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Rada OS KOVO absolvovala svou povolební premiéru
V konferenčním sále Hotelu Jana
v Přerově proběhlo ve dnech 18. a 19.
října jednání Předsednictva a Rady
Odborového svazu KOVO. Schůze
předsednictva kvůli rozsáhlému
programu pokračovala také druhý
den dopoledne. Poté na ni navázalo zasedání Rady OS KOVO. Rada se
v nové sestavě sešla vůbec poprvé po červnovém sjezdu a volbách
nového výkonného vedení, v němž
post předsedy získal Roman Ďurčo
a místopředsedou zodpovědným za
ekonomické záležitosti svazu se stal
Ing. Ivo Kužel
Rada jednoznačně potvrdila návrh na
zvolení 1. místopředsedy pro zastupování předsedy Odborového svazu
KOVO. V hlasování byl do této funkce
zvolen místopředseda Libor Dvořák.
„Kolega Dvořák tuto funkci vykonával
i v předcházejícím volebním období,
takže se můžeme opřít o jeho rozsáhlé zkušenosti z dřívějška,“ zdůvodnil

Předseda Roman Ďurčo uvedl zasedání rady v Přerově zprávou o činnosti svazu.

nominaci předseda Roman Ďurčo. Poměrně rozsáhlá diskuze se na zasedání
vedla o návrhu zvýšit limit pro investice do stávajícího hmotného majetku,
o němž může rozhodnout výkonné ve-

FOTO: (jom)

dení bez nutnosti předchozího souhlasu rady či předsednictva.
Radní naprostou většinou
hlasů schválili navýšení této více
strana
částky z dřívějších deseti na
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Nexen Tire: Jsme připraveni ke stávce
O žatecké společnosti Nexen Tire jsme psali letos v březnu, kdy se zde uskutečnila demonstrace za vyšší platy. Situace
se v současné době ještě přiostřila a předseda odborové organizace Kovo Nexen Tire Pavel Rohel přiznává, že se zde
zcela vážně připravují ke stávce.

Letos v březnu se v Nexen Tire demonstrovalo.
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V jaké situaci se aktuálně nachází
vaše odborová organizace?
Zaměstnavatel na kompromisní smlou
vu vůbec nereagoval – písemně ani
slovně. Ani my jsme se zněním kolektivní smlouvy nesouhlasili. Na řadu přišel
zprostředkovatel. Za výbor základní
organizace jsme odhlasovali, že jednání se zprostředkovatelem ukončujeme
a že s ním nesouhlasíme. Předpokládali
jsme, že zaměstnavatel bude chtít pokračovat v jednání. Situace se k dnešnímu dni vyvinula tak, že nás zaměstnavatel požádal o úplně nové jednání na
rok 2023, s čímž nesouhlasíme.
Ve spolupráci s regionálním pracovištěm se konají kroky k dalšímu zahájení
kolektivního vyjednávání. Navíc nám
pokračování na str. 3
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První letošní zasedání Rady OS KOVO proběhlo
v Přerově.
FOTO: (jom)

15 milionů korun. „Do této chvíle platný
předpis byl přijat v roce 2004, tedy před
18 lety. Za tu dobu ceny prací a materiálů násobně vzrostly, proto jsem přišel
s tímto návrhem, abychom mohli opravy nemovitého majetku provádět kontinuálně, a bez zbytečných odkladů,“
shrnul smysl úpravy tohoto předpisu
místopředseda Ing. Ivo Kužel. „Inflace
a ceny se za ty roky posunuly do naprosto jiných hodnot. Čekání na schvalování
nadlimitní částky, pokud jde například
o investice do oprav našeho nemovitého majetku, znamená, že se konečné
náklady mohou prodražit. Proto jsme
se ve výkonném vedení shodli na tom-

to návrhu,“ řekl předseda svazu. Rada
také vzala na vědomí představené priority OS KOVO. Mezi jednotlivými body
programu, jež předsednictvo a rada
projednávaly, byly mimo jiné například
novela Řádu právní pomoci OS KOVO,
novela Finančního řádu či novela Pravidel pro poskytování kompenzace nákladů základním organizacím, jejichž
členové vykonávají funkce ve vybraných
orgánech odborového svazu. Jednalo se
také o úpravách Volebního řádu a řadě
dalších dokumentů a návrhů. Příští jednání Předsednictva a Rady OS KOVO
proběhne ve dnech 21.–23. března 2023
v Praze.
(jom)

Evropská centrála se pustila do boje za udržení kupní síly
Zachování kupní síly zaměstnanců cestou zvýšení mezd, vidí evropská odborová centrála industriAll European Trade Union jako jeden z hlavních cílů a nástrojů v boji se současnou krizí. Inflační oprátka totiž ohrožuje alarmující
množství obyvatel Evropské unie. Celoevropská kampaň industriAllu chce zabránit dramatickému pádu Evropanů
do existenční krize, proto začátkem října spustila odborová centrála kampaň „Společně. V akci. Za vyšší mzdy.“ Akce
potrvá do konce listopadu.
„Zatímco Evropa čelí plné hospodářské
a sociální krizi, odbory se brání! Po celém kontinentu se mobilizují a zapojují
se do vyjednávání o řešení krize rostoucích životních nákladů, která se týká
nás všech. Naší evropskou kampaní
podporujeme národní kampaně a kroky našich členských organizací. Ukazujeme, že odbory stojí bok po boku
v této důležité bitvě napříč národními
hranicemi,“ uvádí industriAll Europe ve
svém prohlášení k této akci, která spojila výrobní, těžařské a energetické odbory v kampani za vyšší mzdy a stabilní kupní sílu. Kampaň probíhá formou
aktivit na sociálních sítích i pořádáním
tematických týdnů. Zahrnuje rovněž
jednání se zaměstnavateli, politiky a institucemi Evropské Unie.
„Musíme využít každou příležitost,
která nám dá prostor a šanci prosazovat to, co je v zájmu zaměstnanců

