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Předseda OS KOVO Roman Ďurčo: Z odborářů se
stávají manažeři
OS KOVO získal po VIII. sjezdu nové výkonné vedení, v jehož čele stojí Roman Ďurčo, známý ocelářský odborový předák.
V rozhovoru, který našemu časopisu poskytl, rozvíjí své vize do budoucna a sdílí také největší výzvy, které nyní stojí nejenom před odboráři.
Pane předsedo, o vás je známo, že jste
léta věrný jedné společnosti. Popište
prosím váš kariérní vývoj.
V roce 1995, po absolvování vojenské
základní služby, jsem nastoupil do společnosti Vítkovice Steel, tehdy to byla
ještě státní firma. V této společnosti jsem dodnes, jsem členem dozorčí
rady. V roce 1998 jsem nastoupil do
odborové organizace jako úsekový
důvěrník. Potom jsem převzal celý
úsek ocelárny jako předseda dílenského výboru. Od roku 2012 jsem byl
zvolen do závodního výboru jako místopředseda organizace a od roku 2015
jsem se stal předsedou odborové organizace ve společnosti Vítkovice Steel.
S tím bylo spojeno i další působení
v tomto regionu, kde jsme se sdružovali v odborové centrále, takže jsem
vyjednával kolektivní smlouvu v šesti dalších firmách. Tam se začal odehrávat můj příběh, který mě vynesl do

čela hutnické odvětvové sekce. Díky
tomu, že jsem se angažoval v odborech
v hutním průmyslu, který navazoval
na hutnickou odvětvovou sekci, které
jsme byli naše společnost členem, si
mě kolegové vybrali do svého středu.
Na to je navázaná další struktura, Rada
sekcí. V některých oborech v OS KOVO
působí sekce, které Rada sekcí zaštiťuje.
Má na starosti automobilový průmysl,
hutní, metalurgický, školáky, letecký…
Kolegové si mě opět vybrali jako předsedu, takže jsem přebral agendu všech
sekcí, z toho vyplývá i mé působení ve
strukturách Industriall. Stal jsem se členem výborů pro ocel, pro železné kovy
a pro sociální dialog. Díky tomu bych
chtěl do OS KOVO přinést průmyslový
pohled. Jsem z Ostravy a nerad moc
dlouho mluvím, radši mluvím krátce
a jdu na věc, samozřejmě je v tom trochu nadsázky. Jsem ráznější, nemám
rád hodinové debaty o ničem, aby se
nakonec rozhodlo úplně jinak.

Nový předseda OS KOVO Roman Ďurčo vystoupil na VIII. sjezdu
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Jaké jsou vaše vize v OS KOVO?
Chtěl bych, aby byl Odborový svaz KOVO
pořád největší, abychom si udrželi členskou základnu, ne-li ji rozšiřovali, to je
priorita a měla by být pro každého předsedu, když někde působí. Děláme to pro
lidi, bez nich to nepůjde. Chci, abychom
byli finančně stabilní a abychom nebyli
závislí na členských příspěvcích, protože už dnes nedosahují stoprocentního
naplnění rozpočtu, takže musíme být
šikovní, peníze investovat a musíme si
vydělat na provoz celého svazu. Chtěl
bych, aby o nás bylo hodně slyšet. V minulosti nebyl odborový hlas OS KOVO
tak slyšet, jako je slyšet hlas ČMKOS, ale
myslím si, že se nám to postupem podaří, že bude OS KOVO více vidět.
Co vás vedlo do odborů?
Tím, že jsem dělal v hutní společnosti,
tak nejenom já, ale i kolegové kolem
mě jsme chtěli přispět do toho mlýnku kolektivního vyjednávání. Podmínky
měli oceláři docela těžké, chtěli jsme
něco změnit – v kolektivní smlouvě,
v právech zaměstnanců, v různých
benefitech. Čerpali jsme i z jiných firem
z okolí, informace jsme si předávali. Ne
vždy jsme cítili, že kolegové z odborů
dokážou získat ty výhody, které mají
i v jiných ocelárnách. To byl prvotní
důvod, chtěl jsem zlepšit pracovní podmínky. V odborech jsem se stal úsekovým důvěrníkem a začal jsem se starat
o jednu směnu, dělali jsme na čtyři směny. Začal jsem se více zajímat o odborové dění, o to, jakým způsobem probíhá
kolektivní vyjednávání, jakým způsobem se řeší, pokud se zaměstnanci stane bezpráví, když nedostane pořádné
pomůcky BOZP.

pokračování na str. 2
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pokračování ze str. 1

Můžete porovnat pozici odborů v devadesátých letech a dnes?
Před rokem 1989 měly odbory silnější pozici, než mají teď, ale postupem
času, jak se společnost vyvíjí, i odboráři se vyvíjejí. Ve velkých nadnárodních
společnostech jsou odboráři členové
národních a dozorčích rad společností
a pomalu se z nich stávají manažeři.
Dnes to dělají kluci, kteří umí jazyky,
kteří musí být více angažovaní v ekonomice. Dřív to byla spíš politická funkce,
dnes bych to přirovnal více k manažerské funkci.

energie svými výrobky, ani lidé nebudou schopni splácet energie ze svých
výplat. Pro mě je úkolem zabezpečit
zaměstnance, abychom pokryli co možná největší díl inflace při kolektivním
vyjednávání, dále tlačit na vládu, aby
něco dělala a pomohla ochránit občany
i český průmysl. Všichni mají méně zakázek, musí omezovat částečně výrobu,
protože ceny se mnohonásobně zvedly
a oni nejsou schopni to pokrýt z vlastních nákladů. Máme velké obavy a beru
to jako velkou výzvu.

Jaké úkoly jsou před OS KOVO?

Jste Ostravák. Jak nesete stěhování
do Prahy, které je spojené s výkonem
této funkce?

