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Více než 50 000 lidí se sešlo v sobotu 29. června v Berlíně na manifestaci 
organizované německým odborovým svazem IG Metall za  sociálně 
spravedlivý a  demokratický charakter očekávané transformace. 
Němečtí kováci jasně vzkázali zaměstnavatelům a  politikům, že 
nadcházející digitalizace a nové ekologické požadavky nesmí způsobit 
rozvrat ve společnosti a zanechávat za sebou masy nezaměstnaných 
a sociálně vyloučených lidí, kteří na změny doplatí. 

Marie Dančáková (vlevo) a Zuzana Srbová vyjednávají v osmi závodech     FOTO: (mia)

Zánik zbrojovky kováky nezastavil, pokračují 
v nástupnických fi rmách

IG Metall: Chceme spravedlivou transformaci

S vedením odborů na postu předsedky-
ně mají zkušenost obě dámy. Marie Dan-
čáková dlouhou dobu řídila místní zá-
kladní organizaci sama. Absolvovat četná 
vyjednávání v různých fi rmách, pokaždé 
s  jiným majitelem a  jiným scénářem ne-
bylo pro jedinou představitelku vsetín-
ských odborů snadné. „Byla jsem zvole-
na předsedkyní v  roce 2005, když moje 
předchůdkyně odcházela do  důchodu. 
Hledal se nový kandidát a nikdo tu funkci 
nechtěl. Měla jsem zkušenosti z předcho-
zí dlouholeté práce v dílenském výboru, 
tak jsem kandidaturu přijala. Naštěstí 
byla moje předchůdkyně opravdu do-
brá a  všechny kolektivní 
smlouvy měla perfektně 

Předseda IGM Jörg Hofmann ve  svém 
projevu před desítkami tisíc demon-
strantů zdůraznil, že politici a  zaměst-
navatelé musí transformace využít 
k  vytvoření lepších pracovních míst. 
„Transformace musí být prováděna 
sociálně, ekologicky a  demokraticky. 
Je nutné, aby technický pokrok vedl 
k pokroku v sociální oblasti. Požaduje-
me zavedení zvláštního příspěvku pro 

práci na  zkrácený úvazek (Kurzarbeit) 
během transformace. Tím se zabrání 
propouštění a zaměstnanci budou mít 
šanci rekvalifi kovat se na nové pracovní 
pozice,“ přednesl Hofmann požadavky 
německých odborů.
Němečtí kováci zároveň požadují od po-
litiků konkrétní kroky v zájmu zaměst-
nanců a  ochrany životního prostředí, 
které povedou k  pozitivním změnám 

více
strana 3

Kvalitní výrobky Zbrojovky Vsetín proslavily naši republiku po celém světě. Závod v době svého založení 
v roce 1937 vyráběl hlavně kulomety a munici pro československou armádu. Během padesátých let se výroba 
přeorientovala na textilní strojírenství, které následně ve výrobním programu převládalo, ale produkce 
zbrojovky zahrnovala také například vrtací nástroje a  důlní elektrické rozbušky. Změny po  roce 1989 
rozdělily vsetínský gigant na množství menších závodů. V některých z nich se udržela kontinuita činnosti 
kováckých odborů. Zástupci Základní organizace OS KOVO Zbrojovka Vsetín tak dnes vyjednávají za zhruba 
3 500 zaměstnanců v osmi různých fi rmách. Že to není práce jednoduchá, nám potvrdily představitelky 
místních odborů – předsedkyně Zuzana Srbová a místopředsedkyně Marie Dančáková.
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Vážení čtenáři, 
další vydání Kováka 

vyjde 12. srpna. 

Redakce Kováka Vám přeje 
příjemné prázdniny.
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Jak budovat silné odbory – to bylo 
hlavní téma semináře, který proběhl 
ve středu 29. května v odborové cen-
trále v Praze na Žižkově. Lektoři Cen-
tra pro odborové organizování (COZZ) 
Marek Čaněk a  Anastazie Molozina 
seznámili zástupce regionálních pra-
covišť OS KOVO s novými metodami 
vyhledávání a vzdělávání lídrů a ak-
tivních členů odborů.
Organizace COZZ, jejíž centrum sídlí 
ve  Varšavě, vznikla za  podpory mezi-
národní odborové centrály UNI Global 
Union. Její specialisté vzdělávají odborá-
ře v problematice odborového organizo-
vání a zvyšování členské základny. Podle 

Kulturní stánek odborů v Jihlavě změnil styl 

v mobilitě a ve využívání energie. „Ne-
chceme dále vést obecné debaty o  cí-
lech, očekáváme konečně konkrétní 
opatření. Je nezbytné vybudování ce-
loplošné a  spolehlivé infrastruktury 
rychlonabíjecích stanic pro elektromo-
bily, dále jsou zapotřebí masivní inves-
tice do místní dopravy a do železnice,“ 
uvedl předseda IGM Jörg Hofmann.
Na demonstraci se sjeli odboráři z celé-
ho Německa. Mnozí dorazili do Berlína 
již během noci speciálními autobusy 
a  vlaky. Během demonstrace se vlna 
účastníků vydala vládní čtvrtí k Brani-
borské bráně. (mia, IGM)

Nové logo kombinuje žlutou, modrou 
a  purpurovou barvu. „Štíhlé sloupovi-
té písmo evokuje architekturu budo-
vy se vstupními sloupy, přičemž šest 
hlavních vertikálních tahů se rovná 
šesti sloupům a  prolínání tvarů a  ba-
rev připomíná vitráž ve  vstupní hale,“ 
vysvětluje styl loga a  záměr jednatel 
společnosti DKO s.r.o. Petr Palovčík.  
„Modrá symbolizuje budovu a její typic-
ky modrá okna. Žlutá vyjadřuje světlo –
fantazii, hudbu, zpěv. Světlo, stejně 
jako kultura, vniká do  prostoru, roze-
hrává ho. Magentová barva je vložená 
do míst dotyku žluté a modré a je pro-
pojením architektury – hmoty a světla–

– ducha. Symbolizuje emoce, život,“ po-
pisuje symboliku zvolených barev no-
vého loga jeho autorka Eva Bystrianská.
„Nový styl, forma a  obsah mají lépe 
vizualizovat činnost DKO s.r.o. Změna 
podle nás dává jasně najevo, že pro-
gram je a nadále bude pestrý, s cílem 
oslovit všechny věkové, a  co se týče 
rozsahu kulturních aktivit i  zájmové 
či žánrové skupiny,“ dodává druhý 
jednatel DKO s.r.o. a  zástupce majo-
ritního vlastníka OS KOVO Tomáš Va-
lášek.  Lidé se s novým stylem budou 
setkávat mnohem častěji, než bývalo 
u  propagačních materiálů DKO dříve 
zvykem.  (red)

Více než 800 autobusů přivezlo demonstranty do centra Berlína  FOTO: IGM

expertů je důležitým momentem v ko-
munikaci mezi členy odborů vzájemná 
důvěra. „Jedná se o dlouhodobý proces, 
kdy se zapojením lidí do  řešení problé-
mů vytváří vědomí vzájemných závazků 
a spolehlivosti,“ uvedl lektor Marek Ča-
něk. „Budování osobních vztahů vytváří 
v lidech větší pocit zodpovědnosti a ote-
vírá širší možnosti k jejich účasti v odbo-
rové práci,“ zdůraznila lektorka Anasta-
zie Molozina.
Pro kvalitní komunikaci mezi členy 
odborů je podle lektorů třeba zavést 
a  správně používat vhodné informač-
ní kanály. O přístupu OS KOVO k šíře-
ní informací hovořil místopředseda 

OS KOVO Tomáš Valášek. „Podařilo se 
nám vytvořit centrální evidenci členů, 
která je pilířem veškeré komunikace 
svazu. Díky novému systému budeme 
moci využívat evidence k cílenému in-
formování regionů, jednotlivých orga-
nizací a funkcionářů,“ přiblížil možnosti 
systému místopředseda Valášek. Neza-
nedbatelný přínos v propagaci má po-
dle Valáška také časopis Kovák. „Naše 
tištěné periodikum svojí působností 
přesahuje rámec čtenářů – odborářů. 
Informace z něj se tak dostávají i třeba 
k THP zaměstnancům i zaměstnavate-
lům,“ uvedl místopředseda OS KOVO 
Tomáš Valášek. (mia)

Chcete získat nové členy? Budujte si osobní vztahy

Od začátku července se DKO s.r.o., největší poskytovatel kulturních aktivit v Jihlavě, prezentuje veřejnosti novým 
image. Začal užívat nové logo, jemuž se přizpůsobí i grafi cký styl propagačních materiálů, plakátů, letáků nebo pra-
videlného Zpravodaje. Nové logo vychází z dominantních prvků budovy a má lépe symbolizovat i činnost společnosti. 
Autorkou nového vizuálního stylu je Eva Bystrianská. Většinovým vlastníkem jihlavského kulturního stánku je Odbo-
rový svaz KOVO (82,23 %), menšinové podíly v něm patří OS dopravy a OS státních orgánů a institucí.
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zpracované. Hodně jsem na ni navazova-
la,“ vzpomíná Marie Dančáková. 
Do  vsetínské zbrojovky nastoupila jako 
THP pracovnice ještě před rokem 89. 
Byla svědkem polistopadové éry, kdy byli 
odboráři zatracováni jako přežitek doby. 
„Odbory neměly popularitu, počet jejich 
členů klesl na  únosnou hranici. Postu-
pem času ale lidé zjistili, že odbory mají 
v nové společenské situaci svoji důležitou 
funkci,“ dodává Marie Dančáková.

