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Nejvyšší představitelé svazu se po více než roce sešli na
společném jednání Předsednictva a Rady OS KOVO
Zasedání Rady Odborového svazu KOVO ve čtvrtek 17. června a o den dříve také jednání Předsednictva se po více
než roční pauze mohly konat za fyzické účasti vrcholových představitelů svazu. Nezbytná jednání doposud probíhala
s ohledem na pandemická omezení elektronickou formou. Účastníci obou zasedání se ale museli prokázat potvrzením
o negativním testu na covid-19 či certifikátem o očkování, případně prodělané nemoci.
Rozsáhlý program jednání zahrnoval
aktuální informace o odborových aktivitách, přípravách VIII. sjezdu OS KOVO,
hospodaření, situaci v regionech, návrzích na budoucí sídlo centrály svazu
a nakládání s majetkem ve spoluvlastnictví dalších odborových svazů. Mimořádným hostem jednání Rady OS KOVO
byl předseda představenstva Majetkové, správní a delimitační unie odborových svazů (MSDU OS) Ing. Jiří Marek,
někdejší místopředseda svazu. Ten na
zasedání reagoval na dřívější komentáře
zástupců jihočeských kováků. V rozsáhlé
prezentaci zdůvodnil strategii, na níž se
jednotlivé odborové subjekty – členové
MSDU OS dohodli. Členové Rady naprostou většinou hlasů zamítli pozměňovací návrh jihočeských kováků k nakládání
s nemovitým majetkem MSDU OS.
Předseda svazu Jaroslav Souček na
jednání mimo jiné komentoval situaci v ocelárnách Liberty Ostrava, jejichž
indický vlastník Sanjeev Gupta se podle
zjištění odborářů snaží vyvést majetek
z Liberty mimo Českou republiku. Zmínil

Zasedání Rady OS KOVO proběhlo v kongresovém centru pražského Hotelu Olšanka.


také společné prohlášení Sdružení automobilového průmyslu a Odborového
svazu KOVO k dalšímu vývoji pandemie
covid-19 v průběhu léta a podzimu. „Jde
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o výzvu vládě, která definuje, jaká opatření jsou z našeho pohledu rozumná
a doporučujeme je vládě,“ uvedl
pokračování na str. 3

AutoSAP a OS KOVO vládě: Připravte koncepci boje s pandemií
Ačkoliv se může zdát, že pandemie covidu-19 bude brzy minulostí, AutoSAP a OS KOVO jednoznačně podporují obezřetný přístup. Firmy automobilového průmyslu ve spolupráci se zaměstnanci tím, že v průběhu posledních více než
dvanácti měsíců přijali a dodržovali přísná hygienická opatření, zajistili bezpečné pracovní prostředí pro stovky tisíc
pracovníků a významně tak přispěli k zabránění šíření pandemie v ČR. Proto apelujeme na představitele ČR směrem ke
koncepční připravenosti na další vývoj pandemie a k udržení těchto přínosů. Pro léto a podzim 2021 proto především:
n doporučujeme ponechat v platnosti taková opatření, která pomohou
bránit plíživému šíření viru, včetně
jeho nových variant;
n apelujeme na orgány ČR, aby opatření pro boj s pandemií byla jednoznačně a nezpochybnitelně formulovaná;

n apelujeme na to, aby orgány ČR
intenzivně hledaly další opatření
na podporu urychleného rozšíření
očkování, např. podporou firemního
očkování, a firmy aby v maximální
možné míře pozitivně motivovaly (osvěta, propagace, benefity) své
zaměstnance k očkování;

n doporučuje firmám, aby zavádění
vlastních hygienických pravidel v
maximální možné míře vyvažovaly
pracovním komfortem pro zaměstnance při současném respektování
pravidla alespoň jedné z bariér šíření viru (ochrana dýchacích cest, test,
očkování, prodělaná nemoc);
pokračování na str. 2
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Regionální pracoviště v Plzni se loučí s dlouholetým kolegou
Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení přátelé, na úvod mého rozloučení s aktivním zaměstnáním
v OS KOVO bych rád začal citátem: „Žádný cíl neexistuje. Cesta je cílem, a cíl je jen konec cesty a začátek
cesty nové.“ Takto to chodí v životě a i v životě mém. Jako právník jsem nastoupil v roce 1997 do Regionální právní poradny ČMKOS v Plzni a 1. 3. 1998 jsem přešel do Odborového svazu KOVO, tehdejšího metodického pracoviště v Plzni. Práce v odborech mě vždy bavila a naplňovala, a to i vzhledem k mé povaze.
Hned na počátku mého působení jsem si vysloužil u kamarádů přezdívku „doktor Galén“. Po celou dobu
mého působení v Odborovém svazu KOVO jsem se snažil pomáhat lidem a podílet se na zkvalitňování
pracovních a sociálních podmínek členů Odborového svazu KOVO, ale i všech zaměstnanců. Prostředkem
pro toto naplňování cílů bylo i mé členství v poradním sboru ředitele úřadu práce, kde jsem působil od
roku 1998 a 15 let jsem byl jeho předsedou. V 66 letech odcházím do starobního důchodu s pocitem, že
konec mé profesní cesty v odborech je začátkem cesty další, kdy se budu snažit i nadále pomáhat svému okolí a využívat své
zkušenosti získané mnohaletým působením v odborech. Mým koníčkem je cestování na motocyklu a jako člen celostátního
motorkářského klubu Magna Riders budu naplňovat cíle tohoto spolku, kterými je i sociální pomoc potřebným spoluobčanům.
Jako starobní důchodce a také dědeček se chci věnovat zahradě a svým třem vnoučatům. Na závěr chci poděkovat všem kolegyním a kolegům v OS KOVO s tím, že pro mě byla čest s Vámi všemi spolupracovat.
JUDr. Vladimír Štich

