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Hlavním centrem oslav 1. máje se letos stalo Brno
Odborový svaz KOVO si letos stejně jako loni za svůj hlavní stan prvomájových oslav zvolil nádvoří hradu Špilberk.
Letos poprvé ovšem organizoval oslavy ve své vlastní režii. Návštěvníky z řad odborářů i veřejnosti vítaly stany
s logem odborového svazu a pestrý program pro děti i dospělé.

Zleva: vedoucí RP Brno Mgr. Jiří Grim a předseda OS KOVO Jaroslav Souček
během prvomájových oslav na Špilberku
FOTO: (jom)
Slunečné počasí krátce po poledni
přilákalo stovky účastníků. Na pódiu
se vystřídalo několik kapel, nechyběly
atrakce pro děti, vystoupení tanečních
skupin či ukázky práce městské policie.
„Byli jsme tu už loni. Čekali jsme, jestli
bude pěkné počasí, a to vyšlo doslova
skvěle. Takže si to tady parádně
užíváme, včetně hudebních vystoupení,“
pochvalovala si událost Jana Skripalová,
která se na sváteční Špilberk vypravila
spolu se svými dvěma dětmi a s parttnerem. Oslav se osobně zúčastnil
kromě jiných také předseda OS KOVO
Jaroslav
Souček.
„Prostřednictvím
OS KOVO byla zachována osmnáctiletá
tradice pořádání odborových oslav
svátku práce v Brně. Byla to důstojná

akce pro brněnské návštěvníky a dík
patří všem spoluorganizátorům, tedy
kováckým funkcionářům a kolektivu
spolupracovníků z Regionálního pracoviště Brno.“
Dalším místem, kde se na 1. máje sešli
odboráři OS KOVO i široká veřejnost byl
Žďár nad Sázavou. Před tamní firmou
Žďas se během oslav sešly doslova
davy lidí. Rostislav Dvořák, předseda
ZO OS KOVO, odhadl, že se prvomájových
oslav zúčastnilo přes pět tisíc lidí. „Akci
považuji za velmi zdařilou, celému
svátečnímu dni přálo i nádherné
počasí,“ shrnul průběh oslav a současně
poděkoval centrále OS KOVO za podporu
s propagací celé akce, která letos měla ve
Žďáru svou premiéru.

Kováci uctili svátek práce i s kolegy
v zahraničí
Část kováků, konkrétně kolegové z
Třineckých Železáren, se na 1. máje
vydali se svým propagačním stanem do
Žiliny na oslavy pořádané slovenskými
kolegy z Konfederácie odborových
zväzov Slovenskej republiky (KOZ SR)
a Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS). Akce probíhala
v Budatínském zámku a kromě svátku
práce připomněla také sto let od vzniku
Československa.
Na oslavy svátku práce v německém
Bayreuthu vyrazila také delegace českých
kováků. Prvomájové setkání probíhalo
v tradiční místní pivnici a zúčastnilo se
jej kolem dvou stovek lidí, mezi nimi
také zástupci německých odborářů ver.
di, DGB či IG Metall. Německé kolegy
přijel pozdravit místopředseda OS KOVO
Tomáš Valášek a tři zástupci mladých
kováků. Místopředseda OS KOVO popřál
v německém jazyce tamním odborářům
mnoho úspěchů v boji za práva
pracujících.
Jedním z míst, kam se odboráři na
1. máje rovněž vypravili, byl i německý
Regensburg. Modré barvy kováků tam
reprezentovali vedoucí Regionálního
pracoviště OS KOVO v Plzni Ivo Kužel
a člen komise mladých OS KOVO ze
ZO OS KOVO Rotarex Tachov Václav
Dvořák. „I přes početně malé zastoupení,
jsme byli jako kováci vidět nejen
v průvodu, ale i při vystoupení se
zdravicí před všemi účastníky mítinku
odborových
organizací
sdružených
v DGB,“ okomentoval návštěvu u kolegů
v Regensburgu vedoucí RP Ivo Kužel. (jom)

Sjezd ČMKOS zvolil staronové lídry a určil budoucí priority
V sobotu 28. dubna po poledni skončil maraton jednání, vystoupení a prezentací Českomoravské konfederace odborových svazů v Hotelu Olšanka v Praze. Delegáti téměř tří desítek odborových svazů volili nové vedení a definovali nové
cíle a směry, kam by se odbory měly v nejbližších čtyřech letech ubírat.
Účastníci potvrdili ve funkci nejen nenachází tam, kde by si to zasloužila. si, že čeští zaměstnanci mají rozhodně
současného předsedu ČMKOS Josefa Myslíme si, že mzda ve výši deseti euro na víc, proto jsou naše požadavky tak
Středulu, ale také oba místopředsedy včetně zdravotního a sociálního pojištění silné,“ řekl šéf ČMKOS Josef Středula.
– Radku Sokolovou a Víta Samka, kteří v zemi, kde je devadesátiprocentní výkon V tomto duchu se účastníci sjezdu
společně povedou konfederaci v příštích ekonomiky ve srovnání s průměrem shodli, že budou trvat na urychlení
letech. „Česká republika se rozhodně Evropské unie, není v pořádku. Myslíme
pokračování na straně 2 
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zvyšování mezd. Jejich dalšími prioritami
jsou mimo jiné zkrácení pracovní doby
o půl hodiny, zrušení karenční doby,
narovnání legislativy tak, aby odpovídala
standardům
vyspělých
evropských
zemí. Na sjezdu také zaznělo, že se po
mnoha letech stagnace odbory dostaly
do postavení respektovaného sociálního
partnera a staly se mluvčím a obhájcem
zájmů českých zaměstnanců, což také
významně zvýšilo zájem o členství
v odborech.
„Hotel Olšanka je důstojným místem,
program byl velmi dobře připraven,
jednalo se o nejdůležitějších odborových problémech, které v této době
máme. Co se týče výsledků voleb, tak
asi nikdo nepochybuje, že vzhledem

Účastníci sjezdu uctili památku lidí,
kteří loni zahynuli při výkonu povolání.
FOTO: (jom)

