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Odbory musejí kooperovat, shodli se předsedové
OS KOVO a ŠKODA AUTO
Turbulentní události ekonomického rázu v dobách složitého geopolitického vývoje motivují odborové
svazy k prohlubování spolupráce.
Schůzka předsedy Odborového svazu KOVO Romana Ďurča a šéfa odborářů ve společnosti Škoda Auto
Jaroslava Povšíka v úterý 16. srpna
potvrdila jejich zájem na hledání
cest k vzájemné podpoře společných cílů.
„Touto schůzkou jsme navázali na
spolupráci, kterou nastartoval bývalý
předseda OS KOVO Jaroslav Souček –
nepochybuji o tom, že jsme na dobré
cestě ji úspěšně rozvíjet. Období, které
je před námi, od nás totiž bude vyžadovat extrémní úsilí a jsem přesvědčen, že solidární vztahy mezi našimi
odborovými svazy mohou naprosto
zásadně ovlivnit, nakolik silní a odolní
v jakýchkoli krizích budeme,“ dodává
Roman Ďurčo.

Předseda OS KOVO s Marcelem Pieleszem, zmocněncem OS KOVO za Moravskoslezský kraj, a Jaroslavem
Povšíkem, šéfem odborů Škoda Auto.
FOTO: Odbory Škoda Auto

Oba předsedové jednali o situaci v českém průmyslu i aktuálních problémech
souvisejících s inflací a energiemi. Věnovali se rovněž strategii EU – prosazování uhlíkové neutrality, elektromobility

a s tím související potřeby transformace průmyslu. Předmětem jednání se
stal také konflikt na Ukrajině, jeho vliv na český i tu- více
strana
zemský průmysl i dopady
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na občany České republiky. Schůzky se
rovněž zúčastnil předseda Základní organizace OS KOVO Třinecké Železárny
Marcel Pielesz. Ten se v diskuzi zaměřil
zejména na dlouhodobé, ale i současnou situací nově vyvolané problémy
v ocelářství a přiblížil jejich možná řešení.

„Schůzka s kolegy Jaroslavem Povšíkem
a Marcelem Pieleszem byla velmi věcná a profesionální. Spolupráce a vzájemné vztahy mezi odborovými svazy
a odborovými organizacemi jsou, právě
s ohledem na stále komplikovanější vývoj, mimořádně důležité. Věřím, že toto
byl jen začátek a další spolupráce bude

v budoucnu vedena v korektním duchu
a prohlubována. Myslím, že je zřejmé, že
máme společný cíl, a tím je silný mandát
odborů v České Republice, což je zcela
zásadní pro to, abychom mohli nekompromisně hájit zájmy našich členů,“ upozorňuje na význam tohoto setkání předseda OS KOVO Roman Ďurčo.
(red)

Ivo Kužel: Při jednání nesmí prohrát ani jedna strana
Ve výkonném vedení OS KOVO stanul nově Ivo Kužel, který se do Prahy přemístil z Plzně, kde vedl regionální pracoviště
a mnohá úspěšná kolektivní vyjednávání. V rozhovoru pro časopis Kovák tato jednání připomněl, ale také popsal svou
současnou úlohu, která spočívá v péči o majetek OS KOVO a hospodaření s ním.

hodně zastavil covid. Ale ne vždy zahraniční spolupráce pomůže. Když má
být mateřská firma zrušena a převedena k nám, je to úplně stejné, jako
když to má zrušena u nás a převedena
tam. Vždy chráním to svoje.
Podílel jste se na mnoha
kolektivních vyjednáváních. Jaká
byla jejich atmosféra a jaké jsou
zásady pro úspěšné vyjednávání?
Během těch 16 let, co vyjednávám, je
to zaměstnavatel od zaměstnavatele.
Máte firmu, kam přijedete na jednání
a sedíte jak „u suchánků“, protože vám
nepodají ani vodu. Je to taktika, chtějí
vás vyšťavit a vy místo argumentů myslíte na to, že máte žízeň. Vyjednávání
pak podle toho vypadá. Vidíte, jak k vám
přistupuje zaměstnavatel jako k partnerovi. Svého dodavatele nebo odběratele nenechá nikdy takto sedět. Jde
o to, jak si kdo váží druhé strany. Jsou
i nadstandardní, ale pořád tvrdá jednání. Nezapomenu na firmu Neumatic
CZ. Při prvním jednání byli Němci, majitelé, měli tlumočníka a advokáta. Jednání v kanceláři byla tvrdá, ale poctivá.
Přišel nový jednatel, Čech. Na schůzce
se nás zeptal, co znamená, že zaměstnavatel má zabezpečit podmínky ke kolektivnímu vyjednání. Na příští jednání

nám přišla pozvánka do golfového klubu. V životě jsem tam nebyl. S právníkem jsme si připadali jako v jiném světě. Ředitele jsem se ptal, proč nás sem
pozval. Prý si myslel, že nás ohromí a že
se dohodneme na horších podmínkách. Řekl jsem mu, že může jednání
uskutečnit v Hiltonu, ale že budu tvrdit
to samé. Vždy jsme vše dohodli tak, že
byly obě strany spokojené. Nikdy nesmí
z jednání vyjít jedna strana, která cítí, že
nic nezískala. Obě strany musejí vyhrát,
i když obě trochu ustoupí. Jsou ale také
firmy, které využívají taktiky, jak jednání znepříjemnit. Vědí, že zaměstnanec
chodí jen na ranní, a začnou jednání
v půl třetí, kdy je zaměstnanec po směně a utahaný apod.