Průměrná mzda v 1. čtvrtletí stoupla o 3,2 pct. na 35 285 Kč
Průměrná mzda v Česku v letošním prvním čtvrtletí meziročně vzrostla o 3,2 procenta na 35 285 korun. Po zahrnutí
růstu spotřebitelských cen výdělek reálně stoupl o jedno procento. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu
(ČSÚ). Obecně platí, že dvě třetiny zaměstnanců na průměrnou mzdu nedosáhnou.
Pokles reálného výdělku statistici zaznamenali v prvním čtvrtletí ve
dvou ze 14 krajů, a to v Plzeňském
a Karlovarském. Všechny ostatní kraje
měly nárůst. Nejvyšší průměrná hrubá mzda, 44 432 korun, byla tradičně
v Praze, druhá ve středních Čechách
(35 296 Kč) a třetí v Jihomoravském
kraji (34 540 Kč). Naopak Karlovarský
kraj zůstává regionem s nejnižší mzdovou úrovní, v prvním čtvrtletí tam průměrná mzda činila 30 148 korun.
„V prvním čtvrtletí v Česku kulminovala

pandemie covid-19, provázená rozsáhlými karanténními opatřeními, ovšem
dopad na trh práce byl menší, než se
očekávalo,“ uvedl v analýze ČSÚ. Zvýšení
průměrné mzdy tak bylo podobné jako
za celý loňský rok. Údaje za letošní první čtvrtletí podle ČSÚ výrazně ovlivnilo
snížení počtu zaměstnanců.
„S odezníváním pandemie a opětovným
zrychlením růstu ekonomiky se otevře
prostor také k rychlejšímu růstu mezd.
Ostatně situaci na trhu práce pandemie
zásadně nezměnila,“ uvedl například

hlavní ekonom Deloitte David Marek.
Medián mezd, tedy střední hodnota
mezd, vzrostl v prvním čtvrtletí meziročně o 2,5 procenta na 29 867 Kč.
U mužů byl 32 235 Kč a u žen 27 237
Kč. Medián představuje hodnotu mzdy
zaměstnance uprostřed hodnot mezd,
takže polovina hodnot mezd je nižší než
medián a druhá polovina vyšší. Osmdesát procent zaměstnanců tak pobíralo podle Českého statistického úřadu
mzdu mezi 15 430 Kč a 56 423 Kč.

(ČTK, red)

Maláčová navrhne růst minimální mzdy z 15 200 na 18 000 Kč
Ministryně práce Jana Maláčová navrhne navýšení minimální mzdy z nynějších 15 200 na 18 000 korun, zvedla by se tak
zhruba o 18 procent. Podle ministryně je teď při nízké nezaměstnanosti čas na tlak na růst výdělků. V květnu nezaměstnanost klesla z dubnových 4,1 na 3,9 procenta.
Výraznější navýšení minimální mzdy
požadují odbory. V návrhu evropské
směrnice o přiměřených minimálních
mzdách je doporučení, podle něhož by
nejnižší výdělek měl dosahovat poloviny
průměrné mzdy či 60 procent mediánové mzdy. Opatření má bránit chudobě
lidí, kteří pracují.
„Pokud by česká vláda uvažovala

o tom, že se vydá touto evropskou
cestou, je 18 000 korun v podstatě
minimální návrh. Je ještě pod částkou,
o které se v EU diskutuje. Mělo by to být
18 700,“ uvedl pro média předseda ČMKOS Josef Středula.
O minimální mzdě bude jednat tripartita. V minulých letech shodu nenašla. Rozhodovala pak vláda. Sociální

demokraté argumentují tím, že na Slovensku a v Polsku částka roste víc a je
vyšší než v ČR. Podle Maláčové by Česko
nemělo oběma sousedním státům konkurovat levnou prací. Podle sociálních
demokratů by se měla v roce 2023 minimální odměna za práci dostat na 20 000
korun.

(ČTK, red)

dokončení ze str. 1

desítkám kováků. Místopředseda Ing.
Pavel Komárek na 12. zasedání Rady shrnul hospodaření odborového svazu za
rok 2020. „Osobně hodnotím uplynulý
rok jako velmi náročný, ale výsledek předčil naše očekávání,“ uzavřel svou zprávu
o ekonomických výsledcích Ing. Komárek. Rozsáhlou diskuzi vedli účastníci
zasedání také k dalšímu z témat – získávání nových členů. Shodli se, že

nadcházející VIII. sjezd OS KOVO by této
otázce měl věnovat mimořádnou pozornost. „Měli bychom dávat za příklad ty,
kteří i v současné složité situaci dokázali
zvýšit členskou základnu, což je v této
době zázrak. Pokud nebudeme situaci
řešit, bude to v nadcházejících letech
velmi vážný problém,“ uzavřel předseda
Jaroslav Souček.

