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2Kratší pracovní týden  
je v kurzu 3 Kováci se loučí s létem  

a prázdninami 5–8 Právní  
servis

„Bohužel se nás pandemie velice dotkla, 
stejně jako většiny firem v leteckém obo-
ru. Dodáváme komponenty, například 
dveře a jejich části, největším výrobcům 
letadel, jako je Airbus a Boeing, a společ-
nost samozřejmě musela reagovat na je-
jich požadavky. Výroba poklesla o  více 
než polovinu a  na  čas jsme i  zavřeli. 
V současné době je podnik stabilizovaný, 
práce je a objem výroby pomalu narůstá. 
Než bude ale produkce, jaká byla před 
covidem, to ještě pár let potrvá,“ přibli-
žuje situaci v Letňanech předseda místní 
Základní organizace – LETOV, Odboro-
vého svazu KOVO, Petr Doležal. Odhady 
managementu společnosti předpoklá-
dají opětovný růst odvětví od roku 2023. 
Překonat předkoronavirový stav by se 
mělo podařit v roce 2024 nebo 2025. 
Důsledky koronakrize dopadly na  Laté-
coère stejně neblaze jako na ostatní svě-
tové dodavatele v leteckém průmyslu. Le-
tňanský závod s více než stoletou tradicí, 
který zaměstnával zhruba osm set lidí, se 
tak ocitl v situaci, kdy se postupně mu-
sel rozloučit přibližně se třemi sty z nich. 
Odboráři se spolu s vedením firmy sna-
žili co nejvíce minimalizovat dopad na ty, 
jichž se těžké rozhodnutí týkalo. Dobrou 
vzájemnou spolupráci mezi odbory a ve-
dením potvrzuje personální ředitelka La-
técoère Czech Republic, s. r. o., Gabriela 
Kahounová. Podle ní sitace nebyla lehká. 
„Díky místní odborové organizaci, kte-
rá již dříve vyjednala podmínky nad rá-
mec ZP, odcházeli naši zaměstnanci se 
zajímavým balíčkem odstupného. Jsme 
také v  kontaktu s  okolními společnost-
mi, abychom dali odcházejícím další 
podporu a  případně jim pomohli najít 
novou práci, pokud budou mít zájem,“ 
zdůrazňuje personální ředitelka podni-
ku. Podle Petra Doležala se naštěstí řadě 
propuštěným podařilo rychle novou 
práci najít. „Podle informací, které mám 

od  propuštěných kolegů, pro ně nebyl 
velký problém najít si práci, tak alespoň 
nějaká pozitivní zpráva,“ dodává předse-
da místní základky. 

V Letňanech zůstane náročná 
výroba
Další výzvou pro podnik je rozhodnutí 
akcionářů Latécoère group přesunout 
část výroby do Bulharska. Přesun již pro-
bíhá a  odboráři při domluvě jeho pod-
mínek sehráli důležitou roli. Výsledkem 
jejich jednání s  vedením jsou odměny 
pro zúčastněné zaměstnance a finanční 
bonusy pro ty, kteří budou propuštěni 
později v  důsledku stěhování. „Přesun 
výroby bude probíhat postupně a odbo-
rům se podařilo dojednat nadstandardní 
odměny pro všechny zaměstnance, kte-
ří se na celém převedení výroby budou 
podílet. V  této souvislosti se pravidelně 
scházíme s managementem, jednání se 
zúčastnili i  zástupci Výkonného vedení 
OS KOVO. Zaměstnanci dostanou kromě 
odstupného, které vyplývá ze ZP a  KS 
(dvě až čtyři mzdy nad ZP), ještě další 
finanční bonus. Ti, kteří se budou pří-
mo podílet na  zaškolování bulharských 

kolegů, obdrží další finanční prémii. Dále 
budou zvýšené diety pro ty, kteří do Bul-
harska pojedou,“ upřesňuje Petr Doležal.
Díky kvalitní výrobě zůstanou v  Letňa-
nech práce s vysokou přidanou hodno-
tou – náročné obrábění tvrdých kovů, 
povrchové úpravy a oddělení kompozi-
tů. Oddělení montáží se přesune do po-
bočky v  Bulharsku. Odborníci z  Letňan 
při zaškolování nových kolegů v Bulhar-
sku potvrdili své dobré jméno. Vedení 
podniku je na  ně pyšné. „Chci vyslovit 
velké díky všem našim zaměstnancům 
z  oddělení montáží, kteří se zaškolo-
vání zúčastnili a  ke  školení se postavili 
velmi profesionálně. Pozitivní zpětnou 
vazbu na ně máme i z Bulharska. S od-
bory jsme se pro ně domluvili na extra 
odměnách,“ chválí své lidi ředitelka Ga-
briela Kahounová. „Někteří zaměstnanci 
u  nás zůstanou dále pracovat. Ti, kteří 
mají odpovídající kvalifikaci, se můžou 
přesunout na jiné pozice u nás ve firmě. 
Bohužel nemůžeme nabídnout další 
uplatnění všem zaměstnancům, protože 
na velkou část pozic je tře-
ba velmi specifická kvalifi-
kace,“ dodává.

Závod Latécoère v pražských Letňanech na výrobu základních dílů pro světoznámé letecké firmy si během pande-
mie Covid-19 prošel zatěžkávací zkouškou. Podnik vlastněný francouzskou nadnárodní společností neochránily před 
snížením odbytu ani zakázky tak významných odběratelů, jako jsou Airbus, Boeing nebo Embraer. Snížení zájmu o le-
teckou dopravu během pandemie si vybralo svoji daň. Management musel přistoupit i k nepopulárnímu propouštění 
a vlastníci podniku rozhodli o přesunutí části výroby do Bulharska. Letňanským ale díky jejich odbornosti zůstanou 
práce s vysokou přidanou hodnotou. Místní odborové organizaci se podařilo pro odcházející zaměstnance vyjednat 
dobré podmínky. Podnik ovšem doufá v nástup lepších časů, které předznamenává opětovný nárůst zakázek.