Je to z 80 % odlišná práce, než kterou
jsem vykonával. Využít mohu znalost
odborového prostředí a zkušenosti
s manažerskou prací.

Jak nesete přemístění do Prahy?
Musel jsem s tím počítat. Výkon práce je v Praze. Už možnost kandidatury a zvolení počítala s tím, že se budu
muset přesunout. Sjezd mě zvolil
a doufám, že plněním pracovních povinností je nezklamu, že budeme dělat
vše proto, abychom řádně obhospodařovali majetek. To je hlavním posláním mé funkce místopředsedy pro
ekonomiku, i když oficiálně o zařazení
rozhodne předsednictvo. Je pro mě
hodně nového, musím se hodně učit.

Jak se seznamujete s majetkem
OS KOVO, o který máte pečovat?
Majetek svazu je velký a je po celé republice. Se svými zaměstnanci ho objíždím, abych se seznámil se stavem.
Např. jsem byl poprvé ve Špindlerově mlýně v hotelu Clarion. Jestliže je
to náš majetek, musím si ho projít,
seznámit se, jaké jsou zde problémy.
Musím se seznámit s nájemci, protože
hodně majetku pronajímáme, což je
ku prospěchu svazu, protože to nese
finanční výsledky. 
-kad

Předseda OS KOVO Roman Ďurčo
v rozhovoru pro Kovák uvedl, že
odboráři by měli být i manažeři.
Myslíte, že si to uvědomují?
Předsedové základních organizací
nebo členové výborů ZO a seskupení
členů by měli být manažeři, řídící pracovníci, což si někteří stále neuvědomují. Odpovídají za majetek základní
organizace, jsou statutárními orgány.
Ať už zřídíte jakoukoli jednotku, musíte rozhodovat. A čím vyšší funkce, tím
větší pravomoci.

Odborový svaz KOVO
se sídlem v Praze 3, nám. W. Churchilla 1800/2

přijme do pracovního poměru

Místopředseda OS KOVO Ivo Kužel na svém novém působišti.


Jak jste se dostal k práci pro
OS KOVO?
Odešel jsem před tím z firmy, která
mi neplatila a dlužila peníze, já jsem
musel živit rodinu. Když hledáte práci, pak takovou, která vás uživí a zaujme. Nejhorší je, že v té době, kdy
mi nebylo ještě čtyřicet, jsem se na
pohovorech dozvídal, že jsem starý.
Byla to moje první strašná zkušenost
s hledáním práce. Potom jsem narazil
na inzerát OS KOVO, oslovil jsem tehdejšího vedoucího, prošel výběrovým
řízením a nastoupil. V tehdejší době
vám na úřadu práce řekli, že pro vás
vzhledem k vašemu vzdělání a praxi
nic nemají. Mladí personalisté vám říkali, že vše splňujete, jen věk ne. Dnes
si více váží generace, která má zkušenosti, praxi a vzdělání.

Působil jste na Plzeňsku
a Karlovarsku. Má tato oblast
nějaká specifika?
Oblast jsem převzal od svých předchůdců. Blízkost hranic zde situaci
ovlivňovala, i to, že lidé odsud jezdili
pracovat do Německa jako pendleři.
My jsme sice vstoupili do Evropské
unie, ale Němci i další státy na západ
od nás udělali závoru. Báli se, že k nim
od nás začnou jezdit pracovat statisíce lidí. Dne 1. dubna 2004 jsme byli
ve Weidenu na společné besedě, kde
jsme jim říkali, že je špatně, co dělají.
Že tato opatření v rámci Evropské unie
jsou špatná a že na hranicích nebudou
stát tisíce lidí. Pokud to bude nějaké
procento navíc, pak to neohrozí je
ani nás. Shodli jsme se, že to je zbytečné. Postupem let se prokázalo, že

FOTO: Josef Kůta

jsme měli pravdu. Stejně jako se řešily
otázky pendlerů při covidu, příhraniční spolupráce je jiná. Majetek zde
neovládly jen německé firmy. Dnes
jsou Němci v mnoha firmách jen prostředníky. Máme firmy, kde v rejstříku
jsou němečtí vlastníci, ale firmy vlastní Američané, Číňané… Jsou to nadnárodní společnosti. Bavorsko má stejný
počet obyvatel jako Česká republika,
takže pro Plzeň i Karlovy Vary byla výhoda, že jsme mohli jednat se strukturami na naší úrovni. Ve firmách jsme
si pomáhali. Např. firma Grammer působí v Tachově a má pobočky v Mostě,
Žatci a sesterskou firmu v České Lípě.
Matka je v Německu s vlivem čínského
kapitálu. Měli problémy, my jsme je
přijeli podpořit na demonstraci. Snažíme se dělat vzájemná školení, která
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SPECIALISTU PRO EKONOMIKU,
MZDY A KOLEKTIVNÍ VYJEDNÁVÁNÍ
pro Regionální pracoviště OS KOVO Zlín,
Dům Kultury, Gahurova 5265
Přihlášky do výběrového řízení se stručným životopisem
a přehledem dosavadní praxe zašlete nejpozději
do 23. 9. 2022 na adresu: Odborový svaz KOVO,
Nám. W. Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 – Žižkov.
Nebo na e-mail: radejova.vaclava@cmkos.cz.
Bližší informace na tel. čísle: 608 413 331
(vedoucí RP, Mgr. David Šrott)
Všem odpovíme a s vybranými zájemci se rádi setkáme
na RP Zlín v úterý 27. září 2022.
Se všemi poskytnutými osobními údaji bude nakládáno
v souladu se zákonem.
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Právo | JUDr. Marie Stodolová, právnička, Praha