organizovaných v odborových svazech.
Tato kampaň je jednou z takových
možností, proto považuji za správné,
že se k ní Odborový svaz KOVO připojil a aktivně se na ní podílí,“ řekl předseda svazu Roman Ďurčo. „Budeme-li
jednotní, budeme úspěšní při získávání
vyšších mezd, získávání podpůrných
mechanismů pro pracovníky postižené
krizí, dosažení spravedlivého zdanění,
řešení cen energií a mnohém dalším,“
je přesvědčen generální tajemník industriAll Europe Luc Triangle.
Klíčová sdělení pro zaměstnavatele
a politiky:
• Pracovníci potřebují zvýšení mezd,
a velké podniky si to mohou dovolit!
• Inflaci nezpůsobuje mzda!
• Pracovníci potřebují stabilní kupní
sílu a protikrizová opatření, nikoli
úsporná opatření!

Klíčové požadavky s ohledem na
ukončení krize životních nákladů:
• Zvýšení platů, které zaručí důstojnou
životní úroveň
• Spravedlivé daně pro společnosti
a bohaté
• Podpora pracovníkům postiženým
krizí životních nákladů
• Finanční podpora pro společnosti,
které se potýkají s náklady na
energii, se zárukami na záchranu
pracovních míst a zvýšení mezd
• Sektorové vyjednávání, aby
pracovníci mohli získat lepší plat

(jom)

K evropské kampani, jež má zabránit existenčnímu kolapsu milionů zaměstnanců v EU se minulý týden připojili i členové Rady OS KOVO.
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Březnové demonstrace se účastnili i zástupci odborů, nyní nabídl pomoc v jednání předseda OS KOVO Roman Ďurčo.


při následujícím jednání nabídl pomoc
pan předseda OS KOVO Roman Ďurčo,
což jsme s velikou radostí přijali. Dolaďujeme termín, kdy bychom se všichni
sešli, protože ten původní zaměstnavateli nevyhovuje.

Případnou stávku chce mít základní organizace
právně ošetřenou. 
FOTO: Josef Kůta

Jste pořád ve stávkové pohotovosti?
Ano, jsme stále ve stávkové pohotovosti, navíc jsme už připraveni ke stávce.
Stačí nám jeden zásadní hovor o právní normě a právních podmínkách s regionálním pracovištěm a dále chceme
dát na okresní soud podnět k předběžnému opatření. Máme totiž obavu, že
v případě stávky nebude dbát korejský
zaměstnavatel českých zákonů a nasadí si do firmy svoje pracovníky. Chceme
i tomuto zamezit a chceme mít stávku
právně ošetřenou.

Při našem posledním rozhovoru
v březnu jste prohlásil, že
komunikace s majitele je špatná.
Situace se tedy nezlepšila?
Je to stejné. Pokud mohu mluvit sám
za sebe, po jednáních, která jsem
s nimi měl, poté, co čtu jejich knihy, co
sleduji dění v Koreji a mezi místními
odborovými organizacemi, vidím, že
stejně jako oni nechápou nás, tak my
nechápeme je. Jejich chování mi přijde
extrémně komplikované. Jejich přístup
nepovažuji za zcela rovný. Ačkoli v textech, které připravuje české vedení,
znějí velice hezky a slušně, jejich přístup je pro českého člověka velmi nepochopitelný. Mají dvojí tvář.
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situaci náborový příspěvek 22 tisíc Kč.
Pokud někdo vytrvá půl roku, dostane
jej ve dvou splátkách. V kompenzaci za
pneumatiky, které slibují už čtyři roky,
nabídl benefit 4 800 Kč, jeden den to
nabídl i za rok 2022 zpětně, druhý den
tato informace z nástěnky zmizela. Navíc je to součástí mzdového předpisu,
takže budeme chtít se zaměstnavatelem projednat nesoučinnost, protože
s námi tento krok vůbec neprojednal.
Dále na příští rok rozdělil 13. plat,
s čímž nesouhlasí jak výbor, tak spousta zaměstnanců. Ale jak chodím po
firmě, vidím, že většina lidí nad tím už
mávla rukou. Přesto nějaký tlak vyvineme.
-kad

K čemu dojde v nejbližších dnech?
Nyní budeme dolaďovat nabídku jednání, poté čekáme reakci. Připravil jsem
dopis s vysvětlením situace pro zástupce zaměstnavatele a s nabídkou dalšího
jednání, poté budeme čekat, jak se vyjádří. Poté budeme tlačit na jejich stanovisko ke zprostředkovateli, pokud nějaké vůbec bylo.
Jaká je nálada ve firmě?
Absolutně mizerná. Spousta lidí už
rozesílá životopisy a odchází. Jsme
v situaci, kdy je přezaměstnanost, takže je chování zaměstnavatele s podivem. Zaměstnavatel nabídl v reakci na

Komunikace s korejským majitelem je nesnadná.