(jom)

předseda svazu Jaroslav Souček. Místopředseda Tomáš Valášek na zasedání seznámil s průběhem rozšiřování
programu Centrální evidence členů
OS KOVO – Trewis ZO do jednotlivých
základních organizací. Zmínil také
změnu v Komisi mladých a prezentoval stav Konta živelních pohrom, které
v loňském roce pomohlo několika
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V kanceláři se prý nemůže nic zlého přihodit
Jako specialista BOZP jsem účastníkem různých diskuzí, kde velmi často zazní názor, že práce v administrativě je jen
práce s počítačem a nehrozí zde žádné nebezpečí, či dokonce ohrožení zdraví zaměstnanců. Přinejhorším se může
někdo píchnout tužkou, říznout o papír a podobně. Proto tedy není nutné se bezpečností práce vůbec zabývat. I práce
na administrativním pracovišti však v sobě skrývá nejedno riziko, které v konečném důsledku může znamenat pracovní úraz či jiné poškození zdraví, jako např. nemoc z povolání se všemi doprovodnými negativními vlivy.
4. příběh
Prolog: Ráno při vstupu do budovy, kde
sídlí OS KOVO, jsme si s kolegyní všimli
právě probíhajícího úklidu vstupní haly.
Uklízečka vytírala podlahu, která byla
samozřejmě mokrá a kluzká. Konstatovali
jsme, že pohyb po mokré podlaze je v tuto
chvíli nebezpečný a musíme si dát pozor.
Co následovalo? Po příchodu do kanceláře jsem se asi po půlhodině dozvěděl,
že zmíněná kolegyně upadla na mokré
podlaze umývárny. Uklouzla po rozlité
vodě a poranila si pravou část hrudníku. Zranění zpočátku nevypadalo nijak
vážně, avšak během dopoledne se její
zdravotní stav zhoršil a musela být
odvezena na lékařské ošetření.
Epilog: Po RTG a odborném vyšetření
v nemocnici bylo zjištěno naražení žeber
a následovalo delší léčení v pracovní
neschopnosti.

Zlehčování rizik spojených s prací
v administrativě je způsobeno tím, že
většina lidí si spojuje pojem bezpečnost
práce s prací na strojích, výrobních linkách, zapojením do technologických
procesů v průmyslu, dopravě apod.
Bezpečnost práce je v tomto případě
vnímána především jako prostředek
zamezující vzniku fyzického poškození
člověka při práci s nějakým zařízením,
strojem, nástrojem, dopravním prostředkem, materiálem apod. U většiny
lidí tak přetrvává názor, že v bezpečí
kanceláře a při úřednické práci přece
nic nehrozí. Je to však hluboce mylný
názor.
Vzhledem k podceňované otázce zajištění a dodržování bezpečnosti práce při
administrativní činnosti uvádím několik
příběhů ze života zaměstnanců Odborového svazu KOVO, které jen dokreslují, že i administrativní práce v odborech
může být nebezpečná. Podotýkám, že
uvedené příběhy jsou podloženy dlouholetými zkušenostmi a informacemi
z oblasti BOZP v OS KOVO.
1. příběh
Zaměstnankyně při práci v archivu, kde
zakládala do regálu spisové složky, byla
zraněna padajícím šanonem, který se
z regálu uvolnil. Stála na pomocných
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schůdcích a vlivem leknutí navíc upadla na podlahu. Důsledkem této události bylo poranění obličeje a pravé ruky,
jež si vyžádalo „jen“ ošetření u lékaře
a nebyla způsobena pracovní neschopnost.
2. příběh
V průběhu inventury majetku na objektu vlastněném OS KOVO jedna z inventurních pracovnic při chůzi upadla.
Zranění bylo způsobeno při pádu na
namrzlé komunikaci pro pěší, která byla
pokryta čerstvým sněhem. Při pádu si
vykloubila rameno pravé ruky. Zranění
bylo odborně ošetřeno u lékaře a následovala léčba v pracovní neschopnosti.
3. příběh
Zaměstnanci regionálního pracoviště
přecházeli ze své kanceláře na parkoviště před budovou, kde měli připraveno služební vozidlo, kterým odjížděli na jednání se zástupci ZO OS KOVO.
Na venkovních schodech budovy jeden
z nich uklouzl a spadl velmi nešťastně
na pravou nohu, která se zlomila. Došlo
k těžkému zranění, které si vyžádalo
převoz do nemocnice a dlouhodobou
hospitalizaci. Vzhledem k závažnosti úrazu šetřil celou událost oblastní
inspektorát práce.

Jak je z uvedených příběhů zřejmé, je
nutné si stále uvědomovat a připomínat, že žádná práce není zcela bezpečná, ale pouze méně či více nebezpečná. A k tomu je nezbytné prosazovat
a dodržovat všechna bezpečnostní
opatření i na pracovištích, kde je vykonávána „pouze“ administrativní činnost.
V této souvislosti si dovolím s trochou
nadsázky zmínit slova jedné nezapomenutelné hlášky z dnes již legendární filmové komedie. Hlavní hrdina zde
v situaci, kdy je ohrožován jeho život,
sebevědomě prohlašuje, že je „vždy ve
střehu“. Myslím, že i při zdánlivě klidné
práci v administrativě je třeba být obezřetný. Zdraví máme jen jedno a odpovídáme si za něj především a hlavně
každý sám. Buďme proto při práci ohleduplní ke svému okolí, dodržujme stanovená pravidla a buďme také „vždy ve
střehu“, což v dnešní době, významně
poznamenané covidovou epidemií, platí dvojnásobně. Opatrnosti není nikdy
dost. Negativních zkušeností máme jistě všichni nepočítaně.
V závěru připomínám základní heslo
z Kampaně BOZP, již dlouhodobě uplatňované v rámci OS KOVO, které zní:
Zdravý do práce – zdravý z práce.
Zkusme všichni dle svých možností a schopností toto základní pravidlo
dodržovat a naplňovat.
 Ivo Brožík – specialista BOZP RP Praha