Péče o dítě po rozvodu
Podal jsem k soudu návrh na rozvod manželství a návrh na úpravu poměrů dětí a chci se zeptat,
jaké jsou možnosti péče o dítě a zejména střídavá péče a jak se určuje výše alimentů. Slyšel jsem,
že prý existuje nějaká tabulka o výši alimentů, podle které soud rozhodne.
D. K., Příbram
Vzhledem k tomu, že
jste podal návrh na
úpravu poměrů dětí
pro dobu po rozvodu manželství, tak se
jedná o nezletilé děti. Nejprve je nutné
upravit jejich poměry a poté nastupuje řízení o rozvod manželství, a to buď
jako rozvod nesporný, tj. když manželé
uzavřou dohodu o vypořádání zaniklého společného jmění, v tomto případě
soud nezkoumá důvody rozpadu manželství, nebo rozvod sporný, kdy se
manželé na způsobu vypořádání společného jmění nedohodnou, takže soud
zjišťuje důvody k rozvodu.
Pokud se dotazujete na péči o nezletilé
děti, tedy kterému z rodičů děti připadnou do výchovy a výživy, tak jsou zde
tyto možnosti:
• Výlučná péče jednoho z rodičů –
dítě je svěřeno do péče jednoho z rodičů, druhý rodič má právo na styk dle
dohody, případně dle nařízení soudu.
• Střídavá péče – v péči o dítě se rodiče
střídají v pravidelných intervalech (lze
střídat po týdnech, měsících nebo po
předem daném počtu dní).
• Společná péče – oba rodiče nadále
vykonávají osobní péči o dítě beze
změny.
• Péče osobou odlišnou od rodičů –
dítě může být svěřeno i úplně jiné osobě v případě, že soud s ohledem na
dítě shledá tuto možnost jako nejlepší.
Co posuzuje soud?
Soud by měl vždy jednat v zájmu dítěte.
Bere se tak v potaz nejen přání samotných dětí a jejich vztah k oběma rodičům, jestliže jsou děti mentálně vyspělé
a mohou se vyjádřit zpravidla u dětského psychologa, pokud tento důkaz soud
uzná za nutný, případně vztah k sourozencům, ale také celá řada dalších okolností. Důležité jsou i výchovné schopnosti rodičů, předchozí podílení se na
výchově, zázemí a podmínky, které jsou
rodiče schopni dítěti zajistit, takže i když
v návrhu na úpravu poměrů uvedete, že
požadujete, aby soud svěřil nezletilé děti
do střídavé péče, tak po provedeném řízení nemusí takto rozhodnout.
Výživné slouží k zajištění základních potřeb dítěte. Obecně je cílem také to, aby
dítě mělo stejnou životní úroveň jako

jeho rodiče. Mezi základní potřeby dítěte patří:
• jídlo
• bydlení
• oblečení
• koníčky, zájmové kroužky
• škola (školka) včetně vysoké školy
po dosažení zletilosti
Pokud se jedná o výši výživného, tak:
• O výživném vždy rozhoduje soud. Při
sporech o výživné na nezletilé děti se
ale neplatí soudní poplatky.
• Oba rodiče mají povinnost předložit
soudu své příjmy – buď ze zaměstnání, nebo z podnikání. Z nich pak soud
vychází při stanovení toho, jaká bude
výše výživného na dítě (nebo na děti).
• Výživné, které určil soud, se pak už
dále nedaní – současně se započítává jako příjem při žádostech o různé
sociální dávky.
• Není žádný předpis, který by říkal,
kolik může být minimální nebo maximální výživné. Soud přihlíží k tomu,
jaké byly sociální a majetkové poměry před a po rozvodu. Snahou je, aby
dětem byl zajištěn podobný životní
standard, na jaký byly zvyklé.
• Alimenty má (otec nebo matka) povinnost platit vždy každý měsíc (pokud
soud nerozhodne jinak). Platí se dopředu (tedy ne jako výplata v zaměstnání o měsíc později, ale na začátku
daného měsíce by měla být zaplacená
částka alimentů na daný měsíc).
• Do 18 roků se výživné platí tomu rodiči, který má dítě svěřené do péče.
• Nad 18 roků by se alimenty měly

platit již přímo dítěti (na výživné má
nárok dítě).
• Povinnost platit soudem stanovené
alimenty nezaniká ve chvíli, kdy dítě
ukončí školu. Je vždy nutné podat
k soudu návrh na zrušení vyživovací
povinnosti.
• O výživné může žádat otec či matka
dítěte. Pokud k rozvodu dojde z viny
jedno z nich, může ten druhý u soudu
také žádat o výživné (zvláště v případech kdy se výrazně liší příjmy obou
manželů), v tomto případě se ale již
platí soudní poplatky.
Existuje orientační přehled o výši alimentů, ale pouze obecný a soud tímto
přehledem není vázán.
Věk dítěte
0–5 let
6–9 let
10–14 let
15–17 let
18 a více let