FOTO: Josef Kůta
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Okénko do regionu | Mgr. Radek Zákon, vedoucí RP pro Ústecký a Liberecký kraj

Severní vítr v OS KOVO – Regionální pracoviště
Po roce vám opět přináším aktuální informace a zprávy o činnosti našeho regionálního pracoviště
v Ústí nad Labem (dále jen RP), které má i svou pobočku (detašované pracoviště) v Liberci a zajišťuje
poradenskou, metodickou a konzultační činnost pro naše členy a základní organizace v Ústeckém
a Libereckém kraji. Pracujeme ve stabilizovaném týmu, který tvoří Pavla Kricnerová – odborně
administrativní pracovnice, Ludmila Vágnerová, DiS. – specialistka a inspektorka BOZP, Ing. Bohuslav
Chudárek – ekonomika, mzdy a kolektivní vyjednávání pro Liberecký kraj, Ing. Jiří Linert – ekonomika,
mzdy a kolektivní vyjednávání pro Ústecký kraj, JUDr. René Švec – právo a kolektivní vyjednávání
pro Ústecký a Liberecký kraj a Mgr. Radek Zákon – vedoucí RP UL, pracovněprávní vztahy, kolektivní
vyjednávání pro Ústecký a Liberecký kraj a zastupování OS KOVO v Regionální radě ČMKOS Ústeckého
kraje a v Poradním sboru Úřadu práce pro Ústecký kraj.
Stále ještě procházíme rekonstrukcí
budovy našeho RP, v současnosti se
dokončují práce na vstupu do prodejny, fasádě budovy a drobných interních
úpravách.
V červenci jsme dokončili úplnou a kompletní digitální archivaci všech dokumentů, předpisů, smluv a e-mailové
komunikace našich ZO a v současnosti
dokončujeme přechod všech pracovníků RP na plánování pracovních činností
a evidenci pracovní činnosti prostřednictvím sdíleného MS Outlook.
Funkcionáři v regionu
V průběhu posledních měsíců došlo
i k obměně některých našich funkcionářů v regionu. Zástupcem VO Ústí nad
Labem – Teplice – Litoměřice – Děčín
v Radě OS KOVO byl zvolen Bc. Milan
Wagner a členem DaRK OS KOVO byl za
Ústecký kraj zvolen Tomáš Voleník. Oba
se již naplno zapojili do své činnosti. Při
této příležitosti bych chtěl za sebe a spolupracovníky z našeho RP poděkovat za
předchozí dlouhodobou činnost člena
DaRK OS KOVO Jiřímu Jandovi, který na
svou funkci již nekandidoval, a popřát
mu do dalších let jenom to dobré.
Obdobně dochází i k obměně funkcionářů v řadě výborů ZO, takže jednou z našich současných prioritních
činností je pomoc s přípravou a průběhem voleb a s jejich zdokumentováním a zveřejněním ve spolkovém
rejstříku. S tímto pak také souvisí obsah a podoba vzdělávacích akcí, kdy
se zaměřujeme na začínající a nové
funkcionáře.
Činnost odborových organizací
V regionech spadajících pod naše RP
působí v současné době dvě seskupení
a 78 základních organizací, které jsou
sdruženy ve čtyřech volebních obvodech, a je v nich organizováno zhruba
7 000 členů. Za rok 2021 bylo do těchto organizací a seskupení přijato téměř
500 nových členů.

FOTO: Depositphotos

S vývojem současné ekonomické a geopolitické situace pak vyplývají mimo rámec standardní běžné agendy i zásadní
témata současně poskytovaných konzultací a stanovisek, a to jak z pohledu
dopadu na zaměstnance a jejich rodiny,
tak i z pohledu dopadu na zaměstnavatele ve vztahu k zaváděným opatřením
a jejich vlivu na pracovněprávní oblast.
Tyto konzultace doplňují standardní poskytovanou podporu našeho RP v oblastech kolektivního vyjednávání a kolektivních smluv, v oblasti právní, mzdové,
ekonomické, BOZP a dalších.
Většina organizací z našich regionů je
menších, s počtem členů do 100, navíc
v čele s neuvolněným funkcionářem. To
samozřejmě klade specifické nároky na
požadované služby včetně zastupování
při jednáních o pracovněprávních záležitostech se zaměstnavatelem a při vyjednávání kolektivních smluv. Řada organizací již zahájila proces vyjednávání

návrhu kolektivní smlouvy na období
od roku 2023 a některé si vyžádaly
přímou pomoc a podporu našeho RP,
takže se podílíme nejenom na zpracování písemných připomínek k obsahu,
rozsahu a kvalitě návrhu kolektivní
smlouvy, ale také se osobně účastníme
kolektivního vyjednávání jako členové
vyjednávacích skupin za odbory.
Vzdělávání
V průběhu roku 2022 se nám již zcela
kompletně podařilo obnovit a naplnit
plánovaný rozsah vzdělávacích a školicích akcí a počet realizovaných jednání Volebních obvodů a rad krajských
sdružení. Musíme však konstatovat,
že celková účast se oproti období před
covidem snížila o cca 20 %. Chceme se
proto společně s dalšími funkcionáři
v regionu domluvit na postupu a získání dalších zájemců z řad členů ZO
OS KOVO o školicí a vzdělávací akce.
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Právo | JUDr. Marie Stodolová, právnička, Praha

Okamžitá výpověď
Můj kolega přišel pozdě do zaměstnání, ale do knihy příchodů si napsal příchod před zahájením
pracovní doby. Zaměstnavatel tuto skutečnost zjistil a dal mu okamžitou výpověď. Jaké jsou důvody pro okamžitou výpověď a jednal zaměstnavatel správně?
D. K., Beroun
K vašemu dotazu bych
nejprve upřesnila, že
náš zákoník práce nezná pojem „okamžitá
výpověď“. Mezi laiky
se jakékoli skončení pracovního poměru
označuje jako výpověď, ale skutečnost je
jiná.
Zák. práce 262/2006 Sb., v platném
znění, rozlišuje čtyři druhy rozvázání
pracovního poměru, a to podle § 48:
• dohodou
• výpovědí
• okamžitým zrušením pracovního poměru
• zrušením pracovního poměru ve zkušební době
Mezi dohodou a výpovědí je rozdíl
v tom, že pokud se obě strany dohodnou na skončení pracovního poměru,
tak tento skončí bez výpovědní doby,
tedy kdykoli. U výpovědi běží tzv. výpovědní doba, která trvá dva měsíce, musí
být písemná a začíná běžet prvním

