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Vážení čtenáři, členové Odborového svazu KOVO, kolegové,

končící rok je pro nás všechny vždy příležitostí, abychom rekapitulovali své úspěchy,
nebo naopak prohry. Sám za sebe mohu
říci, že rok 2018 přinesl našemu odborovému svazu řadu výzev, které jsme dokázali úspěšně zvládnout, což do našich řad
přivedlo tisíce nových členů. Pro zaměstnance se stáváme vyhledávanými partnery,
jimž věří, mají k nim důvěru a vědí, že se na
ně mohou kdykoli obrátit. Působíme dnes
u více než 900 zaměstnavatelů a valná většina z nich již bez výhrad vnímá naše odbory jako rovnocenného partnera pro sociální
dialog. Těší mne to.
V této souvislosti musím poděkovat všem
našim
zaměstnancům,
funkcionářům
a spolupracovníkům. To vše, co jsme dokázali, je možné jen díky našemu společnému
úsilí. Naše práce je velmi náročná, vyžaduje
nejen čas, ale především zaujetí a znalosti,
bez nichž by nebylo možné vyjednat pro odboráře, i ty zaměstnance, kteří v odborech
doposud nejsou, výhodné navýšení mezd

a zlepšení pracovních podmínek. Jen díky odborům se podařilo vyjednat meziroční nárůst
mezd o 7 %. Nicméně naše práce tím zdaleka nekončí, čeká nás ještě mnoho výzev.
Nechceme a nemůžeme se smířit se skutečností, že mzdy u nás jsou jen třetinou toho,
co pobírají zaměstnanci v západních zemích.
Společně s Českomoravskou konfederací
odborových svazů usilujeme o to, abychom
dosáhli narovnání těchto neudržitelných
poměrů. Proto si velmi vážím všech jednotlivých lidí, kteří do odborů vstoupili, neboť
vnímají jejich nesporný význam pro celou
společnost. V této souvislosti bych rád ocitoval slova Clarence Darrowa, člena Amerického svazu pro občanské svobody, která jsou
univerzálně platná i dnes: „I se všemi svými
chybami udělaly odbory pro lidstvo víc než
jakákoli jiná organizace, jaká kdy existovala.
Udělaly pro slušnost, čestnost, vzdělání, pro
zdokonalení lidské rasy, pro rozvoj lidského
charakteru víc než jakékoli jiné lidské společenství.“

Přeji Vám všem příjemné prožití vánočních
svátků a úspěšný vstup do nového roku!
Jaroslav Souček - předseda OS KOVO

IG Watteeuw, místo, kde zaměstnanci prolomili tabu stávky
publiky. Trvala devět dnů. Pro stávku
bylo 210 z 236 zaměstnanců. Hájili své
právo na soukromý život a důstojnost.
Nejenže svůj boj tehdy vyhráli a dosáhli svého, navíc získali i podporu svých
kolegů a zasloužený respekt. Stávka odboráře mnoho naučila, v dobrém i ve
zlém. „Byli jsme amatéři, spoustu věcí
jsme neudělali tak, jak jsme měli, poučili jsme se z toho,“ vzpomíná po
třech letech předseda ZO OS KOVO IG
Watteeuw Zlatomír Vyhňák.
17 000 hodin

„Stávka nás mnoho naučila,“ vzpomínají odboráři ZO OS KOVO IG Watteeuw

V říjnu uplynuly tři roky od okamžiku,
který znamenal na české odborové scéně historický přelom. Brněnskou poboč-
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ku belgické společnosti IG Watteeuw
vyrábějící převodovky ochromila nejdelší stávka v novodobé historii České re-

Brněnská společnost byla dlouhou řadu let
místem, kam nebylo snadné se dostat. Práce byla dobře placená, podmínky příznivé
a tehdejší vedení vstřícné. To se ale před
čtyřmi lety změnilo. Na post generálního ředitele přišel nový člověk a s jeho
nástupem rázem vzaly za své i dobré vztahy.
pokračování na straně 3 

Vážení čtenáři,
dostáváte do rukou poslední letošní vydání časopisu Kovák, další číslo vyjde 14. ledna 2019. Děkujeme vám za pozornost a přízeň,
kterou jste svému časopisu během letošního roku věnovali, a mnohým z vás také za spolupráci při tvorbě vašeho odborového
periodika. Věříme, že naše společná práce má smysl nejen pro vás, ale pomáhá rovněž šířit dobré jméno Odborového svazu KOVO
a odborů obecně i mezi těmi, kteří doposud našimi členy nejsou.
Přejeme vám všem klidné a příjemné Vánoce a nadějný start do roku 2019.
Redakce časopisu Kovák
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Zasedalo Předsednictvo OS KOVO – naposled v tomto roce
Zejména informace o průběhu kolektivního vyjednávání a návrh rozpočtu na rok 2019 patřily mezi hlavní body
10. zasedání Předsednictva Odborového svazu KOVO. To proběhlo ve středu
5. prosince v pražské centrále odborového svazu. Zledovatělé silnice především v Moravskoslezském kraji zabránily některým účastníkům, aby se jednání
zúčastnili. Předsednictvo se však sešlo
v nadpoloviční většině.
Místopředseda OS KOVO Ing. Pavel Komárek seznámil členy předsednictva s výsledky hospodaření a s návrhem rozpočtu
OS KOVO na rok 2019. „Od roku 2018 se nám
podařilo dohodnout lepší smlouvu s Českou
spořitelnou, s vyššími úrokovými sazbami,
a budeme dělat všechno pro to, abychom
i v příštím roce úroky zvýšili,“ uvedl mimo
jiné místopředseda Komárek k otázce hospodaření s účty OS KOVO. V následujícím
hlasování byl návrh rozpočtu hospodaření
na rok 2019 jednohlasně schválen.
Na zasedání zazněly zprávy místopředsedů Libora Dvořáka s informacemi o průběhu kolektivního vyjednávání KSVS pro rok
2019 a Tomáše Valáška s rámcovým plánem práce na 1. pololetí roku 2019, zápisem do rejstříku organizačních jednotek
OS KOVO a změnou složení v Komisi mla-

Předsednictvo OS KOVO si vyslechlo příspěvek předsedy Jaroslava Součka

dých OS KOVO. Návrhy usnesení, vyplývající
z uvedených zpráv, byly hlasováním schváleny.
Příspěvek předsedy OS KOVO Jaroslava
Součka přinesl souhrn aktuálních témat
odborů – zvýšení minimální mzdy, zrušení
karenční doby a zvyšování důchodů. „Přestože se minimální mzda v posledních letech zvyšuje, tak dlouhodobě roste počet
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lidí ohrožených příjmovou chudobou. Podle posledních údajů Eurostatu z roku 2016
téměř desetině zaměstnaných obyvatel Evropské unie nad osmnáct let hrozila chudoba,“ řekl předseda Souček. Z dalších údajů
Eurostatu podle Součka vyplývá, že v paritě minimální mzdy a kupní síly patříme v EU
mezi nejslabší země. Před námi je i Maďarsko a Rumunsko.
(mia)

Chystaný prodej kolínské automobilky zaměstnanci vítají

Předák ZO OS KOVO Ivo Navalaný je s prodejem
Toyotě spokojen
FOTO: Archiv OS KOVO

Dohodu mezi Toyotou a francouzskou společností PSA Group, podle
níž se od 1. ledna 2021 stane japonská
Toyota jediným vlastníkem společného japonsko-francouzského podniku
TPCA v Kolíně, vnímá většina zaměstnanců pozitivně. Obě automobilky
doposud v kolínské firmě držely pa-

desátiprocentní
podíly.
Rozhodnutí
Japonců stát se výhradními vlastníky TPCA je pro zaměstnance signálem,
že Toyota hodlá ve výrobě pokračovat.
Očekávaný odchod Velké Británie z Evropské
unie, v níž má Toyota dva závody, ovšem vyvolává řadu spekulací o dalším směřování japonského automobilového gigantu. „Jediná
oficiální zpráva, kterou zatím máme, je to,
že Toyota se od 1. ledna 2021 stane jediným a výhradním vlastníkem TPCA Kolín,
všechno ostatní by v tuto chvíli byly jenom
spekulace,“ komentuje avizovanou obchodní transakci předseda kováckých odborů
v Kolíně Ivo Navalaný.
Informace, s níž jako první přišla zahraniční média, je zaměstnanci, ale i odboráři vnímána příznivě. „Lidem vyhovuje, že naše
firma bude mít jednoho jasného vlastníka a budou mít práci i v dalších letech,
protože pokud by Toyota neměla zájem
ve výrobě pokračovat, nekupovala by od
Francouzů jejich podíl,“ popisuje předák
ZO OS KOVO postoj zaměstnanců.
Dobrá zpráva je to ovšem i pro samotné
odboráře. „Pokud má firma dva nebo i více
majitelů, je to vždycky složité. Jestliže přejdeme pod Toyotu, pro odbory bude snadnější
vyjednávat o kolektivní smlouvě, protože

