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Nejdřív lidi propustili,
teď pracně shánějí
nové
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Nárok na 5 týdnů dovolené
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svazu Jaroslav Souček
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Pojištění před živly
nezachrání, ale pomůže
z nejhoršího

Kováci v rakovnickém Eberspächeru drží tempo
Před necelým rokem a půl se čtenáři Kováku seznámili s raketovým startem základky v rakovnickém závodě Eberspächer,
spol. s r. o. Odboráři tam v krátkém čase vybudovali početnou základní organizaci a vyjednali kolektivní smlouvu. Jejich
rychlý úspěch v nadnárodním koncernu, ačkoliv začínali bez zkušeností, se stal inspirativním příkladem zaměstnanecké
iniciativy. Předseda místních kováků aktuálně hodnotí dosažené výsledky proběhlých vyjednávání a vývoj sociálního dialogu
se silným zahraničním partnerem.
Kováky vede ekonom

Předseda rakovnických kováků Ivo Brůžek prošel v Eberspächeru různými profesemi.

Německý koncern Eberspächer se pyšní
více než stopadesátiletou tradicí. Jeho výrobky především z oblasti automobilového průmyslu jsou věhlasné svojí kvalitou
a firma dnes zaměstnává po celém světě téměř 10 000 lidí. Okolo 600 z nich pracuje v rakovnickém závodě. Od roku 1992
se v Rakovníku vyrábějí výfukové systémy
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pro automobilky, jako jsou Volkswagen,
Renault nebo BMW. Poté co firma začala
klást větší důraz na kmenové zaměstnance, vznikla potřeba jejich zastoupení při
komunikaci s vedením. Před třemi lety se
proto rakovničtí rozhodli založit kovácké odbory a do jejich čela byl zvolen Ivo
Brůžek.

„Kdybych naší fabrikou neprošel v různých profesích takříkajíc od základu, třeba
jako operátor u stroje, možná bych v odborech ani nepracoval. Dobré seznámení se
s prostředím mně v předsednictví velmi
pomáhá a myslím, že vyzkoušet si práci
v provozech by prospělo i manažerům, ono
se o práci lehce mluví, ale realita bývá často
jiná,“ uvažuje předseda ZO OS KOVO Eberspächer Rakovník Ivo Brůžek. Do podniku
nastoupil před pěti lety a vystřídal zde několik dělnických profesí. Vzděláním ekonom, působil v předrevoluční době mimo
jiné i jako obchodní ředitel TOS Rakovník
a v jeho pracovním životopisu najdeme
i různé podnikatelské projekty z oblastí strojírenství, marketingu nebo kultury.
Díky zkušenostem manažera a podnikatele
tak dokáže nahlížet na chod firmy i z té druhé strany, z pohledu managementu, což je
při hledání cesty vzájemného porozumění
mezi zaměstnanci a vedením nespornou
výhodou.
„Domnívám se, že vedení vznik odborů přivítalo, jedná se o německou firmu, která
má firemní kulturu založenou na komunikaci se sociálním partnerem a ten v jejich
české pobočce chyběl. Management do
té doby činil svá rozhodnutí bez zpětné
pokračování na straně 3 

Za 24 hodin po protestu odešli odboráři s dohodou
Odboráři ve společnosti Mora Moravia
v Hlubočkách na Olomoucku si minulý
týden připsali body. V pondělí 17. února odpoledne svolali protestní mítink
s účastí několika stovek zaměstnanců a už druhý den po poledni odešli od
jednacího stolu s dohodou. Na jednání
o kolektivní smlouvě přijel dokonce jeden z vrcholových manažerů skupiny
Gorenje ze Slovinska i zástupce čínského vlastníka. Svoláním mítinku odbory
dosáhly úspěšného zakončení dlouhé
řady jednání.
„Podařilo se nám dosáhnout shody na
znění nové kolektivní smlouvy pro letošní rok. Jednání probíhalo velmi konstruktivně, věcně, a mám z toho radost.
Udělali jsme všechno pro to, abychom

pokračování na straně 2 

Před administrativní budovou se sešly stovky lidí podporujících vyjednávací tým odborářů.
FOTO: ZO OS KOVO Mariánské Údolí
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nezklamali očekávání lidí,“ řekla krátce po
jednání předsedkyně ZO OS KOVO Mariánské Údolí Dana Stiborová. „Naší akcí jsme
chtěli dát vedení najevo, že potřeby zaměstnanců není možné přehlížet a podpis kolektivní smlouvy je skutečně zájmem
nás všech,“ dodala. Vyjednávacímu týmu
se podařilo zajistit lidem plošné navýšení mezd o 3,5 %, přičemž celkové mzdové
navýšení se pohybuje kolem 5,5 %. „Kolegům ze společnosti Mora Moravia gratuluji
k výsledku, jehož se jim podařilo dosáhnout.
Vím, že to nebylo jednoduché a věřím, že i ti,

kteří členy odborů nejsou, ocení, co pro ně
vyjednávací tým udělal,“ reagoval na zprávu
o výsledcích jednání předseda Odborového
svazu KOVO Jaroslav Souček.
Protestní mítink před administrativní budovou společnosti uspořádali odboráři
OS KOVO po sedmi kolech neúspěšných jednání o podpisu kolektivní smlouvy pro letošní rok. Ještě předtím však oslovili zaměstnance peticí, v níž více než tři čtvrtiny z šesti
set kmenových zaměstnanců vyjádřily vyjednávacímu týmu kováků podporu. Dohodu mezi zástupci Odborového svazu KOVO
v Hlubočkách a managementem společnos-

ti komplikovala skutečnost, že jde o nadnárodní firmu se sídlem ve Velenje ve Slovinsku.
Odborová organizace proto požadovala, aby
se urychlila komunikace mezi firmou Mora Moravia a její slovinskou centrálou. Společnost
Mora Moravia, s. r. o. je součástí slovinské skupiny Gorenje Group, kterou od roku 2018
vlastní čínská společnost Hisense. Odbory
zahájily kolektivní vyjednávání už 30. října
loňského roku, jedno z nich proběhlo přímo v centrále skupiny Gorenje ve slovinském
Velenje. Průměrná mzda v prvním pololetí roku 2019 činila u dělnických profesí 24 166 Kč,
u THP pracovníků 39 965 Kč.
(jom)

Škody po vichřici Sabine pomohou napravit odboráři
Cihly v obytných prostorách domu, poničený strop i střecha a zničený komín, takové stopy po sobě zanechala vichřice Sabine
na jednom z rodinných domů v Holýšově na Plzeňsku v pondělí 10. února odpoledne. Na řádění živlu doplatil jeden ze zaměstnanců společnosti Evobus v Holýšově, Václav Zámostný. Minulý týden mu kováci předali finanční dar.
Václav Zámostný je tak dalším, komu
Odborový svaz KOVO přispěl prostřednictvím svého Konta živelních pohrom,
které už řadu let pomáhá jeho členům.
„V půl čtvrté odpoledne došlo k pádu
komínu na střechu. Ta nápor cihel nevydržela a došlo k sesutí cihel až do obývané
části domu. Střechu hasiči v součinnosti s majitelem provizorně opravili,“ popsali událost plzeňští hasiči. Ke zranění
obyvatel domu naštěstí nedošlo, materiální škody jsou však značné. „Vlivem
silné vichřice byla poškozena střecha, komín a stropy dvou pokojů, propadla se

čtvrtina stropu, kde byl veden komín, ke
škodám došlo i na vnitřním zařízení pokoje,“ shrnul svá zjištění vedoucí RP Plzeň Ing.
Ivo Kužel.
„Žádost o sociální podporu byla předložena komisi, která má na starost posuzování
jednotlivých případů, a ta v pátek 14. února
rozhodla o poskytnutí finančního daru ve
výši 15 tisíc korun. Částka už byla panu Zámostnému předána,“ ujistil místopředseda
OS KOVO Tomáš Valášek. Podle jeho slov
se komise aktuálně zabývá dalšími žádostmi o sociální pomoc, rozhodne o nich v nejbližších dnech.
(jom)

Václav Zámostný přebírá finanční dar od předsedy své odborové organizace.
FOTO: RP Plzeň