dnem následujícího měsíce po doručení výpovědi.
Pokud se však jedná o okamžité zrušení pracovního poměru, tak končí dnem,
kdy bylo zaměstnanci okamžité zrušení
prac. poměru doručené. Zaměstnanec
má právo do dvou měsíců podat soudu žalobu o určení neplatnosti skončení pracovního poměru. Tento způsob
skončení pracovního poměru upravuje
zák. práce v § 55 odst. 1 písm. b).
Ovšem podání žaloby k soudu ještě
nezaručuje zaměstnanci, že bude mít
úspěch a soud jeho žalobě ohledně
neplatnosti vyhoví. Zákon totiž neobsahuje žádné definice méně závažného
porušení, závažného porušení a porušení zvláště hrubým způsobem. Závažnost porušení tedy v každém případě
posuzuje soud s přihlédnutím ke všem
okolnostem. Pro zaměstnavatele je tak
poměrně těžké odhadnout, jak bude
soud dané porušení posuzovat a k jakým okolnostem přihlédne.

Mezi laiky je zakořeněno pravidlo, že
platně ukončit pracovní poměr zaměstnance pro hrubé porušení povinností,
tedy okamžitým zrušením, jde velmi
obtížně, ovšem někdy je opak pravdou.
Pokud jsem měla možnost vyjádřit se
k pracovním smlouvám, které mi zaměstnanci předložili k posouzení správnosti (a bylo jich poměrně dost), tak
jsem se téměř ve všech smlouvách setkala s upozorněním zaměstnavatele,
že „určité jednání“, kterého se zaměstnanec dopustí, např. vyrobí zmetek,
může být posuzováno jako hrubé porušení povinnosti vyplývající z právních
předpisů vztahujících se k vykonávané
práci a zaměstnavatel s ním může okamžitě zrušit pracovní poměr.
Samozřejmě jsem zaměstnance upozornila, že toto ujednání je neplatné, neboť,
jak jsem výše uvedla, závažnost porušení posuzuje pouze soud. Z tohoto důvodu vám také nemohu sdělit, zda jednal
zaměstnavatel správně či nikoli.

Bydlení | JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR

Paušál a příspěvek na bydlení
V nájemní smlouvě mám sjednán na nájemné a služby paušál. Můžu žádat o příspěvek na bydlení?

C. F., Uherské Hradiště
Ano, o příspěvek na
bydlení
požádejte,
pokud splňujete podmínky zákona. To, že
jste si s pronajímatelem dohodl paušální
platby nájemného a služeb, nemá na
vyřízení žádosti vliv. Někdy je však problém s postupem úřadu, kdy požaduje,
aby vám jako žadateli pronajímatel vyplnil do tiskopisu částky plateb za jednotlivé poskytované služby.
Již v roce 2018 se k danému problému paušálních plateb nájemného a za
služby ve vztahu k postupům úřadů
práce při vyřizování žádostí o příspěvek na bydlení vyjádřil úřad veřejného
ochránce práv. V tomto závěru úřadu
veřejného ochránce práv je mimo jiné
uvedeno: „Zákon o státní sociální podpoře přímo žadateli o dávku či příjemci

dávky neukládá, aby úřadu práce doložil podrobný rozpis úhrad za každou
službu spojenou s užíváním bytu poskytovanou pronajímatelem zvlášť. Je věcí
dohody pronajímatele s nájemcem, zda
takový rozpis úhrad za služby v nájemní smlouvě uvedou, případně zda zvolí
výčet poskytnutých služeb a uvedení
jedné paušální částky za veškerá plnění spojená s užíváním bytu. Připouští-li
soukromé právo možnost, aby se pronajímatel s nájemcem dohodli na jedné
paušální platbě za poskytnuté služby,
úřad práce nemůže žádat podrobný
rozpis úhrad za poskytovaná plnění
pro účely příspěvku na bydlení, nemá-li k tomu podstatný důvod, tj. zejména
tehdy, nejedná-li se o rozhodnou skutečnost pro posouzení nároku na dávku
a pro určení výše dávky.“ Z praxe je pak
známo, že úřady práce rozpis služeb

FOTO: Pixabay

i u paušální platby vyžadují bez ohledu
na konkrétní případ.
Od 1. října 2022 by vzhledem ke změně
zákona o státní sociální podpoře (zákon
č. 117/1995 Sb.) mělo dojít k zjednodušení celého procesu podávání žádosti
o příspěvek na bydlení, bližší informace
naleznete na https://www.uradprace.
cz/web/cz/prispevek-na-bydleni1.
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Bydlení | JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR

Úpravy v družstevním bytě
Jsem členem bytového družstva a užívám byt na základě nájemní smlouvy. Ráda bych v bytě provedla stavební
úpravu týkající se oken. Některá okna je potřeba vyměnit a při té příležitosti bych chtěla změnit jejich rozměr, např.
osadit francouzské okno v obývacím pokoji nebo zvolit jiný rozměr a umístění okna v koupelně. Předpokládám, že
o souhlas musím požádat na bytovém družstvu prostřednictvím příslušného formuláře. Zajímá mě, jestli musím požádat o souhlas také ostatní členy družstva. Případně jaké úřední náležitosti bych musela splnit, zda je např. nutné
stavební povolení nebo ohláška apod.
J. M., Červená Lhota

