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COVID-19 zasáhl 80 % zaměstnanců zdravotnického zařízení

V průběhu necelých dvou měsíců vyřadil loni COVID-19 z práce 80 % zaměstnanců Oddělení následné péče v mostecké
nemocnici. Ačkoli jde o standardní zdravotnické zařízení, i tady působí už řadu let Odborový svaz KOVO. A velmi úspěšně – většina personálu je v současnosti jeho členy. Náhlé propuknutí nemoci mezi zaměstnanci i pacienty nemilosrdně
prověřilo nejzazší limity celého osazenstva. Šéf tamních kováků Jiří Nový po této zkušenosti oceňuje postoj primáře
Oddělení následné péče MUDr. Tomáše Zelenky i vedení Nemocnice Most – Krajská zdravotní, a. s., kteří v extrémní
situaci vyšli vstříc požadavkům odborů a zaměstnancům přiznali finanční kompenzaci.
Krize přišla ze dne na den
„Já sám jsem po první vlně pandemie na
začátku roku nepočítal s tím, že by k takové situaci, kdy skoro ze dne na den
onemocní většina lidí na oddělení, vůbec mohlo dojít. Od jara už na oddělení
nepracuju, ale odbory zastupuju pořád,
takže jsem se až z telefonátů od zaměstnanců dozvěděl, co se děje a jak vážné
to je,“ vysvětluje předseda ZO OS KOVO
NNP Most Jiří Nový. Od svých bývalých
kolegyň a kolegů z oddělení dostával
velmi zneklidňující zprávy. Během velmi
krátké doby se nakazila naprostá většina personálu a hrozil kolaps. „Je tu doslova poplach, většina zaměstnanců je
nakažených, marodí a my nevíme, jak
se k tomu postaví zaměstnavatel, protože oddělení se prostě nedá zavřít, není
možné pacienty propustit,“ popisovali
předsedovi odborů zaměstnanci mostecké léčebny, co pandemie způsobila.
S takovou situací nepočítaly ani nejčernější krizové plány. Čtyři desítky pozitivních pacientů na lůžkách, většinou lidé
vyššího věku, někteří s řadou chronických, často velmi závažných chorob. Bez

Primář oddělení MUDr. Tomáš Zelenka, místopředseda svazu Tomáš Valášek a předseda ZO OS KOVO NNP Most
Jiří Nový

profesionální zdravotnické péče by jim
šlo doslova o život. „Tady se nedalo na
nic čekat, bylo nutné to řešit. Okamžitě
jsem se zkontaktoval s primářem oddělení. Ubezpečil mě o připravenosti
na podobnou situaci. Ochranné pracovní pomůcky byly již předem připravené a zaměstnanci by v této situaci

měli dostat nějaké mimořádné finanční
ohodnocení. Jakmile jsme se s panem
primářem shodli, seznámil o tom vedení Krajské zdravotní, tedy zastupujícího ředitele nemocnice Most, primáře
MUDr. Miroslava Pelešku.
Během pěti minut rea- více
strana
goval na naše oznámení
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OS KOVO podporuje požadavky školských odborů na spravedlivé platy
Dopis předsedy OS KOVO Jaroslava Součka ministru školství Robertu Plagovi
Odborový svaz KOVO plně podporuje
oprávněné požadavky zaměstnanců
ve školství na spravedlivé navýšení
platů. Zaměstnanci prostřednictvím
Českomoravského odborového svazu
pracovníků školství protestují proti
Vašim nepochopitelným krokům, kterými jste porušil závazek vlády navýšit
v roce 2021 platy učitelů o 9 %.
Společně s našimi kolegy ze školství
i s nejširší veřejností s obavami sledujeme Vaše bezprecedentní jednání, při kterém nerespektujete sociální

dialog. Vládě jste předložil svoji vlastní verzi návrhu zvyšování platů, která
zaměstnance poškozuje. Došlo k tomu
bez jednání s odbory, zaměstnavateli
a s Unií školských asociací ČR – CZESHA
a bez respektu k jejich návrhům v připomínkovém řízení.
Vaše rozhodnutí zvýšit tarify učitelům
o 4 % a zbytek ponechat jako nadtarifní
složku platu je zklamáním nejen pro učitele, ale pro všechny, kteří oceňují jejich
záslužnou a těžkou práci v době koronavirové pandemie. Na nepedagogické

pracovníky jste přitom zcela zapomněl.
Politici by zvlášť v dnešní době, kdy je
společnost stižená nebezpečnou pandemií, měli podpořit ty, kteří bojují
v první linii. Zaměstnanci ve školství
mezi takové bezpochyby patří. Spravedlivé ocenění jejich práce je samozřejmostí. Vaši snahu obejít sociální
dialog a ušetřit na nesprávném místě
považuje OS KOVO za nepřijatelnou
a pro zaměstnance ve školství urážející.
Jaroslav Souček,
Předseda OS KOVO
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Kolektivní vyjednávání se v důsledku pandemie vedou online
Schválení rámcového plánu práce, průběh kolektivního vyjednávání KSVS nebo návrh rozpočtu na rok 2021. To byla
některá z témat, jimiž se zabývalo ve čtvrtek 10. prosince minulého roku Předsednictvo Odborového svazu KOVO.
Online zasedání se rovněž věnovalo přípravě VIII. sjezdu OS KOVO. Výkonné vedení zpracuje do příštího zasedání
předsednictva varianty uspořádání sjezdu pro případ, že nebude možno uspořádat sjezd fyzicky.
Místopředseda OS KOVO Libor Dvořák,
který jednání řídil, podal přehled o průběhu kolektivního vyjednávání KSVS.
Podle něj příprava vyjednávání pro rok
2021 probíhala dle schválené strategie a harmonogramu. Mzdový vývoj
je ovšem kompromisem, který odráží
nejistotu podnikatelského prostředí

v návaznosti na celosvětovou pandemii.
„V důsledku vlivu COVID-19 na epidemiologickou situaci v ČR se jednání částečně uskutečnila formou videokonferencí
nebo pomocí e-mailové komunikace. Ve
čtvrtém kole vyjednávání s Českomoravskou elektrotechnickou asociací se
smluvní strany dohodly, že v roce 2021

průměrná nominální mzda za zaměstnance odměňované podle kolektivní
smlouvy ve srovnání s rokem předešlým
nepoklesne. U Asociace kosmických a leteckých výrobců se podařilo navýšit hodnoty tarifní stupnice ve srovnání s KSVS
pro rok 2020 o 3 %,“ upřesnil místopřed(mia)
seda svazu.

