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2 Formy pomoci při  
živelních událostech 5 Odbory se umí 

prezentovat 7–10 Právní  
servis

pokračování na str. 3

„Živelní pohroma vyvolala vlnu solidari-
ty jak v závodě v Českých Budějovicích, 
tak ve Valašských Kloboukách. Otázky 
zaměstnanců, jak mohou pomoci či 
alespoň finančně přispět, se množily. 
Následně pomoc nabídli i  členové zá-
kladních organizací KOVO v dalších jiho-
českých strojírenských firmách, a  do-
konce i  kováci mimo region. Finanční 
sbírka je tak logickým vyústěním široké 
podpory,“ poznamenal Profant.
Pomoc zaměstnancům dorazí i  z  Ně-
mecka, z  mateřského koncernu Groz-
-Beckert KG. „Koncern poskytne fi-
nanční podporu na kompenzaci škod 
na bydlení kolegyním a kolegům, které 
živelní událost zasáhla nejvíce, ve výši 
500 tisíc eur,“ doplnila Markéta Cábo-
vá, specialistka marketingu a komuni-
kace společnosti Groz-Beckert Czech. 
Způsob rozdělení finanč-
ních prostředků je zatím 
v jednání. 

Válečný veterán Paul Rausnitz, který pře-
rovskou Meoptu v  90. letech zachránil 
a vybudoval z ní prosperující podnik na 
výrobu sportovních dalekohledů, puško-
hledů a  speciálních optických přístrojů, 

byl známý svým filantropickým posto-
jem k zaměstnancům i celému regionu. 
Za své aktivity obdržel čestné občanství 
města Přerova a  vysloužil si přezdív-
ku „přerovský Baťa“. Vizionář, nositel 

státního vyznamenání Medaile za záslu-
hy I. stupně, laureát Ceny Arnošta Lusti-
ga, nositel ceny Gratias Agit a řady dal-
ších ocenění zemřel 11. listopadu 2018 
ve věku 90 let. 

Členové ZO OS KOVO při českobudějovické strojírenské společnosti Groz-Beckert Czech vypsali veřejnou sbírku, jejíž 
výtěžek rozdělí mezi své kolegy z Moravy. „Při organizování finanční pomoci úzce spolupracujeme s vedením firmy. 
Dle potřeb postižených kolegů na Moravě, z nichž někteří přišli o střechu nad hlavou, budeme případně hledat i další 
formy pomoci,“ uvedl předseda ZO OS KOVO při Groz-Beckert Czech Marek Profant.

13 Sport,  
který léčí

V květnu minulého roku prolétla médii alarmující zpráva – největší zaměstnavatel v regionu, přerovská Meopta, 
propouští zaměstnance. O práci přišlo okolo čtyř set lidí. Na nepříznivé situaci podniku se podepsal pokles zakázek 
v důsledku celosvětové pandemie. Okolnosti neulehčovalo ani převzetí podniku novým managementem. Zesnulé-
ho majitele firmy Paula Rausnitze, který dovedl Meoptu ke globálnímu úspěchu, vystřídal v čele společnosti jeho 
synovec Gerald Rausnitz. Nástup nového majitele znamenal pro místní odboráře nový styl komunikace. Ne vždy 
se dařilo najít vzájemné porozumění. Po roce mohou zaměstnanci konstatovat, že se jim podařilo s vedením nalézt 
společnou řeč. Poslední vývoj přerovského podniku rovněž potvrzuje výsledky průzkumů, které se shodují na tom, 
že český průmysl se rychle zotavuje. V Přerově nabírají nové zaměstnance a podniku se daří.

Solidární kováci uspořádali sbírku pro kolegy z Moravy

Přerovská Meopta jede naplno, chybějí ale odborníci

více
strana 2 Záběr na budovy firmy připomíná snímky z válečných zón.   FOTO: (pp)

Vážení čtenáři, přejeme vám všem klidné a příjemně prožité léto  
a těšíme se na vás znovu při dalším vydání časopisu Kovák, které vyjde 9. srpna. 

Redakce



2 | KOVÁK číslo 13/2021 | 12. července | Aktuálně

 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

dokončení ze str. 1

Jakou formou můžeme poskytnout 
členům naší základní organizace 
podporu při živelní události, která je 
postihla? V našich zásadách hospoda-
ření máme sociální podpory uvedeny 
obecně. Jedná se o  příjem, který by 
podléhal dani z příjmů? 

Podporu členům můžete poskytnout na 
základě schválených zásad hospodaření, 
kde, jak uvádíte, sociální podpory máte 
zahrnuty. Bylo by ještě dobré specifiko-
vat, při jakých událostech a kolik jednotli-
vým členům budete poskytovat. V přípa-
dě živelní události ale podle mého názoru 
nikdo účel zpochybňovat nebude.
U člena, který podporu obdrží, se jedná 
o osvobozený příjem v souladu s usta-
novením § 4 odst. 1 písm. k) bod 3) zá-
kona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 
v platném znění. Finanční limit pro tyto 
podpory není zákonem stanoven. 

k) příjem v podobě
1. stipendia ze státního rozpočtu, z rozpoč-
tu obce, z rozpočtu kraje, z prostředků vy-
soké školy, veřejné výzkumné instituce nebo 
právnické osoby, která vykonává činnost 
střední školy nebo vyšší odborné školy

„Pokud omezíme agenturní zaměst-
návání na 10 % (podíl agenturních za-
městnanců), což si myslím, že je žádoucí 
a  obvyklé v  celé řadě zemí EU, tak bu-
dou muset zaměstnavatelé poskytovat 
dobré pracovní podmínky, vyšší mzdu 
a  sociální ochranu. Nikdo přece nebrá-
ní tomu, aby cizinci byli zaměstnáni na 
zaměstnanecký poměr. Proč mají na-
šim zaměstnancům konkurovat levnou 
pracovní silou a  tím, že mají omezená 
práva?“ řekla Maláčová. Podle ní přes 

Groz-Beckert Czech je v  současnosti 
předním světovým výrobcem průmyslo-
vých strojních jehel, přesných součástek, 
nástrojů, systémů a  služeb pro výrobu 
a  spojování textilních materiálů. Firma 
má v České republice tři výrobní závody.  

v platném znění, osvobozena až do vý-
še 500 000 Kč.
A dále pak lze využít i prostředky z Kon-
ta živelních pohrom OS KOVO. Podmín-
ky lze najít na intranetu OS KOVO. 

S ohledem na situaci na Moravě a na 
Lounsku jsme se v  odborové organi-
zaci dohodli, že pošleme příspěvek na 
podporu těchto oblastí postižených 
tornádem. Jak to máme udělat, když 
chceme poslat příspěvek přímo na 
účet postižených obcí, tzn. bez pro-
středníka?

Není problém poslat podporu v  rámci 
sbírky nebo přímo na účet obce jako 
příspěvek na likvidaci následků živelní 
pohromy. Mělo by to být v souladu s va-
šimi Zásadami hospodaření, kde má 
jistě výbor organizace určitou možnost, 
aby se nemusela svolávat konference, 
popřípadě členská schůze.
V  případě zaslání na účet přímo obci 
doporučuji se s ní dohodnout předem, 
jak by to bylo ideální.

Jindřiška Plesníková, specialistka úseku 
odborové politiky OS KOVO

nemohou navíc zprostředkovávat do-
časnou práci v určitých profesích. „Čís-
la ukazují, že se v  tom agentury prá-
ce zase naučily chodit, že jich vzniklo 
zase obrovské množství. Vysávají ob-
rovské množství lidí z  českého trhu 
práce,“ uvedla ministryně. Podotkla, 
že agenturní zaměstnávání by mělo 
být dočasné, například v době, kdy má 
podnik hodně zakázek. „Nemá to být 
standardní situace,“ dodala šéfka re-
sortu. (ČTK)

Závod je v současné době mimo provoz, 
sčítá škody a  připravuje plán obnovy. 
Tornádo ovšem ničilo i majetek zaměst-
nanců, z  nichž většina žije buď přímo 
v Lužicích, nebo v dalších neméně zasa-
žených okolních obcích.  (pp, red)

2. podpory nebo příspěvku z  prostředků 
fundace nebo spolku, pokud se nejedná 
o  poplatníka, který je členem nebo za-
městnancem těchto právnických osob, 
nebo o osobu blízkou tomuto poplatníkovi 
a jde-li o poplatníka, který je členem nebo 
zaměstnancem těchto právnických osob, 
nebo o osobu blízkou tomuto poplatníko-
vi, příjem v podobě podpory nebo příspěv-
ku poskytnutého výlučně ke kompenzaci 
zdravotního postižení nebo sociálního vy-
loučení

3. podpory nebo příspěvku z prostředků 
odborové organizace

4. nepeněžního plnění nebo sociální vý-
pomoci poskytované zaměstnavatelem 
z  fondu kulturních a  sociálních potřeb 
nejbližším pozůstalým nebo sociální vý-
pomoci nejbližším pozůstalým za obdob-
ných podmínek u  zaměstnavatele, u kte-
rého se tento fond nezřizuje

Vedle toho lze dále dohodnout pod-
poru ze strany zaměstnavatele. Tato 
podpora je za podmínek stanovených 
v ustanovení § 6 odst. 9 písm. o) záko-
na č. 586/1992 Sb., o  daních z  příjmů 

agentury pracuje kolem 130 000 Čechů 
a  Češek. Zaměstnávají pak také cizince 
z EU a ze států mimo sedmadvacítku.
Agentury byly v minulosti terčem kri-
tiky kvůli nízkým mzdám a  špatným 
pracovním podmínkám. Pravidla jejich 
fungování v roce 2017 zpřísnila tehdej-
ší novela o zaměstnanosti. Zavedla pro 
agentury povinnou kauci 500  000 Kč. 
Stanovila také, že agenturní pracovníci 
musejí mít stejné podmínky a odměnu 
jako kmenoví zaměstnanci. Agentury 

V  Českých Budějovicích, Valašských Klo-
boukách a Lužicích u Hodonína zaměst-
nává celkem více než 1100 lidí. Zhruba 
450 z nich v Lužicích. A právě tento závod 
poškodilo tornádo, které se přehnalo 
ve čtvrtek 24. června okolím Hodonína. 

