8
ČTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO | DATUM VYDÁNÍ: 26. dubna 2021 | CENA: 10 Kč

2

Ve strojírenství
chybí lidé

3

Kováci ve Ferrometu
vyjednali vyšší mzdy

4

9

Portál plný
benefitů

Vydejte se na první
jarní houby

Odboráři v Liberty protestují proti vyvedení povolenek
Vedení ostravského hutního podniku Liberty po jednání s premiérem Andrejem Babišem v pátek 16. dubna slíbilo, že
nezapůjčí emisní povolenky rumunské sesterské firmě v Galati. O jejich vyvedení před časem požádal vlastník společnosti, skupina GFG Alliance britského podnikatele Sanjeeva Gupty. Odbory v Liberty Ostrava zapůjčení emisních povolenek jednoznačně odmítly. Podle nich současná hospodářská situace a jednání managementu ohrožují chod firmy.
V té souvislosti vyhlásily v úterý 13. dubna stávkovou pohotovost.
Pro odboráře je slib důležitým pokrokem. Stávková pohotovost ale potrvá
nejméně do konce měsíce. „Kritický
termín pro vyvedení povolenek je do
konce dubna. Do konce dubna stávkovou pohotovost necháme. Pokud se pak
potvrdí vše, co zde bylo řečeno, tak ji
zrušíme,“ potvrdil pro média předseda
Základní organizace OS KOVO Liberty
Česká republika Petr Slanina.
Našetřené emisní povolenky z minulých
let mají být použity pro nutnou modernizaci ostravské hutě. Podle ministra průmyslu Karla Havlíčka má huť povolenky
za 5,6 miliardy korun. „Využití emisních
povolenek pro modernizaci hutě je
navíc součástí dohody skupiny Liberty
s naší organizací, uzavřené v době koupě,“ zdůraznili odboráři. Situaci hutě
rovněž komplikuje insolvence vyhlášená
společností Greensill Capital, která koncern GFG Alliance financuje. Ten Liberty
Ostrava vlastní od roku 2019.
Odboráři požadují nejen zrušení vyve-

Stávková pohotovost v Liberty pokračuje do konce dubna. 

dení povolenek, ale také prověření
hospodaření s finančními prostředky
v Liberty Ostrava. „S velkým znepokojením sledujeme vývoj této situace i kroky
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a rozhodnutí jejího majitele Sanjeeva Gupty od okamžiku, kdy zhruba
před měsícem vyhlásila insolvenci jeho
pokračování na str. 3

Předsednictvo přizvalo na jednání slovenské kolegy
Online jednání Předsednictva Odborového svazu KOVO se v polovině minulého týdne účastnili také vrcholoví zástupci
partnerského Odborového zväzu KOVO, předseda Emil Machyna, místopředsedkyně Monika Benedeková a šest dalších členů slovenského předsednictva. Účast na virtuálním jednání iniciovala slovenská strana, během tří hodin si obě
strany vyměňovaly zkušenosti o vývoji v obou zemích a dopadech pandemie na práci odborů.
Předseda slovenských kováků Emil
Machyna seznámil své české a moravské kolegy s turbulentním vývojem na
tamní politické scéně, který přednedávnem vyústil v odvolání premiéra
Igora Matoviče. „Důvěru ve vládu nemá
80 % lidí, společnost je velmi rozdělená,“ popsal v úvodu situaci předseda
Emil Machyna. Členové obou předsednictev se shodli v tom, že pandemie
a s ní související opatření velmi výrazně
ovlivnily práci odborů u nás i na Slovensku. „Pokud bychom mohli dělat

protesty, tak věřím, že v regionech by
šlo do ulic mnoho lidí, ale to není v této
situaci možné, hrozí za to i několik let ve
vězení,“ upozornil Emil Machyna na rostoucí nespokojenost Slováků. Současná
vláda se podle jeho slov snaží oslabit
pozici odborů. Poměry na Slovensku by
podle předsedy OZ KOVO mohlo změnit
referendum, petici požadující vyhlášení nových voleb už podepsaly statisíce
slovenských občanů. Podle Machyny by
s novou vládou mohly získat odbory
větší podporu. Zástupci slovenských

odborů upozornili na to, že výdaje
na boj s pandemií pohltily obrovské
množství prostředků, v této souvislosti
se na Slovensku stává stále naléhavějším tématem řešení strategie vyplácení
důchodů v příštích letech.
Předseda OS KOVO Jaroslav Souček shrnul pro slovenské kolegy hlavní události
a dopady pandemie u nás a odpovídal
na jejich dotazy. Upozornil na rizika
vyplývající z Bruselem prosazované koncepce zelené energie GreenDeal. „Na
pokračování na str. 2
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průmysl bude mít tato politika nejtěžší
dopady a dopadne to i na občany České
republiky, protože v té souvislosti nám
po roce 2035 hrozí ,energetická chudoba‘, zvýšení cen se promítne prakticky
do všeho, nejenom do růstu cen elektřiny, ale například i dopravy,“ upozornil
předseda Jaroslav Souček.
Místopředsedkyně OZ KOVO Monika
Benedeková shrnula průběh kolektiv-

ního vyjednávání, které pod vlivem pandemie přešlo od tradičního prosazování
růstu mezd k sociálním otázkám. „Doba
změnila i priority, dříve jsme se snažili o zvyšování mezd, to pochopitelně
zpomalilo, prioritou je sociální oblast,“
uvedla místopředsedkyně slovenských
kováků. V této souvislosti zmínila ústupek vlády ve prospěch zaměstnanců.
„Vláda přistoupila na návrh odborů, aby

pandemická neschopenka a ošetřovné byly vyšší,“ informovala o intervenci
odborů v oblasti slovenské legislativy. Zástupci OZ KOVO upozornili také
na problematiku nošení respirátorů
v náročných provozech. „Podařilo
se nám dohodnout, že zaměstnanci
mohou nosit roušku nebo respirátor,
podle náročnosti provozu,“ řekl Emil
Machyna. 
(jom)