Odbory začaly být IN
Po ekonomické krizi v  roce 2008 člen-
ská základna rostla a agenda přibýva-
la. Kolektivní vyjednávání ve více pod-
nicích bylo pro jedinou předsedkyni 
organizačně složité. Vsetínské odbory 
působí ve  fi rmách Austin Detonator 
s.r.o., Austin Detonator Assembly s.r.o., 
Kayaku Safety Systems Europe a.s., 
WOCO STV s.r.o., ZVI a.s., ZV Nástroje 
s.r.o., TDB security s.r.o. a Mayer & Cie 
CZ, s.r.o.. Vyřešit se také musela zastu-
pitelnost předsedkyně, v  případě její 
nemoci nebo služebních cest a školení 
by vyjednávání a  další aktivity vázly. 
V  roce 2015 se výkonný výbor usne-
sl, že ustanoví funkci místopředsedy, 
do  které byla zvolena Zuzana Srbová. 
Po čtyřech letech společné práce si obě 
zástupkyně odborů prohodily funkce 
a předsednictví se ujala Zuzana Srbo-
vá. V Marii Dančákové získala zkušenou 
kolegyni na postu místopředsedkyně. 
 „Do  funkce jsem přišla se zkušenostmi 
předsedkyně dílenského výboru z Austi-
nu, kde jsem pracovala jako operátorka 
ve  výrobě. Přesto jsem byla zaskočena 
náročností nové práce, která obnášela 
hodně účetnictví, a hlavně množství jed-
nání. Záhy se projevila velká výhoda naší 
vzájemné spolupráce. Složitá vyjednává-
ní v mnoha fi rmách jsme mohly navzá-
jem konzultovat, snadněji odhalit záměry 
zaměstnavatelů, vzájemně se inspiro-
vat novými nápady. Někdy se v  jednom 
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objemný fascikl podpisů, aniž by zahlé-
dl konkrétní jména, a  jednání se roz-
běhlo a dosáhli jsme dohody. Stejnou 
strategii jsme pak úspěšně zopakovali 
i u další fi rmy, vedení fi rem bývá vždy 
překvapeno takovou masivní podpo-
rou,“ upřesňuje Zuzana Srbová.
Vsetínští kováci při své práci naráží v ně-
kterých závodech na neobvyklou situaci. 
Provozy, kde probíhá výroba výbušnin, 
jsou pod přísným dohledem a není mož-
né do nich vstoupit, což ztěžuje kontakt 
s lidmi na pracovišti. Tím větší důraz kla-
dou obě odborářky na propagaci a šíření 
informací. „Snažíme se zúčastňovat růz-
ných brífi nků, aby nás poznalo co nejvíce 
lidí. Svoláváme na konference předsedy 
z jednotlivých dílenských výborů, použí-
váme Facebook, rozesíláme maily. Musí-
me vyzdvihnout spolupráci s předsedy 
dílenských výborů. Velký kus práce v ná-
boru členů dělají právě lidé na dílnách, 
my je sice vyškolíme, ale na nich záleží, 
jak odbory lidem prezentují,“ dodává 
místopředsedkyně ZO OS KOVO Zbro-
jovka Vsetín Marie Dančáková.

Rodinný den získal skvělé ohlasy – 
již po sedmé
Významnou propagační akcí vsetín-
ských odborářů byl dnes již tradiční 
Rodinný den, na kterém mohli členové 
odborů, a především jejich děti vyzkou-
šet různé atrakce od kolotoče, střelni-
ce, skákacího hradu, výtvarných her 
a soutěží po  jízdu na koni či prohlídku 
traktoru a hasičského auta. Nechybě-
lo ani loutkové divadlo a  velmi žáda-
ní sokolníci. Jako každoročně dostali 
návštěvníci občerstvení a  balíčky se 
sladkostmi a drobnými dárky pro děti. 
„Toto setkání je jednou z dobrých příle-
žitostí, jak se navzájem poznat s našimi 
členy. Návštěvnost je vždy vysoká a po-
dobnou akci plánujeme i na příští rok. 
Opět musím poděkovat skvělým lidem 
z dílenských výborů, kteří byli ochotni 
ve svém volném čase pomáhat. Bez je-
jich přičinění by se Rodinný den realizo-
vat nemohl,“ zdůrazňuje předsedkyně 
ZO OS KOVO Zbrojovka Vsetín Zuzana 
Srbová.    (mia)

týdnu odehrávají dvě až tři vyjednávání, 
každé u  jiné fi rmy a každé má svá spe-
cifi ka. Mezitím probíhají kontroly BOZP 
nebo další akce naší organizace. Kolegy-
ně Marie Dančáková je vytížena také 
svojí funkcí v Předsednictvu OS KOVO za 
Zlínský kraj, já působím v dozorčí a reviz-
ní komisi OS KOVO. Rozhodně se tedy ne-
nudíme,“ popisuje náročnou práci před-
sedkyně Zuzana Srbová.

Balík s podpisy jako pádný 
argument
Zkušenosti a usilovná práce obou ko-
legyň a  celého výboru vsetínské zá-
kladní organizace přináší pozitivní 
výsledky. Výrazně se zvyšuje zájem 
o  vstup do  odborů zejména u  nově 
příchozích zaměstnanců. V  jednom 
z podniků se dokonce podařilo dosáh-
nout 80% účasti v odborech. Kolektiv-
ní vyjednávání přináší zaměstnancům 
nárůst mezd i různých benefi tů. K pro-
sazení svých požadavků si vypracovaly 
zástupkyně odborů účinnou strategii. 
„Při letošním vyjednávání v  jedné z fi -
rem se komunikace zasekla a  nebylo 
možné se dál pohnout, tak jsme udělali 
podpisovou akci na podporu kolektiv-
ního vyjednávání a díky usilovné práci 
členů dílenských výborů se podařilo 
získat podpisy téměř všech zaměst-
nanců. Zaměstnavateli stačilo ukázat 

Vsetínská zbrojovka se rozdělila na menší závody  FOTO: Zuzana Srbová

Z atrakcí na Rodinném dni se radovaly hlavně děti     FOTO: R. Kocůrek



„Posílení kolektivního vyjednávání je 
klíčové v boji za vyšší mzdy a lepší pra-
covní podmínky. Za  poslední dekády 
kolektivní vyjednávání napříč Evropou 
erodovalo a  během nedávné krize 
bylo vědomě napadáno jak národními 
vládami, tak evropskými institucemi,“ 
uvedl generální sekretář industriAll Luc 
Triangle. To podle něj vedlo k nárůstu 
individuálních kontraktů, nejistoty, 
rozšíření takzvané pracující chudoby 
a vzestupu nerovnosti. Právě kolektivní 
vyjednávání je řešením, jak dosáhnout 
zvýšení mezd a  životní úrovně. „To je 
důvodem, proč se industriAll rozhodl 
napříč Evropou odstartovat kampaň 
k  podpoře a  posílení kolektivního vy-
jednávání,“ dodal nejvyšší představitel 

Skupina mladých odborářů z Horního 
Rakouska navštívila kováky ve  čtvr-
tek 6. června v  jejich sídle v  Praze 
na Žižkově. Týdenní studijní cestu ra-
kouských kolegů po  České republice 
zorganizovala linecká odborová vzdě-
lávací instituce Oberösterreichische 
Zukunftsakademie Linz (Akademie 
budoucnosti). 
Členové odborových svazů PRO-GE, 
GPA-djp, Vida a  Younion Die Dasein-
sgewerkschaft na  setkání s  českými 
kolegy diskutovali především o  pro-
blematice získávání nových členů, po-
litickém vývoji v  Evropě, nebo o  obtíž-
né situaci v  nájemním bydlení, která 
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Evropské odbory spustí kampaň na 
podporu kolektivního vyjednávání
Zlepšení pracovních podmínek a  zvýšení mezd, to jsou hlavní cíle připravované kampaně industriAll Europe. 
Celoevropská aktivita klade důraz na kolektivní vyjednávání, které je základním nástrojem v boji za spravedlivější 
podmínky pro zaměstnance v evropských zemích. Kampaň s názvem Společně v práci (Together at Work) odstartuje 
letos v září a zapojí se do ní také Odborový svaz KOVO. 

této evropské odborové federace.  
Kampaň Společně v  práci bude spuš-
těna v  září, potrvá do března příštího 
roku a  poběží na  úrovni jednotlivých 
národních států i Evropy jako celku. 
V  souvislosti s  kampaní budou v ně-
kterých firmách, v  nichž jsou kolek-
tivní vyjednávání úspěšná, pořízena 
videa. V  nich by měli zaměstnanci 
firem, ale i  lidé, kteří je řídí, popsat 
na konkrétních případech ze své pra-
xe důvody a  výhody těchto dohod 
uzavíraných mezi odbory a  zaměst-
navateli. Kampaň se zaměří také 
na  jednotlivé skupiny zaměstnanců – 
například ženy a mladé lidi. Podporu-
je ji rovněž evropská odborová konfe-
derace ETUC. 

