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Kováci v Jihostroji: Není doba na mzdová omezení
Ani eskalující koronavirová krize není pro některé strojírenské firmy důvodem ke zmrazování mezd. Alespoň ne pro
ty, v nichž působí odbory. Příkladem může být akciová společnost Jihostroj Velešín. V této významné strojírenské firmě na jihu Čech se stoletou tradicí se zástupci OS KOVO dohodli s managementem na reálném zvýšení mezd o 4 % pro
všechny zaměstnance. Dohodu stvrdily obě strany podpisem nové kolektivní smlouvy. Ta garantuje zaměstnancům
Jihostroje větší mzdovou stabilitu.

Kovoprůmysl zažívá dlouhodobou personální
krizi – o šikovné obráběče, technology, seřizovače a elektrikáře se i v současnosti firmy doslova
perou.
FOTO: (pp)

„Nová kolektivní smlouva garantuje 10%
zvýšení tarifních mezd s tím, že 6 % bylo
převedeno z pohyblivé složky. Reálný
růst mezd tak sice představuje 4 %, dohoda ovšem zaručuje zaměstnancům
větší jistotu vyššího stabilního příjmu.
A to byl také hlavní důvod toho, proč
jsme se v současné nejisté době společně rozhodli jít cestou plošného zvýšení
tarifních mezd na úkor částečného zkrácení pohyblivé složky mzdy,“ uvedl předseda Základní organizace OS KOVO při

akciové společnosti Jihostroj Velešín Jiří
Řihout. Zvýšení mezd je podle něj známkou stability firmy, která ví, že si může
zvýšení garantovaných mezd dovolit. To
vylepšuje její výchozí pozici při náboru
nových kvalifikovaných lidí na trhu práce. Proti nestabilitě trhů ovlivněných
koronavirovou pandemií totiž stojí dlouhodobá personální krize v kovoprůmyslu. Například o šikovné obráběče, technology, seřizovače a elektrikáře se dnes
firmy doslova perou. Zručného a technicky orientovaného dělníka by si měly
firmy hýčkat.
„Jsem si jistý, že podoba nové kolektivní smlouvy zohledňuje ve všech
ohledech jak zájmy zaměstnanců,
tak zaměstnavatele. Částečně to řeší
i dlouhodobý problém jisté netransparentnosti vyplácení pohyblivé, tedy
nenárokové složky mzdy,“ zdůraznil
Řihout. Právě motivace zaměstnanců
formou jistoty v nejisté době vedla
k dohodě uvedeného formátu i firmu.
Jihostroj, významný výrobce hydraulických systémů a přístrojů pro letecký
průmysl, se může dlouhodobě pyšnit

minimální fluktuací. „Jsme společností s velkou mírou vysoce kvalifikované
práce v oboru přesného strojírenství.
Nespoléháme na levnou zahraniční
pracovní sílu. Tento krok je tak určitě
i signálem, že si svých zaměstnanců
vážíme a chceme si je udržet. Jejich
spokojenost je pro nás proto nesmírně
důležitá,“ konstatoval Hynek Walner,
vedoucí úseku Perspektivy a marketingu velešínského Jihostroje.
Člen předsednictva OS KOVO a jeho
jihočeský zmocněnec Jan Janoušek dohodu v Jihostroji označil za úspěšnou
a vyváženou. „Nevidíme do budoucna
a těžko odhadneme, co nás čeká. Realitou ale je, že strojírenské podniky
mají přes výkyvy na světových trzích
často více zakázek než lidí na jejich realizaci. Rozhodně není doba na mzdová
omezení. Míra inflace je tedy spodní,
nepřekročitelnou hranicí při uzavírání
nových kolektivních smluv. A i k tomu
zde došlo. V tomto konkrétním případě
je ovšem nutné ocenit skutečnost, že
Jihostroj si umí svých lidí vážit,“ poznamenal Janoušek.
(pp, red)

Blíží se spuštění systému evidence členů TREWIS-ZO
I přes pandemii COVID-19 se mílovými kroky blíží pokračování digitalizace
v rámci OS KOVO. Déle než tři roky užívají zaměstnanci svazu systém TREWIS,
který zlepšuje jejich každodenní práci
s informacemi o ZO, členech, členských
příspěvcích apod. Nyní svaz chystá zpřístupnění programu pro ZO pod názvem
TREWIS-ZO. Tento program umožní
propojení on-line s jednotlivými odborovými organizacemi, tedy rychlejší
aktualizace informací o svých členech
a údajích ZO, které se po potvrzení
zaměstnanci RP či na centrále ihned
propíší do celého sytému TREWIS. ZO
budou moci využít tento program pro

spravování centrální evidence členů,
vystavování potvrzení o odvodu členských příspěvků, používání různých tiskových sestav o členech, přípravu prezenčních listin apod.
Tento systém nahradí původní webový portál „Centrální evidenci členů“
a zároveň bude aktualizován benefitní
portál na známé adrese https://clen.
oskovo.cz/. Přechod na nový systém
připravujeme přes velikonoční svátky, aby byl ostrý provoz spuštěn od
7. dubna 2021. Systém se bude i nadále vyvíjet dle požadavků základních
organizací a zkušeností z první verze.
Jednotlivé ZO se poté budou moci začít

do systému připojovat po vyplnění
formuláře, kde uvedou kontaktní odpovědnou osobu, která bude s daty
nakládat, podobně jako nyní v ZO. Přihlašování bude samozřejmě probíhat
zabezpečenou formou přes přihlašovací jméno a heslo, které bude chodit
na kontaktní e-mail uvedený ve formuláři. Pro jednotlivé ZO je nachystáno
školení on-line nebo fyzicky dle vývoje
pandemie COVID-19 prostřednictvím
specialistů IT či RP. Podrobnosti o celém systému přineseme v dalším čísle
Kováka, které vychází 29. března 2021,
a taktéž budou zaslány na ZO.
Tomáš Valášek
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OS KOVO předsedovi vlády: Nenařizujte respirátory ve výrobě!
Nejsilnější odborový svaz v ČR varuje před neuváženým nařízením vlády používat respirátory ve všech výrobních
provozech. V dopise předsedovi vlády v pátek 26. února to zdůraznil předseda OS KOVO Jaroslav Souček. Podle něj
je tímto rozhodnutím ohroženo zdraví zaměstnanců a chod některých průmyslových provozů.
„Podle informací z našich odborových
organizací vzrůstá vlna silné nespokojenosti mezi zaměstnanci, kteří musejí
pracovat ve fyzicky náročných výrobních
provozech, a těmi, kteří mohou pracovat z domova. Obávám se, že pokud
přikážete povinné nošení respirátorů
na těchto pracovištích, nevyhnutelně
dojde ke zhoršení zdravotního stavu zaměstnanců! Důsledkem bude zastavení
některých průmyslových provozů, což
vláda určitě nechce. Již dnes mají tito
zaměstnanci od nošení roušek, které
pečlivě dodržují, opruzeniny v obličeji,