V uherskohradišťském Mesitu zvyšují mzdy i dělnické tarify
Kolektivní vyjednávání ve skupině Mesit bylo úspěšně dokončeno. Zástupci odborů a vedení společnosti podepsali
kolektivní smlouvu ve středu 9. prosince. Ta upravuje personální a mzdovou politiku napříč společnostmi v rámci
skupiny. Pro rok 2021 se jedná o nárůst mezd ve výši 1 % proti předchozímu roku, zároveň se dělnické tarify zvedají
o 3,1 %, dochází také ke zvýšení příplatku za odpolední směnu a výrazně se zvedají věrnostní odměny.

Odbory vyjednaly lidem navýšení navzdory pandemii.

„Naším vyjednávacím cílem bylo zajistit
optimální nárůst mezd a dalších benefitů, a zajistit tak důstojné podmínky nejen
pro členy odborů, ale všechny zaměstnance skupiny,“ řekl k jednání Antonín
Štěrba, předseda ZO OS KOVO, MESIT.
Podle předsedy představenstva a generálního ředitele společnosti Michala
Hona se jednalo o konstruktivní jednání.
„Oceňuji přístup zástupců odborů a jsem

rád, že jsme došli k závěru, který zajistí neustále se zlepšující podmínky pro
všechny naše zaměstnance a zároveň
ekonomickou stabilitu pro naše společnosti,“ uvedl.
Mesit vyrábí a vyvíjí produkty z leteckého, obranného a dopravního průmyslu,
strojírenství, elektrotechniky a inženýringu. Je dodavatelem vysoce kvalitních komponentů stejně jako vyspělých
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systémů a rozsáhlých technologických
celků. Zaměstnává více než 850 špičkových odborníků, kteří zajišťují zakázky
od vývoje až po výrobu pro nejnáročnější zákazníky. Dlouhodobě spolupracuje s významnými výzkumnými ústavy
a vzdělávacími institucemi. Skupina Mesit je také největším zaměstnavatelem
v regionu. Od roku 2018 je součástí sku(red)
piny Omnipol.
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a prohlásil na oddělení následné péče
vznik covidové stanice. S tím souvisí
i zvláštní příplatky pro dané zaměstnance,“ shrnuje předseda Nový krizovou komunikaci s managementem zdravotnického zařízení.
Zůstal jen primář a zlomek
personálu
Za standardní situace se o více než
70 pacientů stará 70členný tým – zdravotní sestry, lékaři, sanitáři a další pomocný personál. „Z lékařů jsem tady zůstal sám, standardně máme čtyři lékaře,
ale všichni měli covid. Sanitáři byli taky
pozitivní, tak jsem se sebral a šel dělat
i práci sanitáře, protože nikdo jiný v tu
chvíli nebyl,“ přibližuje stav, v němž se
jeho oddělení po ataku koronaviru ocitlo, primář MUDr. Tomáš Zelenka. „Do
směny šla vrchní sestra i sociální sestra.
Celkem tu bylo okolo 40 pozitivních pacientů. Na dvě patra máme za normálních podmínek kolem 50 zaměstnanců,
ale v tu chvíli bylo víc než 30 z nich pozitivních. Muselo se jet na dvanáctky, jak
jen to šlo. Po téhle zkušenosti můžu říct,
že máme dobrý tým. Bez pomoci veškerých zaměstnanců, i těch, kteří se zdravotnictvím nemají co dělat, bychom to
nezvládli,“ konstatuje primář.

Zařízení bylo naštěstí na situaci připraveno, bylo
předzásobeno léky i potřebným materiálem
včetně ochranných obleků a respirátorů.

Lidé padali únavou. Nevzdali to!
Jen díky obrovské zodpovědnosti zaměstnanců, kteří museli překonat strach,
že sami onemocní, fyzickou námahu
a extrémní stres, se oddělení následné
péče v mostecké nemocnici podařilo
udržet v chodu. „Věkový průměr našich
pacientů je velmi vysoký, řada z nich trpí
mnoha chorobami, navíc velmi těžce
snášejí odloučení od rodiny a trpí sociální
izolací, protože návštěvy jsou zakázány
prakticky od září,“ říká primář oddělení
k podmínkám v době, kdy nákaza kulminovala. „Mnoha hospitalizovaným bylo
obtížné vysvětlit, že i oni musejí nosit
roušky a dodržovat všechna nezbytná
hygienická nařízení. To všechno oni sami
i jejich rodiny velmi těžce nesou, ale ta
opatření jsou nutná a život zachraňující,“
konstatuje. Starost o frustrované pacienty byla tudíž pro všechny o to náročnější.
„Musím říct, že v té nepředstavitelně
těžké situaci se zachovali naprosto skvěle jak zaměstnanci, tak primář oddělení i zaměstnavatel. Při jednání z pozice
odborů se zaměstnavatelem se vždycky
podařilo dojít k nějakému pozitivnímu
závěru. Vzájemná spolupráce byla naprosto skvělá,“ hodnotí vztahy v kritických chvílích předseda kováků Jiří Nový.
TEXT A FOTO: J. M.