Otázky k pomoci při živelních událostech

MPSV navrhne omezení podílu agenturních pracovníků 
Ministerstvo práce se chystá předložit návrh novely o zaměstnanosti, podle které by agenturní zaměstnanci mohli 
ve firmě tvořit nejvýš 10 % pracovníků. Ministryně práce Jana Maláčová chce o novele debatovat s odbory, poté ji 
předloží. Prosadit ji chce v Poslanecké sněmovně do voleb. Ty se konají za necelé čtyři měsíce. Projednání a přijetí 
zákonů obvykle zabere rok. Podle šéfky resortu úprava přispěje ke zlepšení pracovních podmínek.



dokončení ze str. 1

Aktuálně | 12. července | KOVÁK číslo 13/2021 | 3

V  jeho nástupci Geraldovi firma získa-
la manažera se zkušenostmi z  tvrdého 
konkurenčního prostředí světového 
byznysu, ale ne všem zaměstnancům 
zvyklým na takřka rodinné prostředí fir-
my pragmatický management nového 
vedení vyhovoval. Do budování vztahů 
navíc zasáhla nastupující pandemie. 
Podle předsedy ZO OS  KOVO Meopta 
Přerov, a. s., Davida Olši leccos ze začát-
ku skřípalo. 
„Po změně majitele došlo ke komplet-
ní výměně top managementu a změně 
firemní politiky. Paul Rausnitz se zamě-
řoval více na sportovní optiku a jeho cí-
lem bylo zaměstnat co nejvíce lidí v pře-
rovském regionu, i když se to promítalo 
v  nižších mzdách. Nový majitel Gerald 
Rausnitz se více zaměřil na polovodičo-
vou optiku a sportovní optiku nakupuje 
v zemích dálného východu. Jeho firemní 

politika je zaměřená na výkon firmy 
a  její přebudování v hi-tech firmu svě-
tového významu. V jednom rozhovoru, 
který jsme spolu vedli, zmínil důležitou 
věc: Dalekohled a puškohled dnes umí 
vyrobit kdekdo, ale hi-tech výrobky, na 
které jsme se zaměřili, umí vyrobit má-
lokdo. Ze začátku komunikace trochu 
skřípala, protože nové vedení přijímalo 
opatření, která dle názoru odborářů šla 
dělat jinak a hlavně citlivěji,“ upřesňuje 
David Olša.

Odborníky jsme měli udržet
Pandemie znamenala pro Meoptu ruše-
ní zakázek a nutnost přistoupit na tolik 
nepopulární propouštění. Podnik tak 
přišel o část kvalifikovaných zaměstnan-
ců, kteří se dnes těžce hledají. Ve světle 
současného stavu, kdy průmyslové pod-
niky chytají druhý dech a  ve výrobě je 
nedostatek lidí, se nabízí otázka, zda je 
propouštění jediným možným řešením. 
Podle předsedy Olši se pokles zaměst-
nanců bude vyrovnávat s obtížemi.
„Zákazníci přestali odebírat naše vý-
robky a  více než půl roku byl polovo-
dičový průmysl zcela ochromen. To 
se ovšem koncem roku 2020 změnilo 
a v  letošním roce už vyrábíme naplno. 
Objednávky se ještě navyšují, protože 
vyrábíme komponenty do zařízení na 
výrobu čipů, po kterých je obrovský 
hlad. Mnohé firmy kvůli jejich nedo-
statku omezují výrobu. Na tento popud 
byla vládou schválena investiční pobíd-
ka pro stavbu nové haly v Meoptě pro 
rozšíření a  zefektivnění výroby. S  tím 

jde ruku v ruce nedostatek kvalifikova-
ných zaměstnanců. Dle názoru odborů 
se mělo propouštění v  průběhu pan-
demické krize lépe promyslet a kvalifi-
kované zaměstnance udržet za každou 
cenu. Dnes je v  Meoptě zaměstnáno 
1750 lidí, a  to je značný pokles oproti 
2200 na začátku minulého roku,“ zdů-
razňuje David Olša.

Mzda poroste, slibuje vedení
Kvalitní sociální dialog byl v Meoptě od 
90. let důkazem dobré firemní kultury. 
Na jeho fungování měli zásluhu zástupci 
obou stran. Zesnulý majitel firmy Paul 
Rauschnitz, bývalý generální ředitel 
Ing. Vítězslav Moťka a předseda odborů 
David Olša nastavili laťku vysoko. Nový 
management chce podle svých slov na 
dobré vztahy navázat. „Naší největší 
devizou jsou naši lidé. Chci každému 
z „meopťáků“ poděkovat za energii a úsi-
lí, které vynakládají s cílem udělat z naší 
firmy lepší místo,“ přibližuje svoji filo-
zofii na firemním webu nový prezident 
společnosti Gerald Rausnitz. Předseda 
místních odborů potvrzuje, že kolektivní 
vyjednávání probíhá se vzájemným re-
spektem.
„Co se vyjednávání týká, bylo nejdůle-
žitější udržet kolektivní smlouvu, což 
se po oboustranných ústupcích poda-
řilo. KS je uzavřena do konce příštího 
roku s  podmínkou, že o  mzdách se 
bude jednat každý rok. Předpokládám, 
že o  mzdách na rok 2022 začneme 
jednat v průběhu září. Závěrem můžu 
shrnout, že Meoptě se v letošním roce 
nebývale daří. Stejně jako spoustu 
dalších firem na Moravě ji trápí ne-
dostatek kvalifikovaných pracovníků, 
a  to se jen tak nezmění. Bude potře-
ba se zaměřit na stabilizaci stávajících 
zaměstnanců a  vytváření podmínek, 
které budou atraktivní pro nové ucha-
zeče o práci. K otázce mzdové politiky 
vedení společnosti oznámilo, že by se 
v  časovém horizontu dvou let chtělo 
dostat až o 10 % nad průměrnou mzdu 
olomouckého kraje,“ dodává předseda 
ZO OS KOVO Meopta Přerov, a. s., Da-
vid Olša.   (mia)

Meopta se řadí mezi hi-tech firmy světového významu.  FOTO: Meopta

Paul Rausnitz postavil Meoptu na nohy.  
 FOTO: Meopta

David Olša chce udržet kvalitní sociální dialog.   
  FOTO: (mia)



4 | KOVÁK číslo 13/2021 | 12. července | Aktuálně

Můžeme doufat, že tornádo stupně 
F4 nás postihne jen zřídka. V  jeho stí-
nu v  těchto dnech zůstaly neustále 
se opakující povodně, které stále více 
ničí majetky i  v  místech, která bývala 
před zátopami donedávna bezpečná. 
Konto živelních pohrom, které členům 
OS KOVO pomáhá při živelních katastro-
fách, opět podpořilo lidi postižené zápla-
vami. Sociální pomoc tentokrát putovala 
do Moravskoslezského kraje. 
„Komise k  živelním pohromám po-
soudila v průběhu června dvě žádosti 

o  sociální pomoc členům OS  KOVO 
postiženým živelní pohromou. V obou 
případech se jednalo o zatopení rodin-
ných domů. U člena ZO OS KOVO Mittal 
Steel Ostrava – Ocelárna Miloše Chvěji 
z  Vřesiny byly vlivem silného přívalo-
vého deště zatopeny sklepní prostory. 
Sanace škod si vyžádá vysušení, novou 
výmalbu a opravu poškozeného plyno-
vého kotle. Výše sociální podpory byla 
komisí stanovena na 21  000 Kč. Mar-
ka Pitrasze ze ZO OS KOVO ŽDB Group 
z  polské pohraniční vsi Owsiszcze 

postihl rovněž silný déšť. Na opravu 
vytopeného sklepa obdržel z  konta 
částku 10 000 Kč,“ uvedl předseda Ko-
mise k  živelním pohromám a  místo-
předseda OS KOVO Tomáš Valášek. 

Bližší informace o  kontě naleznete na 
intra netu OS KOVO v rubrice Služby čle-
nům nebo na odkazu 
https://www.oskovo.cz/intranet/sluzby-
-clenum/pomoc-pri-zivelnich-udalos-
tech. 
 (mia)

Tornádo, které zasáhlo 24. června jižní Moravu, dosáhlo u nás nevídané síly. Podle meteorologů se jednalo o stupeň 
F4. Vítr dul v nárazech rychlostí až 300 km/h. Rozběsněný živel za sebou zanechal rozbořené domy, šest obětí a okolo 
200 zraněných. Na našem území se jednalo o jev zcela výjimečný. Mezi katastrofami dominují povodně.