Odborový svaz KOVO do kampaně při-
spěje pořízením vlastních videí z  ně-
kterých pracovišť, na  nichž působí. 
„Poskytne pro účely vzdělávání funk-
cionářů základních organizací, kteří 
vedou kolektivní vyjednávání, metodic-
ké pokyny, jak reagovat na  současné 
negativní reakce části zaměstnavatelů 
na  uzavírání kvalitních kolektivních 
smluv,“ dodal předseda odborového 
svazu Jaroslav Souček. „Uzavření kolek-
tivní smlouvy v kterékoli obchodní spo-
lečnosti je důležité pro příznivé sociální 
klima a  motivaci zaměstnanců dobře 
pracovat pro společnost, v níž jsou za-
městnáni,“ zdůraznil mimořádný pří-
nos těchto dohod Jaroslav Souček.
  (jom)

sužuje zejména hlavní metropole obou 
zemí. „Získat dostupné důstojné bydle-
ní ve větších městech naší republiky je 
pro příjmově průměrné rodiny takřka 
nemožné, proto Odborový svaz KOVO 
podporuje evropskou občanskou inicia-
tivu za dostupné bydlení,“ přiblížil postoj 
kováků místopředseda OS KOVO Tomáš 
Valášek.
„Děkuji českým kolegům za  srdečné 
přijetí a podnětnou diskuzi. Ráda bych 
je tímto na oplátku pozvala na návště-
vu našeho institutu v Linci zaměřeného 
na odborové vzdělávání,“ uvedla v závě-
ru setkání vedoucí studijní mise rakous-
kých odborářů Regina Seemann.  (mia)

Linecká odborová akademie vyslala studenty do Prahy

FOTO: (mia)
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Východní kolegy trápí nízká 
minimální mzda
Centrála ROSPROFPROMu v  Moskvě 
byla prvním místem, kam oba místo-
předsedové OS  KOVO, Tomáš Valášek 
a  Libor Dvořák, s  expertkou na mezi-
národní vztahy Mgr. Danou Sakařovou 
zamířili. Zástupci ruských odborů své 
české kolegy seznámili s historií vzniku 
svého Odborového svazu pracujících 
v průmyslu. Ten vznikl v roce 2017 fúzí 
tří odborových subjektů z oblasti prů-
myslu, textilní výroby a stavebnictví. 
„Tento nedávno vzniklý odborový svaz 
má něco kolem 319 tisíc členů v  cel-
kem 737 základních organizacích ve 48 
územních celcích. Obecně se dá říct, že 
řeší hodně podobné problémy jako my. 
Pochopitelně je velmi trápí nízké mzdy, 
které se v průměru pohybují v přepo-
čtu kolem pěti, šesti set eur, jen v ob-
ranném průmyslu jsou pochopitelně 
vyšší. Nejsou spokojení s výší minimál-
ní mzdy, která je v Rusku 12 tisíc rublů, 
to je nějakých 4 300 korun,“ přibližuje 
situaci ruských a  baškirských kolegů 
místopředseda OS  KOVO Tomáš Va-
lášek. Procentuální účast zaměstnan-
ců je v  podnicích, jež ROSPROFPROM 
zastupuje, podstatně vyšší než u  nás. 
V odborech je zhruba 96 % zaměstnan-
ců, což je obdobně vysoká účast jako 

Ruští odboráři cílí na moderní technologie
Moskva a Ufa, jedno z nejvýchodněji položených evropských měst, byly cílem nedávné pětidenní návštěvy zástupců 
Odborového svazu KOVO. Oba svazy řeší podobná témata, navzdory kulturní rozdílnosti obou zemí. Ruští kolegové se 
také chystají zavést centrální evidenci členů, podobnou té, jakou mají kováci už od roku 2016. Stejně jako oni se zaměřují 
na využívání nových informačních technologií, výchovu budoucích odborových lídrů či vytvoření sítě specialistů. 

ve Skandinávii. „Zajímavá pro nás byla 
například informace o mladých odborá-
řích, konkrétně skutečnost, že je snaha 
schopné mladé osobnosti přetáhnout 
do politiky nebo sféry byznysu,“ dodá-
vá místopředseda Valášek. 

Baškirci se inspirovali centrální 
evidencí kováků
Větší část pracovního pobytu strávili 
kováci v Ufě, více než milionovém hlav-
ním městě Republiky Baškortostán leží-
cí v nejvýchodnější části Ruské federace 
na  jižním pomezí Uralu. Sešli se se zá-
stupci Federace odborových svazů Re-
publiky Baškortostán zastupující jedna-
dvacet odborových svazů, sdružujících 
přibližně půl milionu odborářů.  „Před-
seda konfederace Marat Chusainov 
nás seznámil s reáliemi Baškortostánu, 
který má celkem čtyři miliony obyvatel. 
Ze setkání vyplynulo, že se v  tamních 
odborech začíná klást důraz na  nové 
technologie a  komunikační prostřed-
ky. V diskusi padaly dotazy na zákony, 
kolektivní vyjednávání, mzdy, členství 
v  odborech a  další společná témata. 
Zdá se, že současné ruské odbory už 
zdaleka nejsou pod takovým politickým 
vlivem, jako tomu bývalo dřív,“ popisuje 
Tomáš Valášek setkání se zástupci kon-
federace. 

První zastávkou kováků byla Moskva, kde sídlí také centrála ROSPROFPROMu   FOTO: Tomáš Valášek 

ROSPROFPROM v  Baškortostánu za-
stupuje předsedkyně Irina Islamova. 
Právě s ní a jejími kolegy diskutovali zá-
stupci Odborového svazu KOVO v  zá-
věru své návštěvy. „V  této republice 
zastupuje Rosprofprom sedmnáct tisíc 
pracujících ve více než třech desítkách 
organizací. Hodně se zabývají podniky, 
které jsou nad bankrotem, zaměřují se 
na nově budované podniky a chystané 
investice. Mimořádně je zaujaly naše 
zkušenosti s  centrální evidencí členů, 
protože se podobný model chystají za-
vést i oni, takže informace o  tom, jak 
to funguje u nás, velmi ocenili,“ dodává 
Tomáš Valášek. 
„Přístup ruských kolegů mě velmi pře-
kvapil, bylo vidět, že mají skutečný 
zájem dozvědět se, jak pracují naše 
odbory, a že mají zájem o dlouhodo-
bou spolupráci. Už jenom vzhledem 
k  tomu, že řada společností působí 
globálně, jak u  nás, tak i  na  ruském 
trhu a  jinde ve  světě, tak bychom se 
takové spolupráci neměli bránit. Měli 
bychom udržovat kontakty s  odbory 
v  Rusku, stejně tak, jako udržujeme 
a  rozvíjíme kontakty s  kolegy v  zá-
padoevropských zemích,“ doporu-
čuje na  základě osobních zkušeností 
z  pracovní návštěvy místopředseda 
OS KOVO Libor Dvořák. ( jom)

S odborářskými kolegy z ROSPROFPROMu 
FOTO: OS KOVO

Baškortostán má přes 4,1 milionu obyvatel 
 Zdroj: www.bashkortostan.ru



Aktuální informace z Plzeňského a Karlovarského kraje
Okénko do regionu  | Ing. Ivo Kužel, vedoucí RP Plzeň 

Přibylo 456 nových 
členů
V  rámci našeho regi-
onálního pracoviště 
dlou hodobě posky-
tujeme poradens tví 
a servis celkem 63 zá-
kladním organizacím. 
V  Plzeňském kraji je 

to 53 ZO, v Karlovarském kraji 10 ZO. 
V tuto chvíli máme osm seskupení členů 
(v Plzeňském kraji šest a v Karlovarském 
kraji dvě). Přesto, že do základních orga-
nizací nebo seskupení členů vstoupilo 
loni celkem 456 nových členů (nárůst 
o  10 % oproti roku 2017), byl úbytek 
členské základny větší. V součtu tak do-
šlo k jejímu poklesu.
Pokud jde o obsazení RR OS ČMKOS Kar-
lovarského kraje, podařilo se toto místo 
předat předsedovi Základní organizace 
OS KOVO SKF Chodov kolegovi Vasilisovi 
Prodromouovi. Poděkování za  odvede-
nou práci za  uplynulé období v  RR OS 
ČMKOS KV patří JUDr. Štichovi, který tuto 
funkci dlouho zastával.
V rámci krajského sdružení jsme během 
výjezdních dnů poskytli metodickou po-
moc řadě ZO – některým na  jejich žá-
dost asistujeme i  při vedení účetnictví. 
Pokračujeme také s přípravou podkladů 
pro zápisy do  spolkového rejstříku pro 
jednotlivé ZO – jde především o změny 
názvu, opravy nebo změny sídla. Hlav-
ním cílem je ale poskytování pomoci jed-
notlivým organizacím, především jejich 
uvolněným a neuvolněným předsedům 
či výborům. Pracujeme také na lepší pro-
pagaci činnosti základních organizací. 

