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V kolínské automobilce mají už 15 let to, o co jinde stále ještě bojují
Už 15 let se v kolínské automobilce TPCA vyrábějí vozy pro milióny zákazníků hlavně v Evropě. Odbory tu ovšem vznikly
ještě předtím, než se montážní linky poprvé rozběhly. Zatímco výroba odstartovala 28. února 2005, základní organizace
OS KOVO má ve svém rodném listu datum 13. října 2004. Jen díky tomu mají zdejší zaměstnanci jako jedni z mála v Česku
už 15 let nárok na pětitýdenní dovolenou. Vděčí za to odborům. Ty hned zkraje vyjednaly lidem to, co v mnoha jiných
firmách stále zůstává jen zbožným přáním. Do té chvíle už z montážních linek japonsko-francouzsko-české společnosti
sjelo přes 3,6 miliónu aut značek Peugeot, Citroën a Toyota.

Martina Klausová se role lídra kováků v kolínské automobilce ujala loni v prosinci.

FOTO: jom

Odborům šéfuje nový lídr
Od loňského prosince kováky v Kolíně
vede Martina Klausová. Odboráři ji zvolili
za svého lídra poté, co se její předchůdce
Ivo Navalaný stal specialistou kolektivního vyjednávání a mezd pro Regionální pracoviště Praha a Středočeský kraj.
Ačkoli předsedkyně kováků zastává svůj
post teprve krátce, nováčkem rozhodně
není. Průkazku OS KOVO si pořídila hned
poté, co do TPCA před 12 lety nastoupila.
„V podstatě jsem byla po odchodu Ivo Navalaného jedi- více
ným kandidátem, protože je strana
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Dny dovolené navíc? Díky odborům
je zaměstnanci firmy Sodecia získali
Práva zaměstnanců firmy Sodecia Safety & Interiors Leskovec na Zlínsku chrání od pondělí 17. února dohoda uzavřená mezi Odborovým svazem KOVO a zaměstnavatelem. Jde o vůbec první kolektivní smlouvu, která kdy byla ve společnosti uzavřena. Podpisu dohody předcházelo více než deset měsíců složitých vyjednávání, přičemž došlo i na spor
o uzavření kolektivní smlouvy, který se smluvním stranám sociálního dialogu podařilo překonat.
Podle odborářů podpis dohody zásadně
posiluje pozici zaměstnanců a otevírá
prostor k dalšímu dialogu. Odborovému
svazu KOVO se to podařilo necelý rok
poté, co do společnosti Sodecia v Leskovci vstoupil. V současnosti má odborová
organizace u tohoto zaměstnavatele silnou organizovanost a silné zastoupení.
„Už jenom skutečnost, že se nám podařilo otevřít legitimní dialog, lze považovat za úspěch, protože jsme nemohli
navázat na nějakou předchozí zkušenost.
Pro management jsme byli zcela novým
prvkem a každý zaměstnanec byl odkázán na to, jednat sám za sebe, což jeho
možnosti velmi omezovalo,“ řekl k dohodě Mgr. David Šrott z Regionálního pracoviště OS KOVO ve Zlíně.

Důsledky vstupu odborů do firmy a podpisu kolektivní smlouvy pocítí zaměstnanci společnosti mimo jiné na délce volného
času. „Díky své první kolektivní smlouvě
budou mít zaměstnanci o čtyři až pět
dnů delší dovolenou a podařilo se dohodnout i další navýšení mzdy s platností
od 1. května,“ zmiňuje nejpodstatnější
body dohody Mgr. David Šrott. Dokument sjednaný odboráři platí od 1. ledna
do 30. dubna příštího roku a počítá nejen s navýšením základní mzdy, ale také
s vyšším příspěvkem na penzijní připojištění, příplatky za práci v noci a přesčas
v sobotu a neděli a zavedením nového
příplatku za odpolední práci.
Společnost Sodecia Safety & Interiors Leskovec se zabývá výrobou komponentů

Vyjednávání v Sodecii se táhla řadu měsíců.
FOTO: D. Š.

pro automobilový průmysl. Je součástí
skupiny SODECIA, která aktuálně působí
v 50 místech světa a má přes 7 000 zaměstnanců.
(jom)
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Kampaň industriAll Europe vyvrcholí Evropským akčním týdnem
Kampaň k posílení kolektivního vyjednávání, kterou loni v září spustila evropská odborová centrála IndustriAll Europe
pod názvem Together at Work, běží do finále. Od 9. do 31. března se v řadě zemí Evropské unie plánují akce, jež mají připomenout význam kolektivního vyjednávání pro miliony evropských zaměstnanců. Kampaň zakončí Evropský akční týden.

Odborový svaz KOVO se na jednání
Rady a Předsednictva OS KOVO bude
věnovat také vyhodnocení dosavadního

průběhu kampaně. Svaz kováků se
jako jediný v České republice aktivně
do propagace této akce zapojil, mimo
jiné pořízením videí s autentickými
svědectvími jednotlivých zaměstnanců
řady firem. Dokumenty najdete nejen
na webu industriAll Europe, ale také
na stránkách OS KOVO.
„Práva zaměstnanců na důstojné zacházení, důstojné podmínky a mzdy se dají
hájit jedině tam, kde se kolektivně vyjednává, kde odbory sjednávají kolektivní
smlouvy. Náš odborový svaz byl jediný,
který kampaň industriAll Europe aktivně
podporoval a myšlenku posílení kolektivního vyjednávání šířil. Zapojili jsme se

do této celoevropské akce právě proto,
že si uvědomujeme, jak obrovský dopad
kolektivní vyjednávání na životy zaměstnanců má.
Odbory jsou stále jediným skutečně
efektivním nástrojem ochrany a prosazování práv zaměstnanců. Myslet si,
že se lidem zvednou mzdy, že jim zaměstnavatelé ze své dobré vůle dají
delší dovolenou, je naivní. Někdy sice
slýcháme, že k tomu vývoj společnosti
přirozeně směřuje, ale jsou to jen fráze
pravicových politiků, neoliberálních ekonomů a zaměstnavatelů,“ upozorňuje
na unikátní význam odborů předseda
OS KOVO Jaroslav Souček.
(jom)