Tornáda jsou výjimečná. Konto řeší vesměs povodně

Odborový svaz KOVO se sídlem v Praze 3, nám. W. Churchilla 2  
přijme do pracovního poměru:

Specialistu pro ekonomiku, mzdy a kolektivní 
vyjednávání pro Regionální pracoviště se sídlem  
v Olomouci, Denisova 2
(Vzdělání VŠ ekonomického směru – odborné znalosti oblasti 
mezd, sociálního a zdravotního pojištění, daně z příjmu, 
orientace v pracovněprávní oblasti a v oblasti ekonomiky 
podniku.)

Bližší informace: 731 436 026 – JUDr. Anna Komárková
Kontaktní e-mail: radejova.vaclava@cmkos.cz
Více na: www.oskovo.cz

Specialistu pro ekonomiku, mzdy a kolektivní 
vyjednávání pro Regionální pracoviště se sídlem ve 
Zlíně (Dům kultury), Gahurova 5265
(Vzdělání VŠ ekonomického směru – odborné znalosti oblasti 
mezd, sociálního a zdravotního pojištění, daně z příjmu, 
orientace v pracovněprávní oblasti a v oblasti ekonomiky 
podniku.)

Bližší informace: 602 204 787 – Milan Blažek
Kontaktní e-mail: radejova.vaclava@cmkos.cz
Více na: www.oskovo.cz

V uplynulých dnech obdrželo naše Regionální pracoviště v Hradci 
Králové smutnou zprávu, že dne 21. června 2021 zemřel náš bývalý 
kolega Václav Jánský. 
Václav pro OS KOVO pracoval od 1. listopadu 1994 do 31. prosince 2007 na pozici specialisty pro mzdy a ko-
lektivní vyjednávání. Byl pracovitý a patřičně hrdý na své zaměstnání v OS KOVO. Pozitivní náladou dokázal 
ovlivnit své okolí. Odešel jeden z odborových srdcařů.

ČEST JEHO PAMÁTCE! 
Kolegové z RP OS KOVO Hradec Králové

Nevyzpytatelné povodně ničí majetky i v místech, která bývala před zátopami bezpečná.   FOTO: (red)



Na Rodinném dni pořádaném 5. června společností HP Pelzer v Žatci vyrábějící komponenty do aut se prezentovaly 
také odbory. Tamní kováci se se zaměstnavatelem dohodli na spolupráci. Na akci pro zaměstnance a jejich rodinné 
příslušníky tak vedle loga pořádající společnosti vítal návštěvníky i banner se symboly OS KOVO. Předseda žateckých 
kováků Miroslav Kuneš by do budoucna spolupráci na firemních akcích pro veřejnost ještě rozšířil.
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Na akci firmy se v Žatci prezentovali i kováci

„Zaměstnavatel je k  našim požadav-
kům velmi otevřený a  fakt, že jsme se 
mohli prezentovat na  jím pořádaném 
Rodinném dnu na  Stadionu Mládí, je 
jednoznačně důkazem, že naše vztahy 
se dostaly na  velmi dobrou úroveň,“ 
říká Miroslav Kuneš. Kromě postu před-
sedy základní organizace je od  konce 
loňského roku také zástupcem v  Radě 
OS  KOVO za  Ústecký kraj. Prezento-
vat odborový svaz a  vytvářet příleži-
tosti pro nábor nových členů je podle 

něj nezbytné. „V  roce 2012 jsme měli 
150 členů, dnes jich máme kolem 90, 
a  to má firma 560 zaměstnanců. Je to 
z větší části tím, že řada lidí už odešla 
do důchodu, takže musíme dělat všech-
no pro to, abychom zaujali a  přitáhli 
do  odborů mladé lidi, jinak to v  řadě 
podniků existenci odborů ohrozí, je nut-
né dělat mnohem větší propagaci naší 
práce,“ upozorňuje Miroslav Kuneš. 

Odborům nevěřil, dnes je řídí
„Já sám jsem kdysi odborům moc ne-
věřil, pak jsem se nechal přece jenom 
přemluvit a  stal se hospodářem ZO, 
později předsedou. Většina zaměst-
nanců se ale jenom veze, neuvědomují 
si, že bez odborů jsou bezmocní a nikdo 
s nimi jako s jednotlivci nebude jednat. 
Za naši ZO musím říct, že naše vztahy 
se zaměstnavatelem jsou v současnosti 
nadstandardní. Dokonce ani problémy 
s pandemií neohrozily u nás podpis ko-
lektivní smlouvy. V řadě jiných firem se 
kolektivní vyjednávání zdržovala, u nás 
ne. Dohodli jsme se na  všem, co jsme 
potřebovali, a  udělali maximum, aby 
podpis proběhl stejně jako v  minulých 
letech. Takže vyjednávání začalo stan-
dardně loni v  listopadu a  v  lednu za-
městnavatel i  ZO kolektivní smlouvu 

společně podepsali.“ Zaměstnanci díky 
odborům kromě vyšších mezd letos do-
stanou pravidelnou letní a vánoční od-
měnu 9  000 Kč, což je trojnásobně víc 
než v dobách, kdy se na tomto benefitu 
kováci a vedení poprvé dohodli.

Pomáhají i lidem ve složitých 
životních situacích
Ačkoli většina lidí očekává od  odborů 
pomoc zejména při vyjednávání mzdo-
vých podmínek, pole jejich působnosti 
se rozšířilo o odbornou pomoc a  rady 
expertů. A  zájem o  využívání těchto 
služeb vzrůstá. „Zaměstnanci přes nás 
stále častěji řeší i své osobní problémy, 
velmi často jde o  finanční záležitosti – 
exekuce, dluhy. Díky skvělé spolupráci 
s RP Ústí nad Labem jsme schopni na-
šim členům poskytovat odborné rady 
i  v  těchto oblastech. Překvapivě často 
se do  obtížných životních situací do-
stávají právě mladí lidé a  musím říct, 
že některé případy jsou mimořádně 
složité. Právní rady, které jsme schopni 
bezplatně těmto lidem zajistit, jsou pro 
některé z nich prvním krokem k tomu, 
jak začít problém řešit a  urovnat si ži-
vot,“ připomíná další pozitiva členství 
v OS KOVO předseda Miroslav Kuneš. 
 (jom)

Razantní změna během dvou let
„Od roku 2019 Foxconn omezil agen-
turní zaměstnávání a počty agenturních 
zaměstnanců dosahují pouze jednotek 
procent. Znamenalo to proto velký růst 
počtu kmenových zaměstnanců,“ potvr-
dil změnu zaměstnavatelské strategie 
ve společnosti předseda ZO OS  KOVO 
TESLA PARDUBICE Tomáš Formánek. Do 
té doby agenturní zaměstnanci tvořili 
někdy až 50 % dělnických pozic ve firmě. 

Rekordman v počtu odborářů-
cizinců
Společnost Foxconn stále patří mezi 
zaměstnavatele s  velmi vysokým po-
dílem pracovní síly ze zahraničí. Roste 

ale i podíl cizinců v odborech. „Největší 
komunitou jsou kolegové z  Mongolska 
a  Ukrajiny. Investovali jsme proto pro-
středky do naší propagace a  ve spo-
lupráci s  OS  KOVO vytvořili letáky ZO 
s šesti jazykovými mutacemi. Protože se 
nám tento krok osvědčil, což jasně uka-
zuje nábor 85 nových členů za rok 2020, 
připravujeme další tři jazykové mutace 
našich letáků,“ dodává Tomáš Formá-
nek. 

Komponenty z Asie chybějí
Ačkoli zakázky firmě nechybí, výroba 
v současnosti nejede na 100 %. Foxconn 
se potýká s obdobnými problémy, jaké 
řeší například výrobci aut. I  tady totiž 

chybí elektronické komponenty dodáva-
né z  asijských zemí, jejichž tamní výro-
bu utlumila pandemie koronaviru. „Na 
některých střediscích máme výrobu na 
2,5 měsíce dopředu, a  přitom jede na 
50 %. Firma proto využívala program 
Antivirus B a  část zaměstnanců měla 
překážky v  práci, při kterých jim náleží 
80 % průměrné mzdy. Do konce listopa-
du 2020 to bylo dokonce 90 % průměr-
né mzdy. Tento dotační program státu 
bude nahrazen kurzarbeitem, který se 
však na nás nevztahuje, protože většina 
našich zaměstnanců pracuje v nerovno-
měrně rozvržené pracovní době,“ přibli-
žuje aktuální situaci předseda kováků ve 
společnosti Foxconn.  (jom)

Předseda žatecké ZO Miroslav Kuneš  
 FOTO: (jom)

Některé firmy už pochopily, že agenturní zaměstnávání pro ně není nejvýhodnějším modelem. Zdánlivá výhoda rychlého 
doplňování stavu zaměstnanců podle potřeb výroby totiž přináší více problémů než užitku. Například světově významný 
výrobce elektroniky, společnost Foxconn, u nás už od roku 2019 začal snižovat počty agenturních pracovníků. Zatímco 
dříve jich míval až 50 %, dnes naprostou většinu lidského kapitálu tvoří zaměstnanci kmenoví. Celkem společnost za-
městnává kolem pěti tisíc lidí.

