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Poprvé od vyhlášení mimořádných opatření se sešlo
Předsednictvo Odborového svazu KOVO

Poprvé od vyhlášení mimořádných opatření souvisejících s pandemií koronaviru se v Praze ve středu 10. června sešlo předsednictvo Odborového svazu KOVO. Jeho členové se na svém jednání zabývali hospodařením svazu, důsledky koronakrize
na jednotlivé regiony i firmy a také interními a organizačními záležitostmi.
Místopředseda Ing. Pavel Komárek shrnul v úvodu schůze přehled výsledků
hospodaření svazu za rok 2019. Ty odpovídají stanoveným limitům schváleného
rozpočtu. V příjmové části byly výsledky
dokonce lepší, než se očekávalo. „Celkově hodnotíme rok 2019 velmi dobře,“
shrnul místopředseda Komárek výsledky nakládání s prostředky. Upozornil,
že v nadcházejícím období je nutno
počítat s důsledky pandemie Covid-19,
které budou mít vliv na vývoj ekonomických ukazatelů odborového svazu. Dopady pandemie na hospodaření
OS KOVO však bude podle jeho slov
možné kvalifikovaněji posoudit až za
několik měsíců, v září či říjnu.
Členové předsednictva referovali o situaci ve svých regionech i u jednotlivých zaměstnavatelů. K poklesu zakázek

Místopředseda Ing. Pavel Komárek (vpravo) shrnul v úvodu jednání výsledky hospodaření svazu.
FOTO: (mia)

došlo u značného počtu firem, některé
z nich již sáhly k propouštění, jiné
omezení počtu zaměstnanců plánují.

Očekává se, že reálnější obraz o vývoji na trhu práce přinesou až podzimní
měsíce.
(jom)

Firma má světové jméno, její zaměstnanci provinční mzdy
Společnost Sellier & Bellot má pozoruhodnou, téměř dvě stě let trvající tradici a záviděníhodné renomé. Její střelivo
nakupují lovci, sportovní střelci a ozbrojené složky po celém světě. Municí vyrobenou ve Vlašimi se střílí nejen v Evropě
či Spojených státech, ale třeba i v Austrálii, Tanzanii, Keni, na Novém Zélandu, v Thajsku nebo Venezuele, či dokonce
na Islandu.

Jaromír Srb před expozicí společnosti Sellier
& Bellot ve vlašimském zámku.
FOTO: J. M.

Hlavní důvod úspěšného obchodního tažení po evropských trzích spočívá
nejen v dlouhé tradici a kvalitní technologii. Stojí za ním také kvalitní a profesionální práce zaměstnanců. Těch má
firma v současnosti kolem patnácti set.
A zatímco výrobky z vlašimské muniční
továrny kupují zákazníci i z nejvyspělejších zemí světa, mzdy zaměstnanců
za vyspělým světem víc než pokulhávají. „Například ženy, a těch tu pracuje určitě více než polovina, mají mzdy
někde kolem 18 až 20 tisíci korun, přitom pracují i ve dvanáctihodinových
směnách. Ani ostatní zaměstnanci ve
výrobě nejsou nijak zvlášť dobře ohodnoceni,“ připouští předseda kováků

v Sellier & Bellot Jaromír Srb. „Vzhledem
k tomu, jakou má firma na trhu pozici
a jakých hospodářských výsledků dosahuje, je tu určitě velký prostor pro lepší
ohodnocení lidí nejen na mzdách, ale
i v poskytování benefitů. Snažili jsme se
například prosadit zavedení příspěvku
na penzijní připojištění, ale zatím jsme
neuspěli, přestože tento benefit je už
i v České republice běžný. Ale nevzdáváme to, věřím, že si lidi uvědomí, čeho
bychom mohli dosáhnout, a vstoupí do
odborů. A pokud snad někoho odrazuje to, že by musel platit členský příspěvek, tak to jsou opravdu zbytečné
obavy. Co na příspěvcích zaměstnanci
odborům zaplatí, to se jim bohatě vrátí
pokračování na str. 3
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Vůdce nejdelší stávky v Česku v IG Watteeuw se loučí
Málokterá základní organizace OS KOVO se zapsala do novodobé historie kováckých odborů tak jako ta z brněnské
továrny na převodovky IG Watteeuw. Odboráři tam před pěti lety obhájili právo zaměstnanců na soukromý život, přiměli management ke zrušení flexiboxů a vešli ve známost zatím nejdelší stávkou v Česku. Ta trvala devět dní. Místní
kováky úspěšně provedl bouřlivou dobou jejich předseda Zlatomír Vyhňák, který nyní po třiadvaceti letech v čele ZO
OS KOVO IG Watteeuw odchází do zaslouženého důchodu.
„Jako největší úspěch mého působení ve funkci předsedy považuji fakt, že
postupem doby se nám podařilo stmelit celý pracovní kolektiv, odborovou
organizovanost zvýšit na maximum a v
lidech zakotvit vědomí, že odbory pracují především pro ně. Jednoznačným
důkazem byla celofiremní stávka, kde
se i přes nelehkou situaci prokázala
jednota odborářů. Vždy jsem se snažil,
aby lidé pochopili, že odbory jsou organizací, která hájí především jejich zájmy
a stojí na straně zaměstnanců. Razím
motto: I to, na co máte nárok, si někdy
musíte vybojovat,“ hodnotí své předsednictví Zlatomír Vyhňák. Do společnosti
IGW nastoupil v roce 1997 jako operátor CNC. Místní odbory byly založeny v
témže roce a první rok v nich získával
zkušenosti jako místopředseda.
„Za dlouhou dobu mého předsednictví
se vztah mezi vedením firmy a odbory
ustálil v partnerské rovině, kdy si obě
strany uvědomují fakt, že tvoří nedílný
celek a jedině společnými silami posunou firmu dál. Ve vedení jsem zažil třináct ředitelů a s většinou z nich jsme

měli korektní vztahy. Především bych
rád zmínil generálního ředitele Rudyho Thomu, se kterým byla při vyjednáváních vždy naprosto nadstandardní
spolupráce,“ zdůrazňuje snahu odborů
o konstruktivní sociální dialog předseda Vyhňák. Do důchodu může odejít s
vědomím, že dobrá práce brněnských
odborářů zaměstnancům IG Watteeuw
zajistila mimo jiné dělnickou mzdu
kolem 40 tisíc korun měsíčně.
V současnosti se o předsednictví uchází několik zájemců, mezi nimi i stávající místopředsedové. „Oba dva splňují
předpoklady stát se, v případě zvolení,
dobrým předsedou organizace. Volby se uskuteční v průběhu června. Po
zvolení nového předsedy rezignuji a
svoji funkci předám,“ upřesňuje předseda Vyhňák. „Odchod do důchodu pro
mě určitě neznamená konec aktivního
života. Cítím ještě dost sil na to, abych
se mohl věnovat svým koníčkům a zálibám. Těším se, že budu mít konečně
dost času na stále odkládané práce na
chalupě, kde se hlavně přes léto budu
věnovat všemu, co jsem v poslední době

Zlatomír Vyhňák (druhý zleva) se stal díky
stávce legendou.
FOTO: ZO IGW

trochu zanedbával,“ dodává s úsměvem.
Kolegové z brněnské základky se se
svým předsedou rozloučili na setkání
v pátek 29. května. Oslavy se zúčastnil
místopředseda OS KOVO a bývalý dlouholetý zaměstnanec IG Watteeuw Tomáš
Valášek, který oslavenci za přítomnosti
členů VZO předal dary a popřál hodně
úspěchů v další etapě života. „Vzhledem
ke koronavirovým opatřením bohužel
nebylo možné uspořádat plánovanou
společnou akci. Určitě se ještě najde příležitost na neformální setkání,“ ujišťuje
předseda ZO OS KOVO IG Watteeuw Zlatomír Vyhňák.
(mia)

