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Konference IndustriAll Europe, která 
proběhla 6. až 7. prosince 2018 v Bra-
tislavě, byla pokračováním pravidel-
ných setkání konaných federací nezá-
vislých a demokratických odborových 
svazů IndustriAll European Trade 
Union. Mezi stěžejní témata patřily 
otázky kolektivního vyjednávání, soci-
ální politiky a formování digitalizace. 
OS KOVO na setkání reprezentovali 
jeho předseda Jaroslav Souček, mís-
topředseda Libor Dvořák, specialistka 
kolektivního vyjednávání Ing.  Alena 
Paukrtová a  specialistka na meziná-
rodní činnost Mgr. Dana Sakařová. 

Jsme závislí na síle našich organizací
Významného setkání se zúčastnili před-
stavitelé odborových svazů z  31 zemí. 
V  úvodním projevu zdůraznil Michael 
Vassiliadis, prezident industriAll Europe, 
význam konference pro výměnu informa-
cí a nových nápadů a vyzval k posílení ko-
lektivního vyjednávání na národních úrov-
ních. „Konference s více než 200 účastníky 
ukazuje, jak je otázka kolektivního vyjed-
návání důležitá pro všechny organizace. 
Naše síla je spojena se silou našich organi-
zací, a proto je nutné se organizovat a mít 
záruky pro kolektivní vyjednávání,“ uvedl 
mimo jiné prezident Vassiliadis.

Benefity a Centrální 
evidence členů krok 
za krokem
Jaké benefity nabízí Odborový svaz 
KOVO svým odborářům a  jak k  nim 
snadno získat přístup díky Centrální 
evidenci členů? Podrobné informa-
ce o  výhodách a  možnostech přináší 
rozhovor s  místopředsedou svazu 
Tomášem Valáškem na stranách 
9–10. Dozvíte se v  něm, co všechno 
členové OS KOVO díky spolupráci 
s  řadou smluvních partnerů mohou 
získat. Rozhovor současně poskytuje 
podrobný návod, jak s  elektronickou 
aplikací, jež umožňuje rychlý přístup 
k informacím o benefitech, pracovat. 

Závod Hella Autotechnik Nova, s. r. o.,  
byl postaven „na zelené louce“ v roce 
1993 v  Mohelnici, městě ležícím 
v  Olomouckém kraji. Jako dceřiná 
společnost německého koncernu 
HELLA GmbH & Co. KGaA. se mohel
nický závod zaměřil na výrobu světel 
do vozidel největších světových auto

mobilek. Přestože historie firmy trvá 
bezmála čtvrtstoletí, odbory zde nikdy 
nebyly. Až v říjnu 2017 se zaměstnanci 
Helly rozhodli založit odbory pod 
hlavičkou OS KOVO. V  jejich čele 
stanul svérázný a charismatický muž 
původem z  Kuby, předseda Francisco 
Javier Cruz.

Odbory jako jediná volba
„V lednu 2019 to bude deset let, kdy jsem 
do Helly nastoupil jako technik kvality,“ 
vzpomíná na své začátky v  podniku 
Francisco Javier Cruz, nynější předseda 
ZO OS KOVO Hella Mohelnice. „V té době 
vládla v  Helle spokojenost, firma nabí-
zela zaměstnancům zajímavé benefity, 
měli jsme pět týdnů dovolené. Nebyl dů-
vod tlačit na zaměstnavatele, a tudíž ani 
zakládat odborovou organizaci,“ vysvět-
luje předseda Javier Cruz.
Kolem roku 2016 se ale situace v  pod-
niku změnila. Zvýšený zájem zákazníků 
donutil vedení firmy navyšovat výrobu, 
což mělo za následek přetěžování za-
městnanců. Pracovní nápor začal být 
neúnosný. Projevovala se únava a  ne-
spokojenost, ale nikdo nevěděl, jak situ-
aci řešit. Založení odborů inicioval Javier 
Cruz osobně. „Řekl jsem tehdy lidem, že 
jedinou možností pro vyjednávání s ve-
dením je založit odborovou organizaci. 
Bylo potřeba vytvořit silného partnera 
pro vyjednávání a  odbory byly jedinou 
volbou. Nikdo z nás ale neměl se zaklá-
dáním odborů zkušenosti,“ 
přiznává Javier Cruz.

Pro Francisca Javiera Cruze je předsednictví v odborech novou výzvou. FOTO: (mia)
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Život na Kubě mě naučil prosadit se a nemít strach

Zástupci OS KOVO se zúčastnili 
konference IndustriAll Europe 2018
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ně nastartovat skutečnou solidaritu 
mezi zaměstnanci nejprve u  jednot-
livých nadnárodních firem, následně 
v  jednotlivých odvětvích a  nakonec 
mezi evropskými státy, budou nadná-
rodní firmy i  v  budoucnu parazitovat 
na odborové nejednotě a  mzdových 
rozdílech mezi regiony. Dovedu si 
představit, jak je těžké přesvědčovat 
svou členskou základnu, že je třeba so-
lidárně pomoci zaměstnancům v  níz-
kopříjmových zemích. Bez dosažení 
této solidarity není možno očekávat 
ani kdykoli v  budoucnu, že by dochá-
zelo k  reálné konvergenci mezi státy 
v  Evropě,“ řekl v  části svého projevu 
předseda Souček.

S velkými mzdovými rozdíly se 
nemůžeme smířit
Z diskuzí na téma mzdové politiky vy-
plynulo, že odměňování za práci v Ev-
ropě provází řada problémů – mzdy 

Nadnárodní firmy parazitují na 
odborové nejednotě
Předseda OS KOVO Jaroslav Souček 
jako jeden z  iniciátorů rezoluce „Stej-
ná mzda za stejnou práci a  solidarita 
v  EU“, přijaté na kongresu v  Madridu 
v  roce 2016, vystoupil na konferenci 
s  příspěvkem navazujícím na proble-
matiku konvergence mezd v  Evropě. 
„Pokud se odborům nepodaří společ-

nerostou dostatečně, panují mzdové 
rozdíly uvnitř zemí i  mezi zeměmi. 
„V  politickém výboru IndustriAll pro 
kolektivní vyjednávání jsme porov-
nali například odměnu za práci za-
městnance na pozici operátor strojů 
v Německu a na Slovensku. Takoví dva 
operátoři bezpochyby pracují s  při-
bližně stejnou produktivitou. Sloven-
ský operátor vydělává na litr mléka 
dvakrát tak dlouho než německý, a na 
automobil VW Polo dokonce třikrát,“ 
uvedla specialistka Ing. Paukrtová.
Na konferenci bylo hlasováním přijato 
několik klíčových dokumentů: rezoluce 
vyzývající k  silnému kolektivnímu vy-
jednávání, podpoře udržitelného růstu 
a spravedlivému, prosperujícímu a  in-
kluzívnímu světu práce; stanovisko ke 
mzdové politice v Evropě; mzdové ko-
ordinační pravidlo; charta o  pracovní 
době; a  stanovisko k  požadavkům na 
moderní důchodový systém. (mia)