Ve Foxconnu vzrostl počet kmenových zaměstnanců
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V  současné době 
v rámci regionálního 
pracoviště pro oba 
kraje poskytujeme 

poradenství, servis a  zabezpečení pro 
55 základních organizací, z čehož je jed-
na sdružená. V Plzeňském kraji je 47 ZO 
a v Karlovarském kraji osm. Dvě základ-
ní organizace z  celkového počtu jsou 
v likvidaci a dále máme osm seskupení 
členů (v Plzeňském kraji sedm a v Karlo-
varském kraji jedno).  
V růstu členské základny se nám bohu-
žel stále nedaří, došlo naopak k pokle-
su. Nepodařilo se obnovit růst členské 
základny, i když do našich řad vstoupi-
lo v roce 2020 371 nových členů.
Na velmi dobré úrovni je práce našich 
zástupců v  RR OS ČMKOS Plzeňského 
a Karlovarského kraje, kde především 
v  Karlovarském kraji se zapojením 
předsedy ZO OS KOVO SKF Chodov Va-
sileiose Prodromou podařilo pozved-
nout úlohu OS  KOVO. Taktéž práce 
předsedy RR OS v Plzni Jindřicha Brab-
ce je na  velmi vysoké úrovni. Oběma 
patří velké poděkování za jejich práci 
a prosazování zájmů OS KOVO na úrov-
ni ČMKOS.
Velmi negativně se na práci našich ZO 
a seskupení členů projevila v první po-
lovině loňského roku opatření v  sou-
vislosti s  COVID-19, kdy docházelo ke 
snižování výroby, odstávkám, přeruše-
ním práce a k využívání „home office“ 
(samozřejmě tam, kde to šlo, neboť 
frézu, soustruh nebo linku si nikdo 
domů vzít nemohl).
Projevila se spolupráce s vedením spo-
lečností především v otázce zachování 
zaměstnanosti, kdy jsme ve spoluprá-
ci s pobočkami úřadů práce pomáhali 
v  prosazování programů ANTIVIRUS. 
Myslím, že ve velké míře se to podařilo, 
což je dobrým výsledkem práce všech 
zástupců v  regionu a  vedení jednotli-
vých společností. 
Odrazem situace posledního roku je 
nejen COVID-19, mimořádná opatře-
ní vlády, nařízení ministerstva zdra-
votnictví, ale nyní také projevující se 
nedostatky vstupních materiálů, ná-
hradních dílů a v některých oblastech 
nedostatek zaměstnanců, kteří by 
pomohli zacelit mezeru na pracovním 

V  oblasti poskytování právní pomoci, 
která je pro naše členy jednou z nejdů-
ležitějších pro bezplatný rámec, dochá-
zí nadále k nárůstu poskytnutých rad. 
Poskytované právní rady nejsou výluč-
ně z oblasti pracovního práva, nemocí 
z povolání a náhrad, ale stále více saha-
jí do práva soukromého. I přes změnu 
na pozici specialisty pro tuto oblast bu-
deme nadále pokračovat v nastoleném 
trendu a úrovni.
Další neméně důležitou oblastí je BOZP, 
kde pravidelně organizujeme 2× ročně 
počátkem měsíce června a  koncem 
roku v prosinci semináře pro specialis-
ty BOZP z výborů ZO a SČ. Dále je zde 
také z  pozice svazového inspektora 
BOZP velký podíl práce v oblasti šetře-
ní podmínek při podezření nebo vzniku 
nemocí z povolání. 
Nadále pokračujeme v  evidenci člen-
ské základny – evidenci členů, její pra-
videlné aktualizaci a  k  propagaci jsou 
využívány podklady OS  KOVO, včetně 
benefitního portálu v  nové interneto-
vé podobě. Pro širší využití je potře-
ba ze strany VZO, aby databázi stále 
doplňovali o  e-mailové adresy členů 

včetně možnosti zasílat elektronicky 
časopis Kovák. Zde musíme naše ZO 
znovu upozornit a  vyzvat k  zapojení 
do programu „TREWIS pro ZO“ (občas 
nazývaného TREWÍSEK) k  využití pro 
evidenci členů OS KOVO v rámci každé 
ZO. Tím můžeme pomoci nejen ke zlep-
šení informovanosti členské základny, 
ale také k  možnosti lepšího a  kvalit-
nějšího přístupu k výhodám pro členy 
OS KOVO. 

trhu. Tím se budeme muset zabývat 
i  v  podkladech pro nadcházející ko-
lektivní vyjednávání v  jednotlivých fir-
mách v rámci základních oblastí, které 
budou stanovovat vyjednávací pod-
mínky.
A  nyní něco ke kolektivním smlou-
vám za uplynulé období. V  regionu 
jich v  rámci ZO a  SČ máme celkem 
uzavřeno k 30. červnu 2021 60, což je 
srovnatelný počet s  předchozími léty. 
U kolektivních smluv, které byly uzaví-
rány k 31. prosinci loňského roku a do 
30. června letošního roku, se podařilo 
dohodnout průměrný nárůst do 3 % 
u 19 KS, do 6 % u 20 ZO, což je pro čle-
ny a  zaměstnance ve společnostech, 
kde naše organizace působí, velmi po-
zitivní zpráva. V  rámci probíhajícího 
KV je nutné poděkovat všem výborům 
a vyjednávacím týmům za jejich práci 
ve prospěch všech zaměstnanců. Ko-
lektivní vyjednávání je v  dnešní době 
čím dál těžší a dojednávané podmínky 
složitější. 
Po dlouholetém pracovním vztahu 
a  působení v  OS  KOVO odchází z  na-
šeho regionálního pracoviště práv-

ník  – specialista JUDr.  Vladimír Štich. 
Je nutné mu za práci, přístup, vystu-
pování a  reprezentování OS  KOVO na 
veřejnosti poděkovat, popřát mu mno-
ho spokojených let v důchodu, kam má 
namířeno. V době vydání tohoto okén-
ka již bude „důchodcem“ v  pravém 
slova smyslu. Vladimíre, děkujeme Ti 
a doufám, že na kolektiv, přátele a zná-
mé v našem regionu budeš vzpomínat 
jen v dobrém. 

Ohlédnutí za uplynulým rokem v regionu 
Plzeňského a Karlovarského kraje

Okénko do regionu | Ing. Ivo Kužel, RP Plzeň a Karlovy Vary

Po uplynulém roce, který nebyl pro nikoho z nás jednoduchý, se opět setkáváme s ohlédnutím za 
obdobím, které nám něco dalo a něco vzalo. Vzpomeňme spolu na naše kolegy, členy OS KOVO, 
kteří již nejsou mezi námi a podlehli nejen nemoci COVID-19.

Současné sídlo – budova RP OS KOVO Plzeň, Keřová 320/9 Plzeň  FOTO: RP Plzeň
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V  tomto případě je 
nezbytné konat v  zá-
konných lhůtách, jak 
to umožňuje občan-

ský zákoník a  zákon na ochranu spo-
třebitelů.
Možnost máte dvojí. První je založena 
na základě dobrovolnosti a  jde o  mi-
mosoudní řešení sporů, tzv. ADR. Výko-
nem této činnosti byla pověřena Česká 
obchodní inspekce. Druhou možností 
je soudní řešení tohoto spotřebitelské-
ho sporu. Zde je vhodné a doporučuji 
obrátit se na advokáta. V tom případě 
obvolejte advokátů více a ptejte se, za 
jakou cenu se vašeho případu oslove-
ný advokát ujme, mají totiž velmi roz-
dílné smluvní ceny. Seznam advokátů 
najdete např. na www.cak.cz.
Mimosoudní řešení není až tak zná-
mou věcí, proto uvádím podrobnější 
informace. Tyto spory řeší Česká ob-
chodní inspekce (ČOI). Je třeba sem 
zaslat žádost přes systém ADR, který 
najdete na stránkách ČOI. Žádost či 
stížnost, kterou podáte, musí být kon-
krétní a srozumitelná.

