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Mezinárodní spolupráce zvyšuje sílu odborů
Od počátku kampaně Together at Work je v Kováku zmiňována evropská průmyslová odborová federace industriAll Europe.
O jakou organizace přesně jde a jaké jsou její aktivity v kolektivním vyjednávání?
IndustriAll European Trade Union je organizací nezávislých a demokratických odborových svazů reprezentujících manuální
a nemanuální zaměstnance v kovoprůmys-

lu, chemickém, energetickém, hornickém,
textilním, oděvním a obuvnickém sektoru
a v návazných odvětvích. V současné době
tvoří členskou základnu 180 národních od-

borových uskupení z 38 evropských zemí,
které reprezentují sedm milionů pracujících žen a mužů.
IndustriAll má tři politické výbory – Výbor
pro kolektivní vyjednávání a sociální politiku (dále jen VKV), Výbor pro podnikovou
politiku a Výbor pro průmyslovou politiku. Právě první ze jmenovaných výborů je
garantem probíhající kampaně a má nejužší vztah ke kolektivnímu vyjednávání.
Právě proto se jeho poslání a aktivitám věnuje tento článek.
Hlavními oblastmi činnosti VKV jsou (dle rezoluce schválené ustavujícím kongresem):
■
■
■
■
■
■
■

Zasedání Východního regionu industriAll v Budapešti se zúčastnili také zástupci OS KOVO. FOTO: (VASAS)

Mzdová politika
Pracovní doba
Riziková zaměstnanost
Evropské rámcové dohody
Společné požadavky
Otázky sociální politiky
Zaměstnanost a jistota pracovních míst

VKV koordinuje kolektivní vyjednávání
prostřednictvím nástrojů, ke kterým patří
pokračování na straně 3 

Utlumení ocelářství v Evropské unii zelené Evropě
nepomůže, o místa přitom mohou přijít statisíce lidí
Zástupci odborů největších hutních firem Moravskoslezského kraje (G6) se sešli v pátek 1. listopadu na zasedání ve Frýdku-Místku. Za účasti vládního zmocněnce pro Moravskoslezský kraj Ing. Jiřího Cieńciały, zástupce Ocelářské Unie ČR Daniela
Urbana, náměstka krajského hejtmana Ing. Jakuba Unucky a předsedy Odborového svazu KOVO Jaroslava Součka jednali zejména o nepříznivé situaci v evropském ocelářství a o společném postupu při apelaci na vládu ČR a orgány EU pro zachování
výroby oceli v Moravskoslezském kraji.
Zasedání G6 předcházelo jednání zástupců vlády, kraje, inspektorátu práce, hospodářské komory a odborů u kulatého stolu,
které proběhlo ve středu 30. října pod
patronátem ČMKOS v Karviné. Rozhovorů
o budoucnosti zaměstnanosti v Moravskoslezském kraji se zúčastnili předseda
ČMKOS Josef Středula a předseda
OS KOVO Jaroslav Souček. „Dohodli jsme
se, že zástupci kraje společně s odbory
budou tlačit na naši vládu, aby učinila opatření ve prospěch Moravskoslezského kraje.
Naši polští nebo slovenští sousedé si v EU

vyjednali pro průmysl spoustu výjimek. Bohužel, Česká republika v době vstupu do
EU nic podobného neudělala, což nyní přináší problémy,“ uvedl předseda Souček.
Evropský ocelářský průmysl čelí přívalu levné oceli ze zemí, které nerespektují ekologické limity a výrobu oceli dotují ze státního rozpočtu, evropská ocel se tím stává
nekonkurenceschopná. Zástupci odborů
se na zasedání G6 shodli na několika základních bodech, které jsou klíčové pro záchranu ocelářství v ČR. Patří mezi ně např.
pokračování na straně 2 

Na zasedání G6 jednali odboráři o budoucnosti
ocelářství.
FOTO: (Jaroslav Souček)
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nutnost úpravy systému EU pro obchodování s emisními povolenkami, sociální
program po vzoru Německa na ochranu
pracovních míst v ocelářském průmyslu
nebo zvýšení cel na dovoz oceli pomocí uhlíkového cla. „Přestože se kvóty na dovoz
oceli do EU na základě protestů ocelářů nezvedly o plánovaných 5 %, ale pouze
o 3 %, je tím stále výroba oceli v EU vážně ohrožena. Ekologické limity, které EU

všem evropským ocelářům předepisuje,
neplatí pro Čínu, Indii nebo Rusko. Pokud se v EU ocelářství utlumí, zmíněné
země vyprodukují exhalace za nás a skleníkové plyny se vzdušnými proudy snadno
rozšíří i nad Evropu. Ekologické problémy
Evropy se utlumením ocelářství nevyřeší,“
dodal ke snahám EU o „zelenou Evropu“
předseda Souček.
S poklesem těžby černého uhlí v ČR jsou
oceláři postaveni před otázku, kde vzít

vhodné uhlí pro výrobu koksu potřebného k výrobě surového železa. Na zasedání
G6 zazněly některé varianty alternativních
zdrojů tepla jako řešení nejen pro oceláře,
ale i pro celý Moravskoslezský kraj. „Některé návrhy počítají s vytvořením energetické
jednotky pro využití metanu, počítají také
s využitím geotermálního tepla, ve hře je
i využití uhlí pro výrobu vodíku jako zdroje energie,“ přiblížil jednání G6 předseda
OS KOVO Jaroslav Souček.
(mia)

Mladí odboráři z Česka i Německa chtějí žít v lepší Evropě
Otázkám současné EU a především tomu, jakou roli by ve sjednocené Evropě mladí odboráři a odborářky měli sehrát, se věnoval
mezinárodní seminář „Evropa roku 2019“, který proběhl ve dnech 18. až 20. října v hotelu Olšanka v Praze. Akci připravily Odborový svaz KOVO (OS KOVO) a německá odborová centrála DGB za podpory nadace Friedrich-Ebert Stiftung. Semináře se zúčastnili
zástupci mladých odborářů z DGB, Ver.di a IG Metall, českou stranu reprezentovali Mladí kováci OS KOVO.
Páteční zahájení semináře bylo pod vedením místopředsedy OS KOVO Tomáše
Valáška a vedoucího přeshraničních vztahů DGB Bavorsko Petra Arnicana věnováno otázce postavení odborů a uplatňování
sociálního dialogu v evropském kontextu.
Účastníci semináře diskutovali především
o rozdílech mezi východem a západem
(platová opona, stejná mzda za stejnou
práci, jednotná minimální mzda) a mezi
německými a českými odbory. Věnovali se
rovněž tématům „Silná EU“ (sociální Evropa, zamezení daňovým únikům, posílení
demokracie) a „Jednota“ (solidarita a jak
lépe spojit evropské odboráře).
Sobotní pokračování semináře tematicky
navazovalo na problematiku evropských
odborů přednáškou Petra Arnicana „Evropa roku 2019: struktury, aktéři, konflikty
a výzvy se zvláštním přihlédnutím k odborovým tématům“. Mladí odboráři společně
analyzovali vzestup pravicového extremismu a populistických stran a další problémy, kterým Evropská unie čelí. Zejména
upozornili na rozložení politických sil v Evropě, které v posledních letech určuje radikální změnu směru, jak je patrné například
v Maďarsku, Rakousku, Polsku, Německu či
České republice. Sobotní seminář zakončili
prohlídkou centra Prahy. Odboráři, provázení Patrikem Eichlerem, výkonným ředite-

Semináře v Praze se zúčastnili mladí odboráři z Česka i Německa.

lem Masarykovy demokratické akademie,
navštívili místa spjatá s osobnostmi odborového hnutí.
O evropských odborových strukturách
a účasti odborů ve strukturách EU hovořil
Tomáš Valášek na závěrečném nedělním
setkání. Mimo jiné informoval mladé odboráře o nedávné aktivitě OS KOVO, který
inicioval společné setkání kolegů z polského odborového svazu Solidarność, slovenského Odborového zväzu KOVO a zástupců

Účastníci semináře vyjádřili podporu kampani „Together at Work“.