FOTO: Depositphotos

V případě stavebních úprav družstevního bytu je nutno vycházet ze skutečnosti, že z hlediska platného práva
je vlastníkem družstevního bytu samo
bytové družstvo a člen bytového družstva je „pouze“ jeho nájemcem, byť
s podstatně silnějším postavením, než
má nájemce běžného bytu.
Práva a povinnosti bytového družstva
a člena bytového družstva vyplývající
z nájmu bytu, a to včetně těch týkajících
se stavebních úprav bytu, jsou stanovena příslušnými ustanoveními občanského zákoníku o nájmu bytu. Dále pak
mohou tato práva a povinnosti určit
stanovy bytového družstva a nájemní
smlouva; v těch se mohou strany nájmu
odchýlit od zákonné úpravy, jsou-li jednotlivé odchylky ve prospěch nájemce.
Vzhledem k tomu, že nemám stanovy
vašeho bytového družstva ani nájemní
smlouvu k dispozici, budu ve své odpovědi dále vycházet toliko ze zákonné úpravy. Podle té platí, že nájemce
může provést úpravu, přestavbu nebo
jinou změnu pronajatého bytu pouze
se souhlasem pronajímatele. V daném
případě lze tedy zamýšlené úpravy
provést pouze se souhlasem bytového
družstva.
Jak tedy sama uvádíte, před zahájením
případných stavebních prací je v prvé

řadě nezbytné požádat bytové družstvo o souhlas s jejich provedením;
konkrétně by tato žádost měla směřovat na statutární orgán družstva. Zákon
pro tuto žádost žádnou konkrétní formu neurčuje a lze tak požádat i ústně či
e-mailem. Pokud ale máte ve vašem bytovém družstvu stanovenu povinnost
podat žádost na konkrétním formuláři,
měla by tato povinnost být dodržena.
O tom, zda družstvo souhlas s úpravami udělí či neudělí, rozhoduje vnitřní orgán bytového družstva, který je k tomu
příslušný. Buď tedy může o udělení
souhlasu rozhodovat statutární orgán
(představenstvo nebo předseda družstva), nebo členská schůze jakožto nejvyšší orgán družstva.
Pokud stanovy vašeho bytového družstva neurčí jinak, rozhoduje v této věci
statutární orgán. V takovém případě
by tedy nebyl souhlas ostatních členů
družstva nezbytný. Pokud by ale stanovy vašeho družstva určovaly, že o udělení souhlasu rozhoduje členská schůze, souhlas (některých) členů družstva
by byl nezbytný.
Členskou schůzi totiž tvoří všichni členové družstva a logicky by tak zbylí
členové družstva o vyslovení souhlasu
rozhodovali. Standardně (pokud by stanovy vašeho družstva neurčovaly jinak)

by ale nebyl nezbytný souhlas všech.
K přijetí členské schůze se totiž obecně
vyžaduje souhlas většiny členů přítomných na členské schůzi.
Kromě samotného souhlasu s provedením stavebních úprav uděleného
bytovým družstvem je k legálnímu
provedení stavebních úprav dále nezbytná součinnost stavebního úřadu.
Ve vašem případě, kdy je rozsah plánovaných úprav velký, zasahoval by do
pláště a nosných konstrukcí domu, je
nezbytné plánovanou stavební úpravu
buď ohlásit, nebo spíše ve vašem případě požádat o stavební povolení. Při
rekonstrukci budete zasahovat do nosných konstrukcí stavby, měnit vzhled
budovy a budete potřebovat posouzení
vlivů na životní prostředí nebo zda realizace rekonstrukce může negativně
ovlivnit požární bezpečnost stavby. Podrobnosti vám sdělí příslušný stavební
úřad.
Na závěr si dovoluji vyslovit názor, že
takováto výměna oken pouze v jednom bytě domu v každém případě
naruší jeho vzhled, proto jistě bude
bytové družstvo při svém rozhodování přinejmenším zdrženlivé, popřípadě
zváží možnosti výměny oken ve všech
bytech, ale bez stanoviska příslušných
úřadů družstvo nerozhodne.
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Práva spotřebitele | JUDr. Zdeňka Vejvalková, specialistka na spotřebitelské právo

Na co mám nárok při reklamaci?
Chtěla jsem reklamovat zakoupenou kabelku. Po osmi měsících se začala odírat. Cena 4 500 Kč.
Chtěla jsem vrátit peníze, což prodavač odmítl a přes můj požadavek zaslal kabelku na opravu. Domnívám se, že navzdory vysoké ceně to musí být velmi nekvalitní zboží. Co je třeba udělat, aby mi
prodejna vrátila peníze a nechala si nekvalitní zboží?
M. O., Břeclav
Pokud jde o nároky
spotřebitele,
zákon
uvádí, že prodávající
odpovídá kupujícímu
za to, že zakoupené zboží při převzetí
nemá vady. Spotřebitel si však nemůže
jednostranně diktovat, jak reklamaci
vyřídit. To upravuje Občanský zákoník
a Zákon na ochranu spotřebitele.
Primárním nárokem spotřebitele je
bezplatná oprava. Z toho vyplývá, že
prodávající postupoval správně. Jde-li
o záruční opravu, tu hradí prodávající.
Pokud kupující není spokojen s provedenou opravou, je třeba ihned veškeré
nedostatky prodejci sdělit a požadovat
sjednání nápravy. Při převzetí opravy
požadujte, aby vám prodejce umožnil
vyzkoušení funkčnosti zboží a jeho kontrolu.
Prodávající musí sjednat nápravu ve
lhůtě 30 dnů, kterou zákon stanoví prodejci k vyřízení reklamace. Pokud v tomto termínu nápravu nesjedná, můžete
od smlouvy odstoupit. V tom případě
kupující vrátí zboží a prodávající jeho

cenu. Na smlouvu o koupi (jak písemnou, tak ústní) se pak nahlíží, jako by
neexistovala.
Pokud reklamaci prodejce sice stihne
vyřídit do 30 dnů od jejího uplatnění,
ale neprovede opravu pořádně, znamená to stejné následky, jakoby lhůta marně uplynula. Vzniká opět právo na odstoupení od smlouvy. To znamená, že
jako spotřebitel máte právo odstoupit
od smlouvy. Máte právo požadovat vrácení kupní ceny. Vy pak musíte prodejci
vrátit zakoupené a reklamované zboží.

