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Odboráři si vymohli
historicky první
kolektivní smlouvu

4

Soutěž k evropské
kampani má první
výherce

Vážení přátelé,
dovolte mi, abych se alespoň krátce
pokusil formulovat, co nás v nadcházejícím roce čeká, na co bychom se měli
připravit, co bude v nadcházejícím období hrát zásadní roli. Na jakých principech bychom své působení v podnicích
i ve společnosti měli stavět.
Rok 2020 bude, co se týče počtu pracovních míst, objemu práce a z toho vyplývajícího zvyšování mezd a benefitů,
pro zaměstnance daleko obtížnější než
uplynulých šest let, obrňme se proto
trpělivostí a snažme se předkládat managementům a vlastníkům firem pozitivní návrhy ve smyslu zachování pracovních míst. Neztrácejme optimismus
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Právní
servis

do budoucího období, nejen roku 2020,
ale i následujících let, protože zpomalení průmyslu bude docela znatelné. Je
jenom otázka, jak rychle se realita pracovního trhu bude měnit vlivem průmyslu 4.0, digitalizace, jak to vše ovlivní
charakter pracovních míst v kovoprůmyslu.
K těmto změnám jistě dojde, ačkoli
v tuto chvíli nikdo nedokáže kvalifikovaně říci, jaké konkrétní dopady to bude
mít na trh práce a společnost jako takovou. To ovšem neznamená, že bychom měli jen pasivně vyčkávat, až se
nové technologické, sociální a ekonomické vlivy promítnou do našich životů
a zvyklostí. Je to období, jehož bychom
měli využít k dalšímu posilování odborů

Kovákům se rozšířila
nabídka výhodnějšího
cestování

jako nástroje solidarity, protože právě
solidarita a spolupráce jsou naší nejlepší zbraní.
Můžeme si gratulovat, že se po letech
stagnace odborům podařilo upevnit
svou pozici ve společnosti, a pokud jde
o Odborový svaz KOVO, můžeme být
hrdí, že počet našich členů začal v posledních letech opět vzrůstat. Je to zásluha Vás všech, kteří chápete, že společnost může fungovat jen tehdy, pokud
budou existovat lidé, jejichž zájmem
není bezvýhradný osobní prospěch, ale
především respekt k potřebám svým
i potřebám ostatních.
Buďme otevření dialogu, novým myšlenkám, sdílejme své zkušenosti, nebojme se vyjádřit podporu svým kolegům.
A především mějme odvahu společně
naše zájmy hájit.
Se vstupem do nového roku Vám,
členům Odborového svazu KOVO, Vašim blízkým a všem, kteří stejně jako
já chtějí, abychom žili v prostředí korektních mezilidských vztahů a důstojných životních podmínek, především přeji vše dobré v životě osobním
i pracovním.

Jaroslav Souček
Předseda Odborového svazu KOVO

Kováci v Latécoère si rozumí lépe s Francouzi než s Čechy
Jedním z nejvýznamnějších podniků na výrobu letadel v Československé republice se stal závod Letov, který vznikl
po konci první světové války na severním okraji Prahy v Letňanech. Tradice letecké výroby se v něm udržela více než
sto let. Od roku 2000 je podnik součástí francouzského koncernu Latécoère a své špičkové výrobky – dveře a jejich
části – dodává věhlasným společnostem jako jsou Airbus, Boeing nebo Embraer. Kováckým odborům se v Letňanech
podařilo navázat kvalitní sociální dialog s managementem a odboráři významně přispívají k úspěšnému chodu firmy.
„V současné době máme s vedením
Latécoère dobré vztahy, kolektivní vyjednávání probíhá korektně, obě strany dokáží přistoupit na kompromisy.
Zlepšení vzájemné komunikace však
nastalo až poté, co nastoupil francouzský management, s předchozím českým vedením jednání vázla,“ popisuje
hledání společné řeči managementu

a odborů v Latécoère předseda Základní
organizace – LETOV, Odborového svazu
KOVO Petr Doležal. „Problematický přístup původního českého managementu
k řešení problémů vytvořil ve firmě atmosféru napětí, začali odcházet dlouholetí zaměstnanci, kteří odmítali dál pracovat pod tlakem. Byly to naše odbory,
které se přímým jednáním s nejvyššími

zástupci firmy ve Francii zasadily o nápravu. Po sepsání petice za zlepšení situace v podniku, kterou podepsala většina
zaměstnanců, došlo k výměně managementu a do vedení usedli francouzští
manažeři. První věcí po mém nástupu
do funkce předsedy bylo narovnat vztahy, což se myslím podařilo a situace se
stabilizovala,“ dodává předseda Doležal.
pokračování na str. 3
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Kováci si připsali na východní Moravě další body –
na zaměstnavateli si vynutili dohodu
Více než rok bojovali odboráři ve firmě Forschner PTZ, spol. s.r.o., o uzavření kolektivní smlouvy. Do nového
roku teď díky nim devadesát zaměstnanců strojírenské společnosti vstupuje s jistotou zvýšení mezd a příplatků i lepšími benefity. Dohoda platí
zpětně od 1. března loňského roku
až do konce roku 2020. Management
a zástupci Odborového svazu KOVO ji
podepsali v pondělí 9. prosince.
„Dosáhnout důstojné dohody, a vůbec
přimět management k nějakým skutečně rozumným krokům, bylo nesmírně obtížné. Situace byla natolik vyhrocená, že ve hře byla zcela vážně také
možnost stávky,“ připouští Mgr. David
Šrott ze zlínského regionálního pracoviště. „Kolektivní vyjednávání, vyhlášení sporu o uzavření kolektivní smlouvy a řízení před zprostředkovatelem
trvalo více než rok. Nyní odborová
organizace dosáhla stanovených cílů
a uzavřela s představiteli korporace
Forschner dohodu o právech a nárocích zaměstnanců a rovněž sociální
smír,“ dodává k mimořádně složitým
jednáním zástupce zaměstnanců.
Kromě toho, že jednání nakonec díky
razanci kováků vyústilo v korektní

dohodu, přispělo k lepší komunikaci
mezi smluvními stranami a možnosti
vést dialog přímo s globálním ředitelem pro lidské zdroje německé korporace Forschner. „O uzavření kolektivní
smlouvy a dosažení sociálního smíru se také zasloužil zprostředkovatel
Mgr. Jiří Grim, kterého si smluvní strany po dohodě zvolily, a nově určený zástupce zaměstnavatele pro kolektivní
vyjednávání,“ dodává David Šrott.
„Vyjednat kolektivní smlouvu jsme se
pokoušeli od začátku loňského roku,
přístup vedení byl odmítavý, přezíravý, nikam to nevedlo, přestože proběhla spousta schůzek. Někdy v listopadu jsme si řekli, že bychom zkusili
výstražnou stávku, pak se to prolomilo,“ dodávají členové výboru, kteří
kovácké odbory ve firmě Forschner
založili. „Když jsme začínali, ,neodboráři‘ nás od toho zrazovali, že stejně ničeho nedosáhneme, že to nemá
smysl. A dneska jsou rádi všichni.
I členové odborů i zaměstnanci! S vedením máme korektní dialog a otvírají
se nám další možnosti. To je skutečně
úspěch,“ dodává jeden z hlavních aktérů sociálního dialogu ve společnosti
Forschner v Napajedlích.
(jom)