10 Nastal čas pro 
nákup školních 

pomůcek

Odbory v letňanském Latécoère vyjednaly vyšší odstupné

více
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Předsedovi letňanské ZO Petrovi Doležalovi se daří vést kvalitní sociální dialog s managementem.  
 FOTO: (mia)
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Udrželi jsme nárůst mezd i benefity 
Navzdory pandemii a  obtížné situaci 
v  leteckém průmyslu nepolevují míst-
ní odboráři v kolektivním vyjednávání. 
Kolektivní smlouva byla již podepsaná 
a  platí od  prvního dubna. Jako každý 
rok i  letos došli ke  vzájemné dohodě 
ohledně navýšení mezd o  3 %. Podle 
Petra Doležala se podařilo prosadit 
požadavky odpovídající dané situaci 
v  podniku. „Přes velice špatnou situ-
aci se podařilo dojednat nárůst mezd 
a  udržet všechny benefity a  některé 
i  navýšit. Mezi ty významné patří ur-
čitě příspěvek na  důchodové pojiště-
ní 5 % z  hrubé mzdy nebo tisíc bodů 
do  kafeterie, kdy jeden bod znamená 
jednu korunu. Naše požadavky byly 

„Po koronavirové krizi si lidé začali více 
uvědomovat, že jejich pracovní pod-
mínky nejsou vždy nejlepší. Teď si říkají, 
že nechtějí obětovat svůj osobní život,“ 
řekl agentuře Reuters Christophe Catoir 
z personální agentury Adecco. Levicová 
vláda ve  Španělsku zvažuje kratší pra-
covní úvazky, aby pomohla ekonomice. 
Státní správy v Dánsku a na  Islandu už 
čtyřdenní pracovní týden přijaly za svůj.
„Tři dny, kdy nemusíte pracovat, působí 
na psychiku, dodají více energie do čtyř 
(pracovních) dnů,“ řekl Reuters Claus 

Zaměstnavatelé na  celém světě se snaží nalákat pracovníky na  kratší pracovní týden a  flexibilnější úvazky. 
Po změnách, které do způsobu práce přinesla pandemie, jsou ochotnější zvážit takzvaný skandinávský model, 
podle nějž se produktivita při menším počtu odpracovaných hodin zvýší. Čtyřdenní pracovní týden nabízejí li-
dem firmy podnikající od technologií až po cestovní ruch, píše agentura Reuters.

přibližuje předseda Základní organizace 
– LETOV, Odborového svazu KOVO, Petr 
Doležal novou realitu covidové doby. Aby 
v Letňanech udrželi zdraví zaměstnanců 
a minimalizovali možnost nákazy,  přišlo 
vedení společnosti s mimořádným testo-
váním zaměstnanců nad rámec státního 
nařízení. „Dohodli jsme se, že po návratu 
ze srpnové celozávodní dovolené prove-
deme ještě dvě antigenní testování všech 
zaměstnanců včetně očkovaných nad rá-
mec toho, co stanovuje vláda, aby se mi-
nimalizovala možnost nákazy. Zdraví lidí 
v našem závodě je pro nás prioritou. Ne-
chceme, aby se u nás šířil koronavirus,“ 
uzavírá personální ředitelka Latécoère 
Czech Republic, s. r. o., Gabriela Kahou-
nová.  (mia)

musela například podle islandské tele-
vize RUV učinit tamní vláda, aby dopl-
nila počty zaměstnanců, zvláště zdra-
votníků. Reykjavík roční rozpočet zvýšil 
v přepočtu o 725 miliónů korun.
Španělské ministerstvo průmyslu zva-
žuje pilotní program za 50 miliónů eur, 
který má firmám pomoci snížit počet 
pracovních hodin, aniž by lidem kráti-
ly mzdy. Čtyřdenní pracovní týden už 
testuje u  asi deseti procent zaměst-
nanců španělský telefonní operátor 
Telefónica.  (red, ČTK)

adekvátní situaci a  podle reakcí za-
městnanců vím, že jednání můžeme 
považovat za  úspěšné,“ dodává před-
seda.
Propouštění zasáhlo i  místní odboráře. 
Počet členů ZO poklesl a k záležitostem, 
které musejí zástupci odborů řešit, při-
byly i otázky související s pandemií. „Pro-
pouštění se nás také dotklo, v současné 
době máme jen asi 150 členů z původ-
ních zhruba 250 z ledna minulého roku. 
K  problémům, které jako předseda ře-
ším, namátkou od  BOZP, pracovních 
vztahů až po  osobní problémy kolegů, 
přibyly ty covidové. Často pandemie 
ovlivnila celou rodinu zaměstnance, na-
příklad znemožnila partnerům podni-
kat, a  tím se rodina dostala do  potíží,“ 

Steen Madsen z radnice dánského měs-
ta Odsherred. To asi 300 svým zaměst-
nancům nabídlo na  tři roky čtyřdenní 
pracovní týden při plném platu. Lidé 
prý byli z volných pátků nadšení. Návrat 
k předchozímu režimu se podle Madse-
na nechystá.
Možnosti jednotlivých sektorů pře-
jít na  kratší pracovní týden se ale liší. 
Zatímco někde se změny, které letos 
vstoupily v  platnost, ukázaly být bez 
dalších nákladů, jinde bylo potřeba roz-
počty kvůli nim zvyšovat. Takový krok 

Díky špičkové úrovni výroby zůstane v Letňanech práce s vysokou přidanou hodnotou. 
FOTO: Latécoère

Personální ředitelka Gabriela Kahounová
a předseda ZO Petr Doležal se umí domluvit. 