Uvádíte, že jste zaplatil předem, ale 
zboží jste nedostal. Je třeba požado-
vat platbu zpět, a  to písemnou for-
mou. Pokud jste tak neučinil, udělejte 
to co nejdříve. Dále můžete ve lhůtě 
jednoho roku požádat o  pomoc ČOI. 
Roční lhůta začíná běžet od doby, kdy 
jste prokazatelně začal s  obchodní-
kem svoji situaci řešit. Proto je vždy 
třeba řešení písemnou formou, abys-
te tuto skutečnost mohl prokázat. 
Tedy nejlépe e-mailem, SMS, dopi-
sem, tj. dokladovatelnou komunikací. 
Telefonáty jsou sice rychlejší a poho-
dlnější, ale pokud nejsou natočené, 
jsou na nic. 
Pokud podáte žádost o řešení situace 
pomocí formuláře o řešení ADR, je ČOI 
povinna ujmout se vaší stížnosti a ko-
nat dle ustanovení zákona o  ochra-
ně spotřebitele. To znamená, že ČOI 
musí do 15 dnů kontaktovat e-shop 
o  obdržení vaší žádosti. ČOI postup-
ně komunikuje s vámi i obchodníkem 
a  poté celý spor posoudí. Po uzavře-
ní celé věci vydá závazné stanovisko 
a  vyrozumí vás o  výsledku. Lhůta je 

stanovena na 90 dnů. Ve výjimeč-
ných případech to může být i 180 dnů. 
O této možnosti vědí i e-shopy. A mají 
povinnost informovat na svých strán-
kách zákazníky o  existenci systému 
ADR, tedy mimosoudního řešení spo-
rů, a  to zcela jednoznačnou a  jasnou 
formou. Taktéž by o  této možnosti 
měly informovat obchodní podmínky 
každého e-shopu. 
Pro kterou variantu se rozhodnete, 
je na vás. Vždy však postupujte tak, 
abyste měl svůj postup jednoznačně 
dokladovaný. Pořiďte si i kopii své ko-
respondence, kterou e-shopu odesí-
láte.
Doporučuji též zaslat nejprve písem-
nou výzvu a  navrhnout v  ní řešení 
sporu. Uveďte i požadavek, že v rám-
ci odstoupení od smlouvy požaduje-
te vrácení finanční hotovosti, kterou 
jste e-shopu zaplatil, na svůj účet 
č. …………, případně na složenku na 
vaši adresu.
Tato výzva pak má velký význam při 
rozhodování soudu, např. o  úhradě 
soudních a advokátních nákladů.

Jak mám řešit spor s obchodníkem při objednávce přes internet? Obchod chtěl peníze předem. Zboží 
mi však nebylo dodáno, a pokud vůbec zvednou telefon, tak se jen vymlouvají nebo slibují. Požádal 
jsem o vrácení peněz, ale ani v tomto mi nevyhověli a po telefonu mi sdělili, že na to nemám nárok. 
Nevím, co mám dělat a jak se bránit. P. P., Brno

Mimosoudní cesta řešení spotřebitelských sporů
Práva spotřebitele | JUDr. Zdeňka Vejvalková, specialistka na spotřebitelské právo

FOTO: Pixabay
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Zákon č. 67/2013 Sb., 
kterým se upravují 
některé otázky souvi-

sející s poskytováním plnění spojených 
s užíváním bytů a nebytových prostorů 
v domě s byty, v platném znění (zákon 
o službách), k vyúčtování služeb uvádí, 
že skutečnou výši nákladů a  záloh za 
jednotlivé služby vyúčtuje poskytovatel 
služeb příjemci služeb vždy za zúčtova-
cí období a vyúčtování doručí příjemci 
služeb nejpozději do čtyř měsíců od 
skončení zúčtovacího období.
Obvykle je dostačující doručování 
na naposled sdělenou adresu, a  to 

prokazatelným způsobem. Doporu-
čuji však, že pokud nemáte v  nájemní 
smlouvě dohodnut způsob doručování 
vyúčtování či jiných písemností, je dob-
ré, z důvodu právní jistoty a pro případ-
ný soudní spor, využít všech dostupných 
prostředků doručování, tj. osobně proti 
podpisu, na adresu uvedenou nájem-
cem v  nájemní smlouvě i  na jinou pí-
semně nájemcem sdělenou doručovací 
adresu, popřípadě sdělenou e-mailovou 
adresu. Jestliže písemnost pošlete dopo-
ručeně, tak v případě nepřevzetí písem-
nosti adresátem (nájemcem) se pova-
žuje za doručenou v okamžiku, kdy má 

Odměnu výboru SVJ schvaluje shro-
máždění vlastníků. Odměna „profe-
sionálnímu“ výboru, tj. když výkon 
statutárního orgánu je prováděn na 
základě smlouvy, je záležitostí dohody 

Schodiště a  chodba domu jsou spo-
lečné prostory a  slouží všem oby-
vatelům domu. Na základě nájemní 
smlouvy máte právo užívat byt a jeho 

adresát objektivní možnost se s písem-
ností seznámit. Nemusí tedy vyloženě 
dojít k  převzetí písemnosti nájemcem, 
ale stačí to, že měl možnost ji převzít.
Podpůrně platí vyvratitelná právní 
domněnka, podle níž se má za to, že 
zásilka odeslaná prostřednictvím pro-
vozovatele poštovních služeb došla 
třetí pracovní den po odeslání nebo 
15. pracovní den po odeslání, byla-
-li odeslána na adresu v  jiném státě. 
Uvedená vyvratitelná domněnka se 
použije pouze v případech, kdy nebu-
de potvrzen a  prokázán jiný okamžik 
doručení.

ve smlouvě, ale samozřejmě i  tady 
musí být souhlas shromáždění vlast-
níků. 
Žádný právní předpis výši odměny 
statutárnímu zástupci nestanoví.

příslušenství, ale také společné pro-
story a  zařízení domu. Pronajímatel 
tedy není oprávněn za užívání těchto 
prostor požadovat další nájemné.

Jsem pronajímatel a se všemi svými nájemníky vycházím velmi dobře, až na jednoho, který má vždy 
nějaké nesmyslné požadavky. Například vyúčtování nájemníkům předávám osobně proti podpisu, 
jen uvedený nájemník vyúčtování odmítá osobně převzít a chce ho doručit na adresu, která je odlišná 
od té v nájemní smlouvě. Kam a jak mu mám tedy vyúčtování doručovat, aby to bylo správně?  
 H. K., Cheb 

Je možné někde zjistit, jaká práva a  povinnosti má statutární orgán v  SVJ 
(výbor), když je zvolen z členů SVJ nebo když statutárního zástupce včetně 
správce v SVJ provádí organizace (firma), která funguje pro více SVJ, a to za 
úhradu? Je zákonem stanovena nějaká finanční částka za tuto činnost (mini-
mální, maximální) nebo to je pouze záležitost vzájemné dohody?

F. H., Červený Kostelec

Pronajímatel mi do nájemného započítal i to, že chodím po schodech a společ-
né chodbě domu. Schody a chodbu rozpočítal podle podlahové plochy a při-
počítal k podlahové ploše bytu. Takto to udělal všem nájemníkům v domě. 
Má na to nárok? M. R., Blatná

Doručování písemností nájemci
Bydlení | JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR

Výše odměny „profesionálního“ výboru SVJ
Bydlení | JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR

Za společné prostory není zvláštní nájemné 
Bydlení | JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR

FOTO: Pixabay
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Hlavně bych k  vašemu dotazu chtěla 
uvést, abyste žádnou „novou“ nájemní 
smlouvu nepodepisovala. Máte platnou 
nájemní smlouvu uzavřenou na dobu 
neurčitou. Zakázat občanovi, aby si sídlo 
svého podnikání přihlásil na adresu své-
ho trvalého pobytu, nelze (viz živnosten-
ský zákon). Údaj o trvalém pobytu obča-
na je údajem evidenčním (stát eviduje 
pobyt občana v  registru evidence oby-
vatel) a  nezakládá žádná práva k  bytu 
(viz zákon o evidenci obyvatel).
Druhou otázkou je však samotné 
podnikání v  bytě. Není možné, aby 

Jako nájemce bytu máte oznamovací 
povinnost o  změně počtu osob v bytě 
uloženou hned dvakrát, a  to zákonem 
č. 67/2013 Sb., kterým se upravují ně-
které otázky související s  poskytová-
ním plnění spojených s  užíváním bytů 
a nebytových prostorů v domě s byty, 
v  platném znění (zákon o  službách), 
a zákon č. 89/2012 Sb., občanský záko-
ník, v platném znění (OZ).
Dle ustanovení § 12 zákona o  služ-
bách je nájemce (jakožto příjemce 
služeb) povinen oznámit pronajímateli 

z výkonu podnikatelské činnosti plynu-
lo zvýšené zatížení pro byt nebo dům, 
ať už v  podobě množství osob, nebo 
hluku, prachu, pachu apod. Zejména 
takové podnikání, které je ve své pod-
statě výkonem tzv. svobodného povo-
lání nebo má jinak tvůrčí povahu (au-
toři, vynálezci apod.), nelze považovat 
v bytě (domě) za vyloučené. Opačně to 
ovšem platí o provozu advokátní kance-
láře, notářského úřadu, exekutorského 
úřadu apod.
V  občanském zákoníku v  § 2255 je 
stanoveno, že nájemce může v  bytě 

(jakožto poskytovateli služeb) písemně 
a bez zbytečného odkladu změny v po-
čtu „osob rozhodných pro rozúčtová-
ní“. Toto ustanovení se vztahuje jak na 
změnu osob v  podobě zvýšení, tak 
na změnu osob v podobě snížení. Kdo 
je „rozhodnou osobou“, říká tento zá-
kon v  ustanovení § 2 písm. g) zákona 
o  službách, kde stanoví, že „osobami 
rozhodnými pro rozúčtování služeb“ 
jsou nájemce a osoby, o kterých lze mít 
za to, že s nájemcem budou v bytě žít 
po dobu delší než dva měsíce.

i pracovat nebo podnikat, nezpůsobí-li 
to zvýšené zatížení pro byt nebo dům.
Nájemce je oprávněn v bytě především 
bydlet. Pracovat nebo podnikat v  bytě 
může pouze za předpokladu, že tím ne-
způsobí zvýšené zatížení pro byt nebo 
dům. V  opačném případě porušuje 
nájemce své povinnosti a  v  závislosti 
na intenzitě tohoto zvýšeného zatíže-
ní může být jeho jednání posouzeno 
i  jako hrubé porušení nájemcových 
povinností, opravňující pronajímatele 
k výpovědi podle § 2288 odst. 1 písm. a) 
občanského zákoníku.