Po necelých osmi letech působení v OS KOVO odchází do důchodu Ing. Rudolf Tkáč, specialista BOZP a vedoucí
Regionálního pracoviště Odborového svazu KOVO pro Jihočeský kraj. Mezi kováky nastoupil v roce 2012 s bohatými zkušenostmi z oblasti personalistiky a bezpečnosti práce z firmy Silon Planá nad Lužnicí. Odborné znalosti zúročil v práci pro odbory. „Podařilo se nám zvýšit členskou základnu KS OS KOVO JČ kraje o zhruba 10
procent. Výrazně jsme zlepšili propagaci odborů v médiích. O jihočeských odborech se píše v mnoha denících
i s celorepublikovou působností a zprávy o nich přináší Jihočeská televize. Kladně hodnotím spolupráci s Radou
KS JČ kraje,“ přibližuje úspěchy Jihočechů Ing. Rudolf Tkáč. V náročné práci vedoucího RP jej vystřídala koncem
minulého roku kolegyně Pavlína Jirková. Od 1. června nastoupil na RP nový specialista BOZP kolega Radim
Král. „Končím 31. července. S kolegy vedoucími RP jsem se rozloučil na poslední mimořádné poradě v Praze
a s ostatními mě rozlučka teprve čeká. Věřím, že si důchod užiji ve zdraví, a těším se především na to, že budu mít tzv. čistou hlavu
a že se budu moci plně věnovat rekreačnímu sportu a houbaření,“ dodává Ing. Rudolf Tkáč. Děkujeme kolegovi Tkáčovi za dobrou
práci a přejeme mu dostatek životní energie a času na realizaci všech přání.
(OS KOVO)

Monitoring OS KOVO: Přehled situace ve firmách v souvislosti s výskytem COVID-19
Datum a čas

Počet
zaměstnanců

Počet osob
v karanténě

Počet
nakažených

Počet propuštěných zaměstnanců
kmenových

agenturních

CELKEM K

19. 6. 2020

305502

3295

55

1015

CELKEM K

12. 6.

15:25

305502

3295

55

1015

5310
5310

CELKEM K

21. 5.

11:55

305502

3294

55

884

5029

CELKEM K

11. 5.

16:00

305336

3350

57

686

4821

CELKEM K

30. 4.

13:40

304289

3489

57

583

4825

CELKEM K

22. 4.

17:21

304574

3610

54

553

4147

CELKEM K

6. 4.

12:23

302516

3733

22

495

2291

CELKEM K

25. 3.

18:01

276837

3447

8

359

5
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v benefitech, lepších pracovních podmínkách, a hlavně mzdách,“ ujišťuje
Jaromír Srb.
Jednotlivci jsou pro firmy neviditelní
Odbory v muniční továrně Sellier & Bellot fungovaly dlouhá léta víceméně jen
setrvačností. Se třiceti členy přežívaly
z roku na rok. Před dvěma lety současný
předseda Jaromír Srb, místopředsedkyně Jitka Janáčková a několik jejich kolegů
rozvířili stojaté vody.
„Spousta zaměstnanců ani nevěděla,
že tady nějaké odbory vůbec máme.
Začali jsme se o to zajímat, zjistili jsme,
že tady sice odbory jsou, ale podepisují
se každý rok stejné kolektivní smlouvy,
a to bylo všechno. Takhle to fungovalo
roky,“ vzpomíná místopředsedkyně Jitka
Janáčková. „Proč jsem do odborů vstoupila? Protože je to správné. Pokud ve firmě nejsou odbory, vedení se s vámi jako
jednotlivcem nebude bavit. Jednotlivec
je sám o sobě pro firmu v podstatě neviditelný. Může jedině nadávat a stěžovat
si v šatně nebo na chodbě, ale vůbec nic
tím nevyřeší,“ konstatuje místopředsedkyně.
Profitují i ti, kteří odbory ignorují
Poté, co se řízení odborů chopili noví
lidé, přibyly desítky nových členů. „Na

jaře roku 2018 jsme zorganizovali členskou schůzi, na ní bylo odvoláno staré
vedení a my jsme museli začít úplně od
nuly. Hned v začátcích se nám přihlásilo
70 nových členů, z toho bylo vidět, že lidi
ve firmě změnu chtěli. Rok nám trvalo,
než jsme všechno dali trochu dohromady, bylo to složité, a složité je to i teď.
Není lehké po tak dlouhé době, po tolika letech, kdy se v odborech nic nedělo,
něco změnit,“ vysvětluje předseda Jaromír Srb.
„Mysleli jsme si, že nastartovat odbory
a dostat je mezi lidi bude jednodušší. Rozhodně jsme ale během té doby
dosáhli toho, že se s námi vedení normálně baví a o kolektivní smlouvě se
nejdřív vyjednává, teprve pak se podepisuje. Problém je v tom, že my vyjednáme kolektivní smlouvu pro všechny, ať
v odborech jsou nebo nejsou. Ale všichni
si musí uvědomit, že čím víc nás bude,
tím líp se bude jednat. Jsou to jednoduché počty. A sama za sebe si myslím, že
je to výhodné pro obě strany, nejenom
pro zaměstnance, ale i pro zaměstnavatele,“ argumentuje Jitka Janáčková.
Investice s garantovaným ziskem
Odbory ve světoznámé muniční firmě
se snaží dobýt ztracený kredit. Po letech
stagnace hledají odboráři ve vlašimské
společnosti Sellier & Bellot způsob, jak

získat další členy, aby mohli upevnit svou
pozici pro vyjednávání s vlastníkem.
Podle předsedy kováků Jaromíra Srba
by impulsem, který přivede do odborů
nové členy, mohl být výsledek nedávno
uzavřené kolektivní smlouvy. Ta lidem
mimo jiné zajistila zvýšení mezd o 5 %
s platností od 1. ledna. „Členství v odborech je pro zaměstnance něco jako
dlouhodobá investice se zajištěným
výnosem,“ říká s lehkou nadsázkou
předseda vlašimských kováků.
„Kolektivní smlouvu jsme podepsali
před dvěma a půl měsíci, a navíc v době
pandemie, což je pro nás o to významnější, protože loni, i když tomu žádné
objektivní příčiny nebránily, s námi
vedení podepsat kolektivku nechtělo.
Zaměstnancům se tak od ledna paušálně navýšila mzda o 5 %, zvýšil se i vánoční příspěvek a příspěvek na dovolenou,
pro matky samoživitelky jsme prosadili
o den delší nárok na placené volno,“
vypočítává předseda ZO OS KOVO
SELLIER & BELLOT, a. s., Vlašim to nejpodstatnější, co dohoda se zaměstnavatelem lidem přinesla. „Rozumím tomu,
že by si lidi přáli, abychom pro ně vyjednali víc, a to je i naším cílem, ale je to
i na nich, musí nás podpořit, vstoupit
do odborů. Pak budou naše vyjednávací pozice stabilnější a můžeme se bavit
o lepších podmínkách,“ uzavírá Jaromír
Srb.
(jom)

