. V případě potřeby častěji. Ne vždy máme na všechna
probíraná témata stejný názor, ale vždy
se snažíme dojít ke společnému závěru
prospěšnému pro všechny zaměst-

nance. Kolektivní smlouva je aktualizována každé dva roky,“ zdůraznil
jednatel společnosti Schwan Cosmetics CR Jaroslav Jírovec. „Seskupení členů
OS KOVO působí ve společnosti Schwan
Cosmetics CR od května 2015. Za
tuto dobu byly s vedením společnosti uzavřeny tři kolektivní smlouvy, na
jejichž základě došlo v podniku v tomto období k navýšení základních mezd
o více než 20 procent při zavedení
široké škály zaměstnaneckých benefitů
a převedení části prémiových složek do základní mzdy zaměstnanců,“
zdůraznil vedoucí českobudějovického
RP OS KOVO Ing. Rudolf Tkáč, který ve
Schwan Cosmetics CR vede za odbory
všechna klíčová jednání.
(red, jom)
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Legislativa | JUDr. Jiří Podhajský, pověřený právník OS KOVO
Právo | JUDr. Marie Stodolová, RP OS KOVO Praha a střední Čechy

Převedení na jinou práci
Mám problémy s páteří a podle lékařského posudku mohu
vykonávat svoji profesi jen čtyři hodiny denně. Zaměstnavatel mne převedl na jinou práci s nižším výdělkem a já
nevím, na jakou mzdu mám tedy nárok, zda budu pobírat
polovinu nynější nebo nižší.
M. K., Rakovník
Z vašeho dotazu nevyplývá, zda se jedná
o obecné onemocnění, nebo o onemocnění v důsledku pracovního úrazu či nemoci z povolání.
Podle § 41 odst. 1 písm. a) zákoníku práce je zaměstnavatel povinen převést
zaměstnance na jinou práci v případě, že zaměstnanec podle lékařského
posudku, vydaného poskytovatelem
pracovně lékařských služeb, pozbyl
dlouhodobě způsobilost k výkonu dosavadní práce.
Stejně postupuje zaměstnavatel v případě ztráty způsobilosti k výkonu práce
v důsledku pracovního úrazu, popř. nemoci z povolání, a tuto situaci upravuje
§ 41 odst. 1 písm. b).
Práce, na kterou je zaměstnanec převedený, musí splňovat podmínky stanovené
v lékařském posudku, tedy mj. i délku pracovní doby. Při výkonu jiné práce je mzda

poskytována v souladu s ustanovením
§ 139 zákoníku práce.
Pokud došlo k převedení v důsledku
pracovního úrazu či nemoci z povolání,
přísluší zaměstnanci doplatek ke mzdě
nebo platu za dobu převedení do výše
průměrného výdělku, kterého dosahoval
před převedením.
V případě obecného onemocnění a převedení na jinou práci, než byla sjednána v pracovní smlouvě, přísluší mu mzda
nebo plat podle vykonávané práce, a to
i tehdy, pokud by byla nižší.
Ještě bych ráda doplnila skutečnost, že
zaměstnanec má právo okamžitě zrušit pracovní poměr podle § 56 odst. 1
písm. a) zákoníku práce, jestliže podle
lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovně lékařských služeb
nemůže dále konat práci bez vážného
ohrožení svého zdraví a zaměstnavatel
mu neumožnil v době 15 dnů ode dne

předložení tohoto posudku výkon jiné,
pro něho vhodné práce.

