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Oceláři vyzvou vlády k záchraně odvětví i statisíců míst
S účastí nejméně tisíce lidí počítají organizátoři demonstrace na záchranu evropského ocelářství, která proběhne ve
čtvrtek 1. října v Dolních Vítkovicích. Akce je součástí Evropského akčního dne v ocelářství vyhlášeného evropskou
odborovou centrálou industriAll. Obdobné protesty se budou v tentýž den odehrávat i v dalších zemích Evropské unie.
Odbory chtějí touto akcí přimět Brusel i lokální vlády k přijetí opatření na záchranu ocelářského průmyslu. Tomu
v důsledku dovozů levné oceli z Číny reálně hrozí kolaps.

S ocelářstvím stojí i padá život celých regionů, nejen v Moravskoslezském kraji, ale i ve většině evropských zemí. 

„Evropa nesmí dovolit, aby byla závislá
na dovozech oceli. Potřebujeme vlastní
ocel pro zajištění bezpečnosti Evropy,
která je ve velké míře daná výkonností
a stabilitou evropského ocelářského
průmyslu, jenž je významně zasažen
současnou krizí,“ shrnuje situaci v evropském hutnictví Marcel Pielesz, předseda
ZO OS KOVO v Třineckých železárnách. „Příští rok v červnu končí platnost
safeguards - ochranných opatření omezujících dovoz oceli do EU. Pokud Evropská komise neprodlouží jejich platnost
na další období, bude to pro řadu evropských firem znamenat jejich likvidaci.
A to samozřejmě platí i pro ocelářství
v Moravskoslezském kraji,“ upozorňuje
Roman Ďurčo, šéf odborářů ze společnosti Vítkovice Steel.
„Jestliže otázku ocelářství nezačneme
okamžitě řešit, podepíšeme tím rozsudek nad stovkami tisíc evropských
zaměstnanců, kteří v tomto odvětví
přímo pracují nebo jsou na něj navázáni. Přestože v tuto chvíli řešíme téma

pandemie, odkládat kvůli ní řešení ocelářské krize by znamenalo přidávat další
obrovský problém k těm závažným problémům, které již máme,“ varuje před
nečinností evropských i národních politických elit předseda OS KOVO Jaroslav
Souček.
Demonstrace za záchranu hutnictví pod
společným sloganem „Evropa potřebuje
ocel, ocel potřebuje Evropu“ se odehrají
ve stejném termínu v řadě evropských
zemí. Jakou konkrétní podobu budou
mít, je na rozhodnutí organizátorů, jimiž
jsou jednotlivé národní odborové svazy
v kovoprůmyslu. „Ve stejný den a stejnou
hodinu se na mnoha místech v Evropě
setkají zaměstnanci ocelářských firem,
aby veřejně vyjádřili své obavy z likvidace
hutnictví,“ dodává Marcel Pielesz. Podle
jeho slov odbory přizpůsobí demonstraci aktuálním epidemiologickým podmínkám. „Očekáváme účast nejméně tisíce
lidí a rozhodně nechceme nikoho z nich
vystavit jakýmkoli zdravotním rizikům,
proto jsme organizaci tohoto mítinku
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projednali i s krajskou hygienou a jsme
s ní v kontaktu. Budeme respektovat
všechna nařízená opatření a doporučení hygieniků,“ ujistil předseda třineckých
odborářů.
„Chystaná akce je vzkazem evropským
strukturám i národním vládám, aby
začaly přijímat opatření na ochranu
evropského ocelářství. To vzhledem
k přísné ekologické legislativě v Evropské unii nemůže cenou konkurovat
dovozům z Číny, Turecka, Ukrajiny a dalších zemí, které mohou na evropský trh
dodávat ocel za dumpingové ceny jen
díky tomu, že je nesvazují žádná podobná omezení,“ dodává k pozici ocelářů
místopředseda svazu Libor Dvořák.
Demonstrace odborových svazů z kovoprůmyslu se podle původních plánů
měla odehrát přímo v Bruselu. Už loni
o tom jednali zástupci OS KOVO a jejich
slovenští a polští kolegové. Rozhodnutí přesunout akci na národní úrovně je
důsledkem obav z šíření nákazy.

(jom)
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Na Vysočině a Olomoucku proběhly konference
Zejména zprávou o činnosti KS OS KOVO
za uplynulé období a informacemi
o činnosti RR ČMKOS a tripartity Olomouckého kraje se zabývala konference
KS OS KOVO Olomouckého kraje. Ta

FOTO: RP Olomouc

proběhla společně se zasedáním zástupců ZO VO KS OS KOVO Olomouckého kraje v pátek 18. a sobotu 19. září
ve Slatinicích. Účastníci konference si
vyslechli mimo jiné aktuality OS KOVO,
které přednesl místopředseda OS KOVO
Ing. Pavel Komárek.
(mia)
Ve středu 23. září proběhla v Jihlavě Konference Krajského sdružení OS KOVO
kraje Vysočina, zúčastnilo se jí 30 z celkového počtu 59 delegátů. Na programu
jednání byla tentokrát i volba nového
člena předsednictva odborového svazu.
V II. kole byl do tohoto vrcholového
orgánu těsnou nadpoloviční většinou
17 hlasů zvolen Miloš Král, současný
předseda ZO a člen EPR VALEO. Ten
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nahradí Romana Benceho, který na
svou funkci v předsednictvu rezignoval.
(jom)

I přes koronakrizi chybí ve strojírenství zaměstnanci
Jakkoli to v souvislosti s koronavirovou
krizí a propadem ekonomiky zní překvapivě, je to skutečnost. Strojírenským
výrobním firmám v tuzemsku chybí
zaměstnanci. A to dokonce v takové
míře, že to řadě podniků komplikuje
plnění zakázek. Vyplynulo to ze zasedání
Rady odvětvové sekce automobilového průmyslu OS KOVO a Předsednictva Odborového svazu KOVO, která se
minulý týden následně po sobě uskutečnila v Českých Budějovicích.
Do města na soutoku Malše s Vltavou
se tak v průběhu čtyř dnů vydali řešit
aktuální situaci zástupci odborů z většiny nejvýznamnějších strojírenských
společností v ČR. „Se značným nedostatkem lidí se v České republice v současné
době potýká naprostá většina strojírenských podniků. Největší problémy mají
ty výrobní firmy, kterým se podařilo
nasmlouvat zakázky a před vypuknutím
koronavirové pandemie využívaly ve
značném rozsahu agenturní pracovníky
z Ukrajiny, Polska a dalších zemí. Ti zde
nyní nejsou,“ uvedl předseda OS KOVO
Jaroslav Souček.
To, že českých pracovníků je stále velký
nedostatek, není podle Součka nijak překvapivé. Problém je ovšem v tom, že stávající tuzemské kmenové zaměstnance
tyto firmy nutí k maximu přesčasů, práci
v sobotu i v neděli, aby své zakázky naplnily. Téměř všude, kde se před vypuknutím pandemie nepodařilo podepsat
kolektivní smlouvu, už následně k navýšení mezd nedošlo. Dalším problémem