Staronové vedení ČMKOS krátce po oznámení výsledků hlasování zleva – místopředseda
Vít Samek, předseda Josef Středula a místopředsedkyně Radka Sokolová.
FOTO: (jom)

k velmi dobré práci v uplynulých čtyřech
letech bylo zvoleno celé výkonné
vedení zaslouženě znovu. Přijaté
dokumenty, ať už je to úprava statutu
a program pro další období, kterým se
ČMKOS bude zabývat, i dílčí usnesení
k dalším problematikám, které je nutno
řešit, byly velmi dobře koncepčně
připraveny. Odbory odcházejí z tohoto
sjezdu ještě daleko silnější, než tomu
bylo dosud,“ konstatoval v závěru

sjezdu předseda OS KOVO Jaroslav
Souček. Součástí VII. Sjezdu ČMKOS byl
také vzpomínkový akt, jehož smyslem
bylo připomenout všechny ty, kteří
zahynuli při výkonu povolání v loňském
roce. „Až se nám jednou podaří sejít se
a říci si, že v České republice nezemřel
při výkonu povolání žádný občan,
tak to bude výhra nás všech,“ řekla
místopředsedkyně
ČMKOS
Radka
Sokolová.
(jom)

Riziko stávky v jihlavském Automotive Lighting
stále trvá
Ani zatím poslední pokus odborářů jihlavského podniku Automotive Lighting dohodnout přiměřené podmínky pro
zaměstnance, nedospěl k přijatelnému řešení. V pátek 11. května se sice zástupci ZO OS KOVO sešli s představiteli
managementu, ti však některé jejich zásadní požadavky odmítli. Časově neomezená stávková pohotovost, kterou
tamní kováci vyhlásili v sobotu 5. května, tedy nadále trvá. A podle předsedy místní ZO OS KOVO Petra Fouse není
vyloučeno, že by nakonec skutečně ke stávce mohlo dojít.
Podstatou sporu mezi odboráři, a nejen mezi nimi a vedením firmy je podle
představitelů místních odborů neochota
dohodnout se na vzájemně přijatelném
znění kolektivní smlouvy pro rok 2019
i dodatcích doposud platné
kolektivní smlouvy. Odboráři
ZO OS KOVO z Automotive
Lighting v Jihlavě si jako
priority určili přidání 14. platu a uvolnění předsedy,
aby mohl vykonávat práci
pro odbory na plný úvazek.
„Vedení souhlasí pouze s tím,
abychom jako odbory měli
uvolněného předsedu, který
se odborovým záležitostem
bude věnovat na plný úvazek,
ale s dalšími
požadavky
nesouhlasí,“ přiblížil současnou situaci v podniku předseda místní
ZO OS KOVO Petr Fous. Hlavním jádrem
sporu je požadavek kováků, aby firma
přidala všem 14. plat. „Někteří lidé u

nás mají stejný plat, jaký měli před
deseti lety, proto nám tento požadavek
přišel jako legitimní řešení. Vedení to
však odmítlo, ačkoli jsme byli ochotni
souhlasit, aby 14. plat byl pouze ve výši

50 % průměřného platu,“ upřesňuje Petr
Fous. Během příštího týdne by podle
předsedy místních kováckých odborů
mělo dojít k dalšímu jednání s vedením

– výsledek si však netroufá odhadnout.
Vzápětí po vyhlášení stávkové pohotovosti byla podána žádost na Ministerstvo práce a sociálních věcí
o určení zprostředkovatele, který nezávisle
posoudí
požadavky ZO OS KOVO, hospodářské výsledky a mzdovou politiku Automotive
Lighting, s. r. o., a navrhne
adekvátní řešení. Společnost se zabývá výrobou
světlometů pro přední
světové automobilky, mimo jiné například BMW.
Automotive Lighting Jihlava byla v ČR založena
v roce 1997, původně
pod firmou Bosch. V roce 1999 vstoupila do
firmy společnost Magneti Marelli, která
je součástí koncernu Fiat Chrysler
Automobiles (FCA), a od roku 2003 je
jejím výhradním vlastníkem.
(jom)
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Čeští a slovenští kováci se po roce znovu sešli
Poněkud symbolicky vyznělo setkání členů předsednictva Odborového svazu (OS) KOVO a slovenského Odborového
zväzu (OZ) KOVO, které proběhlo ve čtvrtek 10. května na zámku v Topoľčiankách. Ten kdysi sloužil také jako letní
sídlo československého prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka, což v kontextu 100. výročí oslav vzniku Československa
i 25. výročí rozdělení kováků na samostatné odborové svazy na Slovensku a v České republice, dokreslovalo výjimečnost
tohoto setkání.
Po roce si tak opět slovenští a čeští tu byl od roku 1990,“ zhodnotil událost Machyna. „Jsem velmi rád, že se nám
kováci, vedení předsedy obou svazů – předseda OS KOVO Jaroslav Souček.
už několik let daří pravidelně udržovat
Emilem Machynou a Jarotato setkání, na nichž dva
slavem Součkem – měli
významné odborové svazy
možnost vyměnit zkušespolu komunikují nejen
nosti, poznatky a názory
jako dobří partneři, ale
na řadu aktuálních událostí
také jako blízcí lidé. A to
z aktivního politicko-spoleje základem, abychom se
čenského i odborářského
lépe poznali, pochopili se
života. Nechyběla témata
a dokázali si i vzájemně
jako důchodová reforma,
pomoci vzhledem k tomu,
vyjednávání kolektivních
že naše cíle jsou stejné
smluv vyššího stupně či
a máme stejný zájem
srovnání současné situace
na tom, aby se mzdové
v jednotlivých odborových
a
pracovní
podmínky
svazech.
našich lidí zvyšovaly, aby
„Myslím si, že vzájemné
se zlepšovala legislativa
kontakty nás obohacují,
a i díky naší práci se
neboť se chceme poučit
zkvalitnil život pracujících
z toho, co se nepodařilo,
na Slovensku i v Čechách.
a naopak, se inspirovat
Nakolik se budou přání
tím, čeho se podařilo
a snahy obou kováckých
Předsednictva českých a slovenských kováků jednala o aktuálních
dosáhnout. U kolegů ze
stran plnit, to budou
tématech na zámku v Topoľčiankách.
FOTO: Anita Fáková
Slovenska nacházíme inmoci účastníci letošního
spiraci zase pro to, co
setkání v Topoľčiankách
se jim podařilo dosáhnout v zákoníku V podobném duchu toto přátelské česko- hodnotit opět za rok na dalším
práce. My se zase chlubíme tím, že jsme slovenské setkání vnímá také předseda setkání – tentokrát v České republice.
zastavili pokles členské základny, který hostitelského svazu OZ KOVO Emil
Anita Fáková, Jiří Mareček