Jestliže nájemce tuto svou povinnost 
nesplní, je povinen zaplatit pronajíma-
teli pokutu za prodlení s  nepeněžitým 
plněním, a  to v ujednané částce, která 
nesmí být vyšší než 50 Kč za každý za-
počatý den prodlení. Ve stejné částce 
je výše pokuty stanovena zákonem pro 
případ, že pokuta s  nájemci ujednána 
není.
Vedle toho je v  ustanovení § 2272 OZ 
stanovena oznamovací povinnost ná-
jemce ohledně přijmutí nových členů 
domácnosti. Přijme-li nájemce nového 
člena své domácnosti, oznámí zvýšení 
počtu osob žijících v  bytě bez zbyteč-
ného odkladu pronajímateli; nájemce 
je povinen učinit tak bez zbytečného 
odkladu nejpozději do dvou měsíců, 
přičemž nesplnění této povinnosti 
představuje dle OZ závažné porušení 
povinností nájemce. 
Sníží-li se počet členů nájemcovy do-
mácnosti, oznámí to nájemce pronají-
mateli bez zbytečného odkladu. Na roz-
díl od zákona o službách však nájemci 
dle OZ nehrozí žádný postih, pokud ne-
provede bez zbytečného odkladu ozná-
mení o snížení počtu osob v domácnos-
ti pronajímateli.

Pronajímatel mi předložil k podpisu novou nájemní smlouvu (namísto stávající nájemní smlouvy na dobu neurčitou), 
která mi mimo jiné zakazuje dále mít na adrese trvalého bydliště i místo podnikání (jsem OSVČ, překladatelka). V roce 
2015 mi pronajímatel dal písemné svolení k nahlášení trvalého pobytu, aby v místě bydliště mohlo dítě navštěvovat ma-
teřskou a následně základní školu. Co mám dělat? J. M., Karviná

Bydlím v nájmu s nájemní smlouvou na dobu neurčitou. Když chci nahlásit změnu v počtu osob v bytě, můžu to udělat 
sám, nebo u toho musí být i osoba, která se ke mně bude stěhovat? K. P., Hranice na Moravě

Trvalý pobyt a podnikání v bytě
Bydlení | JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR

Povinnost hlásit počet osob v bytě
Bydlení | JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR

FOTO: Pixabay
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Bolestné a  ztížení spo le čenského uplat-
nění se hodnotí podle nařízení vlády 
č. 276/2015 Sb., ze dne 12. října 2015 o od-
škodňování bolesti a  ztížení společen-
ského uplatnění způsobené pracovním 
úrazem nebo nemocí z  povolání, které 
bylo dne 21. července 2016 novelizováno 

nařízením vlády č. 224/2016 Sb., Nove-
lou byly změněny některé položky a byla 
upravena výše bodového ohodnocení.
Posudek o  bolestném nebyl ve vašem 
případě vypracován v souladu s platnou 
legislativou, když odškodnění bylo sta-
noveno bez přihlédnutí k novele nařízení 

vlády. Ať už z důvodů nedostatečné eru-
dice, nebo prostým přehlédnutím ze 
strany hodnotícího lékaře bohužel někdy 
dochází k nesprávnému bodovému hod-
nocení, které je následně ze strany pojiš-
ťovny korigováno tak, aby bylo v souladu 
s platným právním předpisem.

V březnu roku 2020 jsem utrpěla pracovní úraz, který byl uznán 100 % ze strany zaměstnavatele. V říjnu 2020 mi byl 
na Klinice úrazové chirurgie vystaven Posudek o bolestném na 3808 bodů. V dubnu 2021 jsem obdržela z pojišťovny 
Kooperativa dopis, kde mi bylo bolestné ohodnoceno 676 body. Jak se určuje výše odškodnění a jak je možné, že se 
bolestné tolik liší? J. M., Lednice

Stanovení výše bolestného
Právo | JUDr. Ivana Jančíková, specialista právník RP OS KOVO Ostrava

Podle uvedeného identifikačního čísla 
jsem nahlédla do sbírky listin veřejného 
rejstříku a zjistila, že stanovy jste napo-
sled upravovali v  prosinci roku 2018. 
Stanovy máte v  souladu s  občanským 
zákoníkem, který nabyl účinnosti dne 
1. ledna 2014. Zákon č. 89/2012 Sb., ob-
čanský zákoník, ukládal SVJ povinnost 
dát do souladu s občanským zákoníkem 
do dvou let od účinnosti občanského 
zákoníku název společenství vlastníků 
a do tří let od účinnosti znění stanov ob-
čanskému zákoníku. Vaše SVJ tak učinilo 
již v roce 2016. Vámi uváděné novely ob-
čanského zákoníku, zejména pak zákon 

č. 163/2000 Sb., přinesly sice změny 
v  oblasti bytového spoluvlastnictví, ale 
tyto změny se nedotkly znění vašich sta-
nov. Vaše stanovy jsem však přečetla jen 
zběžně, jelikož v rámci odpovědi na do-
taz nelze podrobně studovat celé stano-
vy. Stanovy si můžete nechat posoudit 
v rámci právních služeb (notář, advokát).
V případě, že by jednotlivá ustanovení 
stanov byla po 1. lednu 2020 v rozporu 
s donucujícími ustanoveními občanské-
ho zákoníku, platil by občanský zákoník. 
Znovu však opakuji, že vše podstatné 
ve vašich stanovách máte a žádný roz-
por zde nevidím. Novela občanského 

zákoníku, zákon č. 163/2000 Sb., neob-
sahuje přechodná ustanovení, která by 
ukládala lhůtu pro přizpůsobení stanov 
společenství vlastníků novele. 
Pokud byste měli potřebu stanovy mě-
nit, ponechala bych tuto změnu až na 
shromáždění, které by volilo členy vý-
boru po uplynutí volebního období.
K vaší poznámce o nemožnosti se v době 
pandemie scházet připomínám možnost 
využití jednání shromáždění mimo za-
sedání, tzv. per rollam. Bližší informace 
o  tomto způsobu konání shromáždění 
naleznete v § 1211 až § 1214 občanského 
zákoníku.

Dočetla jsem se o povinnosti aktualizace stanov SVJ nejpozději do 1. ledna 2022. Při nahlédnutí do novely zákona 
č. 89/2012 Sb., tj. zákona 163/2020 Sb. a 33/2020 Sb., jsem se docela vyděsila. Novinek je tam podle mého laického 
názoru hodně a určitě by to chtělo pomoc nějakého odborníka. Můžete nám k této nové povinnosti SVJ napsat 
nějaké vysvětlení? I když se budeme snažit sebevíc, bojím se, že termín vzhledem k současné situaci nedodržíme. 
Vždyť změnu stanov musí odhlasovat shromáždění, které se teď nemůže sejít. Pro případné nahlédnutí do našich 
stanov přikládám identifikační číslo. J. S., Vansdorf

Aktualizace stanov SVJ
Bydlení | JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR

FOTO: Pixabay



Skončení pracovního poměru
Obecně skončení pracovního pomě-
ru upravuje zákoník práce – zákon 
č. 262/2006 Sb., kde je uvedeno, jakým 
způsobem může být pracovní poměr 
ukončen. Pro přehlednost uvádíme:
 •  § 49 – dohodou
 •  § 50 odst. 3 – výpovědí ze strany za-
městnance

 •  § 52 – výpovědí ze strany zaměstna-
vatele:
	� písm. a) ruší-li se zaměstnavatel 
nebo jeho část
	� písm. b) přemisťuje-li se zaměstna-
vatel nebo jeho část
	� písm. c) stane-li se zaměstnanec 
nadbytečným (musí jít o organizač-
ní změny)
	� písm. d) pozbytí zdravotní způsobi-
losti v důsledku pracovního úrazu, 
onemocnění nebo ohrožení nemo-
cí z povolání
	� písm. e) pozbytí zdravotní způsobi-
losti z tzv. obecných příčin
	� písm. f) nesplňování předpokladů 
a požadavků pro řádný výkon práce
	� písm. g) z kázeňských důvodů pro 
opakované porušování povinností
	� písm. h) z  kázeňských důvodů za 
zvlášť hrubé porušení povinnosti

 •  § 55 – okamžitým zrušením ze strany 
zaměstnavatele

 •  § 56 – okamžitým zrušením ze strany 
zaměstnance

 •  § 65 – uplynutím sjednané doby, kdy 
byla smlouva uzavřena na dobu určitou

 •  § 66 – zrušením ve zkušební době
 •  dále může být PP ukončen například 
u cizinců rozhodnutím o zrušení povo-
lení k pobytu či vyhoštění a v nejhorším 
případě také smrtí zaměstnance (even-
tuálně zaměstnavatele). 