zhoršuje se jejich dýchání,“ uvedl předseda svazu.
Podle něj specifika práce v kovoprůmyslu neumožňují povinné nošení respirátorů. „Jde převážně o těžkou fyzickou
práci, kde se lidé potí, mají zvýšený výdej tekutin a také zrychlený dech, kdy
odcházejí z těla škodlivé látky. Zastupuji
zaměstnance v horkých provozech (ocelárny, slévárny), zaměstnance pracující
ve vnuceném pracovním tempu (automobilový průmysl, elektrotechnický
průmysl, strojírenství) a ostatní zaměstnance mající ve firmách kovoprůmyslu

pracovní podmínky, které se neslučují
s nošením respirátorů při výkonu práce,“ zdůrazňuje se v dopise.
„Podporujeme plně testování stejně jako
očkování účinnými vakcínami. Současně
žádáme, aby nošení respirátorů v průmyslových provozech vycházelo z konkrétních podmínek firem, bylo případně
doporučeno, ale rozhodně nebylo nařizováno plošně jako povinnost. Jsem přesvědčen, že právě tento pružný postup
by zvýšil důvěru v postup vlády při zvládání této pandemie,“ apeluje předseda
OS KOVO na představitele vlády. (red)

Nařízené testování vyvolává řadu otázek
Mimořádná opatření v souvislosti s pandemií COVID-19 vyvolávají řadu otázek, zejména testování na přítomnost viru je v poslední době velmi frekventovaným tématem. V této souvislosti je třeba upozornit na nový zákon
č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících
zákonů, tzv. pandemický zákon, který je účinný od 27. února 2021. Pro zaměstnance z něj vyplývá mimo jiné, že
ministerstvo zdravotnictví a krajské hygienické stanice mohou nařizovat mimořádná opatření. Ta mohou přikázat,
zakázat nebo omezit určité činnosti nebo služby, jejichž výkonem by mohlo být šířeno onemocnění COVID-19. Mohou mít působnost na území kraje, několika krajů nebo mohou být celostátní.
Opatření mohou mimo jiné přikázat
testovat zaměstnance a jiné pracovníky na přítomnost COVID-19.
Osoby, na které se opatření vztahuje,
jsou povinny se jimi řídit. Porušení mimořádného opatření je považováno
za přestupek a lze za to uložit pokutu.
Přestupky se zapisují do evidence přestupků.
Správním orgánem je krajská hygienická stanice. Na místě může přestupek projednat též Policie ČR či strážník obecní policie.

Jaké sankce hrozí?

FOTO: Pixabay

Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne
1. března 2021 mimořádné opatření,
kterým je uložena zaměstnavatelům
povinnost neumožnit osobní přítomnost zaměstnance na pracovišti, který
v posledních sedmi dnech neabsolvoval test na přítomnost viru COVID-19
s negativním výsledkem. Od 3. března
mají zaměstnavatelé s alespoň 250 zaměstnanci povinnost zajistit testy pro
své zaměstnance, od 5. března testovat a od 12. března vpustit na pracoviště pouze otestované zaměstnance. Od
5. března se přidávají i zaměstnavatelé
s alespoň 50 zaměstnanci, od 8. března

musejí začít testovat a od 15. března
mohou být na pracoviště vpuštěni jen
otestovaní zaměstnanci. Za porušení
tohoto mimořádného nařízení hrozí zaměstnavatelům pokuta až 500 000 Kč
a zaměstnancům 50 000 Kč. Zaměstnanci na home office nemusejí být testováni a také se netestují zaměstnanci,
kteří prodělali COVID-19 a od prvního
pozitivního testu neuplynulo více než
90 dní.

Lze testování odmítnout?

Co když zaměstnanec odmítne být testován? Je několik možností, jak toto řešit.
Zaměstnavatel nesmí umožnit vstup na
pracoviště neotestovanému zaměstnanci, ale může se s ním dohodnout např.
na práci z domova, čerpání dovolené,
poskytnutí neplaceného volna, případně
změně harmonogramu rozvržení směn.
Nedojde-li ale k dohodě, může se jednat o jinou důležitou osobní překážku
v práci na straně zaměstnance dle ust.
§ 199 odst. 1 zákoníku práce, za kterou
zaměstnanci nepřísluší náhrada mzdy
nebo platu.
(Více na stránkách ministerstva zdravotnictví www.mzcr.cz.)
(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 | 15. března | KOVÁK číslo 5/2021 | 3

Některé firmy nemají sady na detekci koronaviru
Některé jihočeské podniky nemohou sehnat testy na koronavirus a zvažují firemní lockdown. Mohly by nařídit i celozávodní dovolenou. Pro média to v pondělí 8. března uvedla vedoucí Regionálního pracoviště OS KOVO v Českých
Budějovicích Pavlína Jirková.

FOTO: Pixabay

Podle Pavlíny Jirkové se firmy bojí, že
nestihnou naplnit vládní nařízení. „Někteří zaměstnavatelé firemní lockdown
již zvažují a hledají přiměřené opatření.
Jedna firma chtěla nařídit 14 dní dovolenou, i když tam nebylo velké procento
pozitivních. Pokud je tam odborová organizace, musí celozávodní dovolenou
odsouhlasit. Zaměstnanec by to měl vědět nejpozději 14 dní předem, nelze si

vzpomenout ze dne na den,“ upřesnila.
Podle jejích zkušeností testování ve
firmách často odhalí bezpříznakové.
Ti absolvují potvrzující PCR test a jdou
do karantény. „Firma Magna Cartech
v Českých Velenicích testuje od listopadu. Udělala 800 testů, z toho měli
33 pozitivních. Zaměstnavatelé to odchytávají už dlouho,“ uvedla vedoucí
jihočeského RP.

Jihočeské odbory vyzvaly zaměstnavatele, aby umožnily práci z domova.
Vláda podle nich často nesmyslně
zpřísňuje opatření, která označily za
chaotická, a přehazuje odpovědnost
na firmy, uvedl v tiskové zprávě za
OS KOVO RP České Budějovice zmocněnec Krajského sdružení Odborového svazu KOVO Jihočeského kraje Jan
Janoušek.
(red, ČTK)

Povinné testování generuje problémy
Nařízení vlády o povinném testování na onemocnění COVID-19 způsobilo v řadě firem kvůli nedostatku testovacích
sad a chybějícím odborným kapacitám problémy. Ale i v podnicích, které dokázaly testy zajistit a detekci viru u svých
zaměstnanců úspěšně zorganizovat, se potýkají s problémy, které sami nezavinili.