Historicky první kolektivní smlouva
lidem garantuje mimo jiné:
• Od 1. 3. 2019 se zvýší základní
mzda všem zaměstnancům
minimálně o 2,5 %.
Toto navýšení se týká
zaměstnanců, u kterých nedošlo
k navýšení v roce 2019.
• Od 1. 1. 2020 se zvýší základní
mzda všem zaměstnancům
minimálně o 3,5 %.
• Navýšení o další 1 %, do celkové
max. výše 4,5 % meziročního
navýšení za rok 2020 se týká pozic:
seřizovači a obsluha, obsluha
praček.
• Příplatky za práci v sobotu a neděli
25 % průměrného výdělku (PV).
• Příplatky za noční práci 15 % PV.
• Příplatky za práci v odpolední
směně 2,50 Kč/hod.
• Roční odměna ve výši 50 %
základní mzdy podle dosažených
plánovaných hospodářských
výsledků za období 1.–12. 2020.
• Dovolená 25 dní, po 5 letech
ve firmě 26 dní, po 15 letech 27 dní.

Komise mladých: Účast v odborech ovlivňuje kvalitu života
Pražská centrála OS KOVO hostila
koncem uplynulého roku mladé odboráře, kteří se v pátek 13. prosince
sešli na pravidelném zasedání Komise
mladých OS KOVO (KM OS KOVO) k bilancování své celoroční práce a stanovení nových úkolů. Místopředseda
OS KOVO Tomáš Valášek a předseda
Komise mladých OS KOVO Bc. Ondřej
Bujok seznámili členy KM OS KOVO
mimo jiné s přehledem plnění úkolů,
zprávou o natočení videí s mladými
kováky v rámci kampaně „Together at
Work“, nebo vyhodnocením semináře
s kolegy z DGB.
„Kladně hodnotím, že se zástupcům
KM podařilo natočit zajímavá videa
k podpoře další fáze kampaně „Together at Work“ zaměřené na mladé
zaměstnance. Účast Mladých kováků
v celoevropské kampani je výzvou pro
mladé zaměstnance, aby si uvědomili,
že podpora odborářské práce a aktivní

účast v odborech pozitivně ovlivní kvalitu jejich života. Propagace kampaně
bude pokračovat i v průběhu ledna
na nástěnkách a webu,“ zdůraznil místopředseda OS KOVO Tomáš Valášek.
Mladí odboráři se na zasedání rozloučili s kolegou Alešem Jančíkem, který
po dosažení maximálního stanoveného věku 35 let opouští jejich řady. Jančík dál zůstává členem ZO OS KOVO
IG WATTEEUW, kde hodlá zúročit zkušenosti nabyté v KM. „Odborářem
jsem se stal v roce 2007, činnost odborů mě zajímala a kolegové mi doporučili, abych využil možnost vstoupit
mezi Mladé kováky. Jejich akce mě
bavily, dozvěděl jsem se mnoho informací o odborech a kolektivním vyjednávání a získal množství užitečných
kontaktů. V odborech budu pokračovat jako místopředseda naší základky,
zkušenosti z KM rozhodně využiji,“
uvedl Aleš Jančík.
(mia)

Zleva: Předseda KM OS KOVO Bc. Ondřej
Bujok a místopředseda svazu Tomáš Valášek
s odcházejícím kolegou Alešem Jančíkem.
FOTO: (mia)
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Podle lídra kováků v Letňanech Petra Doležala se podmínky ve firmě zlepšily teprve poté, co se
odbory obrátily na vedení ve Francii.
FOTO: (mia)

S novým předsedou se odbory
vzpamatovaly
Přestože kovácké odbory mají v letňanském závodě dlouhou tradici, jejich působení nebylo vždy efektivní,
nedokázaly se prosadit. „Odbory u nás
zažily těžké období okolo roku 2012,
náš výbor příliš nefungoval, jednou
se nepodařilo vůbec uzavřít kolektivní
smlouvu, podruhé se vyjednávání táhlo
třináct měsíců, viděli jsme, že potřebujeme změnu vedení. Na členské schůzi
nakonec došlo k odvolání předsedy ZO,
a protože jsem již delší dobu působil
v dílenském výboru, byl jsem zvolen
novým předsedou, nakonec mi ta funkce zbyla a vykonávám ji už pět let jako
částečně uvolněný předseda,“ vzpomíná Petr Doležal, který současně pracuje
v Letovu jako operátor výroby.
Po vlastní reorganizaci a pozitivní změně ve vedení podniku se letňanští odboráři mohli pustit do účinného kolektivního vyjednávání. Jejich dobrá práce
se odrazila na úspěšně vyjednaných

kolektivních smlouvách, množství získaných benefitů a na vzrůstu členské základny. „Když jsem nastoupil do funkce
předsedy, bylo v odborech asi sto členů. Za dva roky se nám podařilo členskou základnu zdvojnásobit a během
posledních let přibyla další stovka. Lidé
začínají chápat, že vstupem do odborů
zlepší naši vyjednávací pozici. Úspěchy
kolektivního vyjednávání jsou jasným
argumentem pro účast v odborech. Patří mezi ně například každoroční zvyšování tarifů mezd, navyšují se benefity,
získali jsme 5% příspěvek z hrubé mzdy
na penzijní připojištění. Určitě hrají roli
také výhody, které nabízí členům přímo naše ZO, jako jsou různé zájezdy,
výhodné nabídky operátora T-Mobile
nebo příspěvky na dětské tábory a další. Zkrátka účast v odborech je výhodná
a více než třetina z 800 zaměstnanců
letňanského Latécoère už jsou kováci,
podporu ale cítím i od neodborářů,“ přibližuje činnost místních odborů předseda Doležal.