Mzdy v jihočeských kovo firmách překračují průměr kraje i ČR
Průměrná hrubá měsíční mzda v bezmála šedesátce jihočeských strojírenských podniků, v nichž působí Odborový
svaz KOVO, přesáhla v prvním pololetí loňského roku krajský i celostátní průměr. Přes koronakrizi a její zatím nedohlédnutelné dopady lze podobnou poměrnou bilanci očekávat nejen v druhé polovině roku, ale s největší pravděpodobností i roce letošním.
Z údajů Českého statistického úřadu a interních statistik OS KOVO
vyplývá,
že
zatímco
průměrná
hrubá mzda činila letos v prvních
šesti měsících v Jihočeském kraji
31 072 Kč měsíčně, zaměstnanci strojírenských firem, v nichž v regionu
působí nejsilnější tuzemský odborový svaz, dosáhli na 36 371 Kč. To bylo
o 5 299 Kč (přibližně 17 %) více, než
činil krajský průměr. Ve srovnání s celorepublikovým průměrem 34 200,
meziročně vyšším o 909 Kč, byla mzda
v jihočeských strojírenských firmách
vyšší o 2 171 Kč, tedy zhruba o 6,3 %.
„Přibližně pětitisícového rozdílu mezd
mezi krajským průměrem a strojírenskými podniky v regionu dosahujeme
dlouhodobě a mimo jiné to ukazuje na
schopnost odborů udržet ve firmách,
v nichž působí, tempo růstu mezd
v zemi. Samozřejmě je to také dokladem významu kolektivního vyjednávání a obratnosti vyjednavačů OS KOVO,“
uvedl zmocněnec Krajského sdružení

Odborového svazu KOVO Jihočeského
kraje Jan Janoušek.
Opřít se přitom může o jasná čísla.
Tam, kde působí kováci, dosáhla hrubá měsíční mzda například v roce
2015 v průměru 28 852 Kč. To bylo
o 4 846 Kč více, než činil jihočeský
průměr. Celorepublikový průměr
hrubých měsíčních mezd pak KOVO
překonalo o 2 385 Kč. O tři roky
později, v roce 2018, činila průměrná hrubá mzda v Jihočeském kraji
28 808 Kč měsíčně. Zaměstnanci firem se zastoupením OS KOVO dosáhli na 34 021 Kč. To bylo zhruba
o 5 213 Kč více ve srovnání a krajským
průměrem a o cca 2 136 Kč více ve
srovnání s celorepublikovým průměrem. Ten tehdy dosáhl 31 885 Kč.
Podle vedoucí Regionálního pracoviště OS KOVO v Českých Budějovicích
Pavlíny Jirkové koronavirová pandemie, možná nečekaně, prohloubila
dlouhodobou personální krizi v kovoprůmyslu. „Řada firem nestíhá

plnění zakázek. Zaměstnanců nyní
chybí mnohde víc než na jaře, což je
způsobeno odlivem agenturních pracovníků v rámci protiepidemických
opatření.
Aby plnily zakázky, nutí firmy své
stávající zaměstnance k přesčasům
a práci o víkendech. I tuto situaci je
nutné zohlednit při uzavírání nových
kolektivních smluv,“ konstatovala Jirková.
Pokusy některých zaměstnavatelů
zmrazit mzdy pod hrozbou propouštění tak podle odborářů rozhodně
nejsou na místě. „Přes všechny problémy je realitou, že strojírenské firmy mají víc 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. Stagnující mzdy totiž v důsledku inflace znamenají pokles reálných příjmů a kup(pp)
ní síly zaměstnanců.
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Novinky v danění DPP a DPČ, část 1.
S účinností od 1. ledna 2021 začal platit zákon č. 609/2020 Sb., tzv. daňový balíček, a to i přes skutečnost, že zákon
nepodepsal prezident republiky. Tento zákon přináší řadu změn při zdaňování příjmů fyzických osob (zaměstnanců,
podnikatelů…), právnických osob, změny v poskytování některých benefitů a další změny vztahující se např. k dani
z nemovitých věcí, spotřebním daním aj. Kromě toho dochází i ke změnám v oblasti daní různými opatřeními Ministerstva financí ČR a generálním pardonem ministryně financí.
Jedná se o zejména následující změny:
1) Zrušení superhrubé mzdy a zavedení dvou sazeb daně z příjmů ve
výši 15 % a 23 % při příjmech přesahujících 48násobek průměrné
mzdy. Druhá zvýšená sazba ve výši
23 % nahrazuje tzv. solidární daň,
která byla v předchozích obdobích
ve výši 7 %.
Příklad: Při výpočtu z 30 000 Kč
hrubého činila v roce 2020 daň
3 960 Kč. V roce 2021 činí tato daň
2 180 Kč. Znamená to, že zaměstnanec vydělá na rozdílu 1 780 Kč
při zohlednění zrušení superhrubé mzdy a navýšení slevy na dani
u poplatníka o 3 000 Kč. Zaplatí tak
cca o 45 % na daních méně.
2) Zvýšení slevy na poplatníka – od
1. ledna 2021 se zvyšuje sleva na poplatníka o 3 000 Kč, tzn. z 24 840 Kč
na 27 840 Kč, a s účinností od 1. ledna 2022 o další 3 000 Kč, tzn. na
30 840 Kč. Takže oproti roku 2020
zaplatí poplatník v roce 2022 již
o 51 % méně na daních z příjmů.
3) Změna u daňového bonusu – minimální výše daňového bonusu,
který lze uplatnit, je stanovena
na 100 Kč, maximálně pak hodnota daňového bonusu může činit
za rok 2020 částku 60 300 Kč. Za
rok 2021 je strop daňového bonusu zrušen. (Bude uplatňován až
v roce 2022 při ročním zúčtování,
popřípadě v daňovém přiznání.)
Výpočet je dán v souladu se zákonem o daních z příjmů. Je-li nárok
poplatníka na daňové zvýhodnění vyšší než daň vypočtená podle
§ 16 snížená o slevy podle § 35a
a 35b (sleva na poplatníka, manželku a další) je vzniklý rozdíl daňovým bonusem. Daňový bonus
mohou využívat poplatníci, kteří
měli ve zdaňovacím období příjem ze zaměstnání nebo podnikání, a to minimálně ve výši šestinásobku minimální mzdy, tedy pro
rok 2021 činí tato částka 91 200 Kč
(pro příjmy za rok 2020 to je částka 87 600 Kč). Do této hranice se
nepočítají příjmy z nájmu a kapitálového majetku.
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4) Snížení maximální částky při
odpočtu u hypoték – v souladu
se zrušením daně z nabytí nemovitého majetku došlo oproti původnímu návrhu zcela zrušit odpočet k jeho snížení, a to z částky
300 000 Kč na částku 150 000 Kč
maximálně. Při placení úroků jen
po část roku nesmí uplatňovaná
částka překročit jednu dvanáctinu
této maximální částky za každý měsíc placení úroků.
5) Změna výše vyměřovacího základu u zaměstnání malého rozsahu, tzn. i u odměn funkcionářů.
V souvislosti se sdělením Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ze
dne 26. října 2020 s účinností od
1. ledna 2021 dochází k navýšení
částky rozhodné pro účast na nemocenském pojištění (tzn. i zdravotním), a tím i k navýšení částky
pro srážkovou daň ze 3 000 Kč na
3 500 Kč.
6) Stravenkový paušál znamená, že
k běžnému závodnímu stravování v závodních jídelnách a ke stravenkám se možnost přispění na