Shrnutí

Ze zákona existuje určitý postup při
uplatňování nároků, které může spotřebitel při reklamaci požadovat:
1. Primárně lze žádat bezplatnou opravu či výměnu za nový kus.
2. Teprve v případě, že oprava ani výměna zboží nejsou možné (např.
prodejce již nemá stejné zboží k výměně, jak to požaduje zákon), vzniká spotřebiteli právo odstoupit od
smlouvy.
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3. Místo kteréhokoli z uvedených nároků si spotřebitel může vždy zvolit
přiměřenou slevu z kupní ceny.
Záleží na tom, zda je prodejce schopen zajistit řádnou opravu či výměnu
reklamovaného zboží. Měl by však zjistit, zda s takovým způsobem vyřízení
souhlasíte, nebo zda si přejete slevu
z ceny.
Jiný postup uvádí zákon u zboží, u něhož se vyskytla vada do půl roku. Ten
je výhodnější pro spotřebitele. Pokud
se tak stalo, je třeba zjistit, jaké máte
nároky a jaké povinnosti má prodávající.
V některých případech prodejce za
vady neodpovídá. Je tomu tak tehdy,
když závada nebo poškození vzniklo:
• mechanickým poškozením zboží
• prokazatelně nedovolenými zásahy
do přístroje, živelnou katastrofou,
mechanickým poškozením nebo byly-li odstraněny či poškozeny plomby
v případě, že je jimi zboží opatřeno
• elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje) s výjimkou běžných odchylek
• prokazatelně nesprávným užíváním
• užíváním v rozporu s návodem k použití nebo pokyny uvedenými na obalu
nebo v záručním listu
• prokazatelně používáním v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými
a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo výrobcem určeno nebo
které jednoznačně vyplývá z povahy
věci
• prokazatelně neodbornou instalací
a obsluhou
• pokud předložený záruční list vykazuje zjevné známky provedených změn
údajů nebo je-li na zboží odlišné výrobní číslo od toho, jež je uvedeno
v záručním listu
• při opotřebení způsobeném obvyklým užíváním
• užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání.
V těchto případech prodejce reklamaci
neuzná. Proti tomu se může spotřebitel
bránit, ale pro nedostatek místa se tímto problémem nemohu v tomto článku
zabývat.
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IT vychytávky | Josef Kůta, IT specialista OS KOVO

Naše Wi-Fi pevnost
Rozmach Wi-Fi v domácnostech se za posledních deset letech extrémně rozmohl a mnohdy se
běžný uživatel nestačí divit, kolik je v jeho okolí Wi-Fi sítí. Vyzařování Wi-Fi funguje na stejném
principu jako vyzařování jakékoli jiné sítě – čím více Wi-Fi sítí, tím je signál nestabilnější a navzájem oslabený. Jak se chybám nastavení a instalace routeru vyhnout, si řekneme v dnešním
článku.
Nesprávná, nebo dokonce žádná úprava v nastavení Wi-Fi
routeru, tedy zařízení, jež slouží jako
pomyslná brána ke vstupu na internet,
může vést k řadě problémů. Obratný
útočník může využít připojení uživatele nebo třeba odcizit data z připojených zařízení, pokud má router nezáplatovanou chybu. Co s tím?
Každý poskytovatel (tedy internetový
provider) vám při připojení k internetu připraví základní nastavení routeru pro drátové i případné bezdrátové
připojení. Technik vám většinou poskytne, resp. podle požadavků nastaví heslo k Wi-Fi. Ale důležité je i další
heslo, jehož ponechání ve výchozím
nastavení může představovat potenciální bezpečnostní riziko. Řeč je o heslu
k routeru. Na rozdíl od hesla k Wi-Fi se
heslo routeru primárně používá pro
přístup k jeho nastavení. A je důležité
ho změnit, jakmile router zprovozníte.
Základem je kvalitní heslo
Řada společností vyrábějících routery používá stejné přístupové údaje (IP
adresu routeru, jeho jméno a heslo)
pro různé modely. Děje se tak kvůli
jednoduchosti počátečního nastavení routeru, přestože jsou již k dispozici
bezpečnější metody. Tato hesla jsou
někdy velmi jednoduchá, např. „admin“