je nařizování práce v rouškách, aniž by
je zaměstnavatel přiděloval jako osobní ochranné pracovní pomůcky a bez
návazných předpisů o přestávkách
a dalších podrobnostech použití. V některých případech je totiž nelze z důvodu
bezpečnosti používat.
„Tlak na zaměstnance je nyní skutečně
obrovský a otázkou je, jak se to bude dál
vyvíjet. Zaměstnavatelé hrozí, že pokud
31. října skončí Antivirus A i B a nebude
ještě dohodnutý kurzarbeit, začnou hromadně propouštět. A to mají spoustu
zakázek, které nestíhají plnit,“ konstatoval Souček. Kurzarbeit má přitom plnou
podporu odborů.
To potvrdil i místopředseda OS KOVO
Libor Dvořák. „Odbory jednoznačně
prosazují, aby Antiviry skončily až po
zavedení kurzarbeitu. Odmítáme ale,
aby si zaměstnavatelé brali své kmenové zaměstnance za rukojmí,“ zdůraznil
Dvořák. Poznamenal, že ačkoli firmy
z autoprůmyslu zasáhlo zavedení nouzového stavu ekonomicky asi nejvíce,
poměrně rychle se vzpamatovaly a rozjely výrobu znovu tak, že nyní nemají lidi.
„V průběhu prvního pololetí skončilo
v autoprůmyslu 3,5 až 4 tisíce agenturních pracovníků, takže vyhrožování
masovým propouštěním není na místě.
Kurzarbeit samozřejmě, ale za podmínek, na nichž se shodnou všichni sociální partneři. A doufejme, že k dohodě
dojde co nejdříve,“ dodal Dvořák.
Sekce
automobilového
průmyslu
OS KOVO je největší odvětvovou sekcí

svazu. Má 61 členů, kteří zastupují více
než 62 tisíc zaměstnanců. Mezi její členy
patří např. kovácké odborové organizace v TPCA Kolín, Evobus Holýšov, Iveco
Czech Republic, JAWA, Hyundai Motor
Manufacturing Czech, Tatra Trucks,
Aisin, Valeo, Continental Automotive
a v dalších výrobních firmách.
Jihočechy vedle svých kolegů v radě
automobilové sekce i při jednání předsednictva svazu zastupoval jihočeský
zmocněnec OS KOVO Jan Janoušek.
„České Budějovice nebyly pro obě setkání vybrány náhodně. Důvodů je hned
několik. Prvním je tradice střídání hostitelských regionů, druhým skutečnost,
že jednání se uskutečnilo ve vlastním
objektu svazu, tedy v prostorách Domu
kultury Metropol, a účastníci byli ubytováni v hotelu patřícímu OS KOVO, a dalším je, že v jižních Čechách působí celá
řada významných firem z autoprůmyslu.
Např. Motor Jikov Group, Dura Automotive Blatná, Robert Bosch České Budějovice, Brisk Tábor,“ prozradil Janoušek
s tím, že i zde je nedostatek pracovníků
velkým a aktuálním problémem.
„Samozřejmě nevidíme do budoucna
a těžko odhadneme, co nás čeká. Realitou ale je, že podniky v autoprůmyslu
znovu začínají mít více zakázek než lidí
na jejich zpracování. Rozhodně tak není
doba na mzdová omezení. Míra inflace
je tedy spodní, nepřekročitelnou hranicí
při uzavírání nových kolektivních smluv,“
zdůraznil Janoušek.
(pp, red)
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U Bosche odstartovalo kolektivní vyjednávání
V českobudějovické společnosti Robert Bosch odstartovalo v pondělí 14. září kolektivní vyjednávání, na jehož konci
má být dohoda o výši mezd v roce 2021. A je to událost zásadní, protože se týká bezmála čtyř tisíc zaměstnanců firmy. V čele týmu vyjednavačů Odborového svazu KOVO stojí zkušený Stanislav Jindra, který před týdnem obhájil post
předsedy základní organizace zdejších kováků.

Kolektivní vyjednávání v Boschi vede nově zvolený předseda Stanislav Jindra. 

S nadsázkou lze říci, že proti sobě opět
po roce zasednou dvě těžké váhy.
Management Bosche, nejvýznamnějšího zaměstnavatele na jihu Čech,
a zástupci OS KOVO, nejsilnějšího
tuzemského odborového svazu, společně se zástupci OS UNIOS. Hladký
a rychlý průběh vyjednávání očekávat
nelze. „Od května máme staronového ředitele. Jednání s ním v minulosti
nebyla jednoduchá, nicméně ve většině zásadních otázek z poslední doby
jsme se shodli k vzájemné spokojenosti. Takže uvidíme,“ uvedl předseda Základní organizace Odborového
svazu KOVO při společnosti Robert
Bosch České Budějovice Stanislav Jindra. Loňské kolektivní vyjednávání se

u Bosche podařilo ukončit do Vánoc.
„S čím do jednání jdeme, zatím prozrazovat nebudeme. Mohu ale říci,
že o zmrazování mezd to rozhodně
nebude. Koronavirová krize není sama
o sobě dostatečným argumentem,
abychom nepožadovali mzdový nárůst.
Otázkou bude jen jeho výše. Cokoli
pod míru inflace je pro nás ale zásadně nepřijatelné,“ řekl Jindra. „Inflace je
na naše poměry posledních let vysoká,
nezaměstnanost stále poměrně nízká
a poptávka po kvalifikovaných pracovnících neklesá. To zřejmě budou
stěžejní body jednání,“ doplnil.
První kolo kolektivního vyjednávání
bývá zpravidla „oťukávací“, takže jakýkoli překvapivý a rychlý závěr je více
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než nepravděpodobný. „Nic se ale
neděje, máme před sebou čtyři měsíce, a to je dost dlouhá doba k nalezení
vzájemné shody,“ konstatoval předseda místních kovoodborů. Ten jde do
jednání se silným mandátem téměř
tisícovky členů OS KOVO, kteří jej v sobotu 5. září na konferenci ZO OS KOVO
RCB znovu zvolili do svého čela. „Stanislav Jindra má naši plnou podporu,
s níž může jeho tým počítat i při vyjednávání. Nejde však pouze o podporu
morální, ale i faktickou v podobě zázemí profesionálů našeho regionální
pracoviště i pražské centrály,“ zdůraznil jihočeský zmocněnec OS KOVO Jan
Janoušek.

(PP, red)

Nová metoda zvýšila počet kováků v Eissmannu na dvojnásobek
Seminář zacílený na strategii získávání nových členů a zakládání odborů v podnicích proběhl v pátek 18. září v Chodové Plané. Odboráři na něm analyzovali výsledky nově použité metody Budování kompetencí odborů (BTUP). Ty se
již projevily růstem počtu nových členů.
Za účasti OS KOVO, industriAll Europe a Centra Organizování odborů
(C.O.Z.Z.) se počátkem roku několik
vybraných ZO pokusilo aplikovat nové
metody zaměřené na posílení odborů
ve firmách. Mezi první závody, ve kterých odbory uplatnily metodiku BTUP,
patří společnost Eissmann Automotive. „Cílem projektu je vybudování silné ZO s vysokým počtem členů. Jako
účinný nástroj se mimo jiné potvrdilo
využití ankety, ve které zaměstnanci odpovídali na otázky související

s jejich působením ve firmě. Výstupy
ankety poskytnou cenné informace
pro kolektivní vyjednávání. Součástí
nové metodiky je například i rozšíření sítě úsekových důvěrníků v závodě
a posílení komunikace mezi zaměstnanci, ZO, RP a centrálou. Úspěšnost
nové metody potvrzuje i nárůst členů
v ZO Eissmann. Jejich počet během
trvání experimentu vzrostl na dvojnásobek,“ uvedl člen pracovní skupiny BTUP a místopředseda OS KOVO
Tomáš Valášek. 
(mia)

Účastníci semináře hodnotili novou metodiku
v ZO Eissmann. 
FOTO: Tomáš Valášek
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Okénko do regionu | Ivo Navalaný – vedoucí RP Praha a Středočeský kraj

