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Silná parta z Hyundai se jen tak odbýt nenechá
Moderní závod na výrobu automobilů Hyundai Motor Manufacturing
Czech, s. r. o., byl postaven v moravskoslezských Nošovicích v roce 2008.
Ještě téhož roku v něm zaměstnanci založili odbory pod hlavičkou OS KOVO.
O vztazích mezi vedením a odbory a odborové práci vypráví předseda
nošovické základní organizace OS KOVO Patrik Fupšo. V odborové kanceláři
se sešla i část členů výboru, působí dojmem soudržnosti a silné party. Díky
jejich zkušenostem a odhodlanosti se jim podařilo vyjednat kolektivní
smlouvu na roky 2019 a 2020 za pouhé dva měsíce.

Předseda Patrik Fupšo je členem nošovických odborů od jejich založení.
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Přesčasů měli všichni dost
„Do Hyundai jsem nastoupil v únoru
2008 jako operátor ve výrobě. Rozhodnutí založit odbory padlo mezi
zaměstnanci ještě téhož roku v létě.
Spoluzakladatel odborů a jejich bývalý předseda Radek Kuchař vybral jako
nejvhodnější odborový svaz OS KOVO,
pod nímž odbory založil. Po mnoha
letech odborové práce ve funkci místopředsedy jsem byl v roce 2017 zvolen do jejich čela,“ vzpomíná předseda
Základní organizace OS KOVO Hyundai
Czech Patrik Fupšo.
Start nové obří firmy v České republice
byl sledován politiky i médii s nadějným
očekáváním. Jihokorejská firma Hyundai Motor Company se výstavbou nošovické továrny zařadila mezi největší
investory v naší zemi a vytvořila tehdy
na dva tisíce pracovních míst. U samotných zaměstnanců ale nadšení z nové
pracovní příležitosti postupně vyprchávalo, vedení firmy totiž zavedlo povinné
dvouhodinové přesčasy a námitky zaměstnanců ignorovalo. „Lidé cítili křivdu ze strany firmy, a tak
nábor nových členů do odvíce
borů probíhal jednoduše, strana
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Výstavba družstevních bytů – řešení bytové krize
Organizace nájemníků mají v ČR dlouhou tradici. Před dvěma lety proběhla oslava 125. výročí vzniku prvních nájemnických spolků, jejichž hlavním cílem bylo zajištění dostupného a důstojného bydlení s péčí o bytový fond. Na prvorepublikovou tradici navázalo v roce 1991 Sdružení na ochranu nájemníků (SON), později přejmenované na Sdružení
nájemníků ČR, které zajišťuje poradenství v oblasti bydlení a ochrany nájemních vtahů k bytům. Od poloviny 90. let
se datuje úzká spolupráce SON s OS KOVO a dalšími odborovými svazy, pro jejichž členy poskytuje bezplatné právní
a odborné poradenství v celé oblasti bytové politiky. Předsedou SON byl v roce 2012 zvolen Ing. Milan Taraba.
Byty zdražila politika volného trhu
Za protektorátu u nás byly bytové spolky zrušeny a nebyly obnoveny ani po
válce, kdy bytové právo zabezpečoval
stát. Po změně režimu v roce 1989 nastala situace, kdy bylo potřeba zabezpečit práva vlastníků a nájemců bytů.
SON v této činnosti navázal na své prvorepublikové předchůdce. „V dnešní
době existují podobné organizace po

celém světě a my máme veliké štěstí, že
SON je jako jediná organizace z bývalých zemí RVHP členem řídícího výboru
Světové organizace nájemníků (IUT), jejíž centrála sídlí ve Švédsku,“ říká předseda Sdružení nájemníků ČR Ing. Milan
Taraba.
Po rozdělení Československé republiky
v roce 1992 se oba nové státy ubíraly v bytové politice rozdílnými směry.

V České republice byl vývoj v bytové
oblasti ponechán na volném trhu, na
Slovensku byly původně státní byty
ohodnoceny podle účetní hodnoty té
doby a nabídnuty uživatelům ke koupi
za zůstatkovou cenu, která se pohybovala kolem 35 000 Kč za průměrný byt.
„Všichni lidé, kteří bydleli ve státních bytech, měli na Slovensku možnost koupit
je za netržní hodnotu. U nás byly byty
pokračování na str. 2
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Předseda SON Ing. Milan Taraba nabízí řešení
bytové krize
FOTO: (mia)

předány obcím nebo nově vzniklým akciovým společnostem, které nastoupily
za původní státní podniky, a byla jim
ponechána v nakládání s byty volnost.
Oproti předpokladu státu, že obce
a podniky budou mít k lidem blíže a budou se o byty starat, došlo k tomu, že
se s byty začalo obchodovat a rozjela se
mánie vlastnictví bytů, která postupem
času navýšila ceny do tak obrovských
částek, že se řada lidí nemohla zúčastnit bytové privatizace. Bohatí lidé,
kteří nakoupili byty jako investiční příležitost, samozřejmě chtějí co nejvyšší
zisky, což ceny bytů a nájmů negativně
ovlivňuje. Lidé s nízkými příjmy, kteří
neměli to štěstí se dostat k levnému
bytu či jej nezískali v rámci dědictví, nemají šanci důstojně bydlet. Dnes máme
100 000 domácností, které nemohou
získat dostupné nájemné ani vlastnické bydlení, “ přibližuje zoufalou situaci
v bydlení předseda Milan Taraba.