či „password“. Nebo se používá název
samotné značky routeru apod. I když
útočník, který se chce dostat do vašeho
routeru, nebude znát jeho značku, stačí
mu vyzkoušet několik nejpoužívanějších výchozích hesel, což mu umožní do
něj proniknout. Není to pro něj sice tak
jednoduché, protože nejdříve se musí
k routeru připojit bezdrátově nebo kabelem, ale jakmile zaznamená úspěch
(heslo funguje), získá přístup nejen
k vaší síti, ale i k důležitým nastavením
vašeho routeru.
Riziko se zvyšuje, pokud necháte svou
Wi-Fi nezabezpečenou (bez hesla).
Nebo pokud se vaše Wi-Fi heslo a heslo routeru shodují. Naštěstí výchozí
heslo – a způsoby přístupu k nastavení routeru – jsou podrobně popsány
v uživatelské příručce zařízení. Proto
to první, co byste měli udělat, je podívat se do ní a přečíst si, které kroky výrobce routeru doporučuje udělat po jeho instalaci. Pokud to nebylo
uděláno při zprovoznění, je vhodné
to zařídit bezodkladně. Hledejte oddíl
Hesla a nastavení zařízení. Nemáte-li
příručku k routeru, najdete ji většinou
na webových stránkách podpory výrobce.
Jak na nastavení
Prvním krokem je přihlásit se do nastavení routeru (nazývaného také konzole

routeru). Chcete-li to provést, musíte do adresního řádku internetového
prohlížeče zadat IP adresu routeru. Její
znění většinou najdete na samotném
routeru nebo v jeho příručce. Ale pozor, pokud jste ji změnili vy sami nebo
technik, co vám router zprovoznil, budete ji muset nejprve zjistit. K tomu
slouží různé nástroje nazývající se IP
skenery. Jsou k dispozici jak pro Windows (např. Advanced IP Scanner),
tak jako appky pro smartphony (např.
Network IP Scanner). (viz Obr. 01)
Nejčastěji používané výchozí
IP adresy Wi-Fi routerů:
D-Link: 192.168.1.1 nebo 10.0.0.1 /
Asus: 192.168.1.1 / Linksys: 192.168.1.1
nebo 192.168.0.1 / TP-Link: 192.168.0.1
nebo 192.168.1.1
Jakmile zadáte správnou IP adresu svého routeru, měla by se zobrazit stránka
s žádostí o uživatelské jméno a heslo.
Výchozí uživatelské jméno a heslo jsou
obvykle vytištěny na štítku umístěném
na spodní straně routeru. Pokud nálepku nenajdete, další nejlepší možností
je podívat se do uživatelské příručky
nebo vyhledat v databázi RouterIPdress, případně v podpoře výrobce routeru. V mnoha případech jsou uživatelské
jméno a heslo stejné: „admin“ či „password“ nebo jde o kombinaci.

Obr. 01
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Jak vytápět? Topení na LPG nabízí stále nízké ceny
Vytápění plynem se považovalo dlouhá léta za finančně zajímavé a zároveň ekologické. To již bohužel neplatí,
zemní plyn přestává být podporovaným zdrojem, navíc jeho cena vystoupala na několikanásobek. LPG může být
zajímavou alternativou. Cena je totiž v současné době zhruba poloviční oproti ceně zemního plynu.
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LPG je zkapalněný ropný plyn. Směs
uhlovodíkových plynů, dříve známá
jako propan-butan, se používá jako palivo pro vaření, vytápění i svícení, dále
také pro zážehové motory. Tento plyn
nelze odebírat z rozvodné soustavy,
tedy plynovodů, ale je třeba instalovat
zásobník. Pokud chcete pomocí LPG
vytápět, je třeba zásobník instalovat na
zahradě. K instalaci běžných menších
zásobníků – typicky o kapacitě 2 700
nebo 4 850 litrů kapalného propanu –
včetně plynovodní přípojky ze zásobníku do domu není nutné stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu,
postačí územní souhlas. Zásobník se
umísťuje na pevný betonový podklad,
nejčastěji silniční panel, a při plánování
umístění je třeba počítat s ochranným
pásmem 3 m od zásobníku. Autocisterna zvládne doplnit zásobník na vzdálenost až 60 metrů. Hůře dostupné objekty může obsloužit malá autocisterna
s pohonem všech kol. Plný zásobník na
4 850 litrů, resp. 2,1 tuny propanu, což

odpovídá 27 megawatthodinám energie, zpravidla pokryje energetické nároky na vytápění, ohřev vody i vaření
běžného rodinného domu na celý rok.
Přechod na LPG
Zemní plyn má nižší výhřevnost než
LPG, proto je třeba učinit jisté změny
v otopné soustavě. Zatímco 1 m3 zemního plynu poskytne zhruba 34 MJ energie, stejné množství čistého propanu
obsahuje 88 MJ. Propan je tedy výhřevnější než zemní plyn, a proto se musí
přetryskovat spotřebiče. Přechod rodinného domu na LPG zabere tři až šest
měsíců. Pokud domácnost přechází ze
zemního plynu na propan u rodinného
domu s vytápěnou plochou mezi 100 až
200 m2 s využitím stávajícího plynového kotle a instalací plynového zásobníku do 5 m3, pohybuje se při započtení
všech dílčích prací a materiálu celková
investice přibližně mezi 60 a 100 tisíci
Kč. V případě investice do nového kotle
náklady samozřejmě rostou.

Nejde o ruský plyn
Odkud tento plyn pochází? Velkou část
LPG spotřebovávaného v Česku produkuje rafinerie v Kralupech nad Vltavou, kam neproudí ropa z Ruska, nýbrž
z italského přístavu Terst. V současné
době se u nás plyn LPG z Ruska neprodává, proto se daří jeho cenu držet na
příjemné výši, historicky se cena čistého propanu pohybovala dlouhodobě
kolem 2 Kč za kilowatthodinu včetně
DPH. Letos vzrostla na 2,6 Kč za kilowatthodinu včetně DPH. Připomeňme,
že zde jde o konečnou cenu. Na rozdíl
od ceny zemního plynu se neplatí žádné další poplatky za distribuci apod.
Ke zdražování by v nejbližší době zřejmě nemělo dojít. LPG je výhodnější
nakupovat v létě, kdy jsou stejně jako
u uhlí výhodnější ceny. Lze přitom platit jednorázově za celé dodané množství plynu, ale existuje i možnost klasických zálohových plateb a ročního
vyúčtování.