Kolektivní smlouvy
V  regionu je k 30. červnu uzavřeno cel-
kem 63 kolektivních smluv, což je srov-
natelné s  předchozími lety. U  kolektiv-
ních smluv, které byly uzavírány k 31. 12. 
loňského roku a do 30. 6. letošního roku, 
se podařilo dohodnout průměrný nárůst 
do 3 % u 18 KS, do 6 % u 23 základních 
organizací, do  8 % u  čtyř kolektivních 
smluv, do 10 % u tří ZO a více jak 10% ná-
růstu mezd bylo dohodnuto u jedné KS.  
Nutno poděkovat všem výborům a  vy-
jednávacím týmům za  jejich mimořád-
nou práci, protože vyjednávání je čím dál 
těžší a dojednávané podmínky složitější. 
Doposud pokračují vyjednávání například 
ve  společnosti BRUSH SEM s.r.o. Plzeň. 
Spor o uzavření kolektivní smlouvy vzni-
kl při jednání ve  společnosti Technické 
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pružiny Scherdel s.r.o. Vysočany – Bor. 
Jednání zatím stále pokračují ve společ-
nosti Safran Cabin CZ s.r.o Plzeň (dříve 
ZODIAC Plzeň) nebo ve společnosti ETD 
TRANSFORMÁTORY a.s., kde se po změ-
ně vlastnické struktury jednání o  KS 
velmi zkomplikovalo. Je namístě zmínit 
práci předsedů ZO OS KOVO působících 
u  zaměstnavatele PILSEN STEEL s.r.o., 
kde byl v  rámci probíhajícího insolvenč-
ního řízení vyhlášen konkurz. Obrovskou 
zodpovědnost nesou právník RP Plzeň 
JUDr.  Vladimír Štich a  předsedkyně ZO 
OS KOVO ŠKODA KOVÁRNY s.r.o. a CPF, 
a.s., kolegyně Smolková. Před několika 
dny na sebe podal insolvenční návrh za-
městnavatel PILSEN TOOLS s.r.o., kde pů-
sobí naše ZO OS KOVO ŠKO-TOOLS s.r.o.

Seskupení členů
V seskupeních členů jsou podmínky pro 
činnost výborů různorodé, odpovídají 
postavení odborových organizací a  po-
stojům majitelů či vedení společnosti 
k odborům. Velmi komplikovaná jednání 
proběhla ve  společnosti BORGERS CS, 
spol. s r.o. – psali jsme o nich na  inter-
netových stránkách OS KOVO. Výsledek 
svědčí o  velmi zodpovědném přístupu 
obou stran a vypovídá o postoji tohoto 
zaměstnavatele nejen k odborářům, ale 
hlavně k zaměstnancům obecně.
Seskupení členů jsou i nadále pro půso-
bení odborů v regionu významná a hrají 
velmi podstatnou roli. Nově v  letošním 
roce vznikla seskupení členů – odborová 
organizace OS  KOVO u  zaměstnavate-
lů ProMinent Systems s.r.o. v Blovicích 
a  ve  společnosti Amphenol Tuchel In-
dustrial GmBh, odštěpný závod Ostrov. 
Tam po počátečních jednáních a před-
ložení návrhu KS zaměstnavatel změnil 
svou pozici vůči odborové organizaci. 
Rozhodl se zrušit pracovní místo člena 
výboru odborové organizace – sesku-
pení členů i přes vydaný nesouhlas od-
borové organizace. V  rámci spolupráce 
s kolegy z IGM jsme požádali německou 
stranu o  pomoc i  v  rámci podnikové 
rady, která se touto záležitostí bude za-
bývat i na úrovni evropské rady. 

Vzdělávání a právní pomoc
Regionální pracoviště pokračuje v  prá-
ci s  mladými lidmi. Musím zdůraznit 
velmi dobrou spolupráci RP Plzeň se 
ZO OS KOVO SOU Domažlice (předseda 
ZO Bc. Konop) a ředitelkou SOU Domaž-
lice Mgr. Zdeňkou Buršíkovou. Díky této 

nadstandardní spolupráci mají mladí lidé 
možnost udělat si reálnou představu, co 
je čeká po absolvování školy v pracovním 
procesu. Získávají informace z  oblasti 
pracovního práva, BOZP a pochopitelně 
se také seznamují s  funkcí odborů a  je-
jich rolí na pracovištích.  
Zcela zásadní roli v činnosti RP hraje po-
skytování bezplatné právní pomoci pro 
naše členy, takže počet poskytovaných 
rad stále vzrůstá, přičemž dotazy se ne-
týkají výlučně pracovního práva, nemocí 
z povolání a náhrad, ale stále častěji se 
týkají také práva soukromého.  

BOZP a centrální evidence
Počátkem června a v prosinci pravidelně 
organizujeme semináře pro specialisty 
BOZP z výborů základních organizací, po-
skytujeme také pomoc formou kontrol 
na dodržování bezpečnosti práce u  jed-
notlivých fi rem. Značná část naší práce 
se zaměřuje na  šetření při podezření 
nebo vzniku nemocí z povolání, pracov-
ních úrazů, výskytu extrémních teplot 
na  pracovištích. V  řadě těchto případů 
zpracováváme odborná stanoviska. 

Regionální pracoviště změní adresu
Pravděpodobně na přelomu září a října 
nás čeká stěhování. Regionální pracovi-
ště bude nově sídlit ve vlastním majetku 
OS KOVO na adrese Keřová 320/9, Plzeň. 
Vedení OS  KOVO již podepsalo kupní 
smlouvy a probíhá zápis na katastrálním 
úřadu. Výhodou nového sídla je jeho 
blízkost k centru města, od nějž je vzdá-
leno pouze pět minut pěší chůze. 

FOTO: RP OS KOVO Plzeň
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Nenechte po sobě žádnou stopu
IT  |  Josef Kůta, IT specialista OS KOVO

Vaše obavy jsou zce-
la na  místě!  Řada 
uživatelů si naivně 
myslí, že pokud počí-
tač pouze zformátu-
jí, nebo jen smažou 
data odstraněním 
do koše, že jsou sou-
bory natrvalo sma-
zány a nelze je obno-

vit. To samozřejmě není pravda, takto 
smazaná data se dají obnovit. Naštěstí 
existují programy, s  jejichž pomocí do-
káže data z harddisku počítače smazat 
i naprostý laik, a to bez možnosti jejich 
obnovení a rizika, že někdo zjistí, o jaká 
data šlo. Jak se vyznat na trhu s těmito 
programy? Existují dvě skupiny, place-
né a neplacené (freeware). Nebudeme 
pro takovouto činnost, kterou ve svém 
životě možná každý využije jednou či 
dvakrát, kupovat placený program, kte-
rý mnohdy nebývá ani levný. Využijeme 
možnosti freeware, konkrétně pak pro-
gram Eraser.

Instalace programu Eraser probíhá stan-
dardním způsobem, aplikace se během 
ní integruje do kontextového menu pra-
vého tlačítka myši a její ovládací ikona se 
usídlí v oznamovací oblasti vedle hodin. 
Eraser se v  zájmu snadné dostupnosti 
a použití spouští zároveň se startem Win-
dows. Instalátor vyžaduje restart počíta-
če.
Smazat bezpečně vybrané soubory 
nebo adresáře pomocí aplikace Era-
ser je naprosto snadné. Stačí soubory 
či adresáře určené k  likvidaci označit 
v  Průzkumníku Windows nebo v  libo-
volném souborovém manažeru (To-
tal Commander, Servant Salamander 
a  další), kliknout na  ně pravým tlačít-
kem myši a zvolit nabídku Erase.
V  následujícím dialogovém okně sta-
čí kliknout na  tlačítko Ano a data budou 
bezpečně smazána pomocí výchozího na-
stavení programu (35násobný přepis dat). 
Stejným způsobem, tedy pomocí menu 
pravého tlačítka myši, můžete nenávratně 
zničit i data přemístěná do koše.

Chcete-li zvolit jinou metodu spolehlivé 
likvidace, klikněte na  tlačítko Options 
a vyberte si některou z pěti nabízených 
možností. Mějte na paměti, že nižší po-
čet přepsání znamená sice vyšší rych-
lost zpracování souborů, ovšem za cenu 
méně spolehlivého smazání dat. Sníže-
ní počtu přepsání se vyplatí především 
v případě mazání většího počtu nepříliš 
důležitých souborů. 

Program lze zdarma stáhnout 
a nainstalovat z adresy 
https://eraser.heidi.ie/

Výše popsaný způsob, jak navždy 
vymazat data uložená ve  vašem po-
čítači, je velmi jednoduchý a  měl by 
jej zvládnout každý. Pokud si ovšem 
přesto nejste jisti, že to zvládnete 
sami, obraťte se na IT specialistu, kte-
rý to udělá za  vás, počítejte ovšem 
s tím, že jeho služby nemusí být úplně 
levnou záležitostí. 