Zaměstnance s minimální mzdou ohrožuje chudoba,
problém se týká nejméně 17 zemí Evropské unie
Evropská
odborová
konfederace
(ETUC) přišla se znepokojivým zjištěním – ani práce na plný úvazek není
pro milióny lidí v Evropské unii zárukou slušné životní úrovně. Z údajů,
jež organizace zveřejnila, vyplývá, že
právě Česká republika patří mezi trojici zemí, které jsou na tom nejhůř.
Ve většině členských zemí EU musejí
zaměstnanci s minimální mzdou denně řešit dilema, jak uspokojit základní
životní potřeby.
Celkem 22 členských států EU má zákonem stanovenu výši minimální mzdy, ta
ale ve většině z nich nedosahuje ani hranice rizika chudoby – 60 % mediánové
mzdy (střední hodnota mezd, vždy je nižší
než průměrná mzda). V deseti členských
státech činí zákonné minimum dokonce
jen 50 % mediánové mzdy nebo i méně.
To tedy znamená, že milióny lidí v celé
Evropě si nemohou dovolit slušnou životní úroveň navzdory zaměstnání na plný
úvazek. Podle OECD mají Španělsko, Česká republika a Estonsko nejnižší úroveň
zákonné minimální mzdy ve srovnání

Postavení ČR mezi zeměmi EU, v nichž je minimální mzda pod 60 % mediánové mzdy

Zdroj: OECD

s mediánovou mzdou. „Skutečnost je taková, že zákonná minimální mzda ve většině evropských zemí je vědomě stanovena pod hranicí chudoby, což je skandální.
Pokud někdo pracuje na plný úvazek, neměl by být nucen vybírat si mezi vytápěním a jídlem,“ konstatuje zástupkyně generálního tajemníka ETUC Esther Lynch.
Evropská odborová konfederace předkládá svá zjištění v rámci konzultací

Evropské komise o tom, jak dodržet závazek šéfky evropské exekutivy Ursuly
von der Leyen, aby všichni zaměstnanci
v EU měli prospěch ze spravedlivé minimální mzdy. „Minimální mzda musí odrážet úroveň životních nákladů. Musí to
být doprovázeno opatřeními na podporu kolektivního vyjednávání, které zůstává nejlepší ochranou před chudinskými
mzdami,“ uzavírá Esther Lynch.
(jom)

Nově jsme pro členy OS KOVO uzavřeli spolupráci s aquaparkem Aquapalace Praha,
který pro kováky vždy připraví aktuální nabídku pro dané 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
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to tak nevděčná funkce, že se do ní nikdo
nehrnul. Vlastně jsem se nechala přemluvit, abych to přijala. Ale rozmýšlela jsem se
hodně a jednoduché rozhodování to fakt
nebylo,“ připouští Martina Klausová.

Aktuálně se v TPCA připravují na nový model
Toyota Yaris – s rozjezdem výroby přijedou
pomoci Indové.
FOTO: TPCA

V automobilce zaměstnávající kolem
2 400 lidí (z toho asi 2 000 v dělnických
profesích) působí tři odborové svazy.
Ten, jemuž od prosince velí Martina
Klausová, má v tuto chvíli něco přes
200 členů. „Náš Odborový svaz KOVO
tady začal působit jako první a dá se
říct, že jenom díky tomu se mohl vytvořit kvalitní sociální dialog mezi odbory
a zaměstnavatelem, že se nastavila fungující pravidla pro komunikaci. Ostatně
jedině díky našemu svazu tady mají lidi
pět týdnů dovolené už 15 let. To není
samozřejmost. Jinde se o to teprve
pokoušejí, žádný zaměstnavatel na to
nepřistoupí jen ze své dobré vůle,“ upozorňuje nová šéfka kováků v TPCA.
„Naval prachy a ženicha!“
Podobně jako v jiných firmách jedou i v Kolíně kolektivní vyjednávání
na plné obrátky. „Začali jsme už loni
v září. Na něčem dohoda je, ale co se
týče mezd, stále se ještě nedokážeme
domluvit. Průměrné mzdy u dělnických profesí se pohybují někde kolem
42 000 Kč, samozřejmě prosazujeme
navýšení, ale musíme si umět své požadavky obhájit. Někdo si to představuje
tak, že práskneme do stolu a řekneme
jako v Mrazíkovi: Naval prachy a ženicha! Takhle to ale nefunguje. Jde nám
o dlouhodobou perspektivu zaměstnání. Lidi mají hypotéky, exekuce, insolvence, spoustu závazků. Potřebujeme,

aby se tady výroba udržela co nejdéle.
Mohli bychom naše požadavky vyšroubovat a tvrdě si za tím jít, ale nemůžeme se řídit jenom tímhle. V dlouhodobé perspektivě by to mohlo mít hodně
nepříjemné důsledky, a to by se dotklo
tisíců lidí,“ vysvětluje lídryně kováků.
Automobilka v poslední době investovala do nových technologií a postavila tři nové haly. V Kolíně plánuje také
výrobu nového modelu Toyota Yaris.
To je pro odbory i řadové zaměstnance signálem, že s udržením výroby
ve středních Čechách počítá i poté, co
v příštím roce převezme výhradní majetkovou kontrolu kolínského závodu
Toyota. „Lidi se snažíme informovat
o všem, o čem jednáme. Dokonce jim
předkládáme i část zápisů z kolektivního vyjednávání. Někdy je těžké vysvětlit
jim, že některé věci jsou důvěrné a bez
dohody všech zúčastněných stran je
nemůžeme pustit. Jde o údaje, které
jsou obchodním tajemstvím. Bylo by
proti zájmům samotných zaměstnanců
je zveřejňovat. Myslím, že dialog s managementem se za ty roky dostal na velmi dobrou úroveň. Firma pro nás nesmí
být nepřítelem,“ říká Martina Klausová.
Koronavirus. A k tomu Indové!
Ačkoli mají v tuto chvíli odbory plnou
hlavu sjednání kolektivní smlouvy, není
to zdaleka jediné žhavé téma. Poté, co
firma oznámila, že kvůli rozjezdu výroby
nového modelu Yaris přiveze do Kolína
v několika vlnách celkem 400 zaměstnanců dočasně vypůjčených z indické
Toyoty, vyvolalo to mezi lidmi pozdvižení. Zejména poté, co se objevily zprávy
o šíření koronaviru. „Panika kolem téhle
nemoci je docela velká. Zprávy o koronaviru vyvolaly v lidech zděšení. Začali se
ptát, jak jsou na tom Indové se zdravím,
jestli nehrozí nějaké nebezpečí, jak to
bude s jejich lékařskou péčí. Už předtím
se samozřejmě řešilo, jaké mají hygienické návyky, kulturní zvyklosti, že mají jiné
náboženství…“ přibližuje reakce zaměstnanců předsedkyně místních odborářů.
„Na některé věci odpovědět nedokážu,
ale kontakty s managementem jsou
na takové úrovni, že se kdykoli můžu
s dotazy obrátit na vedení a odpověď
dostanu, navíc nás sami průběžně informují. Podle nich by problémy s přítomností Indů být neměly, jsou prý
zvyklí na evropský způsob života. Přijedou ve čtyřech vlnách po sto lidech, pomůžou se zavedením nové výroby, ale
kdy přesně to bude, se ještě neví. Momentálně je všechno v jednání, protože
přivézt zaměstnance ze země mimo EU
je složité, musejí se zařídit papíry, zajistit ubytování…,“ popisuje aktuální vývoj
Martina Klausová.