Výživné z čisté mzdy
11–15 %
13–17 %
15–19 %
16–22 %
19–25 %

Pokud se jedná o svěření nezletilých
dětí do výlučné péče jednoho z rodičů, určí se druhému rodiči alimenty
a samozřejmě se přihlíží k jeho výdělkům, zdravotnímu stavu, možnostem.
Pokud druhý rodič dítěte nezaplatil alimenty čtyři měsíce po sobě, je možné na něj podat i trestní oznámení pro
zanedbání povinné výživy. V tomto případě dotyčnému hrozí i nepodmíněný
trest (vězení) a soudy o tom zpravidla
rozhodují velmi rychle. Je to velmi často
důvod k plnění povinnosti.
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Střídavá péče je jednou z forem porozvodového uspořádání péče o dítě. Rodiče
se ve výchově svých společných dětí střídají, a to na základě předem stanoveného rozvrhu. Výchova může, ale nemusí
být rozdělena stejným dílem. Děti mohou
být např. 70 % času v péči jednoho rodiče
a 30 % v péči toho druhého. I u střídavé
péče je poté stanoveno výživné. Záleží samozřejmě na dohodě rodičů (u manželů
nutnost schválení příslušným soudem)
nebo na soudním rozhodnutí.
Pokud oba rodiče disponují podobnými
příjmy a o péči o své dítě se dělí rovným
dílem, může dojít ke zrušení povinnosti
zasílat výživné na dítě druhému rodiči.
Pokud jsou však příjmy výrazně odlišné
nebo dochází k nerovnému rozložení
péče o dítě, výživné je standardně určeno.
Rozhodující je poté příjem rodičů, věk
dítěte, výše nákladů na úhradu jeho
standardních i speciálních potřeb nebo
další vyživovací povinnosti rodičů. Rozhodující slovo má vždy příslušný soud.
Pojem společné péče není v zákoně

nijak specifikován, nicméně právní teorie se shoduje v jeho obsahu. Společná
péče rodičů znamená, že soud nevydá
žádné konkrétní rozhodnutí o svěření dítěte do péče jednoho z rodičů. Ze soudního rozhodnutí pouze plyne, že se dítě
svěřuje do společné péče rodičů. To ve
své podstatě znamená, že rodiče pokračují v neupraveném režimu, kdy nejsou
nastavena žádná pravidla ohledně péče
o nezletilé dítě, výživného či styku. Formálně se jedná o stejnou podobu péče,
kterou měli rodiče mezi sebou zavedenou, než nastala potřeba soudní úpravy.
Jsou-li rodiče schopni se na otázkách
ohledně dítěte shodnout, jedná se
o nejvhodnější způsob úpravy poměrů
dítěte po rozvodu. Rozhodnutí o společné péči totiž nepředstavuje žádný
autoritativní zásah do podoby výchovy
a výživy dítěte a veškeré otázky jsou
nadále řešeny pouze rodiči, což odpovídá běžnému chodu rodinného života
a přirozenému výkonu rodičovské odpovědnosti.

Tato podoba péče rovněž odpovídá
zásadě, že soud by měl do rodinných
vztahů mezi rodiči a dětmi zasahovat
co nejméně a jen v nutných případech,
kdy to vyžaduje zájem dítěte.
Podmínky pro svěření dítěte
do společné péče rodičů
S ohledem na skutečnost, že v tomto režimu péče se musejí rodiče dohodnout
na všech otázkách spojených s nezletilými, nemůže tuto podobu péče soud
svým rozhodnutím rodičům nařídit. Ke
svěření dítěte do společné péče se tak
nyní oproti dřívější úpravě vyžaduje
soud souhlas obou rodičů.
Soud rozhoduje v tomto případě tak,
že schválí dohodu rodičů o společné
péči. Dohodu může soud schválit pouze v případě, že je v souladu se zájmem
dítěte. Z tohoto důvodu by měl soud
alespoň v minimálním rozsahu zkoumat, zda jsou rodiče skutečně schopni
se dohodnout či zda mezi nimi existují
spory týkající se dítěte.

Právo | Ing. Petr Hlavinka, specialista pro ekonomiku, mzdy a KV, RP OS KOVO Olomouc

Začátek a konec dočasné pracovní neschopnosti
Pracuji v třísměnném pracovním režimu. V prosinci 2021 jsem nastoupil na noční směnu v neděli ve
22:00 a skončil v pondělí v 6:00. Takto jsem odpracoval čtyři směny. Při té ze středy na čtvrtek jsem
se již necítil dobře, a ve čtvrtek odpoledne jsem měl dokonce i teplotu. Informoval jsem telefonicky
nadřízeného, že do práce nepřijdu a v pátek navštívím lékaře. Ten mne poslal na PCR test, jehož výsledek jsem se dověděl až v pátek odpoledne a byl pozitivní. V pondělí následujícího týdne mi proto
praktický lékař vystavil e-neschopenku od pátku, protože ji může vystavit pouze tři dny zpětně.
Zaměstnavatel mi na směnu z čtvrtka na pátek nabídl dovolenou, protože jsem se na směnu nedostavil a dočasná pracovní neschopnost začínala až pátkem. Postupoval zaměstnavatel správně?