Nechme se inspirovat Vídní
Propad výstavby v České republice je
podle předsedy Milana Taraby katastrofální. Za posledních deset let se ročně
postavilo pouze 25 000 bytů, před čtyřiceti lety roční výstavba čítala 75 000
bytů. „Situace se musí urychleně změnit.
Vládní koncepce bytové politiky za rok
končí a žádná nová připravena nebyla.
Musí se vytvořit bytová koncepce minimálně do roku 2030 a stanovit konkrétní
kroky, jak postupovat dál. Jde především
o rozšíření výstavby – čím větší bude nabídka, tím dostupnější bude cena bydlení. První vlaštovka už se rýsuje. Obcím,
které budou byty stavět, uhradí 20 %
stát,“ dodává předseda Taraba.
Bývalá Československá republika se po
svém neúspěšném experimentu stavět
byty pro všechny za státní peníze vrátila
v roce 1964 k obnovení družstevní bytové výstavby, jejíž principy byly podporovány už od doby Rakouska-Uherska
a za 1. republiky. Do roku 1990 se tak
podařilo postavit 800 000 bytů. „Pokud
by se vláda rozhodla podpořit model
družstevní výstavby, jsem přesvědčen,
že do dvaceti let vzniknou desetitisíce
dostupných bytů. Obnova družstevnictví a razantní obnovení komunální
bytové výstavby podle vzoru Vídně, to
jsou kroky, které zajistí dostupné byd
lení. Výstavba komunálních bytů je
i dobrým zhodnocením peněz pro město,“ nabízí svůj pohled na řešení bytové
krize předseda Milan Taraba.
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SON radí odborářům zdarma
Přes svoji vytíženost prací v SON a na
společných projektech s Ministerstvem
pro místní rozvoj a Ministerstvem práce a sociálních věcí přijímá předseda
Milan Taraba pozvání na konference
krajských sdružení OS KOVO, kde informuje členy odborů o aktuálním dění
v bytové politice a poskytuje poradenskou činnost. „Přestože se snažíme
o propagaci na internetu i v tisku, lidé
jsou často překvapeni, když se na našich setkáních dozvědí, jaké služby jim
můžeme nabídnout. Ohromné sazby,
které zaplatí za poradu u advokáta,
u nás neexistují. Rady z oblasti bytové
problematiky od advokátů specializovaných na bytové právo u nás dostanou
odboráři zdarma. Byl bych rád, kdyby
odboroví funkcionáři více informovali
své členy o našem sdružení a jeho službách,“ říká na závěr předseda Sdružení
nájemníků ČR Ing. Milan Taraba. (mia)

Odboráři z Dolů Bílina prokázali pevnou vůli
Po čtyřech měsících vyjednávání dosáhli koncem ledna zástupci odborů
a vedení Severočeských dolů dohody
o zvýšení mezd. Úspěšnému podepsání dodatku kolektivní smlouvy
předcházelo osm kol náročného jednání. Neoblomnost vedení Severočeských dolů, které nechtělo přistoupit na celoplošné zvýšení mezd
o 2000 Kč, se nakonec bílinským odborářům podařilo překonat.
Základní organizace OS KOVO byla
v Dolech Bílina založena teprve před
necelým rokem. I přes své krátké působení se aktivně podílela na vyjednávání
o dodatku ke kolektivní smlouvě. V pátek 25. ledna 2019 proběhlo osmé kolo
kolektivního vyjednávání mezi zástupci
Severočeských dolů a odborů. Šlo o mimořádné jednání svolané vedením dolů
se záměrem předložit odborářům nový
návrh. „Po poradě zástupců všech odborových organizací byl tento návrh od-

FOTO: Pixabay

boráři přijat a dodatek podnikové kolektivní smlouvy pro rok 2019 podepsán.
Základní organizace OS KOVO Doly
Bílina patřila mezi první, které se k návrhu vyjádřily. Naši členové byli online
a hlasováním po internetu svojí většinou
návrh schválili,“ uvedl člen vyjednávací
skupiny, předseda Základní organizace
OS KOVO Doly Bílina Radek Hovorka.
Vyjednávání napomohla stávková
pohotovost
Odborové organizace požadovaly od začátku vyjednávání navýšení osobní zá-

kladní mzdy pro každého zaměstnance
o pevnou částku 2000 Kč. Zaměstnavatel trval na procentním navyšování, až
v posledním kole navrhl navýšení osobní
základní mzdy každého zaměstnance od
1. ledna 2019 do 30. dubna 2019 o 2,3 %
a od 1. května 2019 o 2000 Kč. „Vzhledem k tomu, že k plošnému navýšení
mezd o 2000 Kč má dojít až od května,
je výsledek vyjednávání považován ze
strany odborů a zaměstnanců za velký
kompromis,“ zhodnotil výsledek vyjednávání předseda Radek Hovorka.
Jednání odborářů se zástupci dolů
o zvýšení mezd probíhalo od října minulého roku. V prosinci demonstrovali zaměstnanci na podporu kolektivního vyjednávání před budovou Severočeských
dolů, a. s., v Chomutově. Nespokojenost
s vývojem jednání donutila odboráře
vyhlásit od pondělí 14. ledna stávkovou
pohotovost. Další jednání požadovali
vést před zprostředkovatelem.
(mia)
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hlásili se sami. Přesčasů od pondělí do
čtvrtka měli všichni už opravdu dost.
Nespokojenost vyvrcholila v roce 2009,
kdy se lidé na hale domluvili, stopli
montážní linku a odmítli pracovat. Nešlo o stávku organizovanou odbory, ale
o spontánní akci naštvaných lidí. Vedení vyhrožovalo, že je vyhodí,“ popisuje
vypjatou situaci předseda Fupšo.
Odbory se za demonstranty postavily
a k propouštění nedošlo. Z následujícího setkání mezi zaměstnanci a manažery, kterého se zúčastnilo i korejské vedení, vyplynulo, že český management
podával nepřesné informace, takže
nadřízení o všeobecné nespokojenosti nevěděli. Společná jednání vyústila
v květnu 2009 v uzavření první kolektivní smlouvy mezi odbory a vedením Hyundai, čímž se nařizované přesčasy podařilo ukončit. „Byly zavedeny měsíční
mítinky odborářů a zástupců firmy,
takže od té doby má každý možnost do
zápisu připomínkovat různé problémy.
Vedení se na ně snaží odpovídat, ale
bohužel naši snahu změnit věci k lepšímu často brzdí přebujelá byrokracie.
Vše trvá velmi dlouho,“ povzdechne si
nad chodem velkého podniku předseda
Fupšo.

ke skutečné stávce. Nejvyhrocenější
situace nastala v roce 2014, kdy byla
na podporu vyjednávání o růstu mezd
vyhlášena stávková pohotovost a kdy
byl k vyjednávání přizván zprostředkovatel. „Zaměstnanci tehdy odmítali podepsat dodatky mzdového růstu dříve,
než bude uzavřena kolektivní smlouva.
Tím by se totiž zpochybnily požadavky
odborů na růst mezd. Nakonec se vedení podařilo přesvědčit 90 % zaměstnanců, aby podepsali, což bylo použito
jako argument v neprospěch odborů.
V kolektivní smlouvě se alespoň podařilo domluvit některé bonusy,“ dodává
předseda Fupšo.
Léta praxe odboráře vyškolila
Své zkušenosti zúročili nošovičtí odboráři při vyjednávání kolektivní smlouvy
na roky 2019 a 2020. K podpisu došlo
už za dva měsíce od začátku jednání.
Výsledkem bylo zvýšení mezd, přiznání
bonusů a prodloužení dovolené. Odboráři věděli, že nesmějí propásnout situaci, kdy automobilový průmysl v Česku
prosperuje, a s vyjednáváním otálet.
„Měli jsme indicie o možné stagnaci
v automobilovém průmyslu, začali jsme
proto vyjednávat už na podzim, aby-