Je třeba zmínit, že zaměstnanec může 
dát výpověď bez uvedení důvodu, ale za-
městnavatel pouze z důvodů uvedených 
v § 52 a  tento důvod musí být ve výpo-
vědi uveden. Pro následné přiznání 
případné podpory v nezaměstnanosti 
a její výše je důvod ukončení PP velmi 
důležitý (týká se i dohody o ukončení PP, 
podrobněji níže) a také je důležitá infor-
mace, zda vám bude vyplaceno odstup-
né, neboť v  případě vyplacení odstup-
ného se vám případná výplata podpory 
oddálí o dobu, za kterou odstupné náleží.

Evidence na úřadu práce
Úřad práce rozlišuje ve své evidenci 
tzv. zájemce o zaměstnání, kterým se 

může stát kdokoli, ale nedostává podpo-
ru v nezaměstnanosti, nebo při rekvalifi-
kaci, nebo tzv. uchazeče o zaměstnání, 
který musí splnit potřebné podmínky 
a má pak nárok na podporu v nezaměst-
nanosti nebo při rekvalifikaci.
Uchazečem o  zaměstnání nemůže být 
fyzická osoba, která je v  dočasné pra-
covní neschopnosti, pobírá peněži-
tou pomoc v  mateřství, je invalidní ve 
III. stupni invalidity (pokud nemá v roz-
hodnutí uvedeno, že je schopna výdě-
lečné činnosti za zcela mimořádných 
podmínek), nemá právní způsobilost 
apod. 
Podat žádost o  zprostředkování za-
městnání a  zařadit se do evidence 
uchazečů o  zaměstnání je možné 
osobně na kterékoli pobočce úřadu 
práce (do července 2020 bylo nutné se 
registrovat v  místě trvalého bydliště) 
či zaslat elektronicky nebo poštou. 
Tuto žádost je vhodné podat do tří pra-
covních dnů od skončení PP, v tomto pří-
padě bude uchazeč v evidenci ode dne 
následujícího po skončení zaměstnání 
a z pohledu důchodového pojištění pak 
bude tato doba na sebe navazovat. 

Nárok na podporu a její výše
Podpora v  nezaměstnanosti je sta-
novena zákonem o  zaměstnanosti 
č. 435/2004 Sb. Nárok na ni má uchazeč 
o  zaměstnání, který získal v  rozhod-
ném období (v posledních dvou letech 
před zařazením do evidence) zaměst-
náním nebo jinou výdělečnou činností 
dobu důchodového pojištění v  délce 
alespoň 12 měsíců (bylo za něj v tomto 
období odváděno důchodové pojištění). 
Do tohoto období se počítají i náhradní 
doby, jako například péče o dítě do čtyř 
let věku. Nárok na podporu nemá osoba, 
která je poživatelem starobního důchodu 

ke dni, k němuž má být podpora přizná-
na. Zároveň podporu nedostane osoba, 
která dostala během posledních šesti 
měsíců výpověď kvůli hrubému porušení 
svých pracovních činností.
V  následující tabulce je uvedena pod-
půrčí doba, po kterou je vyplácena 
podpora. Ta se odvíjí od věku uchazeče 
v den podání žádosti o podporu v neza-
městnanosti.

VĚK UCHAZEČE DÉLKA PODPORY
do 50 let 5 měsíců
nad 50 do 55 let 8 měsíců
nad 55 let 11 měsíců

Výše podpory se počítá z  průměrné-
ho čistého měsíčního výdělku z  před-
chozího zaměstnání, viz tabulka níže. 
Maximální výše pro rok 2021 je však 
20 075 Kč. Je třeba upozornit, že v pří-
padě ukončení předchozího PP bez 
uvedení vážných důvodů ve výpovědi 
ze strany zaměstnance (jako jsou např. 
zdravotní důvody, péče o  dítě) nebo 
dohodou se zaměstnavatelem také 
bez uvedení vážných důvodů přímo 
v dohodě, bude uchazeč automaticky 
celou podpůrčí dobu dostávat pouze 
45 % podpory (týká se to i  zrušení PP 
ve zkušební době). Na výše uvedené je 
třeba brát zřetel při ukončování pracov-
ního poměru.

PODPŮRČÍ DOBA VÝŠE PODPORY
1 –2. měsíc podpory 65 %
3.–4. měsíc podpory 50 %
zbytek podpůrčí doby 45 %

Další informace je možné získat na 
stránkách ÚP.
Zdroj: Úřad práce a příslušné znění zá-
konů

Ivana Demková,  
specialistka na sociální zabezpečení a daně

Hledáte si nové zaměstnání? Postupujte správně
Pokud se chystáte rozvázat pracovní poměr (PP) nebo očekáváte skončení PP ze strany zaměstnavatele a řešíte, 
jak to bude s případnou evidencí na úřadu práce a s podporou v nezaměstnanosti, seznamte se se svými právy 
a povinnostmi. Jejich aktuální přehled přinášíme níže.

FOTO: Pixabay
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Nejdřív rybářský lístek,  
pak povolenka
Prvním krokem, který musíte udělat, 
je návštěva místní organizace Českého 
rybářského svazu.  Vyplníte jednodu-
chou přihlášku a  dohodnete se na ter-
mínu testu na přezkoušení uchazečů 
pro získání kvalifikace pro vydání první-
ho rybářského lístku. To vás opravňuje 
požádat o členství v Českém rybářském 
svazu. Samotný test není nijak mimo-
řádně náročný, i  tak ale před zkouškou 
bude muset většina z  vás nastudovat 
pár témat k biologii ryb, rybářským pra-
vidlům a také legislativě, která upravuje 
práva a  povinnosti rybářů. S  čerstvým 
osvědčením o absolvované zkoušce (zís-
kání kvalifikace pro vydání prvního ry-
bářského lístku) pak můžete vyrazit na 
obecní úřad, v jehož obvodu máte trvalé 
bydliště. Tam vyplníte žádost a  po za-
placení správního poplatku získáte svůj 
první regulérní rybářský lístek i členskou 
průkazku Českého rybářského svazu – 
při jejím vydání uhradíte zápisné a člen-
ský příspěvek.  Před svou první cestou 
do lovných revírů pak musíte ještě jed-
nou sáhnout do peněženky a pořídit si 
povolenku k lovu ryb.

Jaké znalosti si musíte osvojit?
Protřelý rybář musí na první pohled po-
znat, s jakou rybou má co do činění. Musí 
to ale umět i každý adept tohoto sportu. 
V České republice žije přibližně 60 dru-
hů ryb, ale ne se všemi se běžně rybáři 
setkají. Piskoře pruhovaného v běžných 
vodách nejspíš neuvidíte, přesto byste 
jej měli umět odlišit například od Sekav-
ce podunajského, který u nás také moc 
často k  vidění není. Jelec tloušť je ale 
celkem běžným obyvatelem našich vod 
pstruhových i  mimopstruhových a  má 
další dva příbuzné – tlouště a  jesena. 
Musíte vědět, jaké jsou mezi nimi rozdí-
ly.  Abyste úspěšně prošli testem rybář-
ských znalostí, bude nutné zapamatovat 
si i  období, kdy které ryby smíte lovit 
a  jakou mají míru. A  že na některých 
vodách některé z nich nesmíte vypustit 
zpět do vody, i když je z vody vytáhnete 
v době, kdy se jinak lovit nesmějí. 

Jde to i bez zkoušek
Pro ty, kterým vyřizování rybářské-
ho lístku připadá jako příliš zdlouhavý 
proces, a  přesto by si chtěli rybaření 

vyzkoušet, existuje další cesta. V České 
republice je od roku 2017 možné získat 
krátkodobý rybářský lístek, který má 
platnost 30 dnů. Získáte jej tak, že za-
platíte správní poplatek ve výši 200 Kč. 
V zásadě je to jediná povinnost, kterou 
musíte splnit. Pak už jen zaplatíte za po-
volenku. Na ryby se pak můžete vypra-
vit zcela legálně, aniž byste absolvovali 
nějakou zkoušku nebo prokazovali své 
rybářské znalosti či kvalifikaci. 
To ovšem neznamená, že můžete bez-
starostně lovit, co vám zavadí o  náv-
nadu. Pravidla rybářského řádu po-
rušit nesmíte, jinak vás čeká správní 
řízení a pokuta. Takže pokud se rozhod-
nete opatřit si krátkodobý rybářský lís-
tek, měli byste si prostudovat rybářský 
řád a zjistit informace o  revíru, kam se 
chystáte vyrazit s udicí. Další možností je 
přidat se ke zkušenému rybáři, který na 
vás bude dohlížet a poradí vám. 