Předsednictvo se zabývalo situací na trhu práce
V pořadí již třetí zasedání Předsednictva Odborového svazu KOVO se ve čtvrtek 26. dubna v Praze věnovalo zásadním
tématům celostátního charakteru i problematice odborů v jednotlivých regionech. Předseda Jaroslav Souček referoval
o situaci v některých problematických firmách a také o aktuálním stavu na trhu práce.
Zmínil mimo jiné společnost ArcelorMittal
v Ostravě. „Problém je v tom, že Evropská
komise vyzvala vlastníka Arceloru, který
chce koupit hutě v Itálii,
aby prodal některou ze
svých evropských firem.
Ve hře jsou kromě Ostravy
také jeho další firmy
v pěti evropských zemích,
například v Makedonii či
Rumunsku. Důvodem, proč
Evropská komise požaduje
po Mittalu prodej jedné
z nich, je, aby tento
ocelářský gigant neměl
monopolní postavení na
trhu,“ popsal situaci předseda OS KOVO Jaroslav
Souček. Ostravský ArceFOTO: (jom)
lorMittal zaměstnává přes
šest tisíc lidí, které by
případný prodej ohrozil. Problémy
zřejmě čekají také Meoptu Přerov, jejíž
vlastník se chystá přesunout část výroby
na Filipíny, což by výhledově znamenalo,
že o práci přijde kolem tří set lidí.
Řada členů předsednictva potvrdila,
že jedním z největších problémů na
trhu práce je nedostatek zaměstnanců.

„V Plzni je nezaměstnanost kolem dvou
procent, máme zoufalý nedostatek
lidí. Firmy to sice řeší najímáním

agenturních zaměstnanců, ale situace se
s nástupem sezónních prací ještě zhorší,
protože řada z nich odjede například
do Španělska na sklizeň ovoce,“ řekl
zástupce plzeňského regionu Jan Dvořák.
Na jednání v této souvislosti zaznělo, že
až třetina firem se v posledních měsících
setkala s predátorským přetahováním

zaměstnanců. Předsednictvo se zabývalo
kromě jiného také tzv. elektronickou
evidencí členů, která jednotlivým
odborářům
umožňuje
využívat
řady
výhod
a bonusů, jež pro ně
OS KOVO vyjednal. Část
základních
organizací
doposud
údaje
pro
elektronickou
databázi
nedodala. „Poté, co jsme
dopisem vyzvali předsedy základních organizací k nápravě, se sice
situace zlepšila, přesto
ze 153 oslovených ZO
ještě údaje nedodalo
přibližně 100 z nich,
což představuje kolem
dvou
tisíc
členů,“
popsal současný stav
místopředseda OS KOVO Tomáš Valášek. Předsednictvo v této souvislosti
přijalo usnesení, že s platností od 1. května tohoto roku pozastaví poskytování
služeb základním organizacím, které
doposud výzvu k doplnění elektronické
evidence ignorovaly, a to až na dobu
šesti měsíců.
(jom)
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Okénko do regionu | Bc. Lubomír Jan Muzikář, PgDip, vedoucí RP Jihlava

Co nového u kováků na Vysočině
optimistický. V nové centrální evidenci
administrujeme data 7 115 členů a těch,
kteří po obdržení nového plastového
členského průkazu ukončili své členství,
není mnoho.
Zakládání nových ZO a seskupení
členů v působnosti KS Vysočina
včetně aktivního vyhledávání firem,
ve kterých je šance založit seskupení
členů
Díky aktivitě zaměstnanců RP Jihlava
a některých funkcionářů vznikají
seskupení členů, daří se také restartovat
některé ZO (např. Automotive Lighting
– nárůst z původních 38 o 500 členů;
TOKOZ Žďár nad Sázavou – místo
zániku nyní funguje s novým předsedou
a obměněným VZO).

Po více než roce zdravíme čtenáře
Kováku opět z Regionálního pracoviště
Jihlava a z Krajského sdružení OS KOVO
Kraje Vysočina. Pozorní čtenáři vědí, že
má naše krajské sdružení přesah z Kraje
Vysočina do všech sousedních krajů. Na
jižní Moravu v oblasti Znojemska (TOS
Znojmo, Znojemské strojírny), do jižních
Čech v Dačicích (THK a Federal Mogul,
dříve TRW DAS), do Pardubického kraje
v Poličce a do středních Čech díky novým
kovákům z Čestlic u Prahy (Dräger).
Našimi kolegy nejsou jen zaměstnanci
v kovozpracujících oborech, ale i učitelé
odborných předmětů, zaměstnanci
města, kulturního klubu, ostraha
jaderné elektrárny, obchodně servisní
pracovníci, prodavači hobbymarketu,
plastikáři, dřevaři…
Účastníci nedávné krajské konference,
která se ve středu 18. dubna uskutečnila
v Domě kultury odborů (DKO) Jihlava
a na níž byl přítomen také místopředseda OS KOVO Tomáš Valášek, kromě
zhodnocení uplynulého období také
stanovili společné priority a pojmenovali
problémy, které odbory na Vysočině
řeší.
Udržení či případné navýšení počtu
členů OS KOVO
Aktuálně sdružujeme 55 ZO a čtyři
seskupení členů působících u 65 zaměstnavatelů. Hájíme tak zájmy více
než 25 tisíc zaměstnanců. Po loňském
mírném růstu naše krajské sdružení
své členy opět začalo ztrácet. Nábor
488 nováčků nestačil pokrýt (zpravidla
přirozený) úbytek. Dle výkazů ZO
mělo KS Vysočina k přelomu roku
„jen“ 6 252 členů dle §12 čl. 2 Stanov (7
830 celkem). Aktuální vývoj v polovině
druhého kvartálu letošního roku je ale