FOTO: Latécoère

Zaměstnavatelé lákají pracovníky 
na kratší pracovní týden 
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Minimální mzdu pobírá na Slovensku jen 
malá část zaměstnanců, její hodnota se 
v  posledních letech zvyšovala výrazněj-
ším tempem než průměrný plat. Vzhle-
dem k  tomu, že odbory a  zaměstnava-
telé se opět nedohodli na  její změně, 
minimální mzda dosáhne od ledna 2022 
v souladu s příslušným zákonem úrovně 
57 procent průměrné mzdy z roku 2020, 
tedy zmíněných 646 eur.
Pomalý růst minimální mzdy byl jed-
ním z  témat, kvůli kterému slovenské 

odbory v  červnu protestovaly před 
minis terstvem práce v Bratislavě. Před-
seda Odborového zväzu KOVO Emil Ma-
chyna na demonstraci uvedl, že odboráři 
nechtějí být lacinou pracovní silou nebo 
ekonomickou kolonií. „Úkolem odborů 
všude ve světě je říci, s čím nesouhlasí, 
a  bojovat za  to. Na  prvním místě musí 
být člověk, ne kapitál, a vláda má dělat 
politiku takovou, aby se zlepšila kvalita 
života co největšího počtu lidí,“ zdůraz-
nil Machyna. V  současnosti minimální 
mzda na  Slovensku dosahuje 623 eur 
(15 880 Kč). Je tak vyšší než v Česku, kde 
činí 15 200 korun. 

Práce českých zaměstnanců je 
podhodnocená
Minimální mzda se v  Česku od  ledna 
2021 zvýšila o 600 korun na 15 200 ko-
run měsíčně. Odbory tehdy požadovaly 
navýšení minimální mzdy o 1400 korun 
na 16 000 korun. Čeští zaměstnanci jsou 

podle odborářů v  evropském srovnání 
podhodnocení. „Podporujeme co nej-
vyšší nárůst minimální mzdy každý rok 
vzhledem k tomu, že v přepočtu na pa-
ritu kupní síly nás předstihly i Litva a Ru-
munsko. Práce českých zaměstnanců 
je tak nezaslouženě dehonestována,“ 
okomentoval jednání o minimální mzdě 
v minulém roce předseda OS KOVO Ja-
roslav Souček.
Podle zástupců vlády a  odborů je 
zvýšení minimální mzdy alespoň 
na  18  000 korun od  příštího roku pří-
ležitostí, jak nastartovat mzdový růst 
a  pomoci až 250 tisícům zaměstnanců 
s nejnižšími příjmy i ekonomice jako cel-
ku. Shodli se na  tom účastníci jednání, 
která se v červnu konala na půdě Mini-
sterstva práce a sociálních věcí ČR, tedy 
ministryně Jana Maláčová, vicepremiér 
Jan Hamáček a zástupci odborových or-
ganizací v čele s předsedou ČMKOS Jose-
fem Středulou.  (red, ČTK, MPSV)

Na demonstraci v Bratislavě promluvil předseda 
OZ KOVO Emil Machyna.  FOTO: OZ KOVO

Odborům na Slovensku se nepodařilo prosadit návrh na výraznější zvýšení minimální mzdy, která tak v příštím roce pod-
le ministerstva sociálních věcí vzroste o 3,7 procenta na 646 eur (16 470 Kč). Už v současnosti je ale nejnižší možný měsíční 
výdělek zaměstnanců na Slovensku vyšší než v České republice.

Minimální mzda na Slovensku poroste pomaleji. 
Už nyní je ale vyšší než u nás 
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Nejprve se s  vámi 
chci podělit o  in-
formace týkající se 
významných změn, 
které podstatně za-

sahují do činnosti RP UL+LB. První změ-
nou je obměna personálního obsazení 
našeho pracoviště. Po  mnoha letech 
práce pro OS  KOVO skončili svůj pra-
covní poměr odchodem do  důchodu 
kolegové Ing. Jiří Friml, který u nás pra-
coval jako specialista pro ekonomiku, 
mzdy a kolektivní vyjednávání, a Viktor 
Fürst, specialista BOZP. Oba dva za-
nechali na našem RP, ale i v OS KOVO 
významnou stopu a patří jim poděko-
vání. Přejeme jim do dalších let pevné 
zdraví a splnění dalších snů.
Na  jejich místo nastupují noví kole-
gové, kteří byli přijati v  rámci výběro-
vého řízení, a  to Ing.  Jiří Linert na po-
zici specialisty pro ekonomiku, mzdy 
a  kolektivní vyjednávání v  Ústeckém 
kraji, a  Ludmila Vágnerová, DiS, jako 
specialistka BOZP v  Ústeckém a  Libe-
reckém kraji. Pevně věříme, že se sta-
nou nedílnou součástí našeho týmu 
a podaří se jim navázat na práci svých 
předchůdců. Pro úplnost dodávám, že 
dalšími členy našeho týmu jsou Pavla 
Kricnerová – účetnictví a hospodaření 
pro ZO v Ústeckém a Libereckém kra-
ji; Ing.  Bohuslav Chudárek – ekono-
mika, mzdy a  kolektivní vyjednávání 
pro ZO v Libereckém kraji; JUDr. René 
Švec – právo a  kolektivní vyjednávání 
pro ZO v Ústeckém a Libereckém kraji 
a  Mgr.  Radek Zákon – vedoucí RP UL, 
pracovněprávní vztahy, kolektivní vy-
jednávání pro ZO v  Ústeckém a  Libe-
reckém kraji a  zastupování OS  KOVO 
v  Regionální radě ČMKOS Ústeckého 
kraje a v Poradním sboru Úřadu práce 
pro Ústecký kraj.
Druhou změnou je probíhající rekon-
strukce budovy RP v Ústí nad Labem, 
která byla rozdělena do dvou fází, jed-
né v  roce 2021 a  druhé v  roce 2022. 
V rámci této rekonstrukce došlo nebo 
dojde k  úpravě vnitřních komerčních 
prostor v  přízemí budovy, úpravě so-
ciálních zařízení v prostorách kancelá-
ří RP a opravě obou venkovních teras 
a  vstupní fasády. Uvedené si vyžadu-
je přijetí určitých organizačně-tech-
nických opatření tak, aby byl provoz 