Výbor ZO OS KOVO Hyundai Czech je partou zkušených odborářů

Odbory nebyly vítány
Založení odborů v nošovickém Hyundai
nepřijal jihokorejský vlastník s nadšením. Přes zákonné právo zaměstnanců
na účast v odborech se vedení pokoušelo odborářům život znepříjemnit. „V začátcích se management snažil za angažovanost v odborech přeřazovat lidi na
jednotvárné a fyzicky těžší práce, aby se
rozhodli dát výpověď. To udělali i mně,
také jsem se už cítil zlomený a díval se
po jiné práci, ale pak jsem si řekl, že takovou radost jim neudělám, a vydržel
jsem,“ říká s úsměvem předseda Fupšo
a okolo sedící členové výboru souhlasně
přikyvují. Všichni mají zkušenosti se situacemi, kdy bylo třeba prokázat odvahu, aby se poměry v zaměstnání zlepšily.
Přestože zástupci odborů a firmy nedosáhli vždy vzájemného porozumění,
nikdy v nošovickém Hyundai nedošlo
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chom měli dobré podmínky. Firma se
potýkala s velkou fluktuací lidí a na trhu
práce nebylo z čeho brát, proto jsme
domluvili už po šesti kolech jednání
slušný kompromis v nárůstu mezd, což
bude motivovat zaměstnance, aby neodcházeli,“ vysvětluje předseda Fupšo.
Argumenty pro vyjednávání odborářům poskytuje analýza hospodaření firmy a výročních zpráv. „Hodně jsme se
naučili ze spolupráce s ekonomickým
specialistou OS KOVO Ing. Rudolfem
Horákem, který nám analýzy perfektně
zpracovával. Za léta praxe už jsme dnes
schopni si vše zpracovat sami. Naučili
jsme se hlídat každé slovo, na kterém
by nás protistrana mohla nachytat.
Hodně nám pomáhají školení organizovaná OS KOVO a informace z odvětvové sekce automobilového průmyslu
OS KOVO,“ zdůrazňuje předseda Fupšo.
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Na úspěšné práci ZO OS KOVO Hyundai Czech má významný podíl schopnost místních odborů propagovat své
výsledky a informovat členy o aktuálním dění. Nošovické odbory provozují
vlastní webové stránky, vydávají občasník, a dokonce vyvinuly vlastní mobilní
aplikaci do chytrých telefonů, jejímž
prostřednictvím mezi sebou šíří informace. „Nejhorší formou komunikace je
pro nás nástěnka, tu nikdo nečte. Věkový průměr našich zaměstnanců je třicet
let, všichni používáme IT technologie.
Na chytrém telefonu dostanete informaci hned. V průběhu kolektivního vyjednávání je vzájemné sdělování informací mezi zaměstnanci velmi důležité,
jejich nedostatek vede k negativním
spekulacím a může snahu odborů poškodit. Rychlost informace je zásadní,“
prozrazuje předseda Fupšo část taktiky
nošovických odborů.
Z „modelářského kroužku“ vyrostly
silné odbory
Vztahy mezi odbory a vedením nošovického Hyundai prošly za uplynulých
deset let vývojem od často bolestného
hledání přijatelné formy koexistence
po dnešní konstruktivní spolupráci založenou na vzájemném respektu. Podle
členů výboru a jejich předsedy Patrika
Fupše probíhá komunikace s managementem standardně a bez podrazů.
„Neshody mezi odbory a firmou byly
medializovány a korejskému vedení
vadil negativní obraz, který to firmě vytvářelo. Naše vztahy se zlepšily hlavně
po výměně českého vedení. Ze začátku, když ještě nebylo tolik členů, nás
nazývali ‚modelářský kroužek‘, dnes
jsme bráni jako velká odborová organizace,“ říká předseda Patrik Fupšo.
„Z dnešních 3400 zaměstnanců je jich
v odborech zhruba třetina. Přál bych si,
aby mezi členy odborů byla menší fluktuace a aby vzal každý zaměstnanec
rozum do hrsti a uvědomil si, že pokud
chce zlepšit svůj život, nestačí s odbory
jen sympatizovat, ale je nutné do nich
vstoupit.“
(mia)
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Změřit se dá ledacos, třeba i míra
pracovní schopnosti
Pracovní schopnost, resp. její míra je určitou rovnováhou mezi fyzickými, případně duševními zdroji
dané osoby a pracovními požadavky na ni kladenými. Lze ji formálně měřit, a tedy i srovnávat.
Míra opotřebení pra
covníka se dá asi nej
objektivněji zhodnotit
nástrojem k posouzení pracovní schopnosti, tzv. Work Ability
Indexem (dále jen WAI), což je metoda
komplexního hodnocení pracovní schopnosti ve všech podstatných parametrech
prováděná subjektivním posouzením
sebe sama v krátkém dotazníku, který pak lékař pracovně-lékařské služby
porovná s daty ze své zdravotní dokumentace a provede vyhodnocení. Premisou této metody je, že pracovník sám
může nejlépe postihnout mnohostrannost faktorů ovlivňujících jeho pracovní
schopnost. Hlavním cílem této metody
je identifikace problémových oblastí pracovní schopnosti zaměstnanců, podpora
a udržení pracovní schopnosti (pracovního zdraví) v průběhu jejich opotřebení/
stárnutí. WAI je také používán k prevenci
a k reintegraci zaměstnanců například
po úrazech či nemocech z povolání. A neméně důležitým výstupem jsou tato data
pro výzkum. Metoda může být použita
pro skupinová i individuální hodnocení. Jedním z výsledků je získání relativně
objektivního posudku zdravotního stavu
zaměstnance s počtem a závažností jeho
diagnostikovaných chorob.
Standardizovaný výstup z databáze
umožňuje export dat v anonymizované podobě nebo tisk individuálního
výsledku pro zaměstnance. (Ochrana
osobních a zdravotních údajů je zajištěna. Pracovník musí být o zajištění
této ochrany předem stoprocentně
přesvědčen, aby přistupoval k měření
toliko na základě dobrovolnosti, jinak
nebudou výsledky měření relevantní.)
Jak to celé funguje?
V první fázi se respondent proškolí, jak
dotazník vyplnit, aby udaná data byla
správná a pravdivá. Druhou fází je vlastní vyplnění dotazníku respondentem.
Ve třetí fázi dochází k ověřování údajů
lékařem pracovně-lékařské služby. Fází
poslední je samotné vyhodnocování získaných dat experty.
Vypočtený index WAI umožní zhodnotit míru souladu či nesouladu zdravotního stavu pracovníka a nároků
vykonávaného povolání. Zaměstnanec