a Středočeský kraj

Servis | 21. června | KOVÁK číslo 12/2021 | 5

Právo | Mgr. David Šrott, Odborový svaz KOVO, Regionální pracoviště Zlín

Krácení dovolené za neomluvenou absenci
Jakým způsobem může zaměstnavatel krátit zaměstnanci dovolenou za neomluvený pozdní příchod do práce? Je možné srážet hodiny z dovolené?
J. M., Valašské Meziříčí
Změny pravidel při
krácení dovolené nastaly s účinností novely zákoníku práce
od 1. 1. 2021. Institut krácení dovolené
pro omluvenou absenci zaměstnance
v práci byl zcela zrušen a pravidla pro
krácení dovolené za neomluvenou
absenci se zásadně změnila. Již neplatí
původní právní úprava, která umožňovala zaměstnavateli krátit zaměstnanci za neomluveně zameškanou směnu
dovolenou o jeden až tři dny.
Podle nynějšího znění § 223 odst. 1
zákoníku práce zaměstnavatel může
krátit dovolenou jen za neomluveně
zameškanou směnu, a to o počet neomluveně zameškaných hodin. Nově
lze tedy krátit dovolenou za neomluvenou absenci pouze tehdy, pokud součet zameškaných hodin dosáhne délky alespoň jedné směny. Neomluvená
zameškání kratších částí jednotlivých
směn lze sčítat výhradně v průběhu
kalendářního roku. Například při 8hodinové směně musí součet neomluveně
zameškaných hodin dosáhnout osmi
a o tyto hodiny pak může být dovolená
krácena. Dovolenou, na kterou vznikne
zaměstnanci právo v příslušném roce,
nelze krátit za hodiny nebo kratší části
směn neomluveně zameškané v roce
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předešlém. Prakticky to znamená, že
evidence hodin neomluvené absence
zaměstnance pro účely krácení dovolené začíná s novým kalendářním rokem
vždy od nuly. Nadále platí, že při krácení
dovolené musí být zaměstnanci, jehož
pracovní poměr k témuž zaměstnavateli trval po celý kalendářní rok, poskytnuta dovolená alespoň v délce dvou týdnů.
Nutno dodat, že neomluvené zameškání práce se považuje za porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů
vztahujících se k vykonávané práci. Při
soustavném porušování povinností

v podobě neomluvených absencí pak
může být zaměstnanci nejen krácena dovolená, ale zaměstnavatel může
současně se zaměstnancem za stanovených podmínek rozvázat pracovní
poměr. Zda se jedná o neomluvené
zameškání práce, určuje zaměstnavatel
po projednání s odborovou organizací.
Názor odborové organizace však není
zavazující a rozhodnutí o neomluvené
absenci tedy činí podle právní úpravy
zaměstnavatel.
(§ 223 a § 348 odst. 3 zákona č. 262/2006
Sb., zákoník práce)

Právo | Mgr. Iva Štědrá, specialista právník úseku odborové politiky OS KOVO

Evidence skutečných majitelů a odbory
Zaslechl jsem o evidenci skutečných majitelů. Jsou i odborové organizace povinny do evidence zapisovat údaje? Nerad bych něco zanedbal.
J. P., Mělník
Evidence skutečných
majitelů byla zřízena
k 1. 1. 2018. Zapisují se do ní zákonem
dané údaje o skutečných majitelích právnických osob zapsaných do veřejného
rejstříku podle zákona č. 304/2013 Sb.
a svěřenských fondů zapsaných do evidence svěřenských fondů. Povinnost
zápisu vznikla většině právnických osob
zapsaných ve veřejných rejstřících.

Zákonem č. 37/2021 Sb. o evidenci skutečných majitelů však došlo k rozsáhlým změnám v této evidenci. Jednou
z podstatných změn je v § 7 tohoto
zákona výčet osob, u kterých platí,
že skutečného majitele nemají, a to
z důvodu, že jejich transparentnost je
zajištěna jiným způsobem (například
evidováním vlastníků v katastru nemovitostí) nebo o skutečném majiteli nelze vůbec uvažovat. Jsou jimi i odborové organizace.

S účinností k 1. 6. 2021 vám tedy
tato povinnost zaniká. Pokud jste
svou povinnost evidovat skutečného
majitele již splnili, dojde s účinností
k 1. 6. 2021 k výmazu všech záznamů.
Pokud jste svou povinnost zápisu ještě
nesplnili, lze i s ohledem na informace
z Ministerstva spravedlnosti na webových stránkách ISSM doporučit
nevyvíjet ve vztahu k této evidenci
aktivitu.
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Právo | Mgr. Iva Štědrá, specialista právník úseku odborové politiky OS KOVO