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

Nájemník a rekonstrukce bytového domu
Mám nájemní smlouvu na dobu neurčitou a v bytě bydlím již 20 let. Dům koupil nový majitel a nám nájemníkům s dobou neurčitou rozeslal dopis, kde uvádí, že dům i byty bude rekonstruovat, a navrhuje nám ukončení nájmu dohodou
ke konci roku a je ochoten nám uhradit náklady stěhování. Proslýchá se, že majitel chce byty změnit na kanceláře. Jak
se máme zachovat?
P. B., Čáslav
Nejste povinna ukončit nájem bytu. Pronajímatel vám musí
sdělit daleko víc informací, nejen na vás
naléhat, abyste nájem
bytu ukončila dohodou. Odpovězte pronajímateli, že chcete
k rekonstrukci konkrétní informace a žádáte jej, aby dodržel
postup daný v ustanoveních § 2259 a násl.
občanského zákoníku (najdete jej např. na
www.zakonyprolidi.cz).
Pronajímatel je oprávněn provádět stavební úpravy, přestavby či jiné změny bytu
nebo domu pouze se souhlasem nájemce
s výjimkou tří případů:
- změna se provádí z důvodu přímo hrozící zvlášť závažné újmy (pronajímateli,
nájemci, popř. jiným osobám),
- změna se provádí na příkaz orgánu
veřejné moci (nejčastěji stavebního úřadu) nebo
- změna nesníží hodnotu bydlení a lze ji
provést bez většího nepohodlí pro nájemce.
Když jako nájemce nejste účastník staveb-

ního řízení, doporučuji, abyste se šla dotázat na stavební úřad, co se v domě chystá.
Vysvětlete, že od pronajímatele konkrétní
informace nemáte.
Po získání potřebných informací o prováděné rekonstrukci domu a bytů, ale i ze zaslaného dopisu lze předpokládat, že má
dojít k nepohodlí nájemce, a tudíž pronajímatel bude k rekonstrukci bytů a domu
potřebovat váš souhlas a musí s vámi
dohodnout podmínky dočasného vystěhovaní z bytu, pokud je vystěhování
vzhledem k rekonstrukci nutné. Podle
občanského zákoníku je pronajímatel
povinen tři měsíce předem projednat
povahu prací, den zahájení, odhad trvání,
nezbytnou dobu, po kterou musí být byt
vyklizen, a poučit nájemce o následcích odmítnutí vyklizení; zároveň se pronajímatel
zaváže k náhradě účelných nákladů spojených s vyklizením a uvede, jakou zálohu na
náhradu nabízí.
Nájemce má 10 dnů na to, aby se vyjádřil,
když se v této lhůtě nevyjádří, má se za to,
že s vyklizením nesouhlasí.
V případě kratší úpravy, kdy vyklizení bytu je
nutné po dobu jednoho týdne, musí pronajímatel stavební práce projednat 10 dnů pře-

dem a nájemce má pět dnů na vyjádření.
Jestliže nájemce i po tomto projednání
odmítne byt vyklidit, může pronajímatel
navrhnout soudu, aby rozhodl o vyklizení
bytu; nepodá-li však návrh do 10 dnů po nájemcově odmítnutí, právo domáhat se vyklizení bytu zaniká.
Prokáže-li pronajímatel účelnost úpravy, přestavby nebo jiné změny bytu nebo
domu a nezbytnost vyklizení bytu, soud
návrhu vyhoví; přitom může stranám uložit přiměřená omezení, která na nich lze
rozumně požadovat. Před rozhodnutím
o vyklizení bytu nelze práce provádět, ledaže soud provádění prací povolí.
Pokud skutečně k rekonstrukci dojde a vy
budete muset byt dočasně vyklidit, doporučuji, abyste dohodu o podmínkách tohoto dočasného vyklizení bytu konzultovala
s právníkem např. v poradně Sdružení nájemníků ČR. I v případě, že by byla povolena stavebním úřadem rekolaudace z bytů
na kanceláře, vám doporučuji držet se
shora uvedeného postupu, souhlas k rekonstrukci neudělíte a následně pak bude
muset o podmínkách vyklizení rozhodnout
soud, pokud se ovšem nedohodnete s pronajímatelem sama.
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Bydlení | JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků (SON) ČR