Kompromis dvou kultur
„Jednat za zaměstnance s managementem renomované automobilky,
v níž se prolínají dva zcela odlišné
kulturní okruhy, to je jedinečná zkušenost,“ říká Ivo Navalaný, který ještě
donedávna kovákům v TPCA šéfoval.
„Tím, že jde o nadnárodní společnost,
kde se potkávají japonská a francouzská kultura, není pozice odborů úplně
jednoduchá. Pohled těchto dvou kultur je v mnoha věcech odlišný, specifický je i jejich přístup k podnikání. Někdy
jsem byl svědkem kompromisu z francouzské, jindy z japonské strany. Měl
jsem i možnost se opakovaně podívat,
jak fungují odbory v Toyotě přímo v Japonsku a v Anglii. Byla to poučná zkušenost,“ vysvětluje.

Ivo Navalaný řídil odbory v TPCA devět let.
FOTO: Archiv redakce

Kovákům v Kolíně předsedal Ivo Navalaný skoro devět let. Co lidem v TPCA působení OS KOVO podle jeho názoru přineslo? „Jednoznačně kvalitní kolektivní
smlouvu! Pokud se podíváte na tu z roku
2009 a současnou, uvidíte obrovský rozdíl. Odbory tam byly od samého začátku
a pomohly nastavit pravidla komunikace na celkem vysoké úrovni. Někdy jsme
museli řešit i hodně komplikované situace. Třeba proplácení bezpečnostních
přestávek – tam šlo o nesprávný výklad
legislativy. Trvalo to řadu měsíců, radili
jsme se s právním odborem OS KOVO.
Nakonec se nám podařilo dohodnout
zpětné vyplacení. A to dokonce i bývalým zaměstnancům až tři roky nazpět,“
dodává Ivo Navalaný.
(jom)
/TPCA Toyota Peugeot Citroën je společným
podnikem Toyota Motor Corporation a PSA
Group. Výroba v závodě postaveném v roce
2002 v průmyslové zóně Kolín – Ovčáry byla
zahájena v únoru roku 2005./
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Odbory kováků posilují pozice v regionech,
své experty svaz přestěhoval do nového
Jako jediný z existujících odborových svazů v České republice se OS KOVO může pochlubit komplexní sítí regionálních
pracovišť, která v tuto chvíli pokrývá všechny kraje. Za poslední dva roky se podařilo zajistit nová sídla pro regionální zastoupení svazu hned ve čtyřech regionech – naposledy se tak stalo v listopadu loňského roku v Plzni. Všechna regionální
pracoviště tak v tuto chvílí sídlí v nemovitostech, které jsou buď přímo majetkem OS KOVO, nebo je spoluvlastní s jiným
odborovým svazem.
„Celá strategie umístění všech regionálních pracovišť do nemovitostí ve vlastnictví OS KOVO vychází z přesvědčení,
že pokud „sedíme ve svém“, není možné nás jakkoli ohrožovat ani vydírat
výpovědí a jsme schopni zabezpečit
všem našim zaměstnancům klid na jejich práci. Tím garantujeme plynulost
a dostupnost služeb regionálních specialistů pro stovky našich základních
organizací a desetitisíce jejich členů,“
říká místopředseda OS KOVO Ing. Pavel
Komárek. „Řada odborových organizací

se v minulosti nerozvážně zbavila svých
nemovitostí, čímž ztratila půdu pod nohama. My jsme se rozhodli jít docela
jiným směrem. Chceme, aby svaz měl
stabilní pozici a kvalitní odborníky. S tím
souvisí samozřejmě i vytváření podmínek pro jejich práci. Pořízení vlastních
nemovitostí s tím velmi úzce souvisí.
Pokud si odbory nezajistí pevné zázemí, nemohou pracovat s nějakou dlouhodobou vizí,“ dodává k posilování sítě
regionálních pracovišť předseda svazu
Jaroslav Souček.

Skutečnost, že se sídla regionálních specialistů podařilo odborovému svazu přesunout do vlastních nebo spoluvlastněných nemovitostí, usnadňuje financování
jejich provozu. „Část prostor v těchto budovách náš svaz pronajímá. Příjmy z pronájmů budou použity na financování
údržby nemovitostí i samotnou činnost
regionálních pracovišť, a to je další významný krok ke stabilizaci našich odborů
a vytvoření takových podmínek, aby odbory dokázaly fungovat i do budoucna,“
zdůrazňuje Ing. Komárek.
(jom)

Nová sídla Regionálních pracovišť OS KOVO:

Ing. Ivo Kužel

Mgr. Jiří Grim

RP BRNO (Jihomoravský kraj)

RP PLZEŇ (Plzeňský a Karlovarský kraj)

Nemovitost na adrese Skořepka 392/9, Brno, získal
odborový svaz do vlastnictví na konci roku 2019,
k předání došlo v lednu roku 2020, stěhování regionálního pracoviště proběhne v prvním pololetí roku.