Nový způsob nahlížení do katastru
V médiích mě zaskočila zpráva, že od června bude omezeno zobrazení údajů z katastru nemovitostí. To se nebudu
moct podívat, jestli je můj byt opravdu mým bytem?
K. J., Frýdek-Místek
V médiích i na webových stránkách
katastru nemovitostí opravdu byla publikována zpráva, že dojde k omezení
nahlížení do katastru nemovitostí. Tato
změna na stránkách nahlizenidokn.
cuzk.cz měla být spuštěna od pondělí
14. 6. 2021 z důvodu, že přístup do
katastru nemovitostí byl zneužíván
prostřednictvím softwarových robotů, kteří neúměrně zatěžovali provoz
webových stránek nahlížení. Využití
aplikace mělo být nadále bezplatné,
nepřihlášeným uživatelům by se zobrazovaly pouze základní informace o nemovitostech a řízeních, bez uvedení
vlastníků nemovitostí a účastníků ří-

zení. Pro zobrazení kompletních údajů
se předpokládalo přihlášení prostřednictvím Portálu národního bodu pro
identifikaci a autentizaci – eidentita.cz
nebo pomocí účtu Dálkového přístupu
do katastru nemovitostí.
Dne 3. 6. 2021 však publikoval katastr nemovitostí na svých stránkách
informaci, že „i po 13. 6. 2021 zůstane
v aplikaci zachována možnost zobrazení
údajů o vlastnících a účastnících řízení
bez přihlášení. Nepřihlášení uživatelé
budou muset překonat test známý jako
Captcha, který by měl bránit automatizovanému vytěžování údajů“. Nemusíte
tedy mít obavu, že byste se nedostal

k informaci o svém vlastnictví. Ta bude
nadále volně dostupná, pouze bude
zapotřebí překonat „obranu“ v podobě
testu proti robotům Captcha.

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

Kam nahlásit nevyžádanou poštu?
Do e-mailu, který jsem si založila už před 12 lety, mi poslední dobou chodí spousta nevyžádané
pošty – spamů z různých adres, a i když je pravidelně označuji jako nevyžádanou poštu a mažu, je to
otravné a nepomáhá to. Psala jsem i poskytovateli e-mailové schránky, ale odpovědi jsem se nedočkala. Můžu to nahlásit nějakému úřadu? Může vůbec někdo poskytovatele bezplatné e-mailové
schránky přinutit, aby s tím něco udělal? Schválně radši nepíšu, o jakého poskytovatele jde, abych
kromě nevyžádané pošty neměla ještě další problémy.
L. F., Praha
Věřím, že situace je
pro vás velmi nepříjemná. Možná se ptáte, kde vzali na vás
kontakt?
Většinou jste to vy, kdo svůj e-mail uvede na nějaké objednávce či smlouvě
ze spotřebitelské oblasti. Poté ho prodejce, operátor nebo jiná protistrana
používá k nabídkám svých produktů.
Zároveň jste mohla podepsat souhlas
poskytnutý tomuto prodejci ve věci
možnosti zpracovávání svých osobních
údajů a v tom spočívá následné používání vašich údajů, jimiž je i vaše elektronická adresa. V této fázi nic nenaděláte.
Ovšem vy máte možnost svůj souhlas
odvolat a požadovat odstranění svých
osobních údajů z databáze prodejce.
Zároveň je třeba uvést, že si nepřejete,
aby vás oslovoval s dalšími nabídkami.
Prodejce je povinen váš zákaz respektovat. Zároveň musí s vaším odvoláním
souhlasu seznámit nejen své zaměstnance, ale též všechny, jimž jakýkoliv
váš osobní údaj poskytl.

Odvolání je žádoucí zaslat doporučeně
s dodejkou a kopii odvolání si dobře
uschovat pro případ, že by vás prodejce svým přístupem donutil využít další
možnosti k dosáhnutí ochrany svých
práv.
Pokud by ve svém jednání pokračoval,
máte možnost podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Vždy
však nejprve musíte učinit uvedené
odvolání souhlasu se zpracováním
osobních údajů. Na stránkách ÚOOÚ

najdete podrobné informace, jak stížnost podat.
Nejcennější asi bude obyčejná rada. Jak
vyzrát nad zasílateli e-mailů?
Nejlépe je založit si novou samostatnou
e-mailovou schránku a tu pak uvádět
do internetových formulářů, při objednávkách či registracích. Jinou stránku
používejte pro svoji osobní konverzaci.
Na e-maily zasílané na samostatnou
schránku vůbec nereagujte, maximálně
je občas vymažte.

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

Kdo platí dopravu při reklamaci?
Koupili jsme si v obchodě sedačku, a když jsme si ji nechali přivézt a manžel ji chtěl smontovat, zjistili jsme, že kovový
rám je přivařený nakřivo. Volali jsme do obchodu, kde nám řekli, že nám ji bez problémů vymění, ale dopravu si musíme zaplatit sami. Sedačku jsme dostali rozloženou, zabalenou, takže jsme si ji při vyzvednutí zkontrolovat nemohli
a platit za vrácení zmetkového výrobku a další peníze za odvoz nové sedačky se nám opravdu nechce. Můžeme s tím
něco dělat?
N. K., Č. Budějovice
Z vašeho dotazu není zcela jasné, zda
šlo o e-shop, nebo obchod kamenný.
Podotýkám, že při první variantě by
bylo možno odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od dodání zboží, a to bez
udání důvodu. Nejprve je třeba si pročíst obchodní podmínky obchodu.
Dále je prodejce povinen vás seznámit dopředu s možností odstoupit od
smlouvy i s tím, jak postupovat při reklamaci. V obchodních podmínkách věnujte
svou pozornost tomu, co se zde hovoří
o nadměrném zboží, což dle mého názoru sedačka je. I z osobní zkušenosti vím,
že když jsem sedačku, smontovanou,
reklamovala a dohodli jsme se na výměně zboží, přijel si zástupce obchodu pro
ni, zabalil ji, odvezl a dovezl stejnou, která byla nová.
Ovšem ani v tomto případě nemůže
obchodník-prodejce
níže
uvedená
zákonná ustanovení obejít. Ustanovení
obchodních podmínek, o tom že náklady na zboží určené k reklamaci hradí
kupující, je do jisté míry pravdivé, protože v prvé řadě náklady nesete vy.
Ale pozor! Poté, co náklady na přepravu zaplatíte, máte právo na jejich
proplacení.
Pokud by obchod odmítal nahrazení
těchto nákladů, jednal by v rozporu
s občanským zákoníkem, konkrétně