stravování zaměstnanců rozšiřuje
ještě o stravenkový paušál. Finanční příspěvek bude poskytován prostřednictvím výplaty, ale nebude
podléhat dani z příjmů za podmínky
stanovené ustanovením § 6 odst. 9
písm. b) zákona č. 586/1992 Sb. zákona o daních z příjmů a odvodům
na sociální a zdravotní pojištění.
Stejně tak nebude dotknut případnou exekucí.
§ 6 odst. 9 písm. b) – hodnota stravování poskytovaného jako nepeněžní plnění zaměstnavatelem
zaměstnancům ke spotřebě na pracovišti nebo v rámci stravování zajišťovaného prostřednictvím jiných
subjektů nebo peněžitý příspěvek
poskytovaný zaměstnavatelem zaměstnanci na stravování za jednu
směnu podle zákoníku práce do
výše 70 % horní hranice stravného,
které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin.
Znamená to tedy, že osvobozen je
finanční příspěvek do výše 75,60 Kč.
Jindřiška Plesníková,
Úsek odborové politiky OS KOVO
pokračování v příštím čísle
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Práva spotřebitele | JUDr. Zdeňka Vejvalková, specialistka na spotřebitelské právo

Jak řešit sousedské naschvály
Od té doby, co je soused vzhledem k současné situaci nucen zůstávat doma, stále se něco děje.
Zřejmě se nudí a sousedi jsou prostě po ruce. Začíná to mně i manželce vadit. Jaké máme možnosti
obrany? Poškodil nám poštovní schránku. Bohužel jsem neměl u sebe mobil, abych ho vyfotil, ale viděl jsem, jak násilím šroubovákem páčí horní kryt. Ztratila se nám téměř nová rohožka. Po návratu
z nákupu jsme zjistili, že máme poškrábané vchodové dveře do bytu. Škody, které nám působí, stále
narůstají. Dokud si byt nepronajal tento soused, byl zde pořádek a klid. Nikdy jsme se sousedy spory
neměli.
P. U., Brno

Právní úprava

Možností, jak tento stav zvrátit, máte
několik. Bude však záležet na tom,
zda je soused přístupný domluvě. Nemůžete ho k ničemu nutit. Direktivně rozhodnout váš spor může pouze
přestupková komise nebo soud. Vždy
však budete muset své tvrzení doložit
důkazy. Jinak se ocitnete v postavení
tvrzení proti tvrzení s neúspěšným výsledkem.

Pokud jde o odpovědnost za škodu, tu
najdete v občanském zákoníku, v paragrafech 2894 až 2971.

Co náhrada škody znamená?

Dle právní úpravy je náhrada škody
zakotvena takto: „Kdo způsobí jinému
škodu, má povinnost ji nahradit.“
Občanský zákoník upravuje obecně
povinnost nahradit jinému újmu, která
zahrnuje také náhradu újmy na jmění –
škody, viz § 2894 odst. 1.

Jmenujme tedy stručně, jaké
možnosti máte:

• Domluva
Předpokládám, že tuto možnost jste
zkusil. Taktéž předpokládám neochotu souseda k domluvě. Přesto vám
doporučuji se ještě jednou pokusit
domluvit. Je třeba se pokusit o domluvu také s majitelem bytu, protože
píšete, že soused má byt pronajatý.
Domluvte si s majitelem písemně,
doporučenou zásilkou, schůzku.
Umožněte mu shlédnout, co vám
jeho podnájemník způsobil.
• Sepsání ústního jednání
Pokud budete jednat ústně, nezapomeňte na místě sepsat zápis, který je
třeba opatřit datem a podpisy vašimi
i majitele sousedního bytu.
• Písemná výzva
Pokud tento postup možný není, doporučuji vám pokusit se se sousedem
domluvit opět písemnou formou. Vyzvěte ho, aby vámi vyčíslenou škodu
uhradil, případně věci uvedl do původního stavu. Nebude-li reagovat
nebo bude, ale negativně, opět se
obraťte na majitele bytu.
Nezapomeňte v písemné výzvě jak nájemci, tak majiteli navrhnout výslovně
smírné řešení, tzv. mimosoudní řešení sporu. A konkretizujte, jak byste si
takové řešení představovali. Tuto výzvu si uschovejte pro potřeby soudu
či přestupkové komise, a to v ověřené
kopii (nikoli ověření podpisu, ale listiny) s doklady o doručení. Totéž platí
pro důkazy – pečlivě uschovat.
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Důkazy:

• svědecké výpovědi – může jít i o svědky z rodiny, svědectví návštěv apod.
• znalecké posudky
• vyjádření správních orgánů
• ohledání místa
• listinné důkazy
• výslech žalobce a žalovaného
• fotografie, video – získáte je, pokud
se rozhodnete, vše podrobně nafotit, nejlépe souseda při činu, oslovte sousedy, zda neviděli sousedovo
jednání, ale musejí být ochotni podat
své svědectví u soudu či přestupkové
komise, taktéž datum na fotografiích
je vhodným důkazem

Jak na výzvu

Výzvu k jednání zašlete co nejdříve. Je
třeba pořídit ověřenou kopii a uschovat
ji včetně doručovacích dokladů.
Pokud by majitel či podnájemník nesplnili svoji povinnost dobrovolně, musel
byste se obrátit na soud. Soud při rozhodování a stanovení povinnosti uhradit
náklady soudního řízení vychází i z výzvy.
Posuzuje snahu věc vyřešit mimosoudně. Není to malá částka, protože nejde
jen o soudní, ale i advokátní náklady aj.
Jde-li o náhradu škody, mohu uvést pouze právní úpravu obecné odpovědnosti
za náhradu škody. Konkrétně vám poradí advokát, kterého vám doporučuji při
soudním řešení sporu sjednat.