Pořídil jsem si nový počítač, starší notebook bych rád prodal, mám v něm ale soukromá data – kopie smluv, spoustu 
fotek a podobných věcí. Stačí data smazat odstraněním do koše a vysypáním? Kolega v práci mi tvrdí, že i přesto by 
smazané soubory někdo mohl znovu obnovit a dostat se k mým údajům. P. Vacek, Kroměříž

FOTO: Pixabay



V případě, že váš syn 
nastoupí na  brigádu 
a  podepíše dohodu 
o  provedení práce, 

zůstává ještě například otázka, zda to 
bude jediná jeho brigáda. Pokud ano, 
tak doporučuji, aby u  zaměstnavatele 
podepsal prohlášení k  dani z  příjmů, 
a  tím bude přímo u  zaměstnavatele 
uplatňovat slevu na dani na poplatníka 
a dále pak na studenta.  Setkala jsem se 
ale s případy, že u studentů brigádníků 
nechce zaměstnavatel, aby bylo pro-
hlášení podepsáno, pak je nutné, aby 
po ukončení brigády dostal syn potvrze-
ní o zdanitelných příjmech. 

Povinnost zaměst-
na vatele týkající se 
bezpečnosti a ochra-
ny zdraví při práci 
je upravena v  řadě 

právních předpisů, zejména v  zákoní-
ku práce a v nařízení vlády č. 361/2007 
Sb.
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 
zavádí v ustanovení § 102 odst. 1 zá-
kladní povinnost pro všechny zaměst-
navatele vytvářet bezpečné a  zdraví 
neohrožující pracovní prostředí vhod-
nou organizací bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a přijímáním opatření 
k předcházení rizikům, mezi která se 
řadí i riziko vysokých teplot na praco-
višti. Zákoník práce dále v ustanove-
ní § 104 odst. 3 stanovuje povinnost 
poskytovat zaměstnancům ochranné 
nápoje, pokud jsou na pracovišti ne-
vyhovující mikroklimatické podmínky. 
Tuto povinnost dále rozvádí podzá-
konný právní předpis, kterým je naří-
zení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se 
stanoví podmínky ochrany zdraví při 
práci.

Syn studuje střední školu a chce jít na brigádu. Letos mu bylo 18 let. V jednom fast foodu mu nabídli, 
že by mohl pracovat na základě dohody o provedení práce. Jak to bude v jeho případě se zdaněním? 
Když bude mít syn vlastní příjem, mohu na něj i nadále uplatňovat slevu na dani? K. M., Čáslav 

Můžete mi poradit, jak je to s bezpečnostními přestávkami a pitným režimem při extrémních ved-
rech na pracovišti? K. J., Rakovník
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V případě, že odměna na základě po-
depsané dohody o  provedení práce 
nebude vyšší než 10  000 Kč za  mě-
síc, nepodléhá tento příjem platbám 
na  zdravotní a  sociální pojištění a  je 
zdaněn srážkovou daní ve  výši 15 %. 
Následně si syn zpracuje jednoduché 
daňové přiznání a  při uplatnění pří-
slušných slev mu budou daně vráce-
ny.
Každý poplatník daně z příjmů má ná-
rok na  základní daňovou slevu, která 
se v roce 2019 rovná 24 840 korunám 
(2 070 Kč měsíčně), a  to bez ohle-
du na  skutečnost, že pracoval třeba 
po část roku.

Toto nařízení vlády upravuje požadav-
ky bezpečnosti a  ochrany zdraví při 
práci. Mezi rizikové faktory mikrokli-
matických podmínek řadí také tzv. zá-
těž teplem a stanovuje, jaké povinnos-
ti musí zaměstnavatel splnit v případě 
nadměrného horka na pracovišti.
Stanovená teplota pro kancelářskou 
administrativní práci, která je vyko-
návána vsedě s minimální pohybovou 
aktivitou (třída I podle nařízení vlády), 
je minimálně 20, maximálně 27 °C, 
pro práci vykonávanou převážně vse-
dě spojenou s  lehkou manuální prací 
rukou, jako je například pokladní (tří-
da IIa nařízení vlády), je pak stanovená 
teplota 18–26 °C. S  fyzicky náročnější 
prací se nařízená teplota snižuje a pro 
fyzicky nejnáročnější práci je stanove-
ná teplota 10–20 °C.
Na  klimatizovaných pracovištích tří-
dy I  jsou stanoveny limity pro nastave-
ní teploty klimatizace na  22–24,5 °C, 
na pracovištích třídy IIa pak na 20–23 °C. 
Zaměstnavatel také musí dodržovat roz-
díl vnějších a  vnitřních teplot, který by 
neměl překročit 5–6 °C.

Student má nárok ještě na slevu na stu-
denta, která dosahuje 4  020 Kč za  rok. 
Uplatňovat ji může až do dovršení věku 
26 let, respektive 28 let v  případě pre-
zenčního studia v doktorském programu. 
Pokud student podmínky splňuje jen 
po část roku, může slevu uplatnit pou-
ze za  tyto kalendářní měsíce – z daní 
si odečte 335 korun měsíčně. Jedinou 
výjimkou, kdy daňovou slevu na  stu-
denta využít nemůžete, je dálkové, dis-
tanční, večerní nebo kombinované stu-
dium na střední, nikoli vysoké škole. 
Co se týče vaší slevy na  vyživované 
dítě, tak výdělek studenta na možnost 
uplatnění této slevy nemá vliv.

Při překročení horního limitu teploty 
na pracovišti se situace považuje jako 
zátěž teplem. Povinnost poskytovat 
ochranné nápoje ale vzniká až při do-
sažení teploty 31 °C v  případě prací 
třídy I. V  takovém případě je zaměst-
navatel povinen poskytnout ochran-
ný nápoj v  množství 0,9 litru. Pokud 
bude u práce třídy I naměřená teplota 
například 33 °C, zvyšuje se množství 
ochranného nápoje na 1,7 litru. Množ-
ství ochranného nápoje se počítá vždy 
pro celou osmihodinovou směnu.
Ochranný nápoj má zaměstnancům 
doplnit tekutiny a minerální látky ztra-
cené při práci potem a dýcháním. V pří-
padě práce třídy I  se jako ochranný 
nápoj poskytuje přírodní minerální 
voda slabě mineralizovaná, prame-
nitá voda nebo voda splňující obdob-
né požadavky, může jí být i pitná voda
z  kohoutku. Ochranný nápoj nemusí 
být pouze voda, může se jednat o zdra-
votně nezávadný nápoj, který obsa-
huje maximálně 6,5 hmotnostních 
procent cukru, může navíc obsahovat 
látky zvyšující odolnost organizmu. 

Vysoké teploty a bezpečnostní přestávky
Právo  |  JUDr. Marie Stodolová, právnička RP OS KOVO Praha a střední Čechy

Brigáda při studiu – zdanění příjmu
Daňová odpovědna  |  Jindřiška Plesníková, specialistka úseku odborové politiky OS KOVO
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pokračování na str. 10 

Množství alkoholu v  něm nesmí pře-
kročit jedno hmotnostní procento.
Při stanovení konkrétních nároků za-
městnanců při práci v  nadměrném 
horku je potřeba rozlišovat jednotlivá 
zaměstnání především podle fyzické 
zátěže. Čím je práce fyzicky náročněj-
ší, tím vyšší nároky zaměstnancům 
nařízení přiznává. Nařízení vlády však 
stanovuje pouze minimální požadav-
ky a  zaměstnavatelé mnohdy při ex-
trémních teplotách na  pracovištích 

§ 4 
Dlouhodobě a  krátkodobě přípust-
ná doba práce, režim práce a  bez-
pečnostní přestávky 

(1) V případě, že nejsou při práci zařa-
zené do třídy IIb až V podle přílohy 
č. 1, části A, tabulky č. 1, vykonáva-
né na pracovišti podle § 3a písm. h), 
§ 3a písm. i) nebo na venkovním pra-
covišti dodrženy přípustné hodnoty 
zátěže teplem pro aklimatizovaného 
zaměstnance upravené v příloze č. 1 
k  tomuto nařízení, části A, tabulce 
č. 2, musí být uplatněn režim stří-
dání práce a bezpečnostní přestáv-
ky v  rámci dodržování dlouhodobě 
a krátkodobě přípustné doby práce 
ve  směně. Dodržení přípustných 
hodnot podle tabulky č. 2 se nevyža-
duje u práce zařazené do třídy I a IIa 
na  pracovišti podle §  3a písm. h) 
za mimořádně teplého dne, kterým 
se rozumí den, kdy nejvyšší teplota 
venkovního vzduchu dosáhla hod-
noty vyšší než 30 °C; v takovém pří-
padě musí být poskytnuta náhrada 
ztráty tekutin v  rozsahu uvedeném 
v tabulce č. 6; v případě překročení 
teploty na pracovišti 36 °C musí být 
navíc uplatněn režim střídání práce 
a bezpečnostní přestávky stanove-
ný podle výpočtu upraveného v pří-
loze č. 1 k tomuto nařízení, části B. 

FOTO: Pixabay

poskytují zaměstnancům další úlevy, 
například zkracují pracovní dobu.
Pokud teplota na  pracovišti překročí 
extrémní hodnotu 36 °C, musí zaměst-
navatel uplatnit režim střídání práce 
a poskytnout navíc bezpečnostní pře-
stávky. Doby přestávek se pak vypo-
čítávají podle speciálních vzorců pro 
jednotlivé práce podle nařízení vlády.
Navrhuji, aby si zaměstnavatel pro-
studoval nařízení vlády č. 361/2007 
Sb., zejména § 3 a § 4.