Aktivní podpora kampaně ČMKOS
#KonecLevnePrace
Je
nepopiratelné,
že
odborové
organizace při vyjednávání vycházely
kromě předpokladu hospodářského
růstu i z doporučení ČMKOS v rámci
kampaně Konec levné práce. Tu
navíc nemohli nezaznamenat ani
naši zaměstnavatelé. Mzdový růst byl
sjednán v 35 kolektivních smlouvách
ze 49. Zaměstnavatelé se sice zavázali
k navýšení mezd v průměru pouze
o 4 %, skutečný růst mezd byl však vyšší.
Jednoznačně pozitivně se projevil efekt
zvýšení sazby minimální mzdy a zvýšení
úrovní zaručené mzdy. Vzhledem
k napjaté situaci na trhu práce byli
zaměstnavatelé ve větší míře ochotni
přistoupit na naše návrhy i k rozšíření
počtu benefitů či k jejich navýšení.
Za růstem mezd v loňském roce stojí
také vyšší úroveň vyplacených ročních
odměn v podobě mimořádných bonusů
nebo 13. a 14. mezd. Podle odevzdaných
výkazů o mzdách rostly v regionu
průměrné mzdy v roce 2017 rychlejším
tempem než v roce 2016. Průměrná
měsíční mzda je v rámci KS Vysočina
31 598 Kč (růst o 6,8 %). Roční mzda
tak průměrně vzrostla o více než
24 000 Kč.
Pokračování propagace KS Vysočina
a jednotlivých ZO
Výraznou pomocí v této oblasti je kromě
jiného i náš velký propagační stan.
Využíváme ho jednak na úrovni regionu,
kdy byl např. spolu se zaměstnanci
RP Jihlava a funkcionáři KS Vysočina
součástí dvoudenní promoakce ČMKOS
na náměstích v Jihlavě a Ždáru nad
Sázavou, i na úrovni jednotlivých ZO
(dětské dny a dny otevřených dveří
– THK Dačice, Motorpal Jihlava, Jemnice;

protestní mítinky a happeningy - Valeo
Humpolec; sportovní utkání, členské
konference ZO – BOSCH I a II). Letos
byl náš stan i výraznou dominantou
prvomájové akce ve firmě ŽĎAS Žďár
nad Sázavou, jíž se zúčastnilo přes pět
tisíc návštěvníků.
Zvyšování prestiže zástupců odborů
Vzájemné vztahy s Regionální radou
i v rámci RHSD byly na Vysočině
dlouhodobě jednou z našich priorit.
Díky aktivní účasti našich zástupců
v regionální radě se nám daří prosazovat
své priority i do jednání krajské tripartity.
Krajský zmocněnec OS KOVO Roman
Bence je předsedou RROS ČMKOS Kraje
Vysočina a zároveň místopředsedou
RHSD Kraje Vysočina. RROS Kraje
Vysočina pořádala v minulém období tři
kulaté stoly. Témata byla na míru ušitá
problémům, které trápí i členy OS KOVO.
První kulatý stůl byl na téma agenturního
zaměstnávání a zaměstnávání cizinců,
druhý měl jako nosné téma dopravní
obslužnost Kraje Vysočina. Třetí kulatý
stůl se zaměřil na Průmysl 4.0. Kromě
zástupců odborových svazů se těchto
kulatých stolů účastní představitelé
kraje, zástupci zaměstnavatelů, hospodářské komory, Czech Investu, OIP
apod.
Agenturní zaměstnanci ve firmách na
Vysočině
Problémy
přetrvávají
v
oblasti
agenturního zaměstnávání, které využívá jedna pětina „našich“ zaměstnavatelů. Počet „agenturníků“ vzrostl
z loňských 1 785 již na 2 519, tzn.
na desetiprocentní podíl z celkového
počtu zaměstnanců. Pokud tito pracovníci zároveň pocházejí z odlišných kulturních oblastí, přináší to
na pracoviště i do lokalit jejich pobytu
v mimopracovní době značné problémy
jazykové, sociální, ale i zdravotní
(opakovaný výskyt TBC) a hygienické.
U tří našich zaměstnavatelů přesahuje
počet agenturních zaměstnanců 30 %.
V regionu „vede“ dcera japonské firmy
Futaba Czech, s. r. o., Havlíčkův Brod
– dodavatel lisovaných a svařovaných
dílů pro automotive (TPCA, Jaguar)
dosahující cca 50% podílu agentur a
vysokého počtu cizinců (dříve Mongolsko,
nyní zpravidla Balkán). Před časem při
návštěvě představitelů předchozí vlády
navíc společnost představila svůj plán
dovozu většího počtu zaměstnanců z Vietnamu (100) a Ukrajiny (70) a navýšení
počtu zde již pracujících odsouzených
žen z věznice ve Světlé nad Sázavou
(z 30 na 80).
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Legislativa | JUDr. Jiří Podhajský, pověřený právník OS KOVO

GDPR a srážení členských příspěvků
Zaměstnavatel oznámil, že nám přestane srážet členské příspěvky kvůli novému nařízení o ochraně osobních údajů,
tzv. GDPR, které začne platit 25. května 2018. Také nám prý nemůže poskytovat „sjetinu“ sražených členských
příspěvků za jednotlivé členy dle kalendářních měsíců. Má zaměstnavatel pravdu?
T. V., Praha
Nové „Nařízení Evropského parlamentu
a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna
2016 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
(GDPR), účinné od 25. května
2018
nemá
na
srážení
členských příspěvků žádný
vliv. I nadále (stejně jako
doposud za účinnosti zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů) platí, že
zaměstnavatel může srážet
členské příspěvky odborů,
pokud se na tom dohodne
s odborovou organizací v
ko-lektivní smlouvě nebo
jiné smlouvě a pokud s tím souhlasí
zaměstnanec – člen odborů. Jedná se
tedy pouze o neznalost zaměstnavatele, nebo o záminku uplatňovanou
některými zaměstnavateli, aby přes-

tali členské příspěvky srážet, případně,
aby jejich nesrážení „odůvodnili“.

