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Na začátku přednesl předseda 
OS  KOVO Jaroslav Souček zprávu 
o současné ekonomické situaci, která 
je výrazně ovlivněna válkou na Ukra-
jině. „Nová vláda vzešlá z podzimních 
voleb se chystá na změny zákonů 
s  negativním dopadem na zaměst-
nance a  jejich rodiny. Ceny strmě 
narůstají, máme nejdražší energie 
v EU, dražší jídlo a drogerii než v Ně-
mecku. Zvyšují se výdaje státního 
rozpočtu v souvislosti s vlnou uprch-
líků z  Ukrajiny. Vláda ještě situaci 
zhoršuje podtržením příjmové strany 
státního rozpočtu rušením elektro-
nické evidence tržeb.“ Dále se věno-
val dopadům války na Ukrajině: „Část 
ukrajinských zaměstnanců se vrátila 
na Ukrajinu bojovat, ale pro zaměst-
navatele to není zatím problém.“ 
Prezentoval také makroekonomic-
kou předpověď Ministerstva financí, 
která uvádí, že v  důsledku války na 
Ukrajině lze přinejmenším v krátkém 
období očekávat nižší hospodářský 
růst, prohloubení problémů v  doda-
vatelských řetězcích a  zesílení již tak 
vysokých inflačních tlaků. Fiskální po-
litika se navíc bude muset vypořádat 
se zvýšenými výdaji na zabezpečení 

ukrajinských uprchlíků i  na podpo-
ru nejchudších domácností ohrože-
ných vysokými cenami energií. Hrubý 
domácí produkt se očekává ve výši 
1,2 %, inflace 12,3 %, na což mají vel-
ký vliv ceny ropy, elektřiny a zemního 
plynu. Nezaměstnanost by měla činit 
2,5 % a mzdy a platy narostou o 5,7 %, 
což signalizuje výrazný pokles reálné 
mzdy.

a z Německa, která mají lidickou tragédii 
připomínat. Letos se uskutečnila verni-
sáž této výstavy 17. května v Památníku 
Lidice, kde je možné ji právě nyní zhléd-
nout a  její návštěvu spojit s prohlídkou 
Památníku Lidice. Vernisáže se zúčast-
nil koordinátor projektu, místopředse-
da OS KOVO Tomáš Valášek, zástupce 
německých odborů DGB Petr Arnican, 
němečtí a  čeští učni a  studenti a  jejich 

mistři odborného výcviku, ředitel Pa-
mátníku Lidice Eduard Stehlík, ale také 
zástupci „lidických dětí“, dnes osmdesá-
tiletí Jiří Pitín a Pavel Horešovský. 

Kdo nezná svoji minulost, je ztrace-
ný pro budoucnost
Vernisáž se nesla ve znamení připome-
nutí tragédie s  akcentem na součas-
nou situaci, kdy je válka v Evropě znovu 

Kvůli válce zchudneme
V  kovosektoru bude největší dopad 
v  automobilovém průmyslu, stro-
jírenství a  ocelářství. Výroba mo-
torových vozidel v  České republice 
v prvním čtvrtletí poklesla meziročně 
o 18,7 %, ve společnosti Škoda to bylo 
o  27,8 %, ve společnosti 
Toyota o  21,7 %. Největší 
podíl exportu do Ruska 

V pražském hotelu Olšanka proběhlo ve dnech 11. a 12. května zasedání Rady OS KOVO, kterého se účastnilo vedení odbo-
rů a zástupci regionálních pracovišť. Místopředseda OS KOVO Tomáš Valášek oznámil program nadcházejícího VIII. sjezdu 
OS KOVO, probírala se aktuální ekonomická situace, kandidatura Josefa Středuly na prezidenta republiky a připravovaný 
mítink proti zdražování. 

14 Příspěvek  
na péči

Letos uplyne 80 let od hrůzné lidické 
tragédie, kdy nacisté neváhali srovnat 
celou středočeskou obec se zemí, muže 
postřílet, ženy odvléci do koncentrační-
ho tábora a většinu dětí usmrtit v pojízd-
ných plynových komorách. Tuto tragédii 
připomíná již počtvrté projekt Tvorba 
pro Lidice, který inicioval OS KOVO před 
deseti lety. Jde o  výstavu děl mladých 
lidí, učňů a  studentů z České republiky 

Letošní 80. výročí vypálení Lidic si OS KOVO připomněl výstavou Tvorba pro Lidice, na které se podíleli učni z českých a ně-
meckých škol a kterou je možné zhlédnout přímo v památníku Lidice. Na vernisáži se sešli zástupci OS KOVO, německých 
odborů DGB, ředitel památníku Lidice Eduard Stehlík a samotní učni, kteří pro výstavu vytvořili ojedinělá díla. 

Rada OS KOVO ve znamení VIII. sjezdu

OS KOVO připomněl v Lidicích výročí tragédie

více
strana 2

Předseda OS KOVO Jaroslav Souček rozebíral dopady války na Ukrajině   
 FOTO: Josef Kůta
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má strojní průmysl.  Podle průzkumu 
Svazu průmyslu bude investiční akti-
vita firem v letošním roce menší, než 

se předpokládalo: „Právě kvůli vyso-
ké inflaci tažené zejména rekordními 
nárůsty cen energie více než 60 % do-
tazovaných podniků objemově omezí 
investice, které tak firmám neumož-
ní plně pokrýt investiční plány. 40 % 
firem dokonce čeká pokles zisku.“ 
Podle zpráv OS KOVO z regionů se již 
začínají objevovat důsledky narušení 
dodavatelsko-odběratelských vztahů, 

což zaměstnavatelé řeší nařizováním 
dovolené, přesunem zaměstnanců 
v  rámci jedné společnosti, případně 
se snaží za pomoci odborů uzavřít 
dohodu podle paragrafu 209 zákoní-
ku práce, kdy zaměstnavatel nedoká-
že přidělit zaměstnanci práci na celou 
pracovní dobu, protože nemá pro své 
služby nebo výrobky odbyt. Takové-
to dohody jsou uzavřeny například 
v podnicích Ert, Magna, Cartech, Yan-
feng v  jihočeském regionu nebo Bor-
gers v Plzni. 