FOTO: TPCA Kolín

pro jednání budeme mít jednoho jasného
partnera. Takže z tohoto pohledu je to i pro
nás dobrá zpráva,“ konstatuje Ivo Navalaný.
Nejasné ovšem zatím je, jaký bude další
výrobní program Toyoty a jak se na tom
projeví brexit, který Velká Británie plánuje na 29. března příštího roku. Japonci mají
ve Velké Británii dva závody a panují obavy, že tamní výrobu odchod země z řad unijní osmadvacítky ohrozí zvýšením cel. „Můj
názor je, že pokud Velká Británie odejde
koncem března mimo EU, uvidíme v naší
továrně zastavení výroby. Mohou to být
hodiny, dny, týdny, nebo dokonce i měsíce,“
řekl koncem září v rozhovoru pro BBC ředitel závodu v Burnastonu Marvin Cooke, ten
byl v minulosti viceprezidentem v TPCA za
Toyotu.
(jom)
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Společnost IG Watteeuw zažila nejdelší stávku
v novodobé historii ČR
FOTO: (jom)

Podle odborářů z IG Watteeuw to byl
spouštěcí moment, který později zažehl
stávku. „Nový generální ředitel vůbec nerozuměl výrobě, neuměl jednat s lidmi. Pokud se ve výrobě něco zaseklo a někdo ze
zaměstnanců se na něho obrátil, tak prchl
a už se neobjevil, zato lidi buzeroval za naprosté zbytečnosti,“ shodují se kováčtí odboráři.
Ovšem poslední kapkou bylo zavedení
takzvaného „flexiboxu“, tedy povinnosti
pracovat nad rámec pevné pracovní doby
podle potřeb firmy a řešit nárazové zakázky. „V době, kdy jsme jako firma měli
devítinásobný zisk, přišel generální ředitel s tím, že firma je v krizi a musíme být
flexibilní, tak přišel s flexikontem a řekl, že
pokud to nepodepíšeme, nebude žádné
navýšení mezd ani kolektivní smlouva. Byli
jsme nezkušení, nevěděli jsme, co všechno to bude pro nás znamenat, tak jsme
s tím tenkrát souhlasili. Takže jsme flexibox
na rok zkusili, po té zkušenosti byli lidi obrovsky naštvaní,“ dodává předseda Zlatomír Vyhňák. „U těch flexiboxů nejde jenom
o to, že lidi o víkendu dostanou místo padesáti jen pětadvacet procent příplatku, ale
hlavně to lidem strašně naruší osobní život. Nejste schopní si nic naplánovat, protože si něco naplánujete, a pak vám řeknou,
že jdete do práce. Nebo si nic neplánujete
kvůli práci, a pak se dozvíte, že máte zůstat
doma,“ vysvětluje problém tohoto stylu práce místopředseda Josef Hadaš. Jakmile generální ředitel flexiboxy zavedl, hned nato
propustil dvaadvacet lidí. Jejich práci museli
zastat zbývající zaměstnanci. Za rok odpracovali 17 000 hodin navíc.
Před stávkou uspořádali referendum
Znechucení lidí z nových poměrů v zaměstnání bylo obrovské, stejně jako jejich

odhodlání k protestu. „Udělali jsme referendum – pro zrušení flexiboxů bylo skoro
250 zaměstnanců. Vyhlásili jsme stávkovou
pohotovost, všem jsme rozdali placky s nápisem ,podporujeme požadavky OS KOVO‘.
Když šel člověk po fabrice, viděl, že ta podpora je absolutní. Pak proběhlo jedenáct
kol jednání, ani s pomocí zprostředkovatele se ale nic nepodařilo vyjednat,“ vzpomíná předseda Vyhňák.
Odboráři v IG Watteeuw zprvu věřili, že
varování v podobě vyhlášení stávkové
pohotovosti bude pro vedení dostatečně
výmluvným gestem a generální ředitel pochopí, že jeho přístup k zaměstnancům se
musí změnit. Mýlili se! „Když jsem se generálnímu řediteli zmínil o tom, že by také
mohlo dojít ke stávce, smál se tomu. Řekl,
že to můžeme zkusit, ale jakmile propustí
první tři, čtyři lidi, bude po stávce,“ popisuje reakci ředitele předseda Vyhňák. „V první fázi jsme situaci podcenili. Mysleli jsme
si, že stávková pohotovost bude stačit, že
to tím skončí. Ovšem hlavní manažer povýšil své ego nad zájmy firmy. Tak nezbylo nic
jiného než opravdu jít do stávky,“ přibližuje místopředseda Josef Hadaš situaci, která
bezprecedentnímu protestu předcházela.
Podpora přišla od kolegů z celé Evropy
„Všechno jsme promysleli, probrali s lidmi.
Spočítali jsme si, že na kontě máme dost
peněz, abychom lidem mohli po dobu stávky vyplácet 900 korun denně. Nakonec
jsme během stávky vyplatili zhruba 950 tisíc, kdybychom nešetřili a ty peníze na kontě neměli, asi bychom nebyli tak úspěšní,“
říká Zlatomír Vyhňák. „Takže 29. září 2015
jsme šli do stávky, předtím jsme nakoupili sololit na cedule s hesly, vesty, plakáty,
a šli jsme do toho,“ vzpomíná místopředseda Josef Kugler. Kováci předpokládali, že
jejich protest potrvá jen pár dnů, než vedení přizná svou chybu. Nakonec se ovšem
stávka protáhla na, v českých poměrech
neuvěřitelných, devět dnů.
„Pomáhali nám všichni, obrovskou odbornou podporu jsme dostali od Regionálního
pracoviště v Brně a jeho vedoucího Mgr. Jiřího Grima. Strašně nám pomohlo vedení OS KOVO, angažoval se v tom osobně
i předseda Jaroslav Souček. Řekl tenkrát,
že pokud bychom prohráli, byla by to nejenom prohra naše, ale celých odborů u nás
i v Evropě,“ zdůrazňuje předseda Vyhňák.

Stávky v IG Watteeuw v Brně se zúčastnila valná většina zaměstnanců

Odboráře podpořil i tehdejší premiér Sobotka. A nejen on! „Psali nám odboráři
z Belgie, Polska, Maďarska, Francie – dokonce nám nabídli i finanční pomoc. To byl
pro nás obrovský impuls, abychom vydrželi,“ shodují se kováci z IG Watteeuw. Jejich boj byl mimořádně náročný. Vedení se
snažilo stávku za každou cenu zmařit. Posílalo lidem e-maily, SMS zprávy, které měly
jejich odhodlání zviklat. „Byli jsme mezi sebou neustále v kontaktu. Od rána do večera nám zvonily telefony, komunikovali jsme
mezi sebou nepřetržitě a informovali jsme
naše lidi okamžitě o všem, co se právě děje.
Vzájemná komunikace byla strašně důležitá,“ zdůrazňuje místopředseda Kugler.
„Pravidla pro stávku“
Nejvyšší vedení IG Watteeuw v Belgii díky
odborářům OS KOVO nakonec pochopilo,
že se k problémům zaměstnanců své dceřiné firmy v Brně musí postavit čelem. Po
devíti dnech konečně firma ustoupila. Zrušila flexiboxy a zvedla platy. Během krátké
doby dosadila nového generálního ředitele. Stávka odboráře mnoho naučila. „Pro
nás to bylo obrovské vítězství, a taky ponaučení. Pochopili jsme, že v podobných
případech je nutné kontaktovat nejvyšší vedení, neutrácet peníze za zbytečnosti, ale mít je v záloze pro podobné případy.
A strašně důležité je nejednat sám, ale
mít u jednání svědky a všechno, co se dohodne, mít sepsané černé na bílém,“ shrnuje hlavní „pravidla pro stávku“ Zlatomír
Vyhňák.
Vztahy mezi novým vedením a odbory jsou
od té chvíle korektní. „Byl jsem zvědavý, co
mě tady čeká, zajímalo mě, jestli se tady
s lidmi budu schopen rozumně domluvit.
Dneska spolu s odbory fungujeme úplně
bezproblémově. Tady jsou odbory na vysoké úrovni, jsou v nich lidi bezproblémoví, rozumní. Už od začátku jsme se shodli,
že oběma stranám jde o to, aby firma fungovala. Už dvakrát jsme sjednali kolektivní smlouvu. Zatím se nestalo, že bychom
se neshodli na kompromisu, který by vyhovoval oběma stranám,“ oceňuje spolupráci
s kováky nový generální ředitel Ing. Jan
Prášil.
(jom)
(Dokumentární video o stávce najdete
na Youtube pod názvem: Připomenutí
vítězné stávky OS KOVO v IGW Brno.)
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Okénko do regionu | Milan Blažek, vedoucí RP OS KOVO Zlín

Co nového ve Zlínském kraji
Jako každý rok přinesly i letos podzimní měsíce nové výzvy a očekávání zaměstnanců a členů Odborového svazu KOVO zejména v souvislosti s kolektivním vyjednáváním pro rok 2019. Začátkem podzimu se také uskutečnil
již tradiční mítink Konec levné práce, kterého se zúčastnilo z našeho krajského sdružení 42 zástupců. O pravidelné podzimní školení členů výborů, kteří kolektivně vyjednávají a podílí se na činnosti odborové organizace,
byl i tentokrát velký zájem převyšující celkové kapacity školicích prostor. Dobrou zprávou je trend růstu členské základny v souvislosti s rozšiřováním působnosti OS KOVO u nových zaměstnavatelů a zvyšující se atraktivitou odborů. Evidence příkladů konkrétní pomoci jednotlivým členům a zájem mladých lidí o sdružování
v odborových organizacích potvrzují význam odborů.