Strojírenské firmy si zoufají: Zakázky máme, lidé chybí
Přes 60 procent průmyslových firem si stěžuje, že jim chybí některý typ pracovníků, především kvalifikovaní dělníci.
Na jednu volnou pracovní pozici ve výrobě připadá v průměru pouze 0,3 až 0,5 uchazeče. Vyplývá to z únorového průzkumu personální agentury Hofmann Personal. Společnosti v průzkumu zmiňují, že jim chybí zejména kvalifikovaní
dělníci, řemeslníci, opraváři nebo pracovníci obsluhy strojů a zařízení. Největší nedostatek těchto pozic vládne v automobilovém průmyslu, strojírenství, kovovýrobě a slévárenství.
Personalisté varují, že situace na trhu
práce se nelepší. „Kvalifikovaných dělníků je dlouhodobě nedostatek a situace
se jen tak nezmění. Poptávka po těchto
lidech již mnoho let výrazně převyšuje
nabídku. Nyní podle našich odhadů chybí ve výrobě a ve stavebnictví až 300 000
pracovníků,“ uvedla ředitelka personální
agentury Hofmann Personal Gabriela
Hrbáčková.
Jedním z důvodů je podle ní nízký zájem
o učňovské obory. „Situaci neřeší ani
postupující automatizace a nové technologie, ty totiž dokáží zastat rutinní

nekvalifikovanou práci, nikoliv odborné
pozice,“ dodala.
Průzkumy personálních agentur potvrzují, že zakázky většiny průmyslových
podniků nejsou koronavirovou pandemií ohroženy. Kvůli nedostatku pracovních sil v technických oborech firmy
naopak často zvyšují nabízenou mzdu
a zlepšují pracovní podmínky, lidé jim
však přesto stále chybí. Zarážejícím faktem potom je snaha některých obchodních společností využít pandemie pro
ospravedlnění stagnace mezd, či dokonce jejich snižování.
(red, ČTK)

Nabírá i trutnovský Siemens. Kovákům se tam
daří navyšovat mzdy i benefity.  FOTO: Siemens

Využijte možnost bezplatné inzerce rekreace v Kováku!
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V rámci pomoci základním organizacím OS KOVO nabízí redakce časopisu
Kovák možnost bezplatné inzerce volných kapacit pro rekreaci.
Pokud vaše ZO vlastní nebo spoluvlastní rekreační zařízení
s nevyužitou kapacitou pro nadcházející sezónu, nabídněte ji
v časopise Kovák. Vaše inzerce bude zároveň zveřejněna i na webových
stránkách OS KOVO. Pro uveřejnění uveďte adresu rekreačního objektu,
volné termíny, ceny, podmínky pobytu a kontaktní telefon či e-mail,
popřípadě webové stránky, na nichž lze vyhledat bližší informace.
Doporučujeme přiložit barevné fotografie rekreačního zařízení,
jeho okolí a interiéru.
Podklady zasílejte na e-mail: novakova.miloslava@cmkos.cz. 
(red)

Zemřel člen Rady OS KOVO Jiří Bršťák, bylo mu 65 let

S velikým zármutkem a bolestí v srdci oznamujeme, že dne 17. 4. 2021 nás náhle opustil ve věku 65 let kolega
Jiří Bršťák.
Jirka byl vždy velice usměvavý a vstřícný člověk, kamarád a tělem i duší celoživotní odborář. Již v první polovině
90. let se stal předsedou ZO OS KOVO PANAV a od roku 1999 i předsedou ZO OS KOVO region Olomouc. Od
roku 2006 se stal členem sekce automobilového průmyslu, kterou později vedl i ve funkci předsedy. V roce 2010
se stal členem celostátní Rady OS KOVO za olomoucký region. Pro svoji obětavost, pracovitost a zodpovědnost
byl do funkcí volen opakovaně. Byl nepostradatelný při odborové práci i vyjednávání kolektivních smluv. Všichni,
kdo ho znali, budou na Jirku vzpomínat pro jeho věčně dobrou náladu a přátelské vystupování. Poslední rozloučení se konalo 23. 4. 2021 v Olomouci.
Čest jeho památce.
Za VV OS KOVO Tomáš Valášek
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Ve Veselí si prošli ohněm. Po pěti měsících přesto dosáhli cíle
Pět měsíců trvající snahy odborářů ve společnosti Ferromet ve Veselí nad Moravou sjednat pro zaměstnance kolektivní smlouvu dospěly do cíle. S platností od 1. dubna mají zaměstnanci tamní huti smluvně garantovaný růst mezd,
zůstanou jim také dříve dohodnuté benefity. K dohodě došlo poté, co tamní odbory vyhlásily letos v lednu stávkovou
pohotovost. O protestu informovala také celostátní média.
Vzápětí se k protestu přidali také lidé
v Železárnách Hrádek na Rokycansku
a Válcovnách trub Chomutov. Všechny
společnosti jsou součástí hutní skupiny Z-Group Steel Holding podnikatele
Zdeňka Zemka. Aktuálně podepsaná
kolektivní smlouva se ale vztahuje jen
na zaměstnance Ferrometu a část lidí
v Železárnách Hrádek. Ve Válcovnách
trub Chomutov podle informací z konce
minulého týdne ještě jednání neskončila. K dohodě ve Ferrometu došlo až
poté, co se v jednáních s odbory angažoval vlastník hutní skupiny Zdeněk
Zemek.
„Podařilo se dohodnout zvýšení mezd
zaměstnanců od 1. 4. 2021 o 1500
korun a udržení doposud sjednávaných benefitů pro zaměstnance, např.
příspěvků na penzijní připojištění nebo
doplňkové penzijní spoření ve výši 1000
korun, odměn při dosažení životního
a pracovního jubilea, 10denní rekondiční a ozdravné lázeňské pobyty, navýšení
odstupného při výpovědi z nadbytečnosti aj. I když udržení těchto benefitů bylo
v minulosti sjednáváno bezproblémově a zaměstnanci to brali již jako na
věky sjednané, letošní vyjednávání nás
přesvědčilo, že tomu tak být nemusí.
A k tomuto poznání došli bohužel i kolegové v jiných základních organizacích.
Zaměstnavatelé to využili jako nástroj
při sjednávání kolektivních smluv v co-