FOTO: (Tomáš Valášek)

FOTO: (Tomáš Valášek)

Ocelářské unie, polské unie HIPH a U.S.
Steel Košice ze Slovenska. Výsledkem tohoto jednání byla společná deklarace, která se věnuje ochraně hutnictví v Evropě
a byla zaslána Evropské komisi, Evropskému parlamentu, národním vládám, evropským odborům i zaměstnavatelům.
Na semináři se mladí odboráři seznámili s odborovou prací na mezinárodní úrovni, neocenitelná byla možnost osobních
setkání a výměny informací se zahraničními kolegy. Poznatky z přednášek a diskuzí umožní zástupcům odborů z obou zemí
účinně se zapojit do společného úsilí za
lepší Evropu. Seminář DGB a OS KOVO –
Evropa roku 2019 položil základy k dalším
podnětným setkáním. Za Komisi mladých
OS KOVO tímto děkuji všem organizátorům semináře a vystupujícím za perfektně
odvedenou práci. Děkuji také mladým odborářům z obou zemí za aktivní a zodpovědný přístup.
(Ondřej Bujok, red)
Regionální pracoviště
OS KOVO pro Plzeňský
a Karlovarský kraj sídlí na
nové adrese:
Keřová 320/9
301 00 Plzeň
S tím dochází s platností od 1. 11. 2019 ke
zrušení pevné telefonní linky 377 223 620.
Ostatní mobilní čísla zůstávají v platnosti.
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především takzvaný 1. a 2. společný požadavek, Charta pracovní doby, Mzdové
koordinační pravidlo a nově též Poziční
dokument k důchodům. Kromě toho industriAll prostřednictvím sítě Eucoban analyzuje výsledky kolektivního vyjednávání
v jednotlivých zemích a poskytuje aktuální informace z vyjednávání. Na jednáních
a prostřednictvím interních médií dále
zprostředkovává výměnu zkušeností a seznamuje s dobrými příklady z kolektivního
vyjednávání napříč Evropou.
1. společný požadavek pochází ještě z doby, kdy samostatně působila Evropská
federace kováků, která se v roce 2012
spojila s dalšími průmyslovými svazy do
organizace industriAll Europe, a týká se
oblasti vzdělávání a školení. Cílem je garantovat v kolektivních smlouvách zaměstnancům právo na další vzdělávání
a také zapojit do přípravy vzdělávacích aktivit odbory. Do kolektivních smluv jsou tedy

Jako generální tajemník industriAll byl zvolen
Luc Triangle.
FOTO: (industriAll)

doporučována ujednání, která by zajistila
celoživotní vzdělávání zaměstnanců na náklady zaměstnavatelů.
2. společný požadavek z roku 2012 nese
název Za jistější práci, proti rizikové zaměstnanosti. Cílem vyjednávání tak musí
být minimalizace pro zaměstnance negativních dopadů nejistých forem práce, kterými jsou v ČR především agenturní práce,
pracovní poměry na dobu určitou nebo
takzvaný švarcsystém. Do kategorie nejistých prací patří i nové formy práce související se zaváděním digitálních technologií
(například tzv. platformová práce – neformální práce založená na digitálních platformách typu Uber, Deliveroo či Handy,
kterou si lidé vydělávají plněním jednorázových úkolů).
Původní Charta k pracovní době doznala změn na poslední konferenci kolektivního vyjednávání industriAll, která se konala
v minulém roce v Bratislavě. V tomto dokumentu jsou stanoveny společné standardy
pro pracovní dobu ve prospěch pracovníků. Mezi takové standardy patří například
povinnost registrovat každou odpracovanou hodinu včetně přesčasových, zavádění
flexibilních režimů práce pouze prostřednictvím kolektivních smluv, a to co nejvíce
ve prospěch zaměstnanců, podpora opatření ke slaďování profesního a soukromého
života, zajištění dostatečného odpočinku
včetně práva na odpojení se, tedy možnost
vypnout služební mobil a zapomenout na
pracovní e-maily nebo zásada, že odborná
příprava probíhá v pracovní době a nikoli
ve volném čase zaměstnanců.
Mzdové koordinační pravidlo vzniklo
již v roce 1998, přeformulováno bylo v roce 2018. Text pravidla v zásadě znamená,
že se odborům doporučuje požadovat při
mzdovém vyjednávání kompenzaci jak za
inflaci, tak za růst produktivity práce. Nic-

méně se v novém textu konstatuje, že oba
makroekonomické ukazatele, inflace a produktivita, jsou pro východoevropské země
nedostatečné. Jedním z problémů je, že
produktivita v těchto zemích je často zkreslena nadnárodními podniky, které stanovují ceny na úrovni, jež pokrývá ve východních
podnicích jen výrobní náklady, které jsou
většinou nižší než tržní ceny. Tyto ceny nejsou spravedlivé a produktivita na Východě
se pak zdá být nižší, než ve skutečnosti je.
Kromě toho mají východní země podle statistik výrazně nižší výdělky v paritě kupní
síly (PPS) a mzdové podíly HDP než západní
země. Je tedy zapotřebí dalších ukazatelů,
které by posunuly východní mzdy směrem
nahoru a vyrovnaly úrovně mezd a mzdových podílů na Východě a na Západě. Vývoj
na Východě by také přispěl ke snížení sociálního dumpingu na Západě.
Nejnovějším materiálem sloužícím ke koordinaci kolektivního vyjednávání je dokument Požadavky na moderní důchodový
systém. V dokumentu jsou stanoveny požadavky, které by měl moderní důchodový
systém splňovat. Důchodový systém by tak
měl poskytovat přiměřenou náhradu ve
stáří a měl by zabraňovat chudobě ve stáří,
dávky by měly být pravidelně valorizovány
tak, aby se hodnota důchodu nesnižovala. Pro výpočet důchodu by měla být také
zohledněna období, kdy občan do systému nepřispívá, protože vykonává jiné společensky uznávané činnosti (péče o dítě,
apod.). Zaměstnanci, kteří vykonávají náročná pracovní místa, musí mít možnost jít
do důchodu dříve, než je oficiální důchodový věk, aniž by ztratili plné nároky na důchod. A pokud existují důchodové fondy,
měli by být sociální partneři zapojeni do jejich správy.
(ap, red)