§ 2174, který stanoví, že ke smluvnímu
ujednání, které omezuje kupujícího
v uplatňování práv z vad, se nepřihlíží.
Pak by se podle jeho obchodních podmínek nepostupovalo, ale platilo by
následující ustanovení § 1924 OZ.
Pokud jde o právní úpravu, jde
o následující ustanovení § 1924 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
§ 1924
Kdo má právo podle § 1923, náleží mu
i náhrada nákladů účelně vynaložených
při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho
měsíce po uplynutí lhůty, ve které je
třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud zcizitel (převodce majetku)
namítne, že právo na náhradu nebylo
uplatněno včas.
§ 1923
Je-li vada odstranitelná, může se nabyvatel domáhat buď opravy, nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené
slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit
a nelze-li pro ni předmět řádně užívat, může nabyvatel buď odstoupit od
smlouvy, anebo se domáhat přiměřené
slevy z ceny.
Ze zákona tedy platí, že máte právo na náhradu nákladů spojených s

reklamací, typicky poštovné, dopravné.
Konkrétně tedy:
Kdo má právo reklamovat zboží pro
vady, náleží mu i náhrada nákladů
účelně vynaložených při uplatnění
tohoto práva.
Uvedené právo se vztahuje na případy
uznané reklamace, tedy reklamace
vyřízené opravou, výměnou věci, ale
i odstoupením od kupní smlouvy. U vás
došlo k výměně věci!
Závěr
Pokud vám v souvislosti s uznanou
reklamací vznikly opodstatněné náklady, máte nárok na jejich uhrazení.
Jejich výši a skutečné vynaložení musíte doložit – např. při uplatnění úhrady
nákladů na dopravu zboží do prodejny
je třeba předložit doklady o ceně této
dopravy a požadovat její proplacení.
Je třeba, aby vynaložené náklady byly
opravdu účelné – např. nelze dovézt
zboží do prodejny taxíkem a požadovat úhradu ceny jízdného taxíkem.
O uhrazení těchto nákladů musí spotřebitel prodejce požádat nejpozději do
jednoho měsíce od jejich vynaložení,
nejlépe písemně! Doporučenou poštou
nebo s dodejkou.

FOTO: pexels
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Právo | Mgr. Jan Mach, právník RP OS KOVO České Budějovice

Rehabilitace v pracovní době a mzda
V nedávné době se mi při jízdě na kole přihodil úraz kolena, který si následně vyžádal i operaci.
V návaznosti na to mě nyní bude čekat série rehabilitačních cvičení. Vzhledem k mé pracovní době,
která se v zásadě kryje s pracovní dobou v rehabilitačním centru, bych se ráda zeptala, zda mi za
dobu těchto rehabilitací, vykonaných v rámci pracovní doby, bude náležet nějaká náhrada mzdy?
J. P., Písek
Rehabilitace
Pro odpověď na vaši
otázku bude nejprve nutné nahlédnout do zákona o zdravotních službách
č. 372/2011 Sb. Ten totiž v § 2 pod zdravotní služby podřazuje i pojem zdravotní péče. Pod zdravotní péči následně
zákon v § 2 odst. 4 písm. b) zahrnuje
i léčebně rehabilitační péči. Ta je poté
podrobněji definována v § 5 odst. 2
písm. f) jakožto péče, jejímž účelem je
maximální možné obnovení fyzických,

poznávacích, řečových, smyslových
a psychických funkcí pacienta cestou
odstranění vzniklých funkčních poruch
nebo náhradou některé funkce jeho
organismu, popřípadě zpomalení nebo
zastavení nemoci a stabilizace jeho
zdravotního stavu. Pod takovou definici
zřejmě můžeme vaši plánovanou rehabilitaci podřadit.
Ošetření
Jak uvádí i stanovisko Ministerstva
zdravotnictví ze dne 25. 7. 2019, je třeba výše uvedenou rehabilitační péči
chápat jako „ošetření“ dle nařízení vlády č. 590/2006 Sb., tedy za překážku
v práci na straně zaměstnance. Toto
nařízení vlády přitom upravuje některé
překážky na straně zaměstnance, při
kterých náleží pracovní volno, případně
i náhrada mzdy.
Rozsah náhrady mzdy