Praha a Středočeský Kraj
Vážení kolegové, přátelé, dnes je to poprvé, co píši „okénko do regionu“. Tím hned
v úvodu naznačuji, že na našem RP Praha a Středočeský kraj dochází k postupné generační obměně. Ale pěkně popořádku. K 31. srpnu odešel do zaslouženého důchodu dlouholetý vedoucí RP
Milan Fiala. Ke stejnému datu rovněž do důchodu odešla další dlouholetá opora RP, kolegyně
JUDr. Marie Stodolová, kterou jistě dobře znáte také díky častým právním radám, jež publikovala
v našem odborovém časopisu. K 31. říjnu ukončí na RP po bezmála 30 letech své působení také hospodářka paní Věra Bůžková. Všem třem bych chtěl veřejně poděkovat za dlouholetou práci pro region Praha a Středočeský kraj. Věřím, že si svou další fázi života užijí
a že se budeme vídat na různých setkáních i nadále. Vždyť pro mnohé jsou tito naši „kolegové“ ve
skutečnosti blízkými přáteli.
Od 1. července 2020 jsem se stal novým
vedoucím RP. Pro ty, kdo mě neznají…
Celý pracovní život působím v různých
rolích v odborech. Jak v komisi mladých,
tak v klasických odborových funkcích.
V posledních devíti letech jsem mimo
jiné působil jako předseda odborové
organizace v TPCA a byl jsem členem
Rady OS KOVO. Již druhé funkční období působím jako místopředseda
„autosekce“.
Dne 2. září nastoupila na naše oddělení nová hospodářka, a pokud vše
klapne, tak 1. října nastoupí také nová
právnička.
Tato generační výměna, kdy v krátkém časovém období odcházejí tři
z pěti zaměstnanců, je výzvou a věřím, že společně se svými novými
kolegy posuneme naše RP dále novým směrem, aby naši „klienti“ z řad
odborářů byli stále plně spokojeni
s poradenskou a metodickou pomocí. Tady musím zmínit velkou podporu z řad předsedů odborových
organizací v regionu Praha a Střední
Čechy, kterou nám projevují. Děkuji za ni. Chtěl bych pro komunikaci
více využívat moderní technologie
a samozřejmě nezapomínám na

osobní kontakt. Jak jsme si ověřili při jarní vlně Covid-19, kdy jsme
část komunikace nahradili telefonáty
a e-maily, bylo to velmi dobře přijato.
Také v našem regionu se projevil stejný trend jako jinde, a to zvýšený zájem
o odbory. Jak ve formě dotazů, tak
v zakládání nových organizací. Uplatňujeme postup nejprve seskupení členů a až pak překlopení do ZO. Během
posledních tří měsíců jsme založili tři
seskupení členů a další se připravuje. Celkem v našem regionu není KS
u šesti seskupení, takže nás čeká hodně práce v rámci KV.
Rovněž je náš pražsko-středočeský region specifický tím, že cca 80 %
odborových organizací má do 50 členů, kde je 100 % neuvolněných funkcionářů. Právě na malé organizace
a také na organizace, kde není uvolněný žádný funkcionář, chci zaměřit pozornost a podporu celého RP.
Pomoc budeme samozřejmě poskytovat všem odborovým organizacím,
ale předpokládám, že dlouhodobě
uvolnění funkcionáři se aktivně ozvou,
pokud budou mít nějaký problém.
Jejich neuvolnění kolegové, předsedové a předsedkyně, vykonávají

odborovou činnost po práci, po večerech atd. Mají můj veliký obdiv. Nároky
na ně neustále rostou díky narůstající
byrokracii, kterou jsou nuceni vykonávat. A to vůbec nemluvím o letošním
roce, kdy čelíme nové výzvě Covid-19
a problémům s tím spojeným. Také
celá společnost je více agresivní. Chci
zde vyslat jasný signál, i když to do
této rubriky asi nepatří. Jsme tu pro
vás, připraveni vám pomoct! Nečekejte, až vás oslovíme, aktivně využívejte
naší pomoci.
Spoléhám také na komunikaci napříč
ČR, na zkušenosti s tím, co řešíte
„u vás“.
Během léta probíhala a probíhají jednání KS, autosekce, volebních obvodů a čeká nás konference začátkem
listopadu. Na všech jednáních diskutujeme o blížícím se sjezdu OS KOVO,
navrhujeme změny stanov atd.
Vážení přátelé, věřím, že odboráři jsou
„IN“. Příklad? Když jsem se v létě dostal
během rozhovoru na téma, co dělám,
čím se živím, při předání vizitky se
můj protějšek podivil a řekl: „Odborář,
hmm, dobrá adresa.“ Celkově cítím,
že prestiž odborů roste, ale to všichni
víme. Tak buďme společně hrdí.

Náklady opatření proti koronakrizi nesou čeští zaměstnanci
První číslo odborné revue Pohledy, které vyšlo v červenci v nakladatelství Českomoravské konfederace odborových
svazů Sondy, přináší mimo jiné obsáhlou úvahu vedoucího makroekonomického oddělení ČMKOS Martina Fassmanna o postavení českých zaměstnanců v době koronavirové a postkoronavirové.
Martin Fassmann ve své úvaze upozorňuje na nedostatečnou pomoc největší společenské a ekonomické skupině v ČR – českým zaměstnancům, a
absenci jejich zástupců v Národní ekonomické radě vlády. „Je proto potřeba
s velkou pokorou, a nebojím se říci i
vděčností, vnímat, že peníze, které se
dnes rozdělují v řádu stovek miliard
korun na různá podpůrná opatření,
jsou především peníze zaměstnanců.

Na to by neměl nikdo, kdo se nyní
dere o nejrůznější podpory tzv. státu, nikdy zapomenout,“ zdůrazňuje
ekonom ČMKOS. Podle něj se zaměstnanci z principu musejí nějakou formou účastnit všech jednání, kde se
rozhoduje, ve prospěch koho a čeho
se jejich daně a jejich pojistné použijí.
Revue Pohledy si můžete stáhnout
v elektronické verzi na webu ČMKOS:
https://www.cmkos.cz/cs/obsah/222/

pohledy- cesk y-zamestnanec-v- dobepokoronavirove/267030
(red, Sondy)
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Právo | JUDr. Marie Stodolová, právnička Praha

Ošetřovné má omezená pravidla
Můžete mi poradit, jak je to s ošetřovným nyní? Syn přestal chodit do školy a já s ním musím zůstat
doma. Bude to stejné jako na jaře?
R. S., Rakovník
Těchto dotazů máme
v současné době
více než hodně. Jde
o to, že se zavírá jedna škola za druhou.
Ošetřovné se však
vyplácí jen dle omezených pravidel.
Stále více škol přechází kvůli rostoucímu počtu nakažených koronavirem na
distanční výuku. Ošetřovné se ale od
července vrátilo do své původní podoby. Rodiče dětí, které zůstávají doma,
ho mohou čerpat maximálně devět dní.
Ministerstvo práce a sociálních věcí
chystá změnu, velkou podporu zatím
nemá.
Počet škol v Česku, které se kvůli koronaviru zcela či částečně uzavřely, roste. Na začátku školního roku se kvůli
výskytu nákazy neotevřelo 20 škol,
k pátku 11. září jich bylo karanténou
zasaženo už 247. Novější údaje zatím
ministerstvo financí nemá. „Pedagogů
s pozitivním testem na Covid-19 bylo
193, žáků a studentů 393. V karanténě
bylo 1 123 učitelů a 5 498 žáků a studentů,“ uvedl Martin Novotný z tiskového oddělení ministerstva zdravotnictví.
V době jarní pandemie připravilo ministerstvo práce a sociálních věcí pro rodiče, kteří museli zůstat doma s malými
školáky, rozšířenou podobu ošetřovného. Nebylo limitováno počtem dnů
a rodiče ho mohli čerpat i na děti do
13 let věku. Od července se ale tato
dávka vrátila do původní podoby,
takže nyní mohou rodiče zůstat doma
maximálně devět dní, samoživitelé
16 dní, a to jen s dětmi do deseti let
věku.
„Ministerstvo práce a sociálních věcí si
je vědomo svízelné situace, do které
se v důsledku opětovného uzavírání
některých škol a školek mohou rodiny
dostat. Z tohoto důvodu je již několik
týdnů připraveno jednat s koaličním
partnerem o podobě tzv. krizového
ošetřovného,“ uvedl Vladimír Dostálek
z tiskového oddělení ministerstva. Kdy
by k případné změně mohlo dojít, neuvedl.
Ministryně Jana Maláčová na začátku září navrhla prodloužit vyplácení
dávky na celou dobu případné výuky
na dálku pro školáky do 13 let. Ministr školství Plaga podporuje jen změnu