Rudolf
Prochazka

Nákupem nemovitosti v Plzni, Keřová 320/9, v létě
2019 svaz získal další sídlo RP, k přestěhování
do nových prostor došlo v listopadu 2019.

Martin Sykora

RP HRADEC KRÁLOVÉ (Pardubický a Královéhradecký kraj)

Nemovitost na adrese Cihlářská 661/6, Svobodné
Dvory – Hradec Králové byla zakoupena na přelomu let 2018–2019. Po nezbytných stavebních
úpravách se v květnu 2019 do rekonstruovaných
prostor přestěhovalo RP.

RP OSTRAVA (Moravskoslezský kraj)

Na podzim 2018 OS KOVO pořídilo budovu v Ostravě Přívoze na adrese U Tiskárny 578/1, v níž bylo
do té doby RP v nájmu.
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Právo | JUDr. Marie Stodolová, právnička RP OS KOVO Praha a střední Čechy

Nařízená karanténa
Můžete mi napsat, jaká mám práva a povinnosti v zaměstnání, pokud budu muset zůstat v karanténě?
K. M., Praha
Pokud jste se v posledních 14 dnech
pohyboval v oblasti
nákazy koronavirem
a nemáte žádné příznaky onemocnění
po celou dobu maximální inkubační
doby, tj. 14 dnů po příjezdu do republiky z oblasti nákazy, zůstaňte pokud
možno doma. Minimalizujte kontakt
s ostatními lidmi a telefonicky kontaktujte protiepidemický odbor místně
příslušné krajské hygienické stanice.
Ten rozhodne o náležitých protiepidemických opatřeních včetně případné
karantény, která se chová jako dočasná pracovní neschopnost s tím rozdílem, že ke karanténě může být nařízena i izolace buď v domácnosti, nebo
na jinak určeném místě.
Při karanténě náleží prvních 14 dnů náhrada mzdy od zaměstnavatele a poté
dávky nemocenského pojištění. Zaměstnavatel je povinen omluvit vaši
nepřítomnost v zaměstnání po dobu

dočasné pracovní neschopnosti, popř.
po dobu karantény nařízené podle
zvláštního právního předpisu.
I když nevykazujete žádné známky nemoci, může se zaměstnavatel obávat,
abyste případně nenakazil ostatní zaměstnance. Což by posléze mohlo paralyzovat celý provoz. Strach z nemoci
mohou mít pochopitelně i jednotliví zaměstnanci, z čehož plyne obava o narušení pracovní morálky a výkonnosti.
Zejména u kancelářských profesí se
nabízí dohoda o práci z domova, tzv.
home-office. Tu však nemůže zaměstnavatel zaměstnanci nařídit ani si tento způsob práce nemůže zaměstnanec
vynutit. Je třeba, aby se na něm obě
strany dohodly.
Práci z domova je možno vykonávat
i během karanténního opatření. Pak
by vám nenáležela náhrada mzdy
a nemocenské, ale běžná odměna
za práci, tj. mzda, plat nebo odměna
z dohody o práci konané mimo pracovní poměr.

FOTO: Pixabay

Náhrada mzdy, platu nebo odměny
z dohod o pracích konaných mimo
pracovní poměr při dočasné pracovní
neschopnosti (karanténě)
Zaměstnanci, který byl uznán buď
dočasně práce neschopným, nebo
mu byla nařízena karanténa, přísluší
v době prvních 14 kalendářních dnů
trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény náhrada mzdy
nebo platu za dny, jež jsou pro zaměstnance pracovními dny, a za svátky, za které jinak přísluší zaměstnanci náhrada mzdy nebo se mu plat či
mzda nekrátí.
Náhrada mzdy nebo platu přísluší
ve výši 60 % průměrného výdělku.
Pro stanovení náhrady mzdy nebo platu se zjištěný průměrný výdělek upraví
obdobným způsobem, jakým se upravuje denní vyměřovací základ pro
výpočet nemocenského z nemocenského pojištění s tím, že pro účely této
úpravy se příslušná redukční hranice
stanovená pro účely nemocenského
pojištění vynásobí koeficientem 0,175
a poté zaokrouhlí na haléře směrem
nahoru.
Náhrada mzdy nebo platu musí být snížena o 50 %, jde-li o případy, kdy je podle předpisů o nemocenském pojištění
nárok na nemocenské v poloviční výši.
Zaměstnavatel je oprávněn kontrolovat, zda zaměstnanec, který byl uznán
dočasně práce neschopným, popř. kterému byla nařízena karanténa, dodržuje v období prvních 14 kalendářních
dnů povinnost zdržovat se v místě pobytu. V případě zjištění porušení povinnosti je povinen vyhotovit o kontrole
písemný záznam s uvedením skutečností, které znamenají porušení tohoto
režimu.
Stejnopis tohoto záznamu je zaměstnavatel povinen doručit zaměstnanci, který tento režim porušil, okresní
správě sociálního zabezpečení příslušné podle místa pobytu zaměstnance
v době dočasné pracovní neschopnosti
a ošetřujícímu lékaři dočasně práce neschopného zaměstnance.
Zaměstnavatel je oprávněn požádat ošetřujícího lékaře, který stanovil zaměstnanci režim dočasně
práce neschopného pojištěnce, o sdělení tohoto režimu v rozsahu, který je
pokračování na str. 6
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zaměstnavatel oprávněn kontrolovat,
a o zhodnocení zaměstnavatelem zjištěných případů porušení tohoto režimu. Zaměstnanec je povinen umožnit
zaměstnavateli kontrolu dodržování
svých povinností.
Náhrada mzdy nebo platu přísluší
na základě dokladů stanovených pro
uplatnění nároku na nemocenské
a musí být vyplacena v nejbližším pravidelném termínu výplaty mzdy nebo
platu po předložení těchto dokladů.
Zaměstnavatel je povinen určit, do kdy
nejpozději před výplatním termínem
musí být předloženy doklady pro poskytnutí náhrady mzdy nebo platu,
aby tato náhrada mohla být v tomto