Kromě udržení členské základny je
před námi spousta výzev. Firmy se
dnes nacházejí v těžké situaci, zároveň
i zaměstnanci, týká se to všech, všichni
platíme energie. To, jak je vysoká inflace
a ceny energií, to nás ohromně omezuje. Pokud si firmy nedokáží vydělat na

Byla by to pro mě změna, kdybych začal
úplně od nuly, ale tím, že jsem byl v sekcích a ve výborech, jsem byl často v Praze. Takže to plynule přešlo v to, že zde
budu trávit mnohem více času. Není to
úplně zásadní. Prahu mám rád a líbí se
mi. Jinak bych sem nešel. 
-kad

Podle Romana Ďurčo je hlavním úkolem
zabezpečit zaměstnance. 
FOTO: Josef Kůta

Mladí kováci v létě nezahálí
Léto je čas dovolených, mladí kováci přesto uspořádali hned několik podnětných setkání, při kterých šlo o sport, ale
také o tolik potřebné sebevzdělávání.
Wakeboarding je stále populárnější,
vleky najdete u stále většího množství
vodních ploch. Dne 24. července se
v Ski&Wake Resortu Těrlicko uskutečnil Wakeboard Day, na kterém si mohli mladí zaměstnanci tento zajímavý
sport vyzkoušet za pouhý registrační
poplatek 200 korun. O tom, že rozjet
se ve vleku na prknu po vodní hladině
není nic jednoduchého, se přesvědčilo ten den mnoho mladých kováků.
Členové Komise mladých OS KOVO

se zúčastnili vzdělávacího kurzu K15
„Změna je život“. Pod vedením lektorky Mgr. Jitky Štádlerové rozvíjeli své
kompetence a dovednosti. Vytvořili
si vazby na kolegyně a kolegy z jiných
regionů a ve volném čase si vyměňovali
zkušenosti s činností odborů ve svých
firmách. Předseda komise mladých
Lukáš Greiner by tato školení každému
doporučil: „Je to velmi dobrá zkušenost, projít si aspoň jedním vzdělávacím kurzem.“
-kad

Předseda OS KOVO začal návštěvy regionálních
středisek
Nový předseda OS KOVO Roman Ďurčo
zahájil návštěvu regionálních pracovišť
OS KOVO, takto hodlá postupně navštívit každé regionální pracoviště. Romana
Ďurča doprovází nový místopředseda
Ivo Kužel, se kterým navštíví regionální
pracoviště v našich krajích a budou se
zajímat o dění v regionech.
Předseda Roman Ďurčo se do regionů
vypravil hned na začátku svého funkčního období. Dobře si uvědomuje jejich

význam. „Regionální pracoviště jsou nutnou součástí OS KOVO. Plní významnou
roli v jednotlivých regionech od pracovně
právní oblasti přes BOZP a zajišťují servis členům a seskupením členů OS KOVO.
Organizují jednotlivá školení v regionech, pomáhají členům ve vedení účetnictví a pomáhají nebo sama dojednávají kolektivní smlouvy,“ uvedl a dodal:
„Pevně věřím, že se mi do konce roku
podaří navštívit všechny regiony.“  -kad
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OS KOVO vyhlásil stávkovou pohotovost
v MEGATECH Industries Hlinsko
Stávkovou pohotovost vyhlásila ZO OS KOVO ETA a.s. Hlinsko dne 13. 7. 2022, a to na časově neomezenou dobu. Důvodem je ukončení výroby v této lokalitě. „S ohledem na skutečnost, že MEGATECH Industries Hlinsko s.r.o. již převedl
část výroby ze závodu Hlinsko do Jablonce a nadále chce převádět výrobu Tesla do Brna, vyhlašuje výbor Základní
organizace OS KOVO ETA a.s. Hlinsko časově neomezenou stávkovou pohotovost,“ uvedla Alena Šírová, předsedkyně
ZO OS KOVO ETA a.s. Hlinsko.
Zaměstnavatel MEGATECH Industries
Hlinsko s.r.o. již v dubnu letošního
roku převedl část výroby z Hlinska
do Jablonce. „Při jednání se zástupci
odborové organizace dne 14. 4. 2022
management
společnosti
vyjádřil
garanci vedení MEGATECH, že se jedná
o pomoc závodu v Jablonci a nebude
tímto krokem ohrožena zaměstnanost
v závodě v Hlinsku. Zásadním způsobem se odborová organizace ohrazuje
proti dalšímu přesunu výroby, a to Tesla do Brna. Tímto krokem jsou ohrožena pracovní místa v Hlinsku i existence
samotného závodu v Hlinsku,“ prohlásila Alena Šírová. Na nedávném jednání se ale odborová organizace dozvěděla, že je o zániku závodu v Hlinsku
již rozhodnuto, a to k 31. 12. 2023.
Vedení společnosti prezentovalo ústně
sociální plán pro pomoc zaměstnan-

cům, který ZO OS KOVO neakceptovala.
Na jednání byl přítomný také vedoucí
Regionálního pracoviště OS KOVO Hradec Králové Rudolf Procházka. „Ještě
jsem nezažil, aby zaměstnavatel prezentoval sociální program jako hotový
a takovouto formou. OS KOVO požádal
zaměstnavatele, aby plán předložil
v písemné formě. Pro odbory bude
sloužit k zahájení jednání, díky kterému
hodláme dosáhnout spravedlivý sociální plán pro všechny postižené zaměstnance. Dále jsme důrazně zaměstnavatele upozornili, že pokud nechce
zbytečný střet s OS KOVO, aby svůj plán
neprezentoval zaměstnancům dříve,
dokud na sociálním plánu nedojde ke
shodě s odborovou organizací,“ uvedl.
Odborová organizace vyzývá MEGATECH ke společensky odpovědnému
jednání. „V případě, že svůj záměr

převedení výroby Tesla ze závodu Hlinsko do závodu Brno vedení MEGATECH
nepřehodnotí, odborová organizace
vypoví sociální smír a přistoupí k dalším
stávkovým akcím, které jsou v souladu
s oprávněnými zájmy zaměstnanců. Za
tuto situaci nese plnou odpovědnost
vedení MEGATECH,“ konstatovala Alena Šírová.
Společnost MEGATECH se zabývá výrobou automobilových komponent. Jejími zákazníky jsou výrobci automobilů.
Závod v Hlinsku byl založen v roce 1943
jako ESA Hlinsko, v roce 1957 byl sloučen s podnikem Elektro Praga. Toto
působiště je nyní známé pod jménem
MEGATECH Industries Hlinsko s.r.o.
Společnost MEGATECH v současné
době vyrábí v pobočkách v Brně, Hlinsku, Jablonci a Plzni.