může získat vytištěné výsledné hodnoty a doporučení. Ve zprávě zaměstnavateli se objeví anonymní hodnoty
všech respondentů s doporučeními.
Využití metody WAI
WAI metoda je v řadě států používána odborníky pracovního lékařství.
Byla původně vyvinutá ve Finsku
v osmd esátých letech a je pilotně
ověřena i v ČR praktickým měřením
u 360 osob v těchto firmách: Komerční
banka, a. s.; Skup ina ČEZ, a. s.; Policejní prezidium ČR; Witte Nejdek, s. r. o.;
nezaměstnaní klienti ÚP ČR z Krajské
pobočky v Brně; Nemocnice Boskovice, Nemocnice Milosrdných bratří
Letovice (jednalo se o projekt Implementace Age Managementu v ČR,
AIVD ČR z roku 2015).

FOTO: Visual Hunt

Jak vypadá bodové hodnocení WAI výsledků a doporučená cílová opatření:
Počet bodů

Pracovní schopnost

7–27

nízká

28–36

průměrná

37–43

dobrá

44–49

vynikající

Doporučení
navrátit pracovní schopnost (pokud lze)
zvýšit pracovní schopnost (pokud lze)
podpořit pracovní schopnost
udržet pracovní schopnost

Zásadní poznatky z hodnocení českého souboru pracovníků 50+
• Z měření vyplynula neshoda mezi obtaké klesá s vyšším BMI indexem (tějektivním hodnocením počtu nemocí
lesnou hmotností).
lékařem a subjektivním hodnocením • Třetina respondentů pociťuje kvůzaměstnancem. (S vyšším stupněm
li svému onemocnění větší či menší
vzdělání se snižuje rozdíl mezi indivipřekážky ve výkonu práce. Asi jedduálním a objektivním počtem rozpona pětina respondentů je však i přes
znaných onemocnění.)
tato onemocnění s určitými potížemi
• Ze statistického porovnání vyplývá
schopna dál vykonávat svou práci.
známý fakt, že duševně pracující mají • Poměrně alarmujícím zjištěním je, že
v obou souborech významně vyšší
přibližně jedna čtvrtina měřených česhodnotu indexu WAI (dobrou pracovkých zaměstnanců ve věku 50+ nemá
ní schopnost) než fyzicky pracující.
jasné představy o pracovní schopnosJinými slovy byl prokázán statisticky
ti do nejbližší budoucnosti a je si jista
významný vztah mezi WAI a typem vynebo předpokládá, že již nebude schopkonávané práce. Dále bylo prokázáno,
na současnou práci vykonávat (!).
že se vzrůstajícím počtem diagnostiko- V rámci tohoto měření bylo i určeno povaných onemocnění z fyzické zátěže, řadí nejdůležitějších důvodů významně
životního stylu a onemocnění význam- snižujících pracovní schopnost zaměstně závislých na věku klesá i index WAI. nanců: zdravotní problémy, pokles moTento index klesá i s počtem lékařem tivace k práci, problémy ve vztahu, nádiagnostikovaných onemocnění.
ročnost pracovního prostředí.
• Statisticky bylo prokázáno, že muži
Milan Těšínský,
dosahují vyššího WAI než ženy, WAI
specialista BOZP a životního prostředí
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Práva spotřebitele | JUDr. Zdeňka Vejvalková, specialistka na spotřebitelské právo

Cena za nezaplacení pokuty
Mám dotaz k věci, kterou již podle mě nelze řešit. Dostal jsem pokutu v autobuse MHD. Jde o věc, která je několik let
stará. Tehdy se mnou revizor sepsal zápis, že jsem byl přistižen při jízdě načerno. Potom se nic nedělo, až nyní jsem
minulý měsíc dostal oznámení od exekutora, že mám zaplatit nikoli pouze 1000 Kč pokutu, ale i dalších 15 000 Kč
navíc. Myslím si, že pokuta je promlčená a dopravní podnik na ni nemá nárok. Prosím vás tedy o vysvětlení, zda dopravní podnik postupoval správně, nebo mám pravdu já?
E. Z., Slavkov
V případě, že jste jel
načerno a byl přistižen revizorem, který
s vámi sepsal zápis,
lze
předpokládat,
že dopravní podnik
v zákonné lhůtě učinil
ve věci právní kroky
k úspěšnému vymožení pokuty. Pokud tak učinil do právě
onoho jednoho roku, nebrání mu nic
pokutu po vás vymáhat.
Pokud jste se skutečně nedověděl
o tom, že je po vás pokuta vymáhána,
muselo dojít k tomu, že jste nepřevzal
poštovní zásilku. Stát se tak mohlo, pokud jste si nevyzvedával poštu od soudu
nebo jste si změnil bydliště a nepřihlásil
se k trvalému pobytu v místě, kde nyní
bydlíte, a nenahlásil jste změnu na doručovací adrese, kam by měla pošta vaše
poštovní zásilky přeposílat. Exekutor totiž ke svému vymáhaní musí mít takzvaný exekuční titul - platební rozkaz nebo
rozhodnutí příslušného soudu. Tudíž
pokud probíhá exekuční řízení, musel
být jeden z exekučních titulů vydán. Bez
něho by exekutor nemohl konat. Platební rozkaz má stejnou váhu jako rozsudek příslušného soudu, pokud jste vůči
němu v zákonné lhůtě nepodal opravný
prostředek. Tím se promlčení pohledávky protáhlo na 10 let.

váním spisu u soudu nebo exekutora,
na což máte plné právo.

Fikce doručení
V případě nepřevzetí zásilky totiž dojde
k situaci, jako by došlo k jejímu doručení. Zákon pro tyto případy využívá
takzvanou fikci doručení a rozhodnutí
soudu nabude právní moci, aniž jste se
o tom dozvěděl. Fikce doručení spočívá
v tom, že určitá písemnost je považována za doručenou, i když jste ji nikdy
nepřevzal a s jejím obsahem se neseznámil. Například při občanském soudním řízení po uplynutí lhůty 10 dnů se
písemnost považuje za doručenou.