Tým odborářů z Unexu vyrazil do Šumvaldu na pomoc kolegovi
Bleskové povodně na Uničovsku o prvním červnovém víkendu se dotkly odhadem 200 zaměstnanců strojírenského
podniku Unex v Uničově. Na některých místech prudce stoupající proudy vody způsobily naštěstí jen menší škody,
jinde za sebou nechaly doslova spoušť. Na živel doplatil i zaměstnanec strojírny a člen odborů Jaroslav Šenk ze Šumvaldu. Odboráři a část zaměstnanců se okamžitě zapojili do záchrany jeho majetku, ale pomáhali i jinde.
„Z neděle na pondělí 7. června, kdy se
u nás odehrála první vlna bleskových
záplav, řada zaměstnanců ze satelitních
obcí kolem Uničova kvůli nim nepřišla do
práce. Hned v pondělí jsem s ředitelem
řešil, aby byli omluvení ze směny a kompenzovala se jim mzda ve stoprocentní
výši. Zaměstnavatel kompenzoval dva
dny, ale když zjistil rozsah zkázy, kterou
voda napáchala, prodloužil dobu náhrad
na celý týden. Také uvolňoval každý den
pět zaměstnanců do obce Šumvald na
pomoc i ostatním našim zaměstnancům,“ přibližuje kritickou situaci Zdeněk Zecha, předseda kováckých odborů
v Unexu. „Informací v první chvíli moc
nebylo, ale jakmile jsem se dozvěděl,
že voda zle poničila dům i zahradu jednoho našeho člena ze Šumvaldu, Jaroslava Šenka, zorganizoval jsem rychlou
akci, naložil pět lidí do auta, vzali jsme
gumáky, lopaty a vyjeli jsme mu pomáhat. Poškozených bylo sice víc, ale věděli
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jsme, že těm pomůžou rodiny a blízcí.
On v domě žije sám a nikoho, kdo by
mu pomohl, nemá,“ přibližuje spontánní
reakci odborářů Zdeněk Zecha.
Jakmile tým odborářů dorazil na místo, zjistil, že jindy krotký potok Dražůvka, který se během tří hodin změnil
v dravou řeku, napáchal na nemovitosti
Jaroslava Šenka obrovské škody. „Voda
vyrazila dveře a zaplavila dům, veškeré
vybavení bylo zničené. Pomáhali jsme
vynášet nábytek, koberce, krumpáčem
jsme vykopávali zničené dřevotřískové podlahy. Zničená je studna, domácí
vodárna, elektrospotřebiče,“ popisuje
důsledky záplavy Zdeněk Zecha. Základní organizace OS KOVO v Unexu se poté
obrátila na centrálu svazu s žádostí, aby
poškozenému kovákovi poskytla finanční pomoc z Konta živelních pohrom.
„O žádosti jsme jednali 11. června a jednomyslně jsme rozhodli přidělit v tomto
případě sociální pomoc ve výši 30 tisíc

korun,“ potvrdil předseda Komise k živelním pohromám Tomáš Valášek.
„V úterý 16. června jsme byli s místopředsedkyní Evou Losíkovou předat
finanční podporu z Konta živelních
pohrom a na místě jsme měli možnost
vidět změny, které se za pár dní udály,“
uzavírá předseda kováků v Unexu. (jom)

Kolegové Jaroslava Šenka z odborů v Unexu
likvidují následky záplavy.
FOTO: ZO OS KOVO UNEX
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Evropa potřebuje ocel a ocel potřebuje Evropu
Odborová federace IndustriAll Europe vyzývá k okamžitým akcím na podporu evropského ocelářského sektoru. Ve
čtvrtek 11. června publikovala své požadavky na nový Evropský akční plán pro ocelářství. „V roce 2013 Evropská
komise vydala Akční plán pro ocelářství a zřídila Skupinu na vysoké úrovni pro ocel. Evropská výroba oceli je však
opět ve velmi kritické situaci a potřebujeme nový Evropský akční plán pro ocelářství, který bude řešit dnešní výzvy,
přičemž zvláštní pozornost bude třeba věnovat dopadu COVID-19,“ uvádí se v požadavcích.
„Nemůžeme dovolit, aby se Evropa
stala závislou na dovozu oceli, protože
ocel je a zůstane nezbytným materiálem. Evropa potřebuje ocel, aby zajistila
hospodářské zotavení z krize COVID-19
a splnila své dlouhodobé ambice v oblasti životního prostředí. Potřebujeme
ocel pro transformaci našeho dopravního systému, modernizaci energetických sítí, zavádění obnovitelných zdrojů
energie a pro renovaci budov, aby byly
energeticky účinnější. Jako téměř plně
recyklovatelný materiál bude ocel hrát
klíčovou roli při realizaci oběhové ekonomiky. Ocel však nyní potřebuje evropskou podporu. Musíme zajistit, aby se
toto odvětví mohlo inovovat směrem
k nízkouhlíkové budoucnosti. Vyzýváme
proto evropské politiky, národní vlády a
ocelářské společnosti, aby nyní podnikly
naléhavá opatření na ochranu budoucnosti oceli v Evropě a na ochranu pracovních míst ocelářů v celé Evropě,“ uvedl Luis Colunga, zastupující generální
tajemník industriAll Europe.
Obnova Evropy stojí na oceli
Ocel je v srdci evropského průmyslu a bude hrát stěžejní roli v evropské obnově po COVID-19. Kromě toho
je ocel klíčová pro dosažení různých
politických cílů EU, jako je například
evropská Zelená dohoda (Green Deal).
Ocelářství v Evropě však bylo pod rostoucím tlakem kvůli nespravedlivému
obchodu a globální nadměrné kapacitě
a nedávná pandemie COVID-19 stav již

bojujícího odvětví ještě zhoršila. „Ocel
bude jedním z nejdůležitějších materiálů v evropské transformaci, a proto
si Evropa nemůže dovolit, aby se stala
závislou na dovozu. Od roku 2015 je
však EU čistým dovozcem oceli, a proto
slouží jako ,odkladiště‘ globálních nadbytečných kapacit. Tento trend je třeba
zvrátit, aby Evropa mohla úspěšně čelit
společenským výzvám dneška. Žádáme
proto okamžité evropské kroky na podporu evropského ocelářského sektoru,“
zdůraznili v požadavcích zástupci odborové federace. Současně se zveřejněním
požadavků na nový Evropský akční plán
pro ocelářství se industriAll Europe zapojila do nepřetržité kampaně na národní a evropské úrovni, která předkládá
podrobné požadavky na udržitelnou
budoucnost evropského ocelářského
průmyslu politikům EU, národním vládám a jednotlivým společnostem. Klíčové jsou investice do evropských oceláren a dekarbonizace odvětví, zajištění
spravedlivého mezinárodního obchodu
a provádění opatření na ochranu spravedlivého obchodu, jakož i ukončení
globální nadměrné kapacity. IndustriAll
Europe klade důraz na to, aby oživení evropského ocelářského průmyslu
záviselo na jeho pracovní síle. Investice
do zvyšování kvalifikace a rekvalifikace
pracovníků, zajištění nejvyšších standardů ochrany zdraví a bezpečnosti,
zaručení dobrých pracovních podmínek
a práv pro všechny pracovníky, včetně
dočasných pracovníků a subdodavatelů,
budou proto prvořadé.

