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Kováci úspěšně lobovali za zakázku pro Afriku
V rámci podpory českých firem při exportu do zahraničí navštívili ve středu 19. srpna zástupci státu, odborů a kraje
významného zaměstnavatele Pardubicka – Poličské strojírny. Ministr zahraničních věcí ČR Tomáš Petříček společně
s předsedou OS KOVO Jaroslavem Součkem, předsedou ČMKOS Josefem Středulou a hejtmanem Pardubického kraje
Martinem Netolickým debatovali s vedením firmy především o zakázce na vojenskou techniku pro africkou Ugandu.
Ministerstvo zahraničních věcí se původně ke kontraktu na modernizaci vojenských vozidel pro Ugandu vyjádřilo
negativně. Ztráta zakázky mohla vyvolat i propouštění. Proto se do jednání
zapojily odbory. O pomoc byl požádán
také hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, jehož úřad návštěvu zorganizoval.
„Obhajoba pracovních míst ve společnostech, které se zabývají zbrojní výrobou, je o to složitější, že do exportních
zakázek zasahují z bezpečnostních důvodů další státní složky, což je pochopitelné. Proto odbory požádaly MZV
o přezkoumání možnosti dodat vojenskou techniku do Ugandy, se kterou již
vlastník Poličských strojíren holding
STV Invest delší dobu spolupracuje.
Jde navíc o ryze českou obchodní společnost, která na Poličsku zaměstnává
vysoce kvalifikované zaměstnance. Africký zákazník byl nakonec vyhodnocen jako bezrizikový a zakázce nic nestojí v cestě,“ přiblížil jednání předseda
OS KOVO Jaroslav Souček.
Ministr zahraničních věcí ČR Tomáš
Petříček vyzdvihl příznivý dopad kontraktu na zaměstnanost v regionu
a potvrdil ostražitost ministerstva při
exportu českých vojenských výrobků
do zahraničí. „Otázka licenčního řízení

Zástupci státu a odborů jednali s vedením Poličských strojíren o zakázce pro Ugandu.

je komplikovaná, musíme vyhodnocovat celou řadu aspektů, nejen ekonomickou výhodnost pro ČR, ale také
možné dopady prodeje. Jen připomenu případy, kdy se české výrobky
objevily z našeho pohledu na špatné
straně barikády. V tomto případě jsme
po řadě jednání licenci pro materiál do
Ugandy udělili,“ uvedl pro média ministr Petříček.
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Necelou stovku kováků v závodě zastupuje ZO OS KOVO Poličské strojírny, kterou již 18 let vede předseda Petr
Puchar. Podpory Ministerstva zahraničních věcí ČR, kraje a odborů si cení.
„Myslím si, že návštěva byla pro firmu
velice přínosná a pomůže nám i v letech následujících,“ dodává. Podle něho se místní více
strana
odbory nyní soustředí
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Obavy z nákazy rozhodly – mítink ČMKOS letos nebude
Nejúspěšnější akce v novodobé historii odborů – mítink Konec levné
práce – se pro letošek ruší. V pondělí
24. srpna o tom rozhodla Rada Českomoravské konfederace odborových
svazů. Zásadní roli sehrály obavy ze
zdravotních rizik v době pandemie,
jejíž druhou vlnu někteří očekávají
na podzim.

„Při rozhodování, zda mítink pořádat či
nikoli, převážily argumenty zohledňující
skutečnost, že by se část lidí z regionů
obávala přijet kvůli riziku možné nákazy.
Pokud bychom akci přesto uspořádali,
nemohli bychom vyloučit, že by se mítink
mohl stát ohniskem dalšího šíření nákazy, a tomu chceme předejít. Samozřejmě
nás mrzí, že se tato veřejná prezentace

odborů letos neuskuteční, ale musíme
dát přednost zdraví lidí a nepodceňovat
rizika,“ vysvětlil postoj Rady ČMKOS předseda Odborového svazu KOVO Jaroslav
Souček. Letošní ročník mítinku Konec
levné práce měl být již šestý v pořadí.
Toho loňského, který proběhl 17. září ve
Foru Karlín, se zúčastnilo přes 1500 českých a moravských odborářů.
(jom)
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především na otázku výše průměrné
mzdy. „Kolektivní smlouvu na letošní
rok jsme podepsali na konci roku 2019.
Vyjednávání je každým rokem složitější. V dnešní nejisté době jsme rádi za
obhajobu současné kolektivní smlouvy a výhody dohodnuté z předešlých
let. Největším problémem je výše průměrné mzdy. A myslím si, že to není
v našem regionu jen náš problém. Její
zvyšování je naším dlouhodobým úkolem,“ přibližuje cíle místní základky
předseda Puchar.
Poličské strojírny, místními nazývané
munička, patří mezi největší zaměstnavatele na Poličsku. Sesterské společnosti firmy v areálu strojíren, které
spadají do českého holdingu STV Invest, zaměstnávají okolo 250 lidí. V samotných Poličských strojírnách jich
pracuje asi 200. Přestože závod munici
stále zpracovává, nosným programem

je výroba pneumatických prvků, měrné a čerpací techniky a zakázková výroba pro smluvní zákazníky. Původně
muniční továrna letos oslaví 100 let
své existence. „Akce spojené se stoletým výročím firmy jsou vzhledem

k epidemii Covid-19 přesunuty na příští
rok. Všichni doufají, že se situace v naší
republice i v celém světě uklidní a my
budeme moci výročí důstojně oslavit,“
uvádí předseda místních kováků.
(mia, MZV)

Exportní zakázku na zbrojní materiál schválilo Ministerstvo zahraničních věcí ČR.

FOTO: KrÚ Pardubice

V srpnu pomáhalo konto dalším poškozeným
Letošní rok bude pro Odborový svaz KOVO rekordním v množství podpor vyplacených členům, jejichž majetek byl poškozen živly. Sociální pomoci se v srpnu dočkali další kováci.

Sesuv půdy po deštích ohrozil statiku domu.
FOTO: ZO OS KOVO AUTOBRZDY

Mezi příjemce pomoci z Konta živelních
pohrom OS KOVO přibyl Jan Holubec
z Frýdlantu. „V tomto případě jsme řešili
příspěvek na opravu rodinného domu,
jehož základy poškodil sesuv půdy po
vydatných deštích. Byla nutná okamžitá oprava pomocí ztraceného bednění
a sypkého betonového materiálu,“ popsal jeden z případů místopředseda
OS KOVO Tomáš Valášek, předseda
komise rozhodující o přidělení sociální

pomoci. Jan Holubec získal příspěvek
17 000 Kč.
Dalším, kdo využil pomoci z Konta živelních pohrom, je Kristýna Podzemná
ze Semetína na Vsetínsku. Také ona se
musela v důsledku přívalových dešťů
vyrovnávat se škodami na nemovitosti – voda pronikla do obytné části domu
a poškodila i vnější fasádu. Komise
v tomto případě rozhodla o pomoci ve
výši 12 000 Kč.
(jom)