a  kontrolovat oprávněnost jejich do-
padu na dotčené zaměstnance a jejich 
případné povinnosti. 
Řada našich organizací již zahájila 
proces vyjednávání návrhu kolektiv-
ní smlouvy na  období od  roku 2022 
a vyžádaly si přímou pomoc a podpo-
ru našeho RP, takže se podílíme nejen 
na  zpracovávání písemných připomí-
nek k obsahu, rozsahu a kvalitě návrhu 
kolektivní smlouvy, ale také se osobně 
účastníme kolektivního vyjednává-
ní jako členové vyjednávacích skupin 
za odbory. 
V  rámci interních postupů RP UL+LB 
dokončujeme pod formátem SW 
Trewis úplnou elektronickou eviden-
ci všech interních dokumentů, kolek-
tivních smluv, kontrol BOZP, kontrol 
dle § 29 Stanov OS  KOVO, volebních 
protokolů a  rozhodnutí orgánů stát-
ní správy a  soudů (ve  vztahu k  práv-
nickým osobám) všech organizací 
od roku 2017 do současnosti tak, aby-
chom odstranili původní písemnou 
dokumentaci. Současně jsme již dří-
ve obdobným způsobem systémově 
elektronicky uložili veškerou e-mailo-
vou korespondenci s  organizacemi, 
členy a dalšími subjekty. 
V návaznosti na priority Rady krajských 
sdružení Ústeckého a Libereckého kra-
je jsme v současné době iniciovali a po-
dílíme se na vzniku dalších základních 
organizací a  poprvé v  našem regio-
nu i  na  vzniku dvou seskupení členů. 
Na závěr bych chtěl popřát vám všem 
hodně zdraví a síly do dalších dnů. Po-
kud to bude možné, užívejte léto, roze-
smáté sluníčko, klidnou vodu a samo-
zřejmě i vítr ve vlasech…

našeho RP probíhajícími stavebními 
pracemi co nejméně narušen a pracov-
níci RP mohli bezproblémově využívat 
svoje pracoviště. Na  konci této etapy 
by mělo být uvedení budovy RP do ta-
kového stavu, který odpovídá standar-
du 21. století.
Ale teď už k vlastní činnosti RP UL+LB 
a k činnosti organizací, kterým posky-
tujeme naši metodickou, konzultační 
a  poradenskou pomoc. Jak pravděpo-
dobně všichni víte, v  současnosti RP 
UL+LB poskytuje podporu 80 základ-
ním organizacím v  regionech Ústec-
kého a  Libereckého kraje, které jsou 
sdruženy ve  čtyřech volebních obvo-
dech. Celkově je zde organizováno 
zhruba 6500 členů OS  KOVO dle § 12 
Stanov OS KOVO z celkových přibližně 
7500 členů. Za  posledních 12 měsíců 
bylo do těchto organizací a seskupení 
přijato téměř 300 nových členů.
Prioritním tématem poskytnutých 
konzultací a stanovisek bylo téma ko-
ronaviru, a  to jak z  pohledu dopadu 
na  zaměstnance a  jejich rodiny, tak 
i  z  pohledu zaměstnavatelů a  vládou 
zaváděných opatření a  jejich dopadu 
do  pracovněprávní oblasti. Po  vyhod-
nocení obsahu a  rozsahu informací, 
které OS KOVO prostřednictvím svých 
RP členům poskytoval (a  samozřejmě 
i  nadále poskytuje), můžeme konsta-
tovat, že jsme možná jako jediný od-
borový svaz byli schopni předávat, ko-
mentovat a prezentovat nejen veškeré 
informace od vlády ve vztahu k obča-
nům, ale také průběžně obratem rea-
govat na  opatření, která v  souvislosti 
s prevencí proti koronaviru zaměstna-
vatelé vůči zaměstnancům zaváděli, 

Ústecký a Liberecký kraj
Okénko do regionu | Radek Zákon, vedoucí RP Ústí nad Labem 

Letní dny jsou v plné síle a opět vám posílám nahlédnutí pod pokličku dění a činnosti našeho 
regionálního pracoviště, jehož dosah pokrývá regiony Ústeckého a Libereckého kraje. 

Při rekonstrukci ústeckého RP nezapomněli ani na venkovní terasy.  
 FOTO: RP UL+LB
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FOTO: Pixabay

V  tomto případě se 
jedná o  dva souvise-
jící dotazy, proto i má 

odpověď bude pojednávat o  vás jako 
prodejci a poté jako o kupujícím.
Pokud jde o  prodej použitého zboží 
mezi nepodnikateli, dá se říci, že při 
domácím výprodeji či prostřednictvím 
internetové inzerce jde prodat hod-
ně věcí, které již nepotřebujete. Nejde 
o  podnikání, tudíž nepotřebujete žád-
né oprávnění. Je však třeba pamatovat 
na to, že jako prodejce máte své povin-
nosti. Co byste měli vědět, najdete v ob-
čanském zákoníku. Je třeba si říci, jaké 
povinnosti máte jako prodávající a jaká 
práva má kupující.

Prodej přes inzerát:
 • Popis věci se musí shodovat s  jejími 
vlastnostmi pro danou věc typickými. 

 • Umístíte-li v inzerátu fotku, musí od-
povídat skutečnosti. 

 • Má-li věc nějakou vadu nebo je nad-
míru opotřebovaná, měl byste na  to 
upozornit. I  když jde o  použité věci, 
má kupující právo reklamovat vady, 
které jsou na věci v době, kdy ji pře-
vezme, pokud jste ho na ně předem 
neupozornili. Reklamovat může věc 
i  v  případě, že se neshoduje s  popi-
sem v inzerátu.

Kupující má povinnost si zboží zkon-
trolovat a případné vady vytknout bez 
zbytečného odkladu. U tohoto prodeje 
nelze uplatnit 14denní lhůtu na odstou-
pení od smlouvy, jak je tomu u podni-
katele, který prodej provozuje jako svoji 
živnost. 

Povinnosti a práva kupujícího 
a nebezpečí nákupu použitých věcí 
Pokud je prodejce podnikatel a s věcmi 
obchoduje, pravidla prodeje se v tomto 
případě zásadně mění. Pokud jste v po-
stavení kupujícího, doporučuji ověřit si 
podle jména prodejce v živnostenském 
rejstříku na  www.rzp.cz, zda se nejed-
ná o podnikatele. Pak byste se nacházel 
vy nebo každý jiný kupující v postavení 
spotřebitele, a  tudíž byste měl vyšší 
ochranu dle občanského zákoníku a dle 
zákona na ochranu spotřebitele.