výplatním termínu vyplacena. Na závěr bych měla upozornit na zákon
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného
zdraví a změně některých souvisejících
zákonů, a to na § 64.
Opatření, kterým jsou povinny se
podrobit fyzické osoby
Fyzická osoba, která onemocněla infekčním onemocněním nebo je podezřelá z nákazy, je podle povahy infekčního onemocnění povinna:
a) podrobit se izolaci, podání specifických imunologických preparátů nebo
chemoprofylaktik, potřebnému laboratornímu vyšetření, lékařské prohlídce a karanténním opatřením

b) dodržovat omezení, popřípadě zákaz užívání zdroje pitné vody, potravin a dalších výrobků podezřelých
z toho, že obsahují původce nákazy
c) zajistit provedení nařízené ohniskové ochranné dezinfekce, dezinsekce
a deratizace
d) zdržet se činnosti, která by mohla vést k dalšímu šíření infekčního
onemocnění, a je-li běžnou součástí
života, vykonávat ji tak, aby se riziko
šíření snížilo
Je-li fyzická osoba povinna dodržovat
výše uvedené pokyny, a přesto je nerespektuje, může být její jednání vyhodnoceno jako přestupek s uložením
peněžní pokuty.

Právo | JUDr. Marie Stodolová, právnička RP OS KOVO Praha a střední Čechy

Překážky v práci na straně zaměstnavatele
Můžete mně poradit, jaké máme možnosti, když nám zaměstnavatel oznámil, že nebude mít od příštího týdne pro
nás práci z důvodu nedodání potřebných součástek z Číny? Řekl nám, že si budeme muset vybírat dovolenou. Nám
se toto řešení nelíbí, máme jiné možnosti? Neměl zaměstnavatel povinnost tuto situaci řešit s naší odborovou organizací?
J. N., Pardubice
a dodržovat povinnosti, které mu
vyplývají z pracovního poměru
2) Pro pracovní poměr založený jmenováním platí ustanovení o pracovním poměru sjednaném pracovní
smlouvou.
3) Zaměstnavatel je povinen předkládat odborové organizaci ve lhůtách
s ní dohodnutých zprávy o nově
vzniklých pracovních poměrech.
Pokud pro Vás zaměstnavatel nemá
práci, resp. Vám ji podle pracovní
smlouvy nemůže přidělovat, tak tento
stav řeší ust. § 207 zák.práce
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Váš dotaz je jedním z mnoha dotazů,
s nimiž se na nás řada lidí obrací, a které v souvislosti s touto situací řešíme.
Na úvod bych Vám připomněla ust.
§ 38 zák. práce, a to:
Povinnosti vyplývající z pracovního
poměru
1 Od vzniku pracovního poměru je
a) zaměstnavatel povinen přidělovat
zaměstnanci práci podle pracovní

smlouvy, platit mu za vykonanou
práci mzdu nebo plat, vytvářet podmínky pro plnění jeho pracovních
úkolů a dodržovat ostatní pracovní podmínky stanovené právními
předpisy, smlouvou nebo stanovené vnitřním předpisem
b) zaměstnanec je povinen podle pokynů zaměstnavatele konat osobně práce podle pracovní smlouvy
v rozvržené týdenní pracovní době

Nemůže-li zaměstnanec konat práci
a) pro přechodnou závadu způsobenou
poruchou na strojním zařízení, kterou nezavinil, přerušení dodávky
surovin nebo pohonné síly, chybné
pracovní podklady nebo z jiných provozních příčin, jde o prostoj, a nebyl-li
převeden na jinou práci, přísluší mu
náhrada mzdy nebo platu ve výši nejméně 80 % průměrného výdělku
b) v důsledku přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními
vlivy nebo živelní událostí a nebyl-li
převeden na jinou práci, přísluší mu
náhrada mzdy nebo platu ve výši
nejméně 60 % průměrného výdělku.
S ohledem na výše uvedené je zcela
zřejmé, že se jedná o překážku v práci
pokračování na str. 7
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na straně zaměstnavatele a tuto problematiku by v žádném případě neměl řešit nařízením čerpání dovolené.
Pokud by to zákoník práce umožňoval, potom by nebyl vůbec přijat § 207
a nebyla by řešena překážka v práci
na straně zaměstnavatele.
Podle ust. § 217 zák. práce dobu čerpání
dovolené určuje zaměstnavatel s předchozím souhlasem odborové organizace písemným rozvrhem tak, aby byla
zaměstnancem vyčerpána zpravidla
vcelku a do konce kalendářního roku.
Při určení rozvrhu zaměstnavatel přihlíží jak ke svým provozním důvodům, tak
je povinen přihlížet k oprávněným zájmům konkrétního zaměstnance. Oznámit čerpání dovolené je zaměstnavatel
povinen alespoň 14 dnů předem.
Zaměstnavatel může po dohodě s odborovou organizací určit hromadné
čerpání dovolené, je-li to nezbytné
z provozních důvodů.
Hromadné čerpání dovolené nesmí
přesáhnout 2 týdny (u uměleckých
souborů 4 týdny) v kalendářním roce.

Je pravidlem, že čerpání dovolené
zaměstnavatel určuje individuálně
ve vztahu ke konkrétnímu zaměstnanci, a to i s ohledem na rozsah jeho práva na dovolenou. Hromadné čerpání
dovolené je tedy zákonnou výjimkou,
neboť se vztahuje na všechny zaměstnance zaměstnavatele, příp. na určitou skupinu zaměstnanců.
Nařídí-li zaměstnavatel hromadné čerpání dovolené bez souhlasu odborové
organizace a rady zaměstnanců, je jeho
jednání přesto platné, neboť zákoník
práce výslovně nestanoví, že absence
tohoto souhlasu činí takové právní jednání neplatným. Zaměstnavateli však
hrozí sankce ze strany inspekce práce
ve formě pokuty do 200 000 Kč.
Aby mohl zaměstnavatel nařídit hromadné čerpání dovolené, musí to být
nezbytné z provozních důvodů. Jinak
řečeno zaměstnavatel nesmí nařídit
hromadné čerpání dovolené z jiných
než provozních důvodů.
Provozní důvody nejsou v zákoně přímo
definovány, proto se musí posuzovat

individuálně v každém konkrétním případě.
Provozním důvodem pro nařízení
hromadného čerpání dovolené není
nemožnost zaměstnavatele přidělovat zaměstnancům práci v rozsahu
stanovené týdenní doby, např. z důvodu sníženého odbytu jeho výrobků,
popř. nedostatku součástek, potřebných pro výrobu.
V tomto případě jde o jinou překážku
v práci na straně zaměstnavatele a zaměstnanec má nárok na náhradu mzdy
ve výši nejméně 60 % průměrného
výdělku.
Rovněž tak nesmí zaměstnavatel řešit
svoje překážky nucením zaměstnanců k čerpání neplaceného volna, popř.
k napracování. To je možné pouze
v případě, že o to požádá sám zaměstnanec.
Pokud se zaměstnavatel chová v rozporu s citovanými ustanoveními, máte
možnost jej na toto jednání písemně
upozornit, případně podat stížnost
na inspektorát práce.