Předseda OS KOVO Jaroslav Souček zdůraznil 
význam meziodborové solidarity   FOTO: (red)

Valná hromada Odvětvové sekce au-
tomobilového průmyslu OS KOVO, 
která proběhla 10. prosince v  před-
náškovém sále hotelu Olšanka, se 
soustředila mimo jiné na témata 
spolupráce mezi AutoSAP a OS KOVO, 
vyjednávání kolektivních smluv vyš-
šího stupně (KSVS) s AutoSAP a napl-
ňování memoranda k  budoucnosti 
automobilového průmyslu v ČR uza-
vřeného mezi Vládou ČR a AutoSAP. 
Valné hromadě předcházelo ve středu 
9. prosince zasedání rady Odvětvové 
sekce AP OS KOVO v pražské odborové 

Prosadit kolektivní smlouvy vyššího typu bude těžký proces

centrále na Žižkově. Rada stanovila pro-
gram valné hromady, navrhla zástupce 
Rady do komise KV OS KOVO (schválen 
byl Ivo Navalaný) a  členy vyjednávací 
skupiny KSVS pro rok 2020 (schváleni 
byli Jiří Bršťák, Ivo Navalaný, Bohuslav 
Vítek a Jiří Krutilek).
„Naprostá většina firem, které jsou v  za-
hraničních rukou, se brání přijetí kolek-
tivní smlouvy vyššího stupně. Zahraniční 
vlastník nechce žádnou kolektivní smlouvu 
na úrovni České republiky, která by platila 
i pro jeho konkrétní firmu. Je to velmi těžký 
proces přesvědčit dnešní tahouny české 

ekonomiky, aby si uvědomili, že mají také 
určitou společenskou odpovědnost vůči 
regionu, kde generují svoje zisky, nemluvě 
o  levné ceně práce, na které vydělávají,“ 
uvedl na valné hromadě k  problematice 
KSVS předseda OS KOVO Jaroslav Souček.
Mezi další významné body valné hroma-
dy patřily informace o uzavřené Dohodě 
mezi AutoSAP a OS KOVO o vedení soci-
álního dialogu a  z  jednání sektorového 
výboru industriAll. Na valné hromadě 
vystoupil také výkonný ředitel AutoSAP 
Mgr.  Zdeněk Petzl. „Prostor pro další 
zlepšení vztahů mezi zaměstnanci a  za-
městnavateli vidím v  diskuzi o  tom, co 
všechno se dá dělat, jaká je nejlepší pra-
xe, nejvhodnější benefity, aby se daly 
uplatnit v  nejširším okruhu firem,“ řekl 
Mgr. Petzl. (mia)

Přihlaste se na vzdělávací akce!
OS KOVO pro vás v  novém roce při-
pravil řadu vzdělávacích vícedenních 
akcí, o které je velký zájem. Nabízíme 
vám příležitost využít poslední volné 
kapacity a  přihlásit se na následující 
kurzy: K1, K5, K8, K9, K11, K13, K14, 
K18, K19, K20, K21. Bližší údaje nalez-
nete ve vydaném Katalogu vzděláva-
cích akcí nebo na webových stránkách 
OS KOVO.  Přihlášky posílejte na adre-
su suran.jiri@cmkos.cz.

Zástupci OS KOVO a AutoSAP jednali o vzájemné spolupráci FOTO: (mia)
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Vybrali jsme OS KOVO
Na podzim 2017 byla v podniku založe-
na ZO OS KOVO Hella Mohelnice. Jejím 
předsedou byl zvolen Francisco Javier 
Cruz. „Hledali jsme silný odborový svaz, 
pod jehož hlavičkou bychom mohli od-
bory založit. Hlavním faktorem bylo, aby 
to byla organizace, jejíž slovo má váhu. 
Nechtěli jsme nějakou formální instituci, 
která existuje jen na papíře a nic nedělá. 
OS KOVO se nám zdálo jako nejvhodněj-
ší pro svoji dlouhou tradici, zkušenosti 
a všeobecný respekt. Zvolili jsme tento 
svaz a  rozhodně jsme udělali dobře,“ 
vzpomíná Javier Cruz. 
Založení odborů přijalo vedení Helly 
s pochopením. „Vzali to jako novou věc, 
která v Helle zatím nebyla, a vznik odbo-
rů respektovali. Necítili jsme žádný tlak, 
prostě spolu začali jednat dva subjekty, 
žádné podrazy se nekonaly,“ popisuje 
vznik odborů předseda Javier Cruz. 

Naučil jsem se nemít strach
Zakládání odborů je bohužel mnohdy 
ve firmách ze strany vedení sledováno 
s nevolí a účast v nich bývá různě potla-
čována. Zakladatele odborů mohou pro-
vázet obavy z toho, jak se zaměstnavatel 
zachová. Francisco Javier Cruz ale strach 
neměl. „Možná jsou pro mě výhodou 
zkušenosti z Kuby, kde je třeba umět se 
prosadit. Formuje to charakter a nebo-
jácnost. Vlivem této životní školy jsem se 
naučil nemít strach. Moje žena se bála, 
že mě vyhodí, ale já říkal, když vyhodí, 
tak vyhodí, budeme to řešit, až to nasta-
ne,“ přibližuje svůj přístup k situaci Javier 
Cruz.

Závod Hella Autotechnik Nova, s. r. o., byl postaven v Mohelnici „na zelené louce“. FOTO: (jom)
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Pro zaměstnance, kteří nemají zkuše-
nosti v  právních otázkách, bývá zaklá-
dání odborů tvrdým oříškem. Ke slovu 
se v  této chvíli dostává odborový svaz, 
který má dostatek zkušeností, aby nové 
odboráře podpořil. „O  vedení lidí nebo 
o nějaké paragrafy jsem se nikdy neza-
jímal. Předsednictví v odborech tak pro 
mě bylo novou životní výzvou. Zásadní 
pro vznik našich odborů byla pomoc RP 
OS KOVO Olomouc. Kolektivní smlouvu 
bylo nutné odborně připomínkovat a vy-
čistit ve prospěch odborů. Jednalo se 
o právnické otázky a v tom byla pomoc 
RP OS KOVO Olomouc neocenitelná. Je-
jich odborná školení i nadále pravidelně 
využíváme. Rád bych poděkoval za vel-
kou pomoc při kolektivním vyjednává-
ní především předsedovi ZO OS KOVO 
Panav a region Olomouc Jiřímu Bršťáko-
vi a předsedovi ZO OS KOVO Mohelnice 
(Siemens) Jiřímu Hanákovi. Bez nich a je-
jich zkušeností by naše první kolektivní 
smlouva nedopadla tak dobře. Kromě 
vyřešení neuspokojivé situace s  přetě-
žováním zaměstnanců jsme dosáhli i na-
výšení nominální mzdy a benefitů,“ říká 
předseda Javier Cruz. 