Bojuje se o pracovní místa, trh i životní prostředí
COVID-19 měl obrovský dopad na evropské ocelářské odvětví. Výroba oceli v Evropě se ve druhém čtvrtletí snížila o 40 %
a nové zakázky se snížily o 70–75 %.
Odhaduje se, že nejméně 45 % pracovní
síly je dočasně propuštěno a pracuje na
zkrácené práci. Situace evropského ocelářského odvětví je obzvláště zranitelná.
Její hlavní konkurent – Čína – v prvním
čtvrtletí roku 2020 zvýšila výrobu o 1,3 %.
Existují skutečné obavy, že některé
země využijí pandemii COVID-19 jako
příležitost k vybudování kapacit, zvýšení
zásob a zaplavení evropského trhu levnou ocelí. Tomu je třeba se vyhnout.
„Potřebujeme, aby evropští politici,
národní a regionální vlády, zaměstnavatelé, občanská společnost a odbory
spolupracovali na zajištění budoucnosti
evropské výroby oceli. Ocel je srdcem
výroby v Evropě a je třeba přijmout
neodkladná opatření k obnovení evropské strategické autonomie v ocelářském
sektoru a k ochraně pracovních míst
tisíců pracovníků v ocelářství. Evropští
pracovníci již nemohou dále nést tlak ze
strany zemí mimo EU, které nedodržují
mezinárodní obchod a opatření v oblasti
životního prostředí, a žádáme tedy nový
Evropský akční plán pro ocelářství, který investuje do evropského ocelářského
průmyslu a bojuje za budoucnost evropských pracovníků,“ uvádí se mimo jiné
v požadavcích industriAll Europe.
(red)

Odbory přispěly na nápravu čtvrtmilionové škody
Další pomoc z Konta živelních pohrom Odborového svazu KOVO směřovala v minulých dnech na Náchodsko. Komise
rozhodla o příspěvku pro člena svazu, který se vyrovnává s důsledky požáru. Ten začátkem dubna masivně poničil
střechu jeho rodinného domu a škody se vyšplhaly na čtvrt milionu korun.
„Komise posoudila žádost o sociální
pomoc členovi OS KOVO postiženému
živelní pohromou, kdy došlo k požáru střechy rodinného domu. Žádost
byla předložena ke dni 29. 5. 2020.
U žádosti byla splněna podmínka
členství v OS KOVO měsíc před živelní událostí. Komise rozhodla poskytnout sociální podporu ve výši 30 tisíc
korun,“ uvedl místopředseda OS KOVO
a současně předseda Komise k živelním
pohromám Tomáš Valášek. Příjemcem
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sociální pomoci je Zdeněk Fiedler ze
Stárkova, který je členem Základní organizace OS KOVO při Wikov MGI a.s. Podle zjištění hasičů vznikl požár s největší
pravděpodobností od jiskry nebo žhavé
částice z komína, od níž se vzňala dřevěná konstrukce krovu. Oheň poničil
podbití střechy, střešní krytinu, stropy
na půdě i vybavení druhého nadzemního patra. Podle předběžného odhadu
dosáhla škoda výše 250 tisíc korun.
(red)

Opravy škod po požáru budou vyžadovat
nákladné investice.
FOTO: (red)
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Bydlení | JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR

Kauce je vratná
Majitel domu, kde bydlíme s partnerkou už dva roky, nám přinesl k podepsání novou nájemní smlouvu. Je skoro stejná jako ta, kterou jsme už měli podepsanou, jenom s tím rozdílem, že se tam objevil
nový odstavec o tom, že vratná kauce propadá, pokud se z bytu rozhodneme odstěhovat dřív, než
skončí nájemní smlouva. Může si majitel dát do smlouvy takovou podmínku? Připadá nám to, že
si jenom chystá zadní vrátka, aby nám nemusel vracet kauci, a to je skoro dvacet tisíc.
Petr a Aneta S., Ústí nad Labem
Kauce (správně „jistota“) je v občanském zákoníku upravena
v § 2254. Podle uvedeného ustanovení
platí, že při skončení nájmu pronajímatel vrátí jistotu nájemci a započte si přitom, co mu nájemce případně z nájmu
dluží. Nájemce má pak právo na úroky
z jistoty od jejího poskytnutí alespoň ve
výši zákonné sazby.
Složením kauce vzniká nájemci pohledávka na vrácení kauce, která má být
uspokojena v poslední den nájmu.
Až v tento den, tedy při vrácení kauce
nájemci, je pronajímatel oprávněn si
započíst pohledávky, které mu nájemce dluží z nájmu. Započíst si může jakékoli pohledávky z nájmu (např. dluh na
nájemném, na náhradě škody způsobené porušením nájemcových povinností apod.), nikoli pouze ty, které mu
soud přiznal, popř. je nájemce písemně
uznal.
V dotazu uvádíte, že pronajímatel
v nové nájemní smlouvě uvedl, že
kauce propadá, když byste se z bytu
odstěhovali před uplynutím doby
nájmu. Takové ujednání v nájemní
smlouvě, i kdybyste ji podepsali, by
bylo právně neúčinné, nicotné, protože je v rozporu se zákonnou úpravou. V případě, že takovouto nájemní
smlouvu podepíšete, musí se stejně
při vrácení kauce dodržet postup podle
občanského zákoníku. Doporučuji vám,
pokud smlouvu podepíšete, abyste si

v případě, že se rozhodnete pro skončení nájmu (viz vysvětlení uvedené dále
v této odpovědi) návratnost kauce
pohlídali.
Je nutné také vysvětlit slova „odstěhovat se dřív, než skončí nájemní smlouva“. Nájem bytu nekončí pouhým odstěhováním, ale tomuto vystěhování se
z bytu musí předcházet ukončení nájmu
bytu některým ze způsobů uvedených
v zákoně. Nájem bytu na dobu určitou
může skončit uplynutím doby, na kterou byl sjednán, dohodou stran nebo
výpovědí jedné ze smluvních stran.
Výpověď ze strany nájemce v případě
nájmu bytu na dobu určitou musí splňovat, co do důvodu, podmínky zákona a tím jsou změny okolností, z nichž

strany při vzniku závazku ze smlouvy
o nájmu zřejmě vycházely, do té míry, že
po nájemci nelze rozumně požadovat,
aby v nájmu pokračoval. V případě, že
nájemce dá výpověď, je povinen nájem
hradit po celou dobu výpovědní doby,
a to i kdyby již v bytě nebydlel. Mohlo
by se stát, že nájemce by již po dobu
běhu výpovědní doby nájemné nehradil, takže v takovémto případě by na
dluh na nájemném byla použita složená
kauce. Také se může stát, že pronajímatel výpovědní důvod nájemce neuzná.
V tomto případě je pak nájemce povinen hradit nájemné až do uplynutí
doby nájmu, a když nájemné nájemce neuhradí, použije pronajímatel na
úhradu nájemného kauci.

FOTO: Freepik

Bydlení | JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR

Nemáme nájemní smlouvu
V bytě bydlíme již několik let a žádný z vlastníků bytu nám nikdy nevystavil nájemní smlouvu. Nyní ale současný
vlastník začal tvrdit, že chce byt rekonstruovat a že když nemáme nájemní smlouvu, tak nemáme žádnou ochranu
zákona a že se musíme okamžitě vystěhovat.
K. Ž., Prachatice
Ve své odpovědi budu vycházet z toho,
co v dotazu uvádíte. Jestliže v bytě bydlíte více než tři roky, nikdy žádný z vlastníků bytu nebo domu nic vůči vašemu
bydlení v bytě nic nenamítal, vy jste

užívali byt v dobré víře, že nájem je po
právu, považuje se nájemní smlouva za
řádně uzavřenou, i když byla uzavřena
ústně.
Obecně lze uvést, že každý další pro-