Ve Zlínském kraji působí organizační jednotky Odborového svazu KOVO u téměř
osmi desítek zaměstnavatelů. Zástupci
odborů dbají o dodržování právních předpisů a vedou se zaměstnavateli sociální dialog. V širším slova smyslu sociální
dialog neznamená pouze kolektivní vyjednávání, byť je obvykle považováno za stěžejní činnost odborových organizací, ale
také informační či projednávací procesy
a kontrolní činnost nad stavem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Pro naše
organizační jednotky nám pomáhají zajišťovat právní služby a kontrolní činnost
v oblasti BOZP specialisté z RP OS KOVO
v Brně. O strategických otázkách a kolektivním vyjednávání vedeme širší
koordinační dialog a spolupracujeme

s dalšími krajskými sdruženími. Trvající spor ve společnosti DEZA, a. s., se nyní
přesunul do právní roviny soudního sporu. Ve společnosti máme řadu členů
OS KOVO, které budeme zastupovat.
Naše úsilí se již projevilo dynamickým
růstem mezd, který musí s ohledem
na hospodářské výsledky a pracovní
prostředí dále pokračovat. Vstupem Odborového svazu KOVO do společnosti
DEZA, a. s., se zaměstnancům vrátila důvěra v odbory a kolektivní vyjednávání
o mzdových a pracovních podmínkách
zaměstnanců. Podobně lze dokladovat pozitivní vnímání odborů i v dalších
podnicích, v nichž se zaměstnanci rozhodli prostřednictvím odborové organizace dát najevo svou vůli k participaci
na jednání o podmínkách zaměstnávání

a odměňování. Jedním z nešvarů našeho
regionu jsou výdělkové úrovně a průměrné mzdy, které jsou ve Zlínském
kraji nižší než v ostatních krajích, s výjimkou Karlovarského kraje. Za první
pololetí roku 2018 průměrná mzda v kovoprůmyslu Zlínského kraje činila téměř 29 500 Kč, přičemž celorepublikový
průměr byl o pět tisíc vyšší (34 636 Kč).
Zaměstnavatelům často tento stav vyhovuje, přičemž usilují o jeho udržení. To je
také jednou z příčin našeho umístění na
republikovém mzdovém chvostu.
Naše úsilí o zvyšování mzdové úrovně
členů OS KOVO a jejich pracovních podmínek bude pokračovat.
Do nového roku 2019 přejeme všem
členkám a členům OS KOVO hodně zdraví,
štěstí, osobní a pracovní pohody.

OS KOVO úspěšně jednalo ve firmě Daechang Seat Třinec
závěr úspěšného jednání Ing. Jiří Kozel,
vedoucí RP OS KOVO Ostrava.
Působení OS KOVO v Daechangu nemělo lehký začátek. Zpočátku podal zaměstnavatel určovací žalobu s tím, aby soud
určil, zda je působení OS KOVO v této
firmě v souladu s platnými zákony České republiky. Po soudním jednání bylo
právoplatně rozhodnuto, že působení
OS KOVO u této firmy je legitimní, a vztahy mezi vedením firmy a odbory nadále probíhají v duchu profesionality
a vzájemného respektu.
(mia)

MEDAILON
Nový člen kováckého týmu
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Po čtyřech kolech kolektivního vyjednávání mezi vedením společnosti Daechang
Seat s.r.o. Třinec a OS KOVO, zastupujícím zaměstnance třineckého Daechangu,
došlo v září 2018 k podepsání kolektivní smlouvy. Mezi dojednané benefity nad
rámec zákoníku práce patří lepší podmínky v oblasti mzdové, penzijního připojištění a jubilejních odměn. Kolektivní smlouva byla podepsána s účinností od
1. července 2018 do 30. dubna 2020, mzdová část do 30. dubna 2019.
Prioritou působení OS KOVO ve společnosti Daechang Seat s.r.o. se stala
příprava kolektivní smlouvy. Členové regionálního pracoviště byli pověřeni sestavením návrhu smlouvy a po konzultaci se
zástupci zaměstnanců jej předložili v dubnu 2018 zaměstnavateli. Následné kolektivní vyjednávání vyústilo v dohodu na

všech bodech kolektivní smlouvy mezi zaměstnavatelem a zástupci odborů. „Chtěl
bych poděkovat za velmi korektní přístup
zástupců zaměstnavatele ke kolektivnímu
vyjednávání. Zároveň děkuji také zaměstnancům společnosti a zaměstnancům
regionálního pracoviště za aktivní a profesionální přístup při vyjednávání,“ řekl na

Do redakce Kováku nastoupil od listopadu na
pozici redaktora nový
kolega Miloš Albrecht.
Za svou profesní kariéru vyzkoušel různá povolání, od dělnických
profesí po psaní článků
pro redakce časopisů
či natáčení propagačních videí. Své zkušenosti ze světa médií, ale
i schopnost vnímat potřeby lidí zaměstnaných v továrnách, se rozhodl zúročit právě v práci pro odborový časopis. „Rád bych
skromně přispěl k tomu, aby se nám ve stínu globálních korporací žilo lépe, a myslím,
že právě odbory v tomto smyslu začínají hrát
stále důležitější roli. Na práci v Kováku se těším,“ říká Miloš a my mu držíme palce, ať se
mu práce daří.
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Evropské odbory žádají záruky pro oceláře ArcelorMittal
Nejen prodej ostravské hutě ArcelorMittal, ale také prodej dalších oceláren v pěti zemích Evropy společnosti Liberty House zaměstnávají v posledních měsících bruselské úředníky, politiky, ale především odbory. Kvůli chystané transakci, která bude mít dopad na tisíce lidí, se proto koncem listopadu sešlo v Bruselu pod záštitou industriAll Europe několik desítek
představitelů evropských odborů. Ti žádají, aby jednání o prodeji bylo transparentní a oceláři dostali garance, že výroba
v ocelárnách bude i po změně vlastníka pokračovat.

ArcelorMittal se v souvislosti s koupí italských oceláren Ilva rozhodl prodat celkem šest svých závodů. Kromě
ostravských hutí také závody v Belgii,
Lucembursku, Makedonii, Rumunsku
a Španělsku. „Evropští oceláři si
zaslouží přesně vědět, jaké plány do
budoucna management má s jejich
podniky. Zaměstnanci mají naléhavé otázky týkající se investic, výroby
a pochopitelně také záruky zaměstnání, odbory požadují další informace a přístup k podrobným obchodním
záměrům. Je nepřijatelné, aby jednání probíhala za zavřenými dveřmi
ve chvíli, kdy je budoucnost zaměstnanců a jejich rodin nejistá,“ řekl na
jednání Luis Colunga, zastupující generální tajemník industriAll Europe.
Evropská odborová federace industriAll
rovněž zaslala začátkem prosince vedení ArcelorMittal a Liberty House dopis,
v němž předkládá požadavky odborových organizací působící v ocelárnách:
• Zajistit budoucnost všech odprodávaných závodů a nové skupiny
ArcelorMittal.
• Zajistit plnou transparentnost

FOTO: Archiv OS KOVO

dlouhodobé strategie nové skupiny ArcelorMittal.
• Respektovat práva pracujících tím,
že se zajistí, že nebude učiněno

žádné konečné rozhodnutí, dokud
neproběhne řádné informování,
konzultování a sociální dialog na
národní i evropské úrovni.
(jom)

Lidé se přestávají bát vstupovat do odborů, dokazují statistiky
V západoevropských zemích se silnou demokratickou tradicí a vyspělou ekonomikou patří odbory mezi nejvlivnější zájmové skupiny. Pro tamní zaměstnavatele je komunikace s odbory samozřejmostí. U nás je situace poněkud odlišná. Ze vstupu do odborů panují obavy. Aktuální vývoj však ukazuje, že lidé se postupně přestávají bát.
Motivem k neúčasti v odborech je strach.
Na pracovištích bývá častým jevem odrazování a zastrašování zaměstnanců
od účasti v odborech ze strany vedení.
Přesto zájem o účast v odborech stoupá
a lidé se přestávají bát. Poslední meziroční přírůstek odborů dosáhl 16 918 členů
v ČMKOS, z toho jen v OS KOVO 9 045 členů.
„Zájem o sdružování v odborových organizacích zaznamenáváme nejen v rámci stávajících organizačních jednotek, kde
jsou silní lídři v orgánech odborových
organizací, ale také u nových zaměstnavatelů, u kterých narůstá poptávka po
zastupování zaměstnanců Odborovým
svazem KOVO. Zvýšený zájem o odbory je
evidentní,“ uvádí k otázce nárůstu členů
Bc. David Šrott z Regionálního pracoviště
OS KOVO Zlín. „Zdá se, že strach z postihů
za angažmá v odborech již nenabývá takových rozměrů jako v minulosti, přesto
se obavy někdy vyskytují, a to zcela oprávněně. Snahy některých zaměstnavatelů
mařit činnost odborových organizací jsou
stále běžnou praxí. Například přesvědčováním zaměstnanců, že odbory nejsou ve
firmě vítány, či popíráním smyslu existence odborů. Význam odborovým organizacím však neudělují zaměstnavatelé, ale
samotní zaměstnanci, kteří vnímají svobodu sdružování a práva zaměstnanců
jako příležitost usilovat o zlepšení svých
mzdových a pracovních podmínek,“ komentuje situaci na pracovištích Šrott.
„Jednoznačně si myslím, že jsou zde

dva motivační faktory. Zaprvé zajištění
kvality pracovních podmínek u zaměstnavatele (uzavření kolektivní smlouvy,
spoluúčast na BOZP a její kontrola, součinnost se zaměstnavatelem při zajišťování výkonu práce) a zadruhé poskytování
odborných služeb prostřednictvím regionálního pracoviště a centrály OS KOVO,
kdy z praxe vím, že zde naši členové skutečně najdou odbornou pomoc při řešení svých pracovněprávních, ale i běžných občanských nebo rodinných záležitostí,“ vysvětluje motivaci zaměstnanců zakládat nové odbory pod hlavičkou