Bydlení | JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR

Společná televizní anténa je službou
poskytovanou pronajímatelem
Jako nájemníci bytů máme dotaz, kdo bude hradit úpravu společné televizní antény v souvislosti
s přechodem na pozemní vysílání v normě DVB-T2. Nájemce nebo pronajímatel?
K. N., Kutná Hora
Zákon č. 67/2013 Sb.,
kterým se upravují
některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů
a nebytových prostorů v domě s byty,
ve znění pozdějších předpisů („zákon
o službách“) ve spojení s občanským
zákoníkem uvádí demonstrativní výčet
služeb, které je pronajímatel nájemci
povinen poskytnout. Konkrétně je v § 3
odst. 1 zákona o službách uvedeno, že
pronajímatel je povinen nájemci umožnit příjem televizního a rozhlasového
signálu. V dotazu uvádíte, že společnou
televizní anténu máte, tedy vám pronajímatel tuto službu poskytuje. Aby ji
mohl poskytovat i nadále, musí na své
náklady provést úpravu antény (nikoli
opravu).
K zákonu o službách vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Metodický
pokyn, který upravuje, jaké náklady lze
do ceny poskytované služby (příjem
televizního a rozhlasového signálu) zahrnout a co zahrnout nelze a jde k tíži
pronajímatele.

FOTO: Pixabay
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Bydlení | JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR

Čištění a vyvložkování komínu hradí pronajímatel
Bydlíme v nájmu. Byt vlastní město, které nám účtuje čištění komínu ve službách a vyvložkování jako nájemné za pořizovací předmět. Je to tak správně?
P. P., Písek
odpadních vod a čištění jímek, umožnění příjmu rozhlasového a televizního signálu, provoz a čištění komínů
a odvoz komunálního odpadu.
(2) Rozsah poskytovaných služeb si poskytovatel služeb a příjemce služeb
ujednají nebo o něm rozhodne družstvo nebo společenství.“

K vašemu dotazu uvádím, že čištění
a provoz komínů je službou spojenou
s bydlením, kterou pronajímatel (poskytovatel služeb) poskytuje nájemci
(příjemci služeb).
Poskytování služeb spojených s bydlením řeší občanský zákoník, zejména speciální právní předpis – zákon
č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů
a nebytových prostorů v domě s byty,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o službách“). V § 3 jsou služby
vymezeny takto:

Provoz a čištění komínů je tedy službou,
jak je patrno z citovaného ustanovení
§ 3 zákona o službách. K tomuto zákonu vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj Metodický pokyn, který k ceně této
služby uvádí:

„§ 3 – Vymezení a rozsah služeb
(1) Službami jsou zejména dodávka tepla a centralizované poskytování teplé
vody, dodávka vody a odvádění odpadních vod, provoz výtahu, osvětlení společných prostor v domě, úklid
společných prostor v domě, odvoz

„Čištění a provoz komínů
Do ceny služby se zahrnou náklady za čištění spalinových cest, opravy malých celků (např. omítek, dvířek pro čištění, ventilátorů u komínů s nuceným odtahem).
Vyvložkování komínů, především z důvodu funkčnosti komínu, se do nákladů

za služby nezahrne, stejně tak jako revize spalinových cest a střední nebo velké
opravy.“
K tomuto dodávám, že dům patří
pronajímateli a komín je společnou
částí domu. Komíny jsou stavební
konstrukcí v celé své stavební délce,
včetně vyvložkování pořízeného spolu s komínem. Výjimku tvoří dodatečně instalované komínové vložky pořízené se souhlasem pronajímatele,
do nichž jsou zaústěny tepelné spotřebiče nájemce a které tvoří jeden
technologický celek jako spalinová
cesta tepelného spotřebiče. Z vašeho
dotazu ale nevyplývá, že byste si sám
na vlastní náklady vybudoval komínovou vložku.
Z těchto shora uvedených důvodů náklady spojené s vyvložkováním komínu
hradí pronajímatel a nelze je nájemci
předepsat k úhradě.

Bydlení | JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR

I bytové družstvo musí vůči nájemníkům
dodržovat zákony
Bydlím v domě bytového družstva na základě nájemní smlouvy. Při zakládání bytového družstva jsem neměl na zaplacení družstevního podílu, proto jsem se nestal členem. Jsem jediným nečlenem v družstevním domě. Družstvo
na mě vyvíjí doslova nátlak, ať se odstěhuji, protože prý mají na byt kupujícího, a navíc jim bráním v založení SVJ
a zrušení družstva. Co mohu dělat?
K. P., Pelhřimov
Chápu vaši nelehkou situaci, protože
žít ve stresu je hrozné. Družstvo nemá
právo na vás takto naléhat. Pokud máte
nájemní smlouvu, chováte se v domě
slušně, řádně hradíte nájemné a služby spojené s bydlením, nemá družstvo
žádný důvod k výpovědi. Toho si je zřejmě vědomo, proto na vás vyvíjí nátlak.
Na druhé straně však v založení SVJ členům družstva nic nebrání, družstvo se
se svým jedním bytem (kde bydlíte) stane členem SVJ.
Jakmile družstvo učiní prohlášení vlastníka (§ 1166 OZ), tj. rozdělí dům na bytové a nebytové jednotky, prohlášení
vloží do katastru nemovitostí, začne
převádět byty do vlastnictví, stane se
družstvo vlastníkem jedné bytové jednotky (kde bydlíte).
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Jako každý vlastník pak bude moci byt
prodat.
Než ale takto učiní, musí splnit tzv.
nabídkovou povinnost vůči vám jako