ČMKOS připravilo výstavu „Deset dnů ke generální stávce“
Českomoravská konfederace odborových
svazů (ČMKOS) připravuje akce k připomenutí 30. výročí stávkových výborů odborů.
Před třiceti lety 27. listopadu proběhla po
celém tehdejším Československu generální stávka pod heslem „Konec vlády jedné
strany“, do které se zapojila většina podniků a institucí. Listopad 1989 byl startovacím mechanismem celospolečenských
změn a odbory nestály bokem. Do stávky, kterou organizovaly stávkové výbory,
ustavované v jednotlivých podnicích a závodech, se zapojilo na 75 % občanů. Toho
dne se také na Václavském náměstní sešlo
až 300 000 občanů k vyjádření odporu proti totalitnímu režimu. Generální stávka definitivně rozhodla o osudu komunistického
režimu. Stávkové výbory sehrály v listopadové revoluci rozhodující úlohu a jejich členové se stávali přirozenými zakladateli nových odborů.
ČMKOS připravuje ve spolupráci s Městskou částí Praha 3 a vedením domu Radost
výstavu „Deset dnů ke generální stávce“.
Expozice přibližuje klíčovou roli zaměstnanců a stávkových výborů v roce 1989,

které se společně s mnoha odborovými organizacemi významně podílely na přípravě
generální stávky. Výstava proběhne od 11.
do 29. listopadu v Café Radost, Dům Radost, nám. W. Churchilla 2. V pondělí 11. listopadu bude výstava otevřena od 15.00 do
18.00 hod., dále po–pá 8.00–18.00.
Přednáška „Máme toho dost! Generální
stávka 27. listopadu 1989 a vytváření no-

vých odborů“ nastíní vznik a činnost stávkových výborů, které organizovaly generální stávku a poté se zasloužily i o rozbití
prorežimních odborových struktur a vznik
nových demokratických odborů.
Přednáška se uskuteční ve středu 27. listopadu od 17.00 hod. ve velké zasedací
místnosti Domu Radost, náměstí Winstona
Churchilla 2.
(red)

FOTO: (ČMKOS)
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Okénko do regionu | Mgr. Jiří Grim, vedoucí RP Brno

Regionální pracoviště v Brně se bude stěhovat
Regionální pracoviště v Brně (RP Brno) jako jedno z odborných pracovišť OS KOVO pomáhá organizovat a zajišťovat činnost tří volebních obvodů Krajského sdružení OS KOVO JMK (KS OS KOVO JMK). RP Brno poskytuje konzultační a praktickou pomoc základním organizacím (ZO) a členům OS KOVO v oblasti právních služeb, kolektivního
vyjednávání a BOZP. S výjimkou kolektivního vyjednávání zajišťujeme prostřednictvím našich specialistů uvedené služby také ZO a členům OS KOVO v působnosti RP Zlín. Členové OS KOVO v působnosti RP Brno jsou evidováni v 70 organizačních jednotkách, 48 základních organizacích a ve 22 seskupeních členů OS KOVO evidovaných
na regionálním pracovišti. Prostřednictvím těchto organizačních jednotek působí OS KOVO u 87 zaměstnavatelů.
V letošním roce došlo k obměně zaměstnanců na pozici specialista pro oblast mezd a kolektivního
vyjednávání. V dubnu kolegu Ing. Františka
Kocába nahradil Ing. Richard Zouhar. Touto změnou by měl být dovršen proces stabilizace zaměstnanců v RP Brno na delší
časové období. V současné době je připravena a odsouhlasena kupní smlouva
na pořízení nového objektu do majetku
OS KOVO, kde bude nové sídlo RP Brno.
Místo je cíleně vybráno tak, aby se nezhoršila dostupnost pro funkcionáře a členy
OS KOVO. V dohledné době očekáváme
i změnu ve složení zástupců KS OS KOVO
JMK, která je vyvolána odstoupením z funkce zmocněnce KS OS KOVO JMK Jaromíra Machaly v důsledku jeho zhoršeného
zdravotního stavu. Jaromírovi děkujeme
za jeho dlouholetou, obětavou a přínosnou práci pro kováky na jižní Moravě a jeho
důstojné zastupování KS v Předsednictvu
OS KOVO.
Konference krajského sdružení OS KOVO
stanovila pro rok 2019 následující priority:
• pomoc především ZO, které nemají
zkušené nebo uvolněné funkcionáře,
• průběžná aktualizace základních dokumentů ZO a volebních protokolů,
• kontrola a konzultace účetnictví ZO,
• aktualizace elektronické evidence členské základny v ZO a na RP,
• aktivní pomoc a zastupování členů
OS KOVO v organizačních jednotkách
bez právní osobnosti,
• v organizačních jednotkách OS KOVO
zahájit diskuzi o úpravě Stanov OS KOVO.
Naplňování uvedených priorit je organizačně a časově velmi náročné nejen pro
odborové funkcionáře, ale i pro zaměstnance RP, kteří také společně reagují na
problémy základních organizací a snaží se
pomoci zejména neuvolněným funkcionářům v jejich nelehké a obětavé činnosti. ZO,
které objektivně mají problémy s plněním
náročných povinností v důsledku nedostatku personálních kapacit, mají možnost
transformace organizační jednotky s právní osobností na organizační jednotku bez
právní osobnosti. Očekáváme, že již letos
v listopadu na konferenci krajského sdružení budou diskutovány první připomínky
a náměty na úpravu Stanov OS KOVO.
Díky aktivní účasti členů Rady KS OS KOVO
JMK se daří kvalitně zastupovat zaměst-

Zástupci kováků se na poradách předsedů ZO OS KOVO KS JMK informují o aktuálním svazovém dění.
FOTO: (RP BRNO)

nance u zaměstnavatelů, kde OS KOVO působí prostřednictvím organizačních jednotek bez právní osobnosti. Nadále přetrvávají, byť ojediněle, negativní postoje
zaměstnavatelů na zastupování zaměstnanců prostřednictvím odborů.
Pozitivně bylo hodnoceno setkání mladých
odborářů, které se uskutečnilo v dubnu letošního roku v Moravci. Mladí odboráři
prokázali, že jsou nejen fyzicky zdatní, ale
disponují také dobrou znalostí předpisů
BOZP a zákoníku práce. Setkání mladých
odborářů se zúčastnili i zástupci mladých
odborářů z Dolního Rakouska, kteří se aktivně zapojili nejen do sportovních aktivit,
ale i do večerní diskuze.
Po počátečních nezdarech se již podařilo
nalézt způsob a ujasnit si postupy při změnách zápisů údajů základních organizací
ve veřejném rejstříku, zejména při změně
názvu a sídla. Stejně tak při likvidaci
základních organizací. Problémy se ještě
vyskytují při zápisu členů statutárních orgánů (VZO) nebo sloučení ZO. Zápisy do veřejného rejstříku koordinuje právnička RP
Brno Mgr. Petra Behancová.
V roce 2019 bylo dosud provedeno 47 kontrol u jednotlivých zaměstnavatelů, z čehož
se v sedmi případech jednalo i o účast na
prověrce BOZP dle § 108 odst. 5 zákoníku
práce (ZP). Bylo shledáno 204 opakujících
se závad jak v systému BOZP, tak ve vlastním provozu. Ze systémových závad se čas-

to jedná o nedostatečné projednání dokumentace BOZP s odborovou organizací, výplatu odškodného za pracovní úraz až po
ukončení šetření bez dohody se zaměstnancem a o přenášení nákladů na BOZP
na zaměstnance. V provozu se opakují
závady ve smyslu nesprávného stohování a ukládání materiálu do tras pro provoz vysokozdvižných vozíků, nevyhovující technický stav manipulačních prostředků. Přes tyto závady lze konstatovat, že se
díky spolupráci odborové organizace se zaměstnavateli stav BOZP zlepšuje. U většiny
zjištěných závad se daří dohodnout efektivní nápravná opatření. Již nyní je ve fázi
příprav plán kontrol BOZP pro rok 2020,
který reaguje na poptávku odborových organizací po provedení kontroly BOZP dle
§ 322 ZP.
Aktuálně byl zahájen podzimní cyklus
odborných seminářů organizovaných pro
jednotlivé volební obvody našeho krajského sdružení, které se uskuteční v průběhu
měsíce října v Moravci. Tentokrát jsou semináře zaměřeny zejména na oblast BOZP
a odškodňování pracovních úrazů a na
přípravu funkcionářů v oblasti zákoníku
práce a kolektivního vyjednávaní. V rámci
těchto setkání zástupců organizačních jednotek OS KOVO máme příležitost představit kampaň na podporu kolektivního vyjednávání a jejich prostřednictvím s ní seznámit i členy vyjednávacích týmů na podnicích.
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IT | Josef Kůta, IT specialista OS KOVO