Zetor nabírá rok od propouštění nové zaměstnance
Rok poté, co brněnský Zetor zahájil propouštění 145 lidí, tedy asi pětiny tehdejších zaměstnanců, nabírá výrobce traktorů nové
lidi. ČTK to řekli výkonný ředitel společnosti Marian Lipovský i předseda místních odborů OS KOVO Alois Kazelle.
„Montážní linka je plně v provozu a běží
dle výrobního plánu. Počet kusů za určité
období se liší právě dle výrobního plánu. Přibližně se bavíme o několika desítkách traktorů za týden,“ uvedl Lipovský
v odpovědi na otázky ČTK. Původně v prosinci 2018 oznámil podnik propouštění
260 zaměstnanců, nakonec jich do března 2019 propustil jen 145 a už v průběhu
téhož roku začal s nábory. Letos plánuje
firma přijmout několik desítek nových zaměstnanců. Právě nábor lidí ale v současné době není snadný. Na trhu práce je
k dispozici nejméně uchazečů od poloviny
90. let. „Nese to s sebou samozřejmě i určitou komplikaci ve výrobě, protože zatímco loni odešli zkušení lidé, teď nabíráme
lidi zvenčí, které je zapotřebí zaučit. Nějakou dobu trvá, než je možné postavit je
k montáži samotné,“ řekl ČTK předseda
místních odborů Kazelle.
Odbory už mají za sebou i vyjednávání
o kolektivní smlouvě na letošní rok. Kromě zaručeného dvouprocentního zvýšení
mezd vyjednali odboráři pro dělníky plošné zvýšení mzdy o 1000 korun a zvýšení
o 500 korun pro techniky. „Snad i to by
mohlo být pro některé lidi motivační, aby
do Zetoru přišli pracovat, jistě by ale bylo
ku prospěchu věci, kdyby se zlepšily finanční podmínky především na montáž-

ní lince, která je pro kvalitní výrobu stěžejní, zaměstnanci by se tím stabilizovali,“
dodal Kazelle. Výroba traktorů v Brně se
podle něj za poslední dekádu hodně proměnila. Zetor například vyrábí pouze část
motorů pro traktory, část motorů ale nakupuje zvenčí.
Marian Lipovský uvedl, že pro letošní rok
se chce Zetor zaměřit hlavně na trhy jihovýchodní a východní Asie, Afriky, Jižní Ameriky anebo na Rusko. „Nadále bude pokračo-

vat spolupráce s ruskou společností KEMZ,
kde postupně zvyšujeme počet dodaných
traktorových setů,“ dodal Lipovský. Po modelových řadách Major a Proxima dostane
letos nový design řada Forterra. Rýsuje se
také spolupráce s tradičním indickým výrobcem traktorů VST Tillers Tractors Ltd.
Zetor byl v roce 2018 ve ztrátě 149 milionů
korun, výroba traktorů klesla o 685 kusů na
2080 kusů, pro rok 2019 bylo v plánu vyrobit jen 1500 nových strojů. Autor: (ČTK, red)

Z montážní linky Zetoru vyjíždí několik desítek traktorů týdně.
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vazby od zaměstnanců, kteří často byli stavěni před hotovou věc a jako jednotlivci se
mohli obtížně k věcem vyjádřit nebo je ovlivnit. Odbory se představily jako partner, se
kterým se daly věci posouvat dál. Byli
jsme přijati s pochopením a jednání managementu byla a jsou korektní,“ popisuje
začátky místních odborů předseda Brůžek.
Ačkoliv byl v oblasti odborářské práce
nováčkem, kolegové z regionálního pracoviště mu otevřeli dveře, různá zasedání, na která byl jejich prostřednictvím zván,
se pro něj stala důležitým zdrojem informací.
„Naše základka s počtem okolo 200 členů
se rázem zařadila mezi ty velké ve Středočeském kraji a její řízení vyžadovalo zkušenosti. Díky účasti na zasedáních RP jsem
měl možnost rychle se seznámit s prací
ostatních velkých organizací. Také musím
zdůraznit neocenitelnou pomoc předsedy kováků ze sousední firmy Valeo Rakovník Luboše Bidrmana, spoustu věcí jsme od
nich převzali a některé rozvíjeli dál sami.
Nyní jsem byl zvolen jako zástupce regionální rady Středočeského kraje v rámci
ČMKOS a sám jezdím pomáhat jiným, pokud to situace vyžaduje,“ líčí získávání zkušeností předseda Brůžek.
Vyjednávání jako „umění možného“
Od založení v roce 2017 vykonali místní odboráři velký kus práce. Na svém kontě mají dvě uzavřené kolektivní smlouvy
a kolektivní vyjednávání pro rok 2020 je
v plném proudu. Definovat cesty, které vedou k úspěšnému jednání mezi partnery, bývá těžké, podle předsedy Brůžka jde
ale vždy o vzájemnou ochotu naslouchat.
„Je to o lidech, vzájemně se respektujeme.
Eberspächer má etický kodex, který stojí na
slovech, jako jsou respekt, důvěra a spolupráce. Vzájemně se snažíme, aby to nebyly jenom fráze,“ říká předseda Brůžek.
Podle něj je vyjednávání „umění možného“. „Ve své funkci jsem proto, abych uměl
zvážit, co firma může dát. Někdy je těžké
lidem vysvětlit, že nejde jen říkat ,fabriko,
dávej, protože já jsem zaměstnanec´, že

Od roku 1992 se v Rakovníku vyrábějí výfukové systémy pro automobily.

musí sami přispět k úspěšnosti. Jde o spojené nádoby,“ dodává.
Mezi zásadní úkoly, které se rakovnickým
podařilo v uplynulých letech vyřešit, patřilo nastartování mzdového narovnání pro
nízkopříjmové profese, u nichž došlo k výraznému růstu mezd, došlo také mimo jiné
k plošnému navýšení mezd, k navýšení
životního pojištění nebo k vyjednání kompenzace pro případ hromadného propouštění ve výši roční mzdy. „Probíhající
kolektivní vyjednávání v roce 2020 se
soustředilo na dokončení mzdového narovnání a odstranění skupinových rozdílů
u profesí skladník, údržbář a elektrikář,
projednáváme roční zaručené odměny pro
všechny zaměstnance. Chceme také výrazně navýšit stávající příplatek za mimořádné směny,“ přibližuje některá z témat Ivo
Brůžek.
V delším časovém horizontu připravují místní odbory návrhy na dodatečné navýšení pracovního volna nad rámec
pěti týdnů stávající dovolené, rovněž je připraven model na diferencovaný příspěvek penzijního připojištění podle odpracovaných let, stejně tak sociální program,

Rakovnický Eberspächer zaměstnává okolo 600 lidí, třetina z nich jsou kováci.

FOTO: Eberspächer

jehož cílem je stabilizace zaměstnanců zvýšením odměn za pracovní,
případně životní výročí. V jednání jsou
mimo jiné také příspěvky na benefity pro
všechny zaměstnance.
Předseda rakovnických kováků se při
hodnocení uplynulých tří let nevyhne povzdechnutí nad částečnou ztrátou přímého kontaktu s lidmi v závodě. Množství
administrativní práce a dalších úkolů vyžaduje svůj čas a pravidelně obcházet třísměnný provoz ani není možné. Internet
ani nástěnky nenahradí osobní jednání.
„Mnoho věcí jsem nechal jen na sobě, budu
se více snažit dělit se o svou práci s dalšími. I proto jsme připravili změnu struktury naší organizace. Důležitý úkol je najít
aktivní zástupce – odboráře do jednotlivých výrobních úseků a do jednotlivých
směn. Také chci pomoci vychovat další
následovníky, kteří budou zaměstnance
zastupovat tak, aby kvalitní vztahy s vedením pokračovaly i po mém odchodu. Aby
se rozvíjely třeba i na lepší úrovni,“ říká na
závěr předseda ZO OS KOVO Eberspächer
Rakovník Ivo Brůžek.
(mia)