-kad

ŽĎAS slaví, OS KOVO se účastní
Česká strojírenská firma ŽĎAS slaví
70 + 1 rok svého provozu. Oslavy se měly uskutečnit již loni, ale kvůli koronavirovým opatřením proběhnou až letos.
Na Den ŽĎASu se chystá také OS KOVO.

V srpnu 1951 se uskutečnila první tavba a ŽĎAS zahájil svoji výrobu, což si
žádá pořádnou oslavu. „Začínáme již
v pátek večer 26. srpna, a to koncertem
skupiny Jelen na Farských humnech.

V sobotu 27. srpna dopoledne se pak
po třech letech konečně brány společnosti otevřou, a vy si tak budete moci
konečně opět prohlédnout naše provozy,“ slibují organizátoři. 
-kad

Správce do chaty Říp, Jetřichovice u Děčína (www.chata-rip.cz)
Na období listopad 2022 – říjen 2023 hledáme do penzionu správce nebo manželskou dvojici.
Hlavní sezóna je květen – říjen. Nejlépe z kraje Ústeckého nebo Libereckého.
Jde o práci na dohodu, obnáší běžné údržbářské práce v penzionu a péči o pozemek, předávání klíčů od pokojů.
Správce má k dispozici bezplatně byt 1+1.
Ostatní informace na tel. 416 823 388 (9–15 hod.) nebo mail: bartosova.irena@meva.eu
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Bydlení | JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR

Nájem v rodinném domě
Prosím o radu. Bydlíme v rodinném domě (já, manžel a dvě dcery) již 25 let spolu s manželovými rodiči. Manžel má rozvedenou sestru, které se rodiče snaží všemožně pomáhat, a my máme silný pocit,
že jim tu překážíme a oni by tu raději bydleli s ní. Nikdy od nás nechtěli peníze na údržbu domu ani
nic jiného, kromě platby inkasa. Chtěla bych vědět, zda nás mohou bez náhrady bydlení či finančního odškodnění vystěhovat, jelikož oni jsou vlastníky a my pouhými nájemníky (bez smlouvy).

K. M., Znojmo
Nevzniklo vám nájemní právo k bytu
v domě rodičů. Jako rodinným příslušníkům vlastníků domu vám vzniklo
takzvané odvozené právo na bydlení.

Sdílíte s vlastníky rodinného domu
společnou domácnost. Jen vlastníci
rodinného domu mají právo rozhodnout o tom, s kým budou tuto společnou domácnost sdílet, s kým budou

nadále bydlet a jak se svým vlastnictvím naloží.
Žádnou povinnost ve věci zajištění
bytové náhrady či odstupného vůči
vám nemají.

Bydlení | JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR

Bezbariérový byt
Mohu požádat o změnu nájemní smlouvy na byt, aby po bezbariérových úpravách, na které jsem dostala peníze od
státu, byl uznán jako byt zvláštního určení a nezvedalo se mně nájemné? Jsem ZTP/P a upoutaná na vozík a žiji pouze
z invalidního důchodu.

K. M., Dobruška
Začneme od konce. Co jsou to byty
zvláštního určení? Odpověď nalezneme v § 2300 občanského zákoníku
(zákon č. 89/2012 Sb., v platném znění).
Bytem zvláštního určení je:
- byt určený pro ubytování osob se
zdravotním postižením, nebo
- byt v domě se zařízením určeným
pro tyto osoby, nebo
- byt v domě s pečovatelskou službou.
Je-li pronajat byt splňující shora uvedená kritéria, vznikne nájem bytu
zvláštního určení. Důležitá je pak skutečnost, že je byt k tomuto účelu určen
na základě veřejnoprávních předpisů
(stavebních předpisů).
Nájem bytu zvláštního určení má
následující specifika:
- nájemní smlouvu lze uzavřít jen
na základě písemného doporučení
toho, kdo takový byt svým nákladem zřídil, nebo jeho právního
nástupce,
- u bytů zvláštního určení nedochází
k přechodu nájmu,
- nájem bytu zvláštního určení lze
vypovědět jen s předchozím souhlasem toho, kdo takový byt svým
nákladem zřídil, popř. jeho právního nástupce.
Smlouvu o nájmu bytu zvláštního

určení může pronajímatel uzavřít jen
na základě písemného doporučení
toho, kdo takový byt svým nákladem
zřídil, pokud si to vyhradil. Pokud byl
byt zvláštního určení zřízen ze státních
prostředků nebo stát na jeho zřízení
přispěl, lze tuto smlouvu uzavřít jen
na doporučení obecního úřadu obce
s rozšířenou působností, který si před
vydáním doporučení vyžádá vyjádření krajského úřadu. Těmi státními
prostředky jsou míněny dotace státu přímo určené na vybudování bytů
zvláštního určení. Váš byt je bytem
nájemním zřejmě ve vlastnictví obce

a sociální odbor vám podle zákona
č. 329/2011 Sb., v platném znění,
poskytl příspěvek na úpravu bytu (bezbariérové WC a koupelna). Proto se
domnívám, že vaši nájemní smlouvu
nelze změnit na byt zvláštního určení.
Pro vyřešení vašeho hlavního problému, tj. nenavyšování nájemného, by
bylo možné jednat s obcí o „sociálním“
bytu. Upozorňuji však, že než začnete jednat, bylo by dobré se seznámit
s pravidly ohledně „sociálních“ bytů.
Pravidla má totiž každá obec jiná
a někde se o prvku sociálním nedá
vůbec hovořit.