Například ve společnosti Bosch Diesel
v Jihlavě se začalo testovat v termínu
uloženém vládou. „Na základě nařízení vlády začalo dne 7. března 2021 ve
14:30 testování zaměstnanců Bosch
Diesel antigenními testy na onemocnění COVID-19. Testování probíhá ve
třech závodech, celkem na pěti místech,“ potvrdili v tiskové zprávě zástupci odborové organizace Odbory Bosch
Jihlava. Prvním testovaným v rámci

firmy byl její předseda Ladislav Melichar. „Není to příjemné, ale není to
nic strašného,“ popsal svou zkušenost.
„Zaměstnavatel přistoupil k testování zodpovědně, akceptoval všechny
připomínky, které jsme měli. S testováním se začalo ze dne na den, což je
při zhruba pěti tisících zaměstnanců
pracujících na směny hodně komplikované,“ uvedl předseda ZO OS KOVO
BOSCH Jihlava Roman Bence.
Pozitivně testovaní lidé ovšem mají
problémy, s nimiž nikdo nepočítal. „Zaměstnanci sem dojíždějí z mnoha míst
regionu. Pokud někomu vyjde test pozitivní, nemá se jak dostat domů. Má-li
pozitivní výsledek řidič, který vozí lidi
do práce, je problém s jejich dopravou,“ upozorňuje Roman Bence. Další

komplikace vyplývají z nespolehlivosti
testů. Zatímco ten antigenní, který se
používá jako první, je pozitivní, následující PCR test přinese často opačný
výsledek. „V období mezi antigenním
a PCR testem zaměstnanec musí zůstat
doma. Lékaři na začátku povinného
testování vystavovali zaměstnancům
neschopenku, ale podle upraveného
nařízení vlády jde o překážku v práci
na straně zaměstnavatele. Zaměstnanci, kteří si nechali vystavit neschopenku, jsou znevýhodněni,“ poukazuje na
komplikace předseda Roman Bence.
Své členy jsme informovali, jak v těchto případech postupovat, a požádali
jsme zaměstnavatele, aby zaměstnance
s neschopenkou nějak odškodnil.
(jom)
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Okénko do regionu | Pavlína Jirková, vedoucí RP OS KOVO České Budějovice

V RP České Budějovice prosazují optimismus
Naše regionální pracoviště prošlo zásadní personální proměnou, a to díky odchodu kolegů do starobního důchodu nebo za novými profesními výzvami. A tak jsme na našem regionálním pracovišti v průběhu loňského roku přivítali pana Mgr. Jana Macha na pozici odborového právníka, pana
Bc. Radka Krále jako specialistu BOZP a jako poslední se k nám přidala paní Petra Vašáková na pozici
administrativní pracovnice a hospodářky.

Etický kodex
a motivace

Naše cíle jsou i v této nelehké bezprecedentní době velmi ambiciózní. Především jsme se společně dohodli na
etickém kodexu a ctíme následující
hodnoty – optimismus, tým, inovace
a neustálé zlepšování, právo na chybu,
která je pro nás poučením, jak dělat
věci lépe. Pro naše předsedy základních
organizací jsme vyhlásili soutěž roku
o putovní pohár ve čtyřech kategoriích: skokan roku, sběrač roku, nejlepší
majstryk roku a vzorňák roku. Tím je
motivujeme k vzájemné spolupráci, aby
i v této velmi nelehké době dokázali být
aktivní, udržet své členy, získat další do
našich řad, poskytovat všem profesionální služby, rady a aktuální informace.
COVID-19 nám už přes rok „háže klacky
pod nohy“, žádá si distanc, a tak hledáme cesty především v komunikaci, kdy
jednáme on-line nejen s předsedy, ale
i se zaměstnavateli. Podařilo se nám
rozšířit naše prostory v KD Metropol
o zasedací místnost, kde práce nyní finišují, z čehož máme velkou radost. Zde
mohou probíhat jednání do deseti osob.
Až to doba umožní, jste všichni vítáni.

V jižních Čechách má svaz
24 000 zaměstnanců

V současné době OS KOVO v jižních
Čechách působí v 70 organizacích a zastupuje téměř 24 000 zaměstnanců.
Z toho působíme přímo v deseti seskupeních členů. Přivítali jsme mezi sebou
koncem loňského roku významnou
regionální společnost Magna Cartech
v Českých Velenicích, kde již jednáme
o mzdovém nárůstu na letošní rok.
Zde svážejí zaměstnance až z Jindřichova Hradce a dříve rychlá cesta přes
Rakousko je nyní komplikovaná. Vyjednávání se i za takto obtížných podmínek daří. Mzdový nárůst pro letošní
rok se nejčastěji pohybuje mezi 3–6 %
a někde se mzdy stabilizují převodem
části pohyblivé složky mzdy do tarifního základu. Je teď i chvíle vyjednat si
v kolektivních smlouvách různé sociální programy pro mimořádně závažné
životní situace zaměstnanců, které pro

Pavlína Jirková vystřídala v září 2019 na postu vedoucího RP ČB Ing. Rudolfa Tkáče (vlevo). (Vpravo
Jan Janoušek, zmocněnec KS OS KOVO Jihočeského kraje).
FOTO: RP ČB

zaměstnavatele nejsou tak finančně
nákladné. Zaměstnavatelé dokázali díky podpůrnému programu MPSV
Antivirus a využití Dohod o částečné
nezaměstnanosti dle § 209 s odbory
pracovní místa uchránit. Zatím nejsou
z našeho volebního obvodu zprávy
o větším propouštění. Práce je naopak
mnohde nadbytek, ale samozřejmě
podle odvětví. Bohužel se setkáváme
i se zaměstnavateli, kteří nevědí, co je
to sociální dialog a sociální partner, odborům vyhrožují, své podmínky nám
diktují, čemuž se aktivně bráníme.

Nepromyšlená rozhodnutí
vyvolávají neklid

Jistě mluvím za všechny odboráře v celé
naší republice, že nás nejvíce tíží nestabilní situace v souvislosti s COVID-19,
která je už svým dlouhým trváním a vágními opatřeními neúnosná. Vede to ke
společenskému neklidu a protestům. Je
chaos ve vládních nařízeních. Místo záchrany lidských životů se politikaří. Vydávají se nepromyšlená rozhodnutí pro
zaměstnavatele bez přiměřené časové
možnosti na přípravu, chybí metodika
pro zaměstnavatele vydaná zároveň
s nařízeními. Vidíme absenci plánu, strategie, vize vlády, jasné a srozumitelné
komunikace s občany a zaměstnavateli.
Vlnu nevole vyvolal zákaz stravování ve
firmách, kde již dávno zaměstnavatelé
z velké většiny své zaměstnance a provozy chrání. Dále vyhlášení testování,

když není dostatek testů na trhu či jsou
přeplněná odběrová místa, která zaměstnavatele i zaměstnance odmítají.