Proti nesprávnému 
vy účto vání slu žeb 
musíte pře  devším 
písem ně podat ná-
mitky. Podle zákona 
o  službách (viz dále) 
případné námitky ke 
způsobu a  obsahu 
vy účtování předloží 

příjemce služeb poskytovateli služeb 
neprodleně, nejpozději však do 30 dnů 
ode dne doručení vyúčtování, popřípa-
dě doložení podkladů příjemci služeb. 
Vyřízení uplatněných námitek musí být 
poskytovatelem služeb uskutečněno 
nejpozději do 30 dnů od doručení ná-
mitky. Mimochodem, správně by mělo 

být ve  vyúčtování uvedeno poučení 
o právu podat námitky.
Občanský zákoník, zákon č. 89/2012 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů v §§ 2235– 
–2301 upravuje nájem bytu. V § 2247 ci-
tovaného zákona jsou upraveny služby 
neboli plnění spojená s užíváním bytu. 
Pronajímatel a  nájemce si v  nájemní 
smlouvě ujednají, která plnění spojená 
s užíváním bytu nebo s ním související 
služby zajistí pronajímatel. V  případě, 
že takovéto ujednání v nájemní smlou-
vě schází, platí, že pronajímatel zajistí 
po dobu nájmu nezbytné služby. Má se 
za  to, že nezbytnými službami jsou do-
dávky vody, odvoz a odvádění odpadních 
vod včetně čištění jímek, dodávky tepla, 

Mezi mnou a majitelkou bytu vznikl spor ohledně toho, které z položek z vyúčtování mám uhradit já jako nájemce. 
V příloze je kopie vyúčtování. Když jsme spolu telefonovali, říkala jste, že ze zákona není moji povinností hradit ze 
seznamu uvedeného ve vyúčtování provozní náklady, pojištění a správní poplatek a také fond oprav, který není ve vy-
účtování, ale majitelka bytu měla za to, že to také mám hradit já. Prosím, jestli byste mohla napsat, jaké zákony s touto 
záležitostí souvisejí, abych mohla prokázat a opodstatnit své odmítnutí hradit výše uvedené poplatky. J. Č., Kuřim 

Služby spojené s bydlením, které hradí nájemce
Bydlení  |  JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR 

odvoz komunálního odpadu, osvětlení 
a úklid společných částí domu, zajištění 
příjmu rozhlasového a  televizního vy-
sílání, provoz a  čištění komínů, případ-
ně provoz výtahu. Způsob rozúčtování 
cen a úhrady služeb stanoví jiný právní 
předpis, a sice zákon č. 67/2013 Sb., kte-
rým se upravují některé otázky souvi-
sející s poskytováním plnění spojených 
s užíváním bytů a nebytových prostorů 
v domě s byty („zákon o službách“).
Z  uvedeného je patrno, že provozní 
náklady, pojištění a  správní poplatek 
a  také fond oprav nejsou a nemohou 
být službami, které je pronajímatel po-
vinen nájemci poskytnout v souvislosti 
s nájmem bytu.
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Podle všeho jste po-
dílovými vlastníky 
domu, a proto nemá-
te důvod být zapsaní 
v  rejstříku společen-
ství vlastníků a  mít 

své identifi kační číslo. Ledaže byste se 
rozhodli, že chcete učinit prohlášení 
vlastníka o rozdělení domu na jednotky 

a  místo vašeho dosavadního podílo-
vého vlastnictví domu založit spole-
čenství vlastníků jednotek a  mít dům 
v  bytovém spoluvlastnictví. Podle ob-
čanského zákoníku platí, že bytové spo-
luvlastnictví je spoluvlastnictví nemovi-
té věci založené vlastnictvím jednotek. 
Bytové spoluvlastnictví může vznik-
nout, pokud je součástí nemovité věci 

Bydlíme v domě, kde jsou čtyři byty, musíme požádat o přidělení identifi kačního čísla?
 K. L., Ústí nad Labem

Nejsme zapsaní v rejstříku společenství vlastníků
Bydlení  |  JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR 

FOTO: Pexels

Provozní náklady, pojištění a  správní 
poplatek a také fond oprav jsou nákla-
dy spojené s vlastnictvím bytu, které 
je povinen hradit vlastník bytu svému 
společenství vlastníků za  to, že byt 
vlastní, a  společenství vlastníků mu 
byt a dům, ve kterém se byt ve vlast-
nictví nachází, spolu s  pozemkem, 
na kterém dům stojí, udržuje a spra-
vuje. Konkrétně pak v  §  1180 občan-
ského zákoníku je uvedeno, že v pří-
padě, že nebylo určeno jinak (dohoda 
vlastníků), přispívá vlastník jednotky 
na  správu domu a  pozemku ve  výši 
odpovídající jeho podílu na  společ-
ných částech. Slouží-li některá ze spo-
lečných částí jen některému vlastníku 

dokončení ze str. 9

jednotky k výlučnému užívání, stanoví 
se výše příspěvku i se zřetelem k po-
vaze, rozměrům a umístění této části 
a  rozsahu povinnosti vlastníka jed-
notky spravovat tuto část na  vlastní 
náklad. Příspěvky určené na odměňo-
vání osoby, která dům spravuje, nebo 
členů jejích orgánů, na  vedení účet-
nictví a  na  podobné náklady vlastní 
správní činnosti se rozvrhnou na kaž-
dou jednotku stejně.
Vedle toho i vlastníku jednotky stejně 
jako nájemci jsou poskytovány služby 
spojené s užíváním bytu. 
Tyto služby spojené s  užíváním bytu 
jsou na  základě nájmu bytu nyní po-
skytovány vám. Nad rámec těchto 

služeb spojených s užíváním bytu prá-
vem nájmu nejste povinna nic dalšího 
hradit. 
Vlastník bytu vám předložil jeho vy-
účtování, tak jak jej obdržel od  SVJ 
(společenství vlastníků jednotek), vám 
měl předložit vyúčtování „jen“ služeb 
spojených s užíváním bytu.
Domnívám se, že i kdybyste měla v ná-
jemní smlouvě uvedeno, že máte hra-
dit provozní náklady, pojištění a správ-
ní poplatek a  také fond oprav, je toto 
ujednání v  nájemní smlouvě nicotné 
pro rozpor s právní úpravou.
Upozorňuji však, že v  případě soud-
ního sporu může soud vyslovit i  jiný 
právní názor.

dům alespoň s dvěma byty. Povinnost 
založit společenství vlastníků mají 
vlastníci jednotek v domě, kde je ales-
poň pět jednotek, z  nichž alespoň tři 
jsou ve vlastnictví tří různých vlastníků.
Naopak v domě, kde je méně než pět 
jednotek, může být společenství vlast-
níků založeno, pokud s  tím souhlasí 
všichni vlastníci jednotek.



Putování přes nudapláž k baroknímu 
mostu
Tentokrát vás v  tipech na výlety vez-
meme do krajiny České Kanady. Prv-
ní výlet nás zavede do  osady Jindřiš 
na Jindřichohradecku.
Do  Jindřiše nás z okresního města do-
praví úzkorozchodný vláček s  rozcho-
dem kolejnic 760 mm. Protože je tro-
pické vedro, vydáme se rovnou k místní 
pískovně osvěžit se ve  zdejším přírod-
ním koupališti. Milovníky koupání sem 
lákají písečné vstupy do vody a dostatek 
klidu. Pískovna totiž postupně zarůstá, 
a  tak nabízí desítky menších plážiček 
třeba pro celou rodinu nebo naopak 
jen pro dva. Levou stranu pískovny si 
navíc oblíbili vyznavači naturismu. 
Po  osvěžení se vydáváme po  červené 
turistické značce do osady Jindřiš, která 
je součástí obce Rodvínov. Dominan-
tou Jindřiše je kamenný barokní silniční 
most přes Hamerský potok. Most po-
chází z 18. století. Měří 15 metrů a jeho 
dva oblouky mají rozpětí přibližně pět 
metrů. Nad hlavním pilířem je umístě-
na plastika svatého Jana Nepomuckého 
z roku 1856. 

Za pozornost stojí také kaple Nanebe-
vzetí Panny Marie. Jde o pseudogotic-
kou jednolodní stavbu s hodinovou věží 
z roku 1894. Na místě bývalé malé ba-
rokní kapličky ji postavil Václav Reisner.   
Po návštěvě osady se vydáváme do Jin-
dřišského údolí. Údolím protéká Ha-
merský potok, v jehož okolí se vyskytuje 
velké množství chráněných rostlin i ži-
vočichů. Dno tvoří vlhké zarůstající lou-
ky a  svahy jsou porostlé zachovanými 
suťovými lesy. Atmosféru místa dotváří 
funkční mlýnský náhon. Lokalitu vykou-
pil od soukromých vlastníků Český svaz 
ochránců přírody v  rámci kampaně 
„Místo pro přírodu“. 