Co je to škoda?

Škoda je obecně pro účely odpovědnosti charakterizována jako materiální
újma vyjádřitelná v penězích.

Jaké škody mohou vzniknout?

Kromě škod na majetku, jako je tomu
u vás (zničení schránky, poškození
vstupních dveří), lze za škodu považovat i škodu na zdraví (způsobení těžkého stresu), která je vyjádřitelná v penězích, což musí posoudit lékař.

Co musíte prokázat u majetkové
újmy?

• že vám vznikla škoda na majetku,
kterou jste schopen vyčíslit
• že škoda vznikla v souvislosti s daným konáním souseda, tedy že je zde
příčinná souvislost
Nezapomeňte při způsobení škody
(dveře, schránka) ihned přivolat PČR,
to i opakovaně, a požadovat informace o výsledku šetření. I jejich protokol
či výsledek šetření můžete předložit
soudu, aby mohl věc patřičně posoudit.
Pokud PČR svým šetřením zjistí, že se
tohoto protiprávního jednání dopustil
vámi uváděný soused, a dojde k závěru, že se stal přestupek, předá sama
tento případ přestupkové komisi nebo
vám doporučí, abyste tak učinil vy.
Pokud došlo k trestnému činu, byl by
soused obviněn a posléze obžalován
v rámci trestního řízení.
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Sociální zabezpečení | Ivana Demková, specialistka na sociální zabezpečení a daně

Změny u dovolených od 1. ledna 2021
Slyšela jsem, že od 1. ledna mohou zaměstnanci čerpat dovolenou po hodinách, můžete mi to blíže
vysvětlit? Jaké další změny u dovolených v novém roce nastanou?
A. T., Ostrava
Shrnu zásadní informace související
s novelou zákona
č. 262/2006 Sb. ZP,
ve znění pozdějších
předpisů, kde k 1. lednu 2021 přijetím
zákona č. 285/2020 Sb. dochází především k úpravě výpočtu dovolené,
neboť se bude vypočítávat a následně
„odčerpávat“ v hodinách, ale nadále se
bude plánovat i čerpat ve dnech.

Dovolená za kalendářní rok nebo
její poměrná část

Zaměstnanci vznikne právo na dovolenou za kalendářní rok (dále jen KR),
pokud splní dvě podmínky. První je, že
jeho pracovní poměr u téhož zaměstnavatele v daném KR nepřetržitě trval
po dobu 52 týdnů (tj. 52 × 7 = 364 KD),
a druhou podmínkou je, že zaměstnanec odpracoval 52násobek své stanovené nebo kratší týdenní pracovní
doby (dále jen TPD). Pokud jsou tyto
podmínky splněny, náleží zaměstnanci dovolená za KR v délce TPD vynásobené výměrou dovolené, na kterou
má zaměstnanec v příslušeném roce
právo (min. čtyři týdny) a výsledné hodiny se pak zaokrouhlují na celé hodiny nahoru. Pokud zaměstnanci trval
pracovní poměr kratší dobu nebo
neodpracoval stanovený násobek své
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TPD, jak je zmíněno v předchozím odstavci, zaměstnanci může vzniknout
právo na poměrnou část dovolené
za KR, pokud jeho pracovní poměr
u téhož zaměstnavatele v daném
KR nepřetržitě trval po dobu min.
čtyř týdnů (28 KD) a odpracoval zároveň min. 4násobek své stanovené
nebo kratší TPD. V tomto případě
přísluší zaměstnanci za každou odpracovanou stanovenou nebo kratší TPD v KR dovolená ve výši 1/52
stanovené nebo kratší TPD, která
se vynásobí výměrou dovolené.

Dodatková dovolená

Tato dovolená, jejíž výměra zůstává
jeden týden, je určená zaměstnancům
vykonávajícím práce pod zemí a zaměstnancům, kteří konají práce zvlášť
obtížné. Nově se rozšiřuje o práce při
čištění stok, kalových jímek apod.

Čerpání a krácení dovolené

Zaměstnanec bude nově čerpat dovolenou po hodinách, a to podle skutečné délky naplánované směny, nikoli po
dnech. Nejvíce se tato změna dotkne
zaměstnanců, kteří mají nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobu, mají některé směny různě dlouhé nebo u nich
došlo během roku ke změně pracovního úvazku. Ve výjimečných případech

je možné čerpat dovolenou v minimální délce, která odpovídá polovině směny. Nově lze čerpat dovolenou i v den
státního svátku, pokud o to zaměstnanec sám požádá. V případě neomluvené absence je nově možné krátit dovolenou pouze o počet zameškaných
hodin.
Dále se upravuje posouzení zameškané doby, která se pro výpočet dovolené považuje za výkon práce a nově
bude posuzována jen do výše 20násobku stanovené TPD (např. DPN, nařízená karanténa), a to jen v případě,
že zaměstnanec odpracoval alespoň
12násobek stanovené TPD.