A. D., Olomouc
Nejprve je dobré upozornit, že dle zákona o nemocenském pojištění může lékař
vystavit rozhodnutí o dočasné pracovní
neschopnosti (tzv. neschopenku) i více
než tři dny zpětně. Musí si však nejprve vyžádat souhlas příslušného orgánu
nemocenského pojištění. Pokud by tedy
praktický lékař této možnosti využil, nevznikl by vůbec tento dotaz.
Obecně platí, že zaměstnanci, který byl
uznán dočasně práce neschopným nebo
kterému byla nařízena karanténa, přísluší v době prvních 14 kalendářních dnů trvání této dočasné pracovní neschopnosti
nebo karantény náhrada mzdy nebo
platu za dny, které jsou pro zaměstnance pracovními dny, a za svátky, za které
jinak přísluší zaměstnanci náhrada mzdy
nebo se mu mzda či plat nekrátí.
Vznikla-li dočasná pracovní neschopnost ode dne, v němž má zaměstnanec směnu již odpracovanou, počíná
období 14 kalendářních dnů dočasné

pracovní neschopnosti pro účely poskytování náhrady mzdy nebo platu následujícím kalendářním dnem.
Má-li zaměstnanec za pracovní den,
v němž mu vzniklo nebo zaniklo právo na náhradu mzdy nebo platu, také
právo na mzdu nebo plat za část pracovní doby, přísluší mu za tento den jen
poměrný díl náhrady mzdy nebo platu
připadající na tu část pracovní doby, za
kterou mu nenáleží mzda nebo plat.
V tomto případě však zaměstnanec na
směnu nenastoupil a neodpracoval ji.
Jelikož se zákon o nemocenském pojištění řídí obecným počítáním času a kalendářní den je od 0:00 do 24:00, měla
by za tu část noční směny z čtvrtka na
pátek, která spadá do doby od 0:00 do
6:00 náležet náhrada mzdy, neboť dočasná pracovní neschopnost počínala
pátkem.
Ta část směny, která spadá do čtvrtka
do doby od 22:00 do 24:00 však není

nijak pokryta. Pokud si zaměstnavatel
se zaměstnancem nedohodne její napracování, měl by tuto neodpracovanou dobu vykázat jako omluvené neplacené volno.
Obdobná situace nastává i při skončení
dočasné pracovní neschopnosti, pokud
končí dnem, kdy by zaměstnanec měl
nastoupit na noční směnu. V tomto případě by v době od 22:00 do 24:00 byla
omluvena nepřítomnost zaměstnance
na pracovišti z titulu dočasné pracovní
neschopnosti, avšak v době od 0:00 do
6:00 by zaměstnavatel již měl zaměstnanci přidělovat práci a zaměstnanec
by ji měl konat. V praxi taková situace
sotva kdy nastane, protože zaměstnavatel si zorganizuje práci tak, aby nahradil zaměstnance po celou směnu.
Dobu od 0:00 do 6:00 pak opět vykáže
jako omluvené neplacené volno, pokud
se nedohodne se zaměstnancem na napracování této doby.
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Právo | Mgr. Eva Pražáková, právnička RP OS KOVO Hradec Králové

Převod zaměstnance na jiné místo
Zaměstnavatel nás chce převádět na jiná pracoviště a pracovní činnosti, kde má volné pozice,
protože na našem místě teď dostatek práce není. Potřebuje nás na jinou práci, a to i mimo druh
práce sjednaný v pracovní smlouvě. Propouštět nechce. Jeho argument je, že podle § 46 ZP na to
právo má, a to minimálně na dobu 21 pracovních dní i bez souhlasu odborové organizace. Je postup
zaměstnavatele správný? Pokud ano a zaměstnanec odmítne, může to být považováno za hrubé
porušení pracovní kázně? Může zaměstnanec dostat vytýkací dopis anebo mu mohou třeba snížit
odměny?
K. H., Dobruška
Úvodem musím upozornit, že zaměstnavatel je povinen
přidělovat zaměstnanci práci podle
pracovní smlouvy (§ 38 odst. 1 písm.
a) ZP). A podle § 40 odst. 2 ZP je zaměstnanec povinen konat práce jiného druhu, než byly sjednány v pracovní smlouvě, jen v případech uvedených
v zákoníku práce.
Převedení na jinou práci (mimo rámec
pracovní smlouvy) je jednostranné právní jednání, které zasahuje do smluvní
volnosti smluvních stran pracovního
poměru. Dochází totiž ke změně druhu
práce sjednaného v pracovní smlouvě
bez souhlasu zaměstnance. O převedení tak rozhoduje výhradně zaměstnavatel a zaměstnanec je povinen, je-li
postup v souladu se zákoníkem práce,
se rozhodnutí zaměstnavatele podřídit.
Jedná se o výjimečné opatření, k němuž
zákoník práce stanovuje důvod a podmínky v § 41 ZP. Z jiných než v zákoně
uvedených důvodů nelze zaměstnance
na jinou práci převést.
Zaměstnance není možné převést na
jinou práci z tzv. provozních důvodů
čili proto, že je potřeba reagovat na výkyv zakázek nebo požadavky zákazníků nebo že na jednom pracovišti není
dostatek pracovních kapacit a jinde je