OS KOVO vedoucí RP OS KOVO Ústí nad
Labem Mgr. Radek Zákon. Mezi regiony,
které letos zaznamenaly největší zájem
o založení Základní organizace OS KOVO,
patří také Ostravsko. „Lidé většinou reagují na kampaň Konec levné práce, a také
na medializaci úspěšných kolektivních vyjednávání v některých firmách, jako je například Hyundai, Třinecké železárny a další. Vidí reálné výsledky, to je pro ně důvod, proč se o nás sami začnou zajímat,
najdou si nás na internetu a zjišťují si, co
pro ně můžeme udělat,“ říká Ing. Jiří Kozel, vedoucí RP Ostrava.
(mia, jom)

Nárůst ZO OS KOVO od 1. 1. 2018 do 31. 10. 2018
Region

Počet ZO OS KOVO

Praha a střední Čechy

2

České Budějovice

4

Plzeň

1

Ústí nad Labem a Liberec

6

Hradec Králové

8

Brno

5

Zlín

1

Ostrava

6

Celkem

33
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S navyšováním odchodu do důchodu spolu budou
Práva spotřebitele | JUDr. Zdeňka Vejvalková, specialistka na spotřebitelské právo
pracovat až čtyři generace současně
Mezi starší ekonomicky aktivní osoby patří dle některých zdrojů lidé již od 50 let výše. Faktory přispívající k oslabení pracovních schopností lze však zaregistrovat mnohem dříve, často už kolem
45. roku života. Stárnutí pracovní síly je globální jev, který jistě způsobí řadu sociálních a ekonomických dopadů a nečekaných souvislostí. Představa, že zvýšením věkové hranice pro odchod do
důchodu se zároveň na trhu práce automaticky zvýší nabídka práceschopných lidí, bere v praxi
rychle za své.
Ze statistik vyplývá, že 70–80 % pracovníků odchází
do starobního důchodu víceméně dobrovolně, tedy nikoliv ze zdravotních důvodů či kvůli ztrátě zaměstnání. Klíčové
v těchto spojitostech je, jak lidé vnímají svůj pracovní život a jaké osobní zkušenosti s ním mají. Starší pracovníci jsou
mnohdy chápáni víceméně jako sourodá skupina. Nic však není dál od pravdy!
Samotný proces stárnutí probíhá značně
individuálně, samozřejmě při existujících
velkých rozdílech zejména v jednostranném přetěžování organizmu. Částečně
lze negativní vlivy jednostranného přetěžování muskuloskeletálního aparátu
kompenzovat pohybem (minimálně 3x
v týdnu 30 min.) a autorehabilitací, což
jsou způsoby, metody a techniky usilující o psychosomatickou harmonizaci
(vyvážený vztah mezi duševními a tělesnými projevy) a dosažení zdravého
životního stylu. Jmenovat lze např.
rehabilitační cviky, plavání, chůzi, masáže, meditace atd. Vliv faktorů zejména
pracovního prostředí je velmi podstatný, přičemž dost dobře nejde v obecné
rovině stanovit konkrétní věkovou hranici, kdy je ztráta schopnosti vykonávat
danou práci už tzv. přes čáru.
Negativa a pozitiva pracovníků vyššího věku
Mezi negativa doprovázející vyšší věk lze
jmenovat zpravidla vyšší nemocnost, různá zdravotní omezení a snižování obranyschopnosti organizmu. Ze statistik
vyplývá, že ve věku nad 60 let trpí 95 %
mužů a 97 % žen chorobami s větším počtem různě závažných chronických komplikací (např. zánětlivých), které bohužel
v pozdějším věku bývají obtížněji léčitelné a mívají i horší prognózu. Čelní místa obsazují nemoci oběhové soustavy,
nemoci pohybového aparátu a poruchy
látkové výměny a přeměny. Onemocnění
v tomto věku většinou vyžadují častější
a delší pracovní neschopnost. Se stárnutím stoupá také výskyt nádorových onemocnění. Častější jsou poruchy spánku,
které jsou příčinou zvýšené denní únavnosti a rozmrzelosti. S postupujícím věkem slábne zrak i sluch. Intelektové
schopnosti, pod které se dá zahrnout důvtip, chápavost, bystrost, přizpůsobivost
vůči změně, schopnost učit se a používat
naučeného, schopnost řešit problémy,
nové úkoly a překážky, tak ty jsou u lidí

s postupem stárnutí velmi individuální.
S uvedenými skutečnostmi se samozřejmě pojí i zvyšování nákladů na tyto pracovníky. Jednak je to patrné v provozních
a výrobních nákladech zaměstnavatele
a také na vrubu celé společnosti, započítáme-li zvýšenou nemocnost, úrazovost
a pravděpodobnější výskyt nemocí z povolání či invalidity.
Mezi pozitiva starších pracovníků z pohledu zaměstnavatele lze zařadit jejich
bohaté zkušenosti s pevně zažitými pracovními návyky a schopnostmi. Dále rozvážnost a zdravý úsudek, cílevědomost
s oddaností věci, spolehlivost a loajalitu vůči zaměstnavateli, usazené morální
a etické hodnoty, odpovědnost, dochvilnost a v neposlední řadě i uměřenost finančních nároků.
Úlevy v pracovním výkonu jsou nevyhnutelné
Pokud starším pracovníkům nebude
umožněno zachovat rovnováhu mezi
svými možnostmi a požadavky práce,
mnoho z nich jistě opustí pracovní trh
dříve, než by bylo pro zaměstnavatele
i společnost záhodno, a tzv. „šedovlasé
tsunami“, jako příliv pracovních sil ze silnějších populačních ročníků se konat
nebude. Při současném nedostatku zaměstnanců na trhu práce se tlak na udržení starších pracovníků v pracovním
procesu bude dále stupňovat. Podniky
budou nuceny vytvářet vhodné pracovní podmínky, aby jejich starší pracovní-

ci byli nadále ochotni a zejména schopni pracovat. Což pro fyzicky náročná
zaměstnání platí násobně! Proto jsou nevyhnutelné výrazné změny, aby pracovníci mohli a byli vůbec schopni pracovat
déle. Mezi potřebné změny lze zařadit
různé úlevy v pracovním výkonu, zejména však úlevy v uspořádání či délce pracovní doby. Ať už je to umožněním práce
z domova (převážně u kancelářské práce), či zkrácením pracovní doby apod.
Zdravotně prospěšné zaměstnanecké benefity, nejlépe spojené s tělesnou
aktivitou, jsou v tomto ohledu více než
žádoucí. Dobrou inspirací pro zaměstnavatele může být známé dobrovolné schéma ze zahraničí 80/90/100. Umožňuje
zaměstnancům, až šest let před nárokem
na odchod do starobního důchodu, pracovat na 80 % objemu práce, získají za to
však 90 % mzdy a také, což je nesmírně
důležité, se tímto modelem nijak nezkracuje nárok na 100 % důchodu (jako by
celou dobu pracovali naplno). Uvedené
poměry procent se mohou různě lišit, například to může být také 60/80/100, či jinak, dle dohody obou stran.
Pokud kýžené změny u zaměstnavatele
z různých důvodů nenastanou či nemohou nastat, pak nezbývá než jít ve fyzicky náročných profesích druhou cestou,
a to umožněním odchodu do předčasného důchodu bez ekonomických ztrát na
pracovníkově straně, o což se odbory již
drahnou dobu, leč zatím marně, snaží.
Milan Těšínský,
specialista BOZP a životního prostředí

FOTO: Pixabay
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Právo | JUDr. Marie Stodolová, právnička RP OS KOVO Praha a střední Čechy

Dovolená nařízená zaměstnavatelem
Zaměstnavatel nařizuje v letních měsících hromadné čerpání dovolené v délce dva týdny a o vánočních svátcích jeden týden. Ti, co si dovolenou vyčerpali, mají nařízené neplacené volno. Může zaměstnavatel toto neplacené volno nařídit?
J. K., Beroun
Pokud zaměstnavatel
nařizuje čerpání dovolené tak, jak uvádíte, porušuje ust. § 220
zák. práce, neboť z tohoto paragrafu vyplývá,
že zaměstnavatel nesmí nařídit hromadné čerpání dovolené na více než dva týdny.

posoudit podle tzv. jiné překážky v práci na
straně zaměstnavatele a postupovat podle § 209 zák. práce, tj. zaměstnanec bude
pobírat po dobu nepřítomnosti na pracovišti náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku, pokud se nedohodnou jinak.

Povinnost přidělovat práci

Přestože se pojem neplacené volno v praxi
běžně používá, zákoník práce tento pojem
nezná. V podstatě jde o pracovní volno poskytnuté zaměstnanci ze strany zaměstnavatele na základě jejich vzájemné dohody,
a to bez nároku na náhradu mzdy. Zaměstnavatel tak nemůže jednostranně nařídit
zaměstnanci čerpání neplaceného volna
a snažit se tím vyřešit překážky v práci na
své straně. Stejně tak ani není možné určit zaměstnancům povinné čerpání neplaceného volna např. v kolektivní smlouvě
nebo v interním předpise.