Antivir pro vašeho mazlíka
Nedávno jsem se bavil s kolegy, zda postačuje v počítači běžná ochrana, nebo musím zakoupit některý z antivirových programů. Bohužel jsem zjistil, že antivirových programů existuje mnoho, a nevím, který si vybrat.
O. P., České Budějovice
S příchodem novějších
a rychlejších technologií zejména v internetovém světě se dnes již
bez kvalitního antivirového programu opravdu neobejdeme. Hlášky v podobě: když
nic na internetu nevyhledáváš, tak nemusíš mít ani antivir, jsou zcestné. Bohužel
i když uživatel bude na internetu jen minimálně, vystavuje se bez správného antivirového programu riziku.
Velká většina uživatelů se domnívá, že
pro bezpečnou práci na počítači postačují i zdarma nabízené antivirové programy. Ano, je pravdou, že i zdarma nabízený
antivirový program je lepší než žádný, ale
přiznejme si, že cokoliv, co dostaneme
zdarma, bývá něčím omezené. Kdyby antivirové programy postačovaly již v úrovni zdarma, proč by existovaly i ve verzích
placených. V ceně samotných placených
antivirových programů je vždy započten
vývoj a podpora, která je nezbytná pro
dlouhodobou funkčnost. Bohužel mnoho
hackerů využívá právě toho, že dost uživaFOTO: Freepik
telů nemá žádnou nebo nedostatečnou antivirovou ochranu.
V dlouhodobých testech se na předních Pokud nejste ještě rozhodnuti, lze využít počítačem, zejména pak nad vaší internepříčkách umísťují dva dlouholetí rivalové. i zdarma nástroj pro online scanování tovou komunikací, zpomalí ji a začne vaše
Kaspersky antivirus a ESET. Vyvracet ně- vašeho počítače, stáhnout jej můžete přenosová data šířit dále. Mezi další nekomu to či ono by bylo asi stejné jako vy- z adresy www.eset.com/cz/online-scanner/, přítele počítačového uživatele je phishing,
nebojte, stále se pohybujeme na úrovni
vracet někomu, zda je lepší Microsoft nebo program se nazývá ESET Online Scanner.
uvádím
rozdíl
mezi
jedvirů a antivirů, bohužel s rybami to nemá
Pro
úplnost
ještě
Apple. Každá strana má svá pro a proti.
S úspěchem však lze říci, že ať použijete je- notlivými druhy virů a co nám mohou pro- nic společného. Vir se snaží v podobě buď
den či druhý antivirový program, můžete vést. Mezi nejběžnější patří Trojský kůň, nakažené přílohy, anebo velmi dokonamít mnohem klidnější spaní, že o svá data jde o typ viru, který předstírá, že uživate- le vypadajícího e-mailu napadnout zejménepřijdete, že váš bankovní účet najednou li přináší přidanou hodnotu v podobě uži- na vaše citlivá data, přístupy do banky. Na
nebude zet prázdnotou a že se vaše doku- tečné funkce, bezplatného programu nebo téma podvodných e-mailů zákeřných spomenty, fotografie aj. najednou neobjeví na zábavy. Ve skutečnosti však způsobuje ško- lečností jsme si povídali v tématu Interdy nebo krádeže dat. Dalším je počítačo- netové bankovnictví. Abychom se tedy
internetu.
Každá firma nabízí u svých antivirových vý červ, díky své malé velikosti je schopen maximálně vyvarovali ztrátě dat, peněz,
programů tzv. zkušební 30denní verze, na se velmi rychle šířit pomocí samorozesílá- identity, využívejme kvalitních antivirových
jejichž základě si můžete všechny funkce ní, následně převezme kontrolu nad vaším programů.
vyzkoušet a pak se rozhodnout, zda vám
vyhovuje, a zakoupit si plnou licenci. V případě většího množství multimediálních
zařízení v síti v rámci jedné domácnosti se pak vyplatí zakoupení tzv. rodinných
licencí, kde za jednu cenu obdržíte licenci na např. tři pevná zařízení a tři mobilní
a jste tak komplexně chráněni. U variant
firmy ESET je pro bezpečný internet nejvhodnější v nekomerční sféře produkt ESET
internet security. Jedná se o komplexní
ochranu práce na internetu, ochranu počítače, elektronické pošty a bankovnictví.
Pokud využijete konkurenční produkt od
firmy Kaspersky, nejvhodnější bude Kaspersky internet security. Program vám
dokáže opět nejen chránit internetovou
a e-mailovou komunikaci, ale i zabezpečí
soubory ve vašem počítači a zajistí bezpečGraf: (Josef Kůta)
né internetové bankovnictví.

6 | KOVÁK číslo 20/2019 | 11. listopadu | Servis

Spotřebitelské právo | JUDr. Zdeňka Vejvalková, odborná poradkyně

Dříve vyslovené přání
Existuje nějaká možnost, abych dosáhla toho, že nechci být v případě neschopnosti žít nepřirozeně udržovaná na přístrojích? Slyšela jsem, že ano. Lékařka však o ničem takovém nevěděla. Kamarádka mi tvrdila, že je
to prakticky eutanazie a ta je trestná. Jsem z toho zmatená. Prosím, můžete mi zaslat informace, kde je tato
možnost napsána? A o co vlastně jde? Děkuji za každou pomoc.
I. H., Brno
Ráda zde právní úpravu dříve vysloveného
přání uvedu (dále též
jen „přání“). Pokud se
s ní lékařka dosud nesetkala, doporučuji,
aby se s ní seznámila. Jde o to, že by vaše
dříve vyslovené přání mělo být uloženo
v jejím spise. Navíc vás musí poučit, jak to
uvádí zákon, že sepsat přání lze jen na základě písemného poučení pacienta o důsledcích jeho rozhodnutí, toto poučení
musí učinit právě praktický lékař. Pokud ho
sepíšete, je dobré dokument nosit s sebou
u zdravotních dokladů či u kartičky zdravotní pojišťovny.
Pokud jde o názor kamarádky, musím
k němu uvést: Dříve vyslovené přání je obdoba informovaného souhlasu, který lékařům podepisujete. Každý člověk má právo
jakýkoliv lékařský zákrok odmítnout. Toto
vychází z toho, že každý člověk má právo
na to, aby si mohl určit, co se s ním bude
dít, a to i v případě, že již nebude schopen např. mluvit, bude v klinické smrti atd.
Může tak učinit předem. Právo tuto možnost využít se označuje jako dříve vyslovené
přání. Sepsání vyžaduje naplnění zákonem
daných náležitostí.
Rozdíl mezi eutanazií a dříve vysloveným přáním
Eutanazie je definována jako záměrné
ukončení života člověka, který trpí.
Zásadní je to, že jde o záměrné ukončení života. Pokud záměrem je, aby nemocný zemřel, pak se jedná o eutanazii.
V případě dříve vysloveného přání je záměrem respekt k dříve vyslovenému přání nemocného, respekt k jeho důstojnosti
a k jeho právu na odmítnutí jakéhokoliv lékařského postupu.
Jinak řečeno nemocný, který je zletilý a svéprávný, má právo odmítnout nebo vyžadovat odnětí jakéhokoliv lékařského postupu
bez ohledu na to, zda tento postup jej udržuje naživu, a bez ohledu na to, že odnětí takového postupu jeho život zkrátí. Z pohledu práva je tedy legální splnění žádosti
o ukončení život udržující léčby, není to ani
asistovaná sebevražda, ani eutanazie. Člověk má právo odejít přirozenou cestou. Lékař však musí posoudit, zda nejde o případ,
kdy nelze toto přání respektovat. A to je jistě hranice velmi tenká. Tyto případy uvádí
níže citace zákona.