FOTO: Pixabay
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Bydlení | JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR

Prodej poloviny domu
Koupili jsme ideální polovinu okálu. Nyní ji chceme prodat a nastaly komplikace. Kupující si požádal o půjčku od
banky a ta požaduje ručení tímto bytem. Okál se musí rozdělit na katastrálním úřadu na dvě bytové jednotky. Zjistili
jsme, že spolumajitelka nemá dokončené majetkoprávní vypořádání po rozvodu před pěti lety. Původní rozhodnutí
je neplatné, protože je starší než tři roky a musí s manželem požádat o nové. Nechali jsme na naše náklady vypracovat právní rozhodnutí, které musí podepsat oba manželé. To se podařilo po několika měsících a další podání zase
vázne – prostě sousedka náš prodej bojkotuje. Kupující již také zaplatil odhadce a právníka, ale prodej není možný
bez vyřízení dokladů druhého majitele okálu. Prosíme o radu. Jak můžeme donutit spolumajitele, aby dokončil své
majetkoprávní vypořádání?
P. M., Chomutov
Rozumím-li vašemu dotazu dobře,
dohoda o vypořádání společného jmění manželů ohledně předmětné nemovitosti (okálu) dosud nebyla zapsána
u příslušného katastrálního úřadu,
protože návrh nebyl podán. Doporučuji vám, když už jste tolik vyřídili za
spolumajitelku, vypracujte návrh na
vklad uvedené dohody o vypořádání
společného jmění manželů, dejte jej
jí nebo bývalému manželu podepsat
a doručte vše, tj. návrh na vklad a jedno vyhotovení originálu dohody o zrušení a vypořádání společného jmění
manželů k nemovitosti, na příslušný
katastrální úřad. Na návrhu na vklad se
podpis neověřuje. Návrh na vklad si
nalezněte na internetových stránkách
Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního, vyplňte jej, vytiskněte, nechte podepsat alespoň jedním

z účastníků návrhu a doručte na příslušný katastrální úřad. Katastrální
pracoviště zapíše vznik, změnu nebo
zánik vlastnického nebo jiného věcného práva vkladem do katastru nemovitostí až na základě pravomocného
rozhodnutí katastrálního pracoviště
o povolení vkladu. V případě přijetí návrhu na vklad vlastnického práva, jehož
přílohou je příslušná dohoda o vypořádání společného jmění manželů, zašle
katastr nemovitostí všem účastníkům
řízení doporučený dopis do vlastních rukou. V něm bude oznámení, že
katastr nemovitostí návrh na vklad přijal a vyzve každého z účastníků k vyjádření. Každý tak má možnost se do 15
dní odvolat. Zároveň katastrální úřad
vloží do katastru nemovitostí na 20 dní
tzv. plombu (s nemovitostí se nesmí po
tuto dobu „hýbat“). V ideálním případě
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je 21. den zapsán nový vlastník nemovitosti. Nejpozději musí katastrální
úřad rozhodnout do 30 dní.
Správní poplatek u podání návrhu na
vklad činí 2 000 Kč.

Bydlení | JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR

Jak podnajímat
Jsem vážně nemocná a před nedávnem jsem ovdověla. Žiji z vdovského důchodu a podpory v nezaměstnanosti. Mám
předdůchodový věk a nikdo mne nechce zaměstnat. Obdržela jsem oznámení pronajímatele o zvýšení nájemného.
Když zaplatím nájemné, nebudu mít na živobytí. Napadá mne jediné řešení. Chci se nastěhovat ke kamarádce a byt
budu pronajímat. Je to možné?

K. S., Praha 5
Nejdříve se obraťte na sociální odbor
příslušného městského úřadu, zda
nesplňujete podmínky pro vznik nároku na příspěvek na bydlení, popřípadě pak i na doplatek na bydlení.
Příspěvek na bydlení je dávkou státní sociální podpory podle zákona č. 117/1995
Sb., ve znění pozdějších předpisů. Touto dávkou stát přispívá na náklady na
bydlení rodinám a jednotlivcům s nízkými příjmy, bez ohledu na to, zda jde
o byt obecní, družstevní, v soukromém
vlastnictví nebo bydlení ve vlastním domě. Nárok na příspěvek na bydlení má
vlastník či nájemce bytu, jestliže 30 %
(v Praze 35 %) příjmů rodiny nestačí

k pokrytí nákladů na bydlení a zároveň
těchto 30 % (v Praze 35 %) příjmů rodiny je nižší než příslušné normativní
náklady stanovené zákonem. Doplatek
na bydlení upravuje zákon č. 111/2006
Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění
pozdějších předpisů, řeší nedostatek
příjmu k uhrazení nákladů na bydlení
tam, kde nestačí vlastní příjmy osoby
či rodiny včetně příspěvku na bydlení
ze systému státní sociální podpory.
Pokud chcete byt dále podnajímat,
je třeba zdůraznit, že dát byt do podnájmu třetí osobě, aniž vy sama byste
v bytě bydlela, můžete jedině se souhlasem
pronajímatele.
Občanský

zákoník podnájem bytu řeší v § 2275.
Pokud byste uzavřela podnájemní
smlouvu s třetí osobou bez souhlasu
pronajímatele a vy sama v bytě nebydlela, bylo by toto vaše počínání považováno za hrubé porušení povinností
nájemce a byl by dán výpovědní důvod
nájmu bytu.
Nevím, jak velký je váš byt, ale je
možné, pokud byste v bytě dále bydlela, aby s vámi bydlela další osoba
a pomáhala vám s placením nájemného a služeb spojených s bydlením.
V tomto případě nemusíte mít souhlas
pronajímatele. Pouze nahlásíte další
osobu v bytě.
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Právo | Mgr. Petra Behancová, právnička RP OS KOVO Brno