Podle § 217 odst. 1 zák. práce dobu čerpání dovolené určuje zaměstnavatel po předchozím souhlasu odborové organizace. Při
určení rozvrhu čerpání dovolené je nutno
přihlížet k provozním důvodům zaměstnavatele a oprávněným zájmům zaměstnance. Za této situace by měl zaměstnavatel
při nařizování čerpání dovolené přihlížet
k tomu, aby mohli zaměstnanci dovolenou
čerpat i o svátcích. Pokud ji mají již vyčerpanou a zaměstnavatel na svátky nařídí
hromadné čerpání v rozporu se zák. práce, jedná se o překážku v práci na straně
zaměstnavatele, neboť podle § 38 zák.
práce je povinen přidělovat zaměstnanci
práci v souladu s pracovní smlouvou a za
vykonanou práci mu platit mzdu.
Zákoník práce zná více druhů překážek
v práci na straně zaměstnavatele – § 207,
§ 208, § 209 – za které zaměstnanci náleží různě vysoká náhrada mzdy. Překážku
v práci na straně zaměstnavatele, spočívající v jeho nemožnosti přidělovat práci, lze

Neplacené volno

v práci stanoví zákoník práce a dále nařízení vlády č. 590/2006 Sb.
Shrnutí
Neplacené volno, které vám jednostranně určil (nařídil) váš zaměstnavatel, nejste
povinna akceptovat. Pokud vám zaměstnavatel po dobu hromadného čerpání dovolené nepřiděluje práci, neboť dovolenou
již máte vyčerpanou, jedná se o překážku
v práci na jeho straně, za kterou vám přísluší náhrada mzdy ve výši průměrného
výdělku. Pokud vám neplacené volno nařizoval i v minulosti, máte nárok také na
doplacení náhrady mzdy za neoprávněně nařízené neplacené volno, a to až za tři
roky zpětně. Doporučuji vašeho zaměstnavatele na tuto skutečnost upozornit
a pokusit se vše vyřešit nejprve smírnou
cestou. Pokud se situace nezlepší, je samozřejmě možné obrátit se na inspekci práce a na soud.

Pracovní volno bez náhrady mzdy
Jak je výše uvedeno, na čerpání neplaceného volna se zaměstnavatel a zaměstnanec
musí dohodnout. Jedinou výjimku tvoří případy, kdy zaměstnanec pro překážku na
své straně nemůže pracovat, a má proto
nárok na pracovní volno (podle okolností
s náhradou mzdy nebo bez náhrady mzdy).
Zaměstnavatel v takovém případě jeho žádosti musí vyhovět. Okruh těchto překážek
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Bydlení | JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR

Ateliér a trvalý pobyt
Pronajal jsem si k bydlení prostor, který je zkolaudován jako ateliér. Ohlašovna městského úřadu
mně na adresu ateliéru odmítla dát trvalý pobyt. Je to správně?
J. P., Kroměříž
Nájem bytu podle občanského zákoníku je
upraven v ustanoveních § 2235 až ustanoveních § 2301. Tato
ustanovení se použijí
jak v případě nájmu
bytu, tak přiměřeně v případě nájmu domu za účelem bydlení. V § 2236
bodu 2 zákon uvádí, že skutečnost, že
pronajatý prostor není (podle kolaudačního rozhodnutí) určen k bydlení,
nemůže být na újmu nájemci. Občanský zákoník proto nevylučuje, aby i jiný
než obytný prostor byl nájemní smlouvou pronajat jako byt, a stanoví, že
v tomto případě jsou smluvní strany za-

vázány stejně, jako by byl pronajat byt.
Z uvedeného tedy vyplývá, že jako byt
lze pronajmout i jiný než obytný prostor, (například nebytový prostor-ateliér) s tím, že pokud je nájemcem užíván k bydlení, je tento nájem stejně
chráněn jako v případě, že by předmětem nájmu byl byt.
Ohlašovny tento názor nesdílejí a opírají se přitom o zákon č. 133/2000 Sb.,
o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů, kde se uvádí, že občan
České republiky může mít jen jedno
místo trvalého pobytu na našem území, a to v objektu, který je určen pro
bydlení, ubytování nebo individuální

rekreaci a označen číslem popisným
nebo evidenčním, popřípadě orientačním. Stavební předpisy upravují, co je
objekt bydlení; i tyto předpisy lze vyložit různě.
Odbornou veřejnost trápí nesoulad mezi
občanským zákoníkem a zákonem o evidenci obyvatel. Návrhy na novelu zákona o evidenci obyvatel tu byly, ale nebyly odsouhlaseny. Bohužel musím proto
konstatovat, že dokud nedojde ke změně zákona o evidenci obyvatel, není
možné, aby ohlašovna úřadu přihlásila
občana k trvalému pobytu do nebytového prostoru (prostoru zkolaudovaného
jako nebytový).
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Právo | Ing. Hana Hřebíková, specialistka pro mzdy, ekonomiku a KV RP OS KOVO Jihlava

Pracovní pohotovost
Mohu zaměstnavateli odmítnout držet pracovní pohotovost, případně přímo odmítnout výkon
práce v době pracovní pohotovosti? Pracuji v nepřetržitém provozu ve dvousměnném režimu s nerovnoměrným rozvržením pracovní doby. Během posledních několika měsíců jsou u nás (vzhledem
k nedostatku zaměstnanců) téměř pravidelně pracovní pohotovosti tzv. „proměňovány“, takže odpracuji další směny na úkor svého volného času. Nemohu tak např. pohlídat vnoučata, a navíc se už
cítím velmi unavená. Domnívám se, že pokud u mne zaměstnavatel již vyčerpal rozsah práce přesčas, který umožňuje zákoník práce, neměl by po mně už další pracovní pohotovosti požadovat.
J. Š., Třebíč
Povinnost držet pracovní pohotovost nevzniká automaticky všem zaměstnancům.
Podle § 95 odst. 1 zákoníku práce může zaměstnavatel na zaměstnanci pracovní pohotovost požadovat, jen když se o tom se
zaměstnancem dohodne. Zaměstnavatel
a zaměstnanec se musí na tom, že zaměstnanec bude držet pracovní pohotovosti,
předem domluvit, a to v pracovní smlouvě,
popřípadě v jiné dohodě, která by měla obsahovat kromě obecných náležitostí všech
dohod (kdo, kdy a kde ji uzavírá) také další
ujednání o rozsahu a podmínkách této dohody. Zákoník práce nestanoví písemnou
formu ani obsah této dohody, v praxi se
ale písemná dohoda upřednostňuje. Je samozřejmě možné se dohodnout se zaměstnavatelem o pracovní pohotovosti i ústně,
například na kratší dobu nebo i jednorázově v případě naléhavé potřeby
zaměstnavatele. Častěji se ale dohoda
o pracovní pohotovosti sjednává na dobu
neurčitou nebo na určité delší období, a to
zejména tehdy, jestliže činnost zaměstnavatele vyžaduje, aby připravenost zaměstnanců k možnému výkonu práce zajistil
i v době jejich odpočinku (např. zdravotnictví, ostraha objektů apod.) a měl tak
možnost na zaměstnanci požadovat držení
pracovní pohotovosti a mohl se tak spolehnout na to, že zaměstnanec bude v dohodnutém rozsahu pracovní pohotovost konat.
Pokud k dohodě o pracovní pohotovosti nedojde, zaměstnavatel není oprávněn
ji nařídit a zaměstnanec není povinen ji
držet. Zaměstnanec může odmítnout
takovou dohodu uzavřít. Za to, že zaměstnanec odmítl uzavřít takovou dohodu,
nemůže být sankcionován, natož aby
s ním byl rozvázán pracovní poměr výpovědí. Toto se však týká spíše situací, kdy pů-