Převádění dovolené

Přechodným ustanovením je stanoveno, že nevyčerpaná dovolená, na kterou zaměstnanci vzniklo právo v KR
2020 a která přešla do KR 2021, zůstane vyjádřena ve dnech, nebude se tedy
přepočítávat na konkrétní počet hodin
dovolené a bude také čerpána přednostně. Od 1. ledna 2021 je možné převést část dovolené do následujícího KR
s přihlédnutím k oprávněným zájmům
zaměstnance a na základě jeho písemné žádosti, ale pouze přesahující čtyři týdny (u pedagogických pracovníků
a akademických pracovníků VŠ šest
týdnů).
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Právo | Mgr. Vladimír Plachta, specialista právník OS KOVO

Pracovní volno kvůli očkování
Mám nárok na pracovní volno s náhradou mzdy po očkování proti COVID-19?
Nařízení vlády číslo
590/2006 Sb. stanoví
okruh a rozsah jiných
důležitých osobních
překážek v práci.
Zaměstnanci náleží
pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu při vyšetření
nebo ošetření ve zdravotnickém zařízení ve smluvním vztahu ke zdravotní pojišťovně, kterou si zaměstnanec
zvolil, je nejblíže bydlišti nebo pracovišti zaměstnance a je schopné potřebnou zdravotní péči poskytnout, pokud
vyšetření nebo ošetření nebylo možné
provést mimo pracovní dobu.
Pracovní volno s náhradou mzdy nebo
platu náleží také při pracovně-lékařské
prohlídce, vyšetření nebo očkování
souvisejícím s výkonem práce. Očkování např. proti chřipce je dobrovolné
a nesouvisí s výkonem práce, tedy náhrada mzdy nebo platu zaměstnanci
nenáleží. Zaměstnanec by se měl očkovat mimo pracovní dobu. Při očkování
na COVID-19 vás lékař zřejmě vyšetří,
změří teplotu, případně tlak a určí, zda
můžete očkování absolvovat. Dle novely § 30 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, jsou hrazenými službami vyšetření a prohlídky
prováděné v rámci opatření proti infekčním onemocněním. Očkování proti nemoci COVID-19 je zařazeno mezi
hrazené služby z veřejného pojištění.

Zatím všechny schválené vakcíny v ČR
jsou rozloženy do dvou dávek a druhá dávka by se měla podat v rozmezí
21–28 dní. Skladování vakcín je problematické a je nutné zajistit velmi
nízké teploty – až -70 °C. Lze předpokládat velký zájem o očkování a z důvodu kapacit nebude možné si zvolit
termín, kdy se dostavit, tudíž očkování bude nutné provádět i v pracovní

P. V., Plzeň

době zaměstnanců. Je v zájmu všech
zaměstnavatelů, aby se šíření nemoci
COVID-19 zastavilo a nezpůsobovalo
onemocnění a pracovní neschopnost
zaměstnancům. Předpokládám, že
zaměstnavatelé budou očkování sami
podporovat. Z tohoto důvodu se domnívám, že vám při očkování proti nemoci COVID-19 náleží pracovní volno
s náhradou mzdy.
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Právo | Mgr. Vladimír Plachta, specialista právník OS KOVO

Nařízení očkování proti COVID-19
Zajímalo by mě, jestli mi očkování proti COVID-19 může zaměstnavatel nařídit?
Očkování proti nemoci COVID-19 je
v současné chvíli jedinou účinnou
ochranou proti této nemoci a je na
místě očkování doporučit všem, nejen
ohroženým skupinám obyvatel. Přesto
současná právní úprava neumožňuje
zaměstnavateli jednostranně nařídit
zaměstnanci, aby se podrobil očkování
proti COVID-19. Očkování bude dobrovolné. Zaměstnavatel vám tedy nemůže
očkování nařídit a ani vás sankcionovat
za to, že se odmítnete nechat očkovat.

J. P., Praha

FOTO: Pixabay
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Daňová odpovědna | Jindřiška Plesníková, specialistka úseku odborové politiky OS KOVO

Novinky v danění DPP a DPČ
Chtěli jsme se zeptat, zda v souvislosti s novelou zákona o daních z příjmů je něco nového při danění
dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti.
J. O., Brno
V souvislosti se sdělením Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
ze dne 26. října 2020
s účinností od 1. ledna 2021 dochází k navýšení částky rozhodné pro účast na nemocenském pojištění (tzn. i zdravotní pojištění), a tím
i k navýšení částky u dohod o činnosti
pro srážkovou daň. Rozhodná částka
nově činní 3 500 Kč.

Příklad pro srovnání roku 2020 a 2021:
Dohoda o pracovní činnosti
Výše odměny

Daň z příjmů

Odvod pojištění
Zdravotní

Sociální

Rok 2020
2 999 Kč

srážková daň 15 %

NE

NE

3 000 Kč

srážková daň 15 %

ANO

ANO (bez superhrubé mzdy)

3 001 Kč

zálohová daň 15 %

ANO

ANO (superhrubá mzda)

3 499 Kč

srážková daň 15 %

NE

NE

3 500 Kč

srážková daň 15 %

ANO

ANO

3 501 Kč

zálohová daň 15 %

ANO

ANO

Rok 2021

Pozn.: S účinností od 1. ledna 2021 byla zrušena superhrubá mzda, takže daň se vypočítává již pouze z hrubého příjmu.
Sdělení č. 436/2020 Sb. Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ze dne 26. října 2020, kterým se vyhlašuje zvýšení částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění.
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR podle § 6 odst. 2 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění zákona č. 470/2011 Sb. a zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., vyhlašuje, že od 1. ledna 2021 částka rozhodná pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění činí 3 500 Kč.
ministryně Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.