nájemci. Podle § 1187 občanského
zákoníku totiž platí, že vznikla-li jednotka rozdělením práva k domu nebo
pozemku na vlastnické právo k jednotkám, má nájemce bytu předkupní
právo k jednotce při jejím prvním převodu.
To platí i v případě nájmu nebytového
prostoru, pokud byl pronajat v souvislosti s bytem v tomtéž domě. Předkupní právo zanikne, nepřijme-li nájemce nabídku do šesti měsíců od její
účinnosti. Jakmile bude byt prodán,
družstvo nebude mít důvod k další
existenci.
Dodávám, že i kdybyste předkupního
práva nevyužil, zůstáváte dál nájemcem bytu bez ohledu na to, že někdo
další byt koupí.
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Tipy na výlet
Objevujte s námi zajímavá místa a památky České republiky, které vás rozhodně
přesvědčí o tom, že žijeme na jednom z nejkrásnějších míst planety
opustí stanici, a tak se dobrý voják
Švejk na chvíli posadí v nádražní restauraci. Protože je to ale člověk nezodpovědný, jak by se dnes řeklo, propije zde všechny peníze, které dostal
od dobrého staříka na vlak, a tak se
na cestu k Budějovicím musí vydat
pěšmo. Ovšem to by nebyl Švejk, aby
nepopletl směr cesty a namísto k „Budějicím“ zamíří k Putimi.
Poslušné hlásím aneb kudy putoval
dobrý voják Švejk
Také v dnešním výletě se vydáme
po stopách slavného filmu. Podíváme se do míst, kudy putoval dobrý
voják Švejk. Ve druhém pokračování
slavné trilogie se ve filmu Poslušně
hlásím vydává se svým převeleným
nadporučíkem Lukášem na cestu
z Prahy do Českých Budějovic.

Do Budějovic přes Putim
Natáčení scén z filmu o dobrém vojáku
Švejkovi probíhalo v Putimi a blízkém
okolí v letech 1956 a 1957. A samozřejmě nemohlo uniknout pozornosti
místních obyvatel. V hloučcích postávali na většině natáčecích míst. Členové štábu je často museli „umravňovat“,
aby zůstali za pomyslnou páskou a nevbíhali před kamery.

Po cestě vlakem se rozhodne prověřit účinnost záchranné brzdy, načež je ve stanici Tábor vysazen, aby
byl za svůj prohřešek pokutován.
Než se celá věc vyřeší, Švejkův vlak

Událost, jakou obec nepamatuje
„Byla to pro nás velká událost, a to
jsme ještě netušili, jak slavným se tento film stane,“ vzpomíná na tehdejší
natáčení paní Marie Loukotová, které

1

3

v době, kdy film vznikal, bylo osm let.
„Je to už hodně dávno, úplně vše si
již dobře nepamatuji, vybavují se mi
hlavně přestávky mezi natáčením, kdy
jsme si za herci chodili pro podpisy.
Většina z nich byla velmi milá a prohodili s námi i pár slov,“ dodává pamětnice, která dnes žije v nedalekém Písku.
Kamenný most a falešná četnická
stanice
Hlavním filmovým místem se v Putimi
stal kamenný most, přes který Švejk
několikrát prochází. Jednou v doprovodu strážníka, který jej jako podezřelou
osobu vede na zdejší četnickou stanici.
Ta v Putimi ve skutečnosti nikdy nebyla
a vznikla zde jen pro potřeby natáčení.
Dům, v němž sídlila, ale nese její označení i v současnosti. A to hlavně kvůli
turistům, kteří sem přijíždějí, aby se
podívali, kudy že to ten Švejk do těch
Budějic putoval. U mostu má dobrý voják Švejk dokonce i svoji sochu. Je zde
od roku 2014 a jejím autorem je akademický sochař František Svátek.
Text a foto: Vilém Flášar
5

4
6

2

Foto 1:
Foto 2:
Foto 3:
Foto 4:
Foto 5:
Foto 6:

Socha Švejka
V tomto domku vznikla pro účely filmu četnická stanice
Kaplička za mostem, kde se Švejk radil, kudy půjde dál
Nádraží v Táboře, kde se Švejk dohadoval o placení pokuty
Kostel v Putimi se ve snímku objevuje hned několikrát
Kamenný most, po kterém Švejk procházel
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Nechcete být sledováni? Možná už jste, jen o tom nevíte
Nedáte bez něj ani ránu, když jej zapomenete doma, nebo jej dokonce ztratíte, propadnete zoufalství? Ano, řeč je
o vašem chytrém telefonu! Najde nám nejbližší kavárnu, spojení z místa A do bodu B, okamžitě se díky němu dozvíme,
jestli na koronavirus zabírá spíš slivovice nebo studená lázeň s šípkovou marmeládou. A zatímco se věnujete všem těm
běžným i méně obvyklým činnostem, váš chytrý telefon o tom může nezištně podávat zprávy. Komukoli.
odložili a nemůžete ho najít. Jak tento software funguje? Pomocí kódu se
spáruje s počítačem, jiným mobilem či
tabletem, odkud je možné mobil ovládat a zobrazovat si jeho obsah. A to
vše zcela skrytě, mobil se nijak „nerozsvítí“, na první pohled nevypadá, že
pracuje. Poloha mobilu se zjišťuje díky
technologii GPS.

Špionáž přes mobil je nelegální

FOTO: Pixabay

Šmíruje vás na každém kroku

Jak je to možné? Mobil je vlastně malý
počítač s vlastním operačním systémem, který disponuje kamerou a mikrofonem. A to vše lze ovládat na dálku.
Stejným způsobem lze tedy mobilní
telefon přinutit, aby se spustily mikrofon nebo kamera a sloužily k přenosu okolního dění. A to není zdaleka všechno. Otázkou je, kdo na dálku
telefon ovládá… Je to jeho majitel,
anebo zvědavý partner? Vše výše popsané totiž umí tzv. trackovací nebo
sledovací software, aplikace, kterou si
lze do mobilního telefonu instalovat.
Majitel si jej může z různých důvodů
instalovat sám, což je zcela v pořádku. Mimořádná situace ale nastane,
pokud tento software instaloval třeba
bývalý partner nebo zkrátka někdo
nepovolaný, komu se váš mobil třeba
náhodně dostal na chvíli do ruky.