Férovost si cení obě strany
Spolupráci s odbory si chválí také personální ředitelka Latécoère Czech Republic s.r.o. Gabriela Kahounová. „Moje
zkušenost se zástupci odborářů byla
vždy dobrá. Dle mého názoru je nejdůležitější vzájemná férovost a komunikace, pak jde vše. Mohu říci, alespoň to
tak vnímám já, že spolupráce je skvělá
a jsem moc ráda, že Petr Doležal jako
předseda odborů spolupracuje, poslouchá a vnímá, což je důležité. Naše spolupráce je téměř na týdenní bázi. Máme
nastaveny pravidelné schůzky, a když je
potřeba, zveme i kolegy z managementu včetně jednatele společnosti. Většinou se vždy domluvíme, na začátku se
může zdát jednání rozdílné, ale po vyjasnění a upřesnění se snažíme najít
jednu cestu,“ dodává personální ředitelka Gabriela Kahounová.
Kováci se v Latécoère vydali správným
směrem, podle předsedy Doležala ale
nehodlají usnout na vavřínech. „Chceme dále v maximální možné míře vyjednávat zvyšování mezd, tarifů a benefitů. Budeme dále tlačit na zlepšování
pracovního prostředí. Firma v oblasti
bezpečnosti práce a pracovních podmínek hodně investovala, zavádějí se nové
ochranné systémy. Tento trend chceme
udržet. Máme velkou motivaci, letecký
obor je prestižní a pro mnohé z nás jde
o srdeční záležitost,“ zdůrazňuje předseda Základní organizace – LETOV, Odborového svazu KOVO Petr Doležal.
(mia)

Víc než třetinu zaměstnanců dnes tvoří odboráři.
FOTO: (jom)

V neděli 8. prosince zemřel po krátké a těžké nemoci
ve věku 69 let Jaroslav Seemann,
dlouholetý člen Rady OS KOVO za VO 1423, předseda ZO OS KOVO Škoda Turbíny Doosan Plzeň a člen odborů od roku 1973. Vyučil se strojním zámečníkem
a po škole v roce 1968 nastoupil do Škodovky, které zůstal věrný po celý život.
Třiadvacet let zasvětil práci předsedy místní ZO, kterou vykonával až do své
smrti. Zajímal se o historii, zejména válečnou a díky bohatým znalostem spolupracoval s odborníky ze škodováckého muzea. Kdo jste ho znali a měli rádi,
věnujte mu spolu s námi tichou vzpomínku.
Ing. Ivo Kužel, vedoucí RP OS KOVO Plzeň
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Soutěž ke kampani Together at Work má první výherce!
V říjnovém vydání Kováka č. 19 vyzval Odborový svaz KOVO své základní organizace a jednotlivce,
aby se aktivně zapojili do kampaně
evropské odborové centrály
industriALL, která pod názvem Together at Work (Společně v práci)
probíhá od září 2019 do května
2020 v celé Evropě. Cílem kampaně je podpora, obnovení a posílení
struktur kolektivního vyjednávání.
Součástí výzvy bylo také vyhlášení
soutěže o nejzajímavější fotografie či videa dokumentující průběh
kampaně v základních organizacích. Úvodní kolo soutěže je právě
za námi, a s potěšením tedy můžeme zveřejnit první tři vítěze.
Na prvním místě se umístila fotografie kováků v Honeywell Aerospace
v Mariánském údolí u Olomouce, kteří
společně se zástupci nejvyššího managementu stylově zapózovali s plakáty
kampaně Together at Work u proudového motoru. Firma navrhuje a vyrábí
části motorů letadel. Kovákům v Mariánském údolí gratulujeme a autorovi
fotografie posíláme dárkový balíček
s hodnotnými propagačními předměty.
Druhé místo obsadili kováci z Automotive Lighting v Jihlavě. Svoji masivní
podporu kampani jasně vyjádřili na listopadové členské schůzi. Za pěkné foto
dokumentující odhodlanost zaměstnanců zúčastnit se kampaně dostává
tvůrce fota speciální dárkový balíček.

Třetí místo připadá autorovi snímku
kováků z ARGO-HYTOS s.r.o. ve Vrchlabí. Momentka ze společného posezení
dokládá, že heslo kampaně „Společně
v práci“ se může probírat také „společně po práci“. Také do Vrchlabí tedy
posíláme dárkovou sadu předmětů
s logem OS KOVO.
Chcete-li celoevropskou akci propagující kolektivní vyjednávání sami
aktivně podpořit a navíc získat některou z cen, pošlete nám své fotografie, případně videa s logem kampaně
Together at Work (plakát s logem vyšel v Kováku č. 19 na straně 11). Vaše
příspěvky se stanou součástí kampaně, budou zveřejněny na internetové
stránce www.oskovo.cz/together-at-work a budou také pravidelně vyhodnocovány. Nejlepší fotografie a videa oceníme. Výherce obdrží některý

v péči vysoce vyškoleného personálu.
Moderní plně klimatizované dvoupodlažní Fitness centrum disponuje rozsáhlou
kardiozónou s řadou známých i nejnovějších kardiotrenažerů.

Nově jsme pro členy OS KOVO uzavřeli
spolupráci s aquaparkem Aquapalace
Praha, který pro kováky vždy připraví
aktuální nabídku pro dané období.
Unikátní Vodní svět o rozloze 9150 m2
je největším aquaparkem ve střední Evropě. Je tvořen třemi paláci, v nichž si na
své přijde opravdu každý.
Rozsáhlý Saunový svět tvoří komplex celkem čtrnácti druhů saun a prohříváren.
Saunový svět je dělen na finské sauny,
římské lázně a venkovní sauny. Luxusní
SPA & Wellness centrum je určené pro
milovníky odpočinku, pravidelných masáží či obličejových procedur. Budete

Do 31. 1. 2020
Sleva na rodinnou vstupenku VS
(Vodní svět) celodenní 15 % = 1488 Kč
místo 1749 Kč.
Platí pro držitele průkazky OS KOVO
maximálně 3 x v daném období.
Víkend odborů 28.–29. 3. 2020
Cena pro člena OS KOVO: 200 Kč
za celodenní vstup dospělí VS
(Vodní svět) + SS (Saunový svět).
AQUAPALACE PRAHA
Pražská 138, Čestlice
251 01 Praha – východ
info@aquapalace.cz
+420 271 104 111

ze zajímavých propagačních předmětů OS KOVO. Příspěvky zasílejte
na e-mail: novakova.miloslava@cmkos.cz. Výhru zašleme poštou, proto
nezapomeňte v e-mailu spolu s příspěvkem uvést nejen celé jméno autora, ale také svoji přesnou poštovní
adresu a mobilní kontakt.
(Zasláním příspěvků do soutěže autor
dává souhlas se zpracováním osobních údajů podle Nařízení Evropského
parlamentu a Rady EU2016/679 ze dne
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních
údajů a o volném pohybu těchto údajů,
GDPR, a to za podmínek užití zaslaného
materiálu v tisku, na webových stránkách či sociálních sítích OS KOVO. Autor
příspěvku odpovídá za respektování autorských práv.)
(red)
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IT | Josef Kůta, IT specialista OS KOVO