FOTO: pixabay
v prodloužení délky čerpání ošetřovného, odmítá ale dávku poskytnout rodičům dětí starších deseti let. Ministryně
financí Alena Schillerová nepodporuje
úpravy ošetřovného kvůli karanténám
ve školách vůbec. Oponuje tím, že vláda
nezavírá školy jako na jaře.
Jak je to tedy s čerpáním ošetřovného dnes?
•

•

Na ošetřovné mají rodiče nárok
kvůli péči o zdravé dítě mladší
deseti let, jehož škola nebo dětské
zařízení bylo uzavřeno z důvodů
havárie, epidemie či jiné nepředvídané události, případně pokud
pečují o dítě, kterému byla nařízena karanténa.
Podmínkou nároku na dávku je, že
ošetřovaná osoba žije s žadatelem
v domácnosti. U dětí starších deseti let a dospělých je třeba, aby nutnost ošetřování potvrdil lékař.

Nárok na ošetřovné nemá:
•

•

•

zaměstnaný rodič (často otec) dítěte, na něž jiná fyzická osoba pobírá
peněžitou pomoc v mateřství nebo
rodičovský příspěvek (často matka); omezení neplatí v případě, kdy
tato jiná osoba onemocněla, utrpěla úraz, nastaly u ní situace zákonem stanovené, porodila nebo jí
byla nařízena karanténa, a proto
nemůže o dítě pečovat
osoba samostatně výdělečně činná, ať si platí, nebo neplatí dobrovolné nemocenské pojištění
člověk zaměstnaný na dohodu

•

o pracovní činnosti nebo dohodu
o provedení práce
zaměstnanec v době prvních 14 kalendářních dní dočasné pracovní
neschopnosti

Ošetřovné se počítá od prvního
kalendářního dne potřeby ošetřování
a vyplácí se jen devět kalendářních dnů.
Jde-li o osamělého zaměstnance, který
má v trvalé péči alespoň jedno dítě ve
věku do 16 let, které neukončilo povinnou školní docházku, vyplácí se nejdéle
16 kalendářních dnů. Během té doby
se můžete v péči o nemocného jednou
vystřídat, např. s druhým rodičem. Dávku je možné čerpat opakovaně.
Výše dávky a jak o ni žádat
Výše ošetřovného činí od prvního kalendářního dne 60 % tzv. redukovaného
vyměřovacího základu za kalendářní
den. Ten se spočítá jako průměrný denní příjem za posledních 12 kalendářních
měsíců snížený o tzv. redukční hranice.
V případě zavřené školy si rodič musí
vyzvednout tiskopis „Žádost o ošetřovné při péči o dítě do deseti let z
důvodu uzavření výchovného zařízení“,
který získá v daném zařízení. V případě karantény mu lékař vystaví tiskopis
„Rozhodnutí o potřebě ošetřování“.
Po skončení ošetřování přinese do
práce „Potvrzení o ukončení potřeby
ošetřování“, které opět získá u lékaře.
Zaměstnavatel předá tiskopisy správě sociálního zabezpečení a ta dávku
vyplatí nejpozději do konce měsíce
následujícího po dni, kdy doklady dostala.
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Spotřebitelské právo | JUDr. Zdeňka Vejvalková, specialistka na spotřebitelské právo

Vnucení produktu
Před časem jsem si na základě opakovaných reklam v bezplatném antivirovém programu chtěl
vyzkoušet jeho vyšší verzi. Zadal jsem všechny potřebné údaje včetně čísla platební karty, což byla
podmínka pro spuštění verze, která měla po nainstalování běžet bezplatně dva měsíce. Zaslaný
kód nefungoval, takže jsem bezplatnou verzi neaktivoval – nepoužil. Asi tři dny před vypršením
dvouměsíční lhůty přišlo e-mailem upozornění, že dojde k přechodu na placenou verzi antiviru
s dodatkem, že pokud placenou verzi adresát nevyužívá, má e-mail ignorovat. To jsem učinil. O pár
dnů později mi přišlo upozornění, že z mého účtu odešla částka 1 500 Kč za platbu antivirového
programu. Dá se s tím něco dělat? Nerad bych se stal klientem softwarové společnosti, která loví
klienty tímto způsobem.
J. H., Strakonice
Uvedu základní rady, při nichž vycházím z dotazu. Rady budou poskytnuty
spíše v obecné rovině, protože nemám
k dispozici uzavřenou smlouvu ani jinou
korespondenci, která mezi vámi a společností proběhla. Pokud vám nebudou
rady stačit k úplnému vyřešení problému, je třeba navštívit některou z uvedených osobních poraden specializovaného Sdružení ochrany spotřebitelů
- asociace.
K možnosti řešení uvádím následující:
Z dotazu usuzuji, že se smlouva prolongovala, to znamená, že se na základě některého ustanovení ve smlouvě
či sdělení sama od sebe prodloužila.
Ovšem o tom byste musel být jako klient řádně informován. Nestačí jen oklikou naznačit nebo ji vložit nenápadně
do obchodních podmínek.
Pokud vás prodávající doslovně informoval, že neužíváním služby tato zaniká, a vy jste ji skutečně neužíval, musí
být tato informace pro společnost
závazná. Doporučuji tedy obrátit se
ještě jednou na uvedenou společnost

a vše znovu řešit s ní. Je třeba při jednání zdůraznit závaznost této informace.
Pokud by společnost tvrdila něco jiného, zeptejte se, z kterého konkrétního
ustanovení dovozují, že smlouva byla
automaticky prodloužena.
Nedojde-li ani poté k dohodě, ihned
společnosti oznamte, nejlépe písemnou formou, že si nepřejete další
prolongaci smlouvy. Případně po provedení dříve navrhovaných možností
zvažte znemožnění odchozí platby společnosti.
Doporučuji navštívit osobní poradu
specializovaného Sdružení obrany
spotřebitelů – Asociace, z.s. S sebou
je třeba vzít veškerou dokumentaci či
korespondenci, která ve věci proběhla.
Kooperační centrum Sdružení obrany
spotřebitelů – Asociace, z.s. zajišťuje
osobní poradenství v jednotlivých krajích, zde je možné smlouvu projednat
osobně. Poradci se pak vyjádří na základě kompletních informací.
https://www.asociace-sos.cz/pro-spotrebitele/kontakty/osobni-poradenstvi/
Na uvedených stránkách najdete i telefonní čísla, která obsluhují právníci

proškolení v této oblasti.
Prosím, abyste vzal v úvahu, že
navržené rady a postup jsou v souladu s vámi uvedenými informacemi
a pouze v rozsahu, který uvádíte. Pokud
nedosáhnete úspěchu, doporučuji věc
projednat osobně se specialistou, případně advokátem, a zvolit nejvhodnější
metodu, abyste ve věci nebyl neúspěšný. Naše poradna slouží toliko k získání
přehledu o krocích, které tazatel může
udělat k vyřešení svého problému.
V žádném případě nenahrazuje práci advokátní kanceláře ani odbornou
pomoc advokátů.