FOTO: Eberspächer
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Předseda OS KOVO chce pět týdnů dovolené pro všechny
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
Sociální výbor Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky (dále jen
Sociální výbor) projednával dne 6. 2.
2020 návrh komunistických poslanců na
uzákonění pěti týdnů dovolené za rok
pro všechny zaměstnance. Sociální výbor tento zcela legitimní požadavek zamítl!
Tento spravedlivý nárok pro zaměstnance v soukromé sféře máme jako Odborový svaz KOVO ve svých dlouhodobých
prioritách na změnu legislativy České republiky. Usnesení Sociálního výboru je doporučením pro jednání pléna Poslanecké
sněmovny.
Měli bychom si dobře zapamatovat, které poslankyně a kteří poslanci politických
subjektů pohrdají oprávněnými nároky zaměstnanců v soukromé sféře, plivou na ně
a dávají přednost zájmům zaměstnavatelů, kteří chtějí maximálně vyždímat své zaměstnance pro maximalizaci svých zisků.
Bez ohledu na zvyšující se pracovní tempo
a potřebu regenerace zaměstnanců. Banky, které odírají zaměstnance na úrocích
a poplatcích, zato umožní svým zaměstnancům užívat až 42 dnů volna za rok (Česká spořitelna). Státní zaměstnanci jsou ze
zákona odměněni pěti týdny dovolené, samotní poslanci, kteří takto ostudně hlasovali, mají parlamentní prázdniny v délce
60 dnů!!! Jen otrokům v soukromé sféře
„ponechme“ pouze čtyři týdny dovolené!!!
Kdo se takto zachoval? Asociální poslankyně a poslanci hnutí ANO a strany ODS,
kteří tvoří pohodlnou většinu v Sociálním
výboru. Tento odporný politický kšeft politických subjektů, které v tomto případě
odkryly svou pravou tvář – tedy bezbřehou podporu podnikatelů, je pro nás velkým varováním před dalšími volbami do
Poslanecké sněmovny, která je v podsta-

tě rozhodujícím orgánem v mocenské hierarchii České republiky. Hlasování těchto
poslankyň a poslanců je mementem
a předznamenává, jak dopadne hlasování
o tomto návrhu i na plénu Poslanecké sněmovny. Pokud měl kdokoli do této chvíle
iluze o záměrech hnutí ANO a strany ODS,
tady by se měl podívat pravdě do očí. Politika těchto politických subjektů je založena na manipulaci potenciálních voličů s cílem udržet, či znovu získat rozhodující moc
ve státě a udržovat zaměstnance na nejnižší možné úrovni, kterou jsou ještě ochotni
snášet. Ujišťuji Vás, že arogance těchto zástupců podnikatelů je bezbřehá!!! Nemají
žádné zábrany, žádné limity svého chování, i když se tváří jako lidumilové a své pravé záměry obalují do vznešených frází.
Vyzývám Vás tímto, abyste poslankyním
a poslancům za hnutí ANO a stranu ODS
ve svých krajích, za které byli zvoleni do

Poslanecké sněmovny, dali svůj nesouhlas důrazně najevo! Bez nepříjemných
dotazů voličů v příslušném kraji se tito lidé
budou domnívat, že se vlastně nic nestalo,
když takto hlasovali, a hlasování na plénu
Poslanecké sněmovny dopadne úplně stejně jako v Sociálním výboru.
Nenechme se nadále zotročovat a jednejme!!! Nikdo jiný to za nás neudělá!!!
Jaroslav Souček
Předseda OS KOVO
(Usnesení Sociálního výboru, které je doporučením pro jednání pléna Poslanecké
sněmovny, a také seznam poslanců, včetně
fotografií, kteří tvoří Sociální výbor, jejich
příslušnost k politickým subjektům působícím v Poslanecké sněmovně a také příslušnost ke krajům, ve kterých působí, najdete
pod tímto vyjádřením na webu OS KOVO.)

Kampaň Together at Work tentokrát míří na ženy
V období od poloviny února do poloviny března jsou cílovou skupinou celoevropské odborové kampaně industriAll ženy. V tomto období by se tedy mělo zdůrazňovat, jaký přínos má kolektivní vyjednávání právě pro ně.
Kolektivní smlouvy především zajišťují ženám vyšší mzdy, což prokázaly statistiky,
a zároveň jsou v nich sjednávány mzdové
systémy, které zajišťují, že ženy vykonávající stejnou práci jako muži mají i stejnou
mzdu. Kolektivní smlouvy také přinášejí
některé benefity, které jsou využívány obzvláště ženami a umožňují jim lépe slaďovat pracovní a rodinný život.
Co se týká výše mezd, bylo analýzou statistických dat zjištěno mnoho zajímavého.
Například podle statistických údajů za rok
2018 byly v kovoprůmyslu průměrné mzdy
žen s kolektivní smlouvou o 17 % vyšší než
u žen bez smlouvy. Stejný rozdíl vykazoval i medián. Ještě markantnější jsou rozdíly, pokud se podíváme například na data
za automobilový průmysl. Ženy v podnicích s kolektivní smlouvou si v roce 2018
vydělaly o 35 % více než ženy v podnicích
bez smlouvy. Tento rozdíl činil v ročním vyjádření více než 115 tisíc Kč – za takovou
částku se dá pořídit slušný starší automo-

bil nebo luxusní dovolená u moře pro čtyřčlennou rodinu.
V podnicích, kde je kolektivní smlouva,
jsou také nižší rozdíly mezi mzdami žen
a mužů. Ženy s kolektivní smlouvou si vydělávají o 23 % méně než muži, ženy bez kolektivní smlouvy o 26 % méně. Rozdíly jsou
i v odpracované době. Ženy s kolektivní
smlouvou odpracovaly v roce 2018 v kovoprůmyslu ČR v průměru o čtyři hodiny měsíčně méně než ty, které nejsou kolektivní
smlouvou pokryté. V ročním vyjádření tak
odpracovaly o 48 hodin méně, což je více
než šest směn, tedy více než týden volného
času na rodinu nebo koníčky navíc.
V podnikových kolektivních smlouvách
v kovoprůmyslu ČR najdeme některé další výhody, které využívají především ženy,
i když jsou objektivně určeny pro všechny zaměstnance. Například v téměř 17 %
podnikových kolektivních smluv je ujednáno, že si mohou zaměstnanci čerpat placené volno navíc, tedy nad rámec zákonného

nároku, z důvodu péče o děti. Ve 4 % smluv
je sjednáno obdobné placené volno k využití na péči o další rodinné příslušníky, tedy
například o nemocné rodiče.
(ap)

FOTO: industriAll Europe
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Právo | JUDr. Marie Stodolová, právnička RP OS KOVO Praha a střední Čechy

Pracovní poměr a těhotenství
Naše zaměstnankyně odborářka je v pracovní neschopnosti – těhotná a je v pracovním poměru na dobu určitou.
Podle smlouvy by měla skončit 29. března 2020, ale pokud je v pracovní neschopnosti, tak by měl její pracovní poměr skončit, až bude práce schopná. Naše personalistka ale tvrdí, že jí pracovní poměr skončí bez dalšího tak, jak
je uvedeno v pracovní smlouvě. Je to zákonné?
J. L., Beroun
Skončení pracovního poměru na dobu určitou
I. Skončení pracovního poměru na dobu určitou před
uplynutím sjednané doby
Nejde-li o případ, kdy zaměstnanec po uplynutí sjednané pracovní doby trvání pracovního poměru pokračuje s vědomím
zaměstnavatele dále v konání prací, skončí pracovní poměr uplynutím této doby.
Před jejím uplynutím může pracovní poměr
na dobu určitou skončit dohodou, výpovědí, okamžitým zrušením nebo zrušením ve
zkušební době, nebo jde-li o pracovní poměr
cizince nebo fyzické osoby bez státní příslušnosti, na základě skutečností uvedených
v § 48 odst. 3 zák. práce anebo smrtí (prohlášením za mrtvého) zaměstnance nebo
zaměstnavatele, popřípadě též zánikem právnické osoby, nepřešla-li práva a povinnosti
z pracovněprávních vztahů na přejímajícího
zaměstnavatele.
II. Uplynutí doby trvání pracovního poměru
Uplynutím sjednané doby pracovní poměr
ze zákona skončí; není proto třeba žádného dalšího právního jednání zaměstnance
a zaměstnavatele. Pracovní poměr skončí
bez ohledu, zda je zaměstnanec v pracovní
neschopnosti, tedy v ochranné době, v níž zaměstnavatel nemůže se zaměstnancem skončit pracovní poměr.
Pracovní poměr sjednaný na dobu určitou
přímým časovým údajem (datem) zaniká
dnem, který byl sjednán v pracovní smlouvě.
Byl-li pracovní poměr na dobu určitou sjednán uvedením časového období podle dní,