Dělali jsme doma velký úklid. Zjistili jsme, že máme spoustu věcí, které jsme po dlouhou dobu vůbec 
nepotřebovali. Jsou však kvalitní a myslíme si, že by je jiní mohli využít. Jde o skříňky, vybavení do-
mácnosti, nářadí na zahradu. Rádi bychom je tedy nabídli jiným lidem. Jak se v těchto případech má 
postupovat, abychom neudělali něco špatně? Na co si mám naopak dát pozor, když chci takovou věc 
koupit já? J. S., Brno Slatina

Použité věci, jejich prodej a koupě
Práva spotřebitele | JUDr. Zdeňka Vejvalková, specialistka na spotřebitelské právo

Je třeba ještě upozornit na to, že při ná-
kupu použitého zboží lze narazit na člo-
věka, který není oprávněn nabízenou 
věc prodávat, protože není jeho. Pak 
může vzniknout problém, který byste 
jistě nechtěl řešit. 
Kupujete-li věc od podnikatele, obecně 
platí, že vám může prodat i to, co není 
jeho, a pokud jste v dobré víře, věc ne-
musíte vracet původnímu majiteli. Ale 
pozor! Zákon z  tohoto pravidla vyjímá 
podnikatele, kteří běžně obchodují prá-
vě s  použitými věcmi. Když se v  tom-
to případě ukáže, že věc nebyla jeho, 
protože byla kradená nebo ztracená, 
musíte ji vrátit původnímu majiteli 
(auto v autobazaru, mobilní telefon,...), 

pokud se o ni do tří let přihlásí. V tom-
to případě je třeba si zapamatovat, že 
neplatná je celá kupní smlouva, protože 
provozovatel obchodu nepřevedl plat-
ně vlastnické právo. Pokud jde o koupi 
z  autobazaru či jiného obchodu, nikoli 
o prodej komisní, máte nárok na vráce-
ní peněz. Otázkou je vymahatelnost va-
šeho práva, tj. kdy se vám podaří peníze 
vymoci a  zda vůbec. Proto doporučuji 
maximální opatrnost a zjištění potřeb-
ných informací předem. 
Je tedy zřejmé, že i v  tomto případě je 
třeba dbát patřičně zvýšené pozornos-
ti, aby vás někdo neoklamal či neuvedl 
v omyl, např. aby takto nabytá věc ne-
byla dražší než nová.
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Význam pojmu „nekolidující zaměstnání“
Daňová odpovědna | Ing. Soňa Šuláková, specialistka – ekonomika a mzdy RP Ostrava 

V  úvodu si vysvětlí-
me, co jsou pracov-
něprávní vztahy. Řídí 

se zákoníkem práce, nelze-li jej pou-
žít, řídí se občanským zákoníkem, a to 
vždy v souladu se základními zásada-
mi pracovněprávních vztahů. Vznika-
jí při výkonu závislé práce mezi za-
městnanci a  zaměstnavateli. Závislá 
práce může být vykonávána výlučně 
v základním pracovněprávním vztahu, 
není-li upravena zvláštními právními 
předpisy. Práce, která naplňuje znaky 
závislé práce, může být konána pouze 
v  některém z  těchto základních pra-
covněprávních vztahů, není-li uprave-
na zvláštními právními předpisy, jako 
je tomu např. v případě služebních po-
měrů. Základními pracovněprávními 
vztahy jsou pracovní poměr a  právní 
vztahy založené dohodami o  pracích 
konaných mimo pracovní poměr – 
dohoda o  provedení práce a  dohoda 
o  pracovní činnosti. Prioritu má ov-
šem pracovní poměr jako nejčastější 
základní pracovněprávní vztah. 
Oblast zaměstnanosti upravuje zá-
kon o  zaměstnanosti. Tento zákon 
zapracovává příslušné předpisy EU 
a  upravuje zabezpečování státní po-
litiky zaměstnanosti, jejímž cílem je 
dosažení plné zaměstnanosti a ochra-
na proti nezaměstnanosti. V  zákoně 
č. 435/2004 Sb. jsou dále upraveny 
podmínky pro zařazení do  evidence 
uchazečů o zaměstnání a „nekolidují-
cí“ zaměstnání. 
Za nekolidující zaměstnání se považu-
je činnost na základě pracovního nebo 
služebního poměru, pokud měsíční 
výdělek nepřesáhne polovinu mini-
mální mzdy, nebo činnost na základě 
dohody o  pracovní činnosti, pokud 
odměna připadající na  jeden měsíc 
za období, za které přísluší, nepřesáh-
ne polovinu minimální mzdy (pro rok 
2021 činí minimální mzda 15  200 Kč, 
výdělek (odměna) z nekolidujícího za-
městnání nesmí přesáhnout částku 
7 600 Kč ( jedná se o hrubý příjem).
V  případě, že byste se zaměstnan-
cem uzavřeli pracovněprávní vztah 
na základě dohody o provedení práce, 

v evidenci uchazečů o zaměstnání by 
veden být nemohl. Brání tomu pravi-
dlo obsažené v ustanovení § 25 odst. 
1 písm. a) zákona o  zaměstnanosti. 
Tento pracovněprávní vztah totiž ne-
může být – na  rozdíl od  pracovního 
poměru nebo dohody o pracovní čin-
nosti – nekolidujícím zaměstnáním, 
a  je tedy vyloučen souběh evidence 
na  úřadu práce a  trvání zaměstná-
ní na  základě této dohody. Zákonem 
č. 206/2017 Sb., který nabyl účinnosti 
29. července 2017, došlo u  uchazeče 
o  zaměstnání k  vyloučení výkonu zá-
vislé práce formou dohody o provede-
ní práce.
Pokud byste však se zaměstnancem 
uzavřeli pracovněprávní vztah na  zá-
kladě dohody o  pracovní činnosti 
v  tzv. nekolidujícím zaměstnání, kdy 
je současně evidován na úřadu práce 
jako uchazeč o  zaměstnání, pak pla-
tí, že v této situaci nepobírá podporu 
v  nezaměstnanosti od  úřadu práce, 
a pokud činí příjem alespoň 3 500 Kč, 
odvádí se pojistné na  sociální zabez-
pečení, pojistné na zdravotní pojiště-
ní a  daň z  příjmu ze závislé činnosti. 