Výroba v Železárnách Veselí pokračovala i během pandemie a stávkové pohotovosti.
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vidové době,“ okomentoval závěr složitých jednání předseda Základní organizace OS KOVO Železárny Veselí
Stanislav Malušek.
Podle předsedy Maluška bylo jednání
o kolektivní smlouvě pro odboráře
doslova zkouškou ohněm, během níž
museli uklidňovat znepokojené zaměstnance a odpovídat na jejich dotazy.
Poté, co k podpisu konečně došlo, se
o podrobnosti dohody začali zajímat i ti,
kteří se jinak v práci odborů sami neangažují. „Také jsme si ověřili, že členství
v OS KOVO nám v takových situacích
může hodně pomoct, jak radou a konzultacemi s odborníky na regionálním pracovišti, medializací v Kováku, ČTK, tak

i podporou od kolegů, např. z volebního obvodu Břeclav – Hodonín, hutnické
sekce. Nejvíce nás potěšila podpora od
kolegy Martina Frömla ze ZO Válcovny
trub TŽ, který nám poslal podporu svou
i od všech členů ZO bezprostředně po
námi vyhlášené stávkové pohotovosti. Tím nás velmi povzbudil a ukázal,
že solidarita není v OS KOVO prázdný
pojem,“ oceňuje Stanislav Malušek.
„I přes všechny tyto obtíže jsme pro naše
zaměstnance vyjednali kvalitní pracovní
a mzdové podmínky, a to i v době, kdy
mnoho zaměstnavatelů velkou ochotu
sjednávat přijatelný nárůst mezd neprojevuje,“ hodnotí předseda úspěch
odborářů. 
(jom)

ze skupiny Liberty Steel se státními zárukami z covidových programů Francie
a také ve Velké Británii, kde už navíc skupina Sanjeeva Gupty o státní záruky přišla,“ uvádějí mimo jiné odboráři ve svém
stanovisku k aktuální situaci.
Zástupci OS KOVO a ČMKOS vyjádřili
na setkání s ostravskými odboráři ve
čtvrtek 22. dubna plnou podporu jejich snaze zabránit vyvedení majetku
Liberty do zahraničí. Podle předsedy
OS KOVO Jaroslava Součka se nabízí otázka, zda Sanjeev Gupta opravdu hodlá
v ostravské huti investovat, jak slíbil při
jejím nákupu. „Odbory trvají na tom, aby
majetek ostravských hutí neodcházel
do zahraničí, a to ani ve formě emisních
povolenek. Podobné snahy managementu Liberty budí podezření, že firma u nás
nechce podnikat. Již v době převzetí huti
impériem Sanjeeva Gupty upozorňovaly

odbory na rizikovost transakce. Nakonec
souhlasily pod tlakem, protože bylo velmi málo potenciálních kupců, kteří byli
ochotni garantovat zachování a rozvoj
výroby. Kolaps Liberty Steel by ohrozil
tisíce pracovních míst nejen v huti, ale
i v navazujících firmách. Požádal jsem
proto minulý měsíc ministra průmyslu
Karla Havlíčka o intervence v zájmu těchto zaměstnanců jak na úrovni ČR, tak
i s partnery ve Velké Británii. Rovněž na
jednání tripartity jsme upozornili vládu na to, že majitel ostravské huti hodlá použít emisní povolenky v hodnotě
několika miliard pro své podniky v jiných
zemích. Za ohrožené zaměstnance Liberty Steel je Odborový svaz KOVO společně
s Českomoravskou konfederací odborových svazů připraven bojovat i za cenu
ochromení výroby,“ zdůraznil předseda
(red)
největšího odborového svazu. 

dokončení ze str. 1

stěžejní financující instituce Greensil
Capital. Považujeme za nezbytné prověřit, kde se aktuálně nachází finanční prostředky ve výši dvou miliard korun, které
Liberty Ostrava získala jako provozní
úvěr ze státního programu COVID se
státní zárukou EGAP. Z půjčky ostravská
huť dosud nečerpala žádné prostředky.
Podle informací vedení skupiny Liberty
Steel jsou tyto finance na účtu instituce
Greensill, která je v insolvenci a u skupiny Liberty má pohledávky v řádech
miliard eur. Proto vnímáme jako velké
riziko, že prostředky zapůjčené z programu COVID budou pro Liberty Steel
Ostrava nadále nedostupné, přičemž už
v současnosti musí ostravská huť hradit úroky z tohoto úvěru. K obavám nás
opravňují i zprávy ze světového finančního tisku o pátrání po finančních prostředcích zapůjčených dalším podnikům
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Vyplň e-mail do evidence členů a využívej členství naplno.
Benefity pro kováky přehledně na jednom místě
Odborový svaz KOVO začátkem dubna spustil nový benefitní portál na adrese https://clen.oskovo.cz/. I odbory se vyvíjejí
a reagují na nové požadavky uživatelů a technologií. Benefitní portál je postaven na zcela jednoduchém ovládání, aby
i méně zdatní uživatelé neměli problémy najít, co potřebují. Web je plně responzivní, což znamená, že se přizpůsobí
právě vašemu zařízení a je přehledný jak na PC, tak na mobilu či tabletu.