stal do takového zdravotního stavu, ve
kterém nebude schopen vyslovit souhlas nebo nesouhlas s poskytnutím
zdravotních služeb a způsobem jejich
poskytnutí, tento souhlas nebo nesouhlas předem vyslovit (dále jen „dříve vyslovené přání“).
2. Poskytovatel bude brát zřetel na dříve vyslovené přání pacienta, má-li ho
k dispozici, a to za podmínky, že v době
poskytování zdravotních služeb nastala předvídatelná situace, k níž se dříve
vyslovené přání vztahuje, a pacient je
v takovém zdravotním stavu, kdy není
schopen vyslovit nový souhlas nebo nesouhlas. Bude respektováno jen takové
dříve vyslovené přání, které bylo učiněno na základě písemného poučení pacienta o důsledcích jeho rozhodnutí,
a to lékařem v oboru všeobecné praktické lékařství, u něhož je pacient registrován, nebo jiným ošetřujícím lékařem
v oboru zdravotní péče, s níž dříve vyslovené přání souvisí.
3. Dříve vyslovené přání musí mít písemnou formu a musí být opatřeno úředně
ověřeným podpisem pacienta. Součástí
dříve vysloveného přání je písemné poučení podle odstavce 2.
4. Pacient může učinit dříve vyslovené
přání též při přijetí do péče poskytovatelem nebo kdykoliv v průběhu hospitalizace, a to pro poskytování zdravotních
služeb zajišťovaných tímto poskytovatelem. Takto vyslovené přání se zaznamená do zdravotnické dokumentace
vedené o pacientovi; záznam podepíše

pacient, zdravotnický pracovník a svědek; v tomto případě se nepostupuje
podle odstavce 3.
Zákon stanoví i případy, kdy není možné
přání pacienta respektovat
Kdy není třeba nebo nelze dříve vyslovená
přání respektovat?
• Není třeba je respektovat, pokud od
doby jeho vyslovení došlo v poskytování zdravotních služeb, k nimž se toto
přání vztahuje, k takovému vývoji, že lze
důvodně předpokládat, že by pacient
vyslovil souhlas s jejich poskytnutím;
rozhodnutí o nerespektování dříve vysloveného přání pacienta a důvody,
které k němu vedly, se zaznamenají
do zdravotnické dokumentace vedené
o pacientovi.
• Nelze je respektovat, pokud nabádá
k takovým postupům, jejichž výsledkem
je aktivní způsobení smrti.
• Nelze je respektovat, pokud by jeho splnění mohlo ohrozit jiné osoby.
• Nelze je respektovat, pokud byly v době, kdy poskytovatel neměl k dispozici
dříve vyslovené přání, započaty takové
zdravotní výkony, jejichž přerušení by
vedlo k aktivnímu způsobení smrti.
• Nelze je uplatnit, jde-li o nezletilé pacienty nebo pacienty zbavené způsobilosti k právním úkonům.
V případě, že byste se chtěla seznámit
s výše uvedeným zákonem, najdete ho
v aktuálním znění na www.zakonyprolidi.cz.

Právní náležitosti dříve vyslovených
přání
Stanovuje je § 36 zákona č. 372/2011
o zdravotních službách:
1. Pacient může pro případ, kdy by se do-

FOTO: pixabay
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Právo | Mgr. Eva Pražáková, právnička RP OS KOVO Hradec Králové

Nárok zaměstnanců na uvedení akademického titulu
Zaměstnavatel se rozhodl, aniž by o tom kohokoli informoval, že již nebude uvádět zaměstnancům při
firemním styku jejich akademické tituly. Prý to není pro naši práci podstatné, kdo má titul a kdo ne. Je takový postup v pořádku?
Z. M., Přelouč
V případě nároku zaměstnanců na uvádění jejich akademického
titulu při firemním styku jde zejména o cedulky označující kancelář, vizitky, písemnou
firemní komunikaci apod. Už z Listiny základních práv a svobod plyne, že každý
má právo, aby byla zachována jeho lidská
důstojnost, osobní čest, dobrá pověst
a chráněno jeho jméno. Právo užívat akademický titul vzniká absolvováním studia

příslušné vysoké školy, resp. úspěšným
složením státní závěrečné zkoušky. Toto
je upraveno zákonem č. 111/1998 Sb.,
o vysokých školách, v platném znění, který
v § 55 uvádí:
(1) Studium se řádně ukončuje absolvováním studia v příslušném studijním programu. Dnem ukončení studia je den, kdy byla
vykonána státní zkouška předepsaná na závěr studia nebo její poslední část.
(2) Dokladem o ukončení studia a o získání příslušného akademického titulu je

FOTO: pixabay

vysokoškolský diplom a dodatek k diplomu.
V zákoníku práce bohužel nenajdeme žádné ustanovení, které by tuto problematiku
řešilo. Můžeme však analogicky použít zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, v platném znění, který v § 3 odst. 5
stanovuje, že:
(5) Na žádost občana lze do občanského
průkazu zapsat označení absolventa vyšší
odborné školy, akademický titul, stavovské
označení, jiný titul absolventa vysoké školy,
označení „docent“ nebo „profesor“ (dále jen
„titul“) nebo vědeckou hodnost. Titul nebo
vědecká hodnost se uvádějí ve zkratce, pokud je stanovena zvláštním právním předpisem. Získal-li občan více označení, titulů
nebo vědeckých hodností a nelze-li je všechny z důvodu nedostatku místa do občanského průkazu zapsat, určí občan, které z nich
se zapíší.
Obdobnou situací se také zabýval Vrchní
soud v Praze. I z jeho rozhodnutí plyne, že
právo užití akademických titulů je výlučně
na vůli konkrétní fyzické osoby. Z výše uvedeného vyplývá, že použití akademického
titulu je na rozhodnutí zaměstnance, nikoli zaměstnavatele. Bude-li zaměstnanec trvat na tom, aby zaměstnavatel při písemné
firemní komunikaci uváděl také akademický titul zaměstnance, je zaměstnavatel povinen této žádosti vyhovět.