Poskytovat výši sražených členských
příspěvků
za
jednotlivé
členy
zaměstnavatel nejenže může, ale je tím
vůči odborové organizaci povinen, a to
právě na základě uvedeného nařízení.

Pokud je zpracování údajů o výši členských
příspěvků jednotlivých členů prováděno
v rámci oprávněných činností
a s vhodnými zárukami této
odborové organizace, která
sleduje odborové cíle, za podmínky, že se zpracování vztahuje
pouze na současné nebo
bývalé členy této odborové
organizace a že tyto osobní
údaje nejsou bez souhlasu
členů zpřístupňovány mimo
odborovou organizaci, má
odborová organizace právo
tyto
údaje
zpracovávat.
Všechny tyto podmínky jsou při
činnosti odborové organizace
splněny a zaměstnavatel je
tedy nejen oprávněn, ale dokonce
povinen odborové organizaci uvedené
údaje poskytnout. Toto stanovisko mimo
jiné zastává i Úřad pro ochranu osobních
údajů.

Na slovíčko s bezpečákem | Václav Pelc, specialista BOZP, RP OS KOVO Plzeň

Úraz na pracovišti
Jsem zaměstnankyní strojírenské firmy a stal se mi pracovní úraz. Při chůzi po dopravní komunikaci
do mě najel vysokozdvižný vozík, který přepravoval rozměrné břemeno, a obsluha vozíku neviděla
dostatečně na komunikaci před sebou. Úraz jsem nahlásila mistrovi, ten jej však nezapsal do knihy
úrazů. Jak mám postupovat v tomto případě?
I. H., Plzeň
Zaměstnavatel
má
povinnost dle zákona č. 262/2006 Sb.,
§ 105, odst. 2 a nařízení vlády č. 201/2010 Sb., § 2, odst.
1 vést evidenci o všech úrazech v knize
úrazů v elektronické nebo listinné
podobě, i když nebyla způsobena
pracovní neschopnost. Příčiny pracovního úrazu musí objasnit za účasti
odborové organizace a zástupce pro
oblast bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci. U pracovního úrazu, který je
způsoben druhou osobou, vyvstává ještě
jeden problém, protože dle § 4, odst.
1, písm. a) nařízení vlády č. 201/2010 Sb.
má zaměstnavatel povinnost ohlásit vše
územně příslušnému útvaru Policie ČR,
nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu,
že v souvislosti s pracovním úrazem byl
spáchán trestný čin.
Může se stát, že zraněný pracovník
nebude v pracovní neschopnosti, ale

přesto může mít nárok dle druhu
zranění na náhradu za bolest a ztížení
společenského uplatnění nebo náhradu
věcné škody na osobních věcech
či účelně vynaložené náklady spojené
s léčením.
Pokud mistr nezaeviduje
pracovní úraz, je
možné se obrátit na vedoucího
výroby (mistrův
nadřízený pracovník). Pokud
by ani vedoucí
výroby nezjednal nápravu (evidence pracovního úrazu), může
zraněný pracovník požádat o pomoc odborovou
organizaci nebo

zástupce zaměstnanců pro bezpečnost
práce, pokud u firmy působí. Další možností by bylo nahlásit tuto skutečnost
na příslušné pracoviště oblastního inspektorátu práce.
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Bydlení | JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků (SON) ČR

Restaurace v přízemí bytového domu
V našem bytovém domě máme v přízemí restauraci. Jistě si dovedete představit, jak je příjemné zde
bydlet. Denně hluk hostů, hlasitá hudba, kouření, hádky, bitky a veřejné záchody u zdi domu na ulici.
Na stížnosti pronajímatel reaguje tak, že nás odkazuje na provozovatele restaurace. Na nějaký čas se
vždy stane jen to, že se mírně ztiší produkce hudby. Pak je vše nanovo. Pronajímatel tvrdí, že za hosty
restaurace neručí a že prý máme svobodu podnikání. Můžeme se nějak bránit?
F. W., Šumperk

Popsanou
situaci
by měl především
řešit
pronajímatel.
Měl by nájemcům zajistit nerušený
výkon práva na bydlení v pronajatém
bytě. Pronajímatel pronajal nebytové
prostory k provozu restaurace, proto
ho musí zajímat, jak se nájemce
v nebytových prostorech chová. Z praxe
je však známo, že pronajímatel na
stížnosti nájemců bytů nebere zřetel,
proto vám takto odpověděl.
Svoboda podnikání nemůže být na úkor
např. svobody klidného bydlení a nesmí
být v rozporu s dobrými mravy.
Svých práv se můžete domáhat takto:

Požádáte
stavební
úřad,
aby
prověřil
soulad
užívání
stavby
s platnými povoleními (např. zda jsou
v provozovně povoleny pravidelné
hudební produkce). Následně můžete
dát podnět KHS, zda jsou dodržovány
hlukové limity.
 Je také možné se obrátit s žádostí na
obec (město), zda reguluje provozní
dobu hostinských zařízení obecně
závaznou vyhláškou k zabezpečení
místních záležitostí veřejného pořádku.
Pokud obec vyhlášku má, je možné
zjistit, zda v dané lokalitě neplatí
omezení provozní doby restaurací např.
do 22:00, přičemž porušování vyhlášky

může obec postihovat pokutou.

Pokud obec vyhlášku nemá, můžete
se obrátit na zastupitele s žádostí
o její vydání.

Pokud jde o hlasové projevy hostů
v provozovně, na ty se zákon
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného
zdraví, nově nevztahuje (nepovažují

se za hluk), KHS je nemůže postihovat.

Hlučné hlasové projevy návštěvníků
restaurace pohybujících se mimo
provozovnu a rušících noční klid
postihuje obecní či státní policie jako
přestupek.