FOTO: Pexels

Práva spotřebitele | JUDr. Zdeňka Vejvalková, specialistka na spotřebitelské právo

Vrácení daru pro nevděk
Prosím o radu ve věci vrácení daru. Darovala jsem dceři svůj rodinný dům. Myslela jsem si, že jsme ji dobře vychovali
a že je to spíše formální věc. Bohužel se po půl roce situace změnila. Dcera se začala chovat velmi nevhodně. Napadá
mě verbálně a při minulém konﬂiktu, který vznikl tím, že jsem prošla přes společnou chodbu, mě napadla i fyzicky.
Kdyby ji její manžel nezarazil, kdo ví, jak bych skončila. V době, kdy k napadení došlo, vstoupila do domu sousedka,
které jsem šla otevřít. Celou situaci viděla a nevěřila svým očím. Musela jsem navštívit lékaře, protože jsem z utrpěného šoku byla velmi špatná a bylo mi nevolno. Byla jsem hospitalizovaná v nemocnici. Lékaři věc posoudili tak,
že moje psychika nevydržela takové jednání. Rozhodla jsem se, že si dcera dům nezaslouží. Mám nějakou možnost
současný stav zvrátit?
E. F., Brno
V tomto případě by byla možnost
požádat o vrácení daru. Máte dokonce
i svědka a útoky dcery popisujete jako

opakující se. Nejprve je třeba dceru
vyzvat, aby dar dobrovolně vrátila. Neučiní-li tak, musíte se obrátit na soud.

Doporučuji vzít si advokáta. Budete
chráněna před přímou konfrontací s
pokračování na str. 7
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dokončení ze str. 6

dcerou i před jednáním u soudu. Advokát může také posoudit, zda a jak vysoká je šance, aby vám soud vyhověl.
Občanský zákoník vrácení daru upravuje, je však třeba mít na paměti, že
darování musí mít nezvratný charakter.
Soud je v těchto věcech přísný, neboť
musí být zachována co největší právní
jistota. Proto je třeba doložit své tvrzení
důkazy. U vás by to bylo svědectví sousedky, možná by svědčil i manžel dcery,
ale o tom lze pochybovat. Dalším důkazem je lékařská zpráva o vašem vyšetření a hospitalizaci, přídatně následné
lékařské péči. Zákon hovoří o odvolání
daru. Lze ho odvolat pro nevděk nebo
pro nouzi dárce. Vždy pro toto odvolání
musejí být splněny zákonné podmínky.
V tomto případě by se mohlo jednat
o odvolání daru pro nevděk - pokud
obdarovaný dárci nebo jeho blízkým
úmyslně nebo z hrubé nedbalosti ublíží
tak, že porušuje dobré mravy. Sankcionováno je chování obdarovaného vůči
dárci, případně jeho rodině, blízkým
osobám, členům rodiny.
Právní úprava v občanském zákoníku
uvádí toto:

Odvolání daru pro nevděk
§ 2072
(1) Ublížil-li obdarovaný dárci úmyslně
nebo z hrubé nedbalosti tak, že zjevně porušil dobré mravy, může dárce,
neprominul-li to obdarovanému, od
darovací smlouvy pro nevděk odstoupit. Byl-li dar již odevzdán, má dárce
právo požadovat vydání celého daru,
a není-li to možné, zaplacení jeho
obvyklé ceny.
(2) Odůvodňují-li to okolnosti, považuje
se za nevděk vůči dárci také zjevné
porušení dobrých mravů vůči osobě
obdarovanému blízké.
§ 2073
Nevděk činí obdarovaného co do jeho
osoby nepoctivým držitelem.

obdarovaný dárci ublížil, ale dozví-li
se o tom dárce později, do jednoho
roku ode dne, kdy získal vědomost
o důvodu pro odvolání daru. Dědic
dárce může dar odvolat nejpozději do
jednoho roku od smrti dárce.
(2) Je-li dar odvolán později a namítne-li
obdarovaný opožděné odvolání daru,
soud k odvolání nepřihlédne.
Dejte pozor na roční lhůtu uvedenou
v § 2075!!!
Pokud jde o požadavek odvolání daru
pro nouzi, nejde o tento případ, proto
se tímto nebudu zabývat. Právní úprava je zakotvena v Občanském zákoníku,
viz www.zakonyprolidi.cz, do vyhledavače postačí zadat pouze OZ nebo
zákon č. 89/2012 Sb.

§ 2074
Právo odvolat dar přechází na dárcova dědice, zabránil-li obdarovaný dárci
v odvolání daru nebo zabránila-li v tom
dárci vyšší moc.
§ 2075
(1) Dárce může dar pro nevděk odvolat do jednoho roku ode dne, kdy
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Bydlení | JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR

Místnost výboru společenství vlastníků
Jsme společenství vlastníků, které má dva vchody po 12 bytech. Předchozí předseda měl po dobu své
funkce vyhrazenou sklepní místnost, od které vlastnil klíč pouze on a vždy ji prezentoval jako kancelář společenství vlastníků. Po ukončení funkce si tuto místnost dokonce nárokoval jako odměnu
za svou práci ve funkci. Po přebrání funkce jsem se marně domnívala, že tato místnost bude sloužit
i novému výboru, ale bohužel. Předseda na shromáždění řekl, že kancelář je zbytečná a že i on všechny schůzky svolával do svého bytu. Od vlastníků bytů vchodu, ve kterém bydlí, mi na shromáždění
předal doklad s podpisy většiny vlastníků i nájemců bytů, že nesouhlasí s kanceláří v jejich vchodu.
Jelikož bývalý předseda neuznával předpisy a zákony, bylo a je stále mnoho věcí na řešení, a tak
jsem ze začátku od požadavku kanceláře ustoupila. Bohužel mám v současné době v bytě veškerou
dokumentaci k domu a ráda bych ji uložila někam na bezpečné místo. Jelikož máme ve sklepních prostorech našeho vchodu výměníkovou stanici, přišlo mi spravedlivé mít v druhém vchodu kancelář. Chci se zeptat, jestli může
o kanceláři a archivu rozhodnout pouze výbor společenství vlastníků a zda můžeme kancelář natrvalo zřídit v našem
vchodu a vlastníkům vedlejšího vchodu účtovat nějaký „pronájem“ našich společných prostor.

J. K., Jablonec nad Nisou
Právní předpisy se problematikou místnosti pro výbor nebo předsedu společenství nezabývají. Je však logické, že
statutární orgán společenství vlastníků
potřebuje mít pro řádný výkon funkce
vytvořeny adekvátní podmínky. Jednou
z těchto podmínek je i místnost, kde
jsou pod zámkem uloženy dokumenty
a kde se statutární orgán schází, kde
může provést kontrolu dokladů kontrolní orgán. Není vhodné, aby předseda výboru měl veškeré doklady u sebe
doma, už jen kvůli ochraně osobních
údajů, ale také kvůli ztrátě, poškození,

přístupu k dokladům v případě mimořádných událostí apod. Předseda společenství by měl mít také nějaké „úřední
hodiny“, kdy v kanceláři přijímá členy
společenství a řeší s nimi problémy spojené se správou domu a pozemku a kdy
může poskytnout potřebné informace a doklady při uplatnění práva člena
společenství na nahlédnutí do dokladů
nebo vyhotovení výpisu, opisu či kopie
dokladu.
Povinností bývalého předsedy je kancelář se všemi doklady o společenství
předat novému výboru společenství.