Jaká je „cena“ za nezaplacení
pokuty?
Pokud jde o vámi uváděný nesouhlas
s navýšením částky 1000 Kč na částku
16 000 Kč, jde o nárůst o další náklady spojené s jejím vymáháním. Jsou to
úroky z prodlení a náklady nalézacího
a vykonávacího řízení, to znamená náklady dopravního podniku na uplatnění
své pohledávky u soudu například prostřednictvím advokáta a vykonávacího
řízení, tedy náklady exekutora.

Kde si ověříte, zda ve vaší věci byly
učiněny právní kroky?
Zda dopravní podnik dodržel veškeré lhůty a jestli je váš dluh vymáhán
oprávněně, je možné zjistit prostudo-

Jak je to s promlčením pokuty MHD?
Zopakujme si:
Pokuty uložené v prostředcích hromadné dopravy se promlčují ve lhůtě jednoho roku od spáchání přestupku, tedy
jízdy na černo.
V případě, že dopravní podnik ve lhůtě
jednoho roku na vás podal žalobu (což
lze ve vašem případě předpokládat),
znamená to, že vykonal úkon směřující k soudnímu vymáhání pokuty, pak
se situace i promlčecí doba podstatně
mění takto:
Na základě žaloby soud vydá své rozhodnutí, kterým vám uloží povinnost
zaplatit dlužnou pokutu včetně úroků
a nákladů řízení. Pokud si nevyzvednete poštovní zásilku, platí výše fikce
o doručení, jež nabylo právní moci i pokud jste si zásilku od soudu nevyzvedl.
Právo věřitele, které je přiznané pravomocným soudním rozhodnutím, se
promlčuje až ve lhůtě 10 let.
Ve vašem případě by byl výkon rozhodnutí prováděn před promlčením (oněch
10 let), a vy tedy nemůžete námitku
promlčení uplatnit, protože k němu
nedošlo, pokud dopravní podnik podal
včas žalobu.

Doporučuji:
Zjistit si, jak vše proběhlo, tedy ověřit popsaný předpokládaný vývoj, ve
vašem případě nahlédnutím do soudního či exekutorského spisu. Pokud
zjistíte, že všechno proběhlo v souladu

FOTO: Pixabay

s právem, což lze skutečně předpokládat, budete muset dlužnou částku co
nejrychleji zaplatit, neboť vám stále
naskakují úroky z prodlení a navíc se
vystavujete nebezpečí výkonu exekuce
a náklady na vymožení pokuty se mohou zvýšit. Exekutor může tento výkon
provést uvalením exekuce na vaši mzdu
nebo exekucí majetku – motorového
vozidla nebo zabavením věcí ve vaší domácnosti, což není zajisté příjemné.
Upozornění na Centrální evidence
exekucí
Závěrem chci čtenáře upozornit na možnost nahlédnout do Centrální evidence
exekucí na www.kontrolaexekuce.cz.
Mohli byste této možnosti využít pro případ, že byste si nebyli jisti, zda není nařízena exekuce vůči vám či osobám, které
mají u vás trvalý pobyt nebo s vámi bydlí, a tudíž by se výkon rozhodnutí mohl
dotknout i vás. Exekutor by měl právo
výkon exekuce provést i v prostorách,
kde se nacházejí vaše věci. Nahlédnutí je žádoucí i před rozhodnutím půjčit
někomu peníze nebo před podpisem
například smlouvy o dílo či před koupí
domu.
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Právo | JUDr. Marie Stodolová, právnička RP OS KOVO Praha a střední Čechy

Pracovní náplň jako součást pracovní smlouvy
Je zaměstnavatel povinen vydat zaměstnanci při nástupu do zaměstnání vedle pracovní smlouvy i náplň práce?
J. K., Praha
Pracovněprávní vztah
vzniká
nejčastěji
uzavřením pracovní
smlouv y. Smlouva je
uzavřena sjednáním
podstatných náležitostí: den nástupu
do práce, druh práce
a místo výkonu práce.
Z podstatných náležitostí pracovní
smlouvy má zásadní význam druh práce (pracovní pozice), který ovlivňuje pracovní zařazení, rozsah pracovních úkolů,
výkon jiné práce apod. Při sjednávání se
zaměstnavatelé často dopouštějí chyb,
zejména při vymezování pracovního zařazení ve vztahu k pracovní náplni.
Pracovní náplň zpravidla poskytuje
bližší informace o sjednaném druhu
práce a lze ji považovat za vhodné doplnění pracovní smlouvy, i když náplň
zpravidla není součástí obsahu pracovní smlouvy. Zaměstnavatel ji určuje jednostranným opatřením, kterým
může pracovní náplň též měnit nebo
doplňovat a přidělovat jakoukoli práci
odpovídající sjednanému druhu práce
(sjednané funkci).
Pracovní smlouva může pracovní náplň
obsahovat, jestliže se na tom účastníci
(zaměstnavatel a zaměstnanec) dohodnou. Je-li pracovní náplň sjednána tak,
že nevyčerpává všechny práce spadající
pod určitý druh práce (funkce) a konkretizuje povinnosti zaměstnance pouze v rámci určitého pracovního místa,
jde vlastně o zúžené vymezení náležitosti sjednaného druhu práce.
Pokud by se pracovní náplň stala
součástí pracovní smlouvy, bylo by
ji možno měnit pouze dohodou zaměstnavatele se zaměstnancem.
Z tohoto důvodu téměř žádná pracovní
smlouva neobsahuje současně pracovní náplň. Ta je tedy závislá na sjednaném druhu práce. Druhové nebo funkční vymezení prací v obsahu pracovní
smlouvy může v sobě zahrnovat práce
na více pracovních místech, pro něž
platí různé pracovní náplně. Společným
jmenovatelem je tentýž druh práce.
Např. u zaměstnavatele pracuje několik
žen ve funkci samostatné účetní. Společným druhovým základem této funkce jsou samostatně vykonávané účetní
práce, jejichž konkrétní pracovní náplň je