Česko zaostává v paritě kupní síly i za Rumunskem
Odbory požadují pro příští rok navýšení minimální mzdy na 16 000 Kč, tedy o 1400 Kč. Zrušení superhrubé mzdy navrhují
odložit kvůli výpadku rozpočtu, místo toho navrhují zvýšení daňového odpočtu. Po jednání předsedů a předsedkyň svazů ČMKOS s ministryní práce Janou Maláčovou v pondělí 24. srpna to novinářům řekl předseda ČMKOS Josef Středula.
„Podporujeme co nejvyšší nárůst minimální mzdy každý rok vzhledem
k tomu, že v přepočtu na paritu kupní
síly nás předstihly i Litva a Rumunsko.
Práce českých zaměstnanců je tak nezaslouženě dehonestována,“ uvedl
předseda OS KOVO Jaroslav Souček.
OS KOVO jako součást ČMKOS se pravidelně účastní diskuzí probíhajících na
úrovni Rady a Sněmu ČMKOS.
Ministerstvo práce navrhuje, aby od
roku 2022 nejnižší výdělek odpovídal
polovině průměrné mzdy z předloňska.
Návrh pro příští rok zatím Maláčová

nezveřejnila. Zaměstnavatelé zdůrazňují, že kvůli koronavirové krizi není
možné navyšovat výdělky jako v minulých letech. S minimální mzdou roste
i zaručená mzda. O přidání bude jednat
tripartita.
V podkladech pro vládu ministerstvo
uvedlo, že pokud by se postupovalo podle jím navrhovaného vzorce už
v příštím roce, minimální mzda by od
ledna stoupla z nynějších 14 600 na
17 100 Kč. Zaručená mzda, která se vyplácí v osmi stupních podle odbornosti odpovědnosti a složitosti práce, se

pohybuje od minimální mzdy do jejího
dvojnásobku. Nejvyšší částka by tak
dosahovala zhruba předloňské průměrné mzdy, tedy 34 200 Kč. Minimální
mzdu loni pobíralo podle resortu asi
140 000 zaměstnanců.
Maláčová už dříve uvedla, že by díky
vzorci byl růst minimální mzdy předvídatelný. Po jasném výpočtu dlouhodobě volají i zaměstnavatelé. Shoda na
nastavení ale není. Zatímco podle odborů je polovina předloňského výdělku
málo, podle zaměstnavatelů je poměr
naopak vysoký.
(ČTK, red)

Vydává OS KOVO IČO: 49276832 Redakční uzávěrka ve čtvrtek před dnem vydání v 11 hodin www.oskovo.cz Redakce: šéfredaktor Jiří Mareček, 602 354 235,
marecek.jiri@cmkos.cz; redaktor Miloš Albrecht, 736 521 740, albrecht.milos@cmkos.cz; tajemnice Miloslava Nováková, 775 670 721, novakova.miloslava@cmkos.cz Adresa redakce
a vydavatele: nám. W. Churchilla 2, 130 00 Praha 3 Grafická úprava: Jakub Karman Vydáno ve vydavatelství Enigma, s. r. o. Objednávky vyřizuje redakce Nevyžádané rukopisy,
fotografie a kresby se nevracejí Za obsah inzerce redakce nezodpovídá Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., odštěpný závod-Praha, č.j. nov. 6094/96
ze dne 20. 8. 1996 ISNN - 0332-9270 MK ČR E 4605

Aktuálně | 31. srpna | KOVÁK číslo 15/2020 | 3

Siemens si v krizi vede lépe než jiní, zaznělo na semináři
Chystanou organizační změnou v koncernu Siemens a dopady pandemie se především zabýval každoroční Seminář Siemens ve středu 26. srpna v Praze. Sešli se na něm zástupci kováků českých, rakouských a německých i generální ředitel
Siemensu v České republice Ing. Eduard Palíšek. Jen v České republice společnost zaměstnává na 12 tisíc lidí.

Na semináři odbory detailně analyzovaly situaci
v Siemensu.
FOTO: J. M.

Koncern čeká jedna z nejzásadnějších
změn v historii. „Bylo rozhodnuto, že
energetická část Siemensu se vyčlení,
takže vznikne nová samostatná firma,“ potvrdil na jednání Harald Kern,
předseda Evropské podnikové rady

Siemensu a člen dozorčí rady. Tzv. spin-off korporace, který oficiálně odstartuje v září, znamená, že vedle Siemens AG
vznikne další subjekt – Siemens Energy.
Nová společnost má zahrnout kompletní portfolio energetického trhu.
Účastníci semináře se rozsáhle zabývali dopady pandemie na zaměstnance
u nás i v sousedním Německu a Rakousku. „Covid napáchal během krátké doby
obrovské škody, teď je na nás, abychom
se s tím dokázali vypořádat,“ uvedl téma
předseda OS KOVO Jaroslav Souček.
Z projevů jednotlivých hostů semináře
vyplynulo, že Siemens se s krizovou situací, již pandemie vyvolala, vyrovnává

lépe než řada jiných průmyslových gigantů. „Podnik skutečně stál na straně
svých zaměstnanců a jejich zdraví pro
něj bylo stěžejní,“ shrnul postoj firmy
Harald Kern. „Máme dostatečně silný základ, abychom si dokázali s touto situací
poradit,“ ujistil generální ředitel českého
Siemensu Ing. Eduard Palíšek. Zástupci
kováků se shodli, že kroky, které v krizi
vedení Siemensu přijalo, byly efektivní,
vstřícné k zaměstnancům a v řadě případů nadstandardní. Z vyjádření účastníků mezinárodní akce vyplynulo, že
pandemie ani chystaná transformace by
neměly mít významnější vliv na zaměstnanost v Siemensu.
(jom)

Španělské odbory zabránily uzavření továren

Tři továrny Nissanu v Barceloně, které se management chystal uzavřít v prosinci letošního roku, zůstanou v provozu.
Pokud by k zavření podniků došlo, o práci by bezprostředně přišlo 3 000 přímých zaměstnanců, později pak dalších
20 000 v navazujících odvětvích. Odboráři takovému vývoji dokázali zabránit. Prosadili mimo jiné zákaz nuceného
propouštění, který platí až do konce roku 2021.

Transparent na snímku z protestů v Barceloně
upozorňuje na důsledky uzavření továren.
FOTO: industriAll Europe

Vedení Nissanu počátkem května,
v době vrcholící pandemické krize, zveřejnilo rozhodnutí uzavřít tři ze svých
nejrentabilnějších podniků v Barceloně,
aniž by svůj plán konzultovalo se zástupci zaměstnanců. Odbory na situaci
zareagovaly okamžitě. Podařilo se jim
získat podporu španělských poslanců
v národním parlamentu i parlamentu EU
stejně jako podporu dalších odborových
svazů v zemi. Ve prospěch zaměstnanců
intervenovala také odborová centrála
industriAll Europe. Rozhodnutí Nissanu
vyvolalo masivní odezvu v celém Španělsku i v dalších evropských zemích.

Záměry Nissanu vzbudily obrovskou vlnu odporu nejen ve Španělsku.