FOTO: pexels

V příloze uvedeného nařízení vlády
č. 590/2006 Sb., přesněji pod bodem
č. 1 a pod písmenem a), nalezneme
právě úpravu překážky „ošetření“. Dle
tohoto bodu náleží po dobu ošetření zaměstnanci pracovní volno, tedy
omluvená absence, a zároveň i náhrada
mzdy, a to ve výši průměrného výdělku.
Ošetření by mělo být provedeno

primárně mimo pracovní dobu, kdy
by z logiky věci nebyl nárok na žádnou náhradu mzdy. Jak ale uvádíte, ve
vašem případě není taková varianta
proveditelná, tudíž vám pracovní volno i náhrada mzdy bude náležet i za
rehabilitaci v pracovní době. Je třeba
ale zároveň upozornit na to, že v případě ošetření ve zdravotnickém zařízení,
jež má smluvní vztah s vaší zdravotní
pojišťovnou a které je nejblíže vašemu
bydlišti nebo pracovišti, náleží vám pracovní volno s náhradou mzdy po dobu
„nezbytně nutnou“. Nelze tak ze strany
zaměstnavatele dopředu paušalizovat,
v jakém rozsahu vám volno s náhradou
mzdy poskytne.
Jestliže však zvolíte zdravotní zařízení,
které není tím „nejbližším“, bude vám
sice náležet pracovní volno po celou
nutnou dobu rehabilitace, ale náhrada mzdy by vám náležela jen za dobu,
která by odpovídala „nezbytně nutné
době“ při teoretické návštěvě onoho
„nejbližšího“ zdravotního zařízení.
Závěr
Mám-li tedy zjednodušeně shrnout
výše uvedené, vaši rehabilitaci je třeba
chápat jako překážku na straně zaměstnance, při které vám náleží pracovní
volno, a to dokonce s náhradou mzdy
ve výši průměrného výdělku.

Bydlení | JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR

Provize realitce se nájemci neúčtuje
Přečetl jsem si, že mi pronajímatel jako nájemci může předepsat nájemné a služby spojené s bydlením. Zajímalo by mě ale, jak je to s provizí realitní kanceláři? Může ji po mně pronajímatel chtít
uhradit?
L. K., Mladá Boleslav
Podle
občanského
zákoníku nesmí pronajímatel
požadovat po nájemci jiná
plnění než nájemné, zálohy na úhradu poskytovaných služeb spojených

s bydlením, případně kauci a smluvní
pokutu. Občanský zákoník v ustanoveních o nájmu bytu a domu o provizích
nehovoří, proto pronajímatel nemůže
po nájemci požadovat úhradu provize za služby realitní kanceláře, navíc

když tyto služby si na základě smlouvy
dohodl pronajímatel. Pokud by nájemní
smlouva obsahovala povinnost k úhradě provize realitní kanceláři, je takové
ujednání nicotné, nepřihlíží se k němu,
jako kdyby neexistovalo.
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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

Hranici lemují památné kameny i zaniklé osady
Pěší turistika má své příznivce ve všech věkových kategoriích a nelze jí upřít řadu předností: chůze a pobyt na čerstvém vzduchu
zdraví prospívají, lidé mohou poznat zajímavá, mnohdy jedinečná místa, a koneckonců výšlap po svých zase tolik peněz nestojí. Už
hezká řádka nadšenců si dala nemalý cíl: obejít celou republiku. Cesta je to dlouhá, téměř 2 300 kilometrů, a její velká část vede
horami. Někteří se rozhodli trasu absolvovat na jeden zátah v řádu desítek dní, najdou se ale i tací, kteří si putování rozloží na
etapy i do několika let. A kde jsou vlastně nejzazší místa lemující hranici?

Pamětní obelisk na severu
V socialistickém Československu se k hraničnímu pásmu dalo sotva přiblížit, hranice byla přísně střežena pohraničníky,
země odděloval plot s elektrikou nabitými dráty. Nyní lze bez problémů projít
třeba osadou Severní ve Šluknovském
výběžku, což je nejseverněji obydlené
místo v České republice. V tomto místě se naše země nejvíce přibližuje moři,
chladný Baltik je od něj vzdušnou čarou
vzdálený tři stovky kilometrů. Samotná
osada ale tím nejsevernějším bodem
není, toto privilegium patří místu zvanému Nordkap neboli hraničnímu kameni
na česko-německé hranici. V místě se
nachází pamětní obelisk, který byl slavnostně odhalen 28. října 2013, a také
dřevěná útulna těsně „za čárou“ vybudovaná německým turistickým spolkem.
Ostatně samotný Šluknovský výběžek
má turistům co nabídnout, s trochou
nadsázky by se dal nazvat krajem rozhleden a křížových cest. Architektonicky
zajímavou a nejčastěji fotografovanou
křížovou cestu Šluknovska najdete v Jiřetíně pod Jedlovou, další hojně navštěvovaná byla před staletími vybudována na
Křížové hoře. Komfortní pohled do dáli
nabízí tři nejznámější rozhledny Tanečnice, Vlčí Hora a Dymník v nadmořské
výšce od pěti set metrů.