Nesmí se moc tlačit na pilu
V případě mohelnické Helly se zatím pří-
běh místních odborů vyvíjí k oboustran-
né spokojenosti zaměstnanců i  vedení. 
Odboráři ze ZO OS KOVO Hella Mohel-
nice pokračují ve své činnosti obohaceni 
o zkušenosti z prvního kolektivního vy-
jednávání. „Zpočátku jsem pracoval jako 
kvalitář a zároveň se staral o odbory, ale 
nešlo to moc dohromady. Teď jsem uvol-

něný funkcionář. Možná to zní od odbo-
ráře nezvykle, ale nemáme a nikdy jsme 
neměli s vedením větší problémy. Vždy 
jsme našli nějakou shodu. Podle mého 
přesvědčení odbory nemusejí vždy být 
v konfliktu nebo bojovat s vedením. Vy-
jednávání je politika, nesmí se moc tla-
čit na pilu. Vždyť oni nás živí, důležité je 
dokázat najít vzájemnou shodu a dosáh-
nout situace, aby dělník nebyl vymačkán 
na maximum a nic z toho neměl,“ dodá-
vá předseda Javier Cruz k  současným 
vztahům vedení a zaměstnanců.

Lidé už nosí přihlášky sami
Účast v  odborech v  OS KOVO Hella 
Mohelnice se nyní pohybuje kolem 10 %. 
Z celkového počtu asi 3600 zaměstnan-
ců (z toho 1600 kmenových) je členů od-
borů přibližně 370 lidí. „Na začátku jsme 
pořádali častá setkání se zaměstnanci 
a  vysvětlovali důležitost účasti v  odbo-
rech, lidé teď chodí sami a nosí přihláš-
ky. Jako nefér vidím to, že bojujeme za 
všechny, ale do odborů všichni nevstou-
pí, jen my jdeme s kůží na trh,“ hodnotí 
s povzdechem pohodlný přístup někte-
rých zaměstnanců předseda Javier Cruz.
„V roce 1986 jsem přijel do Čech v rámci 
spolupráce RVHP mezi Kubou a tehdejší 
Československou republikou. V Čechách 
jsem poznal svoji ženu a narodili se tady 
i  naše děti. Každý rok jezdím na Kubu, 
ale po měsíci mi už Česko chybí, žiju tady 
déle, než jsem žil na Kubě. Česká repub-
lika je krásná a žiju tady rád,“ dodává na 
závěr předseda OS KOVO Hella Mohelni-
ce Francisco Javier Cruz. (mia)

V mohelnické Helle pracuje 3600 zaměstnanců  
FOTO: Archiv OS KOVO Hella
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Komise mladých OS KOVO volila nového předsedu

Kováci v kunovickém LETu dostanou plat navíc

V  odborové centrále v  Praze na Žiž-
kově proběhlo v  pátek 14. prosin-
ce 2018 zasedání Komise mladých 
OS KOVO. Mladí odboráři na svém 
každoročním setkání zhodnotili 
proběhnuté akce, plnění zadaných 
úkolů a  vyslechli si informace z  re-
gionů. Na zasedání proběhla mimo 
jiné i volba nového předsedy a mís-
topředsedy KM OS KOVO. 
„Děkujeme naší kolegyni Lence Dutkové 
za její kvalitní práci ve funkci předsedky-
ně KM OS KOVO, bohužel čas neúprosně 
letí a  věková hranice, které Lenka do-
sáhla, neumožňuje její další setrvání ve 
funkci. S lítostí se s předsedkyní loučíme 
a přejeme jí mnoho úspěchů v pracovním 
i soukromém životě,“ poděkoval kolegyni 
Lence Dutkové při příležitosti jejího od-
chodu z funkce místopředseda OS KOVO 
Tomáš Valášek. V následujícím hlasování 
pak byl novým předsedou jednomyslně 
zvolen dosavadní místopředseda Ondřej 

Přestože se Zlínský kraj řadí úrov-
ní průměrných mezd dlouhodobě 
na nejnižší příčky celostátních sta-
tistik, pro zaměstnance výrobce 
letadel Aircraft Industries, a. s., to 
neplatí. Díky odborářům OS KOVO 
si lidé v  někdejším LETu Kunovice 
výrazně polepší. Odboráři zaměst-
nancům vyjednali nejen plošné zvý-
šení mezd, ale dokonce i  13. plat 
navíc.
Kolem tisícovky zaměstnanců Aircraft 
Industries, jejímž stoprocentním vlast-
níkem je ruská společnost UGMK, najde 

Bujok a do funkce místopředsedy Micha-
el Kloss. 
Jako velice vydařená byla všemi účastníky, 
včetně zahraničních, hodnocena akce Se-
tkání mladých v Louňovicích pod Blaníkem. 
„Setkání proběhlo úspěšně, načerpali jsme 
nové poznatky a byl to skvělý kulturní záži-
tek,“ zhodnotil setkání člen komise Václav 
Dvořák. Setkání v  Louňovicích umožnilo 
mladým odborářům získat nejen nové přá-

v lednové výplatě dvojnásobnou částku. 
„Vzhledem k tomu, že jsme splnili hos-
podářský výsledek, v  lednové výplatě 
dostanou všichni zaměstnanci 13. plat 
ve výši 100 % sjednaného mzdového 
tarifu. Navíc se nám podařilo sjednat 
kolektivní smlouvu pro rok 2019, která 
lidem přinese s  platností od 1. února 
plošné navýšení mezd o  2100 Kč. Od 
1. července pak dostanou plošně při-
dáno ještě o 2,5 %,“ pochlubil se úspě-
chem loňského vyjednávání s  ruskými 
vlastníky společnosti předseda ZO OS 
KOVO LET, a. s., Kunovice Josef Mikula. 

Krom toho se kováckým odborům po-
dařilo vyjednat řadu dalších benefitů, 
např. měsíční flexipasy na volnočasové 
aktivity v hodnotě 800 Kč. 
Podle předsedy Josefa Mikuly bylo jed-
nání o  podmínkách kolektivní smlou-
vy se statutárními orgány velmi pozi-
tivní. „Při jednání ocenila a  schválila 
členka představenstva Elena Mame-
dová návrh odborů na systém plošné-
ho navyšování mezd, s jakým jsme při 
vyjednávání kolektivní smlouvy přišli,“ 
dodává předseda Josef Mikula. Výsle-
dek lze podle jeho slov považovat za 
úspěch. 
„Někteří lidé budou samozřejmě 
vždycky nespokojení, ale to, co se 
nám podařilo vyjednat, je na poměry 
Zlínského kraje velmi dobré. V  jiných 
firmách v  regionu zdaleka na takové 
zvýšení mezd nedosáhli. Navíc se fir-
mě daří, takže jsou tady perspektivy 
dalšího růstu,“ zdůrazňuje předseda 
ZO OS KOVO.  
Největší výrobce malých dopravních 
letounů má 983 kmenových zaměst-
nanců, v odborech je celkem 541 členů, 
z toho 66 důchodců. Průměrná mzda ve 
firmě v roce 2017 činila 32 157 Kč a za 
rok 2018 bude ještě vyšší. Podle České-
ho statistického úřadu byla průměrná 
mzda ve Zlínském kraji ve třetím čtvrt-
letí loňského roku 28 050 Kč, a byla tu-
díž druhou nejnižší ve srovnání s ostat-
ními regiony. (jom)

tele, ale i poznatky o problémech okolních 
zemí. Při společných diskuzích a  sportov-
ních kláních vládla skvělá atmosféra a zá-
bava vyvrcholila večerním koncertem. 
V závěru zasedání byly schváleny termíny 
příštích setkání, další aktivity KM OS KOVO 
v roce 2019 a vytyčeny nové úkoly, z nichž 
můžeme jmenovat např. zamyšlení se nad 
tématy společného semináře s  německý-
mi odboráři.  (mia)