„Po třech měsících boje a po náročných
jednáních, která probíhala v Barceloně,
bylo nakonec na začátku srpna dosaženo dohody, která zajišťuje kontinuitu
činnosti Nissanu v Barceloně a zákaz
nuceného propouštění do konce prosince 2021. Do té doby mohou pracovníci Nissanu využívat programů
předčasného odchodu do důchodu pro
pracovníky ve věku +51 let a plány na
dobrovolné odchody,“ shrnuje ve své
zprávě industriAll Europe.
Sjednané podmínky zabrání okamžitému sociálnímu propadu tisíců zaměstnanců. Úřady i místní odbory zase

FOTO: industriAll Europe

získají dostatek času, aby mohly vytvořit plán reindustrializace dotčených
lokalit.
„Tento boj dokonale demonstruje, kolik toho mohou akce odborářů a zahraniční solidarita přinést evropským
průmyslovým dělníkům,“ komentuje úspěch odborů v Nissanu šéf industriAll Europe Luc Triangle. Jak upozornil, boj svých kolegů v Barceloně
podpořili zástupci odborových svazů
Nissanu v celém Španělsku, v Evropské podnikové radě Nissanu, ale také
v centrále Renaultu, industriAll Europe
i IndustriALL Global Union.
(jom)
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Okénko do regionu | Radek Zákon vedoucí RP Ústí nad Labem

Ústecký a Liberecký kraj
Přehled regionů
Naše Regionální pracoviště
OS
KOVO
v Ústí nad Labem
(RP UL) zajišťuje na základě Radou KS Libereckého a Ústeckého
kraje (Rada KS) schválených plánů činnosti
svoji metodickou, konzultační a poradenskou činnost pro 80 základních organizací OS KOVO (ZO) ve čtyřech volebních obvodech (VO), a to včetně běžné
agendy a zajištění činnosti jednotlivých
ZO a jejich členů.
V současnosti je v těchto dvou krajích organizováno zhruba 7 000 členů OS KOVO
dle § 12 Stanov OS KOVO z celkových přibližně 8 000 členů. Za rok 2019 bylo do
těchto ZO přijato 882 nových členů dle
§ 12 Stanov OS KOVO. V současnosti nemáme žádné seskupení členů.
Rady KS stanovily mimo priority
OS KOVO na následující období pro rozvoj činnosti OS KOVO v regionech Ústeckého a Libereckého kraje další oblasti
zájmu takto:
1) Podpora zajištění odpovídajícího
nárůstu mezd v rámci kolektivního
vyjednávání
2) Podmínky pro zaměstnance v době
pandemie COVID-19
3) Aktualizace interních dokumentů
ZO a jejich harmonizace s veřejným
rejstříkem a Trewis
Bohužel jsme vlivem vládních omezení
nemohli uskutečnit v prvním pololetí
2020 některé vzdělávací akce pro funkcionáře a členy našich ZO a také musela
být zrušena jarní společná konference
KS Libereckého a Ústeckého kraje. Uvidíme, jak se situace v ČR bude nadále
vyvíjet, a podle aktuálního stavu budeme připravovat a realizovat vzdělávání
ve druhém pololetí tohoto roku.
Obdobná omezení postihla i konání
a pořádání sportovních nebo volnočasových aktivit, ve kterých se zapojují
členové ZO a pracovníci RP UL.
Situace ve firmách a jejich odborových organizacích
Současná ekonomická situace zaměstnavatelů v našich regionech se zatím
odráží zejména na regulaci agenturního zaměstnávání, zřídka již na snižování počtu kmenových zaměstnanců.
Další vývoj však predikuje u řady zaměstnavatelů spíše mírné, nicméně

FOTO: RP UL

ještě dlouhodobě stabilizované snižování objemu zakázek a výroby, což
pravděpodobně povede k dalšímu
propouštění. O této situaci pravidelně
s dotčenými ZO komunikujeme a konzultujeme jejich další postup včetně
zajištění pracovních, mzdových a sociálních podmínek zaměstnanců.
Součinnost a spolupráce mezi jednotlivými ZO a jejich zaměstnavateli je až na
výjimky zcela standardní a na profesionální úrovni.
Pro rok 2020 jsme poskytli přímou
účast při kolektivním vyjednávání přibližně u 25 kolektivních smluv. Nejhorší situace v kolektivním vyjednávání
je v současné době u zaměstnavatele
Dräger Klášterec n. O., kde se nedaří
dojednat kolektivní smlouvu již skoro
12 měsíců. Nově se situace ještě zkomplikovala založením další, nezávislé
odborové organizace, která je složena
zejména z manažerů zaměstnavatele.
Tato nová odborová organizace nyní
zablokovala jednání před zprostředkovatelem a na základě jejího požadavku
bylo odloženo i další jednání o návrhu
kolektivní smlouvy se zaměstnavatelem o další měsíc.
Celá situace je konzultována s vedením
OS KOVO a řešena společně s pracovníky RP UL, členy ERZ za ČR i členy ERZ
z Německa. Obrat ve vývoji spolupráce
a součinnosti s odbory je však zatím
u zaměstnavatele nevýznamný, spíše
vnímáme jeho aktivizaci proti činnosti
naší ZO.
U některých zaměstnavatelů jsme ještě
v rámci kolektivního vyjednávání a příprav nových návrhů kolektivních smluv
zaznamenali snahu o současné pozastavení vzájemných jednání o vývoji
mezd a dalších benefi tů pro rok 2021.
Zde se snažíme doporučovat udržení
reálných hodnot z let 2019 a 2020 tak,

aby nedocházelo ke ztrátě již sjednaných a realizovaných výhod.
Co je nového na Regionálním pracovišti
V současnosti je profesní podpora v regionech pro naše členy a ZO zajištěna následovně: Pavla Kricnerová – účetnictví
a hospodaření pro ZO v Ústeckém a Libereckém kraji; Ing. Bohuslav Chudárek
– ekonomika, mzdy a kolektivní vyjednávání pro ZO v Libereckém kraji; Ing. Jiří
Friml – ekonomika, mzdy a kolektivní vyjednávání pro ZO v Ústeckém kraji; Viktor
Fürst – inspektor BOZP pro ZO v Ústeckém a Libereckém kraji; JUDr. René Švec
– právo a kolektivní vyjednávání pro ZO
v Ústeckém a Libereckém kraji; Mgr. Radek Zákon – vedoucí RP UL, kolektivní vyjednávání pro ZO v Ústeckém a Libereckém kraji (současně zastupuje OS KOVO
v Regionální radě ČMKOS Ústeckého kraje a je členem Poradního sboru Úřadu
práce pro Ústecký kraj).
Personální obsazení našeho RP UL
bude v dalším období procházet plánovanou obměnou způsobenou odchodem některých zaměstnanců do
důchodu.
Budova, ve které sídlí naše RP UL, má
i komerční obchodní prostory, kde
v jedné části (podkroví) je dlouhodobý
pronájem a v druhé části (přízemí – prodejna) v současné době končí dosavadní
nájemce a hledá se další využití tohoto
prostoru.
Přání na závěr
Jako vždy všem přeji hezký zbytek léta,
rozesmáté sluníčko, klidnou vodu a vítr
ve vlasech… A pokud budete mít čas,
náladu a chuť, navštivte nějaký pěkný
živý koncert a podpořte všechny muzikanty, zpěváky a další umělce!
Radek Zákon, vedoucí RP UL
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Novela ZP – dovolená a doručování písemností
Na konci června 2020 vyšla ve sbírce zákonů dlouho očekávaná novela zákoníku práce, která mění
některé významné instituty pracovního práva. Jaké změny přinesla?
Úprava dovolené
Změny se dočkala s účinností od
1. ledna 2021 úprava
výpočtu
dovolené,
kdy se mění koncept
přepočítávání dovolené ze dnů na hodiny. Cílem nově zavedeného způsobu
výpočtu a čerpání dovolené je zajištění spravedlivějšího čerpání dovolené, a to zejména vůči zaměstnancům
pracujícím v nerovnoměrně rozvržených směnách. Po novele se totiž bude
z dovolené odčerpávat pouze takový
počet hodin, kolik jich bylo na konkrétní směnu naplánováno. Pro ilustraci
– zaměstnanci, jehož délka pondělní
směny činí deset hodin a délka úterní
směny jen sedm hodin, se při dovolené, která připadne na pondělí, odčerpá z nároku na dovolenou deset hodin,
zatímco při úterní dovolené jen sedm
hodin.
Zároveň dochází k určitému zjednodušení výpočtu nároku na dovolenou,
ruší se totiž dvoukolejný režim dovolené za kalendářní rok a za odpracované dny, který je nyní nahrazen pouze
jednotným výpočtem vycházejícím
z počtu násobků odpracovaných stanovených týdenních pracovních dob,
přeneseně tedy ze součtu odpracovaných hodin.
Jedinou podmínkou nároku na dovolenou (resp. její poměrnou část) je nově
nepřetržité trvání pracovního poměru alespoň čtyř týdnů v kalendářním
roce. Splňujete-li tuto podmínku, můžete si již jednoduše dopočítat délku
dovolené v hodinách pomocí následujícího zjednodušujícího vzorce:

celkový počet
odpracovaných hodin
STPD

×

Co se týká překážek v práci, které jsou
pro účely dovolené považovány za výkon
práce, budou za výkon práce pro výpočet
dovolené považovány jen za předpokladu, že mimo tyto překážky zaměstnanec
odpracuje v kalendářním roce alespoň
12násobek stanovené týdenní pracovní
doby. Uvedené překážky se však mohou
započítat jakožto výkon práce jen do
součtu těchto náhradních dob, který nepřekročí 20násobek stanovené týdenní
pracovní doby, a to za kalendářní rok.
Budete-li tak např. v dočasné pracovní neschopnosti, která potrvá déle
než 800 pracovních hodin (20násobek
40hodinové stanovené týdenní pracovní doby), bude vám jakožto odpracovaná doba započítáno pouze uvedených
800 hodin. To se ovšem netýká dočasné pracovní neschopnosti vzniklé v důsledku nemoci z povolání nebo pracovního úrazu, tyto doby se započítávají
bez omezení.
I přes veškeré změny u dovolené však
lze shrnout, že pro zaměstnance pracující pravidelně od pondělí do pátku při
neměnných osmihodinových směnách
se v zásadě nic nemění. U těch ostatních dojde ke spravedlivějšímu a jasnějšímu čerpání dovolené. Stejně tak
i zákonnou základní výměru dovolené
ve výši alespoň čtyř týdnů ponechala
novela nezměněnou.
Doručování písemností
Mimo změn týkajících se dovolené novela upřesnila taktéž způsoby doručování
písemností, které se týkají zejména vzniku/změny/zániku pracovního poměru.
Stále platí, že takové písemnosti je nutné doručit do vlastních rukou.

počet týdnů dovolené x STPD
52

=

počet hodin
dovolené

* celkový počet odpracovaných hodin = předpokládaný počet odpracovaných hodin do
konce kalendářního roku
* STPD = stanovená týdenní pracovní doba – (obecně činí 40 hod. týdně; u dvousměnných
37,75; u třísměnných 37,5 hod. týdně)
* počet týdnů dovolené = obecně čtyři týdny, nyní vcelku časté poskytování pěti týdnů

Chce-li tedy zaměstnavatel doručit
zaměstnanci výše uvedenou písemnost, musí v prvé řadě být doručována do vlastních rukou zaměstnanci
přímo na pracovišti. Až pokud takové
doručení nebude možné, může si zaměstnavatel libovolně zvolit některou
z následujících variant, a to doručit
písemnost zaměstnanci kdekoli jinde, kde jej zastihne, využít doručení
elektronickou sítí, využít poštovního
doručovatele nebo datovou schránku. Doručování datovou schránkou
zaměstnance je ovšem možné, jen pokud k tomu zaměstnanec udělí písemný souhlas.
Ohledně doručování prostřednictvím
poštovního doručovatele proběhla
změna spočívající v přenesení části odpovědnosti na zaměstnance. Zaměstnavatel je totiž povinen doručovat
pouze na adresu, kterou mu zaměstnanec oznámil. Je tak na zaměstnanci,
aby sděloval vždy svou aktuální adresu. Rovněž proběhlo pozměnění nastavení tzv. fikce doručení. Nebude-li
poštovní doručovatel úspěšný při doručování, bude se písemnost brát za
doručenou uplynutím 15 dnů ode dne
uložení na poštu.
Změny proběhly i u doručování písemností směrem k zaměstnavateli. Po novele platí, že pokud zaměstnavatel odmítne převzít doručovanou písemnost
nebo její doručení jinak zmaří, považuje
se taková písemnost za doručenou. Vítanou změnou je možnost doručování
zaměstnavateli formou datové schránky, k čemuž se nevyžaduje jeho souhlas
a zároveň je písemnost považována za
doručenou dnem jejího obdržení v datové schránce.
Další změny
Kromě výše uvedeného proběhly v zákoníku práce i další změny. Patří mezi
ně např. vznik sdíleného pracovního
místa, které cílí na větší míru zapojení zaměstnanců s kratšími pracovními
úvazky a na skloubení pracovního a rodinného života. Dále proběhly i změny
v oblasti odškodňování zaměstnanců
za škodu a nemajetkovou újmu, pružné
pracovní doby nebo upřesnění záležitostí souvisejících s přechodem práv
a povinností.
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Právo | Ing. Bc. Alena Paukrtová, specialista OS KOVO

Změny v odškodňování pracovních úrazů
a nemocí z povolání
Novela zákoníku práce vydaná ve Sbírce zákonů pod číslem 285/2020, která vstoupila v platnost
30. července, přinesla několik zajímavých změn. Některé novinky se dotýkají i problematiky odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání. Nová úprava vejde v platnost od 1. ledna příštího roku.
První novinkou je, že
byla zavedena zcela
nová náhrada, a to
„jednorázová náhrada nemajetkové újmy
při zvlášť závažném ublížení na zdraví
zaměstnance“ (§ 271f ZP). Zákoník práce, na rozdíl od občanského zákoníku,
dosud tuto náhradu neznal, a došlo
tak k odstranění nedůvodných rozdílů.
Tato náhrada bude poskytována spíše
výjimečně, a to v případech nejtěžšího
zdravotního poškození, jako jsou komatózní stavy, závažná poškození mozku nebo ochrnutí výrazného rozsahu.
Jde o následky srovnatelné s usmrcením osoby, tedy případy, kdy je smutek a strach blízkých osob srovnatelný
s pocity po úmrtí blízké osoby, jak se
píše v důvodové zprávě. Tato náhrada
bude příslušet manželovi, partnerovi,
dítěti a rodiči zaměstnance, který utrpěl zvlášť závažné ublížení na zdraví,
případně i dalším osobám v poměru
rodinném nebo obdobném, které újmu
zaměstnance pociťují jako újmu vlastní.
Výši náhrady ZP nestanovuje.
Další změna se týká náhrady přiměřených nákladů spojených s pohřbem,
a to konkrétně nákladů na zřízení
pomníku nebo desky v případě smrti
zaměstnance v důsledku pracovního
úrazu nebo nemoci z povolání (§ 271g
ZP). Dosud byla tato náhrada v zákoně stanovena pevnou částkou a její
poslední výše činila „nejméně 20 tis.
Kč“. Nově bude tato náhrada stanovena jako nejméně jedenapůlnásobek
průměrné mzdy v národním hospodářství zjištěné za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém na
tuto náhradu vznikne právo. Konkrétní výši průměrné mzdy bude MPSV
vyhlašovat sdělením uveřejněným ve
Sbírce zákonů. Kdybychom tedy vzali
v úvahu průměrnou mzdu za první až
třetí čtvrtletí roku 2019, činila by výše
náhrady podle nových předpisů aktuálně nejméně 50 144 Kč. Částka se
bude každoročně měnit v závislosti na
vývoji průměrné mzdy, bude se tedy
automaticky přizpůsobovat cenové
realitě.