Drahý nebo levný sport?  
Přijde na to
Ať už získáte rybářský lístek standard-
ně po absolvování patřičných zkoušek, 
nebo si opatříte jen krátkodobý, musí-
te počítat ještě s  cenou za povolenku.  
Odvíjí se od toho, kde budete lovit, zda 
jen v konkrétním regionu (územní povo-
lenka) nebo po celé republice. A  záleží 
samozřejmě na tom, jestli půjde o revír 

pstruhový nebo mimopstruhový. Jest-
li plánujete lovit týden, měsíc nebo po 
celý rok. Cena povolenky pro osoby ZTP 
a mládež či děti do 15 let je samozřejmě 
nižší.
Náklady na pořízení rybářského vyba-
vení jsou samostatnou kapitolou, bez 
některých k vodě na ryby ani vyrazit ne-
smíte, patří k povinné výbavě stejně jako 
třeba autolékárnička v autě. Je to napří-
klad pean na šetrné vytažení háčku z tla-
my ulovené ryby, ale třeba i metr k přes-
nému změření úlovku. Samotný výběr 
udice se řídí tím, v jakých vodách a jakou 
technikou budete lovit, takže musíte vy-
bírat mezi prutem plavačkovým, muš-
kařským nebo přívlačovým, ale existují 
i speciálně konstruované pro lov kaprů. 
Také u  navijáků si vybíráte z  několika 
typů podle očekávaného druhu úlov-
ku.  S  volbou rybářských vlasců nebo 
šňůr a rybářských háčků je to podobně.  
K tomu ještě budete potřebovat podbě-
rák, podložku, povolenou nástrahu či 
návnadu, splávky, olůvka, nůžky… Urči-
tě se bude hodit lehká skládací židlička, 
pláštěnka, holínky a  samozřejmě dosti 
objemné nepromokavé zavazadlo, do 
kterého to všechno dokážete naskládat 
a dopravit k vodě. Rybářský komplet pro 
začátečníky se dá pořídit už od 3 000 Kč, 
ale samozřejmě také mnohem dráž.   

Hana Kubová

Rybaření má v našich zemích dlouhou tradici, a v některých rodinách se dokonce předává z generace na generaci. 
Pokud se podaří děti nadchnout pro tento zajímavý sport, obvykle u něj vydrží i v dospělosti a podělí se o něj i  se 
svými ratolestmi. Na rozdíl od jiných zájmových činností či sportů je cesta k rybaření celkem snadná. Dopracovat se 
k rybářskému lístku není zdaleka tak složité, jak si mnozí myslí. Pokud při rybářských zkouškách zodpovíte správně 
alespoň 13 z 25 otázek povinného testu, máte vyhráno. Ve srovnání například s autoškolou je to zkrátka brnkačka.

Zkuste sport, který léčí a přinutí vás relaxovat

FOTO: Pixabay

Pro představu uvádíme cenu celorepublikové povolenky pro rok 2021:

Platnost povolenky Mimopstruhová Pstruhová

Roční 3600 Kč 3700 Kč
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Brigáda na poslední chvíli
Letošní léto jsme opět mohli plánovat 
jen obtížně. Kvůli koronavirové pande-
mii nebylo do poslední chvíle jasné, kdy 
budou mít děti prázdniny a  zda se ne-
budou muset i  v  těchto měsících učit. 
Nakonec se školní rok ukončil stejně 
jako dříve a před dětmi jsou dva měsí-
ce prázdnin. Na shánění brigády měly 
tedy omezený čas a mnohé do poslední 
chvíle nevěděly, zda ji budou moci vůbec 
absolvovat a za jakých podmínek. Těžko 
si mohly domluvit práci před několika 
měsíci, takže musejí reagovat rychle. 

Pro starší 15 let
Kdo se může účastnit brigády? Předem 
je třeba upozornit, že pojem brigáda 
náš zákoník práce nezná. Je jasné, že jde 
o  práci na omezenou dobu a  že nepů-
jde o klasický pracovněprávní vztah, ve 
kterém by chtěl pracující dlouhodobě 
pokračovat. Pracovat u  nás mohou na 
základě smlouvy mladiství od 15 let, 
mladší děti si mohou přivydělat nějakou 
tu korunu například sběrem lesních plo-
dů, které jejich rodiče následně prodají. 
Nastoupit do firmy ale nemohou. Brigá-
du je třeba vždy ošetřit patřičnou smlou-
vou, do úvahy připadá zejména smlou-
va na dohodu o  provedení práce, a  to 
v maximální délce 300 hodin u jednoho 
zaměstnavatele za jeden kalendářní 
rok. Dále lze pracovat na dohodu o pra-
covní činnosti, která obnáší 20 hodin 
týdně, opět u  jednoho zaměstnavatele. 
Smlouvu je třeba podepsat vždy před 
nástupem do práce. V mnoha případech 
zaměstnavatel tvrdil, že jde o formalitu, 
a  potom nevyplatil mzdu nebo pouze 
ve zkrácené výši. Díky řádně podepsané 
smlouvě lze zaměstnavatele účinně po-
hnout k tomu, aby smluvené podmínky 
dodržel. Je třeba se vždy vyhnout brigá-
dám, které jsou podmíněné jakýmkoli 
poplatkem. Vždy jde o podvod, případně 
o  přeprodávání zboží, kdy je odměnou 
provize. 

Jak na životopis?
Součástí jakékoli poptávky po práci by 
měl být životopis. Ten je v případě dětí 
pochopitelně velmi stručný. Co by v něm 
ale nemělo chybět? Životopis vytvářejte 
strukturovaný, tedy v termínech. Uveďte 
jméno a  příjmení, dále datum a  místo 
narození. Základní školu zmiňte pouze 

tehdy, pokud má nějaké zvláštní zamě-
ření, které by se mohlo při sjednávání 
brigády hodit, například se zaměřením 
na IT nebo jazyky. Do životopisu při-
dejte podrobnější zmínku o  právě stu-
dovaném oboru včetně jazykových a  IT 
schopností. Nezapomeňte na zvláštní 
dovednosti. Samotné vytváření životo-
pisu bude pro dítě velmi přínosné a do 
života se mu bude jistě hodit. 

Osobní návštěva
V  letošním létě se zoufale nedostává 
obsluhy ve stáncích a hlídání na koupa-
lištích a v bazénech. Určitě tedy nic ne-
zkazíte, pokud se dotážete ve stáncích 
a na koupališti v okolí. Naopak se vše vý-
razně urychlí. Případný zaměstnavatel si 
brigádníka hned prohlédne a odhadne, 
zda se mu bude hodit. Okamžitě se lze 
dohodnout na podmínkách. I  v  tomto 
případě je ale třeba trvat na řádně uza-
vřené a  podepsané smlouvě. Takto se 
lze zeptat také v nejbližším supermarke-
tu nebo skladových prostorech, kde jsou 
brigádníci žádaní. Brigádník si prohléd-
ne pracovní místo a bude vědět, zda mu 
vyhovuje. 

Vyhlédnutá firma
Cílem brigády nemusí být pouze přivý-
dělek, ale také získání zkušeností v urči-
tém oboru. Je jistě dobře, pokud se dítě 
již během studia poohlíží po tom, kde 
bude jednou působit a co by ho přesně 
zajímalo. Takto si může vyhlédnout také 
firmu, u  které by ho bavilo pracovat, 

a přes léto si práci zde vyzkoušet. V ta-
kovém případě je třeba si firmu vyhledat 
na internetu a  oslovit ji nejlépe e-mai-
lem, a to buď na oddělení HR, nebo u sa-
motného vedení, pokud se jedná o men-
ší společnost. Je třeba připojit životopis, 
výčet schopností a  také popis práce, 
která by dítě zajímala. Nic není ztracené, 
ani pokud firma odpoví zamítavě. Ačkoli 
nebude mít firma v  danou chvíli o  bri-
gádníka zájem, v budoucnu si na něj jistě 
ráda vzpomene. 

Internet
Největší studnicí práce a pracovních in-
zerátů je pochopitelně internet. U  nás 
je nejznámější server práce.cz. Zde si 
můžete vybrat, zda požadujete plný úva-
zek, zkrácený nebo brigádu. Dále je pak 
třeba zadat místo, kde brigádu hledáte, 
a  obor. Pokud se zde registrujete, mů-
žete si vytvořit hlídacího psa a nechat si 
posílat vhodné nabídky na e-mail a rea-
govat na ně okamžitě. Ještě před prázd-
ninami zde bylo přes dva tisíce nabídek 
na brigády, u většiny z nich byl uveden 
také plat. Dále bychom vám poradili na-
příklad stránky https://flek.cz/brigady 
nebo https://www.fajn-brigady.cz.

Vývěska
Nezapomínejme na ty, pro které je pří-
stup k  internetu stále problematický. 
Zkontrolujte tedy vývěsky v  místním 
supermarketu, případně na obecním 
úřadě. 
 Michaela Kadlecová

Léto je tady a pro děti to znamená volno, které mohou využít kromě odpočinku také pracovně. Díky tomu si vydělají 
nějakou tu korunu a zároveň získají pracovní návyky, což pro ně bude později k nezaplacení. Jak sehnat brigádu rychle 
a snadno?

Hledá vaše dítě brigádu?

FOTO: Pixabay
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Správné znění tajenky z čísla 11: Nejlepší lékař má tlapky, čumáček a obrovské srdce. Správně luštila a potřebné štěstí 
při losování měla Klára Machů z Uherského Brodu. Blahopřejeme! Získává výhru od vydavatelství Enigma, které připravuje 
naši křížovku a je také vydavatelem časopisu Křížovky pro každého, jehož další číslo vychází 20. července. Na tajenku z tohoto 
čísla čekáme do 26. července 2021 na doručovací adrese redakce nebo na e-mailu novakova.miloslava@cmkos.cz.
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