naopak přebytek. Tento důvod ve výčtu
§ 41 ZP uveden není.
Zaměstnavatel vás odkazuje na znění
§ 46 ZP, které říká, že zaměstnavatel
může převést zaměstnance na jinou
práci, než odpovídá pracovní smlouvě,
v případě zaměstnancova nesouhlasu, pokud je doba převedení delší než
21 pracovních dnů v kalendářním roce,
jen po projednání s odborovou organizací. K tomu doplním, že kratší úseky
se v daném roce sčítají. Toto ustanovení však nestojí v zákoníku práce samostatně. Navazuje na předchozí pravidla
(§ 41 odst. 3 ZP), která pouze doplňuje.
Takže pokud nejsou naplněny podmínky § 41 ZP, nelze ustanovení § 46 ZP
použít.
I v případě, že by věc byla projednána
s odborovou organizací, a případně odborová organizace tento postup odsouhlasila, tak to k možnosti převést nestačí. I tak platí § 41 ZP a jeho pravidla.
Vzhledem k výše uvedenému je nutno
konstatovat, že nelze zaměstnance postihovat za to, že pokyn přemístit se na
pracoviště, které neodpovídá jeho druhu práce, odmítne (neuposlechne). Nelze mu také předat vytýkací dopis ani ho
případně trestat nepřiznáním nějaké
složky mzdy v plné výši. Zaměstnavatel
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musí hledat jinou cestu, jak situaci vyřešit.
Samozřejmě platí, že pokud zaměstnavatel nemůže z nějakého důvodu zaměstnanci přidělovat práci podle druhu
práce sjednaného v pracovní smlouvě,
a zaměstnanec je schopen a ochoten
sjednanou práci konat, jde o překážku
v práci na straně zaměstnavatele (§ 207
až 209 ZP).
Dále je možno se dohodnout se zaměstnancem na změně pracovní smlouvy
(§ 40 odst. 1 ZP). Ale jen v případě, že
zaměstnanec s tímto řešením souhlasí.
Po dohodě obou stran lze uzavřít dodatek k pracovní smlouvě, kterým se mění
druh práce. Doporučuji zaměstnavateli
navrhnout, aby tato změna byla jen dočasná – na určité období. Na dobu, kdy je
zaměstnanec potřeba na tom jiném pracovišti. Pokud se zaměstnanci na současné pozici líbí, bude mít jistotu, že se po
uplynutí doby na své pracoviště zase vrátí. V dodatku pracovní smlouvy by bylo
uvedeno, na jaké období se změna sjednává a že po uplynutí dohodnuté doby
platí opět původní pracovní zařazení.
K tomu dodávám, že v tomto případě se
v rámci mzdy zaměstnance neřeší žádné doplácení v porovnání s původním
průměrným výdělkem. Zaměstnanec je
zařazen na nové pracoviště a mzda mu
náleží podle tohoto nového zařazení.
Pokud by řešení formou dohody o změně druhu práce nepřipadalo v úvahu,
může zaměstnavatel rozhodnout o organizační změně a dát zaměstnanci
výpověď z organizačních důvodů (§ 52
písm. c) ZP), popř. uzavřít se zaměstnancem dohodu o rozvázání pracovního
poměru. V tomto případě náleží zaměstnanci odstupné podle § 67 odst. 1 ZP
(v případě dohody může být odstupné
i vyšší). A po předání výpovědi běží od
prvního dne následujícího měsíce dvouměsíční výpovědní doba. Během této
doby musí zaměstnavatel přidělovat
práci podle pracovní smlouvy. Pokud
ji nemá, je to opět překážka v práci na
straně zaměstnavatele. Vzhledem k této
dvouměsíční době není výpověď operativním řešením.

Jak na energie bez exekucí
Na české domácnosti dopadají velmi vysoké ceny energií. Lze očekávat, že mnoho domácností bude mít problémy je
hradit. Jaké mají být postupy, pokud pro vás budou účty za elektřinu a plyn příliš vysoké? Na pomoc přichází projekt
Energie bez exekucí Institutu prevence a řešení předlužení.

Křižovatka pro pomoc
s energiemi

Energie bez exekucí je iniciativou Institutu prevence a řešení předlužení (IPŘP),
jejímž cílem je navrhnout a prosadit
konkrétní doporučení pro stát, domácnosti, dodavatele energií i firmy a zmírnit negativní dopady energetické krize.
S Institutem na projektu spolupracují
zástupci byznysu, odborné veřejnosti
i neziskové sféry. Web ww.energiebez
exekuci.cz je platformou zmíněných
doporučení a slouží jako návod i rozcestník pro domácnosti, zaměstnavatele, dodavatele energií i stát. Jako hlavní
nástroj se doporučuje příspěvek na bydlení. „Domácnosti, pro něž je zvýšení
záloh krizové nebo obdrží nedoplatek,
který nedokážou pokrýt, mohou zažádat
o příspěvek na bydlení nebo si spočítat,
zda mají nárok na jinou dávku sociální
podpory, např. jednorázovou mimořádnou okamžitou pomoc nebo dávky
hmotné nouze. Na příspěvek na bydlení má nárok podle nových odhadů až
900 tisíc domácností a jeho průměrná
výše je 4100 Kč (tedy nejde o drobné).
Pokud má navíc člověk e-identitu nebo
bankovní identitu či datovou schránku,
je jeho podání možné z pohodlí domova
a výrazně zjednodušené,“ upozorňuje
Gabriela Vondrušová z Institutu prevence a řešení předlužení.

Příspěvek na bydlení je základ

V případě problémů se doporučuje proaktivně komunikovat se svým dodavatelem energií, např. požádat o rozložení
do více splátek. „Spočítejte si, zda splňujete nárok na příspěvek na bydlení,
požádejte o jednorázovou dávku mimořádné okamžité pomoci, podívejte se,
zda nemáte nárok na jinou dávku státní
sociální podpory, sjednejte si splátkový kalendář a proaktivně komunikujte
se svým dodavatelem energií. Začněte
šetřit energií, každý malý krok se počítá. Popřemýšlejte o dlouhodobějších
řešeních, např. o přechodu na obnovitelné zdroje,“ radí Gabriela Vondrušová
z Institutu prevence a řešení předlužení a dodává: „Pokud je to možné, je
potřeba se zaměřit i na dlouhodobější
řešení a usilovat o využití státních podpor pro přechod na obnovitelné zdroje,
zateplení, efektivnější využití odpadní
a dešťové vody či výměnu elektrického
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vytápění za tepelné čerpadlo. Zejména
u tzv. kotlíkových dotací je možné žádat
až 95 % z celkové ceny instalace, takže
jsou dostupné prakticky každému.“ Pokud si člověk neví rady, měl by se obrátit na občanské nebo dluhové poradny.