FOTO: Pixabay

Jednorázová náhrada nemajetkové
újmy pozůstalých nahrazuje dosud používaný termín „jednorázové odškodnění pozůstalých“. Tato náhrada bude
i nadále příslušet manželovi, manželce, partnerovi či partnerce zemřelého, jeho dětem a rodičům, nově však
případně i dalším osobám v poměru rodinném nebo obdobném, které
smrt zaměstnance pociťují jako vlastní
újmu, avšak za podmínky, že tyto osoby vznik nemajetkové újmy v konkrétním případě prokáží (pro tyto osoby
neplatí minimální výše náhrady stanovená v ZP). Náhrada bude však nově
příslušet dětem zaměstnance nezávisle na tom, zda jsou zaopatřené či nezaopatřené. Úprava vychází, jak je psáno
v důvodové zprávě, ze skutečnosti, „že
duševní útrapy dětí z úmrtí otce nebo
matky nelze vázat a podmiňovat jejích
nezletilostí a nezaopatřeností, ale rodinným vztahem k otci / matce, který
je vztahem celoživotním. Stejně tak je

tomu v případě vztahu rodičů k jejich
dětem“.
Minimální výše této náhrady je v zákoně stanovena opět ve vazbě na průměrný výdělek, bude se tak každý rok měnit. Minimální výše náhrady se rovná
dvacetinásobku průměrné mzdy v národním hospodářství zjištěné za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku
předcházejícího kalendářnímu roku, ve
kterém právo na tuto náhradu vzniklo.
Podle stávajících předpisů by dnes náleželo odškodnění jednomu pozůstalému ve výši minimálně 240 000 Kč, při
použití nového výpočtu by aktuálně
tato částka činila 668 580 Kč. Náhrada
přísluší každému pozůstalému zvlášť,
vypočtenou částku tedy obdrží jak
manžel/ka nebo partner/ka, tak dítě
nebo rodič, pouze s tím omezením, že
pokud je náhrada vyplácena oběma rodičům, vyplatí se každému z nich polovina této částky.
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Roušky na pracovišti
Náš zaměstnavatel – strojírenská firma v Plzni s více než patnácti sty zaměstnanci – vydal nařízení pro
všechny pracovníky, že jsou povinni nosit ochranné prostředky dýchacích cest (roušky) v měsíci srpnu,
i když plošná povinnost v našem kraji není dána. Jaký právní důvod má zaměstnavatel k vydání tohoto
nařízení?
K. K., Druztová
Nařízení zaměstnavatele o tom, že všichni jeho zaměstnanci
jsou povinni nosit
v zaměstnání ochranné prostředky
dýchacích cest (roušky) vychází pravděpodobně ze současné epidemiologické situace, ale je vydáno v době, kdy
není vyhlášen nouzový stav ani není
rozhodnuto orgánem veřejného zdraví
o plošné povinnosti občanů nosit roušky na určitém území, ve vašem případě v Plzeňském kraji či na konkrétním
území města či obce. Za předpokladu
existence tohoto plošného nařízení by
zaměstnavatel nemusel vydávat vlastní
nařízení pro okruh svých zaměstnanců.
Ukládání povinností zaměstnancům
zaměstnavatelem se řídí zejména zákoníkem práce a jednotlivými ustanoveními tohoto právního předpisu. Jelikož
povinnost zaměstnanců nosit roušky
v zaměstnání lze podřadit pouze do oblasti BOZP, musí zaměstnavatel naplnit
určité zákonné povinnosti.
Zaměstnavatel má povinnost zajistit
bezpečnost a ochranu zdraví při práci
a přijímat opatření, která mají ve svém
důsledku předcházet rizikům. Rizika
se v souvislosti s šířením onemocnění
Covid-19 mohou lišit, a to v závislosti na povaze provozu, velikosti, místě
a s ohledem na místní výskyt onemocnění Covid-19. Dále musí zaměstnavatel zhodnotit i to, zda nelze bezpečnost
zaměstnanců zajistit jiným způsobem,
např. dostatečnými odstupy zaměstnanců, prací z domova apod. Po vyhodnocení rizik se může zaměstnavatel
rozhodnout vydat nařízení o používání
konkrétních ochranných prostředků dýchacích cest (roušek či respirátorů). Každé toto rozhodnutí je ale až tím nejzazším prostředkem. Zaměstnavatel musí
postupovat na základě zpracované dokumentace BOZP, kdy součástí této dokumentace musí být i seznam osobních
ochranných prostředků na základě vyhodnocení rizik a konkrétních podmínek
práce a pracovišť zaměstnavatele. Další
povinností zaměstnavatele je projednání těchto bezpečnostních opatření s odborovou organizací (zástupci zaměstnanců), a to předem před jejich přijetím.