Zarostlý Vítkův hrádek
Naše putování zakončíme u obce Bla-
žejov, kde se vyšplháme do prudkého 
kopce ke  zřícenině Vítkův hrádek. Jde 
pravděpodobně o  jeden z  nejstarších 
hradů postavených Vítkem z  Hradce. 
Stavba pochází z první poloviny 13. sto-
letí. V roce 1267 ho Vítek věnoval řádu 
německých rytířů. Je uváděn jako pustý 
již v roce 1458. Z hradu s trojúhelníko-
vým půdorysem se zachovaly jen zbytky 
hradby a paláce.

Tipy na výlet
Objevujte s námi zajímavá místa a památky České republiky, které vás rozhodně
přesvědčí o tom, že žijeme  na jednom z nejkrásnějších míst planety
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Nebojte se Krvavého rybníka 
Ve druhém výletě se podíváme k takto 
strašidelně pojmenovanému rybníku. 
Na cestu se vydáme opět ze stanice úz-
kokolejné dráhy, tentokrát ze zastávky 
Malý Ratmírov.

Červená značka nás po  chvíli chůze 
dovede k Ratmírovskému rybníku. Jde 
o  jeden z nejstarších rybníků na  Jind-
řichohradecku, založen byl zřejmě již 
ve 13. století. Dnes se jedná o oblíbe-
nou rekreační oblast s  řadou možnos-
tí ke  koupání i  kempování. Za  Ratmí-
rovským rybníkem pokračuje červená 
značka lesem a přechází úzkorozchod-
nou železniční trať. Všude kolem jsou 

lesy plné borůvek, které v  tomto hor-
kém počasí výborně osvěží. Přibližně 
po třech kilometrech chůze od železnič-
ní zastávky dorazíme ke Krvavému ryb-
níku. Pokud vás teď zamrazilo v zádech 
při představě, co vše se na tomto místě 
muselo odehrát, když dostalo takový 
název, pak buďte klidní. Rybník nese 
jméno podle barvy svého hlinitého 
dna. Rybník je dnes součástí chráněné 
přírodní památky Krvavý a  Kačležský 
rybník. Rostou či žijí tu druhy mnoha 
vzácných a  ohrožených druhů rostlin 
a živočichů – například kapraď hřebeni-
tá, leknín bělostný, všivec lesní a ostřice 
plstnatoplodá, škeble rybničná, seka-
vec písečný, skokan ostronosý, skokan 
krátkonohý a  vydra říční. Je tedy zřej-
mé, že jde opravdu o vzácnou lokalitu.

Úzkorozchodná železnice z roku 1897
Kousek za  Krvavým rybníkem vymě-
níme červenou značku za  žlutou a  ta 
nás po  pár desítkách metrů dovede 
k  cíli dnešního putování, na  zastávku 
Střížovice. Zde si nás po  chvíli opět 
„vyzvedne“ úzkorozchodná mašinka, 
aby nás po unikátní trati dovezla zpět 
do Jindřichova Hradce.

Úzkorozchodná železniční trať Jindřichův 
Hradec – Nová Bystřice měří 33 kilo-
metrů. Díky úzkému rozchodu koleje 
760 mm, takzvaný bosenský rozchod, 
a díky přírodě České Kanady, kudy drá-
ha prochází, je vyhledávanou turistickou 
atrakcí. Zprovozněna byla v roce 1897. Je-
jím majitelem tehdy byla akciová společ-
nost Localbahn Neuhaus – Neubistritz, 
ale přepravu zajišťovaly rakouské státní 
dráhy a  od  roku 1918 Československé 
státní dráhy. V roce 1925 byla dráha ze-
státněna. Od  roku 1998 je vlastníkem 
společnost Jindřichohradecké místní 
dráhy. Více informací najdete na adrese 
www.jhmd.cz. 

Text a foto: Vilém Flášar



Všechny benefity
na jednom místě 
Cafeteria vám dá konkurenční výhodu pro náročné uchazeče.

www.upcz.cz Potěšení 
každý den



Chcete pěkný tip na prázdninový výlet 
s  dětmi? Vezměte je do  vědeckých 
parků, děti se v nich velmi zábavnou 
formou poučí a  získají zážitky 
minimálně na  celé prázdniny. Vždyť 
které z našich ratolestí by si nechtělo 
například popovídat s  robotem, 
vyzkoušet si práci v televizním studiu 
nebo se nechat okouzlit 3D projekcí.

iQport Praha
Vědecký park donedávna v  Praze chy-
běl. Během prázdnin však už takový 
park můžete navštívit i v hlavním městě. 
Najdete ho na náplavce na Výtoni, kou-
sek vedle železničního mostu, a to přímo 
na řece. Jako lákadlo působí robot, jehož 
hlava zve na plakátu k návštěvě. Vědych-
tivé publikum baví v parku hned dva ro-
boti, jde o roboty Pepper, které můžeme 
potkat třeba i  na  pražském letišti. Lze 
s nimi komunikovat a dávat jim nejrůz-
nější otázky. Klidně robota vybídněte 
třeba k tomu, aby zatancoval a vybral si 
jeden ze tří druhů tanců. Navíc je mož-
né si s robotem pořídit selfíčko, i na to je 
připravený. Mezi další nevšední atrakce 
patří adrenalinem nadupaná virtuální 
realita. Maximálně reálné zážitky nabí-
zí jízda na horské dráze, na motorce či 
kajaku. V parku si vyzkoušíte, jaké je to 
jamovat s kapelou, nebo se na celé řadě 
názorných pokusů dozvíte, jak fungují 
nejrůznější fyzikální jevy. Poučíte se také 

o vývoji země, o vývoji člověka, ale třeba 
i o  tom, jak si plasty zamořujeme tuto 
planetu, přičemž žádná jiná v dohledu 
není… Určitě zajímavý pro vás bude zá-
žitek z nakloněné roviny, která simuluje 
potápějící se Titanik, věřte, že vám z ní 
bude pěkně úzko!

iQLANDIA
Představte si, že v Liberci najdete jeden 
z největších vědeckých parků u nás. Je 
to park iQLANDIA, kde se můžete ko-
chat například v  planetáriu, zažít kos-
mický výcvik nebo si popovídat s huma-
noidním robotem. 
V části vyhrazené pro nejmenší pod ná-
zvem iQPARK se malí badatelé nadše-
ně vrhnou do nejrůznějších prolézaček 
a skládaček a větší děti budou žasnout 
nad stovkami interaktivních exponátů, 
díky kterým se pro ně věda stane vel-
kou zábavou. 

Ani zde nechybí pódium pro kapely, 
takže si každý může vyzkoušet, jaké je 
to stát před plným sálem. Své budoucí 
povolání naleznou děti třeba při práci 
v televizním studiu nebo mohou zkusit, 
jaké to je být hasičem.  Kromě toho ná-
vštěvníky upoutá spousta speciálních 
akcí, v  létě je dokonce možné sem své 
potomky poslat i na tábor. Nudit se sto-
procentně nebudou! 

Techmania Science Center
I plzeňský vědecký park vypadá velkole-
pě, najdete tu třeba první 3D planetá rium 
u nás, které nabízí dvoj- a trojrozměrné 
projekce na  kulovou plochu. Samotná 
projekce má jedno z nejjemnějších roz-
lišení ve  3D na  světě, sál disponuje 90 
polohovacími sedadly. Během promítání 
je možné navštívit až 140 000 hvězd. Děti 
se v  parku mohou zapojit do  únikové 
hry Útěk z laboratoře, nebo se zúčastnit 
akce v unikátním sále, kde se vznáší obří 
svítící globus, který je možné ovládat 
dotykem. Jde o  technologii Science On 
Sphere, podobných sálů je na celém svě-
tě prý jen několik. Takto lze sledovat buď 
krátké fi lmy, například Návrat na Měsíc, 
Den a noc, Satelity, Vznik Měsíce, nebo 
Stopy od NASA, případně animace. Na-
víc se v parku každý den konají vědecké 
show, třeba na  téma demonstrace Van 
de Graafova generátoru, parního stroje 
nebo tekutého dusíku. 

Vida!
Brněnský vědecký park má hezké jmé-
no „Vida!“. Park se nachází v prostorách 
brněnského výstaviště a na návštěvníky 
v něm čeká 170 jedinečných exponátů 
na ploše 5 000 m2, které jim přiblíží, jak 
vlastně funguje svět kolem nás. Exponá-
ty jsou rozřazené do  tematických celků 
Planeta, Civilizace, Člověk, Mikrosvět 
a Dětské science centrum pro děti od 2 
do 6 let. V parku probíhají každý den vě-
decké show, navštívit můžeme víkendo-
vé labodílny, promítání 3D fi lmů a  letní 
workshopy.  I sem lze děti poslat na pří-
městský tábor a v průběhu roku do nej-
různějších kroužků. V současné době je 
otevřena nová výstava Haló s názornými 
ukázkami různých možností, jak doručit 
zprávu. Centrum ale není zaměřeno 
pouze na děti, při večerních akcích pro 
dospělé je v provozu i místní bar.
 Michela Kadlecová

Vědecké parky vzbudí nadšení dětí i dospělých

Soutěž Kováka o vstupenky do libereckého science centra iQLANDIA
Vážení čtenáři, ve spolupráci se science centrem iQLANDIA jsme pro vás připravili soutěž o celkem šest vstu-
penek na tuto nevšední atrakci. Pro jejich získání musíte co nejpřesněji zodpovědět soutěžní otázku a svoji 

odpověď zaslat do 29. 7. na e-mail: novakova.miloslava@cmkos.cz.