týdnů, měsíců nebo let, připadne skončení pracovního poměru na poslední den této
doby (srov. § 333 zák. práce); byl-li např. v pracovní smlouvě den nástupu do práce dohodnut na 1. 6. a doba trvání pracovního poměru
byla sjednána na šest měsíců, skončí pracovní poměr uplynutím doby dnem 30. 11. (bez
ohledu na to, zda tento den připadne na sobotu, neděli nebo svátek).
V případě, že doba trvání pracovního poměru byla určena dobou skončení určitých prací, zákoník práce zaměstnavateli ukládá, aby
upozornil zaměstnance na skončení těchto
prací včas, zpravidla nejméně tři dny předem.
Pracovní poměr však uplynutím této doby
skončí, i kdyby zaměstnavatel tuto povinnost
nesplnil, ledaže by předchozí upozornění zaměstnance bylo sjednáno jako podmínka zániku pracovního poměru (srov. § 548 a 549
obč. zák.).
Vznikne-li zaměstnanci škoda proto, že nebyl
zaměstnavatelem včas upozorněn na dobu
skončení prací, je zaměstnavatel povinen škodu nahradit (srov. § 265 odst. 2 zák.práce).
Byla-li doba trvání pracovního poměru sjednána alternativně (např. do návratu jiné zaměstnankyně z rodičovské dovolené, nejdéle
však na dobu do dvou let věku jejího dítěte),
pracovní poměr skončí na základě té události,
která nastala nejdříve.
III. Přeměna pracovního poměru z doby určité
na dobu neurčitou
Ustanovení § 65 odst. 2 zák. práce se uplatní jen tehdy, pokračuje-li zaměstnanec po
uplynutí sjednané doby dále v konání prací, aniž by se o tom se zaměstnavatelem výslovně dohodl a zaměstnavatel mu v konání
práce nezabránil. Byla-li mezi zaměstnancem

a zaměstnavatelem uzavřena dohoda o tom,
že zaměstnanec bude nadále pracovat u zaměstnavatele na neurčito, došlo tím ke změně obsahu pracovního poměru (§ 40 odst. 1)
a práva a povinnosti stran se budou nadále řídit tímto ujednáním.
Konáním prací se v § 65 odst. 2 rozumí výkon
nejen dosavadní práce zaměstnance pro zaměstnavatele, ale i jiné práce, než kterou dosud zaměstnanec vykonával, popř. též práce
jiného druhu, než které měl konat podle pracovní smlouvy. S vědomím zaměstnavatele
koná zaměstnanec práci vždy, jestliže zaměstnavatel o pokračování v práci zaměstnancem
ví (byl o něm informován) a je s touto informací srozuměn. Pokračuje-li zaměstnanec ve
výkonu práce, ačkoliv mu to zaměstnavatel
výslovně zakázal nebo mu jinak dal nepochybně najevo, že s dalším výkonem práce zaměstnancem nesouhlasí, nemůže pracovní
poměr nadále platit za uzavřený na dobu neurčitou; totéž platí i v případě, že se zaměstnanec snaží nadále konat práci za pomoci
omylu, který u zaměstnavatele vyvolal (např.
lstí).
Dovozovat, že zaměstnavatel je s dalším trváním pracovního poměru srozuměn a že pracovní poměr má nadále platit za uzavřený na
dobu neurčitou, je možné jen tehdy, ví-li zaměstnavatel o dalším výkonu práce ze strany
zaměstnance a nezakázal-li (výslovně nebo jiným způsobem nevzbuzujícím o projevu vůle
žádné pochybnosti) zaměstnanci v práci pokračovat. Zaměstnavatel ví o tom, že zaměstnanec pokračuje po uplynutí sjednané doby
v práci, jestliže se o tom dozvěděl jakýkoliv
vedoucí zaměstnanec.

Bydlení | JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR

Kdo vymění kotel
V bytě bydlíme 30 let. Se svolením tehdejšího pronajímatele bytu jsme si na vlastní náklady vybudovali topení
s kotlem. Nyní kotel dosloužil, proto jsme požádali pronajímatele, aby nám kotel vyměnil. Ten tak nechce učinit,
prý kotel nebyl nikdy jeho, ale náš, tak ať si ho vyměníme sami. Kdo má pravdu?
B. N., Praha 8
Pronajímatel je povinen
udržovat po celou dobu
nájmu byt a dům ve stavu způsobilém k užívání.
Nájemce provádí a hradí pouze běžnou údržbu
a drobné opravy související s užíváním bytu.
Drobné opravy a běžnou údržbu řeší nařízení vlády č. 308/2015 Sb., jiná dohoda mezi nájemcem a pronajímatelem není vyloučena.
Bez kotle a topení není byt způsobilý k užívání. Přesto, že jste si „topení“ vybudovali se
svolením pronajímatele na vlastní náklady,
nikdy vám nepatřilo, patřilo pronajímateli.
V případě, že doložíte na základě posudku od-

borníka, že kotel je neopravitelný, je pronajímatel povinen provést výměnu.
Na druhou stranu chápu, že se jedná o velkou investici, proto vám doporučuji, abyste se
s pronajímatelem písemně dohodli, jak celou
situaci budete společně řešit.
Co dělat, když pronajímatel nebude na vaši písemnou žádost reagovat?
I na tento případ pamatuje OZ. Oznámí-li nájemce řádně a včas pronajímateli
vadu věci, kterou má pronajímatel odstranit, a neodstraní-li pronajímatel vadu bez
zbytečného odkladu, takže nájemce může
věc užívat jen s obtížemi, má nájemce právo na přiměřenou slevu z nájemného nebo

může provést opravu také sám a požadovat náhradu účelně vynaložených nákladů.
Je nutné, aby nájemce o nutnosti opravy či
výměny neopravitelné věci informoval včas
a přesně popsal druh závady, aby pronajímatel mohl posoudit, zda se jedná o havarijní
stav, či nikoliv.
Žádost o úhradu nájemcem vynaložených
nákladů nad jeho povinnost danou zákonem
doporučujeme předat pronajímateli proti
podpisu nebo zaslat doporučeným dopisem.
Neuplatní-li nájemce právo do šesti měsíců ode dne, kdy vadu zjistil nebo mohl zjistit,
soud mu je nepřizná, namítne-li pronajímatel
jeho opožděné uplatnění.
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Bydlení | JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR

Bydlení partnerů po rozchodu
Za měsíc se mi narodí miminko, ale přítel odešel a odstěhoval se do jiného města. Byt, ve kterém pořád s dcerou
bydlím, je psaný na něj a já ho sama z mateřské neutáhnu. Chtěla jsem se proto zeptat, co spolu musíme sepsat,
abych měla nárok na nějaké sociální dávky. Zatím mi na nájem posílá část peněz, abych byt nepustila. Kdyby se tam
někdy chtěl vrátit, musela bych byt opustit? Musí být v nájemní smlouvě mé jméno? Stačí nějaké prohlášení, že už
v bytě nebydlí?
Z. D., Karviná
Vašemu dotazu rozumím
tak, že bydlíte v nájmu.
Nájemcem v nájemní
smlouvě k bytu je váš expřítel. Vy nejste nájemce a ani společný nájemce, ale expřítel vás a dceru pronajímateli
bytu ohlásil jako členy jeho domácnosti a platil služby spojené s bydlením za tři osoby.
S expřítelem se musíte dohodnout, kdo bude
byt dále užívat, a pak požádat vlastníka bytu,
zda by podle vaší dohody ukončil nájem bytu
s expřítelem a s vámi uzavřel novou nájem-

ní smlouvu, kde vy budete nájemcem bytu.
Jedině na základě nájemní smlouvy k bytu
a trvalého bydliště na adrese bytu a při splnění dalších podmínek (příjem a náklady za
byt) můžete žádat o příspěvek na bydlení. Příspěvek na bydlení upravuje zákon o státní
sociální podpoře. Základní informace naleznete na https://www.mpsv.cz/web/cz/-/prispevek-na-bydleni.
Také se s expřítelem můžete dohodnout, že
v bytě budete bydlet např. do tří let věku jeho

dítěte a on vám bude přispívat na nájem.
Pokud bude nájemní smlouva i nadále na
jméno expřítele, nemůžete být vy žadatelem
o příspěvek na bydlení. Může se stát, že pokud by se do bytu vrátil a nechtěl, abyste tam
dále bydlela, budete muset byt opustit.
Právní předpisy:
• Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální
podpoře, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů

Spotřebitelské právo | JUDr. Zdeňka Vejvalková, odborná právní poradkyně

Poškození zboží spotřebitelem
Koupil jsem v loňském roce budík, položil ho na stolek, a když jsem se chtěl podívat, kolik je hodin, upadl mi na zem.
Zastavil se a nejde. Prodejce mi řekl, že mi budík opraví, ale opravu si musím zaplatit sám, i když jsou hodiny v záruce, protože škodu jsem zavinil já. To, že jsem to neudělal schválně, ho nezajímalo. Hodiny jsem mu nenechal, napřed bych chtěl vědět, jestli má pravdu on, nebo já.
P. K., Brno
Možná vás zklamu, ale na
vadu, kterou si spotřebitel způsobí sám, se skutečně její bezplatné odstranění v záruční době
nevztahuje. Jen je třeba
podotknout, že pouze na tu konkrétní vadu,
která byla způsobena spotřebitelem, ve vašem případě pádem hodin. Na jinou vadu by
se záruka vztahovala. Stejně tak je tomu i do
budoucna, pokud by se na hodinách objevila
v době záruky jiná vada.
Nelze však ani v tomto případě připustit to,
aby prodejce reklamaci vyřídil ústně. To je
v rozporu se zákonem. Trvejte na tom, aby
prodejce řádně převzal reklamaci a sepsal
o ní záznam. Měl by zjistit, zda problém skutečně vznikl kvůli tomu, že vám hodiny upadly, a měl by se s tím vypořádat v odůvodnění
neuznání reklamace. To znamená, že je třeba,
aby reklamaci vyřídil v souladu se zákonem.
Zamítnout reklamaci smí pouze tehdy, pokud tak učiní písemnou formou a vysvětlí svůj
postup a úvahy, jimiž došel k závěru o jejím
vyřízení. Až poté byste se s ním musel dohodnout, zda chcete hodinky opravit na svoje náklady či ne.
Prodejce má vždy, tedy i v tomto případě, povinnost o reklamaci rozhodnout a vyřídit ji do
30 dnů. Pokud by tak v této lhůtě neučinil, nastala by pro vás fiktivní situace, stejná, jako
by se jednalo o vadu neodstranitelnou, tudíž
byste měl nárok na odstoupení od smlouvy,
což znamená, že prodejce by vám musel vrátit peníze a vy mu byste vrátil hodiny. Neznamená to však, že byste toto právo měl i tehdy,
pokud byste si hodiny po výzvě prodejce nevyzvedl. V tom případě by vám naopak hrozilo, že byste mohl platit tzv. úložné.
K tomu, aby byla situace vyhodnocena jako

vaše zavinění, není třeba, aby šlo o úmyslné
jednání. Prostě se vám stalo, že hodiny upadly, a za takovou situaci zodpovídáte. Zákon
zavinění nevyžaduje. Proto s tímto argumentem neobstojíte. Tuto opravu budete muset
zaplatit ze svého. Ovšem s tím, že pokud by
se u hodin po provedené opravě objevila jiná
vada, vámi nezpůsobená, měl byste nárok hodiny reklamovat. V případě, že by byla vada
uznaná jako oprávněná, pak máte nárok na
její bezplatné odstranění. Pokud by oprava
hodin, kterou jste zaplatil, spočívala v tom, že
by servisní technik vyměnil součástku, vzniká
vám nárok na opravu i této vyměněné součástky, pokud na ní vznikne vada bez vašeho
přičinění.
V případě, že by se jednalo o neodstranitelnou vadu, pak byste měl nárok na výměnu
hodin nebo na odstoupení od smlouvy. U výměny zboží platí, že musí jít o stejné hodiny,
to znamená o stejný typ, od stejného výrobce, za stejnou cenu, stejné barvy, tvaru atd. Jinak s výměnou nemusíte souhlasit a máte nárok na odstoupení od smlouvy, což znamená,
že byste po odstoupení vrátil zboží a prodejce by vám musel vrátit zaplacenou cenu. Zaplacenou cenou se rozumí cena uvedená na
paragonu, pokud v mezidobí např. došlo ke
zdražení zboží, pak vám prodejce vrátí pouze
cenu uvedenou na účtence v den koupě hodin.
Pokud jde o případnou další reklamaci po placené opravě, pak vám v souvislosti s uznanou reklamací hradí prodejce opodstatněné
náklady. Tento nárok musíte uplatnit ve lhůtě a prokázat, tedy výši nákladů a jejich skutečné vynaložení musíte doložit. Také musí jít
o náklady, které jsou nejnižší (např. doprava
MHD). Uplatnit úhradu těchto nákladů je třeba učinit žádostí u prodejce do jednoho měsíce, nejlépe písemně.

Pokud jde o reklamaci, je třeba připomenout,
že prodejce má ze zákona povinnost na každé prodejně mít po celou pracovní dobu zaměstnance, který musí reklamaci přijmout.
Ten musí sepsat záznam o reklamaci, uvést
v něm předepsané údaje, mezi něž patří uvedení toho, co požadujete – zda opravu, výměnu nebo odstoupení od smlouvy.
V případě, že tak prodejce neučiní, může se
každý spotřebitel obrátit na dozorový orgán,
kterým je Česká obchodní inspekce, na svých
stránkách má uvedeno, jaký je třeba zachovat postup při podání podnětu, viz www.coi.cz.
Zákon za takové porušení povinnosti umožňuje České obchodní inspekci udělit prodejci pokutu.

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

Úpravy při revitalizaci domu
V našem domě, SVJ rozhodlo a bylo na to vydáno stavební povolení, že se mají opravovat lodžie, a to tak, že stávající zábradlí se vymění a kdo má zasklenou lodžii, tak se prostě zasklení zlikviduje, i když to zasklení bylo třeba před
rokem realizováno. Tedy bude to klasické zmaření investice. Lodžie jsou ve výhradním používání bytu, ale jsou nějak vyjmuty z majetku majitelů bytů. Po výměně zábradlí mají být lodžie osazeny jiným druhem zasklení. Jaké mám
možnosti obrany proti vybourání mého zasklení a vůbec celé této akci?
J. K., Opatov
Revitalizace domu je
společenstvím již odsouhlasená, s tím nic neuděláte. K poznámce, že
lodžie je vaše, bych ráda podotkla, že zřejmě slouží vašemu výlučnému užívání, ale jinak tvoří plášť domu a společnou část domu
a o vzhledu společných částí má právo rozhodovat společenství. Co tvoří společnou část
domu, uvádí nařízení vlády č. 366/2013 Sb.,
o úpravě některých záležitostí souvisejících
s bytovým spoluvlastnictvím, cituji:
„Společné části domu – § 5
(1) Společnými částmi domu, jako částmi podstatnými pro zachování domu včetně jeho
hlavních konstrukcí a jeho tvaru i vzhledu, jakož i pro zachování bytu jiného vlastníka jednotky, a zařízení sloužící i jinému vlastníku
jednotky k užívání bytu podle § 1160 odst. 2
občanského zákoníku, jsou zejména
a) vodorovné a svislé nosné konstrukce včetně základů domu, obvodové stěny domu,
b) střecha včetně výplní výstupních otvorů,
izolací, hromosvodů, lávek, dešťových žlabů a svodů venkovních či vnitřních,
c) komíny jako stavební konstrukce v celé své
stavební délce, včetně vyvložkování pořízeného spolu s komínem, mimo dodatečně instalovaných komínových vložek
pořízených se souhlasem osoby odpovědné za správu domu jednotlivými vlastníky
jednotek, do nichž jsou zaústěny tepelné
spotřebiče těchto vlastníků a které tvoří
jeden technologický celek jako spalinová
cesta tepelného spotřebiče,
d) zápraží, schody, vchody a vstupní dveře do
domu, průčelí, schodiště, chodby, výplně
stavebních otvorů hlavní svislé konstrukce
(okna včetně okenic),
e) výkladní skříň (výkladce) v rozsahu, v jakém
se nachází v rovině obvodové stěny domu,
včetně vnějšího skla a rolety výkladce,
která je vždy ve výlučném užívání vlastníka jednotky, kromě částí výkladce vstupují-