Aby bylo toto opatření – nařízení nošení
ochranných prostředků dýchacích cest
(roušek, respirátorů) – pochopeno ze
strany zaměstnanců, měl by zaměstnavatel o tomto opatření srozumitelně
informovat zaměstnance, kterých se
toto opatření bude týkat. V souvislosti
s tímto opatřením a informací pro zaměstnance musí zaměstnavatel vypracovat systém, který upraví konkrétní
podmínky používání těchto prostředků.
Jedná se např. o jejich vydávání, skladování, soustřeďování odpadu apod. Další zásadou, která vychází z konkrétních
ustanovení zákoníku práce, je i to, že
tyto osobní ochranné prostředky musí
zaměstnavatel poskytovat zaměstnancům bezplatně a jejich poskytování nesmí být nahrazeno finančním plněním.
V souvislosti s vyhodnocením rizik musí
přijmout i další konkrétní opatření, a to
přímo ke konkrétní práci a prostředí,
kde je práce vykonávána, aby tímto
opatřením ještě více neohrozil zdraví
zaměstnanců. V této souvislosti musí
přijmout další opatření, aby eliminoval
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ztížené pracovní podmínky zaměstnanců způsobené nošením roušek (horké
provozy apod.). Tímto opatřením je
např. zavedení pravidelných bezpečnostních přestávek a s tím spojená
opatření, kdy budou moci zaměstnanci
na omezenou dobu roušku či jiný prostředek odložit (zabezpečit místo, kde
lze dodržet bezpečné rozestupy apod.).
Zaměstnanci jsou povinni toto nařízení zaměstnavatele plně respektovat za
předpokladu, že jsou naplněny výše
uvedené podmínky. Pokud nejsou
ochotni toto nařízení naplňovat, platí
zde všechna možná opatření jako u jiných osobních ochranných prostředků,
které musejí zaměstnanci na základě
vyhodnocení rizik na svém pracovišti
používat. Může se stát, že zaměstnanec
nemůže ze zdravotních důvodů ochranné prostředky dýchacích cest používat
např. z důvodu plicního onemocnění,
kožní reakce apod. Tuto skutečnost
musí zaměstnanec doložit odpovídající lékařkou zprávou. Potom bude na
zaměstnavateli zajistit tomuto zaměstnanci takové pracovní prostředí, kde by
mohl práci vykonávat tak, aby nepoužíváním těchto osobních ochranných
prostředků neohrožoval své zdraví, případně zdraví svých spoluzaměstnanců.
Jedná se např. o samostatné místnosti,
práci v dostatečném odstupu od dalších zaměstnanců apod. Když není zaměstnavatel schopen toto opatření zajistit, bude se jednat o překážku v práci
na straně zaměstnavatele, při které náleží zaměstnanci náhrada mzdy ve výši
průměrného výdělku.
Vydání nařízení zaměstnavatele o povinnosti zaměstnanců nosit v zaměstnání roušky či jiné ochranné prostředky dýchacích cest je velikým zásahem
zaměstnavatele do osobní integrity
zaměstnanců. Z tohoto důvodu musí
zaměstnavatel vždy postupovat v souladu s právními předpisy, v tomto případě předpisy upravujícími BOZP. Z jiného důvodu toto konkrétní opatření
zaměstnavatel vydat nemůže, pokud by
se na této povinnosti nedohodl s každým jednotlivým zaměstnancem, a to
podle ustanovení § 4a odst. 2) věta za
středníkem.
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Šmejdi pokoj nedají a nedají
Před několika lety proběhlo v médiích upozornění na šmejdy, kteří se vzdali prodeje po domech
a přesunuli se do supermarketů. Potom jsem je nikde neviděla. Minulý týden jsem však při odchodu z nákupu v brněnském supermarketu opět na jednoho šikovného mladého muže narazila. Své
místo neměl označené. Na dvou kovových židlích umístěné podivné polštářky, prý masážní, bez
kterých se nedá žít. Schválně jsem si na jednu z židlí sedla. Chvilku mě mladý klučina nervózně
pozoroval a pak mi řekl, abych si vyskočila! Chtěla jsem slušně ukázat povolení, které mu dovoluje
ve vestibulu obchodu provádět tuto činnost. Neukázal, prý má povolení od vedoucího prodejny.
Bylo by možné varovat spotřebitele? Jednání vedoucího by bylo velmi zarážející vzhledem k tomu,
že v době nebezpečí nákazy z těchto prostor odstranili lavičku pro zákazníky, ale nikomu nevadilo,
že prodejce okolo sebe shromažďoval lidi.
A. S., Brno

FOTO: Pixabay

Také jsem si všimla nešvaru spočívajícího v tom, že tito lidé zřejmě chtějí
vylepšit svůj rozpočet, bohužel opět
na úkor ostatních. Zkoušejí nové praktiky i paměť spotřebitelů. Máte pravdu,
že cca před čtyřmi lety se tento nešvar
probíral v TV i tisku. Problém supermarketů a těchto šmejdů je klasický
a plynule navazuje na ten před několika lety. Nejde o ojedinělý „návrat“.
Dalším podrazem, který se nyní šíří,
jsou tzv. energetičtí šmejdi nutící spotřebitelům „levnější energii“ kvůli koronaviru. Nejde jim však o spotřebitele,
ale o provizi. Jsou opravdu přizpůsobiví a schopní zneužít všeho. Spotřebitele ohlupují tím, že prý získali dodavatele energie, který snížil cenu, protože
chápe následky koronaviru. Neuvádějí
však, že zatím jsou to jen sliby. Že nová
smlouva nemusí být pro konkrétního
spotřebitele zrovna tou výhodnější.
Prodejci stačí, když mu podepíšete
smlouvu, za niž dostane provizi. Pozor
i na „nezávazné aukce“! Velký pozor!
Pokud odmítnete sjednaného dodavatele, máte před sebou mega problém,

neodstoupíte-li do 14 dnů od podpisu
smlouvy. Proč také, když je nezávazná?
Většina spotřebitelů uloží smlouvu do
šuplíku a více se jí nevěnují. A to až do
doby, kdy jim třeba po roce dojde výzva,
aby změnili svého dodavatele a přešli
k dodavateli vybranému na základě
aukce. Pak začnou shánět informace
a zjistí, že nemůžou nic dělat, neboť
neodstoupili v zákonné lhůtě 14 dnů.
Hrozí jim pokuta od současného dodavatele a taktéž od toho, komu podepsali
smlouvu na nového dodavatele. Pokuta bývá uvedena nejen ve smlouvě, ale
i v obchodních podmínkách.
Znovu pozor! Mohou tak učinit i bez
vašeho informování, pokud je k tomu
pověříte svojí plnou mocí. Tu se jim
úspěšně daří od spotřebitele získat
pod slibem, že všechno zařídí bezplatně za něho. Rádi zasílají nabídky dalších vybraných dodavatelů opakovaně
a poté vymáhají další pokuty za nedodržení smlouvy v rámci tzv. nezávazné
smlouvy v aukci.
Jak se bránit? Pokud prodejce či pořadatele aukce nevypoklonkujete hned,

pak před popisem jakékoli smlouvy
doporučuji prodejce požádat o kopii,
několikrát si ji přečíst (před podpisem!)
a nejlépe ji projednat s odborníkem.
Pokud je prodejce solidní, nemůže mu
toto vadit a vy máte právo se se smlouvou řádně seznámit a prověřit si ji. Pokud vám ji nechce poskytnout, vyhráli
jste, s jeho čestností to nebudu zrovna
růžové!
Dohledovým orgánem nad šmejdy
v supermarketech je Česká obchodní
inspekce. Podrobné informace najdete na www.coi.cz. Poskytuje i poradenskou činnost. Nejlepší obranou
je si vůbec takové „prodejce“ nepustit
k tělu a ihned odejít. Jejich zboží bývá
totiž nekvalitní a předražené! Neuvádí dopředu předepsané informace.
Mnohdy nenajdete ani osobu a pokyny k reklamacím apod. Pokud jde
o smlouvy v energetické oblasti, můžete se obrátit na Energetický regulační úřad (ERÚ). Bližší informace jsou na
www.eru.cz. Tato možnost se jeví jako
lepší než využít možnost řešení soudní cestou.
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Nevítaný host dorazil do našich zahrad poprvé před 30 lety
Pokud se podíváme na statistiky nejčastěji vyhledávaných slov na internetu, zjistíme, že výrazy „slimáci“ nebo „hubení
slimáků“ si vůbec nevedou špatně. Uživatelé internetu se o ně zajímali nejvíce v červnu, začátkem srpna se k tématu
znovu začali skokově vracet. A čím to, že si tento slizký bezobratlý živočich vysloužil opakovaně tolik pozornosti? Může
za to jeho bezmezná žravost, odolnost a extrémní schopnost reprodukce. Upřesněme, že pokud mluvíme o slimácích,
máme vlastně na mysli trochu jiného tvora – plzáka. Rozdíl mezi oběma živočichy je jen nepatrný, spočívá v rozdílném
umístění dýchacích otvorů. Plzáci jej mají v přední části štítu, slimáci v zadní. V souvislosti se zničenou úrodou rostlin
a plodů pak konkrétně jde zejména o plzáka španělského (Arion vulgaris).