FOTO: Pixabay

obr. 1
Pro vstup do benefitního portálu je
potřeba, aby každý člen do přihlášky,
resp. centrální evidence členů, u svého předsedy či předsedkyně ZO vyplnil
svůj kontaktní e-mail. Na tento e-mail
jsou pak zaslány aktivační informace,
kde se prostřednictvím přihlašovacích
údajů každý přihlásí. Uživatelským jménem je registrovaný e-mail z evidence,
heslo je generováno systémem.
Na benefitním portálu neshromažďujeme žádné osobní údaje. Vzhledem k negativním zkušenostem se zapomínáním hesel u některých uživatelů je heslo stálé. Uživatel zároveň může využít
funkci Pamatuj si mě, kde je po zaškrtnutí uživatel přihlášen stále a rovnou
po otevření webu vidí v pravém panelu
(„Právě aktualizováno“), co je nového
na benefitním webu (obr. 1 – ozn. 1).
Přesto se může stát, že si přístup uživatel nikam nepoznamená, a nemůže se
přihlásit. Pro tuto funkci je na webu
formulář Zaslání zapomenutých přihlašovacích údajů v sekci „Technická
podpora“, kde je potřeba vyplnit správně všechna pole pro možnou identifikaci. Do pole „Číslo ZO“ vyplňujeme

pouze 4místné číslo základní organizace, které člen zjistí u svého předsedy či
předsedkyně ZO (obr. 2). Žádné osobní,
registrační či jiné číslo do této kolonky
nepatří. Zároveň formulář neslouží ani
jako náhrada registrace e-mailu. Pokud
údaje z formuláře nejsou dohledány, je
žádost smazána.

obr. 2
Neobdržel-li některý člen přihlašovací
údaje, nejlepší cestou, jak je získat, je
zkontaktovat svého předsedu či předsedkyni ZO a doplnit e-mail do evidence
členů. Jednotlivé ZO pak v pravidelných dávkách zasílají aktualizační data,
a jakmile změna dorazí na centrálu, je
novým či změněným uživatelům zaslán
aktivační e-mail s přístupy do Benefitu.
Web je rozdělen do jednoduchých kategorií dle zaměření benefitu – cestovní
kanceláře, hotely, nákupy, lázně, atd.

(obr. 1 – ozn. 2). Součástí webu je i technická podpora, která se bude postupně
upravovat dle požadavků členů. Tato sekce je dostupná i bez přihlášení
(obr. 1 – ozn. 3).
V průběhu testování jsme narazili na
několik nešvarů v údajích členů. Každý
člen by měl mít pouze svůj e-mail, sdílení e-mailů je nežádoucí, jelikož pak na
e-mail novak@centrum.cz může dorazit
klidně aktivace pro Janu Dvořákovou,
protože jak pan Novák, tak paní Dvořáková využívají společný e-mail. Zřízení e-mailu je velice jednoduchá věc
a každému zabere pouze pár minut.
Dalším nešvarem je neaktuálnost údajů
jednotlivých členů. Dle Stanov OS KOVO
by každá ZO měla minimálně čtvrtletně zasílat do centrální evidence členů
OS KOVO změny ve své evidenci členů.
Pak se bohužel stává, že se každý dvanáctý e-mail při aktivaci vrátí jako nedoručitelný, nejvíce s označením E-MAIL
NEEXISTUJE. Je přece velká škoda
plnohodnotně nevyužívat odborové
členství v podobě nejrůznějších slev,
benefitů nebo pomoci.
Josef Kůta
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Právo | Mgr. Ilona Kostadinovová, specialista právník RP OS KOVO Plzeň

Práce z domova neboli home oﬃce
Pracuji ve velké firmě na administrativním úseku a zaměstnavatel chce, abych pracoval z domova.
Má na to zaměstnavatel právo?
A. H., Plzeň
Úvod
V současném pojetí
platné právní úpravy zákoníku práce,
zákon č. 262/2006
Sb., v platném znění (dále též jen ZP),
je pozornost distančnímu výkonu práce věnována v jednom ustanovení
§ 317. Lze říci, že v podstatě distanční
výkon práce byl až doposud vnímán
spíše jako okrajová kategorie nebo
specifická kategorie alternativy výkonu práce pro vybrané druhy profesí,
které to umožňují, například internetoví specialisté, auditoři apod. Celospolečenská situace v posledních dvou
letech však ukázala, že tato alternativa
může být mnohem častěji využívána
v podstatě ve větším spektru druhů
činností, u kterých to nebylo doposud
vnímáno jako alternativa běžná, a řada
zaměstnavatelů tak tuto variantu výkonu práce začíná zařazovat do svých
pracovních podmínek též jako jeden
z možných bonusů pro zaměstnance.
Lze si tedy položit otázku, do jaké míry
současná podoba platné právní úpravy naplňuje předpoklad právní úpravy
dostačující a naplňující požadavky současné praxe.
V současné době upravuje problematiku distančního výkonu práce ustanovení § 317 ZP.
Rozebereme si nyní jednotlivé aspekty
tohoto ustanovení co do teoretického
a praktického rámce. Existuje již několik návrhů jeho změn, které se objevují
tradičně již delší dobu. První podrobnější návrh novely ustanovení se objevil již v roce 2016 (Sněmovní tisk z roku
2016, on-line k nahlédnutí též na webu:
akilda.cz) a aktuálně je v roce 2021 rovněž navržena změna s účinností od
1. 7. 2021 (Sněmovní tisk z roku 2021,
on-line aktuálně na webu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR: psp.cz).
Otázkou však zůstává, jaká bude realita. Ze zkušenosti lze jen konstatovat, že
někdy i dobrý záměr nakonec nezíská
potřebnou politickou podporu a nevede ke změně legislativy, po které praxe volá. Prakticky se však může jednat
o vhodné náměty a doporučení pro
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vnitřní předpisy především s ohledem
na fakt, že smluvní strany pracovněprávních vztahů se mohou primárně na
podmínkách výkonu práce dohodnout
a upravit je přímo v pracovní smlouvě
nebo zaměstnavatelé, u nichž působí
odborové organizace, toto mohou řešit
v kolektivních smlouvách.
Zákoník práce § 317
Pracovněprávní vztahy zaměstnance,
který nepracuje na pracovišti zaměstnavatele, se řídí zákoníkem práce
a dohodou mezi zaměstnavatelem
a zaměstnancem.
Podle zákoníku práce pak tedy platí, že
podmínky výkonu práce jsou upraveny
a organizovány v souladu s potřebou
výkonu práce, přičemž zaměstnanec si
práci sám rozvrhuje.
Na takový výkon práce se proto podle
zákoníku práce nevztahuje úprava plynoucí ze zákoníku práce regulující:
- Rozvržení pracovní doby.
- Prostoje.
- Přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy.
Dále pak podle zákoníku práce platí,
že při tzv. jiných důležitých osobních
překážkách v práci zaměstnanci nepřísluší náhrada mzdy nebo platu, nestanoví-li prováděcí právní předpis (Jiné
důležité překážky v práci, nařízení vlády
č. 590/2006 Sb., v platném znění), jinak
v souladu s § 199 odst. 2 ZP.
Jde-li o náhradu mzdy nebo platu podle § 192 ZP v době dočasné pracovní