Dalším řešením je žaloba k soudu, to
však považuji za krajní možnost.

Sociální zabezpečení |Ing. Marcela Hříbalová, specialistka pro otázky sociálního práva

Pobírání nemocenského po přiznání
invalidního důchodu

Jsem přibližně rok v pracovní neschopnosti. Požádal jsem si také o invalidní důchod a z ČSSZ mi přišlo
rozhodnutí, že mi byl přiznán invalidní důchod II. stupně. Jak dlouho budu moci pobírat nemocenské
dávky a invalidní důchod současně? Můj zdravotní stav se nelepší.
K. P., Náchod
Nejprve
uveďme
situaci, kdy poživatel
invalidního důchodu,
a to I., II. nebo
III. stupně, je v pracovním poměru a stane se práce neschopným. Jak dlouho
mu bude náležet nemocenské v tomto
případě?
Podpůrčí doba výplaty nemocenských
dávek
u
invalidních
důchodců
III. stupně a starobních důchodců trvá

pouze 70 kalendářních dnů (počítá
se od 15. dne trvání dočasné pracovní
neschopnosti); nemocenské dávky jsou
vypláceny od 15. dne trvání dočasné
pracovní neschopnosti. Nemocenské
dávky se však vyplácejí pouze po dobu
trvání pojištěné činnosti; pokud tedy
zaměstnání skončí před uplynutím celé
podpůrčí doby, končí dnem ukončení
zaměstnání i výplata nemocenských
dávek. Na poživatele invalidního
důchodu pro invaliditu III. stupně

nebo starobního důchodu se také
nevztahuje ochranná lhůta sedmi
kalendářních
dnů
po
skončení
pracovního poměru.
Podpůrčí doba výplaty nemocenských
dávek u invalidních důchodců I. nebo
II. stupně je stejná jako u zaměstnanců
bez invalidního důchodu.
Při souběhu nemocenských dávek a ID
pro invaliditu I. nebo II. stupně platí
stejná podpůrčí doba jako u osob bez
invalidního důchodu, dávky lze v případě
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splnění ostatních podmínek pobírat i po
skončení pracovního poměru.
Pokud
tedy
pobíráte
invalidní
důchod, měl byste při vzniklé pracovní
neschopnosti
nárok
na
výplatu
nemocenských dávek i invalidního
důchodu zároveň.
Pokud vám byl však invalidní důchod
přiznán
v
průběhu
vyplácení
nemocenských dávek, čili v průběhu
podpůrčí
doby
nemocenského,
má váš ošetřující lékař ze zákona
povinnost ukončit vaši dočasnou
pracovní neschopnost, tedy i vyplácení
nemocenských dávek, do 30 dnů od
data uznání vaší invalidity. Vyplývá to
ze znění § 59 odst. 2 zákona č. 187/2006

Sb., o nemocenském pojištění, kde se mj.
uvádí:
(2) Dočasná pracovní neschopnost končí
třicátým dnem ode dne následujícího
po dni, v němž byl pojištěnec posudkem
okresní správy sociálního zabezpečení
uznán invalidním nebo invalidním ve
vyšším stupni invalidity. Ošetřující lékař
vyznačí den ukončení dočasné pracovní
neschopnosti z důvodu uznání invalidity na
předepsaném tiskopisu.
V případě přiznání invalidity I. nebo
II. stupně, a s tím souvisejícím
ukončením
pracovní
neschopnosti,
vás může ošetřující lékař znovu uznat
práceneschopným pouze v případě, že
nastala či trvá jiná porucha na zdraví,

než která byla důvodem pro uznání
invalidity (např. v případě, že v době
trvání pracovní neschopnosti z důvodu
zápalu plic vám byla přiznána invalidita
I. stupně z důvodu následků úrazu).

Sociální zabezpečení |Ing. Marcela Hříbalová, specialistka pro otázky sociálního práva

Hodnocení péče o závislou osobu kvůli
důchodu

Ovlivní výši mého starobního důchodu náhradní doba pojištění, kdy pečuji o osobu závislou? Se svým otcem sice nežiji ve
společné domácnosti, ale péče o něj mi znemožňuje od loňského roku vykonávat zaměstnání. Nárok na starobní důchod
budu mít v říjnu 2020.
J. L., Pelhřimov

Základní podmínkou, aby péče o osobu
závislou mohla být posuzována pro nárok a pro výši starobního důchodu,
je přiznaný příspěvek na péči podle
zákona o sociálních službách minimálně
ve stupni II. Pokud tomu tak je, nezáleží
na tom, že s otcem nežijete ve společné
domácnosti, postačí, že je pro vás
osobou blízkou.
V platném zákoně o důchodovém
pojištění pak skutečně existuje náhradní
doba pojištění nazvaná doba péče o osobu závislou.
Již od 1. ledna 2007 je v souladu se zněním zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, náhradní dobou
pojištění doba osobní péče o osobu
mladší 10 let, která je závislá na pomoci
jiné osoby ve stupni I (lehká závislost),
nebo o osobu, která je závislá na pomoci
jiné osoby ve stupni II (středně těžká
závislost), stupni III (těžká závislost)
nebo stupni IV (úplná závislost), pokud
žijí ve společné domácnosti. Podmínka
domácnosti se nevyžaduje, jde-li
o blízkou osobu.
Tato doba je pro nárok na důchod i na
jeho výši hodnocena 100 % (nekrátí
se na 80 %, jako je tomu u většiny
náhradních dob).
Pro uplatnění náhradní doby pro důchod
je podmínkou vydání rozhodnutí okresní
správy sociálního zabezpečení, Pražské
správy sociálního zabezpečení nebo
Městské správy sociálního zabezpečení
Brno (dále jen OSSZ / PSSZ / MSSZ)
o době a rozsahu péče.
Řízení se zahajuje na základě návrhu,
který se podává po skončení péče (popř.
během péče v souvislosti s podáním
žádosti o důchod), nejpozději však do
dvou let od posledního dne péče.