Fotky jako z fotolabu
Jak si doma vytisknout kvalitní a levné fotky, aby vydržely a daly se dlouho archivovat? Jde to vůbec? A kolik stojí tonery a speciální papír?
J. H., Opava
Nejprve je třeba si
říci, proč vlastně tisknout fotografie v domácích podmínkách,
když dnes většina
fotolabů vyrobí fotografie v bezkonkurenční kvalitě i ceně. Např. velikost
10×15 cm v ceně od 1,50 Kč za kus.
Ano, můžeme mít občas potřebu si vytisknout několik fotografií sami doma.
Nejprve bychom měli vyhodnotit, jak
často a jaké množství fotografií vytiskneme např. za rok. Od toho se odvíjí,
zda se nám vyplatí si zakoupit některou
z fototiskáren, nebo využijeme naši domácí inkoustovou tiskárnu.
Vytiskneme-li za rok alespoň 200 fotografií ve formátu 10×15 cm, pak se
nám již vyplatí zakoupení fototiskárny,
nejlevnější se na trhu prodávají okolo 2000 Kč (Canon SELPHY). Tiskárna
využívá k tisku termosublimační technologii s vysokou odolností proti vodě
a stálostí barev minimálně na 100 let.
Cena jedné fotografie přijde přibližně
na 7 Kč. Tyto tiskárny jsou však většinou vhodné jen pro tisk fotografií
do velikosti 10×15 cm.
Chceme-li však vytisknout větší formát,
např. A4, v domácích podmínkách nám
nezbyde nic jiného než využít klasické
inkoustové tiskárny. Tento druh tisku
má však několik úskalí: vysokou cenu
A4 fotografií, dlouhodobou barevnou
nestálost a skoro nulovou voděodolnost. Vždy bychom měli pamatovat

na to, že tiskneme naše vzpomínky,
proto bychom neměli využít těch nejlevnějších technologií, protože pak zapláčeme nad výsledkem. Abychom dokázali vytisknout fotografii, která nám
má vydržet dlouhá léta, měli bychom
používat kvalitní certifikované fotopapíry a originální inkousty.
V poslední době se i samotní výrobci
tiskáren snaží náklady na tisk výrazně
snížit. Fotopapír již moc cenově stlačit
nejde, proto se začíná stále více uplatňovat tzv. tanková technologie, kde nemáme jen klasické cartridge v tiskárně,

ale je zde několik lahviček s inkoustem,
který se přímo „tlačí“ do hlav tiskáren
pomocí vnitřních zásobníků. Takto
i s originálním inkoustem a originálním
fotopapírem můžeme vytisknout A4 fotografii pod 25 Kč ve velmi slušné kvalitě. Mezi lídry na trhu v tankových tiskárnách jsou dnes značky Brother a HP.
Např. u značky Brother jsme schopni
vytisknout z jedné 100ml lahvičky až
6500 stran při 5% pokrytí barvou. Cena
se pohybuje okolo 180 Kč za barvu. Při
tisku fotografií samozřejmě musíme
počítat s výrazně větším pokrytím barvou, ale i tak je cena mnohem příznivější než tisk pomocí klasických cartridge.
Nikdy bychom na tisk fotografií neměli
používat alternativní fotopapíry a alternativní cartridge. Dříve či později
se dostaneme do situace, kdy se nám
např. fotografie slepí jedna k druhé,
nebudou barevně odpovídat parametrům focení, nebo se dokonce samotná
fotografie ztratí z fotopapíru a my uvidíme tzv. rentgen (slangový výraz v IT
řeči, kdy nevidíme fotografii v pravém
slova smyslu, ale jen obrysy obrazu,
slité a vybledlé barvy). Položme si ruku
na srdce, takové fotografie po pěti letech asi nikdo z nás nechce.
Zdroj fotografií:
Brother International CZ s.r.o.,
souhlas udělen společností
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Práva spotřebitele | JUDr. Zdeňka Vejvalková, specialistka na spotřebitelské právo

Víte, že místo soudu se lze obrátit
na Energetický regulační úřad?

Manžel podlehl naléhání prodejce elektřiny a uzavřel s ním smlouvu na nového dodavatele. Naštěstí jsem na to přišla včas a dle poradny jsem ihned v termínu pomohla manželovi napsat odstoupení
od smlouvy. Tato společnost však neváhala a přes doručené odstoupení, které máme potvrzené
z pošty, oslovila současného dodavatele s tím, že je manžel pověřil vyřízením záležitosti přechodu na jiného dodavatele. Naštěstí mě současný dodavatel kontaktoval. Sdělila jsem mu, že jsme
podali odstoupení a chceme zůstat u něho. Zjistila jsem, že provedli změnu plateb a další kroky.
Nechceme mít s tímto dodavatelem nic společného a jeho postup se nám zásadně příčí. Současný
dodavatel nám doporučil znovu odstoupit podle Energetického zákona, což jsme učinili, i když si
myslíme, že první odstoupení bylo platné. Tento přístup prodejců elektřiny beru jako nehoráznost
a z principu trvám na uhrazení všech ztrát. Původní dodavatel uplatňuje pokutu dle smlouvy apod. Jak mám nyní
postupovat? Jak se mám obrátit na soud?
P. Z., Brno
Víte, že místo zdlouhavého soudního
řízení můžete využít mimosoudní řízení Energetického regulačního úřadu?
Kontakty najdete na www.eru.cz, můžete využít komunikaci poštovní, elektronickou či telefonickou.
Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu lze konzultovat (což je velká
výhoda a vstřícnost vůči spotřebiteli)
i telefonicky na číslech 564 578 658,
564 578 765, 595 590 878, 595 591 909,
jak tento úřad uvádí na svých stránkách. E-mailem se můžete kontaktovat
prostřednictvím podatelna@eru.cz.
Naleznete zde i příslušný formulář.
Toto řízení je bezplatné!
Právní úprava platná v ČR:
• Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách
podnikání a o výkonu státní správy
v energetických odvětvích a o změně
některých zákonů
• Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele
• Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Jak dlouho budu čekat?
Rozhodnutí se dočkáte v krátké době,
neboť Energetický a regulační úřad
věc řeší do cca čtyř měsíců. Což je jistě
rychlost chvályhodná.
Kolik zaplatím?
Jistě uvítáte i to, že za mimosoudní řešení sporů jako spotřebitel neplatíte
žádné poplatky.
Musím mít advokáta?
Ne! ERÚ dokonce poskytuje možnost
konzultací na výše uvedených telefonních číslech a poskytuje k podání podnětu formuláře.
Jak úřad oslovit?
Musíte podat návrh – podnět na zahájení takového řízení. Na výše uvedených stránkách najdete vzory návrhů.