neschopnosti nebo karantény, pro účely poskytování náhrady mzdy nebo platu podle § 192 ZP platí pro zaměstnance
stanovené rozvržení pracovní doby do
směn, které je zaměstnavatel pro tento
účel povinen určit.
Podle zákoníku práce zaměstnanci
nepřísluší ani mzda nebo plat nebo
náhradní volno za práci přesčas ani náhradní volno nebo náhrada mzdy anebo příplatek za práci ve svátek.
Dohoda mezi zaměstnavatelem
a zaměstnancem
Vzhledem ke skutečnosti, že výkonem
práce má být místo odlišné od prostor zaměstnavatele, je prakticky velmi
zásadní, aby takové místo bylo ujednáno v pracovní smlouvě, přičemž se
jedná o povinnou neboli obligatorní
náležitost pracovní smlouvy.
Jde tak tedy o místo výkonu práce
písemně dohodnuté a upravené v pracovní smlouvě jakožto formálního předpokladu pro řádný výkon takové práce. Má-li tak v důsledku výkonu práce
z domova dojít ke změně obsahu pracovní smlouvy, měl by být uzavřen
písemný dodatek. Prakticky tak lze
například doporučit uzavřít například
i dodatek na přechodné období, po které bude výkon práce zaměstnancem
vykonáván z domova.
Součástí ujednání navazujícího na
místo výkonu práce mimo prostory
zaměstnavatele by pak měla být i část
věnovaná případnému technickému
pokračování na str. 6
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sjednání podmínek, za kterých bude
zaměstnanec své úkoly řádně plnit
distančním způsobem. Tedy jak bude
například vybaveno pracoviště pracovními prostředky. V takovém případě
má zaměstnavatel právo kontrolovat
především, zda zaměstnanec plní úkoly řádně a včas. Ale i způsob takové
kontroly by měl být bez jakýchkoli
pochybností organizačně a technicky
dohodnut předem. Prakticky jde zejména o případnou otázku náhrady
škody, kterou by zaměstnanec při plnění pracovních úkolů utrpěl. Konkrétně
lze uvézt například též situaci, když by
například utrpěl úraz.
Praktické aspekty distančního výkonu
práce, s kterými se lze v poslední době
často setkávat, jsou spojeny rovněž
s vazbou například na uznatelnost
nákladů vynakládaných zaměstnavatelem na činnost při distančním výkonu
práce zaměstnanci. Asi nejčastěji se
diskutuje o příspěvku na stravování.
Zaměstnanec, který pravidelně pracuje distančním způsobem, tedy též z
domova, má právo na náhradu účelně
vynaložených nákladů. Kompenzace výdajů hrazená zaměstnavatelem

zaměstnanci za distanční práci je daňově uznatelným nákladem zaměstnavatele a stejně tak i příspěvek na stravování poskytnutý zaměstnanci při práci
z domova, pokud zaměstnanec odpracuje více než tři hodiny v rámci práce z
domova.
Zaměstnavatel a zaměstnanec se mohou dohodnout na nájmu domácí kanceláře. V tomto případě by se jednalo
o příjem zaměstnance, a to do obvyklé
výše nájemného v dané lokalitě. Celkovou kompenzaci výdajů poskytovaných
zaměstnanci je možné paušalizovat.
Závěr
Z praktického úhlu pohledu je potřeba si uvědomit, že ne všechny profese
umožňují zaměstnavatelům zavést pro
zaměstnance možnost vykonávat práci distančně. V současné době se však
ukazuje, že spektrum využití této alternativy výkonu práce může být mnohem širší, než na co jsme byli doposud
zvyklí. Lze jen doufat, že výhody
distančního výkonu práce převáží nad
jejich nevýhodami a že i do budoucna bude podrobnějším aspektům

smluvních ujednání věnována pozornost, například rovněž v rámci kolektivního vyjednávání, a distanční výkon
práce se tak stane integrální součástí
pracovních podmínek na trhu práce
a nebudou vnímány jen jako výjimečná
situace, dočasný stav nebo benefit.
Prameny práva:
Zákoník práce, zákon č. 262/2006 Sb.,
v platném znění/ZP – § 317.
Nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných
důležitých osobních překážek v práci,
v platném znění.
Zákon o daních z příjmu, zákon
č. 586/1992 Sb., v platném znění.



FOTO: Pexels

Bydlení | JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR

Vyloučená osoba a příspěvek na bydlení
Jsem matka samoživitelka a mám dvě nezletilé děti a jednoho již zletilého syna. Bydlíme v podnájmu, kde máme trvalý pobyt, včetně zletilého syna. Pobírám příspěvek na bydlení. Požádala jsem
o vyloučení zletilého syna ze společně posuzovaných osob. Od 1. 6. 2020 bydlí syn na ubytovně a od
tohoto data jsem ho odhlásila z placení služeb v bytě. Byla jsem vyzvána úřadem k doložení nájemní
smlouvy od syna, kterou ale ubytovna neposkytuje. Jak bych měla dále pokračovat ve vyřízení, když
ani nejsem se synem v kontaktu?