Odbory chrání zaměstnance před
finanční propastí

Zaměstnavatelé využívají jako prevenci
měření teplot, termokamery zachycující
teploty, ochranné náramky, které hlídají
vzdálenost rozestupu, plexiskla v jídelnách, jednorázové příbory, dezinfekce,
„štíhlé“ kolektivy zaměstnanců, úpravu
pracovní doby tak, aby se nepotkávali,
trasování zaměstnanců, kteří se setkali
s pozitivním kolegou, karanténu při zahraniční cestě zaměstnance. Poskytnutí
home office administrativním zaměstnancům se zaměstnavatelé spíše obávají
i brání, nebo naopak mají na zaměstnance nepřiměřené nároky, jako být kdykoli
k dispozici či na kameře. Zde je právní
úprava nedostatečná a neřešená, proto
ani vláda home office nenařídila. Postrádáme právní oporu v zákoníku práce
a další související legislativě týkající se
jednoznačnosti a vymahatelnosti těchto
vládních nařízení. Jsme v době pandemické krize zdravotní, ekonomické, ale
i v období krize důvěry, kdy celé toto
řízení vidíme jako hazard nad propastí.
Odbory pomáhají, poskytují „záchranné
lano“ nad finanční propastí zaměstnanců. Proto je teď nesmírně důležité táhnout společně za jeden provaz!
Pavlína Jirková –
vedoucí RP České Budějovice
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Právo | JUDr. René Švec, specialista právník RP OS KOVO Ústí nad Labem

Když inspektorát práce nestíhá…
Jak postupovat, když podnět podaný ZO OS KOVO na zaměstnavatele k oblastnímu inspektorátu
práce pro porušování zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, a tím páchání přestupků ve smyslu
zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, byl oblastním inspektorátem práce odmítnut k projednání?
Hlavním důvodem tohoto postupu ze strany oblastního inspektorátu práce byl výkon prioritní činnosti související s programem ANTIVIRUS.
P. K., Jablonec nad Nisou
V průběhu roku 2020
byly Základními organizacemi OS KOVO podány dva podněty na Oblastní inspektorát práce pro
Ústecký a Liberecký kraj, a to v souvislosti s podezřením na páchání přestupků zaměstnavatele na úseku:
• odměňování zaměstnanců dle ustanovení
§ 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 251/2005
Sb., o inspekci práce
• porušování součinnosti zaměstnavatele
a odborové organizace dle § 23 odst. 1
zákona č. 251/2002 Sb., o inspekci práce
Oblastní inspektorát práce pro Ústecký
a Liberecký kraj zaslal v lednu 2021 ke
každému podanému podnětu písemnou informaci s tím, že z kapacitních důvodů, převedením téměř 50% stavu inspektorů PVP k výkonu prioritní činnosti
související s programem ANTIVIRUS

(administrace přihlášek a účast na provádění veřejnosprávních kontrol ÚPČR)
a výrazného omezení možností terénního provádění kontrol během opatření
vyhlášených v obou obdobích nouzových stavů, nebylo možno v roce 2020
kontrolu provést. Vzhledem k pokračující neutěšené situaci nelze provedení
kontrol předpokládat ani v roce 2021.
Obě ZO OS KOVO, které byly ze strany
zaměstnavatelů obcházeny a ignorovány ve svých právech, se obrátily s dotazem na RP OS KOVO Ústí nad Labem,
jak mají dále postupovat.
V podobných případech je třeba využít
nabídky učiněné v roce 2018 na poradě vedoucích RP OS KOVO generálním
inspektorem Státního úřadu inspekce
práce Opava s tím, že pokud bude zjištěno, že v činnosti oblastních inspektorátů

dochází k průtahům v kontrolní činnosti, je třeba na toto Státní úřad inspekce
práce Opava upozornit formou stížnosti
a požadovat nápravu.
Po podané stížnosti RP OS KOVO Ústí
nad Labem v lednu 2021 na nečinnost
Oblastního inspektorátu práce pro Ústecký a Liberecký kraj byla tato stížnost
okamžitě Státním úřadem inspekce práce Opava prošetřena s písemným stanoviskem z února 2021 tak, že rozhodnutí
Oblastního inspektorátu práce pro Ústecký na Liberecký kraj o odložení podnětů bez provedení kontroly byla revidována a bylo nařízeno kontroly provést.
Kontroly Oblastním inspektorátem práce pro Ústecký a Liberecký kraj byly skutečně v únoru 2021 následně provedeny
se závěrem, že oba podané podněty byly
shledány jako opodstatněné.

Bydlení | JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR

Trvalý pobyt mimo bydliště
Bydlím v Olomouci, kde mám i práci, ale trvalý pobyt mám u sestry v Kroměříži, v domě po rodičích. Svůj podíl na domě jsem jí před několika lety darovala. Sestra se ale teď rozhodla, že dům
zbourá, postaví na pozemku nový a mně trvalý pobyt zruší. Přijdu tedy o adresu trvalého pobytu.
Existují nějaké možnosti, abych o adresu trvalého pobytu nepřišla? Sestra mi řekla, že si můžu převést adresu trvalého pobytu na městský úřad, ale to je asi problém. Kromě svého zaměstnání si
chci zařídit ještě živnostenský list a dozvěděla jsem se, že by to v takovém případě bylo nemožné.
A kdybych chtěla žádat o hypotéku nebo úvěr, budu mít smůlu.
J. W., Olomouc
Nejjednodušším řešením je přihlásit se
k trvalému pobytu tam, kde skutečně
bydlíte. Žijete-li v Olomouci, přihlaste se
k trvalému pobytu tam. Pokud bude dům
v Kroměříži zbourán, není reálné, abyste
měla dál zachovánu adresu trvalého pobytu.
Podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci
obyvatel, ve znění pozdějších předpisů,
§ 10, platí, že místem trvalého pobytu se
rozumí adresa pobytu občana v České
republice vedená v základním registru
obyvatel, kterou si občan zvolí zpravidla
v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo
zaměstnání. Občan může mít jen jedno
místo trvalého pobytu, a to v objektu,
který je označen číslem popisným nebo

evidenčním, popřípadě orientačním a který je určen pro bydlení, ubytování nebo
individuální rekreaci (dále jen „objekt“).
V případech stanovených tímto zákonem
může být místem trvalého pobytu sídlo
ohlašovny nebo sídlo zvláštní matriky,
které je v informačním systému označeno
jako adresa úřadu. Z přihlášení občana
k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k objektu ani k vlastníkovi nemovitosti.
Trvalý pobyt je evidenčním údajem zavedeným do systému evidence obyvatel.
Po přihlášení k trvalému pobytu v obci
platí pro občana veškerá práva, ale i povinnosti, jako je např. hrazení poplatků
za odpad, občanovi přináleží také uplatnit volební právo v této obci apod.