najímatel bytu vstupuje do práv a povinností původního či předchozího
pronajímatele. Tedy i tento poslední
váš pronajímatel musí respektovat to,
že vám k bytu vznikl nájemní vztah.
pokračování na str. 6
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Nájem bytu, ať už na dobu určitou nebo
neurčitou, lze vypovědět jen z důvodů
uvedených v občanském zákoníku, a to
v tříměsíční výpovědní době.
Dále může pronajímatel nájem bytu
vypovědět bez výpovědní doby, poruší-li nájemce své povinnosti zvlášť
závažným způsobem.
Za zvlášť závažné porušení povinností se považuje zejména, nezaplatí-li
nájemce nájemné a náklady na služby
za dobu alespoň tří měsíců, poškozuje-li byt závažným nebo nenapravitelným způsobem nebo způsobuje-li
jinak závažné škody nebo obtíže pronajímateli nebo osobám. Rekonstrukce
bytu není důvodem k výpovědi ani
k okamžité výpovědi nebo k vystěhování
z bytu.
Nejste povinni ukončit nájem bytu,
pokud se ovšem sami nechcete s pronajímatelem dohodnout. Pronajímatel
vám musí sdělit daleko víc informací, nejen na vás naléhat, že se musíte
okamžitě vystěhovat. Odpovězte pronajímateli, že chcete k rekonstrukci konkrétní informace, a požádejte
ho, aby dodržel postup daný v ustanoveních § 2259 a násl. občanského
zákoníku (najdete jej například na
www.zakonyprolidi.cz).
Pronajímatel je oprávněn provádět stavební úpravy, přestavby či jiné změny
bytu nebo domu pouze se souhlasem
nájemce, s výjimkou tří případů:
- změna se provádí z důvodu přímo
hrozící zvlášť závažné újmy (pronajímateli, nájemci, popř. jiným osobám),
- změna se provádí na příkaz orgánu
veřejné moci (nejčastěji stavebního
úřadu) nebo
- změna nesníží hodnotu bydlení a lze
ji provést bez většího nepohodlí pro
nájemce.

FOTO: Freepik

Po získání potřebných informací o prováděné rekonstrukci domu anebo bytu
lze předpokládat, že má dojít k nepohodlí nájemce, a tudíž pronajímatel
bude k rekonstrukci bytu nebo domu
potřebovat váš souhlas a musí s vámi
dohodnout
podmínky
dočasného
vystěhovaní z bytu, pokud je vystěhování vzhledem k rekonstrukci nutné.
Podle občanského zákoníku je pronajímatel povinen tři měsíce předem
projednat povahu prací, den zahájení, odhad trvání, nezbytnou dobu, po
kterou musí být byt vyklizen, a poučit
nájemce o následcích odmítnutí vyklizení; zároveň se pronajímatel zaváže
k náhradě účelných nákladů spojených
s vyklizením a uvede, jakou zálohu na
náhradu nabízí.
Nájemce má 10 dnů na to, aby se vyjádřil, když se v této lhůtě nevyjádří, má se
za to, že s vyklizením nesouhlasí.
V případě kratší úpravy, kdy vyklizení
bytu je nutné po dobu jednoho týdne,

musí pronajímatel stavební práce projednat 10 dnů předem a nájemce má
pět dnů na vyjádření.
Jestliže nájemce i po tomto projednání odmítne byt vyklidit, může pronajímatel navrhnout soudu, aby rozhodl
o vyklizení bytu; nepodá-li však návrh
do 10 dnů po nájemcově odmítnutí, právo domáhat se vyklizení bytu zaniká.
Prokáže-li pronajímatel účelnost úpravy, přestavby nebo jiné změny bytu
nebo domu a nezbytnost vyklizení
bytu, soud návrhu vyhoví; přitom může
stranám uložit přiměřená omezení, která na nich lze rozumně požadovat. Před
rozhodnutím o vyklizení bytu nelze
práce provádět, ledaže soud provádění
prací povolí.
Pokud skutečně k rekonstrukci dojde
a vy budete muset byt dočasně vyklidit,
doporučuji abyste dohodu o podmínkách tohoto dočasného vyklizení bytu
konzultovali s právníkem např. v poradně Sdružení nájemníků ČR.

Bydlení | JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR

Kouření a kuřáci v domě SVJ
Bydlíme v bytě, který vlastníme. Bohužel od sousedů pod námi se až k nám do bytu dostává kouř,
jsou to silní kuřáci. Může SVJ tomuto nějak zamezit?
J. K., Nová Ves
Občanský zákoník,
který upravuje práva
a povinnosti vlastníků jednotek, umožňuje vlastníku jednotky (bytu), aby
mimo jiné svůj byt užíval. Zároveň by se
však měl chovat tak, aby neomezoval
právo užívání bytu jinému vlastníku.
Výbor SVJ, ale hlavně vy můžete souse-
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da upozornit, že jste takto na svých právech omezováni, ale pokud se soused
dál bude chovat bezohledně, museli
byste se pak jedině obrátit na soud, aby
mu podobné chování zakázal. U takovéto zápůrčí žaloby však musíte prokázat,
že jednání vlastníka bytu je nezákonné,
což bude v tomto případě dost složité.
Přikláněla bych se proto spíše k dohodě
se sousedem.

FOTO: Freepik
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Spotřebitelské právo | JUDr. Zdeňka Vejvalková, specialistka na spotřebitelské a rodinné právo

Soused za všechny prachy!
Loni jsme si koupili nový byt. Vše bylo v pořádku, dokud majitel bytu pod námi svůj byt nepronajal.
Nájemci začali nakládat a vařit ostře páchnoucí jídla. Z bytu se linul neuvěřitelný zápach, a to takového rázu, že nám tím načichlo i prádlo pověšené v koupelně. Šli jsme za těmito nájemci a pokoušeli
se domluvit, aby zavírali dveře nebo vymysleli způsob, jak zamezit unikajícím pachům, aby nám
nenarušovali užívání našeho bytu. Nedomluvili jsme se, naopak nastalo peklo. Soused nám začal
v noci v pravidelných intervalech telefonovat. Poté co jsme vypnuli telefon, nám začal tlouct do
svého stropu, tudíž naší podlahy. To střídal s tím, že nám kopal do dveří a zvonil na domovní zvonek.
V předcházejícím bydlišti jsme s bydlícími v okolních bytech vycházeli perfektně. Navíc nám nájemce bytu pod námi vyhrožuje zabitím a sprostě nadává. Křičí na balkoně a vyhazuje do vrchu odpadky, aby nám padaly na balkon. Poškodil nám schránku a drahé dveře do bytu. Bojíme se jít na balkon, vyjít z bytu
a jsme zdeptaní neustálým buzením v noci. Prosím o radu, jak postupovat.
P. B., Břeclav
V dnešní době se s obdobným chováním setkáváme velmi často. Ve vašem
případě však nejde o nějakou maličkost
a nezbude vám než se bránit a ke své
obraně budete muset využít všechny
možnosti, které vám náš právní řád
dává. Pokud jsou výhrůžky takového
rázu, který popisujete, mohlo by jejich
vystupňování i přímo ohrozit nejen
vaše žití v bytě, ale i váš život. Zvažte sjednání advokáta! Jejich seznam
najdete na www.cak.cz.
Jak se k tomuto jednání staví naše
právo?
Obecně lze říci, že chrání nejen váš
život, ale též váš majetek a řeší i sousedské spory.
Například: Občanský zákoník chrání
omezení vlastnického práva takto:
§ 1013
(1) Vlastník se zdrží všeho, co působí, že
odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach,
světlo, stín, hluk, otřesy a jiné podobné
účinky (imise) vnikají na pozemek jiného
vlastníka (souseda) v míře nepřiměřené
místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku; to platí
i o vnikání zvířat. Zakazuje se přímo přivádět imise na pozemek jiného vlastníka
bez ohledu na míru takových vlivů a na
stupeň obtěžování souseda, ledaže se to
opírá o zvláštní právní důvod.
(2) Jsou-li imise důsledkem provozu závodu nebo podobného zařízení, který byl
úředně schválen, má soused právo jen
na náhradu újmy v penězích, i když byla
újma způsobena okolnostmi, k nimž se
při úředním projednávání nepřihlédlo. To
neplatí, pokud se při provádění provozu
překračuje rozsah, v jakém byl úředně
schválen.
Úmyslným napadáním se zabývá zákon
o přestupcích a trestní zákon. Naše
právní úprava se zabývá i způsobením
škody. Pokud se jedná o vyšší škodu,