cích od vnitřního povrchu obvodové stěny
do vnitřního prostoru místnosti,
f) balkony, lodžie, terasy, atria, i v případě, že
jsou přístupné pouze z bytu, dveře z balkonů, lodžií a teras; tyto společné části, jsou-li
přístupné pouze z bytu, jsou vždy ve výlučném užívání vlastníka příslušné jednotky,
g) domovní kotelny, místnosti výměníkových
(předávacích) stanic, včetně všech technických zařízení a součástí, nejsou-li ve vlastnictví jiné osoby,
h) výtahy ve společných částech, včetně evakuačních a požárních výtahů, autovýtahů
a autoplošin, vnější požární schodiště,
i) půdy, mandlovny, prádelny, sušárny, kočárkárny, kolárny, sklepní kóje a místnosti nacházející se ve společných částech
domu, které nejsou vymezeny jako byt
nebo součást bytu,
j) bazény, dále prostory, v nichž jsou umístěna parkovací místa, pokud nejsou zahrnuty v jednotce.
(2) Společnými částmi domu jsou vždy obvodové stěny prostorově ohraničující byt
i v případě, že jde o nenosné svislé konstrukce, dále všechny nosné svislé konstrukce uvnitř bytu, jako jsou zejména stěny,
sloupy a pilíře, vždy s výjimkou povrchových úprav, jako jsou vnitřní omítky, malby
a případné krytiny na stěnách, tapety, dřevěné či jiné obložení, kazetové stropy a podobné vnitřní obložení stěn nebo stropů,
a dále konstrukce zabudovaných skříní ve stěnách.
(3) Podlahy jsou společnými částmi domu,
vyjma podlahových krytin v bytě a všeho, co je spojeno s položením či usazením
a s funkcí příslušného druhu podlahových
krytin, spolu s případnou kročejovou protihlukovou izolací a s tepelnou izolací, je-li
součástí podlahové krytiny a nezasahuje do
společných částí domu.
Společnými částmi domu jsou dále – § 6
a) přípojky od hlavního řadu nebo od hlav-

b)
c)
d)

e)

f)
g)

h)
i)

ního vedení pro dodávky energií, vody,
pro odvádění odpadních vod, pokud nejsou ve vlastnictví dodavatelů, domovní
potrubí odpadních vod až po výpusť (zařízení) pro napojení potrubí odpadních vod
z bytu, domovní potrubí pro odvádění dešťových vod,
rozvody elektrické energie až k bytovému
jističi za elektroměrem,
rozvody plynu až k uzávěru pro byt,
rozvody vody teplé i studené včetně stoupacích šachet, ať jde o hlavní svislé rozvody, nebo odbočky od nich až k poměrovým
měřidlům pro byt, nebo k uzávěrům pro
byt, nejsou-li instalována měřidla pro jednotlivé byty, včetně těchto měřidel nebo
uzávěrů; to se netýká rozvodů uvnitř bytu,
včetně vodovodních baterií,
jde-li o centrální vytápění, celá soustava
rozvodů tepla, včetně rozvodů v bytě, radiátorů a jiných otopných těles, včetně termostatických ventilů a zařízení sloužícího
k rozúčtování nákladů na topení; části rozvodů umístěné v bytě, radiátory a termostatické ventily jsou ve výlučném užívání
vlastníka jednotky jako společné části,
protipožární zařízení, nouzové osvětlení
včetně záložních zdrojů, osvětlení společných částí,
veškerá zařízení vzduchotechniky až k zapojení do bytu, pokud byla pořízena jako
společná; to se netýká zařízení vzduchotechniky, pořídí-li je vlastník jednotky;
obdobně to platí pro veškeré druhy ventilací,
systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí až k zapojení do bytu,
rozvody telefonu, domácí zvonek, vnitřní
vybavení a umělecká výzdoba společných
částí domu, vjezdové závory, brány, vrata
a jiné příslušenství domu, které je nezbytně nutné k provozu domu a k užívání jednotek a z hlediska své povahy je k tomuto
účelu určeno.“

FOTO: pixabay
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Spotřebitelské právo | JUDr. Zdeňka Vejvalková, specialistka na spotřebitelské právo, Brno

Hrazení nákladů na domácnost v manželství
Můj manžel v poslední době odmítá platit cokoliv, co kupuji do domácnosti, od potravin až po spotřebiče a náklady na domácnost, jako je elektřina, plyn, voda atd. Peníze si ukládá na účet a mně neustále říká, dobře vydělaná koruna je ušetřená koruna, ale že okrádá mě, mu vůbec nevadí. Říká, že mám dost. Ke konci měsíce mi
někdy nezbývá ani na to, abych koupila zeleninu či maso, a prakticky vařím ze zbytků. Jak je to v manželství
s podílením se na nákupech, nájemném, náklady na domácnost atd. Navíc jsem již dva měsíce v důchodu.
Manžel pracuje a příjmy má poměrně velké.
E. V., Slavkov u Brna
Platnou právní úpravu najdeme v občanském zákoníku (zákon
č. 89/2012 Sb.).
Rodinnému právu se v něm věnuje druhá část,
hlava I – Manželství, díl první.
Povinnosti i práva manželů jsou stejná!
Co to znamená?
§ 655 říká: Manželství je trvalý svazek muže
a ženy vzniklý způsobem, který stanoví tento
zákon. Hlavním účelem manželství je založení rodiny, řádná výchova dětí a vzájemná podpora a pomoc. Pro vaši kauzu jsou důležitá
i další ustanovení: § 687 – Manželé mají rovné povinnosti a rovná práva.
§ 688 dokonce uvádí práva, která se na první
pohled zdají osobní, ale zákon uvádí, že: Manžel má právo na to, aby mu druhý manžel sdělil údaje o svých příjmech a stavu svého jmění,
jakož i o svých stávajících i uvažovaných pracovních, studijních a podobných činnostech.
Uspokojování potřeb rodiny zakotvuje § 690,
ten jednoznačně stanoví:
Každý z manželů přispívá na potřeby života
rodiny a potřeby rodinné domácnosti podle svých osobních a majetkových pomě-

rů, schopností a možností tak, aby životní
úroveň všech členů rodiny byla zásadně
srovnatelná.
Poskytování majetkových plnění má stejný význam jako osobní péče o rodinu a její členy.
§ 692 zakotvuje možnosti, jak se domluvit a co
dělat, když by jeden z manželů chtěl zneužívat
institut manželství, k tomu uvádí:
Rozhodování o záležitostech rodiny
(1) O záležitostech rodiny, včetně volby
umístění rodinné domácnosti, popřípadě domácnosti jednoho z manželů a dalších členů
rodiny, především dětí, které nenabyly plné
svéprávnosti, a o způsobu života rodiny, se
mají manželé dohodnout.
(2) Nedohodnou-li se manželé o podstatné
záležitosti rodiny, může soud na návrh jednoho z nich nahradit svým rozhodnutím
souhlas druhého manžela, odmítá-li svůj
souhlas v takové záležitosti rodinného života
bez vážného důvodu a v rozporu se zájmem
rodiny, anebo není-li schopen vůli projevit.
Soud však vede manžele především k dohodě.
Z těchto i dalších ustanovení citovaného zákona lze říci, že za společnou nebo rodinnou domácnost bere právo společenství dvou a více
osob (manželé, někdy i děti, rodiče, partneři

apod.). Každý, kdo v něm žije, přispívá k úhradě a obstarávání společných potřeb a společně hospodaří dle svých schopností a možností. Ze zákona platí, že na úhradě nákladů na
domácnost jsou povinni se podílet oba manželé.
Pokud by manžel i dále na domácnost nepřispíval, neplnil by svoji základní a zákonnou povinnost, pak se musíte obrátit na
soud, který mu tuto zákonnou povinnost stanoví svým rozhodnutím, včetně výše úhrady.
Tato úhrada je pak i exekučně vymahatelná.
V tom případě vám doporučuji manžela vyzvat k plnění jeho povinností písemnou formou, doporučeně s dodejkou, abyste měla
pro soud důkaz, že jste chtěla vše vyřešit mimosoudní cestou. Soud k tomu přihlédne při
svém rozhodování o náhradě nákladů na toto
řízení a úhradě advokátního zastoupení. Doporučuji si sjednat služby advokáta. Pokud
nemáte k jeho úhradě dostatek finančních
prostředků, požádejte o bezplatné právní zastoupení.
Advokát posoudí vaši situaci a mohl by zároveň zvážit, zda by současně nebylo dobré
podat soudu návrh na stanovení vašeho výživného či jiný návrh vedoucí k tomu, aby vaše
životní úroveň byla zásadně srovnatelná, jak
to vyžaduje zákon.