FOTO: Pixabay

Kdo je oprávněný podnět podat?
Může ho podat každý, kdo ve vztahu
k prodejci vystupuje jako spotřebitel.
Dle zákona o ochraně spotřebitele
je spotřebitelem fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské
činnosti nebo v rámci samostatného
výkonu svého povolání. Může se jednat o podnět nejen při nespokojenosti
s prací operátora, ale i při problému
vzniklém s dodavatelem či distributorem energie. Může jít o porušení povinnosti plynoucí ze smlouvy. Taktéž
může toto řízení určit, zda určitý právní
vztah daný smlouvou existuje, tj. zda
vznikl, případně v kterou dobu. Tato
činnost úřadu se netýká pouze smluv,
ale úřad pomůže i při nedodržení termínu zahájení dodávek ze strany dodavatele při dodávkách energií, chybném
odpočtu, vyúčtování či vrácení přeplatku.
Co by si měl dodavatel vyřešit sám?
Energetický a regulační úřad doporučuje pokusit se věc vyřešit se svým

dodavatelem či jeho ombudsmanem,
teprve poté se obrátit se svým podnětem na tento úřad.
Dodavatel by měl být schopen vyřešit sám:
• reklamace faktury či služeb
• připojení odběrného místa
• změnu dodavatele, případně komplikace se změnou
• ukončení smluvního vztahu s dodavatelem nebo odstoupení od smlouvy
• vystavené smluvní sankce, se kterými nesouhlasíte
• režim neoprávněného odběru
Doporučuji!
Po neúspěšném oslovení dodavatele či distributora elektřiny se obrátit
na Energetický regulační úřad a tohoto
mimosoudního řízení využít. Odlehčíte
práci soudům, které jsou v dnešní době
přetížené.
POZOR! Teprve pokud nebudete
úspěšní, napište podnět na Energetický regulační úřad.
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Právo | JUDr. Marie Stodolová, právnička RP OS KOVO Praha a střední Čechy

Pracovní cesta
Mám dotaz, jestli mne může zaměstnavatel vyslat na pracovní cestu bez mého souhlasu, a pokud
ano, je délka pracovní cesty omezená? Někdy jsme na pracovní cestě delší dobu, než máme sjednáno v pracovní smlouvě.
J. M., Rakovník
Podmínky pro vysílání zaměstnanců na
pracovní cesty jsou
upraveny v ust. § 42
zák. práce.
Zaměstnavatel může vyslat zaměstnance na pracovní cestu, tj. k časově
omezenému výkonu práce mimo sjednané místo výkonu práce, resp. více
sjednaných míst výkonu práce v pracovní smlouvě, jen na základě dohody se zaměstnancem sjednané vždy
před započetím pracovní cesty. Pokud
taková dohoda mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem uzavřena není,
zaměstnavatel není oprávněn zaměstnance na pracovní cestu vyslat.
Forma dohody není zákoníkem práce
stanovena, doporučuje se písemná
forma, nicméně lze připustit i ústní formu. Zaměstnavatel může se zaměstnancem sjednat možnost vyslání
na pracovní cestu v pracovní smlouvě,
v dohodě obsahující obecný souhlas
zaměstnance s vysíláním na pracovní
cesty nebo v samostatné dohodě před
každou jednotlivou pracovní cestou.
V případě sjednání možnosti vyslání
na pracovní cesty v pracovní smlouvě či samostatné dohodě obsahující
obecný souhlas zaměstnance s vysláním na pracovní cesty již není třeba
dohody zaměstnavatele se zaměstnancem před každou jednotlivou pracovní cestou a zaměstnavatel v praxi jednostranně vysílá zaměstnance
na pracovní cesty dle nezbytné potřeby na základě obecné dohody se
zaměstnancem o vyslání na pracovní
cesty.
Zákoník práce limituje dobu pracovní
cesty pouze tím, že se vždy musí jednat o dobu časově omezenou a dobu
nezbytné potřeby. Dobu nezbytné
potřeby zákoník práce blíže nespecifikuje, takže je nutné ji vždy posoudit
v každém jednotlivém případě. Vždy
je však nutné stanovit konkrétní délku
pracovní cesty před jejím započetím,
neboť pracovní cesta musí být časově
omezená. V případě nepřiměřeně dlouhých pracovních cest, které mohou být
např. zastřeným přeložením, je třeba
zkoumat, zda nedošlo ze strany zaměstnavatele ke zneužití práva vyslat

zaměstnance na pracovní cestu (přeložení upravuje ust. § 43 zák. práce).
Zaměstnavatel může zaměstnance
přeložit k výkonu práce do jiného místa, než bylo sjednáno v pracovní smlouvě, jen se souhlasem zaměstnance
s každým jednotlivým přeložením před
jeho započetím. Zaměstnanec vždy
musí předem vyslovit souhlas s místem výkonu práce, do kterého má být
přeložen, jakož i dobou přeložení, jež
musí být časově omezena, tímto požadavkem se přeložení liší od pracovní
cesty.
Pokud zaměstnanec s místem výkonu
práce, do kterého má být přeložen,
jakož i s dobou přeložení nesouhlasí,
není zaměstnavatel oprávněn ho do takového místa výkonu práce přeložit.
Přeložení do jiného než sjednaného
místa výkonu práce lze pouze v rámci
jednoho zaměstnavatele, např. do jiného závodu zaměstnavatele, a to v rámci
tuzemska i do zahraničí. Zaměstnanec
však nemůže být přeložen k jinému
zaměstnavateli.
S ohledem na skutečnost, že přeložení
se souhlasem zaměstnance je de facto
změnou obsahu pracovního poměru,
co se týče místa výkonu práce, která musí být učiněna v písemné formě
(srov. komentář k § 40), lze se přiklonit k závěru, že návrh zaměstnavatele
na přeložení i souhlas zaměstnance
s přeložením musí být učiněn také v písemné formě.