Daňová odpovědna | Jindřiška Plesníková, specialistka úseku odborové politiky OS KOVO

Odpisy majetku při jednoduchém účetnictví
Jsem nově zvolená hospodářka. V naší organizaci vedeme jednoduché účetnictví a vlastníme rekreační zařízení. Bylo mi řečeno, že
jsou jiné odpisy majetku daňové a jiné nedaňové. Chtěla bych vědět, které musím a které nemusím uplatňovat.
M. D., Mělník
V případě jednoduchého účetnictví se
o majetku stejně jako
o pohledávkách a závazcích neúčtuje. Vše
se vede v evidencích.
V případě nemovitého majetku tudíž i odpisy jsou evidenční záležitostí. Pokud nemovitost nepronajímáte,
popřípadě s nemovitostí nepodnikáte, tak
není žádný problém. Je jen nutné nemovitost správně zařadit v odpovídající hodnotě.
Zásadní rozdíl je právě v tom, že účetní odpisy majetku v souladu se zákonem o účetnictví provádíme vždy, zatímco daňové dle
naší potřeby.
Co to tedy znamená:
1) Při pořízení majetku tento zatřídíme do
příslušné odpisové skupiny v odpovídající hodnotě.
2) Majetek odepisujeme dle stanovených

odpisů (v odborových organizacích nejlépe rovnoměrně).
3) Daňové odpisy používá odborová
organizace pouze tehdy, pokud s majetkem podniká a potřebuje si snížit
daňový základ.
Dá se říci, že pokud organizace při pod-

nikání s nemovitostí, popřípadě při jejím pronajímání není v zisku přesahujícím
300 000 Kč, nemusí daňové odpisy uplatňovat. Zbytečně by si tak vytvářela daňovou ztrátu, popřípadě by si zcela zbytečně
krátila možnost odpočtu od základu daně
danou ustanovením § 20 odst. 7 zákona
č. 586/1992 Sb.

FOTO: pixabay
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Daňová odpovědna | Jindřiška Plesníková, specialistka úseku odborové politiky OS KOVO

Daňové přiznání k dani darovací
Po několika letech jsme obdrželi od zaměstnavatele dar na činnost odborové organizace. Finanční prostředky
byly připsány na náš účet v září letošního roku. Tento dar budeme používat na akce pořádané naší základní organizací v oblasti kultury, sportu. Také pořádáme akce pro děti. Kdy budeme podávat daňové přiznání a jaké?
Naposledy jsme podávali daňové přiznání k dani darovací.
P. S., Kladno
Daňové přiznání k dani
darovací již nebudete
podávat, neboť zákon
č. 357/1992 Sb. o dani
dědické, darovací a z převodu nemovitostí
byl s účinností od 1. 1. 2014 zrušen.
V současné době dary na činnost odborové organizaci podléhají dani z příjmů v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb. o daních
z příjmů.

I zde lze přijaté dary na činnost osvobodit,
a to v souladu s ustanovením § 19b zákona
o daních z příjmů.
Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob se bude podávat nejpozději do
1. 4. 2020. Otázka je, zdali budete mít povinnost podat daňové přiznání, pokud vaše příjmy budou osvobozené. Ustanovení § 38mb
stanovuje výjimky z povinnosti podat daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob

pro veřejně prospěšného poplatníka, kterým jsou i odborové organizace.
Daňové přiznání není povinen podat
a) veřejně prospěšný poplatník, pokud
1. má pouze příjmy, které nejsou předmětem daně, příjmy od daně osvobozené
nebo příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně, a
2. nemá povinnost uplatnit postup podle
§ 23 odst. 3 písm. a) bodu 9.

Právo | JUDr. Miriam Foksová, právnička RP OS KOVO Ostrava

Mobily na pracovišti
Zaměstnavatel se po „zralé úvaze“ rozhodl zakázat používání mobilů na pracovišti. Chce dát do vnitřního
předpisu, který upravuje odměny a prémie, že používání mobilů bude hodnotit jako porušení pracovní kázně s následkem nepřiznání celé prémie. Může tak učinit?
K. P., Strakonice
Zaměstnavatel by podle našeho názoru
mohl přistoupit k „absolutnímu“ zákazu používání mobilních telefonů na pracovišti jen v některých, a to
odůvodněných případech (např. k ochraně
před průmyslovou špionáží nebo jiným, podobně zásadním nepoctivým jednáním zaměstnance proti zaměstnavateli, k němuž
by mohl být použit mj. mobilní telefon).
V takovém případě by zaměstnavatel eventuelně mohl požadovat, aby svůj mobilní telefon zaměstnanec uschoval např.
v uzamykatelné skříňce a nenosil ho na
pracoviště nebo jej odevzdal na předem
určeném místě.
Jiný způsob omezení zaměstnance v používání mobilního telefonu na pracovišti závisí také od povahy jeho práce (např. při
pásové výrobě, kde je práce zaměstnance
vázána na práci jeho kolegů, může takové
použití způsobit ohrožení pracovního procesu) a od konkrétních povinností vyplývajících zaměstnanci z pracovního poměru.
Každý zaměstnanec si totiž musí uvědomit, že jeho základní povinností je dle ust.
§ 38 odst. 1 písm. b) a § 301 písm. b) ZP konat osobně práce podle pracovní smlouvy
v rozvržené týdenní pracovní době a využívat pracovní dobu a výrobní prostředky
k vykonávání svěřených prací. Použití mobilního telefonu v pracovní době na pracovišti v rozsahu, který překračuje nezbytně nutnou dobu i přijatelnou míru, a tím
pádem narušuje plnění povinností zaměstnancem, lze oprávněně považovat za porušení „pracovní kázně“ se všemi důsledky
z toho vyplývajícími. Tuto míru posuzuje zaměstnavatel prostřednictvím příslušného

vedoucího zaměstnance, kterému je svěřena kompetence a povinnost kontrolovat
práci podřízených zaměstnanců a zabezpečovat dodržování právních a vnitřních
předpisů z jejich strany.
Pokud jde o možnost zaměstnavatele
zohlednit porušení povinnosti zaměstnancem v souvislosti s používáním mobilního
telefonu ve výši prémiové (nenárokové)
složky mzdy, je třeba se držet pravidla obsaženého v ust. § 109 odst. 4 ZP, že mzda
je poskytována mimo jiné podle dosahovaných pracovních výsledků, přičemž ty
se posuzují podle množství a kvality práce
(§ 110 odst. 5 ZP), a rovněž zákazu obsa-

ženého v ust. § 346b odst. 1 ZP, že „zaměstnavatel nesmí zaměstnanci za porušení
povinnosti vyplývající mu ze základního
pracovněprávního vztahu ukládat peněžní
postihy ani je od něho požadovat; to se nevztahuje na škodu, za kterou zaměstnanec
odpovídá“. Pokud zaměstnavatel nechce
porušit tato pravidla, měl by prokázat,
že porušení „pracovní kázně“ zaměstnancem mělo dopad i na jeho pracovní výsledky, resp. výkon práce, s nimiž je prémie jako nenároková složka mzdy spojena,
a nejde tedy o „pokutu“ za porušení povinnosti.

FOTO: pixabay
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Elektrokola přinášejí potěšení z jízdy i pohodlí
Pomýšlíte o pořízení elektrokola? V současné době jde o jasný trend, počet prodaných kusů strmě roste. Jak se na elektrokole
vlastně jezdí a s jakými omezeními musíte počítat?