Hlídejte spotřebu

O energie bychom se měli zkrátka zajímat a nebrat je jako náklad v řádu
několika set, jak tomu bylo doposud.
„V průběhu roku by si domácnosti také
měly pravidelně hlídat svou aktuální
spotřebu, která je výchozím bodem pro
regulaci, a přirozeně přistoupit k energetickým úsporám, které jsou v jejich
možnostech. A určitě, pokud tedy mohou, si navýšit zálohy, aby je na konci
vyúčtování nečekalo nepříjemné překvapení,“ upozorňuje Gabriela Vondrušová.

Úsporný tarif, nebo příspěvek
na bydlení?

Vláda představila také tzv. Úsporný tarif, který získají veškeré domácnosti.

Nemusí se o něj nijak hlásit, získává se
automaticky a peníze se zasílají přímo
dodavateli, který o ně zohlední zálohy
a vyúčtování. „Obáváme se, že stejně
jako jiná plošná opatření pomůže tarif domácnostem, které by mohly krizi
ustát snadněji a lépe, tedy v uvozovkách pomoc nepotřebují, a naopak velmi málo pomůže těm, kteří to opravdu
potřebují. Kdyby byl selektivní jen na
zranitelné skupiny, jako jsou důchodci,
samoživitelé s nízkými příjmy nebo invalidní důchodci, byla by ta částka podpory daleko vyšší, než když se to rozmělní mezi „všechny“. Je zapotřebí, aby
stát dobře stanovil parametry. Co se
týče příspěvku na bydlení, tam je už pomoc a podpora cílená pro domácnosti,
které se v krizi ocitají. Průměrná výše
příspěvku navíc činí něco kolem 4100 Kč
měsíčně, tedy je to zásadní pomoc. Pomoc je zkrátka více zacílená. Nicméně
kdyby byl tarif dobře nastaven, šlo by
v kombinaci s tímto o dobrou pomoc,“
konstatovala Gabriela Vondrušová.

Michaela Kadlecová
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Do nitra elektrárny

IT vychytávky | Josef Kůta, IT specialista OS KOVO

EDGE nové generace
Od roku 2015 uplynulo už velké množství vody a prohlížeč EDGE doznal výrazných změn. V současné době je považován za druhý nejoblíbenější prohlížeč internetu po Chromu. Jakých změn,
vylepšení a zajímavých funkcí za sedm let doznal, si řekneme v dnešních vychytávkách.
Novinky ve vzhledu
Stejně jako každá aplikace ve Windows
11 má i EDGE nový
vzhled. Ještě více používá prvky grafického uživatelského
rozhraní Windows nazývaného Fluent.
Např. rozbalovací kontextová nabídka
nyní obsahuje akrylový poloprůhledný
vzhled. Další vítaný grafický prvek se
nazývá Mica a mění vzhled na základě
barvy okna nebo plochy za ním.
Jednodušší doplňky
Ve Windows 11 se rozšíření a doplňky,
jako jsou motivy, již nestahují z Microsoft Store, ale v galerii na speciální
webové stránce. Přitom lze stále používat doplňky z obchodu Chrome. Instalované doplňky můžete zobrazit nebo
skrýt na horní liště nástrojů prohlížeče
a zvolit, zda mají být aktivní, když používáte anonymní procházení InPrivate
(je dobré je zakázat, protože většina
z nich má přístup ke všem vašim aktivitám při procházení, ať už rozšíření
v tu chvíli používáte nebo ne). Možnost
rozšíření zobrazit svou aktivitu při prohlížení můžete změnit na stránce Spravovat rozšíření. (Obr. 01)
Zabezpečení
EDGE nabízí jasně dané možnosti ochrany osobních údajů. Na druhou stranu čím bezpečnější úroveň

1

2

Chcete tip na zajímavý výlet, který vás zavede na skutečně unikátní místo, kam byste se normálně nedostali? Co
se takhle podívat do nitra některé z našich elektráren a zjistit, jak se vlastně elektřina, o které se dnes tak často
hovoří, vyrábí?
Přečerpávací elektrárna Dlouhé
stráně
Přečerpávací elektrárna má obrovský význam. Dokáže totiž korigovat
výchylky v elektrické síti tak, aby byla
spotřeba vždy stejná jako objem elektřiny, který se do sítě pouští. U nás
takovou elektrárnu najdete na Dlouhé stráni na Jesenicku, kam se můžete vypravit na exkurzi. Jde o jeden ze
sedmi divů Česka. Dopravit se sem
můžete např. lanovkou z nedalekého
ski areálu Kouty. Exkurze vyjde dospělého na 110 Kč, lze navštívit obě
nádrže. Navštívíte podzemí elektrárny, v přednáškovém sále zažijete projekci filmu. Návštěvu si lze rezervovat
na internetové adrese https://www.
dlouhe-strane.cz/strane/exkurze.