Letadla z Kunovic směřují zejména k zákazníkům v Rusku, Asii, Africe a Jižní Americe.  FOTO: Jan Lekeš

Členové Komise mladých OS KOVO hodnotili svoji činnost. FOTO: (mia)
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Nájemní smlouva a nový pronajímatel
Bydlení | JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR 

Tuto problematiku 
řeší § 2295 občanské-
ho zákoníku. Jestliže 
vám nájemce neo-
devzdá byt ke dni 
skončení nájmu, je 
vám povinen platit 
náhradu ve výši ujed-
naného nájemného, 

a  to až do dne, kdy vám byt skutečně 
odevzdá. Pokud nájemce nájemné neu-
hradí, budete se bohužel muset obrátit 
na soud.

V  Kováku číslo 20 
z  12. listopadu 2018 
jsme se zabývali pří-
kladem alternativní-
ho spoření 1000 Kč, 
a  to buď na termí-
novém účtu, nebo 
ve formě penzijního 
spoření. Srovnávali 
jsme výnos mezi tisí-

cikorunou přidanou do mezd a  tisíci-
korunovým příspěvkem zaměstnava-
tele na penzijní spoření. Konstatovali 
jsme, že tisíc korun přidaných do mezd 
podléhá zdanění a  odvodům a  je re-
dukováno o zaplacenou daň a odvody. 
Pokud se je tedy rozhodneme spořit 
na termínovaném účtu, musíme roz-
díl do zmíněné částky dotovat z  dal-
ších vlastních prostředků. V  druhém 
případě přispěje zaměstnanci tisíc 
korun zaměstnavatel do penzijního 
spoření. Dojde zde ke zdanění celkové 
naspořené částky, a  to jak příspěvku 
zaměstnavatele, tak i státní podpory, 
pouze v  případě porušení stanove-
ných podmínek pro výplatu penzijní-
ho spoření.
Výnosnější investicí z  nabízených 
možností je penzijní spoření při dodr-
žení podmínek čerpání naspořených 
prostředků, kdy celková naspořená 
částka představuje 159 138 Kč. Vý-
sledná částka při předčasném výběru 

z měsíční investice 1046 Kč (původně 
bylo omylem uvedeno 1080 Kč) činí 
133 733 Kč. Oba případy penzijního 
spoření jsou výhodnější než spoření 
na termínovém účtu, které by při stej-
ném úročení jako u penzijního spoření 
celkově přineslo pouze 127 913 Kč. 
Pozorný čtenář může oprávněně na-
mítat, že předchozí úvaha nepočítá 
s dopadem inflace na celkovou úspo-
ru, v  důsledku čehož se výsledná 
úspora ještě sníží. Předpokládejme, 
že původní úroková míra 1,5 % je re-
dukována inflací ve výši 1 %, potom 
reálné zhodnocení bude činit méně 
než 0,5 %, přesně:

Výsledná částka vypočtená stejnou 
metodikou, jakou byla stanovena 
v článku z 12. listopadu 2018 v Kováku 
č. 20, bude u spořicího účtu činit pou-
ze 122 407 Kč, u penzijního spoření při 
dodržení podmínek čerpání prostřed-
ků bude činit 151 282 Kč a při nedodr-
žení podmínek 128 117 Kč. 
Jak je vidět, míra inflace ovlivňuje cel-
kovou výši uspořené částky, ale neo-
vlivňuje pořadí výhodnosti jednotli-
vých druhů spoření.

Pronajímám byt. Nájemci skončila nájemní smlouva. Přestože jsem jej vyzvala, aby byt vyklidil a odevzdal, dále v něm 
bydlí. Už jsem podala žalobu na vyklizení bytu, ale můžu požadovat nájemné, když nájemní smlouva skončila?                                                                               

L. P., Nová Ves

FOTO: Pixabay

Vliv inflace na úspory
Finance  |  Ing. Pavel Marinič, Ph.D., M.B.A., specialista RP OS KOVO pro Prahu a Středočeský kraj

ireal = 1 = 0,0495, tj. 0,495 %
(1+0,015)
(10,01)

FOTO: Pixabay



Při rozhodování o  by-
dlení po rozvodu soud 
posuzuje, jaké mají 
manželé užívací právo 
k  bytu. Je-li obydlím 
manželů byt, k němuž 
měl jeden z  manželů 
ke dni uzavření man-
želství nájemní prá-

vo, vznikne uzavřením manželství obě-
ma manželům společné nájemní právo 
k bytu. Je-li nájemní smlouva uzavřena za 
trvání manželství, vzniká oběma manže-
lům společné nájemní právo ke dni účin-
nosti smlouvy.
Zaniklo-li manželství rozvodem a  man-
želé měli k  bytu, v  němž se nacházela 
jejich domácnost, společné právo, a  ne-
dohodnou-li se, kdo bude v bytě dále by-
dlet, zruší soud na návrh jednoho z nich 
podle okolností případu dosavadní právo 
toho z  rozvedených manželů, na kterém 
lze spravedlivě žádat, aby byt opustil, 

Provoz výtahu je služba poskytovaná 
nájemci, a  to v  souladu se zákonem 
č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé 
otázky související s  poskytováním plnění 
spojených s užíváním bytů a nebytových 
prostor v domě s byty, ve znění pozdějších 
předpisů (zákon o službách). Podle Meto-
dického pokynu Ministerstva pro místní 
rozvoj ČR ke shora uvedenému zákonu 
se do nákladů za užívání a provoz výtahu 
zahrnují:
• spotřeba elektrické energie na provoz 

výtahu (je-li samostatně měřena)
• mazání výtahu včetně mazacích tuků 

a olejů
• provádění drobných oprav po odborné 

prohlídce
• seřizovací práce
• vyprošťování osob z výtahu
• údržba a  malé opravy k  zabezpeče-

ní provozuschopného stavu výtahu 
a k odstranění nepojízdnosti výtahu

popřípadě zároveň rozhodne o  způsobu 
náhrady za ztrátu práva bydlení. Soud při-
tom přihlédne zejména k tomu, kterému 
z rozvedených manželů byla svěřena péče 
o nezletilé děti, jakož i ke stanovisku pro-
najímatele.
Rozvedený manžel, který má byt opustit, 
má právo tam bydlet, dokud mu druhý 
manžel nezajistí náhradní bydlení, leda-
že by mu soud náhradu nepřiznal (např. 
manžel má již zajištěno jiné bydlení). Ne-
ní-li z nějakého důvodu náhrada přiznána, 
může rozvedený manžel, který má byt 
opustit, v  bytě bydlet nejdéle jeden rok. 
Pečuje-li však tento manžel o  nezletilé 
nebo nezaopatřené dítě, může soud na 
návrh tohoto manžela založit v jeho pro-
spěch právo bydlení, a to nejdéle do doby, 
než takové dítě nabude trvale schopnost 
samo se živit (§ 745, § 767 a § 768 občan-
ského zákoníku).
Pokud se o  bydlení s  manželem nedo-
hodnete, manžel sám dobrovolně byt 