Není to úplně zadarmo
Možná jste je viděli. Jedou si na kole a do
kopce se vůbec nezadýchají, jede jim to
prostě samo. Jezdci na elektrokolech skutečně nemusí vyvinout takové úsilí jako ti
na běžných kolech, ale neznamená to, že
mají vše zadarmo. Kolo vybavené motorem totiž nepojede, pokud nebudete vy
sami šlapat. Elektromotor kola vám pohyb
pouze usnadní, nebude však práci nohou
zcela nahrazovat. Díky tomu se stírají hranice mezi osobní výkonností – vyjet si může
babička s vnukem a pojedou oba stejně rychle, přitom si stihnou ještě popovídat. Elektrokolo je perfektní volbou pro ty,
kdo mají problémy s hybností, ale přesto si
chtějí užít projížďku v krásné krajině nebo
hledají ekologický a levný prostředek, který
je přepraví po městě. Kolo pohání motor,
který získává energii z baterie. Ta může být
buď plně integrovaná do rámu kola, nebo
je možné ji odpojit a nabíjet extra. Nabíjení
trvá podle typu baterie několik hodin, dojezd kola je opět různý, většinou 80 až 100
kilometrů, což jistě stačí pro cestu do práce nebo na pěkný výlet. Elektrokola jsou
kvůli baterii těžší než běžná kola, díky novým materiálům ale není tento rozdíl tolik
patrný. „Elektrokolo rozhodně není pouze těžké a neskladné. Rozdíl ve zvýšené hmotnosti zcela eliminuje podpora při
jízdě. Některé modely jsou i skládací
a kompaktní. Jiné, třeba silniční se subtilními pohony, váží třeba jen 11 kilogramů
a manipulace s nimi je velmi snadná,“ říká
Ondřej Vysypal z časopisu Electric Bike
Action Magazine. I na elektrokole můžete šlapat jen a pouze po svých, ale vzhledem k vyšší váze, je tento pohon těžší. Dále
si lze navolit různé úrovně podpory, od té
nejnižší až po plnou podporu vašeho šlapání. Kola mohou mít buď středový pohon,

FOTO: Freepik

anebo přední. Vyrábějí se stejně jako běžná kola pro horský a obtížný terén, ale také
do města, případně jako univerzální kombinace kola na silnici i do lehčího terénu,
která se označují jako „Gravel bike“.

Nepotřebujete řidičák ani registraci či
pojistku
Ačkoliv je elektrokolo dopravním prostředkem s motorem, nepotřebujete na něj
řidičské oprávnění ani jakékoliv jiné povolení. Kolo není třeba registrovat, platit za
něj pojistku a není třeba ani prokazovat, že
je kolo vaše. Rychlost elektrokola je upravena na 25 kilometrů v hodině, rychleji se
jet za použití elektromotoru nesmí, můžete ale pochopitelně využít svou vlastní sílu.
I elektrokolo tak může sloužit k tomu, abys-

FOTO: Freepik

te si pořádně zlepšili fyzičku, a to velmi příjemným způsobem. „I když jedete na kole
s motorem, tak se můžete při sportovním
stylu jízdy zapotit a spálit kalorie, šlapat se
prostě musí. Podle některých studií dokonce lidé, kteří jezdí na elektrokole, mají více
aktivního pohybu než ti, kteří jezdí na kole
běžném. Důvod? Jezdí totiž mnohem častěji než jezdci na kole bez motoru. Mnohdy vyjedou i v nepříznivém počasí, protože
na e-biku si užijí adrenalin a nikdy jim nedojdou síly,“ prohlásil Ondřej Vysypal, šéfredaktor časopisu o elektrokolech.

Ekologie především
O životním prostředí se mluví stále častěji. A s tím také o tom, že doprava každý den
do práce, pokud v tomto vozidle sedí jen
jedna osoba, je pro přírodu obrovskou zátěží. Oproti tomu z provozu elektrokola nevznikají na místě, kde se pohybujete, žádné
zplodiny, jedná se tedy o zcela ekologický
dopravní prostředek. Navíc se jím lze dostat i na delší, a hlavně hornatější trasy, a to
aniž byste se zapotili a do práce přišli zcela schvácení. „Elektrické kolo představuje
ideální dopravní prostředek do práce. Téměř se nezpotíte, zvládnete i delší vzdálenost nebo kopcovitou trasu a nemusíte pokaždé po příjezdu do práce hledat sprchy.
Pro dojíždění a udržení kondice je to ta nejlepší volba,“ přesvědčuje Ondřej Vysypal
z Electric Bike Action Magazine. Pořídit si lze
dokonce i nákladní elektrokola, kam pohodlně umístíte náklad. Jet můžete i za deště, v současné době je k dispozici široká
nabídka nepromokavého oblečení do jakéhokoliv počasí. Navíc existují i elektrokola,
speciální kříženci se stříškou. Elektrokola
jsou pochopitelně dražší než běžná kola,
pořídíte je už za 20 000, platí však, že lepší
modely jsou od 40 000 výše. Jejich možnosti jsou ale dalekosáhlé, což si uvědomuje
stále více lidí. Budete mezi nimi i vy?
Michaela Kadlecová
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Tipy na výlet
Objevujte s námi zajímavá místa a památky České republiky, které vás rozhodně
přesvědčí o tom, že žijeme v jednom z nejkrásnějších míst planety

Zámek s klášterem se staly ostrovem svaté Anny, která
ochránila město před morem
Na dnešní výlet vás zavedeme k pozoruhodnému zámku a klášteru a nabídneme vám také romantickou procházku městem
Mnichovo Hradiště. První písemná zpráva o Mnichově Hradišti pochází z roku 1279, kdy je uváděno jako místo útěku královny
Kunhuty. Město ale již o něco dříve založili mniši z cisterciáckého kláštera na protějším břehu řeky Jizery.
Od nádraží vyrážíme po modré značce do
centra města, které je z velké části památkovou zónou. Jedním z hlavních symbolů města je budova novorenesanční radnice umístěná do bloku budov uprostřed
Masarykova náměstí, která byla postavena
v 90. letech 19. století. Za pozornost stojí
i honosná pozdně secesní budova dnešní
pošty, dříve záložny, kterou svými plastikami vyzdobil sochař Ladislav Šaloun,
tvůrce Husova pomníku v Praze. Při cestě
městem pak potkáváme celou řadu menších památkově chráněných měšťanských
domů. Na náměstí stojí za zhlédnutí i mariánský sloup, který můžeme spatřit na
západní straně náměstí – pochází z počátku 18. století.
Ze hřbitova zbylo jen několik náhrobků
padlých vojáků
Jen kousek od centra stojí kostel svatého
Jakuba. Farní kostel stojí na místě staršího
kostela, pravděpodobně vystavěného již
v době založení města, tedy někdy kolem
poloviny 13. století. Zasvěcen je apoštolu sv. Jakubovi Většímu, patronu poutníků. Dnešní kostelní stavbu dala v letech
1726–1727 postavit hraběnka Marie Markéta z Valdštejna. Okolo kostela býval po
staletí městský hřbitov, ale před polovinou
19. století se zde již přestalo pohřbívat. Na
konci století bylo kostelní návrší upraveno,
a tak se z původního hřbitova zachovalo
jen několik náhrobků padlých vojáků z dob
prusko-rakouské války v roce 1866.