?
FOTO: Mapy.cz

6 | KOVÁK číslo 5/2021 | 15. března | Servis

Bydlení | JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR

Drobné opravy bytu v nájemní smlouvě
Pronajímatel nás začal šikanovat. Chtěl nahradit dosud platnou smlouvu novou, samozřejmě na dobu určitou. Když
jsme nepodepsali, přišel s další smlouvou, kde je uvedeno, že v rámci drobných oprav budeme za každou opravu platit 2 000 Kč. Je to možné?
T. K., Rychnov nad Kněžnou
Nadále trvejte na tom, že máte platnou
nájemní smlouvu k bytu, a žádnou novou nájemní smlouvu nepodepisujte.
Co se týká drobných oprav, platí, že
smluvní strany nájemní smlouvy se můžou na úhradě drobných oprav dohodnout. Pokud se nedohodnou, postupuje se podle nařízení vlády č. 308/2015
Sb., o vymezení pojmů běžná údržba
a drobné opravy související s užíváním
bytu. Za drobné opravy se považují
opravy bytu a jeho vnitřního vybavení,
pokud je toto vybavení součástí bytu
a je ve vlastnictví pronajímatele, a to
podle věcného vymezení nebo podle
výše nákladů.
Podle věcného vymezení se za drobné opravy považují:
a) opravy jednotlivých vrchních částí
podlah, opravy podlahových krytin
a výměny prahů a lišt
b) opravy jednotlivých částí dveří a oken a jejich součástí, kování
a klik, výměny zámků včetně elektronického otevírání vstupních dveří
bytu a opravy kování, klik, rolet a žaluzií u oken zasahujících do vnitřního prostoru bytu
c) opravy a výměny elektrických koncových zařízení a rozvodných zařízení, zejména vypínačů, zásuvek,
jističů, zvonků, domácích telefonů, zásuvek rozvodů datových sítí,
signálů analogového i digitálního
televizního vysílání a výměny zdrojů světla v osvětlovacích tělesech,
opravy zařízení pro příjem satelitního televizního vysílání, opravy
audiovizuálních zařízení sloužících
k otevírání vchodových dveří do
domu, opravy řídicích jednotek
a spínačů ventilace, klimatizace
a centrálního vysavače, opravy elektronických systémů zabezpečení
a automatických hlásičů pohybu
d) výměny uzavíracích ventilů u rozvodu plynu s výjimkou hlavního uzávěru pro byt
e) opravy a výměny uzavíracích armatur na rozvodech vody s výjimkou
hlavního uzávěru pro byt, výměny
sifonů a lapačů tuku
f) opravy a certifikace bytových měřidel podle zákona o metrologii nebo
zařízení pro rozdělování nákladů na

FOTO: Pixabay

vytápění a opravy a certifikace bytových vodoměrů teplé a studené
vody, opravy hlásičů požáru a hlásičů kouře, opravy regulátorů prostorové teploty u systémů vytápění
umožňujících individuální regulaci
teploty
g) opravy vodovodních výtoků, zápachových uzávěrek, odsavačů par, digestoří, mísicích baterií, sprch, ohřívačů vody, bidetů, umyvadel, van,
výlevek, dřezů, splachovačů, kuchyňských sporáků, pečicích trub, vařičů,
infrazářičů, kuchyňských linek, vestavěných a přistavěných skříní
h) opravy kamen na pevná paliva, plyn
a elektřinu, kouřovodů, kotlů etážového topení na elektřinu, kapalná
a plynná paliva, kouřovodů a uzavíracích a regulačních armatur a ovládacích termostatů etážového topení; nepovažují se však za ně opravy
radiátorů a rozvodů ústředního topení
i) výměny drobných součástí předmětů uvedených v písmenech g)
a h)
Podle výše nákladů se za drobné opravy považují další opravy bytu a jeho
vybavení a výměny jednotlivých předmětů nebo jejich součástí, které nejsou
uvedeny ve shora uvedeném výčtu,

jestliže náklad na jednu opravu nepřesáhne částku 1 000 Kč. Provádí-li se
na téže věci několik oprav, které spolu
souvisejí a časově na sebe navazují, je
rozhodující součet nákladů na související opravy. Náklady na dopravu a jiné
náklady spojené s opravou se do nákladů na tuto opravu nezapočítávají a hradí je nájemce.
V případě, že součet nákladů za všechny zde uvedené drobné opravy přesáhne v kalendářním roce částku rovnající
se 100 Kč/m2 podlahové plochy bytu,
další opravy v daném kalendářním
roce se nepovažují za drobné opravy.
Podlahovou plochou bytu se pro účely
tohoto nařízení rozumí součet podlahových ploch bytu a všech prostorů,
které jsou s bytem užívány, a to i mimo
byt, pokud jsou užívány výhradně nájemcem bytu; podlahová plocha sklepů, které nejsou místnostmi, a podlahová plocha balkonů, lodžií a teras se
započítává pouze jednou polovinou. Je
otázkou, co je pro vás výhodnější, zda
návrh pronajímatele nebo uvedený
právní předpis. Domnívám se, že právní předpis stanoví jasná pravidla, takže
by při úhradě drobných oprav nemělo
docházet k případným sporům a navíc
ustojíte to, že žádnou novou nájemní
smlouvu nepodepíšete.
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Práva spotřebitele | JUDr. Zdeňka Vejvalková, specialistka na spotřebitelské právo

Soused mi škodí
Koupili jsme rodinný dům. Vše bylo v pořádku, dokud soused nezačal vysazovat popínavky a táhl je
po našem dřevěném plotu. Vysadil také stromy cca 50 cm od plotu. Až vyrostou, budou jejich koruny
zasahovat k nám. Plot nás vyšel na 200 tis. Kč, je dřevěný a soused ho svým jednáním může podmáčet, protože rostliny zalévá, a popínavky ho mohou poničit. Hrozí hniloba i pokroucení. Kořeny stromů také dokážou udělat svoje. Souseda jsem při výsadbě požádal, aby dal stromy dál a popínavky
nevysazoval vůbec. Není s ním žádná domluva, řekl mi, že pozemek je jeho a že si tam může dělat, co
chce. Domluvit se odmítal a jednou navečer zazvonil u našich dveří a verbálně mne napadl. Vše jsem
nahlásil PČR. Sepsali se mnou protokol, ale ani po třech měsících od napadení jsem nedostal žádné
vyjádření. Jak mám prosím postupovat?
K. M., Brno – venkov