Odstřihli nás od elektrické energie
Bydlíme již 10 let v nájmu. Nejsme žádní neplatiči nebo jinak problémoví nájemníci. Najednou nám začal pronajímatel
dělat potíže (vypadá to, že náš byt potřebuje pro svého kamaráda), a protože na nás nic nemá, tak nám ostřihl dodávku elektřiny do bytu. Může se takto chovat? Co máme dělat?
J. A., Šumperk
K problému „odstřižení elektrické energie“ obecně uvádím,
že ze zákona nevyplývá, že dodávku
elektrické energie zajišťuje pronajímatel.
Toto bývá obvykle
předmětem dohody
mezi pronajímatelem a nájemcem
a bývá to upraveno v nájemní smlouvě.
Pokud tomu tak je, tak tuto povinnost
pronajímatel má po celou dobu trvání
nájmu bytu.
Doporučuji, abyste se na pronajímatele
obrátili s písemnou výzvou – dopisem,
kde vyzvete pronajímatele, aby dodávku elektrické energie urychleně obnovil. Můžete ještě dodat (ponechávám
na vašem uvážení), že jednání pronajímatele spočívající v odpojení elektrické energie by mohlo být považováno
za trestný čin útisku. Také byste mohli
podat trestní oznámení. Svých práv se
můžete domáhat také soudní cestou.

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

Užívání bytu bez smlouvy a výpověď
Kamarádům jsme půjčili byt k užívání bez smlouvy, bez nájemného a bez uvedení doby užívání bytu. Nyní bychom se
potřebovali do našeho bytu nastěhovat, jak a co máme udělat?
M. W., Karlovy Vary
Jednoduše, dohodněte se.
Pokud dohoda nebude možná,
pak je třeba nalézt v občanském
zákoníku, o co se vlastně jedná.
Je to nájem bytu? Není, jelikož
nebylo dohodnuto žádné nájemné.
Jedná se o výpůjčku? Nejedná,
protože chybí doba výpůjčky.
Pravděpodobně se jedná o výprosu (§ 2189 – § 2192 občanského zákoníku).
O výprosu jde tehdy, pokud
vlastník připustí užívání věci,
aniž se přitom ujedná doba,
po kterou se má věc užívat.
Rubem toho, že vlastník věci
připustí její užívání, aniž se přitom ujedná doba, po kterou se
má věc užívat, je právo vlastníka věci (půjčitele) požadovat její
vrácení kdykoli. Kamarádi by
měli byt uvolnit v době, kterou
jim určíte, třeba za týden.
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Práva spotřebitele | JUDr. Zdeňka Vejvalková, specialistka na spotřebitelské právo

Pomůže mi finanční arbitr?
Poslal jsem přes banku peníze, ale ty ani po týdnu nedorazily. Věc jsem chtěl řešit s bankou. Přestože bylo jasné její pochybení, odmítli její zaměstnanci věc řešit a nechtějí pochybení uznat. Musím se obrátit na soud, nebo existuje i jiné,
jednodušší řešení? Kamarád mi říkal, že existuje možnost obrátit se na finančního arbitra. Má pravdu?
Z. K., Brno
Ano,
pravdu
má,
o funkci finančního
arbitra (dále jen FA)
ví poměrně málo lidí.
Ve vašem případě je
možné se na něho
obrátit. FA může zahájit řízení pouze na
návrh navrhovatele.
K čemu byl zřízen a jakou má působnost: Finanční arbitr je jmenován
do funkce vládou na návrh ministra financí na dobu pěti let, stejně tak i jeho
zástupce. Aby byl výkon této funkce co
nejkvalitnější, musí FA i jeho zástupce
splňovat podmínky stanovené zákonem, ke kterým mimo plné svéprávnosti, bezúhonnosti a magisterského
právního vzdělání patří i pětiletá praxe
v oblasti finančního trhu nebo ochrany
zájmů spotřebitelů na finančním trhu
a dobrá pověst. Arbitr musí stejně jako
soudce vykonávat svou funkci nezávisle
a nestranně a musí se zdržet všeho, co by
mohlo budit pochybnosti o jeho nepodjatosti. Za výkon své funkce pak arbitr odpovídá vládě, která ho může odvolat.
FA tedy zřídil stát jako orgán mimosoudního řešení sporů. Dal mu právo řešit
spory s bankou nebo institucí vydávající elektronické platební prostředky.
Zabývá se spory vznikajícími v souvislosti
s převodem peněžních prostředků,
opravného zúčtování, inkasní formy placení nebo užívání elektronických platebních prostředků. To znamená, že tedy
může řešit pouze spory mezi spotřebiteli a finančními institucemi poskytujícími nebo zprostředkujícími platební
služby, elektronické peníze, úvěry, kolektivní investování, investice, životní pojištění, stavební spoření, směnu měn.
Co nemůže rozhodovat?
Nemá cenu se na FA obracet ve sporu, s nímž jste se již obrátili k soudu,
a vede se tedy řízení u soudu, nebo o něm
již soud rozhodl; totéž platí o rozhodci.
Kolik vás to bude stát?
Řízení před FA je bezplatné.
Jak se na FA obrátit?
Je třeba podat návrh na zahájení řízení. Ten může podat jen spotřebitel. Na
webu FA je k dispozici formulář. V návrhu postačí, když spotřebitel vylíčí, v čem
instituce, se kterou vede spor, pochybila, kdy a jak se co stalo a v čem spatřuje