Tak trochu jiná dovolená…
V polovině letních prázdnin nám do rodiny přibude nový člen. Na miminko se všichni těšíme
a já bych rád po příchodu maminky z porodnice zůstal několik dní s nimi doma. Je pravda, že pro
tento účel si můžu vzít otcovskou dovolenou?
M. H., Brno
V rámci odpovědi na
vaši otázku můžeme
začít už příchodem
dítěte na svět. K převozu manželky do
porodnice, stejně jako na cestu zpět,
vám zaměstnavatel poskytne volno
na dobu nezbytně nutnou, a to s náhradou mzdy. Na přítomnost u porodu se pracovní volno také vztahuje,
ale už nebude placené.
Otcovská poporodní péče jako jedna z dávek nemocenského pojištění byla u nás zavedena od počátku
r. 2018. Nejprve v délce sedmi dnů,
následně s účinností od 1. 1. 2022
došlo k jejímu prodloužení na dva
týdny. Právní úpravu otcovské obsahuje zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění v platném znění.
Tato dávka nahrazuje výpadek příjmu
čerstvým tatínkům, kteří chtějí bezprostředně po narození dítěte zůstat
doma a zapojit se do péče.
Základní podmínkou pro přiznání
otcovské je účast na nemocenském
pojištění. To je součástí sociálního
pojištění, které za každého zaměstnance v klasickém pracovním poměru hradí zaměstnavatel. Dávku tedy
správa sociálního zabezpečení přizná tomu, kdo je v den nástupu na
otcovskou zaměstnaný.
Pokud by váš pracovní poměr skončil
ještě před narozením dítěte a stal jste
se nezaměstnaným, nebudete podmínku pojištění splňovat, a v důsledku toho nebudete mít na otcovskou
nárok. Pro čerpání otcovské totiž
neplatí ochranná 180denní lhůta po
skončení zaměstnání, jako je tomu
u mateřské.
Vedle účasti na nemocenském pojištění úředníky také zajímá, jestli o otcovskou žádá muž, který je na matrice
zapsaný jako otec dítěte. Ani manžel
matky dítěte totiž na dávku nedosáhne, pokud ho úřad nemá vedeného
jako otce. Naopak otec dítěte si může
o otcovskou požádat, přestože s matkou dítěte nejsou manželé.
Podpůrčí doba, tj. doba poskytování dávky, činí 14 kalendářních dnů
a začíná nástupem na otcovskou. Ten
nastává dnem, který si určíte v období

šesti týdnů ode dne narození dítěte. Otcovskou nelze čerpat přerušovaně, ale také ji nemusíte vyčerpat
celou. Je možné si vzít jen několik dní
z celkových možných čtrnácti.
V případě, že dítě bude během prvních šesti týdnů hospitalizováno, lhůta pro čerpání otcovské se o počet dnů
hospitalizace prodlužuje. Typickou
situací je umístění miminka v inkubátoru nebo jiné zdravotní komplikace.
V takovém případě se můžete sám
rozhodnout, jestli si otcovskou budete
chtít vzít i během hospitalizace, nebo
jestli počkáte, až bude dítě doma.
Nepřijdete tedy o nárok na dávku po
šesti týdnech od porodu bez ohledu
na uvedené omezení.
O výplatu dávky je potřeba požádat,
a to prostřednictvím formuláře Žádost
o dávku otcovské poporodní péče.
Na vás bude vyplnění přední strany dokumentu a předání formuláře
zaměstnavateli. Ten na konci čerpání
vyplní druhou stranu a tiskopis odešle
na Českou správu sociálního zabezpečení. Následující měsíc vám správa
sociálního zabezpečení vyplatí dávku
na bankovní účet nebo složenkou.
Vzhledem k tomu, že při pobírání
otcovské nebudete pracovat a zákoník
práce pro tento účel nestanoví žádné
speciální volno, zpravidla požádáte
zaměstnavatele o poskytnutí rodičovské dovolené podle § 196 ZP.
Výše otcovské činí 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu za
kalendářní den.
Denní vyměřovací základ se u otcovské zjistí tak, že se započitatelný příjem, tj. veškerý příjem podléhající
odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti – nejčastěji se bude
Hrubá mzda
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jednat o úhrn hrubé mzdy za kalendářní měsíce zúčtovaný v rozhodném
období (zpravidla období 12 kalendářních měsíců před kalendářním
měsícem, ve kterém zaměstnanec
nastoupil na otcovskou) – dělí počtem
„započitatelných“ kalendářních dnů
připadajících na toto rozhodné období.
Takto stanovený denní vyměřovací základ podléhá redukci, která se
u otcovské provede tak, že částka
do první redukční hranice se počítá
100 %, z částky nad první redukční
hranici do druhé redukční hranice
se počítá 60 %, z částky nad druhou
redukční hranici do třetí redukční hranice se počítá 30 % a k částce nad třetí redukční hranici se nepřihlíží. Výši
redukčních hranic platných od 1. 1.
kalendářního roku vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ve Sbírce zákonů sdělením.
Redukční hranice od 1. 1. 2022 činí:
redukční hranice 1 298 Kč
redukční hranice 1 946 Kč
redukční hranice 3 892 Kč
Otcovská dle příjmu
Pro názornost vypočtená dvoutýdenní otcovská u vybraných příjmů dle
výpočtové formule roku 2022:
Dvoutýdenní otcovská