FOTO: Pixabay

Jedná se o typický sousedský spor. Bohužel je těžké si před koupí domu nové
sousedy prověřit. Uvádíte, že dohoda
není možná. Pokuste se ještě poslat
písemnou výzvu k rukám souseda, aby
svého jednání zanechal, jinak budete
muset svá práva chránit tak, jak vám to
umožňují naše právní předpisy. U soudu pak tato výzva bude prvním důkazem, že jste se snažil řešit spory mimosoudně. Proto ve výzvě popište i své
předcházející kroky (pokus a domluvu
apod.). Soud k tomu přihlíží při svém
rozhodování o úhradě soudních nákladů. Uschovejte tedy ověřenou kopii
a doručovací doklady. Rozhodnout tento spor může jako jediný pouze soud.
Může sousedovi nařídit odstranění
rostlin a zakázat mu sázet je v blízkosti
plotu. Je třeba zakročit dříve, než stromy vyrostou.
Proti popsaným přestupkům souseda
jste se bránil správně. Přestupek nebo
trestný čin je třeba nahlásit PČR nebo
přestupkové komisi. Při sepisování
protokolu na PČR bylo třeba zapsat, že

si přejete být informován. Nestalo-li
se tak, je třeba se na výsledek šetření
dotázat na příslušné služebně. U přestupkové komise platí, že u některých
přestupků nemáte jako oznamovatel
právo na zaslání informací, zda a jak
proběhlo řízení, neboť ne vždy jste jeho
účastníkem.
Pokud byste věc neřešil, může dojít
k poškození – hnilobě plotu i jeho možnému vyvracení kořeny stromů a větve
mohou zasahovat na váš pozemek. Občanský zákoník řeší i tyto problémy, ale
jde o složitější řešení. Také by bylo hodnoceno vaše jednání spočívající v tom,
že jste situaci neřešil včas – v době výsadby. Nyní i v budoucnosti budete muset řešit problémy zdánlivě nepodstatné. V mnoha případech totiž máte jako
oznamovatel pouze postavení svědka. Je tomu tak např. při vyhrožování
újmou na zdraví nebo jiným hrubým
jednáním. Svědkovi úřad nedoručuje
rozhodnutí o přestupku. Pokud jste
brán pouze jako svědek, nedostanete
podrobné informace, zda přestupková

komise jednala či uložila sousedovi pokutu a v jaké výši, ale máte právo např.
vědět, zda proběhlo přestupkové řízení
a zda již bylo ukončeno.
Pokud by šlo v budoucnu o ničení plotu, účastníkem řízení budete, neboť
jste v roli poškozeného, kterému byla
způsobena majetková škoda. Musíte
tedy uplatnit u přestupkového orgánu nárok na náhradu. O této možnosti
vás musí správní orgán či policie poučit. O jiné než majetkové újmě nepřísluší správnímu orgánu rozhodovat.
Nezbytným předpokladem, aby vám
mohl správní orgán majetkovou škodu
uznat, je prokázání pachatelovy odpovědnosti, tj. prokázání viny.
K tvrzení souseda, že si na svém pozemku může dělat, co chce, je třeba
důrazně dodat, že jen tehdy, pokud
svým chováním neporušuje zákony
a nezasahuje do práv jiného vlastníka. Ačkoli je soused vlastníkem, musí
zabránit tomu, aby vás jako souseda
v nepřiměřené míře obtěžoval odpadem, vodou, kouřem, prachem,
plynem, pachem, světlem, stínem,
hlukem, otřesy apod., které mohou
omezit možnost užívání vašeho pozemku. Těmito vztahy se zabývá občanský zákoník.
Právo stojí na vaší straně. K sázení stromů např. uvádí, že pokud máte rozumný
důvod, můžete po sousedovi požadovat, aby nesázel stromy těsně u hranice
pozemků nebo aby je nechal odstranit.
Stromy, které obvykle přerůstají výšku
tří metrů, by neměly být vysázeny blíže
než 3 m od společné hranice. Pro ostatní stromy platí vzdálenost 1,5 m, viz
www.zakonyprolidi.cz.
Pokud si soused nedá říci, nenapraví,
co způsobil, a nezanechá svého počínání, doporučuji vám, abyste si sjednal
advokáta, který ho osloví s návrhem
na smír nebo předá věc soudu. Poté
požadujte, aby soud rozhodl o nákladech řízení tak, aby je (včetně nákladů
na advokáta) musel zaplatit soused.

8 | KOVÁK číslo 5/2021 | 15. března | Servis

Právo | Mgr. Petra Behancová, právnička RP OS KOVO Brno

Výpověď v době pandemie
Naše firma se v důsledku pandemie COVID-19 dostala do krize, která zaměstnavateli neumožňuje zachovat všechna stávající pracovní místa. Také já jsem obdržel výpověď pro nadbytečnost a s ní sdělení,
že po dobu výpovědní lhůty nemám chodit do práce. Takový postup je v pořádku? Kde v té době vezmu
prostředky na obživu?
P. B., Kuřim
Přes vládní programy na podporu zaměstnanosti se ne
všem zaměstnavatelům daří obnovit
svoji podnikatelskou činnost v původním rozsahu a se stejným objemem
zakázek. Naopak v souvislosti s pokračujícím šířením koronaviru je mnoho firem nuceno řešit existenční problémy.
Řada zaměstnavatelů se dlouhodobě
potýká s nemožností přidělovat práci
všem svým zaměstnancům v plném
rozsahu jejich pracovní doby a musí či
v dohledné době bude muset přistoupit ke snížení jejich stavu. Je to bohužel jeden ze způsobů, jak se pokusit při
zhoršené hospodářské situaci zaměstnavatele, neschopnosti pracovně vytížit zaměstnance, případně při potřebě
ušetřit mzdové náklady, stávající krizi
překlenout.
Podle našich platných pracovněprávních předpisů je možné zaměstnance
propustit jen z přesně specifikovaných
zákonných důvodů. Za výše uvedených
podmínek tedy zaměstnavatelé nejčastěji přistupují k výpovědi z důvodů
uvedených v § 52 písm. a) až c) zákoníku práce, souhrnně označovaných jako
organizační důvody.
Ve vašem případě se jedná o výpovědní důvod uvedený pod písm. c) „stane-li
se zaměstnanec nadbytečným vzhledem

k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů,
technického vybavení, o snížení stavu
zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních
změnách“. Běžně se tomu říká výpověď
pro nadbytečnost. Po doručení písemné výpovědi do vašich rukou následuje
nejméně dvouměsíční výpovědní doba,
která začne běžet prvním dnem měsíce
následujícího po převzetí výpovědi.
Jak vyplývá z dotazu, k rozvázání vašeho pracovního poměru vedla zaměstnavatele skutečnost, že již není v jeho
možnostech přidělovat vám nadále
práci v souladu s pracovní smlouvou. Je
vcelku pochopitelné, že jinak tomu nebude ani v době výpovědní lhůty, a postrádalo by smysl dostavovat se v jejím
průběhu na pracoviště, aniž byste tam
mohl vykonávat práci. Vzniklá situace
je podle § 208 zákoníku práce označována jako překážka v práci na straně
zaměstnavatele, neboť okolnosti na
jeho straně jsou příčinou, proč nemůžete konat práci. V tom případě vám
přísluší náhrada mzdy ve výši 100 % vašeho průměrného výdělku, která vám
bude vyplácena až do skončení pracovního poměru nebo do odstranění této
překážky. Není tedy důvod k obavám
z nezajištěného příjmu do doby skončení pracovního poměru.