FOTO: Pexels

může se i zde jednat o trestný čin. Máte
tedy řadu možností.
Co pro vymožení svého práva mohu
udělat já?
Vždy je nezbytné mít důkazy, které
podepřou vaše tvrzení.
Pozornost věnujte tomu:
- Jak často k napadání a v jaké síle
dochází.
- Zda vás útočník napadá pravidelně
nebo ojediněle.
- Zaznamenejte si den, kdy vás napadl
či způsobil škodu.
Nechte opravit poškozenou věc a požádejte o vyjádření odborníka, který
bude opravu provádět nebo věc vymění. Ve vyjádření ať uvede, že poškození
bylo způsobeno cizím či úmyslným jednáním. Je-li to možné, o způsobené škodě i každém jiném napadení si pořiďte
fotografie (nejlépe s datem pořízení),
zvukové záznamy na diktafonu, mobilu.
Pokud jste z výhrůžek a jednání útočníka ve stresu, navštivte lékaře, a to
i opakovaně, a požádejte o jeho vyjádření k tomu, zda váš stav není odrazem

situace, kterou prožíváte. V případě
napadení vaší osoby ihned volejte PČR
a navštivte lékaře. Požádejte sousedy
o svědectví. Pozvěte si návštěvu i na
delší dobu, která bude ochotna svědčit
na policii i u soudu.
Co udělat ihned a jaké kroky učinit
do budoucna?
V první řadě, pokud jste tak již neučinili,
zašlete sousedům pod vámi písemnou
výzvu, aby svého jednání zanechali.
Popište, co jim vytýkáte, a zdůrazněte,
že jim nabízíte ruku k mimosoudnímu
vyřešení věci. Zašlete ji doporučeně
s dodejkou, abyste měli důkaz o tom,
že byla skutečně odeslána, uschovejte
kopii výzvy i doklady o doručení.
Stejně tak zašlete písemnou výzvu
majiteli bytu a požádejte ho, aby využil
všech mu dostupných možností k tomu,
aby ze strany jeho nájemníků došlo
k zanechání jejich jednání. To ve výzvě
popište. V závěru uveďte, že pokud
nezasáhne on, využijete všech možností, které na svoji ochranu máte, včetně soudu, ale v zájmu mimosoudního
pokračování na str. 8
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vyřešení sporu se nejprve obracíte na
něho. Pokud jde o bytové věci a vše
s tímto související, je právě on vaším
partnerem k jednání, nikoliv nájemce. I když to nevylučuje odpovědnost
nájemce za jeho protiprávní jednání
(přestupek, trestný čin…).
Obě výzvy budete potřebovat, pokud
se spor dostane před soud, soud pak
při rozhodování o úhradě nákladů za
soudní řízení a právní zastoupení přihlíží právě k tomu, zda se žalobce pokusil věc řešit mimosoudně.
Jak vyplývá z dotazu, výhrůžky vám ubližují, doporučuji vám, jakmile budete
mít důkazy shromážděné, abyste se
obrátili na PČR a na svého lékaře, který
posoudí vliv napadání na váš zdravotní
stav.

Stejně tak o každé další napadení protokolárně doplňte své podání učiněné na
policii. PČR souseda vyslechne a provede šetření. V případě prodlení v šetření
nebo vašeho nesouhlasu s postupem
policie se obraťte na Státní zastupitelství, které je pověřeno dohledem nad
postupy PČR.
Vyhrožování je přestupek či trestný
čin!
Pokud vám někdo vyhrožuje, nebo vás
pronásleduje, jde o jednání, před kterým vás může ochránit PČR. Můžete se
obrátit na kteroukoli služebnu Policie
České republiky, nebo na Státní zastupitelství, zde jsou povinni s vámi sepsat
protokol. Do něho uveďte, že si přejete

být informovaní o průběhu i ukončení
šetření. Jinak není PČR povinna vám ho
zaslat. PČR věc přešetří a v případě, že
věc uzavře jako trestný čin, předá SZ
obžalobu. Státní zástupce zváží, zda věc
předá soudu, nebo přijme jiná opatření. Jestli věc vyhodnotí PČR jako přestupek, předá věc k řešení přestupkové
komisi obce. Pokud vám soused skutečně vyhrožuje, jak uvádíte, a máte-li
své tvrzení doložené důkazy, hrozí mu
i odnětí svobody. Vše pak záleží na rozhodnutí soudu o vině a trestu.
Způsobení škody můžete uplatňovat
v rámci trestního řízení nebo se můžete
obrátit, a to i souběžně, na občanskoprávní řízení, kam vás může odkázat
i trestní soud.

Spotřebitelské právo | JUDr. Zdeňka Vejvalková, specialistka na spotřebitelské právo

Léky přes internet ano, ale jen některé
V dnešní době jsem se snažil, co nejméně pohybovat venku. Začal jsem si léky a potravinové doplňky objednávat přes internet. Koupil jsem na e-shopu i vitamíny. Zjistil jsem, že v balení je menší
počet tablet, než jaký jsem zaplatil. Chtěl jsem to reklamovat, ale na e-shop jsem se nedovolal, na
uvedeném kontaktu nikdo nereaguje. Jak je to vůbec možné? Rád bych v tomto nakupování pokračoval, je to pohodlnější. Tato zkušenost mě zarazila. Co mi k tomu můžete poradit?
J. T., Brno
Pokud se rozhodneme využívat k nákupu internet, je třeba
si zjistit informace potřebné k tomu,
abychom neskočili na lep podvodníkům. Dvojnásob to platí u léků a potravinových doplňků i kompenzačních
pomůcek. Navíc jsou u nich stanovena
jiná pravidla než u běžného zboží, jako
je třeba bytový textil, obuv, elektro a jiné spotřebiče. Máte-li nějaký důvod,
byť by to byl jen pohodlný nákup z tepla
domova, vyhledejte lékárnu, která má
svůj e-shop, a zboží si zde objednejte.
Právní úprava v tomto případě je poměrně přísná, což plyne z nebezpečí,
které může nesprávné nakládání s léčivy přinést. Stanoví podmínky, jak s léky
zacházet, jak musí být uloženy, co musí
prodejce splňovat při jejich výdeji.
Nabízet léky přes e-shop smí jen a pouze lékárna, která má navíc povolen
(Státním ústavem pro kontrolu léčiv)
tento způsob prodeje. Seznam lékáren
s takovýmto povolením najdete na
www.sukl.cz. Toto povolení vám říká, že
nákup léků či potravinových doplňků je
u těchto prodejců bezpečný a probíhá
tak, jak stanoví zákon.
Máte tím zaručeno, že všechny léky v nabídce jsou u nás v ČR registrované, že
jsou bezpečné. Nikdy zde nekoupíte léky, které jsou pouze na lékařský před-
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pis. Jde tedy o léky tzv. volně prodejné!
Lékárna musí zajistit dodání léků, tak
aby byla zachována jejich jakost. Odeslání musí proběhnout do dvou dnů,
doručení do tří.
Pokud důvodně léky reklamujete a reklamace je uznaná, musí ji včas vyřídit
a zároveň znovu zajistit jejich výměnu
nebo novou dodávku objednaných léků
či vrátit peníze. Náklady na reklamaci, včetně poštovného, hradí u uznané
reklamace prodejce.
Z toho, co uvádím, je vám jistě již patrné,
že jste si léky objednal u e-shopu, který
rozhodně nemůže být „u lékárny“, ale
asi půjde o nějaký podvodný e-shop.
Že si toho jsou provozovatelé vědomi,
potvrzují i tím, že s vámi již nekomunikují.
Léky na předpis si nechte předepsat

od lékaře, tím se nejlépe chráníte.
Pokud by vám někdo tuto nabídku učinil, vystavujete se nebezpečí z toho
plynoucího a uvedeného výše. Takový
postup – nabízení léků na předpis – rozhodně není v souladu se zákonem
Neriskujte ani u doplňků stravy, taktéž
zde nabízená různá naslouchátka vám
mohou pokazit sluch! Totéž platí u brýlí
apod. Nehovořím již o tom, že mnohdy
může jít o padělky.
Rizikem je i platba předem! To platí obecně u všech e-shopů a u všeho
zboží. Nenechte se zlákat ani podstatně
nižší cenou než v lékárnách. Právě naopak si dejte pozor.
Věnujte čas i recenzím a diskuzím, které na internetu probíhají a které vás
mohou uchránit před neuváženým krokem a případně i před podvodníky.