Nemá právo si nárokovat společné prostory všech. Mám na mysli všech vlastníků domu, protože jste jedno společenství vlastníků, nelze rozlišovat mezi
společnými prostorami dvou vchodů.
Z tohoto důvodu nepřichází v úvahu
ani žádné placení nájmu mezi vchody.
Navíc se jedná o místnost pro výbor
společenství, který „slouží“ všem členům v domě.
Doporučuji, abyste si z archivu katastru
nemovitostí obstarala prohlášení vlastníka (pokud jej nemáte k dispozici), ze
pokračování na str. 8
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dokončení ze str. 7

kterého bude jasné, jaké společné prostory společenství má, a na shromáždění sdělíte rozhodnutí výboru společenství, kterou místnost pro potřeby
výkonu funkce budete používat. Členu
společenství, který si společnou místnost zabral sám pro sebe, uložíte, aby

ji do určitého data vyklidil a za dobu
neoprávněného užívání společných
prostor uhradil nájemné. Ptáte se, zda
o užívání místnosti může rozhodnout
výbor. Určitě může (viz vaše stanovy
nebo § 1208 občanského zákoníku), ale
přece jen jsou to společné prostory, tak
bych doporučila, abyste shromáždění

o rozhodnutí informovali. V usnesení
ze shromáždění by bylo napsáno, že
shromáždění vzalo na vědomí, že místnost, která byla určena pro jednání
a jako archiv výboru společenství vlastníků, bude takto sloužit i nadále. Dodávám, že bývalý předseda nemá již žádný
mandát k tomu, aby něco rozhodoval.

Bydlení | JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR

Platba nájemného
Majitelka bytu nám odmítá dávat potvrzení o zaplacení nájemného, a když jsme jí navrhli, že jí
nájem budeme posílat na účet, tvrdila nám, že účet nemá. Myslíme si, že to dělá kvůli finančnímu
úřadu, aby nemusela platit daně. Platíme jí nájem pravidelně, ale žádné potvrzení o tom nemáme.
Existuje nějaký způsob, jak se ochránit, kdyby se majitelka někdy v budoucnu rozhodla zapřít, že
jsme jí zaplatili? Nechceme se s ní dostat do sporů ani se odstěhovat jinam, protože v bytě se nám
líbí, lokalita je pěkná a děti mají blízko školku a školu. 
J. V. a P. V., Hranice
Zkuste
si
zavést
alespoň sešit, kde
by majitelka vždy potvrdila převzetí nájemného. Když nebude chtít
potvrdit převzetí, tak před ní vždy do
sešitu napište, že jste například dne
10. června 2020 nájemné uhradili do
rukou majitelky bytu, a řekněte jí, že

abyste vy měli přehled o platbách, budete si je takto zapisovat. Chápu vaše
obavy, že v budoucnu by mohlo dojít
situaci, kdy by majitelka bytu mohla tvrdit, že jste jí neuhradili nájemné. Myslím si ale, že k tomuto nedojde. Bylo by
zvláštní, že by vás v bytě nechala bydlet
například pět let bez placení a pak si na-

jednou vzpomněla, že jí dlužíte. Je sice
pravdou, že obecná promlčecí lhůta je
tři roky a mohla by chtít nájemné za tři
roky zpětně. To by se ale s vámi musela soudit, a to by si zřejmě rozmyslela,
když, jak se domníváte, nechce nikde
uvádět, že byt pronajímá a vybírá od
vás nájemné.

Bydlení | JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR

Přeplatek za elektřinu
V nájemním bytě si platíme energie a služby sami, teď jsme ve schránce našli vyúčtování za elektřinu, ve kterém
stojí, že máme přeplatek skoro osm tisíc korun. Na konci nám ale rovnou píšou, že přeplatek bude použit k částečné
úhradě záloh na elektřinu. Může poskytovatel elektřiny takto svévolně sám rozhodovat o našich penězích?

K. H., Červená Lhota
Bohužel nepíšete, kdo je vaším dodavatelem elektřiny, abych mohla být
konkrétní. Nahlédněte do smlouvy
s dodavatelem, co je uvedeno o přeplatku, nahlédněte na webové stránky
dodavatele. Například ČEZ uvádí ve
vyúčtování, že přeplatek bude použit
na další období, a zdůvodňuje to takto:
„Snižujeme náklady na finanční transakce. Případný přeplatek z Vašeho vyúčtování za uplynulé období bude použitý
na předplacení Vašich záloh na období
příští, popřípadě na pokrytí dlužných
pohledávek. Tímto opatřením snižujeme
oboustranné náklady na finanční transakce.“
Zároveň však má tento dodavatel na
svých webových stránkách https://www.
cez.cz/cs/podpora/vsechny-clanky/mampreplatek-co-s-tim-58746 uvedeno, že
o vrácení přeplatku můžete požádat,
a je tam popsán postup.
Rozhodnutí je na vás, zda budete chtít

přeplatek vrátit. Chápu vaše rozhořčení, protože na vrácení přeplatku máte

právo a nelze připustit, aby dodavatel
bez vašeho svolení takto rozhodl.

FOTO: pexels
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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

Lipnici ocení milovníci historie i romantiky
V Lipnici nad Sázavou, kam vás tentokrát chceme pozvat, žije necelých sedm set stálých obyvatel, přesto má obec
status města. Místo s neopakovatelným geniem loci se nachází dvanáct kilometrů západně od Havlíčkova Brodu
v kraji Vysočina. Turisticky atraktivních míst je tu více než dost, např. jeden z našich nejzachovalejších hradů nebo
Památník Jaroslava Haška. Výlet si můžete zpestřit toulkami po romantických místech u zatopených lomů. Vyrazit
můžete pěšky i na kole, pokud zvolíte cestování autem, snadno zaparkujete přímo na náměstí.
Kamenný strážce Posázaví
V Lipnici nad Sázavou se nachází jeden
z nejmohutnějších českých šlechtických
hradů založený na počátku 14. století
mocným rodem pánů z Lichtemburka,
později se stal sídlem bohatých Trčků
z Lípy. Návštěvníci tu mohou absolvovat volnou prohlídku monumentální
středověké architektury s jedinečnými
vyhlídkami do okolního kraje. Na hradě
lze vidět archeologickou expozici, gotickou kapli a prozkoumat rozsáhlá sklepení s bývalou hodovní síní Jindřicha
z Lipé. Zpřístupněné je i první patro tzv.
Thurnovského paláce, které donedávna procházelo památkovou obnovou.
Lipnický hrad je obestřen nejrůznějšími záhadami a pověstmi. Legendy
vyprávějí o zazděné nevěrné Kateřině,
o černém muži nebo o pokladu a třetím
kříži. Hrad během uplynulých desetiletí
přilákal také řadu našich i zahraničních
filmařů. Toto šlechtické sídlo se např.
stalo kulisou trojdílného snímku Jan
Hus dokončeného v roce 2015.
Slavný obyvatel Jaroslav Hašek