U  pojistného na  zdravotní pojištění 
zaměstnavatel bude odvádět pojist-
né na zdravotní pojištění ze skutečně 
dosaženého příjmu, tedy bez dopočtu 
do  minimálního vyměřovacího zákla-
du. Právní opora pro tento postup je 
v  ustanovení § 3 odst. 8 písm. e) zá-
kona č. 592/1992 Sb., kdy minimální 
vyměřovací základ neplatí pro osobu, 
za  kterou je plátcem pojistného stát, 
což je i  uchazeč o  zaměstnání evido-
vaný na úřadu práce.
Na  jakýkoli pracovněprávní vztah 
vyjmenovaný v  § 25 odst. 3 zákona 
o zaměstnanosti souběžně s evidencí 
na úřadu práce si lze v  letošním roce 
vydělat do 7 600 Kč za měsíc. Protože 
z pohledu zákona takovýto druh práce 
není plnohodnotným zaměstnáním, 
může být pracovník dále v  evidenci 
úřadu práce jako uchazeč o zaměstná-
ní a musí dále plnit součinnost k úřa-
du práce, tzn. docházet na pravidelné 
kontakty ke  svému zprostředkovateli 
či na jiné aktivity úřadem práce urče-
né, oznámit Úřadu práce nekolidující 
činnost, dokládat výši měsíčního vý-
dělku či odměny.

Můžete nám poradit, co je nekolidující zaměstnání? Zaměstnanec dostal výpověď z důvodu nadby-
tečnosti a bylo mu vyplaceno odstupné ve výši trojnásobku jeho průměrného výdělku. Od 1. čer-
vence 2021 je veden na úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání a z titulu vypláceného odstupného 
nepobírá podporu v nezaměstnanosti. Můžeme s ním uzavřít dohodu o pracích konaných mimo pra-
covní poměr? Bude stále v evidenci uchazečů o zaměstnání? A. S., Bohumín

FOTO: Pixabay



Orientační dechová zkouška  
na přítomnost alkoholu

Právo | Mgr. Klára Goisová, právnička RP OS KOVO Hradec Králové
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Každý zaměstnanec 
je povinen nepožívat 
alkoholické nápoje 
na  pracovišti, v  pra-
covní době i  mimo 

pracoviště a nevstupovat pod jejich vli-
vem na pracoviště (§ 106 odst. 4 písm. 
e) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku 
práce, dále jen „zákoník práce“). S tímto 
zákazem souvisí povinnost zaměstnan-
ce podrobit se na  pokyn oprávněného 
vedoucího zaměstnance zjištění, zda 
není pod vlivem alkoholu (§ 106 odst. 4 
písm. i) zákoníku práce). Pokyn k prove-
dení orientační dechové zkoušky na pří-
tomnost alkoholu v dechu zaměstnance 
může dát pouze vedoucí zaměstnanec, 
který je písemně určený zaměstnavate-
lem. Vedoucí zaměstnanec může být po-
věřen i  jen pro jeden konkrétní případ, 
tzv. ad hoc. Zaměstnanec bezpečnostní 
agentury nemůže dechovou zkoušku 
provádět z vlastního popudu, ale na zá-
kladě pokynu oprávněného vedoucího 
zaměstnance může zkoušku provést. 
Orientační dechová zkouška na přítom-
nost alkoholu v dechu musí být provede-
na technicky způsobilým zařízením, tzv. 
alkoholtesterem. Přístroj musí splňo-
vat podmínky a dobu platnosti ověření 
podle vyhlášky Ministerstva průmyslu 

Ve  své odpovědi vy-
cházím z  předpokla-
du, že jste k  rekon-
strukci dal souhlas 
nebo je nutná s ohle-

dem na  technický stav domu, kdy 
hrozí závažná újma na  majetku nebo 
zdraví osob v  domě bydlících, a  že 
pronajímatel s vámi včas a řádně vše 
projednal či projedná. V  rámci toho-
to projednání si písemně dohodněte 

a  obchodu ČR č. 345/2002 Sb., kterou 
se stanoví měřidla k  povinnému ově-
řování a  měřidla podléhající schválení 
typu. Podle této vyhlášky je třeba ana-
lyzátor alkoholu v dechu (alkoholtester) 
ověřovat neboli kalibrovat každý rok. 
Neověřený přístroj nelze použít ke zjiš-
tění přítomnosti alkoholu v  dechu za-
městnance. V takovém případě musí být 
provedeno odborné lékařské vyšetření 
z krve zaměstnance.  
V případě pozitivní orientační dechové 
zkoušky má zaměstnavatel zajistit od-
borné lékařské vyšetření. Zaměstna-
vatel má také možnost zavolat policii. 
Náklady na  odborné lékařské vyšetře-
ní včetně dopravy platí zaměstnavatel. 
Pokud se prokáže přítomnost alkoholu, 
pak náklady hradí zaměstnanec.

podmínky stěhování. Pronajímatel 
se v písemné dohodě zaváže, že vám 
poskytne přiměřenou náhradu nákla-
dů, které vám vzniknou v  souvislosti 
s vyklizením bytu, a zároveň vám po-
skytne přiměřenou zálohu na tyto ná-
klady. Jedná se o  náklady spojené se 
stěhováním. 
Pokud budete bydlet jinde (v  náhrad-
ním bytě) jen po  dobu rekonstrukce 
a  pronajímatel se písemně zaváže, že 

Odmítnutí orientační dechové zkouš-
ky je považováno za  porušení povin-
ností vyplývajících z  právních předpi-
sů vztahujících se k vykonávané práci. 
S ohledem na konkrétní okolnosti pří-
padu může být zaměstnanci udělena 
výtka, v  krajním případě může dojít 
k  rozvázání pracovního poměru vý-
povědí podle § 52 písm. g) zákoníku 
práce. V  případě odmítnutí orientač-
ní dechové zkoušky může být pro-
vedeno odborné lékařské vyšetření, 
které v  takovém případě vždy uhradí 
zaměstnanec bez ohledu na výsledek 
vyšetření. Pro úplnost je třeba uvést, 
že orientační dechová zkouška má být 
prováděna u zaměstnance, u kterého 
je důvodné podezření, že je pod vli-
vem alkoholu.

po rekonstrukci se vrátíte zpět do bytu 
a  za  jakých podmínek (zejména výše 
nájemného), pak vám je po  dobu re-
konstrukce povinen hradit případný 
rozdíl mezi stávajícím nájemným a ná-
jemným v náhradním bytě.
Jestliže s  rekonstrukcí nesouhlasí-
te, máte na  to právo a  váš nesouhlas 
může nahradit pronajímateli jedině 
soud. Bližší podrobnosti stanoví ob-
čanský zákoník.