K. P., Česká Lípa
Postupy úřadu práce
jsou nevyzpytatelné,
navíc, co úřad, to jiný přístup. Podle
mého názoru by mělo být dostačující
vaše čestné prohlášení, že syn v bytě
nebydlí, s uvedením adresy ubytovny,
kde bydlí, a úřad by si měl vše prověřit
sám. U vás v bytě může úřad dokonce
udělat místní šetření, aby si ověřil skutečnosti vámi uváděné v žádosti o dávku. Požadovat nájemní smlouvu syna,
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který není žadatel o dávku, je podle
mne až na hraně s ochranou osobních údajů. Pokud však úřad bude
i nadále trvat na svém, budete muset
syna vyhledat a požádat jej, aby si od
ubytovatele vyžádal vystavení nájemní smlouvy nebo potvrzení, že na ubytovně bydlí. Jinak úřad vaší žádosti
o vyloučení syna ze společně posuzovaných osob, které v bytě bydlí, zřejmě
nevyhoví. Také byste se mohla obrátit
na Generální ředitelství Úřadu práce
ČR s žádostí o radu či prošetření vašeho případu, kontakt zde: https://www.
uradprace.cz/generalni-reditelstvi-1.
Další možností je zrušení údaje o trvalém pobytu syna, i když údaj o trvalém
pobytu podle poslední novely zákona
o státní sociální podpoře již není
důležitý, důležité je bydliště a skutečné
bydlení v bytě.
V případě, že syn skutečně u vás

v domácnosti nebydlí, nemá zde své
osobní věci, ale má zde pořád trvalý
pobyt, pořád mu na tuto adresu chodí pošta, hrozí, že se zadluží a přijde
k vám exekutor, pak zvažte a společně
se synem, popřípadě sama, zrušte údaj
o trvalém pobytu. K žádosti o zrušení
údaje o místu trvalého pobytu musíte
doložit vaši nájemní smlouvu, dále, že
jste syna odhlásila z placení služeb, to,
že je zletilý a že se zdržuje na ubytovně,
na domácnost vám nepřispívá, v bytě
nemá své osobní věci a ani se spolu
nestýkáte a nevíte, co od něj můžete
očekávat. Také je možná svědecká
výpověď sousedů, že se syn v bytě
a domě nezdržuje. Tato záležitost není
jednoduchá, úřady se těmto žádostem
brání, ale pokud máte pádné argumenty pro vaši žádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu vašeho syna, pak se
jednáním úřadu nenechejte odradit.
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Bydlení | JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR

Přístup do bytu v případě havárie
Obracím se na vás s dotazem ve věci vstupu do bytu v případě havárie. Jsme SVJ, kde byty vlastní
i cizinci. Stalo se nám, že v bytě cizince praskla voda a museli jsme zavřít stoupačku a tím od vody
odpojit tři byty nad sebou. Cizinec je nyní mimo naši republiku, na e-maily nereaguje, mobil nezvedá. Potřebujeme vstoupit do jeho bytu a vodu zastavit přímo v tomto bytě. Za jakých podmínek
můžeme vstoupit do bytu?
K. B., Mělník
Právě pro tyto případy je dobré dohodnout se ve společenství, že každý vlastník jednotky vedle
kontaktu na sebe zároveň uvede i osobu, která je k dispozici pro případ, že
vlastník je nedostupný. Toto doporučení lze přiměřeně použít podle § 2269
odst. 1 občanského zákoníku, i když se
týká vztahu pronajímatel a nájemce
bytu. Platí zde, že jestliže ví nájemce
předem o své nepřítomnosti v bytě,
která má být delší než dva měsíce,
i o tom, že byt bude po tuto dobu obtížně dostupný, oznámí to včas pronajímateli. Současně označí osobu,
která po dobu jeho nepřítomnosti zajistí možnost vstupu do bytu v případě,
kdy toho bude nezbytně zapotřebí;
nemá-li nájemce takovou osobu po ruce, je takovou osobou pronajímatel.
Ptáte se, jak je možné zpřístupnit byt,
když v bytě vznikla havárie, vlastník je
nedostupný a nikdo jiný nemá od bytu
klíč. V takovémto neodkladném případě
může nejlépe předseda výboru spole-

čenství oslovit policii nebo třeba i strážníky obecní či městské policie, ti si přizvou další nestrannou a bezúhonnou
osobu, např. zástupce obecního či městského úřadu, a společně byt otevřou a po

odstranění závady vymění zámek, byt
zavřou. O celém zákroku se sepíše úřední záznam. Jakmile je majitel bytu dostupný, vyrozumí se o zákroku, předá se
mu úřední záznam a nový klíč od bytu.
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Bydlení | JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR

Kauce se vrací poslední den trvání nájmu
Dva roky bydlíme v bytě města. Byt jsme získali formou obálkové soutěže. Nyní, tak jak bylo dohodnuto, musíme
složit kauci ve výši 12 000 Kč. Ptám se, jak dlouho budeme mít kauci u města? Pokud budeme bydlet v bytě až do
smrti, tak co se stane s kaucí? Propadne městu? Není někde uvedena nějaká doba, např. 15 let, a poté, pokud si řádně
plníme povinnosti nájemce, se kauce vrátí?