FOTO: pixabay
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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

Písecký Měsíc nad řekou
V dnešním prvním tipu na výlet se vydáme do jihočeského města Písku. Právě zde se v roce 1952 natáčel jeden z nezapomenutelných filmů 50. let minulého století, Měsíc nad řekou. Režiséru Václavu Krškovi se podařilo natočit zcela apolitické dílo, které
se zabývá otázkou ideálů mládí, jež se střetávají s realitou obyčejného života. Příběh, natočený podle stejnojmenného románu
Fráni Šrámka, ale zároveň zachycuje a konfrontuje pohled na svět mladé a stárnoucí generace.
Abiturientský sjezd
Neklid do jeho rodiny vnese abiturientský
sjezd, na který přijíždí také Hlubinův dávný
nejlepší přítel Roškot v doprovodu svého
syna Vilíka. Večer se Hlubinovi s Roškotem
vydají na slavnostní setkání s bývalými spolužáky. „A zatímco Hlubina před spolužáky
přiznává rezignaci a zároveň opěvuje krásu věčné vzpomínky na mládí, setká se Vilík
Místa, odkud Dana Medřická sledovala řeku. Záběr
je pořízen z okna domu na hradbách.

Film popisuje klidný život Jana Hlubiny, který žije se ženou a dcerou Slávkou v domku
s výhledem na romantickou řeku. Hlubina
byl kdysi nejlepším a nejnadanějším studentem gymnázia. Po maturitě však onemocněl, musel se proto vzdát mladistvých
plánů a věnovat se všední práci v papírnictví, které mu zřídila jeho žena.

Procházka po kamenném mostě v Písku. Místo je
i dnes prakticky stejné.

v bytě Hlubinových se Slávkou. V sugestivním kouzlu letního večera zalitého měsíční
září prožívají oba mladí lidé chvíle sblížení.
Slávka však nedovolí ani sobě ani Vilíkovi,
aby podlehli probouzejícímu se citu. Zásluhou Slávky se pak všichni nad ránem rozcházejí zmoudřelí a smíření,“ popisují děj
filmu na webu filmovyprehled.cz.
Kdyby herci žili, místa natáčení by lehce
poznali i dnes
Po téměř sedmdesáti letech se tak dnes vydáme do Písku, abychom zjistili, jak moc se
proměnila místa, ve kterých se film před
šedesáti osmi lety natáčel. Vzhledem k tomu, že město Písek je ve své staré části
památkově chráněné a pečlivě se stará
o odkaz svých předků, je řada míst téměř
ve stejném stavu jako v době natáčení filmu. Takže vzhůru na procházku Pískem
a Měsícem nad řekou.

Na cestě k hospodě, kde vznikla slavná píseň „Ó, Velvary“
Druhý tip na výlet nás zavede do městečka Velvary. Právě zde vznikla známá lidová píseň „Ó, Velvary“.
Prakticky ke všemu důležitému nás hned
od nádraží zavede zelená turistická značka. Po vystoupení z malého motoráčku, jejž
železničáři nazývají šukafón, se ocitnete na
malém, ale kupodivu zaměstnancem ČD
stále obsluhovaném nádraží s čekárnou.
Barokní morový sloup chrání město
před pohromami z nebes
Turistická značka nás pak zavede až na náměstí Krále Vladislava, kde se nachází vlastně většina důležitých a historických staveb.
Střed velvarského náměstí zdobí jeden
z nejkrásnějších barokních morových sloupů v regionu. Dominantní sochařské dílo
barokních sochařů Františka a Matěje Tollingerů a kameníka Antonína Falkeho pochází z let 1716–19.

v hostinci přišel o truhlu s tolary pan Jáchym
z Bílé. Z krádeže obvinil majitele hostince
a jedenáct let trvající spor rozhodl nakonec císař Rudolf II. Příběh se ztracenými tolary dal v pozdější době vzniknout písničce
„Ó, Velvary, ó, Velvary, kde jsou mé tolary“.
Za třicetileté války budova vyhořela a na jejích troskách dalo město postavit známým
barokním stavitelem Pavlem Ignácem Bayerem v letech 1696–98 barokní dvoukřídlý patrový dům se středním rizalitem
a pavilonovým převýšením. Hostinská činnost zde byla provozována do roku 1890.

v důsledku pohnutých dob v několika etapách. Přízemí postavil v roce 1618 vlašský
stavitel Santin Malvazione. Stavbu přerušila třicetiletá válka a teprve v letech 1722–24
v ní pokračoval Jan Wolf. Radikálně byla
přestavěna 1793–97 podle návrhu Ignáce
Palliardiho. V polovině 19. století byla barokní harmonie stavby částečně porušena
přístavbou severního a jižního křídla pro
potřeby okresního soudu. I dnes zde sídlí
městský úřad.

Radnice vznikala postupně

Nad radnicí se pyšně tyčí kostel svaté Kateřiny. Vznikl přestavbou původního gotického kostela, poprvé zmiňovaného v roce
1337. Později byl kostel několikrát upravován. V současnosti se jedná o jednolodní
orientovanou stavbu s odsazeným presbytářem a věží. Presbytář je sklenut síťovou
klenbou. Opět po zelené značce opouštíme náměstí a vstupujeme do Pražské ulice,
která byla, stejně jako náměstí, jakožto historické jádro města, vyhlášena v roce 1992
městskou památkovou zónou. Prakticky hned na začátku ulice můžete navštívit
městské muzeum. Návštěvník se ve stálé
expozici muzea seznámí s bohatou historií
Velvar a okolí.
Po stejné cestě se pak vrátíme zpět k vlakovému nádraží. Vlak z Velvar do Kralup nad
Vltavou jezdí prakticky každou hodinu.
TEXT A FOTO: Vilém Flášar

Za pozornost stojí i v horní části náměstí stojící mohutná renesančně-barokní budova radnice s podloubím, která vznikala

Hospoda, kde vznikla slavná píseň
V pravé části náměstí ve směru od vlakového nádraží objevíte barokní dům s číslem
popisným 10. Postaven byl na místě vyhořelého renesančního hostince, proto se
domu říká Panská hospoda. Původ domu
sahá hluboko do středověku. Hostinec stojící na tomto místě byl pravděpodobně jednou ze tří legendárních zájezdních hospod,
kde zastavovali obchodníci na své cestě
z Prahy do Saska. K hospodám se později
přidružily domy řemeslníků a obchodníků
a vyrostla zde osada Velvary. V roce 1591

Staré město v Písku vypadá stále stejně.