V případě absence písemné formy návrhu na přeložení a souhlasu zaměstnance s přeložením by takové přeložení bylo neplatné. Současně však není
možné se v případě absence písemné
formy těchto právních jednání dovolat
neplatnosti, bylo-li již započato s výkonem práce.
Přeložení je současně možné, pouze
pokud to nezbytně vyžaduje provozní
potřeba zaměstnavatele. Zákoník práce
nespecifikuje, co se rozumí nezbytností,
kterou vyžaduje provozní potřeba. Bude
tedy nutné posoudit každé jednotlivé
přeložení s přihlédnutím k relevantním
skutečnostem daným poměry zaměstnavatele, zda přeložení nezbytně vyžaduje jeho provozní potřeba. S ohledem
na skutečnost, že je přeložení možné
pouze se souhlasem zaměstnance, lze
konstatovat, že se zaměstnavatel se zaměstnancem může dohodnout na změně místa výkonu práce formou písemné
změny pracovní smlouvy, a to bez časového omezení této změny i na dobu neurčitou bez ohledu na to, zda to vyžaduje jeho provozní potřeba.
Dle § 156 ve spojení s § 152 zák. práce
přísluší zaměstnanci při přeložení
cestovní náhrady, tj. náhrada jízdních
výdajů, výdajů k návštěvě člena rodiny, výdajů na ubytování, zvýšených
stravovacích výdajů a dále nutných
vedlejších výdajů. Zákoník práce tedy
vychází ze skutečnosti, že doba přeložení je časově omezená, a přiznává tak

FOTO: Pixabay
pokračování na str. 8
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zaměstnanci cestovní náhrady spojené s cestou do a z místa výkonu práce,
na které je zaměstnanec přeložen.
Plnění úkolů a pokyny k práci na rozdíl
od pracovní cesty a s ohledem na přeložení jako změny trvalejšího rázu
přeloženému zaměstnanci ukládá,
jeho práci organizuje, řídí a kontroluje
vedoucí zaměstnanec organizační
složky (útvaru), na jejíž pracoviště byl
zaměstnanec přeložen. Tento vedoucí zaměstnanec bude oprávněn vůči
přeloženému zaměstnanci právně jednat, pokud k tomu bude dle vnitřních
předpisů zaměstnavatele oprávněn.
Jedná-li se o zaměstnance uvedené
v ust. § 240 zák. práce, kteří mohou
být vysláni na pracovní cestu, jako jsou
těhotné zaměstnankyně, zaměstnanci pečující o dítě ve věku do 8 let, příp.
osamělí zaměstnanci, kteří pečují o dítě
ve věku do 15 let, nebo zaměstnanci,
kteří prokáží, že převážně sami dlouhodobě pečují o osobu, která se podle
zvláštního právního předpisu považuje
za závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost),
ve stupni III (těžká závislost) nebo stupni IV (úplná závislost), tak jen se svým
souhlasem – musí výslovně souhlasit s vysláním na každou jednotlivou

pracovní cestu mimo obvod obce svého
pracoviště nebo bydliště. Pokud jsou
však vysíláni na pracovní cestu v rámci obce svého pracoviště nebo bydliště,
postačí obecná dohoda se zaměstnavatelem a není nutný souhlas před každou
pracovní cestou. Rovněž tak přeložit
tyto zaměstnance může zaměstnavatel
jen na jejich žádost.
Vyslaný zaměstnanec na pracovní
cestě vždy plní pracovní úkoly vysílajícího zaměstnavatele a podle pokynů vedoucího zaměstnance, který ho
na pracovní cestu vyslal.
Pracovní úkoly i pokyny k práci musí
spadat pod druh práce sjednaný v pracovní smlouvě. Zaměstnanec tedy
na pracovní cestě koná práce sjednané v pracovní smlouvě, neboť vyslání
na pracovní cestu je spojeno pouze
se změnou místa výkonu práce, nikoli druhu práce.
Zaměstnavatel může pověřit jiného
vedoucího zaměstnance i jiného zaměstnavatele, aby zaměstnanci dával
pokyny k práci, popřípadě jeho práci
organizoval, řídil a kontroloval. Vedoucí zaměstnanci jiného zaměstnavatele však nemohou vůči zaměstnanci
jménem vysílajícího zaměstnavatele právně jednat.

Vedoucí zaměstnanec jiného zaměstnavatele je tak omezen pouze udělováním
pokynů k práci, popřípadě organizací,
řízením a kontrolou práce, a to pouze
v rozsahu, jímž byl pověřen vedoucím
zaměstnancem, který zaměstnance
na pracovní cestu vyslal. Naopak oprávněn vůči zaměstnanci právně jednat
bude vždy pouze zaměstnavatel, který
zaměstnance na pracovní cestu vyslal,
tj. zaměstnavatel, mezi nímž a zaměstnancem vznikl pracovní poměr. Pokud
zaměstnanec souhlasil s vysíláním
na pracovní cesty obecně bez jejich
konkretizace, je povinen vykonat pracovní cestu a konat na ní práci dle pokynů vedoucího zaměstnance, i když si
je vědom, že takový vedoucí zaměstnanec není dle vnitřních předpisů oprávněn ho na pracovní cestu vyslat, jak
vyplývá z usnesení Nejvyššího soudu
sp. zn. 21 Cdo 3077/2000.
Pokud by takovou pracovní cestu odmítl vykonat či odmítl na pracovní
cestě konat práce dle pokynů takového vedoucího zaměstnance, mohlo
by se jednat o porušení povinnosti
vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané
práci a mohl by být dán výpovědní důvod dle § 52 písm. g) zák. práce.