FOTO: Freepik
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Nevinné vtípky, nebo šikana? Jak se bránit?
V práci trávíme třetinu svého života. Pokud zde s někým nevycházíme, ať už se šéfem, spolupracovníkem, nebo
podřízeným, můžeme mít ze života peklo. Šikanu na pracovišti bychom měli tedy vždy řešit a nenechat ji vyústit
v nechtěný odchod z firmy. Jak poznat, že jde o šikanu, a jak se jí bránit?
Trvalé a opakující se jednání
Každý nemá to štěstí, že se do své práce vyloženě těší a po uplynutí pracovní
doby rozhodně neprchá okamžitě pryč.
Pro někoho je však přítomnost na pracovním místě utrpením a snaží se zde
svůj pobyt omezovat na minimum. Se
šikanou se běžně setkáváme na škole,
dříve šlo o typický jev na vojně. Bohužel
není nic výjimečného potkat šikanující
osobu na pracovišti. Jak poznáte, že se
jedná skutečně o šikanu? Jednat by se
mělo o jednání, které je trvalé a opakuje
se, nikoliv tedy jednorázové incidenty.
V zásadě rozeznáváme dva druhy šikany. Odbornými termíny se nazývají
mobbing a bossing. Zatímco mobbing
je šikanou mezi stejně postavenými
kolegy, u bossingu jde o šikanu ze strany nadřízeného, pro kterou se dříve
vžil český termín „buzerace“. Kolegové
mohou svého spolupracovníka šikanovat opravdu vynalézavě. Schovávat mu
nářadí, schválně zaheslovat počítač,
zalepit zámek od skřínky…
Vtípky, nebo šikana?
„Kolegové mi v práci dali obálku s mým
jménem, kde byla uvedena částka 1500

korun. Sdělili mi, že jde o prémie, které
mi zde nechal nadřízený. Šel jsem se
ho tedy zeptat, kde jsou moje peníze,
a ten nerozuměl a díval se na mě jako
na blázna. Vše si kolegové pochopitelně vymysleli,“ popisuje osobní zkušenost pracovník jisté výrobní firmy.
Právě to je často účelem šikany, zesměšnit dotyčného před největším počtem
lidí a pokud možno i před nadřízeným
a tím ho dostat do izolace. Ano, jisté
vtípky se v některých kolektivech provozují běžně. Důležité ale je, zda tyto
vtipy nevadí i napálenému a zda se i on
směje. Pokud se v takové situaci necítí komfortně, jde o šikanu. Patří k ní
i pomlouvání, záměrné vyčleňování
z kolektivu, či dokonce sexuální obtěžování. Zcela speciální je šikana kmenových zaměstnanců, kteří nejrůznějšími
způsoby týrají zaměstnance agenturní.
Ta je bohužel stále častější a vzhledem
k tomu, že agenturní zaměstnanci bývají
často cizinci, kteří se nedovedou bránit,
i nepotrestaná.
Snížení peněz či zesměšňování
Nadřízení mají k možnému šikanování
hned několik nástrojů. Své podřízené
z pozice své funkce mohou úkolovat

a hodnotit, obojí lze jednoduše zneužít. Šéf může své zaměstnance zavalovat prací a nařizovat jim nesmyslné,
až potupné úkoly. Dále je může hodnotit před ostatními spolupracovníky,
před kterými je může zesměšňovat,
pronásledovat je, vše, co udělají hodnotit negativně, snižovat jim odměny,
či dokonce mzdu, odmítat veškeré
jejich požadavky, neschvalovat návrhy
na dovolenou, nebo třeba na zaměstnance křičet, či je jinak snižovat. Veškeré toto chování má obrovský vliv
na psychické, ale i fyzické zdraví šikanovaného. Ocitá se ve stresu a stavu duševní nepohody, což se obrazí
nejen na jeho pracovním výkonu, ale
i na celkovém duševním stavu.
Útěk, nebo obrana?
Mnozí si v takovém případě řeknou,
že moudřejší ustoupí, že není proč se
s někým hádat, a z firmy odejdou. To by
byla ale škoda, násilí je dobré se vždy
postavit, navíc v některých případech
není ani kam odejít. A konečně, podporu
vyjadřuje v takovém případě i náš právní
řád. Na stranu druhou je fakt, že šikana
se bohužel nedokazuje právě snadno.
Prvním krokem je vždy pohovor s nadřízeným, v případě mobbingu i s jeho šéfem. Před tím si připravte soupis toho,
jak šikana vypadá a co přesně vám vadí.
Proto si během času veškeré toto jednání zapisujte.
Nebuďte v tom sami

FOTO: Visualhunt
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Zjistěte, zda nebyl někdo jiný v podobné
pozici, a zkuste se s ním spojit, ve dvou
se vše řeší vždy lépe. Objednejte se na
konzultaci k psychologovi, což některé
větší firmy nabízejí i bezplatně. V případě, že se jedná o zvlášť závažný případ šikany, lze se obrátit i na oblastní
inspektorát práce, či dokonce na Policii
ČR. Pokud veškerá možná řešení selžou
a situace se nelepší, zvažte, zda vám
toto pracovní místo za všechny ty potíže
stojí. Porozhlédněte se kolem, soustřeďte se na hledání jiné práce, což vás může
také patřičně rozptýlit a přivést na jiné
myšlenky. Pokud najdete místo, které
by vám vyhovovalo, požádejte o výpověď dohodou. Rozhodně byste se však
neměli smířit s tím, že za sebou prostě
jen zavřete dveře.
Michaela Kadlecová
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Společnost
Up Česká republika
zavedla v posledních
měsících několik
novinek na podporu
restauratérů. Snaží se
tak alespoň částečně
eliminovat negativní
ekonomické dopady
mimořádných opatření
vlády, která byla
nařízena v souvislosti
s koronavirem.

Up Česká republika pomáhá
v nelehké době restauratérům
i uživatelům stravenek
Už na konci března spustil Up Česká republika
vyhledávač restauračních zařízení, která fungují
i v nouzovém režimu. V současné době jich zde
zákazníci naleznou několik tisíc. Společnost
tak chce podpořit nejen potenciální strávníky
v lepší orientaci na současném trhu pohostinství, ale hlavně restauratéry, kteří se rozhodli
v této nelehké době pokračovat v činnosti.
„Spuštění vyhledávače je jedním z kroků,
kterými se v této nepřehledné době snažíme
propojit nabídku restaurací a dalších zařízení
s poptávkou zaměstnanců,“ říká Stéphane Nicoletti, generální ředitel společnosti Up České
republika. K podpoře restaurací s výdejními
okénky byla spuštěna masivní facebooková
kampaň s regionálním cílením na potenciální
zákazníky restaurací v konkrétních krajích.