neplatnost smlouvy či ujednání a jaká
škoda mu vznikla. Škoda musí být vyčíslena a doložena. Nezbytným předpokladem pro zahájení řízení před FA je však
neúspěšná písemná reklamace pochybení u instituce. Navrhovatel se může
domáhat jen toho, čeho se domáhal
v této reklamaci.
Jako navrhovatel nemusíte být právně
zastoupen, nevynaložíte tedy značné
finanční prostředky na advokátní zastoupení. Pokud jde o finanční instituce,
ty jsou povinny se řízení účastnit.
FA vede strany sporu v první řadě ke
smírnému vyřešení sporu. Ve věci vydává své rozhodnutí. Pravomocné rozhodnutí FA je přezkoumatelné soudem.
V případě, že není pravomocné rozhodnutí FA předloženo k soudnímu přezkumu, je
pak závazné a má účinky vykonatelného
soudního rozhodnutí. FA je kompetentní
řešit spory pouze do částky 50 000 eur,
o sporech by měl rozhodnout do 30 dnů
od zahájení řízení. FA má v případě potřeby právo tuto lhůtu prodloužit.
Proti nálezu může každá ze stran podat
námitky, které musí odůvodnit. O námitkách rozhoduje arbitr. Po rozhodnutí o námitkách nabývá rozhodnutí právní
moci. Nález arbitra je poté i exekučním titulem. Samozřejmě i u tohoto řízení musí
existovat opravný prostředek. Proto lze