Daňová odpovědna | Jindřiška Plesníková, specialistka úseku odborové politiky OS KOVO

Stravenkový paušál
Zaměstnavatel rozhodl, že kromě stravování v jídelně, kam se jídlo dováží a ne všichni zaměstnanci tam chodí, poskytne ještě stravenkový paušál. Chtěli bychom vědět, jak je to s daněmi, když to půjde přes výplatu, a zda to nepodléhá případné exekuci, kterou někteří zaměstnanci mají na mzdu. V našem pobočném závodě využívají zaměstnanci
stravenky, budou se tyto se zavedením stravenkového paušálu rušit?
T. C., Olomouc

FOTO: Jakub Karman

I nadále bude možné zaměstnancům
poskytovat stravování prostřednictvím tzv. stravenek, popřípadě závodních jídelen. Stravovací paušál je
jednou z dalších možností, která byla
schválena jako součást tzv. daňového
balíčku s účinností od 1. ledna 2021
(zákon č. 609/2020 Sb.).
Tato změna byla odůvodněna tím, že
bude možné poskytnout příspěvek
na stravování i těm, kteří na ně dnes

nedosáhnou, např. terénním pracovníkům či zaměstnancům, kteří z různých
důvodů nevyužívají závodní stravování.
Co se týká zdaňování, tak příspěvek
v podobě paušálu bude na straně zaměstnance osvobozen od daně z příjmu
za podmínek stanovených v ustanovení
§ 6 odst. 9 písm. b) zákona o daních
z příjmů a od pojistného na zdravotní
a sociální pojištění. Dále pak na straně
zaměstnavatele platí, že si bude moci do

nákladů dát až 55 % ceny stravného stejně jako u stravenky za podmínek stanovených v zákoně o daních z příjmů. Tzn.
poskytnutí na jednu směnu v souladu
s ustanovením § 78 odst. 1 písm. c zákoníku práce, to je až do výše 70 % horní
hranice stravného (5–12 hodin).
Důležitá je skutečnost, že i když stravenkový paušál bude vyplácen spolu se
mzdou, nemůže být dotčen případnou
exekucí.
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Neodbytní nájemníci, kteří odpuzují i děsí
O takové spolubydlící určitě nikdo nestojí. Řeč je o švábech, štěnicích a další havěti, která uvnitř bytu dokáže změnit
domácí pohodu na horor. Dávno už neplatí, že švábi a štěnice rovná se špína. Tento hmyz si klidně můžete do svého
čisťounkého obydlí přivézt v kufru či prádle jako nežádoucí bonus z luxusní dovolené.
Štěnice jako obtížný host
Přítomnost štěnic v bytě většinou vyvolává rozpaky a stud. Lidé se často
domnívají, že tento drobný trýznitel se
objevuje jen v neuklizených domácnostech, kde se nepere, nevytírá a neluxuje,
jak je rok dlouhý. Není tomu tak, štěnice
si domů nastěhují i čistotní lidé. Třeba
jako již zmíněný nechtěný suvenýr z hotelu. Své o tom vědí i cestovatelé přespávající v levnějších ubytovnách u nás
i v zahraničí. Mohou ovšem také přelézt
ze sousedního bytu nebo si je domů přinesete s použitým oblečením z druhé
ruky. Než se nadějete, škůdci se rychle
rozmnoží.
Štěnice domácí je druh drobného hmyzu, který parazituje na člověku a živí se
sáním jeho krve. Tato ploštice měří v dospělosti jen čtyři až pět milimetrů, vylézá
hlavně v noci. Nejvíce času tráví v úkrytech poblíž míst, kde lidé spí, třeba za
nábytkem, obložením i pod podlahovými lištami, za rámy obrazů či ve spárách
nábytku. Jen při velmi velkém zamoření
domácnosti je možná zahlédnete i během dne. Štěnice žijí až jeden a půl roku
a procházejí několika vývojovými stádii.
V každém z nich se živí lidskou krví, člověka lokalizují hlavně podle teploty kůže
a vydechovaného oxidu uhličitého.
Odhalit štěnice není vždy snadné
O přítomnosti obtížného hmyzu se
dlouho nemusíte vůbec dozvědět. Při
sání vstřikují do rány anestetikum, takže kousnutí nebolí. Nepříjemné pocity
nastupují až později, kdy se objevují zarudlé štípance doprovázené svěděním.
Štěnice na vás mohou hodovat již několik dní a až později se na pokožce objeví
svědivé červené pupínky. Přítomnost
těchto škůdců mohou odhalit také jejich svlečky nebo trus, který vypadá
jako malé černé tečky a nejčastěji se
nachází v blízkosti postele, ale i poblíž
úkrytu tohoto parazita. Jasným důkazem je pak nález uhynulého exempláře.
Po zjištění, že se u vás zabydlely štěnice,
je nutné co nejrychleji jednat. Jenže vypudit štěnice z bytu je otázkou pevných
nervů a poměrně dlouhé doby. Když
zjistíte přítomnost štěnic, nedoufejte,
že si s jejich likvidací poradíte sami,
i když základem je generální úklid. Štěnice jsou bohužel velmi odolné proti
různým volně prodejným hubicím přípravkům. Proto je nejlepším řešením
povolat si dezinsekčního odborníka.

Švábi mají rádi vlhko
Ani švábi nejsou doma vítaným hostem
a mnozí se otřesou už při pouhé představě soužití s tímto odporným chrobákem. Přesto jejich výskyt v bytových domech není nijak výjimečný. Na rozdíl od
štěnic je odhalení výskytu švábů o něco
jednodušší alespoň v tom, že jsou vidět pouhým okem. Nejčastěji se zdržují
v tmavých a vlhkých koutech, například
v koupelnách nebo sklepech, odkud se
vydávají za potravou. Domů lze tento
hmyz snadno zavléct se zbožím z druhé
ruky nebo v kartonových obalech.