předbělohorských Čech. Jako přední činitel
stavovského povstání byl Václav Budovec
nakonec popraven na Staroměstském náměstí v roce 1621. Následkem toho se posléze mnichovohradišťský zámek dostává
v roce 1623 do rukou Albrechta z Valdštejna. Valdštejnové pak zámek vlastnili až do
roku 1945, kdy jim byl na základě Benešových dekretů zkonfiskován.
Zámek s bohatými interiéry

Postavil zámek a byl popraven
Modrá značka nás posléze malými uličkami dovede až k nejvýznamnější památce
Mnichova Hradiště. Tou je bezesporu zámek, který nechal vystavět v 17. století Václav Budovec z Budova, významný politik

Zámek se v současnosti chlubí jedněmi
z nejbohatších interiérů celého Česka,
včetně unikátního divadla vystavěného
k příležitosti setkání Svaté aliance. Součástí zámku je i zámecký park včetně kaple
svaté Anny s hrobkou vojevůdce Albrechta
z Valdštejna a lapidáriem barokních soch.
Při přestavbě zámku v letech 1695–1711
vznikla kromě budov oranžérie a koníren
i rozsáhlá zahrada s řadou drobných staveb. Okrasná část plochy je zaplněna tvarovanými dřevinami a záhony růží, na ni pak
navazuje nevelký přírodně krajinářský park
anglického typu, ve kterém naleznete řadu
hodnotných cizokrajných dřevin.
Ostrov svaté Anny
Součástí areálu zámku Mnichovo Hradiště je i komplex kapucínského kláštera ze
17. století. Jeho součástí je klášterní kostel

svatých Tří králů ze stejné doby. V letech
1723–1724 byla ke kostelu přistavěna barokní kaple svaté Anny.
Hraběnka Marie Markéta z Valdštejna, rozená Černínová z Chudenic, se tehdy rozhodla rozšířit kostel o prostor kaple pro
anenské bohoslužby. Mimo jiné i z vděčnosti, když se okolím přehnala morová epidemie, která se jakoby zázrakem městu
vyhnula. Svatá Anna tehdy prý nad městem držela ochrannou ruku, díky čemuž je
tato oblast známá i jako ostrov svaté Anny.
TEXT A FOTO: Vilém Flášar

Zvýhodněné ceny rekreačních pobytů v hotelech SOREA
pro členy Odborového svazu KOVO a jejich rodiny
Podzimní či zimní víkend nebo dovolenou na
Slovensku si nově členové Odborového svazu
KOVO mohou dopřát za výhodnější ceny. Díky
dohodě se slovenským poskytovatelem hotelových a wellness služeb si můžete již nyní
vybírat z nových atraktivních nabídek. „Hlavním smyslem a cílem našeho odborového
svazu je samozřejmě profesionální pomoc pro
zaměstnance při prosazování jejich mzdových
nároků a zajišťování optimálních pracovních
podmínek, to ovšem není zdaleka jedinou

náplní našich aktivit. K práci moderních odborů
ve vyspělé Evropě patří také zajišťování benefitů a výhod pro členy. Navazujeme kontakty s novými obchodními partnery
a sjednáváme s nimi slevy a výhody pro naše
členy. A vzhledem k tomu, že jsme početně
nejsilnějším odborovým svazem v České republice, jsme v pozici, že se nám daří vyjednávat velmi slušné podmínky,“ říká Tomáš Valášek,
místopředseda OS KOVO.
„S řadou subjektů jsme už výhodnou spoluprá-

ci navázali a řadoví členové svazu z toho úspěšně profitují. Nově se nám do tohoto rozrůstajícího se systému výhod podařilo ve spolupráci
s našimi kolegy z Odborového zväzu KOVO
zapojit významný slovenský hotelový řetězec
SOREA. Osobně jsem velmi rád, že našim členům,
a samozřejmě i jejich rodinným příslušníkům,
můžeme nabídnout tuto opravdu zajímavou
novinku. Věřím, že ji řada z nich využije a ocení
jak krásy Slovenska, tak kvalitu tamních služeb,“
dodává místopředseda Valášek.

Detailní informace o pobytových, rekreačních a wellness zařízeních sítě SOREA najdete na intranetu a webové aplikaci OS KOVO.

•

20% sleva z pultové ceny ubytování na 1 noc pro člena OS KOVO, manžela/manželku a vyživované děti se společným nástupem na pobyt

•

10% sleva z pobytového ceníku od 2 přenocování a produktových balíčků od 2 přenocování zveřejněných na www.sorea.sk pro
člena OS KOVO, manžela/manželku a vyživované děti se společným nástupem na pobyt (s výjimkou již cenově snížených výprodejových
balíčků, LAST MINUTE balíčků, seniorských 60+ balíčků apod.)

Produktové balíčky jsou zveřejněny na webu SOREA každého hotelu SOREA v sekci AKCE
•

sleva pro děti až do výše 100 %

•

ostatní slevy pro klienty sítě SOREA po předložení platného hotelového ubytovacího poukazu SOREA
20% sleva na vstup do BOWLING centra v hotelu SOREA HUTNÍK
30% sleva na vstup do AQUA Relax centra v hotelu SOREA TITRIS
30% sleva na vstup do Wellness URANIA v hotelu SOREA URAN
30% sleva na vstup do centra WELLNESS SVĚT REGENERACE A ODDECHU v hotelu SOREA TRIGAN
30% sleva na vstup do centra WELLNESS EUPHORIA v hotelu SOREA SNP
30% na vstup do krytého bazénu s termální vodou v hotelu SOREA MÁJ nebo na letní termální koupaliště TERMAL ráj
v areálu SOREA MÁJ v Liptovském Jánu

•

ostatní benefity obchodních partnerů SOREA pro klienty sítě SOREA po předložení platného hotelového ubytovacího poukazu SOREA (slevy
na vstupy do zábavních parků TRICKLANDIA a galerie Dobrá hračka, MINISLOVENSKO, Stanišovská jeskyně, Farma Východná, Liptovská galerie
P. M. Bohúňa, na prohlídku expozice lihovarnictví NESTVILLE a benefity dle platné letní a zimní reklamní kampaně)

•
•
•

uvedené slevy nelze kumulovat s jinými slevami
uvedené slevy se nevztahují na příplatky a místní daň z ubytování
uvedené slevy se nevztahují na pobyty zakoupené přes online rezervační systém SOREA, přes internetové portály
a přes cestovní kanceláře
Podmínkou přiznání slevy je prokázání se členským průkazem OS KOVO.
Nárok na slevu musí klient uplatnit ihned při rezervaci, resp. před zakoupením pobytu či ubytování.
Při nesplnění této podmínky klient ztrácí nárok na slevu, nelze ji poskytnout zpětně.

SOREA
Dovolená na Slovensku, od Bratislavy přes Tatry až po Spiš!

www.sorea.sk
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Správné znění tajenky z čísla 18: Dobrý pastýř ovce stříhá, ale kůži z nich nesedře. Správně luštil a potřebné štěstí při losování
měl Eduard Dušek z Ostrova nad Oslavou. Blahopřejeme! Získává výhru od vydavatelství Enigma, které připravuje naši křížovku
a je také vydavatelem časopisu Křížovky pro každého, jehož další číslo vychází 19. listopadu. Na tajenku z tohoto čísla čekáme do
25. listopadu 2019 na doručovací adrese redakce nebo na e-mailu: novakova.miloslava@cmkos.cz.