20 000 Kč		

6 454 Kč

30 000 Kč		

9 674 Kč

40 000 Kč		 12 838 Kč
50 000 Kč		 14 770 Kč
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Jak reklamovat letenky?
Po covidové pauze se letos cestuje ostošest. Hotely, pláže a pamětihodnosti praskají ve švech, stejně jako letiště.
Létání letadlem letos bohužel přináší příliš mnoho nepříjemných překvapení, lety se ruší nebo nabírají obrovská
zpoždění. Co v takovém případě můžete dělat?
Rozhodli jste se, že si letos na dovolenou zaletíte? Připravte se jednak na
to, že kvůli zdražení pohonných hmot
budou letenky několikanásobně dražší
než vloni, a dále na to, že se z létání stalo určité dobrodružství. Šance, že právě váš let zruší, je totiž poměrně velká.
Připravte si tedy pevné nervy a raději
dopředu zjistěte, jaké jsou vaše možnosti. Letenky se dnes naprosto běžně
kupují online. Vyhledáte si termín letu,
vyplníte potřebné údaje a letenku poté
uhradíte. Na e-mail vám vzápětí přijde potvrzení rezervace s rezervačním
kódem. Letenku nemusíte tisknout,
stačí se dostavit na přepážku check-inu
s pasem či jiným platným dokladem,
případně se odbavit online a na vstupu
do letiště se prokázat QR kódem, který se vygeneruje, například v mobilním
telefonu.
Přes srovnávače ne
Letenky si můžete zakoupit buď na
webových stránkách aerolinek, případně využít nejrůznější „srovnávače“ letenek, které vám jednak dokáží
vyhledat návazné spoje a jednak
mohou nabízet jedny letenky na stránkách různých zprostředkovatelů za
různé ceny. Nedoporučujeme vám zde
letenky nakupovat, i když by byla jejich
cena nižší než na oficiálních stránkách
letecké společnosti. Pokud by se totiž
váš let nekonal nebo měl zpoždění,
bude pro vás mnohem těžší domoci se
nápravy. Zprostředkovatelé jsou totiž
většinou anonymní stránky, na kterých
není prakticky žádný kontakt, žádná
e-mailová adresa či telefon, kde byste
se mohli skutečně s někým domluvit.
Maximálně se dovoláte do call centra, kde budete muset komunikovat
s někým s velmi špatnou angličtinou,
což vám také nepomůže. Letenky si
kupujte tedy výhradně na stránkách
leteckých společností.

obdržíte většinou přístup k formuláři, do kterého zadáte číslo rezervace
a vyberete si, jak chcete situaci řešit.
Připomeňme, že pokud jste letenky
kupovali přes prostředníka, o tuto možnost přicházíte, neboť rezervaci vytvořil
prostředník a jen jemu jsou dostupné
tyto možnosti. Připomeňme také, že
nízkorozpočtové aerolinky využívají
k prodeji letenek výhradně internet.
Není možné je nikde kontaktovat osobně, nedisponují adresou, kam můžete
napsat, dokonce ani e-mailovou adresou, na kterou by vám někdo mohl
odpovědět. Pokud aerolinky nabízejí
infolinku, bývá zpoplatněna značnou
částkou a komunikace je výhradně
v angličtině. Formulář tedy bývá zpravidla jedinou možností, jak s leteckou společností komunikovat. Pokud
nebude letecká společnost nebo prostředník nijak reagovat, pak je další
možností platbu online reklamovat
u vaší banky.
Kompenzace
Vedle vrácené ceny letenky máte nárok
také na kompenzaci. Cestující má
nárok na odškodnění v případě, že za
zpoždění nebo zrušení letu mohl pří-

mo letecký dopravce. Pokud však to je
z důvodu tzv. vyšší moci (počasí, stávka
letištního personálu apod.), pak nárok
na kompenzaci nevzniká. Tato pravidla udává zákon, který schválil evropský parlament. Na kompenzaci mají
nárok všichni, kdo cestují po Evropské
unii, ale i tehdy, pokud z Evropské unie
odlétají do jiných států. Kompenzace se liší podle délky letu. Pokud jde
o let do 1 500 kilometrů, pak je to
250 eur, let do 3 500 kilometrů 450 eur
a nad 3 500 kilometrů 600 eur. Žádost
o kompenzaci může vznést cestující
sám, případně může využít firem, které
se odškodněním od leteckých společností zabývají: „Každou žádost posuzujeme individuálně, u všech žádostí
posuzujeme základní kritéria, jako jsou
opravdové zpoždění, které dokážeme
určit na minuty, důvod zpoždění (počasí, stávka, nedostavení se posádky
k odletu a tak podobně). Poté začínáme komunikovat s leteckou společností. Samozřejmě přes naše stránky si
může žádost o kompenzaci zadat každý, i když neví, zda mu tam nárok vznikl. Naše společnost klientovi odpoví a
vysvětlí, zda tam nárok je či není,“ uvedl
Lukáš Rozumný ze společnosti Click2claim. 
Michaela Kadlecová

Jaké jsou možnosti?
Pokud letecká společnost zruší let nebo
má let zpoždění, měla by vás o tom
informovat, zpravidla pomocí zprávy
SMS nebo e-mailu. Do e-mailu vám také
představí to, jak lze situaci řešit. Většinou jde o možnost přebukování letenky zdarma, vrácení peněz za letenky
nebo vrácení peněz v rámci navýšeného kreditu na nákup letenek. V e-mailu
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Tree of Life je moderní čtyřhvězdičkový
lázeňský resort v městečku Lázně Bělohrad.
Klienti si zde mohou dopřát zážitek plynoucí
ze spojení bohaté léčebné tradice, čisté
přírody, alternativní i klasické medicíny
a výborných služeb. Tree of Life
používá vodu z vlastního zdroje, těží svou
léčebnou slatinu z ložiska nedaleko lázní
a stojí v oblasti s minimálním znečištěním
vzduchu a prostředí. To z něj činí ideální
místo k regeneraci těla i mysli.

www.TreeOfLife.cz
info@treeoflife.cz
+420 493 767 000

Kompletní nabídku
zvýhodněných
rekondičních pobytů
naleznete na intranetu
nebo webové aplikaci