Památník v domku Jaroslava Haška.
Foto: turistika.cz

Spisovatel, publicista, novinář, ale také
bouřlivý bohém Jaroslav Hašek se do
Lipnice nad Sázavou přistěhoval v roce
1921. Učinil tak na radu svých přátel,
zejména akademického malíře Jaroslava Panušky. Malíř bydlel v hostinci
U České koruny, který se v městečku
zachoval dodnes. Hašek svému příteli
téměř rok dělal společnost, než našetřil dost peněz, aby mohl koupit malý
domek pod hradem. Zabydlel se v něm
se svou druhou ženou Šurou, kterou si

přivezl ze své legionářské mise v Rusku. V Lipnici, a to hlavně v hospodě
U České koruny, vznikaly jeho povídky pro časopisy, ale především druhý
a třetí díl Osudů dobrého vojáka Švejka a také část dílu čtvrtého, který už
nestačil dokončit.
Jeho pobyt v zapadlém koutu Vysočiny
trval necelé dva roky, 3. ledna 1923 Hašek ve svém domku zemřel. Je pochován na místním starém hřbitově, kde
se dnes už nepohřbívá. Připomíná jej
bronzová socha před starým hřbitovem, kamenná busta pod hradním
schodištěm a samozřejmě památník,
který najdete přímo v Haškově domku. Otevřeno je od června do září od
9 do 16 hodin s polední pauzou, v ostatních měsících po předchozí telefonické
domluvě.

umístěn plánek cesty. Některé nádrže
se využívají ke koupání. Zejména tzv.
jednička, která leží v blízkosti rekreačního střediska Poslanecké sněmovny. Jiné
lomy slouží k rybaření, k těm odlehlejším jezdí trampové a naturisté. Jiná
opuštěná těžební místa jsou oplocená,
zarostlá, těžko přístupná, odhaduje se,
že celkem jich v lokalitě může být kolem
stovky.
Kuriózní monumenty

Procházka kolem zatopených lomů
V okolí Lipnice svou krásu nabídnou
i zdejší lomy, které byly dříve určeny pro
těžbu žuly. Z té je ostatně také vystavěn lipnický hrad. V Praze kámen z okolí
Lipnice posloužil při stavbě Národního
divadla a o sto let později se z lipnické žuly budovalo metro. Zdejší krajina navíc odedávna lákala romantické
duše. Lipnici si v červenci 1912 vybral
pro uspořádání vůbec prvního letního
tábora zakladatel českého skautingu
Antonín Benjamin Svojsík, o něco později ve Sluneční zátoce tábořil se svými
hochy od Bobří řeky Jaroslav Foglar.
K lomům, z nichž nejkrásnější jsou
ty zatopené, se lze vydat příjemnou
procházkou, značená trasa začíná na
náměstí. U výchozího bodu je také

Zatopený lom u Lipnice.

Foto: turistika.cz

Bretschneiderovo ucho, reliéf vytesaný do
skály.
Foto: turistika.cz

Na trasu k lomům se vydávají i milovníci kuriozit, nacházejí se zde totiž tři svérázná monumentální sochařská díla,
která stěny několika lomů zkrášlila už
před lety. Jedná se o Památník národního odposlechu, reliéfy jsou mírně
recesistickou připomínkou špiclování
za bývalých totalitních režimů. Jedním
z nich je Bretschneiderovou ucho, které
bylo odhaleno jako první a dostalo svůj
název podle tajného policisty z románu Dobrý voják Švejk. Dalším reliéfem
jsou Ústa pravdy, dílo je volně inspirováno reliéfem z římského kostela Santa Maria in Cosmedin. Třetí součástí
památníku jsou Zlatý voči, ty najdete
v blízkosti lomu zvaného Brejle. K uchu
a ústům se lze po stezce dostat bez
problémů, u Zlatejch vočí se hodí lodička nebo vor, protože jinak je uvidíte jen
přes hladinu zatopeného lomu. Pokud
nemáte oči jako rys a budete pátrat, co
je to na této svérázné plastice vlastně
napsáno, vězte, že jde o zlatým písmem
vytesané nápisy Enter a Exit.
H. Kubová
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LifeSUN - komplexní kolagenní
výživa pohybového aparátu

VAT_Sestava 1 3. 9. 2020 7:50 Stránka 1

hloubkovým účinkem
(glukosamin, chondroityn,
MSM, vitamíny)

výživa

Ochranná kúra s antioxidanty
(extrakty přesličky rolní, zeleného čaje, Ostropestřce
mariánského)

Všechny produkty z řady LifeSUN Drinks obsahují kolagenní peptidy, unikátní kombinace bylinných
extraktů, Pokud
120 pociťujete
mg kyseliny
hyaluronové v denní dávztuhlost kloubů nebo máte problém
záněty,
potom je pro vás
vytvořena řada
ce a další prosetělo
významné
látky.
Kolagenní peptidy
jsou hlavní
účinnou složkou
LifeSUN
START
jako STARTOVACÍ
kloubní výživa
S NEJRYCHLEJŠÍM
ÚČINKEM za stanašich doplňků
stravy.
Je možné
je označit
Obsahuje zvýšené množství Boswellie serraty. Dále vitamíny B6, B12, C, E,
listovou a extrakt z Ostropestřce
mariánského,
vební kamenykyselinu
kolagenu.
Zvyšují
tvorbu kolageHyaluronan sodný HMW-Vysokomolekulární.
nu a podporují tvorbu chrupavčitých i okolních
Pro aktivní sportovce a vám, kterým se klouby ozývají
tkání kloubu, a přiurychlují
proces.
námaze, tak jetak
tu proregenerační
vás řada
Nedílnou součástí
je i kyselina
hyaluronová, která
LifeSUN
READY
jako kloubní
výživa Skloubů.
HLOUBKOVÝM ÚČINKEM
zajišťuje správný
pohyb
Obsahuje Glukosaminsulfát 2KCl, Chondroitinsulfát, Methylsulfonylmethan (MSM),
serrata, vitamíny C,další
E, Selen, Mangan,
Měď (Glukonan
měďnatý),
Nesmíme Boswellia
opomenout
přísady,
které
napomáHyaluronan sodný HMW-Vysokomolekulární.
hají lepší pohyblivosti vašeho kloubního aparátu
vyživit svůj pohybový aparát a zároveň urdžet
a podpořeChcete
pevnosti
svalů
- Ostropestřec
normální činnost
srdce,
trávení, funkci jater mariánský,
a hladinu cukru
v krvi? Zvolte
řadu selen a manvitamíny C, E, kyselinu
listovou
nebo
LifeSUN
GO
gan.
kloubní výživa S OCHRANNÝM ÚČINKEM
LifeSUN, s.jako
r.udržovací
o.,
připravil
i mariánského,
další výrobky
Obsahuje
extraktypro
přesličky vás
rolní, zeleného
čaje, Ostropestřce
vitamíny B6, B12, C, D, E, kyselinu listovou, Biotin, Selen, Zinek,
(antioxidanty, posílení
Hyaluronan sodnýimunitního
HMW-Vysokomolekulární. systému atd.),
které teď podléhají schvalovacímu procesu a brzy je
Nejlepšíchwww.lifesun.cz
výsledků dosáhnete
uvidíte na stránkách
pomocí výhodné tříměsíční kúry.

www.lifesun.cz

1958
652
1565

Kolagenní peptidy jsou 100x menší molekulou oproti molekule nativního kolagenu. Kolagenní peptidy jako jediné procházejí
stěnou buněk chrupavek, vazů, šlach, kůže, kostí a stimulují buňky k tvrobě nativního kolagenu příslušné tkáně. ***

900
7,9
150
600

40 typu I, II
0,022 typu II
0,02 typu II
8 typu I
16
37,5

Kloubní

Speciální slevový kód naleznete na intranetu
Startovací kloubníaplikaci
výživa
a také ve webové
OS KOVO.
s nejrychlejším účinkem
(s vysokým
obsahem
LifeSUN, s. r. o.,
se
výrobě
prémiových
výživových
Boswellie serraty)
doplňků stravy věnuje mnoho let a jde zcela o nezávislou českou firmu. Spolupracuje výhradně s dodavateli splňujícími normy vydané od IFS Food, GMP
a ISO 9001. V neposlední řadě i s vysokými školami
na vývoji dalších
výrobků.
Kloubní výživa s vysokým