Bydlíme s manželem v nájmu, máme společné nájemní právo. Bohužel naše manželství se rozpadá, byla jsem nucena 
podat návrh na rozvod. Děti mně byly svěřeny do péče. Nevím ale, jak řešit naše bydlení, manžel ani po rozvodu ne-
hodlá byt opustit. Můžete mi poradit? F. L., FrýdekMístek

Jaké náklady může pronajímatel započítat do nákladů za užívání výtahu nájemci? L. M., Nová Paka

neopustí, budete muset podat návrh na 
zrušení jeho práva bydlení a na uložení 
povinnosti byt opustit. Návrh na zrušení 
společného nájmu bytu musí obsahovat 
jméno, příjmení a bydliště účastníků, je-
jich rodná čísla, adresu soudu, kterému 
je určen, vylíčení rozhodujících skuteč-
ností (vznik a  zánik manželství, forma 
bydlení), označení důkazů, jichž se na-
vrhovatel dovolává (nájemní smlouva, 
oddací list, rodné listy dětí), musí v něm 
být uveden návrh rozsudku (zrušení spo-
lečného nájmu a  uložení povinnosti se 
vystěhovat) a musí být podepsán a dato-
ván. Navrhovatel je povinen k návrhu při-
pojit písemné důkazy, jichž se dovolává, 
a to v listinné nebo v elektronické formě. 
Podání v  listinné podobě je třeba před-
ložit s  potřebným počtem stejnopisů 
a s přílohami tak, aby jeden stejnopis zů-
stal u soudu a aby každý účastník dostal 
jeden stejnopis (§ 42 a § 79 občanského 
soudního řádu).

Bydlení po rozvodu
Bydlení | JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR 

Náklady za užívání výtahu
Bydlení | JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR 

• čištění šachty a šachetní prohlubně
• vyproštění předmětů spadlých do pro-

hlubně šachty nebo uvízlých v kleci
• obnova poškozených předepsaných 

návodů a štítků na šachetních dveřích 
a v kleci výtahu

• opravy svítidla v kabině včetně výměny 
žárovky, mikrofonů nebo jiných audio-
vizuálních zařízení

• nátěry kabiny, šachetních dveří a šach-
ty

• výměna rozbitých skel výtahu nebo ša-
chetních dveří

• oprava malých celků pohonných jedno-
tek (pojistky, spínače apod.)

Do ceny služby se nezahrnují náklady na 
revize, střední a generální opravy výtahu 
(např. výměna hnacího zařízení, lan, vodi-
cích lišt, kabiny) a výdaje na modernizace 
a rekonstrukce výtahu. 
Příjemcům služeb v  bytech umístěných 
v přízemí domu, kde se předpokládá, že 

výtah budou používat minimálně, může 
být úhrada za tuto službu na základě ujed-
nání mezi poskytovatelem (pronajímate-
lem) a příjemcem (ve vašem případě ná-
jemcem) služeb snížena, popřípadě zcela 
„odpuštěna“. 

FOTO: Pixabay
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Bylo by možné shrnout základní práva nás spotřebitelů, abychom je mohli využít v novém roce a nemu-
seli hledat, kde a ve kterém zákoně je problém upraven? A. Š., BrnoLíšeň

Děkuji za váš nápad. 
Ráda v  tomto článku 
shrnu základy spotře-
bitelského práva, které 
se vztahují na nákupy 

v  běžných, tzv. kamenných obchodech, 
do desatera, které během nového roku 
můžete využít při nákupu. Přeji vám, 
abyste tanec mezi paragrafy s prodejcem 
zvládli bez problémů. Ke každému tanci 
je třeba znát jednotlivé kroky, zde jsou:

1. Smluvní výměna či odstoupení
Pokud nakupujete v běžném, tzv. kamen-
ném obchodě nebo na místech určených 
k  podnikání, nemáte ze zákona právo 
odstoupit od smlouvy. Právo může být 
dohodnuto pouze s  prodejcem, pokud 
toto umožní. Slušnou formou se ho na 
možnost výměny či vrácení zboží optejte. 
Pokud bude vstřícný a sdělí vám, že zboží 
lze po zakoupení vyměnit (např. nevhodný 
dárek), poproste ho, zda by mohl na para-
gon napsat: možno vyměnit do… (a jím ur-
čené datum). Ideální by byl i jeho podpis či 
razítko obchodu. Protože jde o dobrou vůli 
prodejce, nelze si toto ujednání vynucovat. 
Prodejce má v  tomto případě právo po-
žadovat např. vrácení zboží v originálním 
obalu, předložení kupního dokladu apod.

2. Jakost při převzetí
Vada, která se projeví do šesti měsíců od 
koupě, se považuje za vadu, která byla pří-
tomna v okamžiku uzavření kupní smlou-
vy (pokud opak neprokáže prodejce nebo 
tak nevyplývá z charakteru vady). V tako-
vém případě má spotřebitel právo si vy-
brat, zda chce zboží opravit nebo vyměnit, 
není-li jeho požadavek nepřiměřený. Pro-
dejce je povinen mu vyhovět. Pokud to ne-
lze, má spotřebitel právo na slevu z kupní 
ceny nebo na odstoupení od smlouvy, 
např. při neodstranitelné vadě.

3. Vadný výrobek a reklamace
Reklamovat můžete tehdy, nemá-li výro-
bek vlastnosti slibované prodejcem nebo 
výrobcem, např. lednice svítí, ale nemra-
zí. Trvejte na tom, aby vám byla záruční 
doba prodloužena o dobu, kdy bylo dané 
zboží reklamováno. Můžete reklamovat 
od okamžiku, kdy jste zboží převzali od 
prodejce, po celou záruční dobu danou 
zákonem, což je 24 měsíců (postačí rekla-
movat poslední den lhůty). 

4. Okamžitá reklamace
Pokud zjistíte vadu, není vhodné rekla-
maci odkládat. Reklamujte okamžitě. 
Reklamace by vám jinak nemusela být 
uznána, neboť se jedná o vaši zákonnou 
povinnost. Pokud tak neučiníte, může 
prodejce neuznání reklamace odůvodnit 
tím, že při dalším používání vadné věci 
(např. obuv) se vada opravitelná změnila 
na neodstranitelnou a  že jste to zavinili 
právě dalším užíváním. 