Rozhodnutí se předkládá při sepisování
žádosti o dávku důchodového pojištění.
Předpokladem hodnocení doby péče
jako náhradní doby pojištění je, že
závislost osoby, o níž je pečováno, byla
posouzena v rámci zahájeného řízení
o přiznání příspěvku na péči podle
zákona o sociálních službách. Podle
tohoto zákona není možné posuzovat
závislost zpětně.
Náhradní doba pojištění se dokládá
rozhodnutím OSSZ / PSSZ / MSSZ
o době a rozsahu péče, které se
předkládá při sepisování žádosti
o dávku důchodového pojištění (váš
starobní důchod).
Návrh na zahájení řízení o vydání
rozhodnutí o době a rozsahu péče se
podává na OSSZ / PSSZ / MSSZ místně

příslušné podle místa trvalého pobytu
osoby, o níž je či bylo pečováno. Je třeba
předložit tyto doklady:
 identifikační údaje žadatele a osoby,
o níž je pečováno
 doklady prokazující příbuzenský
vztah (osoba blízká)
 údaje prokazující vedení společné
domácnosti (nejde-li o osobu
blízkou)
Předepsaný
tiskopis
návrhu
na
zahájení řízení o vydání rozhodnutí
o době a rozsahu péče je k dispozici na
kterékoli OSSZ / PSSZ / MSSZ nebo na
internetových stránkách České správy
sociálního zabezpečení.
Rozhodnutí má být vydáno do 30
dnů, ve zvláště složitých případech do
60 dnů.
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Práva spotřebitele | JUDr. Zdeňka Vejvalková, specialistka na spotřebitelské právo

Smlouva o dílo a zvýšení ceny
Chtěla bych se zeptat, zda mi může zedník navýšit cenu za opravy chaty ze 150 000 Kč na 200 000 Kč.
Dopředu mě neinformoval, jen mi zaslal fakturu a dopis, že mi navýšil cenu. Dokázal mě vyhledat, jen
pokud chtěl zálohu. Mám s ním řádně uzavřenou smlouvu, kde je cena podle rozpočtu 150 000 Kč. Fakturu
jsem nezaplatila a zedníkovi zaslala dopis, v němž mu sděluji, že tuto částku nezaplatím, protože jsme se
dohodli na jiné ceně. Volal mi, že ji bude vymáhat přes exekutora a že se sejdeme u soudu. Nevím, jak mám
postupovat, a prosím o radu.
J. P., Blansko

Dobrý den, děkuji za dotaz, pokusím
se seřadit vámi požadované informace
do přehledného celku.
Co rozumíme smlouvou o dílo?
Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje
na svůj náklad (není povinností
objednatele hradit zálohy, leda byste si
je sjednali přímo ve smlouvě) provést
pro objednatele dílo – tedy určitou práci
či více prací. Činí tak na své nebezpečí.
Sjednané práce je povinen zhotovitel
po provedení předat objednateli, tedy
vám. Naproti tomu objednatel se ve
smlouvě zavazuje dílo převzít a zaplatit.
Právní úprava je zakotvena v § 2586 odst.
1 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
Jak uvádí § 2587 OZ, dílem se rozumí:
• zhotovení určité věci
• držba, oprava nebo úprava věci
• činnost s jiným výsledkem
O jakou objednávku se jedná, je třeba ve
smlouvě srozumitelně a co nejpřesněji
popsat.
Smlouva o dílo musí obsahovat cenu.
Ta může být určena:
• pevnou částkou
• odkazem na rozpočet
• odhadem, viz § 2586 odst. 2 OZ
U ceny je třeba zdůraznit, že pokud je
sjednána pevnou částkou nebo odkazem
na rozpočet, nemůže ani jedna strana
smlouvy – objednatel ani zhotovitel
– žádat změnu ceny z důvodu, že si dílo
vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo
předpokládáno, uvádí § 2620 odst. 1 OZ.
Změnu ceny lze připustit, pokud
nastane mimořádně nepředvídatelná
okolnost. Tato okolnost však musí zcela
prokazatelně dokončení díla podstatně
ztěžovat. Obě strany smlouvy se musejí
dohodnout na tom, že k smlouvě bude
zpracován dodatek, s nímž obě strany
budou zcela dobrovolně souhlasit. Tímto
dodatkem pak lze smlouvu ohledně ceny
změnit. Musí tak být učiněno předem
a zhotovitel musí objednateli vyčíslit
a zdůvodnit nárůst sjednané ceny. Nelze
svévolně cenu zvýšit až při vystavení
faktury nebo při předložení vyúčtování.
Pokud by se zhotovitel s objednatelem
neshodli, musel by rozhodnout soud.
Soud v rámci své rozhodovací činnosti
může rozhodnout o spravedlivém zvýšení
ceny za dílo, anebo o zrušení smlouvy
a o tom, jak se strany vypořádají, viz
§ 2620 odst. 2 OZ.

Jak mám postupovat, pokud po mně zhotovitel požaduje značně vyšší cenu?
Pokud jako objednatel dostanete od zhotovitele vyúčtování či fakturu s cenou
podstatně vyšší, než jste si dohodli a stvrdili smluvně, můžete bez zbytečného odkladu
odstoupit od smlouvy.
Mám nějaké povinnosti, pokud od smlouvy odstoupím?
Odstoupením se smlouva od počátku ruší. Přesto jste povinen nahradit zhotoviteli
cenu odpovídající rozsahu provedení díla podle rozpočtu, viz § 2622 odst. 3 OZ.
Jak má smlouva o odstoupení vypadat?