však rozdílná podle toho, zda jde o práce ve mzdové, finanční, provozní účtárně
apod.
Jestliže je v pracovní smlouvě sjednána funkce samostatné účetní a tato
žena vykonává účetní práce ve finanční účtárně, zaměstnavatel jí může i bez
jejího souhlasu převést na účetní práce
v jiné své účtárně. Jde o převedení na
jinou práci v rámci pracovní smlouvy.
Zaměstnavatel tedy může v rámci pracovní smlouvy měnit pracovní náplň zaměstnance, aniž by k tomu potřeboval
jeho souhlas, pokud není součástí pracovní smlouvy.
Zaměstnavatel má právo určovat, měnit nebo doplňovat pracovní náplň zaměstnance, ovšem toto právo je ohraničeno rozsahem sjednaného druhu
práce nebo sjednané funkce (např.
účetní) v pracovní smlouvě.
Záleží na tom, jak široce nebo úzce byla
tato náležitost dohodnuta. Je-li druh
práce sjednán určitým vymezujícím
způsobem, je zaměstnavatel tímto
ujednáním vázán i v otázce změn
a doplňků pracovní náplně.
V některých případech se pracovní náplň určená zaměstnanci z části kryje
s rozsahem sjednaného druhu práce
(funkce) a v určité části tento rozsah
překračuje. Např. účetní byly určeny další práce, které překračují sjednaný druh
práce. Pak nejde o nic jiného než o částečné převedení zaměstnance na jinou práci,
než byla dohodnuta v pracovní smlouvě.
To však bez souhlasu zaměstnance není
možné.
Jestliže by zaměstnavatel přiděloval
i práce, které jsou v rozporu s obsahem
pracovní smlouvy, může zaměstnanec
jejich výkon odmítnout. Musí však být
zřejmé, že se jedná o práce, které jsou
nad rámec pracovní smlouvy, a že nejde
o případy, kdy zaměstnavatel může zaměstnance převést na jinou práci i bez
jeho souhlasu (§ 41 zákoníku práce.)
V případě odmítnutí pracovního příkazu, kdy by měl zaměstnanec plnit
úkoly mimo sjednaný druh práce
a mimo pracovní náplň, nejde o porušení pracovních povinností (pracovní kázně).
Zaměstnanec může být převáděn na jinou práci v rámci své pracovní smlouvy.
Jedná se o opatření v rámci disposiční-

ho oprávnění zaměstnavatele. O rozsahu této změny rozhoduje především
část pracovní smlouvy, v níž je uveden
údaj o druhu práce, na kterou je zaměstnanec přijímán.
Jestliže je např. v pracovní smlouvě
sjednaná práce prodavače, pokladní,
řidiče, …, může být zaměstnanec bez
svého souhlasu pověřován výkonem
všech prací s tím spojených. Je-li však
převeden na práci jiného druhu, než
jaký byl sjednán v pracovní smlouvě,
jde již o změnu této smlouvy a je třeba
jeho souhlasu.
Považuji za velmi důležité vedle druhu
práce sjednávat v pracovní smlouvě
i pracovní náplň. Z jejího obsahu je
pak zřejmé, jaké pracovní povinnosti musí zaměstnanec plnit. Platí významná zásada, že za porušení pracovních povinností (pracovní kázně)
nemůže být považováno nesplnění
povinnosti, která nepatří do pracovní náplně zaměstnance.
Problémy nastávají právě tehdy, je-li
sjednán v pracovní smlouvě pouze druh
práce bez bližší konkretizace pracovních úkolů a povinností, zejména bez
pracovní náplně. Např. podle zákona
o nemocenském pojištění č. 187/2006
Sb., § 65 odstavec 1 písm. b), jsou zaměstnavatelé povinni sdělit na vyžádání příslušnému orgánu nemocenského
pojištění a ošetřujícímu lékaři pracovní
zařazení, náplň práce a pracovní podmínky dočasně práce neschopného zaměstnance.
Tomu odpovídá oprávnění ošetřujícího
lékaře požadovat od zaměstnavatele
uvedené informace, včetně informací o zařízení závodní preventivní péče
(§ 63 odstavec 1 písm. c). Nesplnění
této povinnosti může pro zaměstnavatele znamenat pokutu až do částky
20 000 Kč od příslušného orgánu nemocenského pojištění (§ 136 odstavec 2
zákona č. 187/2006 Sb.).
Zaměstnavatelé v této souvislosti velmi
často namítají, že nemají povinnost
sjednávat nebo určovat zaměstnanci
pracovní náplň, takže tuto informační povinnost nemohou splnit. Zákoník
práce sice neobsahuje právní normu,
která by stanovila povinnost předat
zaměstnanci pracovní náplň, ale pokud
by se prokázalo, že zaměstnavatel nepokračování na str. 7
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plnil povinnosti podle nařízení vlády č.
361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, mohl
by mít odpovědnost za vzniklou nebo
dlouhodobou pracovní neschopnost
zaměstnance.
Jedná se třeba o dodržování bezpečnostních přestávek při práci, které se
započítávají do pracovní doby podle
uvedeného nařízení vlády (např. práce
s počítačem, práce při psychické zátěži
apod.), poskytování ochranných nápojů
na pracovišti, dodržování teploty apod.
Rozsah prací, které je povinen zaměstnanec vykonávat v pracovním poměru,

je vymezen sjednaným druhem práce.
Naproti tomu pracovní náplň představuje podrobnější popis prací (pracovních činností), které je zaměstnanec povinen v rámci sjednaného
druhu práce vykonávat.
Zaměstnavatel nemůže s odkazem na
pracovní náplň požadovat, aby zaměstnanec konal práce, jež se sjednanému
druhu práce vymykají.
Zaměstnavatel by měl sjednávat nebo
určovat pracovní náplň zaměstnance
v rámci jeho druhu práce, i když nejde o právní povinnost. Předejde se
tak zbytečným sporům při platovém

zařazení zaměstnance, změně druhu
práce nebo při uplatňování náhrady
škody v důsledku nesplnění právních
povinností zaměstnavatele, které má
při ochraně zdraví při práci. Zejména
se jedná o zajištění bezpečnostních
přestávek, které se započítávají do
pracovní doby, poskytování ochranných nápojů, dodržování zákazu některých prací apod.
Údaj o pracovní náplni zaměstnance
musí zaměstnavatel sdělovat na žádost příslušného orgánu nemocenského pojištění nebo ošetřujícímu
lékaři.