5. Kde reklamovat? 
Vždy u prodejce, u kterého jste zboží kou-
pili. Ten musí přijmout reklamaci v  kte-
rékoli své provozovně (triko zakoupené 
v Lidlu v Praze můžete reklamovat v Lidlu 
Brno-Slatina či jinde). Pokud vám prodej-
ce sdělí, že máte přijít zítra, protože na 
provozovně není nikdo, kdo by reklamaci 
přijal, nečiňte tak! V prodejně musí být po 
celou otevírací dobu přítomen pracovník 
pověřený přijímáním reklamací a  musí 
s vámi sepsat reklamační protokol. Uveď-
te, jak si přejete, aby byla reklamace 
vyřízena. Stejně tak se prodejce nesmí 
odvolávat na chybu svého dodavatele či 
výrobce zboží. To je jeho problém, nechť 
si ho vyřeší. Odpovědný za zboží, které 
prodává, je jen a pouze prodejce a je to 
opět on, s kým máte jednat a kdo je va-
ším partnerem při tomto jednání. Totéž 
platí u výrobce ze zahraničí. Platí i stejná 
lhůta k vyřízení reklamace. Prodejce vám 
z  tohoto důvodu nesmí stanovit lhůtu 
delší. Pokud vám toto navrhne, nemu-
síte souhlasit. Další fintou bývají pokusy 
odmítnout přijetí reklamace z  důvodu 
chybějícího obalu. Tuto povinnost zákon 
nestanoví.

6. Bez dokladu o  koupi nelze rekla-
movat?
Lze, ale musíte prokázat, že jste zboží 
skutečně zakoupili u  prodejce, kde re-
klamujete. Kupní doklady, záruční listy 
apod. si schovávejte, uplatnění rekla-
mace je pak mnohem rychlejší a  jed-
nodušší. Ale jak již bylo uvedeno, pod-
statné je prokázat, že jste dané zboží 
koupili právě u daného prodejce, např. 
dokladem o platbě kartou (výpis z účtu), 
svědectvím jiné osoby, čestným prohlá-
šením atd. Při nákupu je na kupujícím, 
aby si zkontroloval, že obdržel doklad 
o  koupi a  záruční list. Prodejce ho sice 

nemusí vydat automaticky, ale na požá-
dání kupujícího vždy! Reklamovat může-
te i výrobek ve slevě, pokud se nejedná 
o  vadu, kvůli které byla cena snížena, 
v  tomto případě musí být tato skuteč-
nost uvedena u zboží. Vyžádejte si i při-
pojení poznámky na dokladu o koupi, na 
jakou vadu byla sleva poskytnuta. 

7. Lhůta k  rozhodnutí a  vyřízení re-
klamace
Prodejce má o  reklamaci rozhodnout 
ihned, ve složitějších případech do tří 
pracovních dnů. Pokud je potřeba, může 
před rozhodnutím zboží poslat na odbor-
né posouzení, ale na vyřízení má vždy 
maximálně 30 kalendářních dní. V  této 
lhůtě musí být spotřebitel vyrozuměn 
o  způsobu vyřízení reklamace – proto-
kol o reklamaci musí být písemný a musí 
mimo jiné obsahovat způsob vyřízení re-
klamace a v případě jejího zamítnutí také 
odůvodnění.

8. Výměna zboží
Pokud požadujete výměnu zboží, máte 
právo požadovat stejné zboží, tedy stej-
nou značku, typ i provedení. Nemá-li ho 
již prodejce k  dispozici, máte právo od-
stoupit od kupní smlouvy a  požadovat 
navrácení kupní ceny zboží. Způsoby vy-
řízení reklamace tedy jsou oprava vady, 
výměna nebo odstoupení od smlouvy (vy 
vrátíte zboží, prodejce peníze).

9. Kdy je reklamace vyřízena?
Reklamace se považuje za vyřízenou 
v okamžiku, kdy o tom prodejce prokaza-
telným způsobem spotřebitele informu-
je. Pokud informuje po lhůtě 30 dnů, jde 
o situaci, jako by šlo o neodstranitelnou 
vadu. Vy máte 31. den právo od smlouvy 
odstoupit. To znamená, že vrátíte nebo 
ponecháte prodejci zboží a on vám vrátí 
peníze. Při odstoupení nastává situace, 
jako by smlouva o koupi vůbec nevznikla.

10. Vyzvednutí vyřízené reklamace
Jakmile je reklamace vyřízena, je spotře-
bitel povinen si své zboží vyzvednout. 
V  opačném případě je prodejce opráv-
něn účtovat si skladné!

Dohledovým orgánem nad postu-
pem vyřizování reklamací je Česká 
obchodní inspekce, viz www.coi.cz.

Tanec spotřebitelů mezi paragrafy
Práva spotřebitele  |  JUDr. Zdeňka Vejvalková, specialistka na spotřebitelské právo
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Souhlasím s  vámi, tento problém by se 
měl vyřešit co nejdříve. Sestra jako spo-
lumajitelka se musí o dům starat a finan-
covat opravy a údržbu stejně jako vy. Po-
kud nemáte smluvně dohodnuto, co kdo 
může používat a v  jakém rozsahu, může 
každá z vás používat celý dům. Doporuču-
ji, abyste se se sestrou domluvily.

Smlouva a její obsah
Pokuste se vše formulovat do smlouvy. 
Tato smlouva by měla obsahovat dohodu 
o nákladech na údržbu a opravy věci, tedy 
rodinného domu, zahrady a  veškerého 
příslušenství v podílovém spoluvlastnictví. 
Nemusí, ale měla by obsahovat též ujed-
nání o  tom, jak se spoluvlastníci podílejí 
např. na údržbě a úklidu domu a společ-
ných prostor (chodeb, půdy, sklepa, za-
hrady, dvora). Dále by ve smlouvě měly 
být uvedeny platby za spotřebovanou 
energii ve společných prostorách a další. 

Způsob úhrady nákladů
Smlouva by měla obsahovat také ujed-
nání o tom, jak se budou hradit zvýšené 
náklady např. při zdražení elektřiny apod. 
Jednou z možností je dohoda, že si spo-
luvlastníci vytvoří společný fond oprav 
a stanoví výši pravidelného příspěvku do 
tohoto fondu, ze kterého budou náklady 
související s  užíváním společné věci hra-
zeny. Lze také v dohodě uvést, kdo bude 
tento fond spravovat a jaká bude jeho od-
měna. Může to být jeden z vlastníků. Bude 
pak nejen spravovat tento fond, ale zajiš-
ťovat též opravy, termín vyúčtování a do-
ručení spoluvlastníkovi. Toto ujednání je 
výhodné, neboť se spoluvlastníci nemuse-
jí o každé potřebě znovu domlouvat.