Střed města je památkovou zónou
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Vichřic a povodní v Česku přibývá, otálet s pojištěním se
nemusí vyplatit
I když nejsme země, ve které se prohánějí tornáda, pořádný vítr nebo potopy nás dovedou hodně potrápit. Podle klimatologů
se situace bude spíše zhoršovat. Pojištění domácnosti a domu proti živlům je tedy nutností. Jak ho uzavřít, abyste se těchto přírodních katastrof nemuseli obávat?
Pojistíte si auto i trávník
Co vše lze vlastně proti živlům pojistit? Je
to nejenom dům, tedy rodinný dům, bytový dům, ale i chalupa, chata, garáž, pokud není součástí stavby a má třeba jinou
adresu. Pojistitelné je vše i ve fázi stavby.
Dále lze pojistit i domácnost, což znamená
její veškeré vnitřní vybavení. Pojistku proti
živlům si můžete sjednat pro motorová vozidla. Pojistka proti živlům bývá standardní součástí havarijního pojištění, povinné
ručení ji většinou nekryje. Pojistit lze i zahradní architekturu, například opečovávaný trávník nebo vzrostlý strom.
Nejen záplavy, ale také výbuch či námraza
Co vše lze zahrnout mezi živly? Pojišťovny nabízejí jednu souhrnnou pojistku, která zahrnuje živly v jednom celku, lze si ale
sjednat pojistku proti jednotlivým rizikům.
Mezi živly řadíme v první řadě povodně,
které vznikají rozvodněním toků, dále záplavy, kdy dojde k zatopení pojištěného
objektu proudící nebo stojící vodou i z jiných příčin než z důvodu povodně, tedy
například kvůli srážkám nebo oblevě. Pokud chcete zjistit, jaké nebezpečí vám hrozí, můžete se podívat na tzv. povodňové
mapy, které připravuje Česká asociace pojišťoven. Tyto mapy rozdělují území naší
země do několika povodňových pásem
a podle toho, kde se nachází vaše nemovitost, se vypočítává výše pojistky. Významnou živelní katastrofou je požár a také
následky hašení. Podle České asociace
pojišťoven celých 20 % požárů je způsobeno technickou závadou, která může
nastat během vaší nepřítomnosti. Dále požáry vznikají typicky od pálení listí na zahradě, sazí v nevyčištěném komíně, plynových
topidel či svíček a prskavek o Vánocích.
Významné škody dokáže dále napáchat
výbuch, a to od tlakové nádoby, kotle, po-
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trubí se stlačenou párou. Výbuchem se však
nerozumí reakce ve spalovacím prostoru
motorů nebo v hlavních střelných zbraní.
Nejčastější výbuchy jsou způsobeny explozí zemního plynu. Pojistka proti živlům dále
chrání před úderem blesku, kulového blesku, před následky způsobenými vichřicí,
krupobitím, zemětřesením, sesuvy půdy,
působením tíhy sněhu a námrazou.
Jaká je hodnota?
Výše pojistky se odvíjí také od hodnoty
pojištěného majetku. Tu je třeba stanovat
skutečně pečlivě, abyste se vyhnuli riziku
podpojištění. V takovém případě totiž pojistka nepokryje veškerou škodu. Pokud je
vaše pojistka velmi stará, je pravděpodobné, že nebude současné hodnotě majetku
postačovat. Jak tedy stanovit pojistnou hod-
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notu? Pojištění lze sjednat na novou hodnotu, což je hodnota odpovídající pořizovací ceně poškozeného majetku v okamžiku
vzniku škody. Pokud má být zachována
reálná hodnota pojištění s ohledem na
inflaci, je třeba tuto hodnotu každoročně
navyšovat. Pojištění se dále sjednává na časovou hodnotu, což odpovídá ceně pojištěného majetku bezprostředně před vznikem
pojistné události. Hodnota se stanovuje
z nové ceny majetku s přihlédnutím k míře
opotřebení nebo poškození, popřípadě i ke
zhodnocení opravou, rekonstrukcí apod.
Kolik zaplatíte?
Výše sjednané pojistné částky není jediným
faktorem, který ovlivňuje výši pojistky. Mezi
pojišťovnami vládne pochopitelně konkurence, takže vám nabídnou různou částku.
Výši pojistky dále ovlivňuje rozsah pojištěných rizik, lokalita místa pojištění, která se
týká stupně rizika povodně, rizika odcizení
v určité lokalitě, mechanického zabezpečení proti povodni, protipožárního zabezpečení, zabezpečení objektu proti dalším
rizikům a výše spoluúčasti, kterou si klient
zpravidla určuje sám. Pojistku si můžete
sjednat online přes internet, ale také osobně na přepážce v pojišťovně, případně si lze
domluvit návštěvu agenta doma. Klient má
povinnost informovat pojišťovnu o veškerých důležitých změnách, jsou to všechny
skutečnosti, které se vypisují při uzavření
pojistky. Průběžně je také třeba smlouvu
aktualizovat, aby hodnota pojistky skutečně odpovídala majetku. Součástí pojistky
bývají také asistenční služby, které mohou
pomoci s odstraněním havarijních situací
a ve stavu nouze.
Michaela Kadlecová
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AJURVÉDSKY VÍKEND
BYLINKOVÁ POHODA
JARNÝ DETOX VÍKEND
OZDRAVNÝ POBYT SPIŠ
JARNÝ RELAX POBYT FIT
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POUKAZU!

WELLNESS centrá • AQUA Relax • TERMAL raj
• ajurvédska masáž ABHYANGAM • FYZIO služby
• zábalová terapia • perlička s chromoterapiou
• fytoterapia • morský kúpeľ inhalácia
• parafín • hydromasážna vaňa • lymfodrenáž
enáž
• infrasauna • bylinková a suchá sauna
a
SOREA
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Zvýhodněné ceny rekreačních pobytů v hotelech SOREA pro členy
Odborového svazu KOVO a jejich rodiny
Detailní informace o pobytových, rekreačních a wellness zařízeních sítě SOREA najdete na
intranetu a webové aplikaci OS KOVO.
• 20% sleva z pultové ceny ubytování na 1 noc pro člena OS KOVO, manžela/manželku a vyživované děti se společným nástupem na pobyt
• 10% sleva z pobytového ceníku od 2 přenocování a produktových balíčků od 2 přenocování zveřejněných na www.sorea.sk pro člena
OS KOVO, manžela/manželku a vyživované děti se společným nástupem na pobyt (s výjimkou již cenově snížených výprodejových balíčků, LAST MINUTE balíčků, seniorských 60+ balíčků apod.)
Produktové balíčky jsou zveřejněny na webu SOREA každého hotelu SOREA v sekci AKCE
• sleva pro děti až do výše 100 %
• ostatní slevy pro klienty sítě SOREA po předložení platného hotelového ubytovacího poukazu SOREA
20% sleva na vstup do BOWLING centra v hotelu SOREA HUTNÍK
30% sleva na vstup do AQUA Relax centra v hotelu SOREA TITRIS
30% sleva na vstup do Wellness URANIA v hotelu SOREA URAN
30% sleva na vstup do centra WELLNESS SVĚT REGENERACE A ODDECHU v hotelu SOREA TRIGAN
30% sleva na vstup do centra WELLNESS EUPHORIA v hotelu SOREA SNP
30% na vstup do krytého bazénu s termální vodou v hotelu SOREA MÁJ nebo na letní termální koupaliště TERMAL ráj v areálu SOREA MÁJ
v Liptovském Jánu
• ostatní benefity obchodních partnerů SOREA pro klienty sítě SOREA po předložení platného hotelového ubytovacího poukazu SOREA
(slevy na vstupy do zábavních parků TRICKLANDIA a galerie Dobrá hračka, MINISLOVENSKO, Stanišovská jeskyně, Farma Východná, Liptovská galerie P. M. Bohúňa, na prohlídku expozice lihovarnictví NESTVILLE a benefity dle platné letní a zimní reklamní kampaně)
• uvedené slevy nelze kumulovat s jinými slevami
• uvedené slevy se nevztahují na příplatky a místní daň z ubytování
• uvedené slevy se nevztahují na pobyty zakoupené přes online rezervační systém SOREA, přes internetové portály a přes cestovní
kanceláře
Podmínkou přiznání slevy je prokázání se členským průkazem OS KOVO. Nárok na slevu musí klient uplatnit ihned při rezervaci, resp.
před zakoupením pobytu či ubytování.
Při nesplnění této podmínky klient ztrácí nárok na slevu, nelze ji poskytnout zpětně.

SOREA
Dovolená na Slovensku, od Bratislavy přes Tatry až po Spiš!
www.sorea.sk
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Správné znění tajenky z čísla 2: Závist bývá nejvyšší formou uznání. Správně luštil a potřebné štěstí při losování měl Pavel
Mládek z Rakovníka. Blahopřejeme! Získává výhru od vydavatelství Enigma, které připravuje naši křížovku a je také vydavatelem
časopisu Křížovky pro každého, jehož další číslo vychází 25. února. Na tajenku z tohoto čísla čekáme do 9. března 2020 na doručovací
adrese redakce nebo na e-mailu: novakova.miloslava@cmkos.cz.