O. Č., Dobříš
Jedná se o velmi zajímavou otázku.
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Otázku jistoty neboli kauce upravuje
občanský zákoník v § 2254. Předáním
peněžních prostředků pronajímateli
se stává pronajímatel jejich vlastníkem
a nájemci vzniká pohledávka na vrácení kauce, která má být uspokojena
v poslední den nájmu. Až v tento den,
tedy při vrácení kauce nájemci, je pronajímatel oprávněn si započíst pohledávky, které mu nájemce dluží z nájmu.
Započíst si může jakékoli pohledávky
z nájmu (např. dluh na nájemném, na
náhradě škody způsobené porušením
nájemcových povinností apod.), nikoli
pouze ty, které mu soud přiznal, popř.

je nájemce písemně uznal. Poslední
den nájmu je pronajímatel povinen
kauci nájemci vrátit i s úroky alespoň
v zákonné výši.
Pokud budete v bytě bydlet po celý
život, je třeba počítat s tím, že smrtí
nájemce nájem bytu nezaniká automaticky. Může dojít k přechodu nájmu
na člena nájemcovy domácnosti nebo
přejdou práva a povinnosti s nájmem
bytu spojenými na nájemcova dědice.
Dědic pak může nájem bytu ukončit,
má povinnost vyrovnat dluhy a popřípadě může požadovat po pronajímateli
navrácení kauce.
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Bydlení | JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR

Když nájemník v bytě nebydlí
V nájemní smlouvě mám uvedeno, že byt je určen k bydlení. Porušuji nájemní smlouvu, když v bytě
nebydlím, mám tam jen nábytek?
J. Ř., Mělník
Jedná se o nájemní
smlouvu bytu, což
je ve smlouvě zdůrazněno. Nájem je
sjednán k účelu bydlení, tudíž vztahy
mezi smluvními stranami se řídí § 2235
a násl. občanského zákoníku, kdy celý
tento pododdíl je nazván Zvláštní ustanovení o nájmu bytu a nájmu domu.

Podle těchto ustanovení zákona nemá
nájemce výslovně stanovenou povinnost „byt užívat“, jako tomu bylo podle
právní úpravy do 31. 12. 2013, kdy pronajímatel mohl vypovědět nájem bytu,
když nájemce neužíval byt bez vážných
důvodů.
Podle současné právní úpravy je
nájemci stanovena „pouze“ povinnost užívat byt řádně. Znamená to, že

nájemce musí provádět v bytě běžnou
údržbu a drobné opravy, hlásit pronajímateli závady, havárie, umožnit přístup do bytu ke kontrole měřidel atd.
Je jasné, že neužíváním bytu může dojít
k porušení právě uvedených povinností
nájemce.
Samotné neužívání bytu tedy není
porušením nájemcových povinností,
ale může k takovému porušení vést.

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

Souhlas se zpracováním osobních údajů
Mohu se nějak bránit, když jsem dal souhlas na zpracování svých osobních údajů, ale nyní již nechci,
aby je prodejci zpracovávali a obtěžovali mě neustálým nabízením nesmyslných produktů, které
vůbec nechci? 
J. K., Vyškov
Pokud se jednání prodejce stalo nežádoucím či obtěžujícím ať
agresivními e-mailovými nabídkami nebo
vyvoláváním zaměstnanců call centra, je dobré se takových
„nutičů“ zbavit.
I když jste jim vědomě či nevědomě
dali souhlas se zpracováním osobních údajů, máte možnost ho kdykoliv, i bez důvodu, odvolat.
Co máte udělat?
K odvolání souhlasu stačí, když nejlépe doporučeně a s dodejkou zašlete na adresu toho, kdo vás obtěžuje
a zahlcuje obchodními sděleními, svůj
nesouhlas. Zašlete mu žádost, aby vás
přestal kontaktovat a jakkoli oslovovat se svými nabídkami a aby ze své

databáze odstranil veškeré vaše osobní údaje, neboť svým dopisem zároveň
odvoláváte svůj souhlas se zpracováváním vašich osobních údajů.
Prodejce nebo jiný subjekt musí vaší
žádosti ze zákona vyhovět. Nejen, že
vám již nesmí zasílat svoje nabídky či
vám volat, ale dokonce musí o vašem
odvolání souhlasu informovat všechny
další subjekty, kterým vaše osobní údaje poskytl. Pokud subjekt na vaše odvolání souhlasu nereaguje, můžete si na
něho stěžovat.

není příslušným orgánem k projednání přestupku spočívajícího v zaslání
nevyžádaného obchodního sdělení
prostřednictvím datové schránky. V případě těchto stížností, se prosím obraťte přímo na ministerstvo vnitra, které
je příslušným úřadem dle § 26c zákona
č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů“.
Jinou stížností v této oblasti se Úřad
pro ochranu osobních údajů ze zákona
musí zabývat.

Komu si můžete stěžovat?

Mimo jiné je důležité, aby byly splněny všechny tyto podmínky:

V tomto případě lze podat stížnost na
Úřad pro ochranu osobních údajů. Na
stránkách www.ÚOOÚ.cz najdete veškeré údaje, které ke zpracování stížnosti budete potřebovat. Úřad zde
zároveň upozorňuje na skutečnost „že
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1.

Obchodní sdělení vám bylo doručeno faxem, elektronickou poštou
nebo telefonem.

2.

Z obsahu obchodního sdělení musí
vyplývat, že podporuje, ať přímo či
nepřímo, zboží či služby nebo podnikatelský subjekt.

3.

Subjekt šířící obchodní sdělení podléhá právnímu řádu České republiky.

Pozorně si prostudujte před odesláním
stížnosti příslušné pokyny na stránkách
Úřadu na ochranu osobních údajů.
Taktéž můžete využít zde umístěný formulář stížnosti – jak podat stížnost na
nevyžádaná obchodní sdělení.
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Nečekejte na léto, houby najdete i v jarním lese
Většina houbařů si na obligátní hříbkovou sezonu ještě nějaký čas počká, ti zkušenější ale do lesů, parků i zahrad vyrážejí hned, jen co zima skončí. Některé velmi chutné houby se dají sbírat od března, s prázdnou se lidé nevrátí ani v květnu.
Jarními houbami lze ozvláštnit polévku, omáčky či je naložit do octového nálevu.
Prvenství má kačenka česká