Posel globalizace

To, co v tropických krajinách páchají na
úrodě hejna žravých sarančat, dokáže
v našich podmínkách nepůvodní druh plzáka, který k nám přicestoval ze Španělska. Úzkostlivě opečovávanou úrodu dokáže zpustošit během několika dní. Nebo
spíše nocí, protože tento nepohledný
elastický živočich se na drancování našich zahrad vydává až po setmění.
S trochou nadsázky jej můžeme označit za plod globalizace. Ze své hispánské domoviny se vydal dobývat Evropu
někdy v polovině 50. let. Expediční firmy v zásilkách zemědělských produktů
plzáka španělského expresně dopravily na území, kam by jinak doputoval
až za stovky let, nebo vůbec. Do České
republiky se dostal v začátcích 90. let,
jakmile se země otevřela dovozu zboží ze západní Evropy. Už několik let se
kvůli němu mračí dokonce i farmáři na
jihu Spojených států, kam jej přivála
vlna globalizovaného obchodu. Plzák
španělský v nových teritoriích nemá
přirozené nepřátele. Proto mu u nás,
stejně jako kdekoli jinde, kyne zářná
budoucnost. A ta je přímo úměrná škodám na zemědělské produkci.

Slizká armáda

Jediný exemplář plzáka španělského
spotřebuje za sezónu zhruba kilogram
organické hmoty a zplodí přes dvě stě
potomků. Přibližně od poloviny srpna až do konce podzimu, v závislosti
na teplotách, pak klade vajíčka. Z nich
se líhnou noví jedinci buď ještě téhož
roku, nebo až v další sezóně, jakmile se
teploty začnou přibližovat k 10 °C. Tváří
v tvář pomalé, ale neodbytné armádě
hnědorezavých plžů ztrácejí leckteří
majitelé pozemků nervy. „Za hodinu
a půl jsem na zahradě naší chaty nasbírala 1600 slimáků, pak jsem to vzdala.
Smířila jsem se s tím, že letos žádné
okurky, dýně ani papriky z vlastní zahrady mít nebudu a příští rok už radši
nevysadím nic. Sežrali dokonce i afrikány, které jsem vysázela, protože mají
odpuzovat škůdce,“ svěřuje se se svou
zkušeností osmačtyřicetiletá majitelka
chaty vzdálené 50 km od Prahy.
Pokud přepočítáme počet ulovených
plzáků v tomto konkrétním případě
na předpokládané množství potravy,

kterou by během sezóny pozřeli, dospějeme k úctyhodnému číslu 1,6 tuny.
Zajímá vás, kolik potomků by tento
batalion během jediného roku zplodil? Pak prostě vynásobte jejich počet
číslem 200 nebo spíš 250. V tomto případě tedy 1600 × 200 nebo 250. Vyjde
vám 320 000, případně 400 000 nových
plžích jedinců.

Humánněji nebo krutě, teď je
poslední příležitost

Od srpna až do podzimu plzáci kladou
vajíčka do úkrytů v zemi. Majitelé zahrad mají tedy poslední šanci, jak jejich populaci snížit. Osvědčených, ale
i méně osvědčených rad je víc, některé
jsou velmi brutální, jiné smířlivější. Je
na vás, jaký postup zvolíte.

JEDY:

Ferramol – obsahuje relativně bezpečný fosforečnan železitý, takže
pokud se rozhodneme pro chemické
prostředky, měl by tento přípravek být
prostředkem první volby.
Vanish Slug Pellets – přípravek obsahuje metaldehyd, a přestože je velmi
účinný, bude lépe, když se přípravkům
s jeho obsahem raději vyhneme. Je to
látka toxická nejen pro plže, ale i pro
řadu dalších živočichů.
Mesurol Schneckencorn – jeho použití byste měli velmi dobře zvážit. Obsahuje methiocarb, který zabíjí nejen
slimáky, ale i včely a vodní živočichy,
takže může napáchat mnohem více
škod než užitku.
Sůl – je sice účinná, ale musíte ji aplikovat přímo na jednotlivé plže, takže
jste na tom stejně, jako byste je sbírali
vlastnoručně.

BIOLOGICKÉ ZBRANĚ:

Nemaslug – obsahuje parazitické hlístice, které slimáky a plže hubí. Tato volba je nejvhodnější na mladé jedince,
nevýhodou je vyšší cena. Odměnou
vám ale bude vědomí, že na zahradě
nezpůsobíte ekologickou apokalypsu.
Ježci, žáby, ropuchy, kachny a slepice – jsou k likvidaci plžů přímo stvořeni,
takže pokud se na vašem pozemku vyskytují, gratulujte si.

PASTI:

PET láhve s návnadou – do plastové
láhve vyřízněte otvor, láhev zakopejte
do zeminy tak, aby okraj vyčníval zhruba 2 cm nad okolním povrchem, z jedné třetiny naplňte pivem. Místo piva lze
použít oslazenou vodu a kvasnice, případně vodu s kouskem melounu.

SMÍŘLIVÁ ŘEŠENÍ:

Kovové zábrany – některé zdroje tvrdí,
že zábrany z měděného plechu nebo
pletiva, kterými obklopíte záhon, odpudí i neodbytné španělské plzáky.
Náhradní potrava – můžete zkusit
odlákat slimáky slupkami z melounu,
okurek, případně listy zelí či salátu,
které shromáždíte na odlehlejším
konci pozemku. Autoři této metody
však již nezmiňují, jak potom naložit
s přemnoženou kolonií dobře živených plžů.
Káva, česnek, mýdlo a ocet – zastánci přírodních způsobů boje proti škůdcům doporučují posypat ohrožená
místa zahrady mletou kávou, pokropit
vodou s česnekem, cibulí, případně
rozlít po obvodu záhonu mýdlovou
vodu nebo roztok octa.
Text a foto: Hana Kubová

Up Česká republika
se specializuje
na zaměstnanecké
benefity. Teď vytvořila
nový věrnostní
program Up Club. Jeho
cílem je především
motivovat zaměstnance
k pravidelným
návštěvám restaurací
a pomoci restauratérům
oživit jejich byznys,
kterým otřásla
koronavirová krize.

Up Česká republika spouští Up Club,
největší věrnostní program
v gastro segmentu
Už během nouzového stavu reagovala společnost rychle na změny a do svého vyhledávače
doplňovala restaurace, které prodávali například přes výdejní okénko. A teď spouští rovnou nový věrnostní klub.
„Restaurace nyní potřebují své zákazníky více
než kdy jindy, aby zase mohly nastartovat svůj
byznys. Ačkoliv mnohé z nich fungovaly i v nouzovém režimu a našly si cestu k zákazníkům
díky výdejním okénkům či rozvozu, tržby drtivé
většiny z nich klesly na hranici existence,“ říká
Stéphane Nicoletti, generální ředitel společnosti Up Česká republika, a pokračuje:
„Po spuštění vyhledávače restaurací s okénkovým provozem a rychlejším proplácení stravenek je věrnostní program další etapou naší
pomoci restauracím.“

KAŽDÝ JEDENÁCTÝ OBĚD ZDARMA

Každý, kdo v restauraci utratí 100 Kč a zaplatí
je eStravenkou, získá 10 bodů. Při nasbírání 100 bodů mu připíše Up Česká republika
na účet eStravenky 100 Kč v podobě kreditu. Prakticky tak získá každý jedenáctý oběd
zdarma. Stav svého věrnostního účtu, aktuální zůstatek na eStravence či denní zůstatek na eStravence mohou zákazníci sledovat
i v mobilní aplikaci.
Cílem nového věrnostního programu je vedle
podpory restaurací snaha o co nejsmysluplnější využití příspěvku zaměstnavatele na stravování. „Věrnostním programem Up Club chceme

motivovat zaměstnance, aby se kvalitní oběd
stal trvalou součástí jejich polední přestávky,“
popisuje Petra Prchlíková, obchodní ředitelka společnosti Up Česká republika. Program
je zároveň další motivací pro přechod firem
a jejich zaměstnanců z papírových stravenek
na elektronické či digitální řešení.