Při skončení pracovního poměru vám
podle § 67 zákoníku práce náleží odstupné ve výši jednonásobku až trojnásobku průměrného výdělku – v návaznosti na délku trvání pracovního
poměru. V kolektivní smlouvě může být
sjednáno odstupné i ve vyšším rozsahu.
Ze zákona má zaměstnanec právo na
odstupné v podobě nejméně jednonásobku svého průměrného výdělku,
pokud jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval méně než jeden rok. Jestliže pracovní poměr u zaměstnavatele
trval alespoň rok a méně než dva roky,
má zaměstnanec nárok na odstupné
nejméně ve výši dvojnásobku svého
průměrného výdělku. V případě, že
pracovní poměr zaměstnance u zaměstnavatele trval alespoň dva roky,
přísluší zaměstnanci od zaměstnavatele odstupné ve výši nejméně trojnásobku průměrného výdělku. Průměrným
výdělkem se pro účely odstupného rozumí průměrný měsíční výdělek.
Odstupné je zaměstnavatel následně
povinen vám vyplatit po skončení pracovního poměru v nejbližším výplatním
termínu určeném u zaměstnavatele pro
výplatu mzdy, pokud se s vámi písemně nedohodne na výplatě odstupného v den skončení pracovního poměru
nebo na pozdějším termínu výplaty.

FOTO: Pixabay
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Nejde i o vaše dítě? Kyberšikaně přeje učení na dálku
Jak škodí šikana dětem, tuší zřejmě každý. Následky tzv. kyberšikany mohou být ale ještě závažnější, neboť je často
doprovázená natáčením videí či pořizováním fotografií. A ty z internetu už nikdy nezmizí.

FOTO: Pixabay

Hrozí i psychiatrická léčebna

Jako šikanu označujeme činnost, která
má za cíl druhého znemožnit, ztrapnit
a přinutit ke ztrátě společenského uplatnění. Nejde o jednorázové jednání, ale
o dlouhodobou činnost. Kyberšikana má
cíle stejné, dosahuje jich ale moderními
prostředky díky internetu a mobilním
telefonům. Následky mohou být děsivé.
Typické je natáčení dětí v nedůstojných
situacích, například na toaletě. Taková
videa se mohu velmi snadno šířit a jsou
vlastně nezničitelná, digitální otisk je totiž nesmazatelný. Neméně zničující může
být pro dítě pomlouvání, zesměšňování
jeho reakcí nebo příspěvků na sociálních
sítích, poznámky k jeho fotografiím a videím. Míra škodlivosti je velmi vysoká,
evidovány jsou případy, kdy dítě kvůli
kyberšikaně skončilo v psychiatrické léčebně či s fobií ze školy, kterou nebylo
schopné dále navštěvovat. Kyberšikana
se vždy podepíše na sebevědomí dítěte
a může mít v jeho dospělém životě vážné
následky. Výzkumy ukazují, že kyberšikana může být ještě nebezpečnější než klasická šikana. Ačkoli začne dítě například
navštěvovat jinou školu, videa a fotografie ho mohou dohnat naprosto všude
a dítě se ocitá v pasti, ze které se bez odborné pomoci nemůže nikdy dostat.

Pandemie problém umocnila

Pandemie, která zavřela nadlouho školy,
se na míře kyberšikany podepsala velmi

neblaze. Děti k počítačům přímo vyháníme, často jsou dlouho bez dozoru, navíc se nudí. Osobní kontakt mezi dětmi
se snížil na minimum, nemají záchytné body v podobě kamarádů ze svých
kroužků. Málokterý rodič má přesnou
představu o tom, co jeho dítě na internetu koná, do jakých skupin přispívá,
koho má v „přátelích“ na sociálních sítích či s kým si dopisuje přes různé aplikace. Zda děti na internetu kontrolovat a nakolik, je široká otázka k diskusi.
U dítěte pod 12 let je podobná kontrola
jistě vhodná, u staršího dítěte však může
vzbudit odpor a pocit, že mu rodič nedůvěřuje. Na stranu druhou tak lze zabránit skutečným pohromám.

Nejde i o vaše dítě?

Jak kyberšikanu poznat? Vzhledem
k tomu, že jde o obsah, na který není
nikdo hrdý, dítě má problém se svěřit
i svému rodiči. Většinou se uzavírá do
sebe, pokud dojde řeč na jeho aktivity v kyberprostoru, je poplašené a záměrně odvádí řeč jinam. Dítě je nejisté,
od počítače spíše utíká, nerado se do
virtuálního prostoru připojuje, a to i na
povinnou výuku. Má pocit, že je na něj
za počítačem „vidět“ a že ho lze i takto
sledovat. Bohužel nelze očekávat, že
dítě rodičům celý problém okamžitě
vyjeví. Většinou má totiž tendenci si
myslet, že nějak selhalo samo, a za vše
se stydí. Důvěru lze vzbudit například

tím, že si s ním rodič pohovoří o problému kyberšikany v obecné rovině.
Vysvětlí mu, že se není zač stydět, ale
naopak je třeba jednat. Podstatné je
vzbudit dostatečnou důvěru k tomu,
aby dítě na původce šikany ukázalo.

Může jít o trestný čin

Na rodiči pak je, aby vše posoudil a rozhodl se k dalším krokům. Pokud jde
o skutečně nenávistné, vysoce urážlivé
zprávy, či dokonce navádějící k sebevraždě, je třeba vše zdokumentovat
nejlépe pomocí otisků obrazovek (printscreenů) a následně vytisknout a předat
policii, která rozhodne, zda byla naplněna skutková podstata některého z trestných činů. Pokud se jedná o méně závažnou formu kyberšikany, je třeba dítěti
posílit sebevědomí, povzbudit ho a vysvětlit mu, že na veškerou „ostudu“ se
jednou zapomene. Ty, kdo dítě šikanují,
lze jednoduše na sociálních sítích blokovat či jejich příspěvky nahlásit. Vlastní
příspěvky lze smazat. Nemá smysl dále
přilévat oleje do ohně a s šikanujícím se
nějak dohadovat, nejúčinnějším lékem
je kromě blokace prostá ignorace.