Odstoupení od smlouvy o dílo pro zvýšení ceny díla
jméno a příjmení, adresa, telefon a e-mail odesílatele
jméno a příjmení zhotovitele nebo název firmy, IČO zhotovitele, adresa
Blansko, 1. února 2018
Odstoupení od smlouvy
Vážený pane (příjmení zhotovitele),
dne ………… jsem s Vámi uzavřela smlouvu o dílo č. ………, na základě které
měla být provedena rekonstrukce mé zahradní chatky. Cena byla stanovena
rozpočtem cca 150 000 Kč. Aniž byste mě informoval předem, obdržela jsem
dne ………… Váš dopis a fakturu. Dopisem jsem byla informována, že jste
navýšil cenu, a to z důvodu dražšího stavebního materiálu dodaného Vaším
dodavatelem. Vzhledem k tomu, že nově určená cena díla je podstatně vyšší
než smluvená, sděluji Vám, že není již pro mne přijatelná a neakceptuji ji.
Z tohoto důvodu využívám svého práva na odstoupení. Sděluji Vám, že od
smlouvy tímto odstupuji.
S pozdravem
podpis
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1. máj na Špilberku a ve Žďáru nad Sázavou

Brno Špilberk

Brno Špilberk

Brno Špilberk

Brno Špilberk

Brno Špilberk

Brno Špilberk

Žďár nad Sázavou

Žďár nad Sázavou
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1. máj v Bayreuthu, Regensburgu a Žilině

Bayreuth

Bayreuth

Regensburg

Regensburg

Žilina

Žilina

Žilina

Žilina
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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

Podolský most

Byl postaven mezi lety 1939 až 1943, aby nahradil starý řetězový most vybudovaný v roce 1848. Obloukový Podolský most je součástí silničního
spojení mezi Táborem a Pískem. Most je železobetonový a vede přes řeku Vltavu v okrese Písek v jižních Čechách. Původní řetězový most
z první poloviny 19. století byl po dokončení nového
rozebrán a znovu postaven přes řeku Lužnici
u Stádlce. Podolský most je dlouhý 510 metrů
a hlavní mostní pole je podepřeno obloukem
o rozměru 150 metrů. Vozovka vede po mostní
konstrukci ve výšce 65 metrů nad údolím. V době
vzniku patřil most k největším v Evropě. Mezi lidmi
se mu říkalo brána do nebe. Důvodem tohoto
lidového pojmenování byla jeho stavební vzdušnost
a lehkost. Za války ho chtěli nacisté vyhodit do
povětří, ale naštěstí se jej podařilo uchránit. Při
budování mostu bylo spotřebováno na 1 200 tun
ocelové výztuže, 6 920 tun cementu a 6 300 m3 dřeva.
Celkem bylo zpracováno na 20 900 tun betonu.
Doprava
Podolský most stojí na hlavním silničním tahu
číslo 29 z Tábora do Písku. Na konci mostu ve
směru od Tábora se nachází parkoviště s vyhlídkou
a stánek s občerstvením. Cestovat můžete i po
železnici. Na trati z Tábora do Ražic vystoupíte na
zastávce Červená a k Podolskému mostu dorazíte
po červené značce. Od železniční stanice je most
vzdálen necelé tři kilometry.

Text a foto: Vilém Flášar

Chata BARUŠKA, Rokytnice nad Jizerou
Poloha chalupy je vhodná pro letní i zimní rekreaci. V létě pěší túry, jízda na horských kolech, u chaty jsou vybudována dvě
hřiště, pískoviště pro děti, k dispozici je stolní tenis, kuželky, míče. V zimě lyžařské pobyty (vzdálenost od sedačkové lanovky je
cca 500 m, dojezd ze sjezdovek přímo k chatě). Chata je vhodná jak pro rodinnou rekreaci, tak pro zájmové skupiny, sportovní
oddíly i školní pobyty v přírodě.


Ceník ubytování
• letní sezóna: od 1. 5. do 15. 10.
170 Kč/osoba/noc + rekreační poplatek
• zimní sezóna: od 16. 10. do 30. 4.
260 Kč/osoba/noc + rekreační poplatek
Při obsazení celé chaty při týdenním pobytu možno dohodnout
smluvní cenu.

• R
Rekreační
k
č íh
horská
ká chalupa
h l
jje po rozsáhlé
áhlé rekonstrukci,
k
k i sedm
d
pokojů (1/3, 4/4, 1/5, 1/6) s celkovou ubytovací kapacitou
30 lůžek.
• V objektu je společná, plně vybavená kuchyně, společná
jídelna, 1× sociální zařízení pro muže a 1× sociální zařízení
pro ženy, elektrické vytápění a možnost topení v krbových
kamnech.
• Z jídelny je východ na terasu, kde je v létě velmi příjemné
posezení.
• V jídelně je TV přijímač.
• Vstup do chalupy je vhodný pro uskladnění lyží a kol.
• Možnost stravování ve vedlejší Chatě pod Lipami.
KONTAKT
Adresa: Rokytno 49, 512 45 Rokytnice nad Jizerou
Telefon: +420 608 281 905
E-mail: dita.hekerlova@rail.bombardier.com
GPS: 50°44‘6.4“N,15°28‘51.16“E

CENÍK
Letní sezóna
Letní sezóna
Letní sezóna
Letní sezóna
Letní sezóna

Dítě 0–6 let/den
Dítě 7–15 let/den
Dítě 15–18 let/den
Dospělí/den
Pronájem celé chaty/týden

50 Kč
80 Kč
100 Kč
170 Kč
22.000 Kč

Zimní sezóna
Zimní sezóna
Zimní sezóna
Zimní sezóna
Zimní sezóna

Dítě 0–6 let/den
Dítě 7–15 let/den
Dítě 15–18 let/den
Dospělý/den
Pronájem celé chaty/týden

100 Kč
150 Kč
200 Kč
260 Kč
33.000 Kč

Uvedené ceny
nezahrnují
pobytovou
taxu.
Pobytová
taxa:
Dospělý/den
10 Kč
Dítě/den 4 Kč
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Správné znění tajenky z čísla 7: Láska na první pohled je zároveň poslední pohled. Správně luštil a potřebné štěstí při
losování měl Miloš Kasal z Chvaletic. Blahopřejeme! Získává výhru od vydavatelství Enigma, které připravuje naši křížovku a je
také vydavatelem časopisu Křížovky pro každého (další číslo vychází 22. května). Na tajenku z tohoto čísla čekáme do 30. května
2018 na doručovací adrese redakce nebo na e-mailu novakova.miloslava@cmkos.cz