* Uvedené hodnoty jsou uvedeny v mg na doporučenou denní dávku.
** Zelený čaj; Přeslička rolní; Ostropestřec mariánský
*** Oesser, Steffen and Jürgen Seifert. „Stimulation of type II collagen biosynthesis and secretion in
bovine chondrocytes cultured with degraded collagen.“ Cell and Tissue Research 311 (2003): 393-399.
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0,15
600

1500
1600
4,3
600
1500
1500

800

450
0,1
9200
8000
8000

GelActiv Proteo-Enzyme Q
Geladrink ARTRODIET**
Geladrink FAST
Geladrink FORTE
GS Condro Diamant
Klokan
OrthoHelp Complete
Proenzi 3 Plus
Profi Chondro Original
Cemio Kamzík
Barny´s TRIPLE blend Extra Silný

tablety
nápoj
nápoj
nápoj
tablety
kapsle
tablety
tablety
kapsle
kapsle
prášek

1600

80
80
160
100
12
20
120
12
20
20
19,30

55
70
50

55
70
50

í tabulka
živy

Pro všechny členy
OS KOVO je nově
připravena sleva
20 % na veškerý sortiment výrobků LifeSUN
na e-shopu www.lifesun.cz.

Doprava zdarma po celé ČR (Česká
pošta,
Vyrábí: LifeSUN
s.r.o. ZásilDolní Dobrouč 545, 56102 Dolní Dobrouč
kovna), platba bankovním
převodem,
platební
IČ: 06343007,
DIČ: CZ06343007
brána. Dobírka je zpoplatněna.

s obsahem kolagenních
peptidů, vitamínů
a 120 mg Hyaluronanu
sodného HMW Vysokomolekulární v denní dávce.

Nejkomplexnější

složení

pro

Vaše

KLOUBY
Komplexní složení.
Tříměsíční kúra.
Doplněk stravy.

AKČNÍ
NABÍDKA ZA
VÝHODNĚJŠÍ
CENY PRO

Seznam ZO, které neplní povinnost úhrady členských příspěvků dle § 16 odst. 5 Stanov
RP Praha:
RP Jihlava:
RP Hradec Králové:
RP České Budějovice:
RP Plzeň:
RP Ústí nad Labem:
RP Zlín:

ZO č. 3160
ZO č. 3150
ZO č. 3207
ZO č. 1320
ZO č. 1390
ZO č. 3039
ZO č. 1463
ZO č. 1928
ZO č. 2936

ZO OS KOVO při MAGNA SEATING
ZO OS při Cooper-Standard Automotive , s. r. o.
ZO OS KOVO SOMA
Základní organizace OS KOVO FERONA, a. s.
ZO ČSOS KOVO Slévárna Aš
Základní organizace OS KOVO CML
OS KOVO SAUER
ZO OS KOVO, ZEVETA, a. s.
Odborový svaz KOVO Základní organizace Rostra
Sledované období: do 30. 6. 2020.
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Dovolená v televizi - sestříhejte si vlastní reportáž
Koupili jste si kameru, točili o dovolené jako o život a teď řešíte, jak videozáznamy upravit? Možná jste sice ke kameře
či fotoaparátu dostali i nějaký program, většinou jde ale jen o časově omezenou verzi, nebo verzi s omezenými funkcemi. A dosti často také zjistíte, že je pro vás takový software příliš složitý. Možností, jak se s tím vypořádat, je řada.
Zkuste třeba sice placený, ale s celoživotní licencí, kdy za 1000 Kč získáme
velmi svižné a kvalitní střihové studio
z našeho počítače. Program lze samozřejmě stáhnout i jako FREE verzi, ale
jsme zde omezeni výstupem videa,
kam je vložen vodoznak, a funkčností pouze po dobu sedmi dnů. Program
je sice celý v angličtině, ale my si zde
popíšeme základní funkčnost a sami
budete překvapeni jeho jednoduchostí.
Jedná se o MOVAVI Video Editor a lze
jej stáhnout i zakoupit na stránkách
www.movavi.com/cz/videoeditor/.

obr. 5

V části FILES přidáme naše videa, v části
THEME můžeme vybrat nějaké schéma

obr. 3

obr. 1

Po nainstalování programu se spustí
průvodce (obr. 1), kde si můžeme vybrat
buď NEW PROJECT, a tak nás nechá program pracovat samostatně, nebo QUICK VIDEO, kde pomocí několika kliků
můžeme video rychle upravit a „vyšperkovat“. Výběr je na volbě uživatele.
Pomocí průvodce sice rychle vytvoříme
výsledné video, ale zase jsme omezeni
některými funkcemi.
U rychlého průvodce se předpokládá, že
již videa máme upravená a jen je potřebujeme naefektovat, přidat přechody,
podkresovou hudbu, titulky a následně
celé video vyexportovat (obr. 2).

V části TRANSITIONS vybereme některý
z přechodů mezi videi, v části PREVIEW
se můžeme na náš výtvor podívat a ještě jej doplnit o název a podnázev, které
se zobrazí v úvodních titulcích, nastavit
délku videa pomocí VIDEO
DURATION, a pokud jsme
spokojeni, můžeme video
vyexportovat do nejrůznějších formátů.
Chceme-li využít maximálního potenciálu programu,
je lepší nabídka NEW PROJECT. Po kliknutí se zobrazí
celé prostředí videoeditoru
(obr. 3). Nejprve si pomocí
průzkumníku přidáme naše
videa (obr. 4). Po výběru
videa se automaticky vloží
do videostopy. Nyní jej
můžeme různě upravovat,
stříhat pomocí nástrojů pro
obr. 6
editaci (obr. 5). Pro přidání
nejrůznějších efektů, titulků využijeme
ikony pod importem (obr. 6). Pokud
máme video upravené dle našich představ, můžeme je vyexportovat (obr. 7).
Program nabízí několik výstupů podle
toho, nač jej potřebujeme. Chceme-

obr. 4

z přednastavených programů, v části
MUSIC můžeme využít hudbu do podkresu videa nebo naimportovat pomocí
tlačítka +MUSIC naši oblíbenou hudbu.

obr. 2

obr. 7

li jej odeslat přímo na náš Youtube
kanál, využijeme nabídky Exportovat
na YOUTUBE, přihlásíme se na náš účet
a můžeme odesílat. Chceme-li mít video
jen uložené v počítači jako např. soubor
MP4, použijeme Exportovat video a
zde si můžeme vybrat námi vyhovující typ souboru a cestu, kam ho uložit.
Na webových stránkách se také nalézá několik návodů, které výrazně usnadní práci s programem a jsou v češtině.
Nalezneme je pod odkazem www.movavi.com/cz/support/how-to/. Tak hurá
k počítačům a vytvořme nový hollywoodský film z naší dovolené. Josef Kůta
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Správné znění tajenky z čísla 15: Kdo není připraven dnes, nebude ani zítra. Správně luštil a potřebné štěstí při losování
měl Jiří Vajz z Plzně. Blahopřejeme! Získává výhru od vydavatelství Enigma, které připravuje naši křížovku a je také vydavatelem
časopisu Křížovky pro každého, jehož další čísla vycházejí 6. a 20. října. Na tajenku z tohoto čísla čekáme do 13. října 2020 na
doručovací adrese redakce nebo na e-mailu: novakova.miloslava@cmkos.cz.