Bydlení | JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR

Co je to trvalý pobyt a k čemu slouží
Chtěla bych se zeptat, zda trvalé bydliště opravňuje dotyčného i k užívání uváděné adresy. Bydlím
totiž s maminkou v jejím RD a můj bratr, který dlouhou dobu doma nežil, na nic v podstatě nepřispíval (konkrétně na místní poplatky jen po připomínkách), chce najednou zpět i se svou ženou s tím,
že na to má nárok. Ještě bych ráda podotkla, že při dědictví po mém tatínkovi jsme se společně
všeho vzdali ve prospěch maminky. Maminka pak za bratra zaplatila nějaké dluhy, exekuce, vychovaly jsme mu dceru, na kterou taky nepřispíval… Lze to vyřešit i nějak jinak než např. vyděděním?
Dohoda bohužel není možná.
A. K., Všenory
Trvalý pobyt je adresa, kterou si občan
zvolí. Tedy pouze evidenční údaj sloužící převážně pro potřebu úřadů, soudů
či pro další agendy (volby apod.). Trvalý
pobyt nelze směšovat s právem danou
nemovitost obývat, tedy na základě pouhého trvalého pobytu nevzniká právo někde bydlet.
Vašemu dotazu rozumím tak, že váš bratr není spoluvlastníkem domu, jen zde
má uvedenu adresu trvalého pobytu.
Vlastníkem domu je vaše maminka a jedině ona může rozhodnout, zda souhlasí,
aby zde měl její syn adresu trvalého pobytu, a jen ona rozhodne o tom, kdo s ní
v domě může bydlet.
Právo užívat objekt (byt, dům, část domu
apod.) vyplývá např. z vlastnictví objektu,

nájemního práva, členství v družstvu,
věcného břemene užívání atd. Trvalý pobyt je pouze evidenční údaj, nikoli právo.
Nelze tedy dokládat oprávnění ke vstupu
či bydlení v určité nemovitosti pouhým
trvalým pobytem. Právo někde bydlet
musí být dokládáno např. výpisem z katastru nemovitostí (pokud jsem vlastník
či mně svědčí právo věcného břemene)
nebo nájemní smlouvou či členstvím
v bytovém družstvu, na jehož základě
jsem uživatelem určeného bytu.
Vašemu bratrovi zřejmě vznikl kdysi v minulosti, možná ještě jako dítěti, trvalý pobyt na adrese domu vaší maminky. Pokud doma dlouhou dobu nežil, v domě
nemá osobní věci, je dospělý, má svou
rodinu, může maminka údaj o trvalém

pobytu vašemu bratrovi zrušit. Doporučuji, aby se o zrušení údaje o místě trvalého pobytu poradila na ohlašovně místního úřadu.
Dodávám, že vydědění není jednoduchá
záležitost a je třeba ji řešit ve spolupráci
s notářem. Navíc vydědění nevyřeší problém s trvalým pobytem vašeho bratra
a jeho bydlením v domě vaší maminky.
Maminka musí dát jasně najevo, že si
nepřeje, aby bratr v domě bydlel. Pokud
by se bratr nastěhoval do domu přes její
nesouhlas, musela by pak podat žalobu
na zrušení užívacího práva k domu. Pokud by bratr rozhodnutí soudu nerespektoval a dům neopustil, musela by maminka podat návrh na výkon rozhodnutí
vyklizením domu.
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Vyrazte na sjezdovky, nabídka je bohatá
Zimní dovolenou trávíme nejraději na horách, kde se můžeme věnovat nejrůznějším sportovním radovánkám. Naše
země je horami doslova obklopená a rozhodně je z čeho vybírat, ale stále častěji jezdíme také do zahraničí. Třeba v Alpách je češtinu slyšet velmi často. Vyplatí se výlet do ciziny, nebo je lepší dát přednost domácím sjezdovkám?

FOTO: Pixabay

Doma je doma

Hory jsou naší přirozenou hranicí – Šumava, Krušné hory, Jizerky, Krkonoše,
Orlické hory, Jeseníky, Beskydy – nabídka je opravdu bohatá. A všude najdeme menší i větší lyžařská střediska.
Tím hlavním argumentem, proč jet
do českých hor, je právě vzdálenost.
Nikdo nejede do nejbližšího lyžařského střediska déle než dvě hodiny. Zejména pokud cestujete s dětmi, dobře
víte, že každou půlhodinu navíc pocítíte velmi znatelně. Vybavení českých
lyžařských středisek se také zlepšuje,
lanovky se rekonstruují, někde se i přidávají nové sjezdovky. Některá menší
česká lyžařská střediska mají vyloženě
rodinnou atmosféru. Pokud tedy nemilujete davy a rozlehlé prostory, pak se
právě zde budete cítit nejlépe. A nelze
nepřipomenout také to, že v zahraničí
se jaksi česky nedomluvíte. Jazyková
bariéra může pro někoho představovat
opravdu významnou překážku.

… ale bývá přeplněno

Na druhou stranu si přiznejme klasické české neduhy. Skiareály jsou malé,
sjezdovky oproti těm zahraničním velmi krátké. Např. náš patrně největší
skiareál ve Svatém Petru má dohromady jen 27 km sjezdovek, které bohužel

nejsou všechny propojené, takže vám
nezbude než popadnout lyže na rameno a vydat se za nimi pěšky. Špatná
propojenost sjezdovek je dalším problémem, který trápí české hory. Velmi
často chybí základní vybavení nebo je
na špatné úrovni. Stále se najdou skiareály, kde není možné dojít si na toaletu jinde než v restauraci. Nabídka jídel
a nápojů bývá někdy také velmi tristní.
Příznivci zdravého stravování mají většinou smůlu, jídlo si musejí vozit s sebou. Úzké sjezdovky bývají hlavně o víkendech, v únoru a kolem Vánoc zcela
přelidněné. Na vleky se stojí dlouhé
fronty.

Komfort a čistota

Sjezdovky v Alpách, ale i třeba v Nízkých
a Vysokých Tatrách poskytují neporovnatelně vyšší komfort. Jsou mnohem
širší, takže se zde můžete skutečně velkoryse rozjet a nenechat se nikým rušit.
Klasické vleky většinou nenajdete, jen
lanovky, velmi často s ochranným štítem, takže na vás nefouká ani nesněží.
Nástupy i výstupy jsou velmi pohodlné,
zvládne je každý. Pokud by se někomu
nedařilo, přispěchá obsluha lanovky,
která je připravena okamžitě pomoci.
Vynikající je nabídka jídel a nápojů, sociálních zařízení je dostatek a ve skvělé

čistotě. Na výběr je z mnoha a mnoha
sjezdovek rozličných úrovní. Některá
velká střediska jsou dokonce navzájem
propojená, takže můžete sjezdové lyžování pojmout turisticky a nejet jednu
sjezdovku dvakrát.