Co je psáno, to je dáno!
Pokud se budete dohodou obě řídit, pro-
blémy by se měly odstranit. Ujednání 
o využívání společné věci nemusí být sjed-
náno písemně. Přesto písemnou formu 
doporučuji. Pokud byste se nedohodly, 
musel by na návrh některé z vás rozhod-
nout soud. Nikdo jiný by do těchto vztahů 
nemohl zasáhnout.

Právní úprava
Pokud jde o právní úpravu, platí následují-
cí ustanovení občanského zákoníku, což je 
zákon č. 89/2012 Sb. (§1115 až 1239). Na-
jdete zde obecná ustanovení, ustanovení 
týkající se spoluvlastnického podílu, sprá-
vy společné věci, oddělení ze spoluvlast-
nictví a zrušení spoluvlastnictví, bytového 
spoluvlastnictví atd.
1) Obecná ustanovení § 1115 až 1120
 § 1116 – Vzhledem k věci jako celku se 

spoluvlastníci považují za jedinou oso-
bu a nakládají s věcí jako jediná osoba.

 § 1117 – Každý spoluvlastník má prá-
vo k celé věci. Toto právo je omezeno 
stejným právem každého dalšího spo-
luvlastníka. Dále je zde zakotven nárok 
na vyúčtování, na plody a užitky.

2) Spoluvlastnickým podílem se zabývá  
§ 1121 až 1125

 Taktéž je zde upraveno předkupní prá-
vo spoluvlastníků.

3) Správa společné věci § 1126 až 1139
 Tato část se zabývá právy a povinnost-

mi spoluvlastníků jejich rozhodováním. 
Pojednává i o správě společné věci.

Z  těchto ustanovení je zřejmé, že veške-
rý společný majetek ve vlastnictví všech 
spoluvlastníků je brán jako celek (chodby, 
střecha, okapy) a každý z nich má právo 
(ale i povinnost) s ním dle uvedených usta-
novení zákona nakládat. 

Před několika lety, jsme si společně se sestrou koupily rekreační rodinný dům, abychom měly se svými 
rodinami kam jezdit na dovolené. Bylo to fajn, domluvily jsme se na čemkoli. Dnes se situace změnila, já 
ovdověla a sestra se znovu vdala. Já zde bydlím téměř celoročně. Moje rodina za mnou jezdí pouze někdy 
na víkendy a svátky. Obývám první poschodí, kde je byt 2+1. Starám se o zahradu a celý dům. Sestra sem 
jezdí s manželem a její děti využívají dům k rekreaci, obývají přízemí. Nechtějí se však podílet na údržbě 
domu, která je čím dál tím nákladnější. Dům potřebuje pravidelné opravy v stále větším rozsahu a ceny 
stavebního materiálu jsou stále vyšší. Sama to neutáhnu, úspory mizí a pouze z důchodu nemám šanci.                                             

T. M., Křtiny u Brna

Na co ještě máte nárok?
Sestra by vám měla, pokud to budete 
požadovat, uhradit prokazatelné nákla-
dy. Lze se dohodnout, že i  zpětně podle 
§ 1136:
Spoluvlastník, který vynaložil na společ-
nou věc náklad v  zájmu ostatních spo-
luvlastníků bez jejich vyrozumění a  sou-
hlasu, může požadovat
a) poměrnou část náhrady v  rozsahu 

zhodnocení věci, jednalo-li se o náklad, 
který byl spoluvlastníkům ku prospě-
chu,

b) náhradu nutných nákladů, jednalo-li 
se o náklad, který bylo třeba vynaložit 
na záchranu věci.

O  nakládání se společnou věcí rozho-
dují spoluvlastníci většinou podle veli-
kosti podílů. V  případě rovnosti hlasů, 
což bude asi váš případ, anebo nedo-
sáhne-li se většiny nebo dohody, roz-
hodne na návrh některého spoluvlast-
níka soud.
Pokud se jedná o  důležité rozhodnutí, 
jako je prodej, zřízení věcného břeme-
ne, zatížení zástavním právem, může 
přehlasovaný vlastník zažádat o nápra-
vu soudní při rovnosti hlasů. 
Taktéž při prodeji platí pro spoluvlast-
níka, že má předkupní právo a  též je 
potřebný jeho souhlas.

Společná koupě, společná údržba!
Práva spotřebitele  |  JUDr. Zdeňka Vejvalková, specialistka na spotřebitelské právo

FOTO: Pixabay
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Odborový svaz se dlouhodobě sna-
ží vytvořit centrální databázi svých 
členů. Má to nějakou souvislost s po-
skytováním a dostupností benefitů? 
Rozhodně ano. Každý člen OS KOVO 
má právě díky tomu možnost využívat 
centrálně dostupných výhodných na-
bídek od OS KOVO a  získávat aktuální 
informace o  nových benefitech. V  této 
souvislosti musím zmínit například vý-
hodnou smlouvu s  mobilním operáto-
rem, která nabízí výrazné slevy nejen 
pro členy, ale i jejich rodinné příslušníky 
v  rámci tzv. T-Mobile Programu. Každý 
člen také může získat pomoc v případě 
neočekávaných škod na majetku z naše-
ho „Konta živelních pohrom“. Kterýkoli 
člen má možnost být zde pojištěn buďto 
prostřednictvím své mateřské základní 
organizace, nebo se může pojistit in-
dividuálně. Významná je také již přes 
20 let trvající spolupráce se Sdružením 
na ochranu nájemníků (SON), jež našim 
členům poskytuje zdarma právní rady 
v otázkách bydlení. 

Nabídka benefitů v podobě různých 
zvýhodněných služeb se neustá-
le rozšiřuje. Na jaké novinky byste 
chtěl zejména poukázat? A na co se 
v této oblasti svaz hodlá v budoucnu 
zaměřit? 
Loni se nám velice osvědčilo partner-
ství s  cestovní agenturou Invia, proto 

v  této spolupráci pokračujeme. Nově 
jsme uzavřeli spolupráci s  jedničkou 
na trhu cestování – s  CK EXIM Tours. 
Dalšími cestovkami, s  nimiž máme 
dohodu o  benefitech pro naše členy, 
jsou CK QUICKTOUR, CK Kalousek, CK 
Kovotour a  CK Globtour. Pokud jde 
o  lázeňské pobyty, i  tady jsou mož-
nosti pro členy velmi rozsáhlé. Z  této 
nabídky bych zmínil Priessnitz a  Villu 
Regenhart v  Jeseníku, SPA resort Lib-
verda, Lázně Poděbrady, Hotel Děvín 
Mariánské Lázně. Díky smlouvě s  re-
sortem SPA CZ mají členové svazu na 
výběr z  desítek zvýhodněných lázeň-
ských pobytů po celé České republice, 
na Slovensku, v  Maďarsku a  Polsku. 
A  využít mohou samozřejmě i  desítek 
hotelů a  penzionů. Nově je to třeba 
penzion Sněžná ve Volarech. Rozšiřuje 
se i nabídka kulturního charakteru. 
Úplnou novinkou je spolupráce s  por-
tálem TIPLI, kde mohou členové ušetřit 
ve stovkách internetových obchodů díky 
tzv. nákupům Cash Back (v aplikaci a na 
intranetu je k  tomuto systému prezen-
tace). Další chystanou novinkou bude 
spolupráce s portálem RENOMIA, s nímž 
půjde ušetřit v  oblasti pojištění. Jedná-
me i  o  možnosti slev u  renomovaného 
prodejce elektro. Svaz chce rozšiřovat 
škálu podobných výhod pro členy o dal-
ší poskytovatele, nezaměřujeme se na 
jednu konkrétní oblast. 