Bělohradské slatinné lázně s více než 130letou
tradicí se nacházejí v poklidném městečku
Lázně Bělohrad, které je zasazeno do malebné
podkrkonošské krajiny. Klienti přijíždějí
převážně s onemocněním pohybového
ústrojí. Jde hlavně o revmatické choroby,
bolesti páteře, artrózy a stavy po úrazech
nebo ortopedických operacích. Základním
léčebným prostředkem lázní je sirnoželezitá
slatina, jejíž ložiska leží v blízkosti lázní.
Využívají se zde její unikátní vlastnosti pro
urychlení a zefektivnění regenerace bolavých
a namožených tkání.

www.BELOHRAD.cz
info@belohrad.cz
+420 493 767 000
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Nástroje od Microsoftu
Dnes se zaměříme na uživatele operačního systému a na nástroje pod hromadným názvem
PowerToys. Pamětníci, kteří využívali starší verze Windows (XP, Millenium, 2000), si na tyto nástroje
určitě pamatují. Pak se nenápadně vytratily a jsou pouze jako samostatně nainstalovatelné. Dnes si
řekneme, k čemu slouží, kde je nalezneme a jak na ně.
Nástroje z balíku
Windows PowerToys
jsou navrženy pro usnadnění práce s počítačem podle konkrétních potřeb
uživatele. Potřebujete ve Windows přejmenovat víc souborů najednou, změnit velikost fotografií, rychle ztlumit
zvuk během online schůzky, zakázat
přejít PC do režimu spánku?
Aktuálně do balíku PowerToys Microsoft umístil – Awake / Výběr barvy /
FancyZones / Doplňky Průzkumníka
souborů / Úprava velikosti obrázku
/ Správce klávesnice / Mouse utilities / PowerRename / PowerToys
Run / Průvodce klávesovými zkratkami / Ztlumení videokonference.
Co který nástroj znamená?
Nástroj Awake zabrání tomu, aby
počítač přešel do režimu spánku. Jde
o rychlou možnost, jak toho dosáhnout
bez nutnosti řešit nastavení napájení
a spánku přímo ve Windows. To se může
hodit v případech, kdy spouštíte nějaký
typ automatizované úlohy a chcete se
ujistit, že váš počítač nebude uspán.
Nástroj Výběr barvy, zachycení barev
na obrazovce, je praktický pro uživatele, kteří upravují nebo vytvářejí grafiku
a mohou občas potřebovat „namíchat“
určitý typ barvy. V některých případech
lze na obrazovce najít tu správnou barvu a zatoužit ji použít jinde.
FancyZones, vlastní rozvržení plochy.
Ve Windows 11 se objevila nová možnost rozvržení a umístění oken do zón.
Ve Windows 10 je přítomna taky, a to
díky PowerToys. Avšak i ve Windows 11
je tento nástroj užitečný, protože
umožňuje další konfiguraci této novinky.
Průzkumník souborů ve Windows
dokáže zobrazit náhledy obrázků, zvuku, videa a souborů Microsoft Office.
S tímto nástrojem je možné zobrazit
také náhled obrazových souborů Scalable Vector Graphics (.svg) a souborů
Markdown (.md). Vylepšuje i schopnost

prohlížet soubory PDF tím, že v náhledu umožňuje zobrazit až prvních deset
stránek namísto pouze jedné stránky. Pokud je tento nástroj povolen,
můžete otevřít Průzkumník souborů
a kliknout na Zobrazení a poté vybrat
volbu Podokno náhledu. Nyní klikněte na .svg nebo .md, abyste ho viděli
v podokně náhledu, nebo vyberte soubor PDF, chcete-li zobrazit jeho prvních
deset stránek.
Úprava velikosti obrázku je nástroj,
který jednoduše změní velikost fotografie, obrázku. Je fotka nebo grafika příliš velká pro sdílení, respektive
třeba pro odeslání e-mailem. Velikost
můžete změnit pomocí speciálního
editoru obrázků anebo rovnou ve Windows s tímto nástrojem.
Správce klávesnice. Každá klávesa na
vaší klávesnici plní určitou funkci, ale
co když chcete, aby dělala něco jiného? K přemapování klávesnice můžete
použít program třetí strany nebo tento
nástroj. Chcete-li přemapovat určitou
klávesu, klikněte na stejnojmennou
volbu a postupujte podle průvodce. Při
přiřazování jednotlivých kláves buďte
opatrní, protože mohou mít důležité
funkce v systému Windows nebo jeho
aplikacích. Správce klávesnice také
umožňuje přiřadit a změnit přiřazení
klávesových zkratek, pokud kliknete na
Přemapovat klávesovou zkratku. Upravenou klávesu nebo zkratku můžete
kdykoli odstranit.
Mouse utilities, aneb jak najít kurzor
myši rychleji. Jistě se vám už někdy stalo, že jste ztratili přehled o tom, kde
se nachází kurzor myši. Pokud je malý
nebo splývá s pozadím, je to raz dva.
Nástroj Mouse utilities ho najde po třetím stisku klávesy Ctrl. Zobrazí se kruh
podobný radaru, který vás nasměruje
na kurzor. Samozřejmě ani zde nechybí
několik voleb umožňujících další konfiguraci tohoto pomocníka.
PowerRename je nástroj pro přejmenování více souborů najednou. Systém