Kačenka česká
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Jako první zpravidla narazíte na kačenku českou, která se při slušném počasí objevuje už po půlce března a roste
až do začátku června. Houba je velmi
chutná, právem označovaná za královnu jarní kuchyně, dá se zpracovat na
všechny možné způsoby. Nejvíc se jí
daří v prosluněných listnatých hájích
či zarostlých sadech, zejména pak pod
olšemi, topoly nebo třešněmi. Roste
obvykle ve skupinách, někdy i velmi
početných. Pro kačenku je typický hnědý, zvoncovitý klobouk, jehož povrch je
hodně zvrásněný a typické na něm jsou
svislé zkroucené rýhy. Noha je světlá
a měkká. Kačenka česká se hodně
podobá další jedlé jarní houbě, smrži.
Smrž je cennou delikatesou

specialita v zahraničí, třeba ve Francii
a Itálii. Pokud přece jen zkusíte štěstí,
na smrž můžete narazit až do května
v listnatých i jehličnatých lesích, na
zahradách, parcích i v trávě podél
cest. Pokud si spletete kačenku českou
a smrž, nic strašného se nestane, protože obě houby jsou jedlé a chutné.
Správný houbař by ale měl vědět, co si
v košíku nese domů. Stačí si všimnout
výrazného znaku, na rozdíl od kačenky
je klobouk smrže přirostlý k celé horní
třetině nohy, která je navíc dutá.
Na špičku po dešti
Hlavně polévky skvěle ozvláštní špička
obecná, jejíž chuť někteří popisují jako
hořce mandlovou. Najdete ji na mezích
a v trávnících. Typickým znakem jsou
řídké lupeny v pleťové barvě a noha bez
prstenu, která je velmi pružná a neláme
se. U tohoto druhu hub jsou ke konzumaci pouze kloboučky, protože noha je
tuhá a nestravitelná. Špička je zajímavá
svou proměnou. Za sucha totiž seschne
a v trávě se stává neviditelnou. K obživnutí ale stačí vláha v podobě ranní
rosy. Proto to bývá první houba, kterou
nacházíme po jarních deštích a později
i letních bouřkách. Roste totiž od dubna přes celé léto až do listopadu. Ale
opět varování. U špičky obecné si dejte
pozor na záměnu s jedovatými druhy
čepičatek. Ty lze poznat podle prstenu
na noze, navíc jsou na rozdíl od špiček
křehké a snadno se lámou.

pravé místo pro jarní čirůvku neminete. Vyrazte na travnatá místa a hledejte
tmavší pásy, na jejichž okrajích májovky
rostou.
Mezi májovkami můžete najít i typické
podzimní čirůvky, fialovou nebo dvoubarvou. Čirůvku fialovou poznáte podle
typického zbarvení. Je to velmi aromatická houba a zkušení houbaři ji považují za pochoutku. Skvěle se hodí třeba do
tradičního českého kuby nebo omáček,
výborná je v guláši i pod masem.
Jarní hřiby v květnu

Hřib koloděj
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Koncem května už můžeme narazit na
první hřibovité houby, což už pro mnoho sběračů představuje jistotu. V košících často končí hřib koloděj nebo kovář
a také pravý hřib borový, který ale patří
mezi ohrožené druhy. Hřib koloděj má
zpravidla okrový klobouk, někdy s olivovými tóny.

Houba svatého Jiří

Smrž
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Duben představuje nejsilnější období pro různé druhy smržů, rozlišujeme například obecný, kuželovitý nebo
vysoký. Nutno ovšem podotknout,
že tuto houbu není tak snadné najít.
Jedná se ovšem o vyhlášenou delikatesu mající údajně i léčivé účinky, jejíž
cena se na trhu pohybuje v řádu tisíců
korun za kilogram. V kuchyni nachází
rozmanité využití, často v sušené podobě. Vzhledem k velmi výrazné chuti je
ovšem třeba množstvím šetřit. Smrž
je víc než u nás ceněný jako kulinářská

Koncem dubna se začíná objevovat
oblíbená čirůvka májovka, které se
říká také houba svatého Jiří a trhat ji
můžete až do června. Má bílý až krémový klobouk i lupeny a je pro ni typická výrazná moučná chuť i vůně. Ovšem
pozor, pokud jste houbařští amatéři
a spolehlivě poznáte jen pár druhů
hříbků, májovku nechte na pokoji. Je
totiž možná záměna s prudce jedovatou
vláknicí začervenalou. Tuto nebezpečnou houbu lze poznat tak, že po zmáčknutí se otlak zbarví do rumělkově červené. Čirůvka májovka se vyskytuje na
loukách, ale i v parcích, sadech a na
zahradách. Narazíte na ni i ve světlých travnatých lesích a na jejich okrajích. Dobrým vodítkem jsou řepková
pole, když začnou kvést, zpravidla to

Hřib kovář
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Pro jeho „kolegu“ kováře je typická
žlutá, okrová nebo načervenalá noha,
která je hustě pokrytá nepravidelnými
červenými zrníčky. Pokud si z těchto
hub připravíte svoji první letošní
smaženici, nelekněte se jejího vzhledu. Koloděj i kovář zabarví pokrm do
černa. Mykologové navíc doporučují
důkladnou, alespoň dvacetiminutovou
tepelnou úpravu obou druhů hříbků,
jinak mohou způsobit nevolnost. 

Hana Kubová

Zpříjemněte svým zaměstnancům život

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

Kč

Úspora zaměstnance 26 %
Úspora zaměstnavatele 8,5 %

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

JEDNA KARTA
PRO DVA
PRODUKTY!

15 000 restaurací
a provozoven

0%

Žádné provize

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

Karta Mastercard pro všechny
druhy benefitů i stravenky

www.benefity.cz

Jeden účet, jedna
administrace
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Transakční historie a stavy
kont na jednom místě

www.nasestravenka.cz
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Správné znění tajenky z čísla 6: Hezké Velikonoce vám přeje redakce Kováka. Správně luštila a potřebné štěstí při losování
měla Hana Houbová ze Žďáru nad Sázavou. Blahopřejeme! Získává výhru od vydavatelství Enigma, které připravuje naši křížovku
a je také vydavatelem časopisu Křížovky pro každého, jehož další číslo vychází 27. dubna. Na tajenku z tohoto čísla čekáme do
10. května 2021 na doručovací adrese redakce nebo na e-mailu: novakova.miloslava@cmkos.cz.