ZRYCHLENÉ PROPLÁCENÍ
-c>69Ģ)20-1-89
Další významnou aktivitou, kterou se společnost snaží restauratérům pomoci, je zkrácení lhůty proplácení stravenek restauračním
zařízením. „K udržení podnikání drobných
podnikatelů je při současné situaci cashﬂow

ohromně důležité, proto jsme se rozhodli proces proplácení zrychlit na 3 pracovní dny,“ vysvětluje Stéphane Nicoletti.
Novinkou uvedenou v návaznosti na mimořádné opatření je i zrušení denního limitu
na transakce ve výši 800 Kč. Up ČR tak chce
vyjít vstříc požadavkům zaměstnanců, uživatelů elektronických karet eStravenka i smluvních partnerů, kteří v současné době potřebují
naplno využít svých elektronických stravenek
k mimořádným nákupům ve větším množství
nebo pro využití dovážkových služeb potravin
a jídel při jejich práci z domova.

63>Ģ-Ě3:24%682)67/78Ý
Ještě před spuštěním vyhledávače fungujících restaurací začal Up Česká republika
spolupracovat s e-shopy Rohlik.cz, iTesco.
cz a s rozvozovou společností Dáme jídlo.
V rámci spolupráce došlo k rozšíření možností plateb o platbu eStravenkou, která funguje
také v rámci Apple Pay a Google Pay. Jedná se tak o další bezkontaktní způsob platby,
který je v současné době z hlediska bezpečnosti preferovaný.
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Tipy na výlet
Objevujte s námi zajímavá místa a památky České republiky, které vás rozhodně
přesvědčí o tom, že žijeme v jednom z nejkrásnějších míst planety

Do Krakovce za duchy i Janem Husem
Dnešní výlet bude poněkud netradiční. Vydáme se po stopách jednoho z nejznámějších českých dětských filmů. Když
prozradím, že navštívíme hrad Krakovec a zavítáme do městečka Nový Knín, znalci českých filmů už nejspíš budou
vědět, že jde o filmovou pohádku Ať žijí duchové! Ta se na zmíněných místech natáčela v roce 1977. Předpokládá se,
že hrad byl založen někdy kolem roku 1381, stojí na skalním ostrohu nad soutokem Šípského a Krakovského potoka
v obci Krakovec na Rakovnicku. Někdy se mu přezdívalo také Červený zámek nebo Červený hrádek. Původně gotická
stavba byla později přestavěna v renesančním stylu. Za jeho zakladatele je považován křivoklátský purkrabí Jíra z
Roztok, on sám své sídlo nazval „Chalúpka“. Poté se jeho pánem stal Jindřich Lefl z Lažan, v jeho době na hradě pobýval a kázal Jan Hus. Po roce 1437 přešel hrad do vlastnictví husitského hejtmana Jana Bleha z Těšnice, jeho dalšími
vlastníky byli Kolovratové, později Lobkovicové. Dnes je majetkem státu a spravuje jej Národní památkový ústav.
Hrdiny humorné dětské hudební komedie jsou chlapci a děvčata, kteří vytáhnou do boje proti některým dospělým
ze své obce, když chtějí proměnit starý
hrad v zemědělský objekt a pěstovat
v něm žampiony. Za vydatné pomoci
duchů, rytíře Viléma Brtníka z Brtníku
a jeho dcerky Leontýnky, kteří zchátralý
hrad obývají, a mnoha trpaslíků, které
rytíř přivolal na pomoc, se jim nakonec
podaří dosáhnout svého cíle – hrad je
opraven a předán do péče dětí. Z Leontýnky, která si stěžuje na osud nesmrtelných bytostí, se díky kopretině darované jí z lásky Dlouhým Jendou stane
normální dívka. Legendární dětská komedie Ať žijí duchové slaví úspěch u diváků i třiačtyřicet let po svém natočení.
Zatímco ve filmu jsou všichni stále mladí a veselí, skutečný život si s osudy
hrdinů zahrál úplně jinak.
Dlouhý Janek jako herec pohořel
Představitel Dlouhého Janka, Jiří Procházka, se po úspěchu ve filmu zkoušel
hlásit na konzervatoř, kam se ale nedostal, a tak s herectvím praštil. V současnosti se vcelku úspěšně věnuje hudbě
a vlastní hudební agenturu.

Leontýnku už nepotkáte
Nejsmutnější osud potkal představitelku Leontýnky Danu Vávrovou. Ta se
během kamerových zkoušek do Jirky
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Procházky zamilovala, a tak jí její zamilovaný pohled nejspíš dopomohl k tomu,
že jednu z hlavních rolí nakonec získala.
Většinu svého dospělého života prožila
Dana Vávrová v sousedním Německu,
kde se věnovala převážně filmové režii.
Společně s německým manželem také

vychovávala tři dcery. Její pobyt na této
planetě ale skončil příliš brzy. Pátého
února 2009 bohužel Dana Vávrová podlehla rakovině. Bylo jí pouhých 41 let.
Nejroztomilejší chlapeček byl z dětského domova
Smutnou skutečností filmu je také to, že
představitel nejroztomilejší role, malý
blonďáček přezdívaný Maličký, který
diváky dostal svou hláškou o tom, jak
táta teď dělá melouny, byl na natáčení
přivážen z dětského domova. Jeho hlas
ve skutečnosti patřil dnes již nežijící
Aťce Janouškové. Ta také ve filmu nadabovala i všechny trpaslíky.
Zříceninu hradu Krakovec však proslavil
nejen film Ať žijí duchové, znám je hlavně tím, že jde o poslední místo pobytu
mistra Jana Husa na území Čech. Kázal
zde před svým odjezdem do Kostnice.

a myšlenky jsou stále platné, vycházet bychom aktuálně mohli například
z výroku: „Nemůžeme mít hmotnou
prosperitu, pokud máme mravní bídu,“
podotýká kastelán Krakovce Jiří Sobek.
V roce 1783 Krakovec zasáhl blesk a požár, po nichž už nebyl nikdy obnoven.
Nakolik se podepsal na devastaci oheň
a jak velkou „zásluhu“ na ní mají lidé,
kteří si zdivo rozebírali na svá stavení,
je už dnes jen spekulativní otázkou…
Kašna a radnice stojí v Novém Kníně
Některé scény z filmu Ať žijí duchové se
natáčely také v městečku Nový Knín na
Příbramsku. Je zde kašna, na které děti
sledují jednání komise, která rozhoduje
o budoucnosti hradu. Zasedání se koná
v budově radnice, která je dnes muzeem zlata a jeho dolování.
První písemná zmínka o městě pochází
z roku 1186 a kromě záběrů do filmu Ať
žijí duchové se zde částečně natáčely
i další filmy, například kriminálka Sázka
na třináctku.
Text a foto: Vilém Flášar

Měli bychom žít odkazem Jana Husa
„Jeho ideály a hodnoty jsou stále platné. Odkaz Jana Husa bychom měli nejen
ctít u příležitosti výročí, ale především
jej žít v každodenním životě. Jeho slova
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Správné znění tajenky z čísla 10: Není tak těžké dělat věci nové, ale dobré. Správně luštila a potřebné štěstí při losování
měla Marie Kroupová z Bystřice nad Pernštejnem. Blahopřejeme! Získává výhru od vydavatelství Enigma, které připravuje naši
křížovku a je také vydavatelem časopisu Křížovky pro každého, jehož další číslo vychází 30. června. Na tajenku z tohoto čísla
čekáme do 7. července 2020 na doručovací adrese redakce nebo na e-mailu: novakova.miloslava@cmkos.cz.
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