Jestliže hovoříme o  servisu a  bene-
fitech pro členy, je na místě zmínit 
i možnosti propagace OS KOVO…
Velmi se nám osvědčila prezentace po-
mocí čtyř propagačních stanů, které jsme 
začali využívat před třemi lety. Proto 
jsme se rozhodli pořídit pět dalších, aby 
je k  propagaci kováckých odborů moh-
lo využívat každé z  našich regionálních 
pracovišť. Průběžně obměňujeme pro-
pagační plakáty a letáky, které jsou k dis-
pozici i  v  elektronické podobě na intra-
netu OS KOVO. Lze je upravovat podle 
potřeb jednotlivých základních organiza-
cí či seskupení členů, případně vytvořit 
propagaci uzpůsobenou jejich konkrét-
ním potřebám. V těchto případech se lze 
obrátit na našeho IT specialistu Josefa 
Kůtu (kuta.josef@cmkos.cz). Dalším pod-
půrným prvkem je zajišťování propagač-
ních předmětů pro organizační jednotky 
OS KOVO a  jejich členy, které si mohou 
objednat ZO na své akce. Tato nabídka se 
neustále obměňuje. Propagační předmě-
ty mohou ZO a členové objednávat přímo 
na sekretariátu na tel. +420 736 521 744.

Zpět k  informacím a  benefitům. 
Aby je členové mohli využívat, musí 
o nich vědět, jinak by to nemělo smy-
sl. Jak se k  nim dostanou? Logicky 
k  tomu budou potřebovat internet, 
ovšem jak se na něm orientovat?
Existují dva základní „systémy“. Prvním 
je vnitřní systém sdílení důležitých a cit-
livých informací pro funkcionáře ZO, tzv. 
intranet, o  kterém se více rozepíšeme 
v dalším čísle Kováka. Pro přístup k na-
bídce a  možnostem využití benefitů 
ovšem slouží výhradně odkaz VSTUP 
PRO ČLENY na webových stránkách 
OS KOVO (www.oskovo.cz). 
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Centrální evidence usnadňuje 
přístup k benefitům
Přestože je hlavním úkolem OS KOVO ochrana práv a  účinné prosazování oprávněných požadavků 
zaměstnanců především v kovoprůmyslu, nabízí největší odborový svaz v České republice svým členům také 
řadu benefitů. Jaké konkrétní výhody tedy účast v kováckých odborech přináší a jak jich využít? O tom je 
následující rozhovor s místopředsedou OS KOVO Tomášem Valáškem. 

pokračování na str. 10

Místopředseda OS KOVO Tomáš Valášek (vlevo) během interview s redaktorem Kováka Milošem 
Albrechtem. FOTO: (jom)
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Jak člen OS KOVO získá přístup k této 
webové aplikaci?
Dostane se do ní každý, kdo do centrál-
ní evidence ve své základní organizaci 
nebo na RP jako individuální člen kromě 
povinných údajů (dle Stanov OS KOVO) 
uvede i  svůj e-mail – ideálně soukro-
mý, nikoli firemní. Bez e-mailu to nejde, 
a proto apeluji na všechny členy a funk-
cionáře, aby v  rámci čtvrtletních povin-
ných aktualizací dle Stanov OS KOVO 
tyto e-maily svých členů do centrální 
evidence doplnili. Přinese jim to výhody 
a  větší informovanost. My pak každé-
mu takovému členovi z naší centrály na 
uvedený e-mail pošleme aktivační zprá-
vu, v níž je uvedeno jednorázové heslo. 
Po prvním přihlášení pomocí tohoto 
hesla do aplikace si pak změní heslo 
na své vlastní. Do aplikace se lze dostat 
přes počítač, tablet i  pomocí chytrého 
telefonu.
Postup je tedy takový, že po kliknutí na 
ikonku VSTUP PRO ČLENY se zobrazí 
jednoduchý přihlašovací formulář, do 
nějž se zadá e-mail a heslo. Při prvním 
přihlášení heslo, které přišlo v aktivač-
ním e-mailu, při dalším přihlášení už 
heslo vlastní. Při ztrátě hesla lze kon-
taktovat našeho IT specialistu Jana Jí-
rovce (jirovec.jan@cmkos.cz), který po-
šle správný postup. 

Pokud jde o benefity, je možná i ně-
jaká vlastní iniciativa? Myslím tím 
třeba to, že nějaká ZO narazí na 
partnera, který bude připraven na-
bídnout zvýhodněné služby nejen lo-
kálně, ale v rámci celého svazu. 
To je samozřejmě možné. Pokud někte-
rá ze ZO nebo i  člen ví o  takové nabíd-
ce, stačí se ozvat přímo mně na adrese 
valasek.tomas@cmkos.cz. Možnost po-
skytovat benefity i lokálně se do budouc-
na nabízí také centrálně a takovou nabíd-
ku uvítá celá členská základna. 

(Příště přineseme informace o intranetu 
OS KOVO)
 Text a Foto: (red)

Přes chytrý telefon nebo tablet se do 
webové aplikace spojené s centrální 
evidencí členů dostanou řadoví čle-
nové i pomocí tzv. QR kódu? 
Ano, samozřejmě! QR kód (velký čtver-
cový kód rychlé reakce) najde každý na 
své plastové průkazce. Tento kód člen 
přiblíží k chytrému telefonu nebo k tab-
letu a  vzápětí je přesměrován k  jedno-
duchému přihlašovacímu protokolu naší 
webové aplikace. Samozřejmě na svém 
telefonu nebo tabletu musí mít nainsta-
lovanou aplikaci na čtení QR kódů. To 
je malinká aplikace, kterou si snadno 
stáhnete, ať už používáte zařízení Apple 
nebo Android. 

dokončení ze str. 9

V nabídce OS KOVO naleznete řadu 
praktických reklamních předmětů, 
jako jsou například tyto:
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Správné znění tajenky z čísla 21: Nejtěžší je odpovídat na mlčení. Správně luštila a potřebné štěstí při losování měla Marta 
Dulanská z Bílovce Blahopřejeme! Získává výhru od vydavatelství Enigma, které připravuje naši křížovku a je také vydavatelem 
časopisu Křížovky pro každého, jehož další čísla vycházejí 15. a 29. ledna. Na tajenku z tohoto čísla čekáme do 30. ledna 2019 na 
doručovací adrese redakce nebo na e-mailu novakova.miloslava@cmkos.cz.
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