pravomocné rozhodnutí arbitra o námitkách napadnout žalobou u soudu a zároveň lze požádat o odložení právní moci
nebo vykonatelnosti tohoto rozhodnutí.
Podáním žaloby se však už budou zvedat
náklady na vyřešení sporu.
V případě, že vám FA nepomůže, poradí
vám, jaké kroky je třeba učinit a co můžete ve věci podniknout. O tuto pomoc je
třeba ho požádat.
Jaké sankce může FA využít?
V případě, že uzná alespoň částečně vaši
námitku, uloží instituci sankci ve výši
10 % ze sporné částky, minimální výše
pokuty však bude ve výši 10 000 korun.
Řízení před FA ve spotřebitelské
oblasti:
▀ Řízení je zahájeno vždy na návrh spotřebitele.
▀ Návrh může být podán písemně, elektronicky i osobně v sídle Kanceláře
finančního arbitra.
▀ Za návrh se neplatí žádný poplatek
a řízení před FA je bezplatné. Každá
strana si hradí pouze své náklady.
▀ FA je povinen poskytovat spotřebitelům
na jejich žádost pomoc při podání návrhu, v průběhu řízení. Touto činností přispívá k tomu, že mohou účinně
a oprávněně uplatňovat své nároky.
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Plísně v bytě
Nevím, co mám dělat, zjistil jsem, že se nám v bytě okolo oken a nad okny tvoří plíseň, začíná to postihovat i kouty nad skříní. Jak mám postupovat? Jaká mám v tomto případě práva a kam se obrátit?
J. P., Brno
V případě, že se vám
začala v bytě, kde bydlíte delší dobu, vyskytovat plíseň na vnitřních stěnách bytu,
jedná se o závadu, která je způsobilá
poškodit i vaše zdraví, zvláště pokud trpíte
alergiemi či jinými zdravotními problémy.
Vzhledem k tomu, že lze z dotazu usoudit,
že dříve byt tuto vadu neměl, je nezbytné
odhalit důvod jejího výskytu, který může
být v chybném používání bytu či může jít
o stavebně technický problém. To však
musí posoudit odborník. Nyní se budeme
zabývat pouze tím, jaké možnosti vám dávají právní předpisy k nabytí bezproblémového stavu a užívání bytu.
Jak postupovat?
Ve svém dotazu jste neuvedl, zda se jedná
o byt v osobním vlastnictví nebo o byt nájemní. Je tedy třeba se věcí zabývat v obecné rovině z pohledu obou možností.
Pokud jde o byt, jehož vlastníkem je pronajímatel, je nezbytné se obrátit na tohoto vlastníka, nejlépe písemnou formou,
a požadovat odstranění závady. To neznamená pouze nový nátěr a zamaskování
plísně, ale většinou zdárné řešení vyžaduje taktéž stavební úpravy. Za tím účelem
se musí zjistit příčina nadměrné vlhkosti. Vlastník bytu je povinen udržovat byt
v nezávadném stavu. Někdy však může
k závadnému stavu docházet např. i kvůli sousedovi nebo nedostatečnému větrání apod.
Pokud jde o byt, jehož jste nájemce, pak
tyto okolnosti budou zajímat především
vlastníka, tedy vašeho pronajímatele.
Jde-li o byt v osobním vlastnictví, pak musíte této otázce věnovat pozornost vy, aby
byla odhalena pravá příčina vzniku plísní.
Pokud by byl problém na straně souseda,
je tento povinen vám nahradit škodu.
K poškození může dojít též z důvodu závady na společných částech domu, pak se
musíte s náhradou škody obrátit na společenství vlastníků.
Pokud se nedohodnete, musí rozhodnout
soud.

Jak postupovat jde-li o pronajatý byt?
V první řadě se pokuste uplatnit slevu na
nájmu.
Zákon nám říká, že nájemce má právo na
přiměřenou slevu z nájemného, pokud
pronajímatel přes jeho upozornění řádně neodstraní v bytě závadu, která podstatně nebo po delší dobu zhoršuje jeho
užívání.
Lhůta: Právo na slevu z nájemného je třeba uplatnit u pronajímatele do šesti měsíců ode dne, kdy nájemce vadu zjistil
nebo mohl zjistit.
Povinnosti pronajímatele
Jak jsme si již pověděli v obecné rovině,
je u pronajatých bytů třeba se obrátit na
pronajímatele bytu. Ten je povinen přenechat a udržovat nájemci byt tak, aby jej
mohl užívat k ujednanému nebo obvyklému účelu, tj. zajistit nájemci nerušené
užívání bytu po celou dobu nájmu.
Nejlépe je tuto závadu reklamovat u pronajímatele písemnou formou, doporučeným dopisem s dodejkou. Uschovat si
kopii dopisu a doklady o doručení. Pokud vám pronajímatel odpoví, taktéž
uschovejte jeho odpověď, protože pokud
byste se nedohodli, mohl by váš spor rozhodnout pouze soud, a pokud byste svá
práva hájil u soudu, bylo by nezbytné mu
předložit důkazy. Mezi důkazy patří i korespondence v této věci.
Pronajímatel má povinnost odstranit plíseň či jiné poškození nebo vadu bytě
v přiměřené době. Tato doba začíná běžet poté, co mu oznámíte konkrétní poškození nebo vadu, a to bez zbytečného
odkladu.