Nízké Tatry – stejně drahé, ale
více sjezdovek

Výrazným kritériem jsou pochopitelně
ceny skipasů, ubytování a stravování.
Ty u nás za poslední roky dost podražily. Nejdražší skipas si pořídíte ve Špindlerově Mlýně. Stojí více než 1000 Kč
na den, šest dnů vyjde na 4460 Kč,
což je cena srovnatelná se středními alpskými středisky nabízejícími
podstatně více kilometrů sjezdovek.
Např. na Hintertuxu, který se svou
velikostí se Špindlem nedá absolutně
srovnávat, stojí skipas 1400 Kč na den,
na šest dnů 6700 Kč. A kolik stojí skipasy na Slovensku? V jednom z nejlepších slovenských středisek, na Chopoku, si zalyžujete za 1000 Kč, projet
můžete sjezdovky v celkové délce více
než 50 km! Důležitá je vzdálenost, kterou za lyžováním urazíte. Na Chopok
se z Prahy dostanete za šest hodin,
do nejbližšího alpského střediska to
zvládnete i za čtyři hodiny jízdy.
Michaela Kadlecová

ZÍSKEJTE PENÍZE ZPĚT
Z NÁKUPŮ NA INTERNETU
DÍKY TIPLI.CZ
Díky Tipli získáte část peněz z nákupů zpět
ve stovkách českých internetových obchodů.

Více informací najdete na http://clen.oskovo.cz nebo na intranetu OS KOVO.
Registrujte se na www.tipli.cz
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Nabídka benefitů pro kováky
z cestovní kanceláře TRAVEL FAMILY

Od začátku roku 2020 se benefity pro
členy Odborového svazu KOVO rozšiřují o nabídku zvýhodněných pobytů cestovní kanceláře TRAVEL FAMILY s.r.o.
Do rodiny tradičních a oblíbených českých značek, které TRAVEL FAMILY sdružuje, patří VIAMARE, VTT, VÍTKOVICE
TOURS, KOVOTOUR PLUS. Všechny čtyři
jsou již 28 let skvělými průvodci na dovolené. Jejich sloučením vznikla silná a stabilní společnost, která patří mezi největší
cestovní kanceláře v České republice.

Máme nejširší nabídku na Chorvatsko, Řecko a řecké ostrovy, Kypr
a Černou Horu. Můžete s námi ale
také navštívit Bulharsko, Albánii,
Itálii, Turecko, Maďarsko, Slovensko,
Slovinsko, Rakousko, ČR a další.
Cestovat můžete letecky z Prahy, Brna
a Ostravy. Autobusem vás přepravíme
do Chorvatska a Černé Hory, pro vášnivé řidiče nabízíme pobyty s vlastní
dopravou. Na začátku i konci sezony
máme také pobyty s kombinovanou
dopravou (autobus, letadlo, loď).
ZDARMA k zájezdu od nás navíc získáte
při rezervaci do 31. 1. 2020:
• SVOZY na letiště do Prahy a zpět až
z 88 míst v ČR

• PARKOVÁNÍ u letiště v Praze / Brně /
Ostravě
• CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ pro děti do 18
let při zakoupení cestovního pojištění k zájezdu
• SLEVY A VÝHODY PRO RODINY
S DĚTMI – až 2 děti až do 18 let za výhodnou cenu
• BEZPLATNÁ ZMĚNA DOVOLENÉ –
do 31. 3. 2020 můžete bezplatně vyměnit stávající dovolenou za jinou,
a to ve všech dostupných destinacích
cestovní kanceláře TRAVEL FAMILY.
Více ve VOP
• DÁREK NAVÍC K FIRST MINUTE :)
– ke koupi dovolené do 31. 1. 2020
získáte od nás dárek (super lehký
baťůžek), který vás může doprovázet
na dovolených s TRAVEL FAMILY
• ANIMAČNÍ PROGRAM ,,NEPTUN
KLUBY“ pro rodiče i děti s českými
animátory TRAVEL FAMILY
• KVALITNÍ
SLUŽBY
DELEGÁTŮ
ve většině našich destinací
• U většiny pobytů v Řecku vám
sdělíme číslo vašeho vysněného
pokoje – tímto jsme jedineční v porovnání s konkurencí
Nejen do 31. 1. 2020, ale i v průběhu
roku od nás získá kovák a s ním každá
další osoba na smlouvě a na pevném
lůžku slevu 8 %, kterou lze kombinovat
i s First Minute slevou.
Bližší informace ke slevám vám sdělí
operátoři v call centru, prodejce značkové prodejny anebo operátor online
prodeje.

Máte rádi wellness, perličkové koupele, termální vodu? I na vás jsme mysleli
a v katalogu RELAX najdete určitě to,
co hledáte. Zde jsme pro vás připravili
slevu 5 %.
Nejste vyhranění, co se týče nároků
na dovolenou, a vše řešíte až na poslední chvíli? I pro vás máme slevu 3 %,
kterou lze kombinovat s LAST MINUTE.
V našem call centru jsme pro vás k dispozici 7 dní v týdnu od 8:00 do 21:00
hod. Naši operátoři vám rádi poskytnou informace k destinacím, pomohou s výběrem dovolené, vypočítají co
nejvýhodněji cenu apod. Můžete nás
kontaktovat na číslech 222 206 206,
596 664 040 a 591 160 308.
Svou dovolenou si máte možnost zakoupit v našich 10 značkových prodejnách anebo formou online. Seznam
prodejen naleznete na jednotlivých
webech patřících pod hlavičku cestovní
kanceláře TRAVEL FAMILY: www.viamare.cz, www.vtt.cz, www.ckvt.cz, www.
kovotour.cz.
Při objednávce, ať už na prodejně, přes
web anebo telefonicky, vždy uvádějte, že jste členem OS KOVO a chcete si
uplatnit příslušnou slevu. Prodejce či
operátor vám vypočte cenu, na kterou
máte jako člen OS KOVO nárok. Legitimovat se budete členským průkazem
OS KOVO – na prodejně si průkaz okopírují, prostřednictvím online vás vyzvou k jeho naskenování.
Jednoduché, že? Kováci, už se na vás
moc těšíme a jsme tu všichni pro vás :)
Tým cestovní kanceláře TRAVEL FAMILY
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Správné znění tajenky z čísla 21: Vánoční klid i recepty vám přináší Křížovky TV Pohoda. Správně luštil a potřebné štěstí
při losování měl David Holeček z Kolína. Blahopřejeme! Získává výhru od vydavatelství Enigma, které připravuje naši křížovku
a je také vydavatelem časopisu Křížovky pro každého, jehož další čísla vycházejí 14. a 28. ledna. Na tajenku z tohoto čísla čekáme
do 27. ledna 2020 na doručovací adrese redakce nebo na e-mailu novakova.miloslava@cmkos.cz.