Kde se dozvíte více:
www.vimkamklikam.cz
www.bezpecnyinternet.cz
Michaela Kadlecová
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Vzestup a pád platebních karet
Ještě před pětadvaceti lety byla plastová kartička obdélníkového tvaru v peněžence u nás výjimkou a pokud byste ji
u někoho zahlédli, považovali byste jej za lépe situovaného jedince. A většinou byste měli pravdu. Ano, platební karty
nám vstoupily do života celkem nedávno, ovšem během té historicky krátké doby se rozšířily tak, že ty, kteří žádnou
nemají, považujeme za politováníhodné podivíny, kteří si zuby nehty brání své nepohodlí. Přiznejme si, že platební
karty jsou určitě z mnoha důvodů užitečným nástrojem, ale jistě nejsou bez chyb a rizik, což bychom neměli přehlížet.
Pojďme se podívat, jak a kde vlastně platební karty vznikly, a proč se dočkaly takového rozmachu. Zanedlouho je totiž
téměř jistě nahradí úplně jiné technologie.
Za expanzí platebních karet stojí několik faktorů, jedním z hlavních je
bezesporu skutečnost, že peníze jsou
statkem anonymním, takže pokud
vám je někdo vyfoukne, může si za
ně užívat stejně bezstarostně jako vy
sami. Platební karty, dávají penězům
vaši identitu, a tak i hotovost, kterou
jejich prostřednictvím zaplatíte, nese
váš „podpis“, což by teoreticky mělo
znamenat méně starostí se zloději. Ale
realita je jako vždy trochu jiná. Není to
ale jen pohodlí při placení, jemuž bezhotovostní platby vděčí za svůj rozmach. Jejich vydavetelé samozřejmě
spoléhají na to, že jejich klienti budou
ochotněji utrácet, často i víc než si mohou dovolit. Třeba Betty MacDonaldová, autorka slavné knížky Vejce a já,
velmi plasticky popisuje, jak jí bezstarostné utrácení zkomplikovalo život
poté, co se rozhodla plnit si přání na
dluh, pomocí kreditů. Platební karta
je mimochodem také motivem slavného filmu Muž z Diners Clubu (The Man
from the Diners‘ Club), natočeného už
v roce 1963.

Příběh platebních karet

S historií tohoto platebního nástroje
se pojí anekdota, která říká, že první
platební karta vznikla náhodou v první
polovině 19. století, když si jistý zapomnětlivý Američan vyrazil na oběd do
restaurace, ale portmonku s penězi
nechal doma. Při placení pak číšníkovi
dal vizitku s vlastnoručním podpisem
a jako stálý klient za útratu zaplatil dodatečně. Jestli se to skutečně stalo, nevíme, víme ale, že už v roce 1894 Hotel
Credit Letter Company ve Spojených
státech začala vydávat karty stálého
klienta, které bychom za předobraz
dnešních platebních karet mohli považovat. Jiné zdroje uvádějí rok 1917
a americkou společnost Sears & Roebuck. Ta pro své nejlepší partnery začala vydávat kovové destičky s údajem
o kreditu. Odborná literatura se ale
vesměs shoduje na tom, že prototyp
tohoto platebního nástroje známe až
od roku 1914, kdy společnost General
Petroleum Corporation of California
(dnes Mobil Oil) vůbec první platební

karty uvedla do oběhu. Během dvacátých let minulého století tento nástroj
začalo využívat více společností, ale
teprve v roce 1938 došlo k tomu, že
vydavatelé těchto karet začali uznávat také karty vydané jinými společnostmi. Teprve od té chvíle mohly tyto
samy o sobě bezcenné kousky kovu,
papíru a později plastu začít dobývat
nejprve Spojené státy a později Evropu.

Diners Club, VISA a jiné
legendy

Do světa mohly vyrazit v roce 1950,
když Franklin National Bank vydala
první nadnárodní platební kartu, už
tehdy byla zhotovena z plastu. O 8 let
později se platební trh rozrostl o podobný produkt American Express,
jehož dnešní podobou je karta VISA.
Krátce na to na trh vstoupila MasterCharge, kterou dnes známe pod názvem MasterCard. V roce 1970 už tento
platební nástroj využívalo 20 milionů
lidí, proběhlo 170 milionů transakcí.
O úspěch v této oblasti se pokoušely
i jiné společnosti, s větším či menším
úspěchem. Leckdo ještě zná například Diners Club, což byly mimochodem první platební karty akceptované
i v tehdejším Československu, a to už
v roce 1968. Postupem let ovšem tento
plastový asistent finančních transakcí dobyl většinu světa. U nás k tomu

došlo s velkým zpožděním. První platební kartu vydala až v roce 1988 Živnostenská banka jako dispoziční kartu
k tuzexovému účtu. V polovině roku
1989 pak Česká státní spořitelna začala klientům ke sporožirovým účtům
nabízet karty k výběru hotovosti z bankomatů.

Platba pomocí úsměvu

Platební karty sice jsou stále ještě běžné a ještě pár let tady s námi zřejmě budou, dokud je z trhu nevytlačí stále rozšířenější placení chytrými hodinkami,
mobily, anebo úplně jinak, otiskem prstu nebo i implantovaným čipem. Čínská
společnost Alibaba se dokonce pokouší prosadit technologii platby pomocí
fotografie tváře (smile-to-pay). Tato
„platba pomocí úsměvu“ už se používá
i v některých obchodech mimo Čínu.
Doba, kdy plastovým obdélníkovým
kartičkám se svým jménem naposledy
zamáváme, a ony nadobro odejdou do
historie, se zkrátka neodvratně blíží.
Nemusí to v nás ale vyvolávat jen nostalgii, i na zkáze světa platebních karet
se dá vydělat. Už několik let jsou předmětem sběratelského zájmu, takže pokud máte někde v zásuvce například zapomenutou kartu s logem Diners Club,
můžete ji zkusit prodat na internetu.
Není vyloučeno, že vám na rozloučenou
vynese několik set dolarů.
TEXT A FOTO: Hana Kubová
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Správné znění tajenky z čísla 3: Je zaslepenost odsuzovat to, co neznáš. Správně luštila a potřebné štěstí při losování měla
Daniela Krautschneiderová z Prahy. Blahopřejeme! Získává výhru od vydavatelství Enigma, které připravuje naši křížovku a je
také vydavatelem časopisu Křížovky pro každého, jehož další čísla vycházejí 16. a 30. března. Na tajenku z tohoto čísla čekáme
do 29. března 2021 na doručovací adrese redakce nebo na e-mailu novakova.miloslava@cmkos.cz.