Michaela Kadlecová
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Po stopách Jana Žižky
Do kin vtrhl před časem film o našem nejslavnějším vojevůdci Janu Žižkovi. Naším dalším tipem na výlet je
tedy památník Jana Žižky v Trocnově, kde si jeho chrabré činy můžete připomenout. Od dubna 2023 budou mít
návštěvníci jedinečnou možnost v Trocnově nově navštívit také právě budovaný archeoskanzen prezentující život
ve středověku na přelomu 14. a 15. století. Režisér filmu Jan Žižka Petr Jákl přislíbil, že si zde budou moci návštěvníci
prohlédnout také kostýmy a rekvizity z filmu.

FOTO: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích

Právě zde se husitský vojevůdce Jan
Žižka narodil. Trocnov leží 16 km jihovýchodně od Českých Budějovic. Do
Trocnova lze dojet i autobusem nebo
vlakem. Od roku 1978 je Trocnov chráněn jako národní kulturní památka,
kterou od roku 2011 spravuje Jihočeské
muzeum v Českých Budějovicích. Součástí areálu je i budova muzea s expozicí věnovanou Janu Žižkovi a husitství.
Návštěvníci si zde mohou prohlédnout
řadu zajímavých exponátů, informačních kiosků se vzdělávacími programy,
děti přivítají interaktivní hry, které se
vztahují k danému období. Na první pohled upoutá 13 m vysoký žulový
pomník Jana Žižky od profesora Josefa
Malejovského z roku 1960. Prohlídka
areálu vám bude trvat dvě až tři hodiny. Začít můžete v muzeu s expozicí,
poté se vydáte na naučně-vzdělávací
stezku v délce cca 4 km, na které si můžete pročíst deset informačních panelů
mapujících významné události v husitském hnutí. Stezka začíná na parkovišti před muzeem a pokračuje po okraji
lesa k mohyle až k místu, kde se měl

FOTO: Jihočeské muzeum
v Českých Budějovicích

údajně Žižka narodit. Jde o pamětní
kámen, který nechal zbudovat v roce
1908 majitel trocnovského pozemku
Adolf Josef Schwarzenberg. Právě zde
se měl nacházet starý dub, kde měla
malého Jana porodit jeho matka. Dub
byl symbolem úcty k válečníkovi, později ho ale nechal probošt augustiniánského kláštera Konrád Fischer porazit
a kousek od místa vyrostla kaplička,
která se kvůli vichřici v roce 1867 zřítila. Dnes zde stojí prostý pomník z několika kamenů s pozlaceným nápisem
„Zde se narodil Jan Žižka z Trocnova“.

FOTO: Jihočeské muzeum
v Českých Budějovicích

Archeoskanzen připomene život ve
středověku
Projekt archeoskanzenu se zrodil
v roce 2015. Budovat se začal v květnu
2020 a dnes je téměř dokončen. Archeoskanzen tvoří zemanský dvorec
a část osady z přelomu 14. a 15. století, kde návštěvníci poznají život našich
předků v dané době, předměty denní
potřeby, způsoby hospodaření, dobové technologie a další unikátní věci.
Budou zde k dispozici nově vytvořené edukační brožury, ale také tablety

s interaktivními vzdělávacími aplikacemi a další pomůcky, které mohou nalákat i nejmladší generaci. „S Petrem
Jáklem jsme se dohodli, že v budoucnu by se zde měly objevit i rekvizity,
zbraně nebo kostýmy z filmu Jan Žižka.
Budou součástí expozice. Náš archeoskanzen by měl být místem, kde se
návštěvníci mohou zblízka podívat, jak
film vznikal, ale hlavně kde a jak Žižka
žil. Je tady přesně podle dobových záznamů postavený i zemanský dvorec,
tedy prostředí, které Žižku pravděpodobně obklopovalo,“ vysvětlil hejtman
Jihočeského kraje Martin Kuba.
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FOTO: Jihočeské muzeum
v Českých Budějovicích

Přibydou filmové rekvizity
„Pro milovníky našeho filmu pak budou určitě lákadlem rekvizity podobné
těm, co byly použity ve filmu a v budoucnu i ty filmové. Trocnov je natolik
zajímavý, že stojí za to se sem vydat.
Diváci se mohou přijet podívat, jak to
tehdy doopravdy vypadalo, a zažít velmi podobné pocity, jaké zažívali herci
ve filmu,“ dodal režisér a producent
Petr Jákl. Exteriér i interiér skanzenu
je vybaven funkčními replikami odpovídajícími přelomu 14. a 15. století
včetně nábytku, nádobí, zemědělských
a řemeslných nástrojů, zbraní či bojového vozu. Doplňkem projektu jsou
např. i muzejní kufříky „Život v době
lucemburské – střední Evropa předhusitská“. Tyto kufříky obsahují repliky
středověkých artefaktů z jižních Čech
a příhraničních regionů. Nabízejí žákům jedinečnou možnost seznámit se
s předhusitskou střední Evropou na
vlastní kůži pomocí kopií vybraných
nástrojů, zbraní a oděvů charakterizujících období vlády posledních Lucemburků.
Text a foto: Michaela Kadlecová
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Správné znění tajenky z čísla 17: Ke všemu, co je velké, je prvním krokem odvaha. Správně luštil a potřebné štěstí při
losování měl Ladislav Papež z Kralup nad Vltavou. Blahopřejeme! Získává výhru od vydavatelství Enigma, které připravuje naši
křížovku a je také vydavatelem časopisu Křížovky pro každého, jehož další číslo vychází 26. října. Na tajenku z tohoto čísla
čekáme do 7. listopadu 2022 na doručovací adrese redakce nebo na e-mailu novakova.miloslava@cmkos.cz.