kovém lese na břehu potoka Olecky.
Samotné místo, na něž lze dorazit pouze pěšky po naučné stezce, je označené
velkým kamenem s pamětní deskou a
přesnými souřadnicemi, hraničním mezníkem, informační tabulí a přístřeškem k
odpočinku.
Samotné Jablunkovsko je plné přírodních
krás, cyklostezek a stejně tak lyžařských
areálů v okolních Moravskoslezských
a Těšínských Beskydech. Pro turisty je
zajímavé arboretum, které se nachází
přímo v Jablunkově. Park je součástí beskydského plicního ústavu s památkově
chráněnou budovou a čítá zhruba 350
druhů dřevin a bylin. Významné botanické druhy jsou označeny tabulkami
s popisky. Výlet je ideální spojit s návštěvou rázovité obce Hrčavy. Svébytný gorolský folklor prozrazuje mnoho
o někdejším životě horalů, o jejich sepětí s přírodou, o srdečné povaze a pohostinnosti. Díky poloze na trojmezí
tady silně zakořenily regionální tradice Česka, Polska a Slovenska. Všechny národní komunity si zachovaly
svůj dialekt, pestré folklorní zvyky
i nádherné svátky. Na hrčavském trojmezí lze nejen pozorovat nejčasnější východ
slunce v zemi, ale zároveň člověk může
stát najednou ve třech státech. Trojmezí, ke kterému vede z centra Hrčavy asi
dvoukilometrová trasa, je označené třemi žulovými monolity a v jeho blízkosti se
nachází roubená odpočívka.
Zaniklá vesnice Újezd na západě

Nejvýchodnější bod České republiky
Pokud zamíříte na východ, dostanete se
na Jablunkovsko, místo s mnoha „nej“.
V regionu na rozhraní tří států se nachází
nejvýchodnější město Česka – Jablunkov
a nejvýchodnější obec Česka – Bukovec,
na jehož území najdete „east point“ České republiky. Je ukrytý v hustém smr-

Řadu zajímavostí nabízí i místa nejvysunutější na západ. Samotný nejzápadnější
bod byl donedávna velmi těžko k nalezení, nyní k němu už nějaký čas vede zelená
turistická značka a cesta, která je snadno
prostupná. Jako orientační bod poslouží
větrné elektrárny na Mlýnském vrchu,
budete tak koukat do údolí, do Německa. Pokud do údolí sejdete, narazíte na
potok a státní hranici, to už jste tu dobře.
Na zdejších polích se dříve rozkládala
vesnička Újezd (Mähring), po které zde
zbylo několik zdí, náhrobků a mlýnských
náhonů. Obec oficiálně zanikla v roce
1950. Město Aš se snaží o rekultivaci místa, a tak tu najdete několik informačních
panelů, které připomínají historii vesnice a život v ní. „west point“ se nachází

u dvou malebných rybníčků na soutoku
Újezdského potoka a potůčku vytékajícího z těchto rybníků. Na každé straně
potoka jsou historické hraniční kameny.
Zmizelé osady na jihu
Nejjižnější bod České republiky najdete v katastru obce Vyšší Brod na česko-rakouské státní hranici. Z české strany vede k místu žlutá turistická značka.
Místo v nadmořské výšce 703 metrů je
označeno vysokým žulovým kamenem
s pamětní deskou, informační tabulí,
hraničním kamenem a schránkou s razítkem i polštářkem s barvou. Lokalita leží
v přírodním parku Vyšebrodsko, na
Mlýnském potoce, zhruba tři stovky metrů od oficiálního turistického přechodu
státní hranice Radvanov.
Těsně za hraničním potokem se vypíná
palisádová hradba, takzvané Švédské
šance. Připomíná historickou událost
z roku 1642, tedy z neradostné doby třicetileté války. Švédským dobyvatelům
podlehl Vyšší Brod. Rakušáci se rozhodli bránit vstup na své území právě šancemi a tím definitivně zastavili postup
nepřátel na jih. Za návštěvu rozhodně
stojí malebné městečko Vyšší Brod.
Nejjižnější město si svůj věhlas vydobylo hlavně jako centrum vltavského
vodáctví a řadou historických památek,
v čele s cisterciáckým klášterem. Založil
ho už v roce 1259 Petr Vok z Rožmberka jako poděkování za to, že ho při
povodních nespláchla Vltava. Gotická
stavba je dochovaná téměř v původním stavu i s rajským dvorem, křížovou
chodbou a knihovnou se 70 tisíci svazky.

TEXT A FOTO: Hana Kubová
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Zpříjemněte svým zaměstnancům život

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ BENEFITŮ
A STRAVENEK
Benefity v oblastech zdraví, rekreace,
sportu, kultury a vzdělávání
15 tis. obchodních
Kč
míst po celé ČR

Kč

Úspora zaměstnance 26 %
Úspora zaměstnavatele 8,5 %

Uživatelsky jednoduché řešení
online cafeterie
Mobilní aplikace
Propojení dodavatelů s Mapy.cz
Online platby i platby u dodavatelů
Stálý přehled o stavu konta

JEDNA KARTA
PRO DVA
PRODUKTY!

15 000 restaurací
a provozoven

0%

Žádné provize

Jednoduše je objednáte online
Bezkontaktní platby, jednoduchá blokace
karty při ztrátě
Neomezená platnost el. stravenek
Nákupy a slevy na nákup v Lidlu, Kauflandu
a u dalších partnerů

Karta Mastercard pro všechny
druhy benefitů i stravenky

www.benefity.cz

Jeden účet, jedna
administrace

Transakční historie a stavy
kont na jednom místě

www.nasestravenka.cz
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Správné znění tajenky z čísla 10: Pohodové a slunečné léto s křížovkami TV pohoda. Správně luštila a potřebné štěstí
při losování měla Ladislava Mocková ze Vsetína. Blahopřejeme! Získává výhru od vydavatelství Enigma, které připravuje naši
křížovku a je také vydavatelem časopisu Křížovky pro každého, jehož další číslo vychází 22. června. Na tajenku z tohoto čísla
čekáme do 7. července 2021 na doručovací adrese redakce nebo na e-mailu: novakova.miloslava@cmkos.cz.