PŘES 10 000 RESTAURACÍ
A PROVOZOVEN

Do programu Up Club jsou automaticky zapojeny veškeré gastro provozovny a restaurace, které akceptují eStravenku. S počtem
restauračních zařízení přesahujícím 10 000 se
tak jedná o největší věrnostní gastro program
u nás. Jeho vývoj trval několik měsíců a po fázi
interního testování se nyní program bude postupně otevírat všem zaměstnavatelům a jejich
zaměstnancům používajícím kartu eStravenka
k úhradám svých obědů. Ti jej v této podobě
budou moci využívat již od začátku června.

DO BUDOUCNA I PROGRAMY NA MÍRU

Současná podoba programu není konečná.
Do budoucna je v plánu především aktivnější
zapojení samotných restaurací. Ty budou moci
do programu vstoupit a nabídnout potenciálním hostům vyšší hodnotu bodů při útratě
realizované v jejich provozovně. Restaurace
díky tomu získá nový nástroj, jak přilákat hosty
do své restaurace například i v určité konkrétní
dny nebo časové úseky. V plánu je také příprava několika různých věrnostních schémat
pro konkrétní partnerské provozovny.

www.upcz.cz
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Tipy na výlet
Objevujte s námi zajímavá místa a památky České republiky, které vás rozhodně
přesvědčí o tom, že žijeme na jednom z nejkrásnějších míst planety
Technické památky lákají k návštěvě
Česká republika nabízí mnoho hradů, zámků či přírodního bohatství.
Krásné jsou ale i naše technické památky, v současné době je jich registrováno více než dva tisíce. Které
z nich byste určitě neměli opomenout?
FOTO: jested.cz

FOTO: Jiří Zerzoň

Do dolu nebo do koksárny
Těžba v dolech se u nás utlumuje, díky
tomu je lze poznávat coby svébytnou
a zajímavou památku. Na prohlídku
se vydejte například do Vítkovic, kde
najdete důl Hlubina, koksovnu a vysoké pece, které se staly místním nezaměnitelným poznávacím znamením.
V létě se tu konají za normálního stavu
festivaly, památka je ale přístupná po
celý rok. Prohlídka areálu trvá přibližně 100 minut, koná se vždy v sudou
hodinu. Zvolit si můžete i adrenalinový
okruh, který vás zavede až do výšky
80 metrů! Díky věži Bolt Tower se vám
navíc naskytne krásný rozhled na Ostravu a její okolí. Navíc si lze dát třeba
kávu či si objednat speciální prohlídku
se sklenkou sektu. Mimochodem věž je
pojmenovaná po atletovi Usainu Boltovi, který v Ostravě závodil a nástavbu na věži pokřtil. V dalším okruhu se
projedete skipovým výtahem po trase
do vysoké pece. Uhelný okruh provede návštěvníky územím dolu Hlubina,
v budově Strojovny je možné si prohlédnout unikátní těžní stroj.
Na vysílač Ještěd
Vysílač na Ještědu byl postaven ve
výšce 1012 m n. m. Ve věži se nachází
nejenom vysílač, ale také restaurace
a hotel. Z restaurace získáte jedinečný výhled díky obřím oknům, takže se

nabízí ochutnávat místní speciality a zároveň se kochat pohledem na úchvatné okolí. Věž je dílem architekta Karla
Hubáčka, který pamatoval na každý
detail. Vysílač navrhl v 80. letech, původně zde stála horská chata, kterou
zničil v 60. letech požár. Stát proto vypsal soutěž na novou dominantu hory
nad Libercem, kterou vyhrál Karel Hubáček. Navrhl totiž vysílač, restauraci
a hotel umístit do jednoho objektu.
Stavba započala v roce 1966, použito bylo mnoho revolučních materiálů
a technologií. Karel Hubáček získal za
tuto stavbu mnoho ocenění, byla dokončena až v roce 1973. Po revoluci se
Ještěd potýkal s obrovskými problémy,

FOTO: jested.cz

několik let byl dokonce zavřený a jeho
majitel začal rozprodávat původní vybavení. Nyní objekt patří Českým radiokomunikacím, které se snaží o jeho
obnovu a rekonstrukci.
Větrný mlýn na Hodonínsku
Větrné mlýny máme spojené spíše
s Holandskem, takže vás možná překvapí, že podobnou památku najdete
také u nás, konkrétně na Hodonínsku
na nezalesněném hřbetu Bílých Karpat nad obcí Kuželov, jihozápadně
od Velké nad Veličkou. Mlýn, který
má kuželovitou kamennou konstrukci s otočnou střechou se šindelovou

krytinou a čtyřmi křídly větrného
kola, pochází z roku 1842. Je známý
z filmů, zahrál si v pohádce O statečném kováři. S mletím se zde skončilo až v roce 1946. Od 70. let je mlýn
přístupný veřejnosti, navštěvuje se až
do října. Vstupné činí pouhou padesátikorunu, dozvíte se o mlynářství,
prohlédnete si zemědělské náčiní
a zjistíte, jak vypadalo typické horňácké bydlení. Mlýn se nachází ve výšce
382 m n. m. a jeho okolí vybízí ke krásným procházkám.

FOTO: Ladislav Válek

Přehrada jako z pohádky
Vodní elektrárna nemusí vždy vypadat
jako moderní stavba, taková přehrada
Les Království v Bílé Třemešné na Turnovsku vypadá jako hrad z pohádky.
Loni přehrada oslavila sto let od kolaudace. Mostní konstrukce byla postavena v pseudogotickém slohu, takže
působí velmi harmonicky. Podnětem
pro stavbu přehrady byla katastrofální povodeň na konci předminulého
století. Stavba proběhla v letech 1910
až 1919. Technologie na stavbu dodaly
firmy Křižík a Kolben. Nad přehradou
se projdete po mostě, díky kterému
si užijete monumentální výhledy do
okolí. Přehrada se nedávno rekonstruovala, její věže se opravovaly za použití
původních materiálů, nyní je v plánu
vybudování parkoviště. U elektrárny funguje výborné občerstvení, jde
o vyhledávaný cíl cyklistů. Navštívit lze
také Štěrbovu vilu, kde žili bratři Štěrbovi, kteří nejkrásnější českou přehradu postavili. I tato vila je totiž unikátní
a ukazuje na genialitu svých tvůrců.
Celé okolí přehrady je velmi povedené
a láká k relaxu. U občerstvení je možné si například pohovět v houpacích
sítích, užijí si zde i děti a jde o ideální cíl
rodinné výpravy.
Michaela Kadlecová
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Správné znění tajenky z čísla 13: Hezké dny dovolených Vám přeje redakce. Správně luštila a potřebné štěstí při losování
měla Michaela Havrdová z Nahořan. Blahopřejeme! Získává výhru od vydavatelství Enigma, které připravuje naši křížovku a je
také vydavatelem časopisu Křížovky pro každého, jehož další čísla vycházejí 8. a 22. září. Na tajenku z tohoto čísla čekáme do
14. září 2020 na doručovací adrese redakce nebo na e-mailu novakova.miloslava@cmkos.cz.