jde o krátkodobé řešení ze strany zaměstnavatele. Pokud je vzhledem k charakteru
práce (např. typicky zdravotnictví, ostraha
objektů) zaměstnavatel na výkonu pracovní pohotovosti závislý, může být odmítnutí
dohody i např. jedním z důvodů, pro které
zaměstnavatel s uchazečem neuzavře pracovní poměr.
Opačná je situace, kdy se zaměstnanec
k pracovní pohotovosti zavázal. Pokud mu
je v době, kdy drží pracovní pohotovost,
nařízeno dostavit se na pracoviště a práci vykonat, musí tak učinit. Neuposlechnutí pokynu zaměstnavatele by mohlo být
považováno za porušení pracovněprávních
povinností, které při splnění určité intenzity a soustavnosti zakládá výpovědní důvod.
Pracovní pohotovost a pracovní doba
Pro samotné držení pracovní pohotovosti zákoník práce žádná časová omezení nestanoví. Pracovní pohotovostí je podle § 78
odst. 1 písm. h) doba, kdy zaměstnanec nepracuje, ale je mimo pracoviště připraven
k výkonu práce pro zaměstnavatele podle své pracovní smlouvy, která musí být
v případě naléhavé potřeby vykonána nad
rámec rozvrhu pracovních směn zaměstnance. Z toho vyplývá, že pracovní
pohotovost se nezapočítává do stanovené týdenní pracovní doby, naopak požadovaný výkon práce lze považovat za
práci přesčas, a to včetně mzdových nároků z toho vyplývajících. Doba držení
pracovní pohotovosti je tedy specifickou dobou odpočinku, a to přesto, že je
zaměstnanec částečně omezován ve způsobu trávení svého volného času. Je třeba připomenout, že zejména z tohoto důvodu zaměstnanci náleží za dobu pracov-
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ní pohotovosti odměna dle § 140 zákoníku
práce nejméně ve výši 10 % průměrného
výdělku. Jakmile ale zaměstnanec začne
práci vykonávat, doba odpočinku se přeruší. To je důležité zejména z hlediska
dodržování nepřetržitého odpočinku mezi
směnami a v týdnu. Zaměstnavatelé by
směny a pracovní pohotovost měli plánovat tak, aby byla i v případě započetí výkonu práce vždy dodržena alespoň minimální
délka těchto odpočinků. Zaměstnavatel je
při nařizování práce v pracovní pohotovosti omezován v podstatě jen zákonnými pravidly týkajícími se rozvrhu pracovní doby
a přesčasů. Měl by tedy dodržet pravidla
o nepřetržitém odpočinku v týdnu a mezi
směnami a také nesmí nařizovat práci nad
rámec stanovené nebo dohodnuté práce přesčas. Vzhledem k tomu, že za práci
přesčas může zaměstnanec po dohodě se
zaměstnavatelem místo příplatku za práci přesčas čerpat následně náhradní volno
a podle § 93 odst. 5 zákoníku práce se
taková doba nezahrnuje do počtu hodin
nejvýše přípustné práce přesčas v daném
vyrovnávacím období, nelze ale dle mého
názoru jednoznačně tvrdit, že při rozpisu
pracovních pohotovostí by byl zaměstnavatel počtem již odpracovaných přesčasových hodin omezen.
Doporučuji vám ověřit si, zda máte svůj
souhlas přímo v pracovní smlouvě, nebo
zda jste podepsala samostatnou dohodu – a jaké tam máte stanoveny konkrétní podmínky, např. na jak dlouho je tato
dohoda uzavřena, kde jste povinna se
zdržovat, jak rychle máte být v případě potřeby na pracovišti, jakým způsobem, případně jak často bude nařizována, a také,
zda tam máte nějaké ustanovení o tom,
zda a jak lze tuto dohodu vypovědět. Můžete se pokusit požádat zaměstnavatele
o změnu sjednaných podmínek. Nutným
předpokladem bude ochota zaměstnavatele se na nich dohodnout. Rozhodně nelze
zaměstnancům doporučit uzavírat obecné
dohody, kde je pouze konstatováno, že zaměstnanec se dohodl se zaměstnavatelem
na pracovní pohotovosti bez konkretizace dalších podmínek, což pak v praxi často
způsobuje mezi stranami problémy.
Pro úplnost ještě dodávám, že pokud zaměstnavatel využije dohody o pracovní pohotovosti a zaměstnance k výkonu práce
povolá, jde u zaměstnance zpravidla o mimořádnou cestu v souvislosti s výkonem
práce mimo rozvrh směn v místě výkonu
práce nebo pravidelného pracoviště, a tedy
o pracovní cestu pro účely cestovních náhrad dle ustanovení § 152 písm. c) zákoníku práce.
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Bydlení | JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR

Rejstřík skutečných majitelů
Od kamarádky jsem se dozvěděla, že se musím jako předsedkyně SVJ zapsat do nějakého rejstříku
skutečných majitelů. Můžete mi prosím sdělit, zda tuto povinnost opravdu mám? J. Š., Kutná Hora
Ano, máte povinnost
se zapsat do rejstříku
skutečných
majitelů.
Tato nová právní úprava dopadá na všechny právnické osoby,
a to včetně společenství vlastníků jednotek nebo bytová
družstva.
Změnou
zákona
č. 253/2009 Sb., o některých opatřeních
proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, a na ni navazující změnou zákona č. 304/2013 Sb.,
o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských
fondů, došlo s účinností od 1. 1. 2018 ke
vzniku nového neveřejného rejstříku skutečných majitelů právnických osob. Povinnost
zaznamenat v tomto rejstříku příslušné údaje se vztahuje jednak na všechny právnic-

ké osoby včetně společenství vlastníků jednotek (SVJ) a jednak bytová družstva (BD).
Pojem „skutečný majitel“ používá zákon
jako legislativní zkratku, a to ve vztahu ke
všem osobám, které mají na fungování
a rozhodování právnických osob skutečný vliv. To znamená, že v případě SVJ a BD
se vždy jedná o členy statutárního orgánu.
Pro váš případ to znamená, že když funkci
statutárního orgánu vykonáváte jen vy,
zapíšete se vy sama, v případě např. tříčlenného výboru SVJ se zapíší všichni tři členové výboru.
Návrh na zápis do rejstříku skutečných
majitelů se podává na formuláři, který je
dostupný zde: https://issm.justice.cz/podani-navrhu/formular. Na této uvedené
adrese najdete podrobné informace, jak postupovat, i výklad ke shora uvedeným právním předpisům. Vyplněný formulář je třeba

zaslat (elektronicky nebo v listinné podobě)
místně příslušnému krajskému soudu nebo
v Praze Městskému soudu Praha.
Zápis není v roce 2018 zpoplatněn, od roku
2019 je spojen s poplatkem 1 000 Kč. Od
poplatku budou i poté osvobozeny právnické osoby nezapisované do obchodního rejstříku (např. SVJ), svěřenské fondy
a zápisy údajů podle § 118f písm. d) rejstříkového zákona. Vzhledem k tomu, že
příslušné doplnění zákona č. 253/2008 Sb.
zároveň nezahrnuje SVJ a BD do výčtu tzv.
povinných osob uvedených v § 2, nehrozí
jim postih za nesplnění povinnosti uvedené
v tomto zákoně.
Neprovedení zápisu údajů o skutečných
majitelích do rejstříku skutečných majitelů právnických osob není pro SVJ nebo
BD spojeno s uložením pokuty nebo jinou
sankcí.

Bydlení | JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR

Může být vlastník bytu přinucen k odprodeji?
Moje duševně labilní sestra, která ale není zbavená svéprávnosti a pobírá invalidní důchod, vlastní byt.
Rozhodla se jej zrekonstruovat, ale bohužel je velmi pomalá, zůstává po ní nepořádek a vše se táhne už
šest měsíců. Sousedům se to nelíbí a chodí si stěžovat mojí mámě domů. Sestra je bohužel paličatá, má pocit, že jsme se všichni otočili proti ní. Podmínka správce domu byla, že vše se dokončí do konce listopadu,
jinak na ni podá trestní oznámení, že už obdržel kolem 15 stížností. Ona se bohužel nyní stýká s mužem,
který je velký manipulátor, alkoholik a bez práce, drží se jí a zdržuje i opravu bytu. Tím, že jí zbývá na dokončení opravdu jen měsíc, se všichni moc bojíme, že o byt za 600 000 Kč přijde. Správce jí řekl, že pokud
nebude byt do termínu dokončený, celý dům od ní byt odkoupí za minimální cenu, ať chce, nebo ne.
Otázka zní, mají na tohle vůbec právo? Všichni se bojíme, že svojí blbostí o vše přijde, ještě za byt dostane směšné peníze, a nakonec zůstane sama někde na ulici. Je nám jasné, že je to její rozhodnutí, když je to její byt. Bohužel nás neposlouchá. Celá naše rodina je z toho nešťastná. Jen mne zajímá, zda je skutečně tak jednoduché vzít sestře byt,
aniž by se mohla nějak bránit, nebo je to pouze vyhrožování, aby rekonstrukci konečně dokončila a všichni už měli klid.
P. H., Přelouč
Vážená paní, správně uvádíte, že vlastník
bytu s bytem nakládá dle svého uvážení.
Ovšem musí se samozřejmě chovat tak,
aby nad míru přiměřenou poměrům svým
jednáním nezasahoval do práv ostatních
vlastníků bytů v domě. Neobtěžoval je
hlukem, zápachem nebo nevhodným chováním nezpůsobil ostatním škodu.
V případě rekonstrukce bytu se doporučuje, aby vlastník bytu, který rekonstruuje
svůj byt, dal všem v domě, ale hlavně
svým bezprostředním sousedům na vědomí, odkdy dokdy bude rekonstrukce trvat.
Dále je nepsané pravidlo, že vlastník bytu
denně uklidí nepořádek na chodbě domu.
Také se dodržuje klid v domě po 22. hodině a práce v sobotu a neděli jen v „rozumné“ hodiny, aby si spoluvlastníci např.
mohli přispat apod.
O byt může vlastník přijít jedině na
základě rozhodnutí soudu, a to není jednoduchá záležitost. V § 1184 občanské-

ho zákoníku je k tomuto uvedeno: „Na
návrh osoby odpovědné za správu domu
nebo dotčeného vlastníka jednotky může
soud nařídit prodej jednotky toho vlastníka, který porušuje povinnost uloženou mu
vykonatelným rozhodnutím soudu způsobem podstatně omezujícím nebo znemožňujícím práva ostatních vlastníků jednotek.“
Předpokladem pro uplatnění práva osoby odpovědné za správu domu (SVJ nebo
správce v domě, kde SVJ nevzniklo) je
vykonatelné soudní rozhodnutí, které
ukládá vlastníkovi jednotky určité povinnosti, přičemž současně jsou tímto
neplněním pravomocně uložené povinnosti podstatně omezována nebo
znemožňována práva ostatních vlastníků jednotek. Např. soud rozhodne, že se
při rekonstrukci musí chovat ohleduplně
k ostatním vlastníkům a rekonstrukci
musí dokončit nejpozději do určitého termínu. Pokud se tak nestane, sestra ne-

splní soudem jí uloženou povinnost, pak
může soud nařídit prodej jednotky (bytu).
Z dotazu je jasné, že žádná žaloba ve
smyslu shora uvedeném nebyla podána,
přesto bych vaší sestře doporučila, aby do
slíbeného termínu rekonstrukci bytu dokončila a chovala se ohleduplně k ostatním vlastníkům v domě.
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Bydlení | JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR

Převod družstevního bytu do vlastnictví
Bydlíme v družstevním bytovém domě od r. 1990. S manželem nám vzniklo společné členství v družstvu. Úvěr na zateplení je splacený a žádné jiné závazky vůči stavebnímu bytovému družstvu nejsou.
Stavební bytové družstvo se ohrazuje zákonem (bohužel nevím číslo), který ukládá družstvům odprodat byty do r. 2020 jen těm nájemníkům – členům družstva, kteří žádali o odkup do vlastnictví do
r. 1992. Já žádala až v r. 1995, musela jsem si letos znovu podat žádost o odkup (není mi známo proč).
Celý náš dům žádal v letošním roce o odkup bytů do vlastnictví, ale marně. Nevíte, zda je nějaký zákon, který by nám umožnil odkup bytů do vlastnictví?
I. B., Vlašim
Vaše stavební bytové družstvo vzniklé
v roce 1973 se odvolává na zákon
č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé
spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým
prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů, dále také jen ZVB),
zejména na jeho § 23 a § 24 a dále na § 25
až § 28, které s § 24 souvisejí. Tyto povinné
převody lze i nadále podle tohoto zákona
provádět, přestože byl zákon s účinností
od 1. 1. 2014 zrušen, a to nabytím účinnosti
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (viz přechodná ustanovení § 3028 odst. 3, § 3063
NOZ platného od 1. 1. 2014, resp. zákona 311/2013 Sb., zákon o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým
rodinným domům některých bytových
družstev a o změně některých zákonů).
V § 23 odstavci 2 je upraven základ pro
povinnost některých bytových družstev
(dřívějších SBD a dřívějších LBD či jejich
právních nástupců) převádět na výzvu člena byt či nebytový prostor do vlastnictví
člena. Toto ustanovení (spolu s některými
následujícími ustanoveními upravujícími
náležitosti týkající se „povinných“ převodů
jednotek bytových družstev) platí výlučně
pro bytová družstva, resp. pro družstevní
byty či nebytové prostory výslovně v § 23
odst. 2 a 3 a v § 24 ZVB uvedené.
Podle § 24 ZVB lze individuální převody
bytů (jednotek) do vlastnictví umožnit jen
tzv. oprávněným členům, a to v případech,
kdy člen družstva-nájemce družstevního
bytu (jednotky) vyzval družstvo dle § 23
zákona o vlastnictví bytů k uzavření smlouvy o převodu bytu (jednotky) do vlastnictví,
jehož je nájemcem v domě družstva uve-

deného v § 24 (SBD, LBD) zákona 72/94
Sb., a to nejpozději do 30. 6. 1995, návazně
měla být s vyzyvatelem sjednána se SBD
příslušná smlouva o smlouvě budoucí.
V průběhu času postupně právní předpisy
upravily tzv. promlčecí dobu pro uzavření samotné smlouvy o bezplatném převodu družstevního bytu do vlastnictví člena
družstva. V současné době tato promlčecí
doba končí 31. 12. 2020.
Oprávněným členem se pro účely převodu
vlastnického práva k jednotce rozumí fyzická osoba – člen převádějícího družstva,
jehož nájemní vztah k bytu, garáži, nebo
k nebytovému prostoru, které jsou převáděny jako jednotka, vznikl po splacení
členského podílu družstvu tímto členem.
Oprávněným členem se rozumí i manželé, pokud jsou společnými členy SBD nebo
LBD.
Převod bytu (jednotky) do vlastnictví je
vždy podmíněn, může to být např.:
• Právním doložením, že dům byl vystavěný s pomocí státu, poskytnutým
podle právních předpisů o finanční,
úvěrové a jiné pomoci družstevní bytové výstavbě, vydaných v období od
26. května 1959 do 31. prosince 1992.
• Vytvořením podmínek pro zpracování
dokumentu „Prohlášení vlastníka“ tak,
aby mohla budova/vchod plnit samostatně základní funkce, tj. aby technické
zázemí budovy/vchodu odpovídalo definici sekce dle zák. 72/1994 Sb. ve znění k 31. 12. 2013 (samostatné rozvody
tepla, samostatné měřicí zařízení tepla – oddělený napojovací uzel apod.,
což platí i pro další vstupy – voda, elektrická energie). Současně aby příslušná
část (vchod – sekce) domu měla samostatné hospodaření s dlouhodobou zá-
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lohou na opravy a údržbu domu.
• Dodržením podmínek dotačních programů (např. v případě poskytnuté
dotace na revitalizaci domu), pokud nějaké byly.
• Žadatelovou úhradou částky odpovídající podílu na nesplacených úvěrech na
výstavbu či opravy/investice domu připadající na převáděný byt. Žadatel rovněž uhradí bankou vyúčtovaný poplatek za předčasnou mimořádnou splátku úvěru apod.
Základní podmínkou povinného bezplatného převodu družstevního bytu do vlastnictví člena je tedy včas podaná výzva (do
30. 6. 1995).
SBD i LBD projevují ochotu byty bezplatně členům převádět i v případech, kdy výzva podána nebyla a posléze člen o převod
projevil zájem, anebo v případech, že výzva byla podána opožděně. V těchto případech však musí být tyto převody buď
umožněny na základě konkrétního ustanovení stanov, nebo na základě usnesení
členské schůze.
Nepovinné převody jednotek bytových
družstev do vlastnictví členů lze rozdělit
takto:
• převod jednotky z vlastnictví dřívějšího
SBD či LBD (či jeho právního nástupce)
v případě, kdy sice byly naplněny podmínky pro povinný bezplatný převod
podle § 24 odst. 1 nebo odst. 2 ZVB,
avšak člen-fyzická osoba nepodal včas
výzvu podle § 23 odst. 2 ZVB, nebo
• převod jednotky tzv. „nového“ BD
(vzniklého např. v rámci tzv. privatizace obecního bytového fondu po roce
1992); do této skupiny by bylo možné zařadit také převody bytů dřívějších
SBD, jde-li výjimečně o družstevní byty,
které nebyly pořízeny se státní pomocí
v rámci družstevní bytové výstavby.
V prvém případě (člen nepodal včas výzvu, ale jinak jsou podmínky ZVB splněny)
se jednotka převádí rovněž za podmínek
uvedených v § 24 a násl. ZVB, jako v případě, kdy byla včas podána výzva. Převádí
se tedy bezplatně za podmínek uvedených
v § 24 a násl. ZVB, protože jinak by družstvu vznikla povinnost vrátit podle § 26
odst. 6 ZVB příspěvky státu poskytnuté na
výstavbu jednotky.
V druhém případě (zákonná povinnost
k převodu jednotky vůbec nevznikla) se
ust. § 24 a násl. ZVB o převodu jednotek
bytových družstev nepoužijí a podmínky převodu se řídí stanovami družstva
a usnesením členské schůze, anebo jen
usnesením členské schůze.

Vánoční tip | 10. prosince | KOVÁK číslo 22/2018 |11

Kde najdete nejhezčí vánoční trhy v Evropě?
České vánoční trhy jsou bezpochyby krásné, ale co čas předvánoční, nebo ten vánoční, využít k tomu, abyste se vypravili
za hranice a vyzkoušeli, jak se Vánoce slaví jinde? Které nejhezčí trhy v našem okolí vám doporučíme?
Marienplatz krásná radnice. Každý den
v 17:30 se line z radničního balkonu hudba. Dětskou tvořivost podporuje místní takzvaný „nebeský workshop“. Vedle radnice stojí pyšně třicetimetrový vánoční strom. Trhy na Marienplatz jsou
v Mnichově nejstarší, jinak se ale konají po
celém městě. Například Jesličkové trhy mají
tradici 200 let, na Rindermarktu si můžete
zakoupit vše potřebné, pokud si chcete vyrobit svůj vlastní betlém. Po městě se můžete projet speciální vánoční tramvají, ve
které nevadí, pokud budete usrkávat svařené víno. Trhy se konají do Štědrého dne.
Krakov
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Drážďany
Pokud si chcete udělat výlet a současně nasát vánoční atmosféru jinde, neváhejte a vydejte se za hranice naší země.
Zejména v Rakousku a Německu si na vánoční trhy tradičně potrpí, atmosféra je
tu úžasná a zažijete zase něco jiného. Finanční rozdíl není už tak významný a na
takový výlet budete jistě vzpomínat dlouho. Pokud hovoříme o trzích v německy
mluvících zemích, musíme připomenout
zdejší dobrotu - štolu. Tahle sváteční cukrovinka se dá svým způsobem přirovnat
k české vánočce, ale jakmile ji ochutnáte,
poznáte, že je prostě jiná. Vyrábí se z obrovské kostky másla, nešetří se cukrem,
rozinkami a oříšky. Stačí malý kousek a budete zcela zasyceni. Nechcete-li se trmácet
daleko, pak vám určitě doporučíme Drážďany. Tamní trhy jsou opravdu velkolepé.
Na druhou adventní sobotu tady zažijete
pravou Štolovou slavnost (Stollenfest), kdy
zdejší vánoční trh Striezelmarkt ožije tisícovkami návštěvníků ochutnávajících tuto
lahodnou dobrotu a popíjejících svařák,
který se zásadně prodává v hrníčcích. Zdejší trhy se nezahajují rozsvěcením vánočního stromu, ale roztočením „krušnohorské
pyramidy“. Nejstarší německý vánoční trh
takto zahajuje drážďanský primátor.