Jsem povinen podrobit se na pokyn vedoucího zaměstnance orientační dechové zkoušce na alko-
hol? Může zkoušku provádět najatá bezpečnostní agentura nebo osoba, která není zaměstnan-
cem mého zaměstnavatele? Mohu ji odmítnout? J. N., Rychnov nad Kněžnou

FOTO: pixabay.com

Majitel bytového domu mě chce vystěhovat, protože bude dům rekonstruovat. V domě bydlím již 
40 let, mám řádnou nájemní smlouvu na dobu neurčitou. Mám nárok na náhradní bydlení? 

K. M., Lanškroun 

Náhradní bydlení při rekonstrukci
Bydlení | JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR
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Při odpovědi na váš dotaz budu vychá-
zet z toho, že k nemovité věci (stodole), 
která se nachází ve vašem vlastnictví, 
není jiný přístup a není se do ní možné 
dostat jinak než pouze cestou vedoucí 
přes dvůr. Pokud tomu tak opravdu je, 
existují následující možnosti, jak si za-
chovat přístup k  nemovité věci ve  va-
šem vlastnictví v současné situaci, a to 
i při změně vlastníka. Řešením je sku-
tečně zřízení věcného břemene, kdy 
postup je možný třemi následujícími 
způsoby.
První možností je zřízení věcného 
břemene na  základě souhlasné-
ho projevu obou stran. Pokud obě 
strany, momentálně tedy dcera vaší 
sestry nebo následně nový vlastník, 
souhlasí se zřízením věcného bře-
mene, je pro jeho zřízení nutné se-
psat písemný dokument, tj. smlouvu 
o  zřízení věcného břemene, a  věcné 
břemeno na  základě smluvního do-
kumentu nechat zapsat a  vyznačit 

Jsme tři sourozenci a  po  rodičích jsme zdědili statek na  vesnici. Bratr výměnek, sestra statek a  já stodolu. 
Nemovitosti jsou postaveny do tvaru U. Ke statku patřilo nádvoří, z něhož byl přístup k výměnku a ke stodole. 
Ze stodoly jsou dvoje velká vrata a jedna malá ze sklepa přímo do dvora. Od roku 1993 hospodařím v zemědělství 
a celou dobu jsem bez problému používal příjezd do stodoly přes dvůr, o který jsem se celou dobu řádně staral. 
Sestra bydlela ve městě vzdáleném 200 km a přijela tak dvakrát do roka. Loni zemřela a statek chce její dcera 
prodat. Chtěl jsem od ní část dvora koupit nebo zřídit břemeno užívání, ale ona o tom nechce ani slyšet. Jak to 
bude v případě změny majitele? Dostanu se vůbec do stodoly, kde mám veškeré stroje? P. Š., Hradec Králové

k  předmětným nemovitým věcem 
do katastru nemovitostí. 
Další možností je zřízení věcného bře-
mene na základě vydržení a na zákla-
dě zahájeného soudního řízení. Píše-
te, že přístup do  vaší nemovité věci 
využíváte od roku 1993. Pokud se sku-
tečně jedná o  jediný možný přístup 
k nemovité věci ve vašem vlastnictví, 
můžete argumentovat, že věcné bře-
meno právně již existuje, a  to na  zá-
kladě vydržení. 
Aby mohlo dojít k řádnému vydržení, 
je třeba, aby držba byla tzv. řádná, 
poctivá a  pravá. Ustanovení § 1090 
občanského zákoníku pak výslovně 
stanoví, že k  vydržení se vyžaduje 
pravost držby a  aby se držba zaklá-
dala na  právním důvodu, který by 
postačil ke vzniku vlastnického práva, 
pokud by náleželo převodci nebo bylo 
zřízeno oprávněnou osobou. Pokud 
je držba řádná, poctivá a  pravá, pak 
se k řádnému vydržení vyžaduje, aby 

trvala po zákonem stanovenou dobu. 
Dle ust. § 1091 odst. 2 občanského 
zákoníku je k  vydržení vlastnického 
práva k  věci movité potřebná nepře-
rušená držba trvající tři roky a  v  pří-
padě nemovité věci deset let. Pokud 
nový vlastník nebude toto akceptovat, 
je bohužel nutné, aby věcné břemeno 
vzniklo i fakticky, tj. aby mohlo být za-
psáno do katastru nemovitostí. Bude-
te muset proto podat k  příslušnému 
soudu žalobu na určení existence věc-
ného břemene.
Poslední z  možností je žaloba přímo 
na  zřízení věcného břemene, kdy bu-
dete argumentovat tím, že přes poze-
mek vaší sestry je jediný přístup k vaší 
nemovité věci. Soud vydá rozhodnutí, 
kterým bude věcné břemeno zříze-
no a  na  základě rozhodnutí zapsáno 
do katastru nemovitostí. Nový vlastník 
pozemku bude muset zřízené věcné 
břemeno akceptovat a  trpět. Věcné 
břemeno se váže k nemovité věci.