Práva spotřebitele | JUDr. Zdeňka Vejvalková, specialistka na spotřebitelské právo

Žaloba na náhradu škody
Koupil jsem byt do osobního vlastnictví, po nějakém čase jsem zjistil, že soused nad mým bytem velmi rád pořádá
hlučné a do rána trvající večírky. Dvakrát mi promáčel strop, ale vymalovat odmítl. Posledním jeho dílem je to, že mi
nejen promáčel strop, ale voda mi poškodila i nábytek a plovoucí podlahu. Chtěl bych na něm uplatňovat náhradu
škody. Jak mám postupovat?
Z. R., Brno-Líšeň
Nejprve vám doporučuji pokusit se se
sousedem domluvit.
Nejlépe
písemnou
formou ho vyzvěte,
aby vám vyčíslenou
škodu uhradil. Kopii
dopisu si uschovejte.
Soudní a advokátní
náklady jsou nemalé.
Domluva je tedy pro oba „výhodnější“.
Právní úprava
Pokud jde o odpovědnost za škodu, tu
najdete zakotvenou v občanském zákoníku v paragrafech 2894 až 2971.
Co náhrada škody znamená?
Dle právní úpravy je náhrada škody zakotvena tak, že uvádí: Kdo způsobí jinému škodu, má povinnost ji nahradit.
Občanský zákoník (dále též OZ) upravuje obecně povinnost nahradit jinému
újmu, která zahrnuje také náhradu újmy
na jmění – škody, viz § 2894 odst. 1, OZ,
www.zakonyprolidi.cz. Najdeme zde též
zvláštní typy náhrady škody (např. škodu
způsobenou provozní činností – § 2924,
škodu způsobenou provozem dopravního prostředku – § 2927 až 2932 atd.).
Co je to škoda?
Škoda je obecně pro účely odpovědnosti charakterizována jako materiální
újma vyjádřitelná v penězích.
Jaké škody mohou vzniknout?
Vedle škody na majetku, jako je tomu

u vás, lze za škodu považovat i škodu na
zdraví, která je vyjádřitelná v penězích.
V případě nadměrného hluku lze za
škodu považovat:
• náklady na provedená protihluková
opatření, např. výměna oken, protihluková izolace fasády, protihluková stěna
• snížení tržní hodnoty domu nebo pozemku, který je hluku vystaven
• škoda na zdraví vzniklá v důsledku
nadměrného hluku
Pokud jde o hluky způsobené sousedy,
je třeba si uvědomit, že se nadměrný
hluk špatně prokazuje. Většinou nemá
dlouhodobý charakter a potřebnou
sílu. Zde bych byla velmi opatrná s podáním žaloby a doporučuji věc nejprve
konzultovat s advokátem.
V případě nadměrného hluku půjde
spíše o škodu způsobenou provozní
činností, jak uvádí § 2924 OZ.
Co je to provozní činnost?
Provozní činností je každý druh podnikání, jako např. provoz restaurace, autoopravny, pily, ..., zde má provozovatel
objektivní odpovědnost za škodu. Pozor, nárok nesmí být promlčen.
Co musí žalobce prokázat?
Žalobce, aby byl úspěšný, musí u soudu
prokázat:
• že je obtěžován nadměrným hlukem
• že mu vznikla škoda na majetku, na
zdraví, kterou je schopen vyčíslit
• že škoda vznikla v souvislosti s daným hlukem, tedy že je zde příčinná
souvislost

Jak dokazujeme tvrzení?
• svědecké výpovědi
• znalecké posudky
• vyjádření správních orgánů
• ohledání místa
• listinné důkazy
• výslech žalobce a žalovaného
Upozorňuji, že znalecké posudky se platí a jejich cena není zanedbatelná, znalce můžete volit dle seznamu soudních
znalců. Vždy je třeba se s ním předem
dohodnout na výši úhrady.
Významné jsou i výpovědi svědků,
zde bych vždy chtěla znát odpověď
na otázku, zda konkrétní svědek bude
ochoten jít svědčit k soudu, a taktéž
je dobré ho požádat o písemnou výpověď či čestné prohlášení. Mohou
to být přátelé, známí, ostatní sousedé. Ve své výpovědi musí popsat, co
viděli či slyšeli, jakým způsobem žalovaný ostatní i konkrétního žalobce
obtěžuje a podobně. Lze využít i listiny orgánů státní správy. O jejich stanovisko může žalobce i sám požádat.
Vyjádření může směřovat i odpovědi
na otázku, zda a jaký má vliv chování či
jednání žalovaného na tržní hodnotu
nemovitosti.
Nezapomeňte na písemnou výzvu, v níž
navrhnete smírné řešení – takzvané mimosoudní řešení sporu. Tuto výzvu si
ponechte uschovanou pro potřeby soudu, a to v ověřené kopii s doklady o doručení. Soud bude na konci soudního řízení rozhodovat o tom, kdo bude hradit
soudní náklady a náklady na zastupování a tak dále, a právě k výzvě přihlíží.
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Bydlení | JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR

Štěnice v družstevním bytě
Bydlím s matkou a svými dětmi v nájmu. Dům s byty vlastní bytové družstvo. Bohužel máme v bytě
štěnice. Vím, že i v minulosti byly štěnice v celém domě. Družstvu jsem situaci okamžitě písemně
nahlásila a požadovala, aby dalo deratizovat celý dům. Byla jsem se totiž poradit na hygienické stanici, kde mi byl doporučen tento postup, jelikož dle jejich názoru nestačí vystříkat jen jeden byt.
Družstvo však nechce nic dělat, ledaže bych prý vše zaplatila. Jsem ochotna se podílet částkou za
svůj byt, ale ne za deratizaci celého domu. Jaký je správný postup?
L. K., Kolín

Z hlediska praktického je účinnější, když
se provede deratizace celého domu,
hlavně stoupacích šachet, které tvoří
společné části domu, protože deratizace jednoho bytu je neúčinná. Vedení
družstva by se ve vlastním zájmu mělo
u odborné firmy poradit.
Družstvo jako vlastník je ze zákona (zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů,
§ 57 odst. 2) povinno provést – objednat
deratizaci celého domu a také ji uhradit. Podle občanského zákoníku má
družstvo jako pronajímatel povinnost
vám jako nájemci zabezpečit ničím nerušený výkon práva na bydlení v bytě.
Hradit něco družstvu byste byla povinna v případě, že byste družstvu způsobila škodu. Za to, že se v bytě objeví
tento obtížný hmyz, nikdo nemůže, tudíž žádnou škodu družstvu jste nezpůsobila a nejste povinna nic hradit.