a pro zpestření vám zde budou hrát
a zpívat církevní sbory. Pokud máte děti,
určitě je vezměte do vánoční vesničky
v kampusu Vídeňské univerzity na projížďku ve speciálním vánočním vláčku.
Vídeň je v adventním čase celá vánoční,
takže pokud se chcete na nadcházející Vánoce správně naladit, je rakouské hlavní
město ideálním místem.
Mnichov
Do Mnichova dojedete pohodlně po dálnici, třeba cestu z Prahy zvládnete už za tři
hodiny, z Plzně ještě za méně. I Mnichov
nabízí kouzelné vánoční trhy. Kulisu jako
z pohádky vytváří trhům na náměstí

Napadlo by vás zavítat na adventní a vánoční trhy do Polska? Možná že ne, a byla
by to škoda. Zdejší trhy jsou totiž proslavené obrovskou tradicí, zejména ty na
Hlavním krakovském náměstí. V hustě rozesetých dřevěných stáncích pořídíte jen
originální zboží polských výrobců, jako
jsou košíky, vázané kytice, šperky, keramické výrobky, svíčky z včelího vosku nebo
výrobky z ovčí vlny. Navštívit můžete také
tržnici Sukiennicu a nakoupit polské suvenýry. I zde se hraje a zpívá, znějí tradiční
polské koledy, doprovázené tanci. Konec
každé hodiny ohlásí troubení trubky z věže
Mariánského chrámu. A co můžete ochutnat? Nenechte si ujít bigos, tradiční polský pokrm ze zelí, klobásy, uzeného bůčku,
hub a koření, žebírka, prejt, koprovou polévku, boršč a hlavně grilovanou klobásu,
na kterou jsou Poláci skutečně machři. Vše
můžete zapít svařeným vínem nebo místní
specialitou, pitným medem.
Michaela Kadlecová

Vídeň
Chcete-li poznat atmosféru rakouských
Vánoc, zavítejte na trhy do Vídně. Spoustu
trhů najdete už od poloviny listopadu po
celém městě, ale ty nejtradičnější sídlí na
Radničním náměstí (Rathausplatz). Napočítat jich lze na 150. A pokud se rozhodnete užít si tradičního zimního sportu, pak na
vás čeká kluziště s obří plochou 3000 m2!
Navštívit můžete také vánoční vesničku na
náměstí Marie Terezie, kde si nakoupíte
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Dostali jste nevhodný dárek? Víte, jak ho vrátit?
Každý dárek darovaný od srdce je milý, ale někdy se stane, že se darující netrefí do vkusu či velikosti, nebo se třeba sejdou
dva úplně stejné dárky. Jak tyto situace řešit? Velmi často je možné nevhodný dárek vrátit.
Pokud si kupujete zboží v kamenné prodejně a chcete zboží vrátit zpět nebo
vyměnit, pak nemá prodávající žádnou povinnost vám vyhovět. Pokud jste si ale zboží zakoupili prostřednictvím internetu, pak
po obdržení zboží běží čtrnáctidenní lhůta,
během které zboží můžete vrátit bez udání důvodu. A to i tehdy, pokud jste zboží

koupili přes e-shop, ale vyzvedli na prodejně či pobočce. Své peníze dostanete zpět
v plné výši, některé e-shopy hradí dokonce
i poštovné jako výraz vstřícnosti ke svým zákazníkům. Nepoužívané zboží stačí prostě
poslat zpět, vzápětí byste měli obdržet své
peníze.
Zboží vracejte vždy nepoškozené
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Ačkoliv nemá prodejna běžně povinnost
přijímat vrácené zboží, čas vánoční je přece jenom odlišný. Obchody se totiž snaží
zapsat u zákazníka co nejlépe, a tak se doslova předhánějí v nejrůznějších službách,
možnost vrácení zboží bývá obvykle jedna
z nich. S touto nabídkou přicházejí většinou
velké řetězce, které stanovují další podmínky. Například datum, do kterého lze zboží
vrátit. Dále nabízejí, že za dárek vrátí pení-

ze nebo že si může zákazník vybrat něco
jiného. Zboží se vždy vrací nepoškozené,
pokud možno s visačkami a v původním
obalu. Dále je třeba myslet také na prokázání koupě, což se děje nejčastěji účtenkou,
případně výpisem z bankovní karty. Zboží
je většinou nutné vrátit přesně na té pobočce, kde bylo zakoupeno. Peníze někdy
vrátí prodejce v hotovosti, jindy ale bude
požadovat kreditní kartu, na kterou se peníze posléze převedou. Ačkoliv stojí zboží
třeba v povánočních slevách méně, než činí
původní částka, prodejce vrací plnou částku, za kterou byl nákup proveden. Pokud
vám prodejce odmítá nevhodné dárky vrátit či vyměnit, nezoufejte. Zkuste je prodat
na nejrůznějších inzertních serverech, dobře se prodává také prostřednictvím nástroje Marketplace na Facebooku.
Michaela Kadlecová

Jak se pojistit na hory, nezapomeňte na vysoký limit!
Chystáte se vyrazit za sněhem do zahraničí? Pak byste jistě neměli zapomínat na pojištění. Jak si ho sjednat a nač nezapomenout? Dobrá zpráva pro vás, pojistku si sjednáte velmi snadno online a během chviličky. Pokud byste třeba na pojištění zapomněli, velmi snadno ho objednáte třeba cestou na hory. Nepotřebujete totiž žádný papírový doklad, postačí ty, které vám
odešlou elektronicky. Pojistku nabízí mnoho pojišťovacích ústavů, vybrat si můžete například na internetových srovnávačích
epojisteni.cz, srovnejto.cz a dalších. Stačí jednoduše zadat parametry, které požadujete, a obdržíte nabídku pojistek. Pokud
se chystáte na lyže, mějte na zřeteli několik speciálních parametrů.

V první řadě si rozhodně nastavte dost vysoký limit plnění, to je souhrnná částka,
kterou za vás maximálně pojišťovna proplatí zdravotnickému zařízení. Tento limit
si nastavte minimálně na 1,5 milionu. Nezapomeňte také na pojištění odpovědnosti za škodu, sami si dovedete představit, že
situací, kdy nechtěně přivodíte jinému škodu, je na horách více než dost. Dále nezapomeňte u pojistky zaškrtnout, že se jedná
o zimní sporty, to platí pro případ, že hodláte jezdit na lyžích po sjezdovce. Pokud ale
chcete vyrazit mimo sjezdovky na tzv. free-

ride do divokého terénu, pak jistě označte, že hodláte provozovat extrémní sporty.
Možná u některých ústavů narazíte, protože tyto činnosti odmítají pojistit. Pokud
jedete na snowboard, opět podmínky dobře prostudujte, protože některé pojišťovny považují snowboard za extrémní sport.
Pokud se chystáte třeba do Alp na ledovec,
zjistěte si, v jaké nadmořské výšce se chcete pohybovat. Některé pojišťovny totiž odmítají vyplácet plnění, pokud dojde k úrazu
v určité nadmořské výšce. Nezapomínejte,
že pokud dojde k úrazu v souvislosti s alko-

holem, pak vám pojišťovna s velkou pravděpodobností plnění nevyplatí.
Michaela Kadlecová
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Dárek má jméno
Cadhoc

Milí odboráři,
trápí vás, jak vybrat
odměnu nebo dárek
tak, aby udělaly radost
vašim kolegům?
Máme pro vás řešení.

Podívejte se na výhody dárkové poukázky Cadhoc.
• Zavděčíte se. Cadhoc dopřeje obdarovanému svobodnou volbu.
• Vybere si opravdu každý. Poukázky Cadhoc přijímají W mnoha tisících obchodních míst v ČR.
• Bez kompromisů kombinujte. Sami volíte nominální hodnotu poukázek. Kombinovat do jedné šekové
knížky můžete až tři různé nominální hodnoty.
• Osobní přístup. Každá poukázka Cadhoc může být potištěna osobním přáním nebo sloganem.
• Kvalitní a líbivý design. Vzhled obálky i poukázky Cadhoc navrhoval exkluzivně mladý český výtvarník.
• Praktičnost. Poukázky jsou všity do šekové knížky.
• Bonus navíc. Součástí šekové knížky jsou kupony na slevy u našich obchodních partnerů.

Cadhoc můžete uplatnit například zde:
Tesco, Billa, Orsay, Baťa, C&A, Exim tours, Dr. Max, Fokus Optik, Bambule, Timeout, Datart, Sephora,
CineStar, Mountﬁeld atd.
Tisíce dalších partnerŞ najdete na www.upcz.cz.

Neváhejte a objednejte.
Volejte na tel.: 241 043 111 nebo e-mailem na: objednavka@upcz.cz.

Up Česká republika s.r.o. | Zelený pruh 1560/99 | 140 00 Praha 4
telefon: 241 043 111 | fax: 241 043 911 | e-mail: info@upcz.cz | www.upcz.cz

Potěšení
každý den
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Správné znění tajenky z čísla 20: Ledacos se dozvíte, když křížovky luštíte. Správně luštila a potřebné štěstí při losování
měla Sylva Dostálová z Velké Bystřice. Blahopřejeme! Získává výhru od vydavatelství Enigma, které připravuje naši křížovku
a je také vydavatelem časopisu Křížovky pro každého, jehož další číslo vychází 18. prosince. Na tajenku z tohoto čísla čekáme do
31. prosince 2018 na doručovací adrese redakce nebo na e-mailu: novakova.miloslava@cmkos.cz.