a výtvarným řešením. Styl expozice je
akční, interaktivní, nabízí zážitkovou
formu prezentací a využívá vysoce vyspělé audiovizuální technologie, např.
3D zobrazení, virtuální realitu, on-line
měření fotosyntézy živého stromu,
detailní popisy technologie nového
uhelného elektrárenského bloku,
atd. Kapacita informačního centra
pro skupiny je 50 osob. Nový zdroj
Elektrárny Ledvice je i zajímavým cílem pro milovníky rozhleden. Jeho
140 metrů vysoká kotelna je v současné době nejvyšší průmyslovou stavbou na území Česka. Dvě podpůrné
věže kotelny, tzv. ledvická dvojčata,
jsou ještě o něco vyšší. Na vrcholu se-

FOTO: Wikipedia.org, Ajrocket1

soukromí zvolíte, tím méně funkcí
z webů získáte. Ačkoli všechny populární prohlížeče obsahují správce hesel, možnost ukládání by měla být na
vysoké úrovni. EDGE toto ctí dokonale, navíc umožňuje ukládat informace
o kreditních a debetních kartách a nyní
také ukládat a synchronizovat všechny
podrobnosti včetně CVC pro on-line
nákupy v jakékoli instanci EDGE, kterou
používáte. Přestože jsou informace během synchronizace šifrovány, největší
nebezpečí plyne z možnosti zneužít je

někým, kdo se k počítači dostane. Takže jej zamykejte, pokud ho necháváte
bez dohledu.

hned u areálu elektrárny. Zde se dozvíte prostřednictvím počítačových
ukázek a animací, jak funguje jaderná elektrárna. Nově nabité znalosti si
můžete otestovat při zábavném kvízu. Dále zde najdete mnoho modelů
reálných zařízení z jednotlivých částí
elektrárny. Tak si můžete prohlédnout
zblízka jaderný reaktor a zkusit spustit regulační tyče až na jeho samé dno.
Horkou novinkou je unikátní virtuální prohlídka ReakTour. Při ní se stačí
pohodlně usadit v kinosále a nasadit
si speciální brýle, které vás rázem
přenesou do nejzajímavějších a nej
střeženějších míst Jaderné elektrárny
Temelín. Útrobami jaderné elektrárny
provádí zkušený průvodce. Vstup je
zdarma.

Mluvící EDGE
Mimořádně užitečnou funkcí, kterou
snad jiný prohlížeč nemá, je funkce číst
nahlas. Ano, Firefox, Opera a Safari
disponují funkcí pro přehledné čtení,
ale EDGE dokáže přečíst text nahlas
překvapivě přirozeným hlasem. Funkce zvýrazňuje a automaticky posouvá
text, aby pomohla těm, kteří mají potíže se čtením. (Obr. 02)
Chameleon
Některé podniky vytvořily webové
aplikace pro interní použití zaměstnanců, a stále jsou tak odkázány na
využívání Internet Exploreru. Pokud
máte EDGE s Windows 11, můžete se
přepnout do režimu, který napodobuje používání Internet Exploreru pro
tyto starší aplikace, aniž byste museli
tento webový prohlížeč skutečně otevírat. Tento režim však musíte povolit
v nastavení a restartovat prohlížeč.
Když načtete web, který chcete, aby
běžel v „Internet Exploreru“, zvolte
Znovu načíst v režimu Internet Explorer. EDGE navíc umožňuje uložit seznam stránek, které chcete v režimu
automaticky otevřít.

FOTO: geotechnika.cz

Jaderná elektrárna Temelín
V létě se konaly prohlídky útrob elektrárny Temelín, navštívit jadernou
elektrárnu lze ale celoročně. Víte, jak
se řídí jaderný reaktor nebo co se odehrává v mlžné komoře? Zjistit to můžete v jaderné elektrárně s největším
instalovaným výkonem v Česku. Infocentrum Jaderné elektrárny Temelín
najdete na zámečku Vysoký Hrádek

Nejvyšší rozhledna v elektrárně
Ledvice
Infocentrum Ledvice je umístěno
v prostorách administrativní budovy
Elektrárny Ledvice, která leží na úpatí Krušných hor nedaleko měst Bílina a Teplice v Čechách. Infocentrum
je zaměřené na klasickou uhelnou
energetiku a je první svého druhu
v České republice. Nové Infocentrum
je třípodlažní a vyznačuje se výrazným moderním architektonickým
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verní věže je proto prosklená rozhledna s možností vystoupit na ochoz ve
výšce 140 metrů. Na oficiálně nejvyšší
rozhlednu v ČR se lze dostat v rámci
exkurze po předchozí prohlídce Informačního centra klasické energetiky,
které je rovněž jediné svého druhu
v republice. Infocentrum nabízí řadu
interaktivních zážitků včetně 3D filmu o historickém vývoji Země, a tudíž i výrobě elektřiny, nebo detailní
popisy technologie nového uhelného
elektrárenského bloku s možností virtuálního nahlédnutí do jednotlivých
provozů. 
Michaela Kadlecová
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Správné znění tajenky z čísla 13: Klidnou a pohodovou dovolenou přeje redakce. Správně luštil a potřebné štěstí při
losování měl Miloš Kasal z Chvaletic. Blahopřejeme! Získává výhru od vydavatelství Enigma, které připravuje naši křížovku a je
také vydavatelem časopisu Křížovky pro každého, jehož další číslo vychází 30. srpna. Na tajenku z tohoto čísla čekáme do 12. září
2022 na doručovací adrese redakce nebo na e-mailu novakova.miloslava@cmkos.cz.