Skvělý pomocník proti
zlodějům

Tzv. trackovací software není vytvořen proto, aby někomu škodil, právě

naopak. V první řadě jde o skvělý nástroj proti zlodějům, které dokáže vystopovat a odhalit. Pokud totiž zjistíte,
že je mobil pryč, můžete si např. spustit kameru a podívat se „očima“ mobilu po okolí. Kamera může buď pořídit fotografie místa, nebo snímat své
okolí. Dále lze pustit mikrofon a odposlouchávat třeba telefonní hovory i to,
co se kolem mobilu právě děje. Mobil
můžete s poměrně velkou přesností
lokalizovat, takže zjistíte, kam s ním
zloděj odcestoval a kam se za ním vypravit. Dále si lze prohlédnout zprávy
SMS, které zloděj odeslal, či výpis hovorů a fotografie, které mobilním telefonem pořídil.
Pokud tedy zloděj telefon dále používá, máte vyhráno, a to i tehdy, když se
zloděj zbaví SIM karty. Navíc ten, kdo
právě telefon používá, nemá o tomto sledování ani tušení. Aplikace totiž
„běží“ na pozadí, takže na sebe nijak
neupozorní. Tímto způsobem můžete
mobil nejen vystopovat, pokud vám jej
kdosi zcizil, ale také prostě a jednoduše najít, pokud jste si ho třeba někam

To vše je zcela v pořádku, pokud tento software ovládá a využívá majitel
mobilu. Nepozorností ale může dojít
k tomu, že aplikaci do mobilu instaluje někdo jiný, a získá tak neomezený
přístup k velmi citlivým údajům. V takovém případě si pak nosíte svého
vlastního špiona neustále při sobě.
Bohužel případy, kdy takovou štěnici
umístil do mobilu třeba žárlivý manžel, nejsou výjimečné. Připomeňme, že
takové jednání je nelegální, a ten, kdo
se ho dopustí, je trestně odpovědný.
Narušujete totiž soukromí druhého,
za což vám hrozí trest. V zásadě není
ani správně, pokud tento software instalujete do mobilu svého dítěte, pokud o tom ono samo neví.

Pohlídá dítě a najde mobil,
ale i ublíží

Pokud však své dítě řádně informujete,
můžete mobilní telefon využít k tomu,
abyste měli povědomí o tom, kde se
vaše dítě nachází, a mohli mít jistotu,
že skutečně dorazilo do školy nebo
z kroužku domů. Programů na sledování mobilního telefonu existuje celá
řada. Tyto programy dokážou určit nejen polohu mobilního telefonu (tam,
kde je signál GPS), ale lze třeba vymezit
určitý perimetr, a pokud mobilní telefon (a dítě coby jeho držitel) tento perimetr opustí, rodič o tom obdrží zprávu.
Stejně tak bude rodič informován, pokud dítě dorazí na určité místo, třeba
do školy, aby si oddechl. Vybírat je
možné z různých programů. Hranice,
kdy se šikovný software může změnit
z pomocníka v namířenou zbraň, je
tenká. Hlídejme si tedy své chytré telefony, neztrácejme je z dohledu a třeba
instalaci nových aplikací si chraňme
heslem. Považujme mobil za naši slabinu a velmi zranitelné místo, kterého
lze velmi snadno zneužít.
Michaela Kadlecová

Získejte kvalitní úrazové pojištění
díky členství v OS KOVO
OS KOVO ve spolupráci s RENOMIA vyjednal pro své členy a jejich rodinné příslušníky speciální podmínky úrazového
pojištění. Díky skupinovým podmínkám ušetříte v průměru 40 % oproti běžně dostupným nabídkám pojišťoven.
Výhody úrazového pojištění
 Již za 3,-Kč denně máte jistotu, že na výdaje způsobené úrazem nebudete sami
 Pojištění si sjednáte snadno a rychle
 Neptáme se na Váš zdravotní stav
 Pomůžeme Vám s vyřízením škody u pojišťovny
 Pojištění můžete sjednat i pro další členy Vaší rodiny

Obchodní sdělení RENOMIA, a. s.

Úraz není levnější než nemoc
Finanční následky spojené s úrazem nejsou o nic menší než ty, které způsobí nemoc. Například základní model elektrického
invalidního vozíku stojí několik desítek tisíc korun. Pokud přičteme náklady na rehabilitace, bezbariérové úpravy bytu
nebo úpravu auta pro invalidy, jedná se už o stovky tisíc korun, na které mnohdy naše úspory nestačí.
Kde na to vzít peníze?
Pokud se na podobné nečekané situace připravíte a sjednáte si vhodné pojištění, pomohou Vám v nelehkých finančních
situacích peníze od pojišťovny. Množství těchto peněz se bude odvíjet od nastavení Vašeho pojištění. Výběr správného
řešení nebývá vždy snadný, a proto jsme tu pro Vás.
O RENOMIA BENEFIT
RENOMIA BENEFIT je specializované oddělení skupiny RENOMIA, která je dnes největším pojišťovacím makléřem
založeným ve střední a východní Evropě s 26 lety bohatých zkušeností na trhu pojištění a ﬁnančních služeb. Svým klientům
nabízíme rozsáhlé služby v oblasti osobního pojištění, financí či zaměstnaneckých programů a benefitů.
V případě zájmu či dotazů kontaktuje naše specialisty
T: + 420 222 390 892
E: benefity@renomiabenefit.cz
Více informací a možnost sjednání pojištění online najdete na webu

www.renomiabeneﬁt.cz/oskovo/
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Správné znění tajenky z čísla 3: Je to srdce, které rozdává jenom ruce předávají. Správně luštila a potřebné štěstí při
losování měla Jarmila Křížová z Ostravy – Poruby. Blahopřejeme! Získává výhru od vydavatelství Enigma, které připravuje naši
křížovku a je také vydavatelem časopisu Křížovky pro každého, jehož další čísla vycházejí 10. a 24. března. Na tajenku z tohoto
čísla čekáme do 23. března 2020 na doručovací adrese redakce nebo na e-mailu novakova.miloslava@cmkos.cz.