FOTO: Wikimedia.org – Piotr Naskrecki

Bydlení | JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR

Výpověď před uplynutím doby nájmu
S pronajímatelem jsem uzavřel nájemní smlouvu na tři roky. Pronajímatel mi začal vyhrožovat výpovědí. Může mi
dát výpověď před uplynutím doby nájmu?
K. V., Kuřim
Pronajímatel vám může dát výpověď
i v případě uzavření nájmu na dobu určitou, ovšem musí mít k tomu některý
z důvodů uvedených v občanském zákoníku v ustanoveních § 2288 a § 2291.
Jedná se o tyto výpovědní důvody:
a) Poruší-li nájemce hrubě svou povinnost vyplývající z nájmu.
b) Je-li nájemce odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný na pronajímateli nebo členu jeho domácnosti
nebo na osobě, která bydlí v domě,
kde je nájemcův byt, nebo proti
cizímu majetku, který se v tomto
domě nachází.
c) Má-li být byt vyklizen, protože je
z důvodu veřejného zájmu potřebné

s bytem nebo domem, ve kterém se
byt nachází, naložit tak, že byt nebude možné vůbec užívat, nebo
d) Je-li tu jiný obdobně závažný důvod
pro vypovězení nájmu.
e) Porušuje-li nájemce svou povinnost zvlášť závažným způsobem,
zejména nezaplatil-li nájemné a náklady na služby za dobu alespoň tří
měsíců, poškozuje-li byt nebo dům
závažným nebo nenapravitelným
způsobem, způsobuje-li jinak závažné škody nebo obtíže pronajímateli nebo osobám, které v domě
bydlí nebo užívá-li neoprávněně
byt jiným způsobem nebo k jinému
účelu, než bylo ujednáno.

FOTO: Pixabay
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Jak si pojistit zimní dovolenou?
Chystáte se na dovolenou v zimě – ať už na hory, nebo do teplých krajů? Pak určitě chcete, aby proběhla
v poklidu. Pokud se vydáváte na cesty bez pojištění, půjde o velký risk. Vždyť cesta do neznáma je vždy
dobrodružstvím a nikdy nevíte, co vás může potkat. Základem je pochopitelně cestovní pojištění pro případ
nejrůznějších zdravotních komplikací, ačkoli v Evropské unii můžete využít kartičku ke zdravotnímu pojištění.
Kromě toho je ale možnost si pojistit například zavazadla během cesty, odpovědnost, v létě dokonce i pěkné
počasí či storno zájezdu. Jak na to?

FOTO: Visual Hunt
Proti stornu zájezdu
Pokud si kupujete dovolenou s velkým
předstihem, může se vám hodit pojištění storna zájezdu. Zejména pokud
máte malé děti, může se stát, že třeba
z důvodu jejich nemoci nebudete moct
na zájezd odjet. Cestovní kancelář vám
může naúčtovat nemalé storno poplatky. Pokud byste měli storno poplatky
pojištěny, získáte je někdy i v plné výši
zpět. Důležité je pochopitelně datum,
kdy si chcete toto pojištění sjednat. Na
poslední chvíli již nebude platné. Pojišťovny většinou požadují uzavření pojistky v den zakoupení zájezdu, jsou ale i takové, kterým stačí sjednat toto pojištění
později. Ve smlouvě o pojištění uvedete
důvod, pro který byste mohli zájezd zrušit. Takto lze pojistit i zaplacený pokoj
v hotelu nebo zápůjčku automobilu.
Pojistka „na blbost“
Zejména v zimních měsících oceníte
pojištění odpovědnosti. Jistě víte, jak
snadné je se do někoho na sjezdovce
omylem strefit, následky mohou být
dalekosáhlé. Pojištění občanské odpovědnosti, které se lidově říká také „na
blbost“, zahrnuje právě takové událos-

ti, kdy nechtěně způsobíte škodu někomu jinému. Ať už někoho srazíte na
sjezdovce, něco rozbijete na hotelovém
pokoji či způsobíte nějakou jinou kalamitu. Pokud si hodláte vypůjčit v cizině
automobil či lyžařské vybavení, zjistěte,
zda se pojistka vztahuje také na půjčené věci. Pokud tuto pojistku sjednáváte,
dejte pozor na pojistné limity. Zničíte-li
půjčené lyže, pak je třeba 20 000 Kč dostatečných. V případě, že způsobíte někomu na sjezdovce v Rakousku zranění,
nebude vám stačit ani 200 000 Kč.
Pojištění zavazadel
Pokud převážíte na zimní lyžařskou dovolenou drahé sportovní vybavení, využijete pojištění zavazadel v autě. Můžete
se pojistit proti zničení vybavení při havárii nebo kvůli odcizení. Pojištění však
nezahrnuje zcizení zavazadel v noci (od
22.00 do 6.00). Takto lze zavazadla pojistit po celé Evropě. Zavazadla je třeba
chránit před zraky kolemjdoucích, měla
by být uzamčená v nákladovém prostoru vozidla. Dejte si vždy pozor na limity,
které pojišťovny nabízejí, ty se totiž velmi
liší. Některé pojišťovny mají pojistný limit
jen 15 000 Kč, jiné až 50 000 Kč. Některé

nabízejí pojistky určené přímo pro zimní
lyžařskou dovolenou a berou do úvahy,
že lyžařské vybavení celé rodiny může
být pěkně drahé.
Pojištění zavazadel v letadle
Chystáte-li se na dovolenou do teplých
krajů, kam se budete přepravovat letecky, oceníte připojištění zavazadel. Za
zavazadla v letecké přepravě vždy ručí
letecká společnost, a to i při přestupu
z letadla na letadlo. Pokud zavazadlo
nedorazí s vámi, společnost jej musí
hledat. Nenajde-li ho do 21 dnů, pak
se považuje za ztracené a vám náleží
kompenzace do výše 33 000 Kč. Pokud
vezete dražší věci, můžete si u letecké
společnosti zavazadlo připojistit.
Sjednávejte online
Ať už se rozhodnete pro jakoukoli pojistku, snažte se ji pokud možno sjednat a uhradit přes internet. V takovém
případě je totiž o něco levnější než na
pobočce pojišťovny. Aby byla pojistka
platná, je třeba ji uhradit, a to prostřednictvím internetového bankovnictví
nebo kreditní kartou.
Michaela Kadlecová
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Správné znění tajenky z čísla 1: Mnoho štěstí a zdraví do nového roku přeje redakce. Správně luštil a potřebné štěstí při
losování měl Hynek Vedral z Liberce. Blahopřejeme! Získává výhru od vydavatelství Enigma, které připravuje naši křížovku a je
také vydavatelem časopisu Křížovky pro každého, jehož další čísla vycházejí 12. a 26. února. Na tajenku z tohoto čísla čekáme
do 27. února 2019 na doručovací adrese redakce nebo na e-mailu novakova.miloslava@cmkos.cz.