Soutěžní otázka: 
Kolik členů má Odborový svaz KOVO?

Prozradit můžeme, že v úvahu bereme pouze platící členy a jejich počet je vyšší než 80 000 a nižší než 100 000. 
Z odpovědí, které se co nejvíce přiblíží správnému počtu, vylosujeme tři výherce, z nichž každý obdrží dvě vstupenky. 

Výhru zašleme poštou, proto nezapomeňte v e-mailu spolu s odpovědí uvést svoji přesnou poštovní adresu a případně 
také mobilní kontakt.

Bližší informace o nabídce science centra iQLANDIA získáte na adrese www.iqlandia.cz

ZDROJ: IQPORT PRAHA

ZDROJ: IQLANDIA
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Gurmánské směsi pro letní grilování

MARINÁDY NA MASO
Tyto marinády jsou určeny převáž-
ně na kuřecí, vepřová a hovězí masa. 
Všechny níže uvedené ingredience 
smícháme, omyté, na  plátky či men-
ší kousky nakrájené maso vložíme 
do marinády a necháme odležet nejlé-
pe do druhého dne. Do marinády po-
užíváme slunečnicový či olivový olej, 
bylinky můžeme použít jak čerstvé, 
tak sušené.

Hořčičná marináda:
4 lžíce oleje, 2 lžíce kečupu, 1 lžíce 
kremžské hořčice, sójová omáčka, 
5 stroužků česneku (prolisovat), čers-
tvá bazalka (nasekat), červená papri-
ka, kari, sůl.
Jogurtová marináda:
250 g bílého jogurtu, 1 lžíce kečupu, 
1 lžíce oleje, 1 lžička červené papri-
ky, čerstvá bazalka (nasekat), sójová 
omáčka, sůl.
Medová marináda:
2 lžíce oleje, 4 lžíce kečupu, 1 lžíce 
medu, sójová omáčka, 3 stroužky 
česneku, cibule (najemno nakrájená), 
oregano, bazalka, skořice mletá, sůl.
Bylinková marináda:
4 lžíce oleje, pepř mletý, cibule (najem-
no nakrájet), 2 lžíce sójové omáčky, 
2 stroužky česneku (prolisovat), čerstvá 
petrželová nať a pažitka (nasekat), sůl.
Česneková – mleté maso
3 lžíce dijonské hořčice, 2 lžíce tekuté-
ho medu, 1 lžíce sójové omáčky, ½ lží-
ce citronové šťávy, 5 stroužků česne-
ku, mletý pepř.
Hořčici prošleháme s rozehřátým me-
dem, omáčkou a  šťávou. Do  směsi 
vmícháme utřený česnek se solí a pe-
přem. Marinádu necháme v  lednici 
30 minut odstát.

MARINÁDY NA RYBY
Marináda je určena na  ryby sladko-
vodní i mořské, do marinád je vhodné 
používat olivový olej a čerstvé bylinky, 
které dodají pokrmu nezaměnitelnou 
chuť a vůni.
Česneková marináda:
3 lžíce oleje (nejlépe olivového), 0,5 dl 
bílého vína, 3 stroužky česneku (proli-
sovat), pepř bílý, citronová šťáva, po-
kud marinujeme mořské ryby, může-
me přidat čerstvou bazalku, sůl.
Pikantní marináda:
3 lžíce oleje, 1 chilli paprička (najemno 
nakrájet, popř. nastrouhat, může být 
i sušená), 2 stroužky česneku (proliso-
vat), čerstvá petrželová nať a bazalka 
(nasekat), sůl.
Bylinková marináda:
4 lžíce oleje, 2 stroužky česneku (proli-
sovat), čerstvá petrželová nať a bazal-
ka (nasekat), mladá cibulka (najemno 
nasekat, popř. nastrouhat), bílý pepř, 
sůl, 3 lžíce oleje (nejlépe olivového), 
5 stroužků česneku (prolisovat), čerstvá 
bazalka a petrželová nať (najemno na-
sekat), cibule (najemno nakrájet), citro-
nová šťáva, sůl, zeleninu necháme při-
bližně hodinu naloženou v marinádě.
Marináda nadivoko:
4 lžíce oleje, 4 stroužky česneku (pro-
lisovat), 2 lžičky sladké papriky, drce-
né koření (bobkový list, nové koření, 
jalovec), sůl.
Koprová marináda:
4 lžíce oleje, citronová šťáva, bílý pepř, 
čerstvý kopr (nasekat), sůl.

STUDENÉ OMÁČKY K MASU, RYBÁM 
A ZELENINĚ
Jogurtová omáčka:
500 g bílého jogurtu (můžeme použít 
i  zakysanou smetanu), čerstvá pažit-
ka, petržel a bazalka (nasekat), citro-
nová šťáva, 3 stroužky česneku, sůl.
Tatarská omáčka:
Majonéza, kyselé okurky (nastrouhat), 
cibule (najemno nakrájet), pepř mletý, 
nálev z okurek, sůl.
Omáčka z nivy:
200 g bílého jogurtu, 200 g zakysané 
smetany, 2 stroužky česneku (proliso-
vat), čerstvá bazalka, pažitka a  petr-
želová nať (nasekat), 120 g strouhané 
nivy, sůl. Místo nivy můžeme použít 
strouhaný eidam nebo hermelín.

Citronová omáčka:
200 g bílého jogurtu, 200 g zakysané 
smetany, 2 stroužky česneku, čerstvá 
meduňka (nasekat), citronová šťáva, 
bílý pepř, sůl.
Křenová omáčka s jablkem:
200 g zakysané smetany, 3 lžíce čer-
stvě nastrouhaného křenu, 1 jablko 
(najemno nastrouhat), 1 snítka kopru 
(nasekat), sůl.
Libečková omáčka:
200 g zakysané smetany, 2 lžíce majo-
nézy, čerstvé lístečky libečku (najem-
no nasekat), 3 stroužky česneku (pro-
lisovat), citronová šťáva, bílý pepř, sůl.

 Miloslava Nováková

Vůně pečínky prostoupené voňavými silicemi z koření a čerstvých bylinek, zelenina – nebo i ovoce – grilované 
na roštu… Tak to je ve zkratce symbol léta tak, jak jej v posledních letech preferuje většina z nás. Naprostou 
nezbytností při grilování jsou ovšem marinády a  studené omáčky. Jedině ty vám pomohou vyčarovat 
z obyčejné krkovičky manu nebeskou a z žábovitě zelené cukety pokrm, nad nímž by úžasem pobledl i sám 
Pohlreich. Přinášíme vám několik tipů, jak si tyto doslova zázračné gurmánské směsi připravit.

FOTO: Pexels

FOTO: Pexels

FOTO: Pexels



Již od 1 530 Kč ročně (128 Kč měsíčně)

V případě zájmu či dotazů kontaktuje naše specialisty
T: 222 390 892
E: benefity@renomiabenefit.cz
www.renomiabenefit.cz/oskovo

Získejte kvalitní a výhodné pojištění 
díky členství v OS KOVO

Cestovní pojištění

Pojištění Vaší dovolené se slevou 55 %
� Široký výběr limitů od 2,5 mil. Kč do 500 mil. Kč
� Asistenční služby
� Pojištění odpovědnosti za škodu
� Pojištění zavazadel
� Pojištění cestování letadlem (odškodné za zpoždění)
� Telefonní tlumočení při styku s úřady

� Evropa nebo celý svět
� Léčebné výlohy s limitem 30 mil. Kč
� Asistenční služby
� Právní výlohy
� Pojištění zavazadel

� Storno cesty
� Úrazové pojištění
� Spoluúčast při škodě

na půjčeném vozidle
� Zimní sporty

Můžete si připojistit:
Rizikové sporty, Storno cesty, Pojištění „Drink povolen“ Spoluúčast při škodě na půjčeném vozidle

Celoroční cestování bez starostí
Roční karty jako nejvýhodnější řešení pro ty z Vás, kteří cestují do zahraničí pravidelně. Ať už cestujete pracovně 
nebo soukromě, za poznáním nebo sportem, vždy jste chráněni a před cestou na pojištění již nemusíte myslet.

Na základě Vaší zpětné vazby, které si velmi ceníme, rozšiřujeme úrazové pojištění i na případ nemoci. Pojištění Vám nově
pokryje dočasnou pracovní neschopnost a hospitalizaci důsledkem úrazu i nemoci, a to opět ve třech variantách.

Vylepšujeme produkt 
úrazového pojištění



Správné znění tajenky z  čísla 11: Letní pohodu vám přináší křížovky TV Pohoda. Správně luštila a potřebné štěstí při 
losování měla Iveta Příhodová ze Zábřehu. Blahopřejeme! Získává výhru od vydavatelství Enigma, které připravuje naši křížovku 
a je také vydavatelem časopisu Křížovky pro každého, jehož další čísla vycházejí 16. a 30. července. Na tajenku z tohoto čísla 
čekáme do 29. července 2019 na doručovací adrese redakce nebo na e-mailu novakova.miloslava@cmkos.cz.
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