FOTO: Hana Kubová

Švábi obecně patří do řádu hmyzu s celosvětovým rozšířením. V České republice žije pět druhů švábů, přičemž lidská
obydlí okupují pouze dva z nich – šváb
hnědopruhý a rus domácí. Tyto dva druhy se od sebe liší jak velikostí (šváb je
větší, měří zhruba dva a půl centimetru),
tak zbarvením (zatímco šváb má hnědé zbarvení, rus má zbarvení spíš světlehnědé až okrové). Liší se také místem
výskytu. Šváb vyhledává pouze přízemní prostory, tedy například suterénní
byty, jednopodlažní domy nebo prodejny a prostory v přízemí, rus ale dokáže
zdolat i značné výšky, a proto se často
vyskytuje v horních patrech paneláků.
Švábi jsou nejen nepříjemní, ale také nebezpeční, protože patří k přenašečům
organismů způsobujících nepříjemné
choroby, například úplavici. Navíc jejich
výměšky mohou vyvolat u alergiků závažnou reakci.
Švábovitých brouků se můžete zbavit
i bez zásahu odborné firmy. Je ale třeba
dodržet několik zásad. Na prvním místě je důkladný úklid a odstranění zbytků potravin, ty zbývající je třeba uzavřít
v neprodyšných dózách. Vyplatí se utěsnit veškeré škvíry v podlaze, pukliny ve

stěnách a prostupy rozvodů. Pak se aplikuje gelová insekticidní nástraha, některé přípravky jsou volně prodejné. Je však
třeba je použít opakovaně. Pokud se ovšem jedná o bytový dům, je třeba zásah
podniknout v celém domě najednou. To
už je ale zpravidla práce pro odbornou
firmu.
Zavšivená hlava – noční můra rodičů
Setkala se s tím většina rodičů. V tom
lepším případě jejich potomek přinese
ze školy jasný vzkaz: zkontrolujte dítěti
hlavu, ve škole je výskyt vší. V tom horším mu již malé broučky ve vlasatém porostu najdete sami. Čísla říkají, že veš
v Česku navštíví až půl miliónu dětských hlav ročně. Veš se se svými vajíčky (hnidami) může vyskytnout ve vlasech kohokoli – bez ohledu na hygienu,
věk či pohlaví. Stačí jen kontakt s někým, kdo vši má. Právě v dětských kolektivech, kde se často sdílejí ručníky,
hřebeny i čepice a dochází k těsnějšímu kontaktu, je přenos nejsnadnější a nejčastější, ale stejně snadno se
může veš zahnízdit ve kštici staršího
člověka. Veš je cizopasný hmyz, který
saje krev svého hostitele. Její velikost
bývá kolem tří milimetrů. Brouci kladou
vajíčka a lepí je na vlasy svých hostitelů. Používají speciální lepidlo bílkovinné
povahy, které je velmi odolné vůči vyčesávání i mytí. Proto je tak těžké je z vlasů dostat. Osvědčeným prostředkem je
klasický hřebínek „všiváček“, s kterým se
při troše trpělivosti hnidy dají vyčesat.
Na člověku parazitují tři druhy vší:
kromě vši dětské také veš šatní a tzv.
muňka či lidově „filcka“, která přebývá
v ochlupení. Parazit se ovšem časem
stal poměrně rezistentní, pro některé
jedince není snadné se jej zbavit. V lékárnách i drogeriích se dají sehnat nejrůznější prostředky přímo pro tento
účel, od chemických až po ty na přírodní bázi. Zkušenosti při odvšivování se
ale často různí. Mezi lidmi kolují nejrůznější „zaručené recepty“, jak se vší zbavit. Někdo doporučuje použití barvy na
vlasy, čím agresivnější, tím lepší, dalším
se osvědčily třeba octové zábaly. Určitě
ale není radno tak jako kdysi používat
drastické petrolejové zábaly a úplně
nejlepší nápad není ani naneštěstí poměrně častá lidová praxe, a to aplikovat
na zavšivenou kštici dítěte přípravky
určené pro psy.
Hana Kubová
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Jarní prázdniny – hory, wellness či
město? Pro každého máme něco!
Ačkoli je tato doba poměrně nejistá, jedna jistota navzdory všemu přetrvává. Čas, který strávíte se svou rodinou, je nenahraditelný. Hoďte za hlavu běžné starosti a stres a užijte si společně ty nejlepší jarní prázdniny pod sluncem! Vybrali
jsme pro vás ty nejvhodnější prázdninové pobyty, které si užijete nejen vy, ale především vaše ratolesti.

Zábavu i odpočinek pro malé i velké
nabízí Orea Resort Horizont, který najdete přímo v srdci lyžařského areálu
Špičák u Železné Rudy. Oblíbené zimní
středisko nedaleko německých hranic
je rájem pro sportovce všeho druhu.
Bezvadnou dovolenou si zde užijete za
jakéhokoli počasí. Lyžaři a běžkaři jistě
neodolají volání upravených sjezdovek
a běžkařských tras a milovníky relaxace zase přiláká rozsáhlé hotelové wellness centrum.
I další hotel nabízí ubytování se sjezdovkami na dosah ruky. Hotel Červenohorské sedlo je jedním z nejvýše položených hotelů u nás. Nachází
se v nadmořské výšce 1013 m n. m.
v nádherné krajině Jeseníků a nabízí
parádní služby za příjemnou cenu.
Jarní prázdniny můžete strávit na sjezdovkách Skiareálu Červenohorské
sedlo nebo se vypravit za zážitky do

nedalekých lázní Karlova Studánka,
lázní Jeseník či za technickou raritou,
kterou je přečerpávací elektrárna
Dlouhé Stráně.
Šumava a Jeseníky vás k lyžování
nepřesvědčily? A co takhle užít si pár
dní v Praze, která je bez zahraničních
turistů zcela jiná, než jak ji známe? Vyrazte do ZOO, na Petřín nebo s dětmi
objevte tajemná zákoutí Starého města. Až budete mít exkurze dost, můžete vyrazit za zábavou do Průhonic.
Aquapalace Hotel Prague nabízí program pro děti i rodiče a nachází se jen
pár kilometrů od centra. Jeden z největších aquaparků u nás je zárukou
toho, že se během pobytu rozhodně
nudit nebudete!
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Správné znění tajenky z čísla 21: Pohodu, radost z luštění i výhry přináší křížovky. Správně luštila a potřebné štěstí při
losování měla Anna Zvoníčková ze Štítné nad Vláří. Blahopřejeme! Získává výhru od vydavatelství Enigma, které připravuje
naši křížovku a je také vydavatelem časopisu Křížovky pro každého, jehož další číslo vychází 19. ledna. Na tajenku z tohoto
čísla čekáme do 1. února 2021 na doručovací adrese redakce nebo na e-mailu novakova.miloslava@cmkos.cz.