Zřízení věcného břemene
Bydlení | JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR

FOTO: Pixabay
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Vybavit školáka není právě levné. Sou-
pis potřebných pomůcek zjistíte větši-
nou na webu školy nebo vám ho zašle 
na e-mail třídní učitel vašeho potomka. 
Pro každou třídu je většinou jiný. Na vás 
pak je, abyste vybrali ty nejvhodnější 
pomůcky, které dítěti vzdělávání co nej-
více usnadní. Nejvíce zaplatíte za vyba-
vení pro prvňáčka, kterému pořizujete 
vše poprvé. Do obchodu, kde prodávají 
školní potřeby, se vypravte i  se svým 
školákem a nechte ho, aby se na výběru 
podílel. Ostatně jde o  pomůcky, které 
bude používat každý den, a je důležité, 
aby se mu líbily. Motiv na  pomůckách 
nechte tedy zvolit své dítě, vy se zají-
mejte hlavně o funkčnost. 

Jak vybrat školní tašku
Bohužel děti musejí do školy nosit příliš 
mnoho knih a  dalších pomůcek a  za-
těžovat neúměrně svá záda. Proto je 
výběr správné školní tašky zcela klíčo-
vý. Díky ergonomicky správné aktovce 
se nebudou dítěti křivit záda, která se 
tak mohou vyvinout správně. Aktovka 
či batoh jsou pro dítě tou nejvhodněj-
ší volbou, tašky přes jedno rameno 

zatěžují neúměrně jednu stranu. Pro 
mladší školáky je lepší dát přednost 
klasické aktovce před batohem. Aktov-
ka se zapíná na  jednu klipsnu, což je 
pro menší dítě snazší na  otevření než 
zip u batohu. Aktovka nabízí také lepší 
organizaci obsahu, přehledné přihrád-
ky, do  kterých lze lépe rozdělit seši-
ty a  učebnice. Aktovku je třeba často 
poponést, proto by měla mít šikovné 
ucho, které padne do ruky dítěte. Knihy 
mohou vážit mnoho kilogramů, dbejte 
tedy na to, aby aktovka byla maximálně 
odlehčená a  vážila maximálně 1,2 kg. 
Děti mohou chodit ze školy i  za  tmy, 
proto je důležité, aby byla aktovka 
opatřená reflexními prvky. Pozornost 
věnujte popruhům, které by měly být 
minimálně čtyři centimetry široké, aby 
se dítěti nezařezávaly do  ramen. Ma-
teriál, ze kterého je taška vyrobená, 
by měl být určitě nepromokavý. Pevné 
dno tašky by mělo být na  nožičkách, 
aby se nezašpinila, když ji dítě postaví 
na chodník. Díky zapínacím popruhům 
vepředu bude vaše dítě stát vzpřímeně 
a  naučí se zdravému postoji. Aktovka 
by měla být opatřena jmenovkou.

Jak vybrat penál
Penál by měl dítěti umožnit snadné 
ukládání psacích pomůcek. Pořizujte 
ho raději nevybavený, psací pomůcky 
později dokupte podle pokynů učitele. 
Pro malé děti volte zcela jistě rozkláda-
cí penál, kam se tužky vkládají do jed-
notlivých gumiček. Pouzdra ve  tva-
ru válce tuto organizaci neumožňují 
a  dítě tak bude pero nebo tužku hle-
dat dlouho. Šikovné jsou penály, které 
nabízejí jak část s gumičkami na tužky, 
tak dostatečně velký prostor, kam lze 
volně vložit lepidlo a další podobné po-
třeby. Takové penály stojí dobře na la-
vici i otevřené a umožňují školákovi mít 
o  pomůckách i  během hodiny dobrý 
přehled. 

Jak vybrat pero
Prvňáčci píší nejprve tužkou, na  psaní 
perem přecházejí až v  druhé polovi-
ně roku. Přesné pokyny ohledně pera 
většinou sdělí učitel. Pro prvňáka je 
výhodné vybrat pero, které má širší 
úchopovou část, neboť se tak snadně-
ji „rozepíše“. Šikovná jsou pera, která 
mají ergonomický úchop, takže školák 
netápe, kde přesně má pero uchopit 
do prstů. 
Pera se dnes prodávají bombičková, 
některá mají i gumovací část. Text, kte-
rý je napsaný speciálním inkoustem, 
se vygumuje tím, že se třením zahřeje 
na teplotu vyšší než 65 °C.

Jak vybrat tužku
Bohužel kvůli rozšíření mobilů a table-
tů, které neumožňují správné rozvinutí 
svalů ruky, přicházejí děti do školy bez 
znalosti úchopu tužky. Proto je třeba 
dbát již před nástupem na to, aby dítě 
co nejvíce kreslilo místo dlouhých ho-
din s  mobilem. První tužka pro školá-
ka by měla být spíše měkká s označe-
ním 2 nebo HB, na  kterou se nemusí 
tolik tlačit. Tvrdou tužku využijí starší 
školáci na  rýsování. Pořiďte klasickou 
tužku s tuhou v dřevěném obalu místo 
nejrůznějších mikrotužek. Tužku volte 
s  nelakovaným povrchem, který v  ru-
kou školáka neklouže, případně s  er-
gonomickými ploškami, díky nimž se 
tužka snáze drží. Nejlépe se drží troj-
hranná tužka, díky které si dítě správ-
ný úchop lépe zafixuje. K tužce vyberte 
ohebnou a porézní gumu. Dvoubarev-
ná guma slouží ke  gumování grafito-
vých tužek a inkoustu. 
 Michaela Kadlecová

Chystá se vaše dítko do  školy? Pak vás čeká návštěva obchodů s  potřebami pro školáky, tedy hlavně papírnictví 
a obchodu, kde koupíte správnou aktovku či batoh. Jak školní potřeby vybírat? 

Dobře vybrané školní pomůcky dětem pomůžou

FOTO: Pixabay
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Správné znění tajenky z čísla 13: Slunečné léto a pohodovou dovolenou přeje redakce. Správně luštil a potřebné štěstí 
při losování měl Richard Kučera z Rakovníku. Blahopřejeme! Získává výhru od vydavatelství Enigma, které připravuje naši 
křížovku a je také vydavatelem časopisu Křížovky pro každého, jehož další číslo vychází 31. srpna. Na tajenku z tohoto čísla 
čekáme do 13. září 2021 na doručovací adrese redakce nebo na e-mailu novakova.miloslava@cmkos.cz.
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