Windows není moc dobře nastaven
k hromadnému přejmenování souborů, zvláště pokud chcete každému
souboru přidělit jedinečný identifikátor. Pomocí PowerRename můžete
přejmenovat více souborů na základě
určité předlohy. Otevřete Průzkumník
souborů (případně označte více souborů kdekoli) a vyberte soubory, které
chcete přejmenovat.
PowerToys Run je ultimátní vyhledávání. Najít konkrétní aplikaci nebo soubor k otevření může být občas problém,
zvlášť pokud se daná položka neobjeví
v nabídce Start nebo není dostupná na
jiném vhodném místě. Jistě, Windows
má v sobě zabudován poměrně slušný desktopový vyhledávač, ale pokud
máte povolený nástroj PowerToys
Run, můžete stisknout Alt + mezerník
a začít psát název požadované položky.
Výsledky se začnou zobrazovat během
psaní – pak již stačí kliknout na výsledek a požadované se otevře.
Průvodce
klávesovými
zkratkami je nástroj pro přehled aktuálně
dostupných zkratek v PC. Windows
nabízí řadu klávesových zkratek, které
můžete použít v kombinaci s klávesou
Windows. Například Windows + E otevře Průzkumníka souborů, Windows + I
otevře Nastavení a Windows + M minimalizuje všechna otevřená okna. Jak si
ale všechny tyto zkratky zapamatovat?
Ztlumení videokonference – lepší ovládání zvuku a videa. Chtěli jste
někdy během videohovoru rychle ztlumit video nebo zvuk? Potom využijete
tuto funkci.
A nyní se jistě ptáte, kde tuto sadu
šikovných nástrojů najdeme? Jsou dvě
možnosti. Ve Windows 10 bude pro nás
lepší přímo navštívit stránku https://
github.com/microsoft/PowerToys/releases a zde nainstalovat poslední verzi.
Využíváme-li Microsoft Store, pak stačí
vyhledat položku Microsoft PowerToys
nebo kliknout na odkaz https://t.co/
N6B6UIBv8Y?amp=1. Přeji mnoho praktických chvil s těmito nástroji.

Vážené odborářky, vážení odboráři, milí Kováci.
Nejprve Vám chci ještě jednou poděkovat za důvěru, kterou jste mi dali a dáváte i v souvislosti
s podporou našich společných požadavků na lepší život zaměstnanců a jejich rodin. Moc si toho
vážím.
Jak všichni víme a obáváme se, čeká nás nelehké období. Valí se na nás krize energetická, čelíme
dopadům války na Ukrajině a ceny vyrostly do takových výšin, které nepamatujeme posledních
30 let! A právě v takové chvíli potřebuje naše země své Blanické rytíře, nás odboráře. Já jdu do toho
a Vy pojďte se mnou. Na VIII. sjezdu KOVO mě Vaše výkonné vedení podpořilo v kandidatuře na
prezidenta České republiky a teď je to i na Vás.
Pusťte mě do boje o Hrad! Chci kandidovat na post prezidenta naší republiky!
Chci být prezidentem do nepohody. Prezidentem, který rozumí lidem a půjde tvrdě, jako buldok,
bojovat za jejich zájmy. Když jako kandidát, díky Vám, uspěji, bude to vítězství nás všech. Hlas
zaměstnanců bude mít nejen větší pozornost i respekt celé politické scény, ale i majitelů firem.
Proto Vás žádám a vyzývám. Ted‘ potřebuji hlas každého z Vás, člena Vaší rodiny, každého Vašeho
kamaráda nebo známého. Stojíme před rozhodujícím bojem o budoucnost naší země a našich dětí.
Teď jde o vše. Náklady této krize nesmí nést jen zaměstnanci a jejich rodiny tím, že se dramaticky
sníží jejich kupní síla. Nenechme si vnutit, co je a není správné. Ať si ti nahoře nechají rady, že
si máme v zimě doma obléci svetr a dvoje ponožky. Vždyt‘ je to výsměch všem pracujícím lidem!
Podepište, prosím, petiční arch Vy, Vaše rodina, kolegové a přátelé.
Pošlete na adresu: Josef Středula, P.O. BOX 1090, 111 21 Praha 1, nebo odevzdejte předsedům
svých základních odborových organizací.
V případě dotazů či podnětů k podpisové akci prosím kontaktujte:
Michaela Březinová, tel. 737 052 329, e-mail: brezinova.michaela@proton.me
Pusťte mě do boje o Hrad a pokud uspěji, budu se za Vaše právo na dobrý život rvát s těmi nahoře,
jako doposud, ale budu víc slyšet. Tato země si musí vážit svých vlastních lidí! O to se postarám!
Jsem odborář a Vy jste moje Kovácká rodina. Proto Vás žádám o Vaši podporu.

Váš Josef Středula
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JAN

DVOŘÁK
DVOŘÁK

Petice mohla být poprvé podepsána 5. května 2022.
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* Nebo nejblíže konaná volba prezidenta republiky

Petiční arch mohou v souladu se zákonem podepsat občané České republiky starší 18 let (viz zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky), a to i ti, kteří již podepsali petici pro jiného
kandidáta. S uvedenými údaji bude nakládáno v souladu s platnými právními předpisy, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (GDPR).

republiky

Podepsaný/á prohlašuje,
že uvedl úplné a pravdivé údaje.
* Nebo nejblíže konaná volba prezidenta
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Petiční arch vyplňte, prosím, ČITELNĚ A HŮLKOVÝM PÍSMEM (ne psacím), názvy ulic ani měst nezkracujte. Uveďte druh a číslo platného průkazu totožnosti (OP = občanský průkaz nebo
CP = cestovní pas). Dbejte prosím na přesnost údajů, jinak by podpis mohl být zneplatněn. Děkujeme za Vaši podporu!
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(OP = občanský průkaz nebo CP = cestovní pas). Dbejte prosím na přesnost údajů, jinak by podpis mohl být zneplatněn. Děkujeme za Vaši podporu!
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Správné znění tajenky z čísla 12: Druhým odpouštěj, sobě však nic. Správně luštila a potřebné štěstí při losování měla
Romana Vostrčilová ze Žďáru nad Sázavou. Blahopřejeme! Získává výhru od vydavatelství Enigma, které připravuje naši křížovku
a je také vydavatelem časopisu Křížovky pro každého, jehož další čísla vycházejí 16. a 30. srpna. Na tajenku z tohoto čísla čekáme
do 22. srpna 2022 na doručovací adrese redakce nebo na e-mailu novakova.miloslava@cmkos.cz