Existuje možnost při nečinnosti pronajímatele zasáhnout?
Ano. V případě, že pronajímatel výše popsanou povinnost nesplní, ani po vašem
upozornění, může nájemce poškození
nebo vadu bytu odstranit sám.
Je tedy třeba pronajímatele na tento postup upozornit, opět písemnou formou.
K písemné formě máte důležitý důvod,
neboť budete po pronajímateli požadovat do opravy či úpravy vložené náklady.
Taktéž u řešení této náhrady může dojít ke sporu, který jak již víme, může řešit pouze soud, a budete opět potřebovat
důkazy o tom, že jste měl snahu se dohodnout. Soud pak tuto skutečnost může
vzít v úvahu při stanovení výše úhrady
soudních a jiných nákladů.
Pamatujte!
Můžete požadovat pouze odůvodněné
náklady. Musí jít o poškození či vady
bytu, které jsou podstatné!
Pokud by však vyšlo najevo, že jste závadu způsobil sám nebo osoby, které
s vámi bydlí, jste za odstranění závady,
ve vašem případě plísně, odpovědný vy.
Například by se mohlo jednat o již uvedené nedostatečné větrání, sušení prádla
uvnitř bytu, uvolněnou odtokovou hadici
od pračky apod.
Pokud pronajímatel neplní řádně své
povinnosti a nedojde k odstranění závad bytu, přiznání slevy na nájemném
nebo úhradě nákladů vynaložených
nájemcem na odstranění závad bytu,
je nutné se obrátit na soud, nikdo jiný
nemá pravomoc ve věci rozhodnout!
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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

Malý Blaník
V romanticky zvlněné krajině na pomezí jižních a středních Čech, nedaleko od
městečka Vlašim, najdeme přírodní rezervaci Malý Blaník, kam budou směřovat naše
dnešní kroky.
Přírodní rezervace Malý Blaník byla vyhlášena jako zvláště chráněné území v CHKO
Blaník v říjnu roku 1992. Rezervace zaujímá převážnou většinu hory Malý Blaník,
která je součástí blanického masivu. Tolik oficiální informace. Malý Blaník je menším
bratrem Velkého Blaníku, který známe ze školních lavic, neb právě v jeho blízkosti mají
podle legendy sídlit rytíři, kteří naší zemi vyjedou na pomoc, až jí bude nejhůř.
Na Malý Blaník se dostaneme z parkoviště nad obcí Louňovice pod Blaníkem. Zavede
nás k němu červená turistická značka nebo naučná stezka. Na vrcholu hory se
můžeme zapsat do pamětní knihy a obtisknout si do notýsku turistické razítko. Hlavní
dominantu této oblasti ale najdeme kousek pod vrcholem. Zřícenina kaple svaté Máří
Magdalény pochází z 18. století. Svého času byla vyhledávaným poutním místem, ke
kterému se vydávaly tisíce věřících. Uprostřed zříceniny roste téměř třicet dva metrů
vysoký smrk ztepilý. Ve zdi kaple můžete, stejně jako to udělalo mnoho jiných poutníků před vámi, zanechat lísteček se svým tajným přáním
nebo vzkazem pro budoucí generace. Zpět k parkovišti je možné dojít oklikou kolem
býkovického rybníka, kde je v parných letních dnech příjemné koupání.

Juliina vyhlídka
K Juliině vyhlídce nás od železniční stanice Mimoň dovede červená turistická značka.
Juliina vyhlídka se nachází přibližně dva kilometry pod zříceninou hradu Ralsko, který je
hlavní dominantou krajiny v okolí Mimoně.
Juliina vyhlídka je součástí přírodní památky Vranovské skály. Jméno dostala po hraběnce
Julianě z Grundemannů, manželce hraběte Františka z Hartigů, jenž nelitoval námahy
a nechal zde zbudovat široké přístupové schodiště a dřevěný gloriet. Slavnostní otevření
se odehrálo 6. června 1822. Z vyhlídky je za přívětivého počasí pěkný výhled na osadu
Vranov i město Mimoň.
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Potěšení
každý den
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Správné znění tajenky z čísla 12: Letní speciál vám přináší radost z luštění a grilování. Správně luštil a potřebné štěstí při
losování měl Michal Hebek ze Sloupnice Blahopřejeme! Získává výhru od vydavatelství Enigma, které připravuje naši křížovku
a je také vydavatelem časopisu Křížovky pro každého (další čísla vycházejí 17. a 31. července). Na tajenku z tohoto čísla čekáme
do 29. srpna 2018 na doručovací adrese redakce nebo na e-mailu: novakova.miloslava@cmkos.cz.