Rizikové skupiny půjdou do důchodu 
dříve
Jaroslav Souček dále informoval 
o  tom, že pokračují přípravy na při-
jetí nařízení vlády ke kurzarbeitu, ná-
sledovat bude rozhodnutí o  objemu 
finančních prostředků a  proces noti-
fikace. Kurzarbeit by se měl aktivovat 
na vybraná odvětví – např. ocelářství, 
automotive, strojírenství, letecký prů-
mysl a  pro určitý okruh zaměstnava-
telů, tedy pro zaměstnavatele, kteří 
by prokázali, že jim vznikl prostoj 
z  důvodu absence dodávek surovin 
z  Ruska, Běloruska či Ukrajiny nebo 
došlo k  omezení odbytu výrobků do 
těchto zemí. 

Vládou byl dále předložen návrh na 
dřívější odchod do důchodu pro rizi-
kové skupiny, a  to za 10 let náročné 
profese snížení důchodového věku 
o  jeden rok. Předpokládaná účinnost 
této části zákona je od 1. července 
2023, počet let v rizikovém zaměstná-
ní by se měl započítávat od 1. ledna 
2001. Toto nařízení vzbudilo diskusi, 
neboť se jedná jen o zaměstnance za-
řazené do 4. rizikové skupiny, nicmé-
ně i zaměstnanci v 3. rizikové skupině 
si nesou následky práce v  nepřízni-
vých podmínkách. Diskuse se vedla 
také kolem návrhu na podporu Josefa 
Středuly, předsedy ČMKOS, v  prezi-
dentské kandidatuře a  také ohledně 
manifestace proti zdražování.  (kad)

Dne 25. 4. 2022 se v  areálu Sportcent-
rum BEST Olomouc konala konference 
krajského sdružení OS KOVO Olomouc-
kého kraje. Zprávu o činnosti krajského 
sdružení OS KOVO a  informace k plně-
ní a  čerpání z  konta živelných pohrom 
přednesl zmocněnec Zdeněk Zecha. 
Pozvání přijal místopředseda OS KOVO 
Pavel Komárek, který ve svém příspěv-
ku informoval o  aktuální situaci v  rám-
ci OS  KOVO a  následně o  hospodaření 
a majetku OS KOVO. V rámci programu 
konference proběhla volba delegátů, ná-
hradníků delegátů VIII. sjezdu OS KOVO 
a volba člena Dozorčí a revizní komise. 

Konference Krajského sdružení 
OS  KOVO Zlínského kraje proběhla 
21. dubna. Konference na svém zasedá-
ní projednala zprávu o činnosti KS Zlín-
ského kraje za rok 2021, zvolila delegá-
ty a  náhradníky VIII. sjezdu OS  KOVO 

a svého zástupce v DaRK OS KOVO na 
období mezi řádnými sjezdy OS KOVO. 
Na konferenci vystoupili s  aktuálními 
informacemi místopředseda OS  KOVO 
Libor Dvořák a předseda ČMKOS Josef 
Středula. Konference Krajského sdruže-
ní Zlínského kraje podpořila kandidáta 
na předsedu OS KOVO kolegu Romana 
Ďurča pro nadcházející funkční období.

V  Chatě na Losenici v  Nicově se ko-
nala konference Krajského sdružení 
OS  KOVO České Budějovice, které se 
zúčastnilo 28 delegovaných zástup-
ců základních organizací a seskupení 
členů a také 21 hostů. Z vedení svazu 
se účastnili Libor Dvořák, Tomáš Valá-
šek a vedoucí RP Plzeň a Karlovarský 
kraj Ivo Kužel 

Dne 27. 4. 2022 se v sídle regionální-
ho pracoviště OS KOVO v Brně konala 

za účasti zástupců základních organi-
zací konference Krajského sdružení 
OS KOVO Jihomoravského kraje. Jako 
hosté přijali pozvání  místopředse-
dové OS KOVO Tomáš Valášek a Libor 
Dvořák. V rámci jejich vystoupení za-
zněl komentář současné ekonomické 
situace ovlivněné válkou na Ukrajině 
i dopadů na průmysl, mzdovou a per-
sonální oblast. Významným téma-
tem byl rovněž blížící se VIII. sjezd 
OS KOVO, jehož delegáty a náhradní-
ky konference zvolila. 

Konference kraje Vysočina proběhla 
v Jihlavě 26. 4. 2022 Na konferenci se 
volilo pracovní předsednictvo konfe-
rence, delegáti VIII. Sjezdu OS KOVO, 
náhradníky za delegáty a členy Dozor-
čí a revizní komise. Aktuální informa-
ce zde přednesl Tomáš Valášek a Libor 
Dvořák. (kad)
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Odbory požadují předčasný důchod pro rizikové 
skupiny FOTO: Josef Kůta

Zasedání Rady OS KOVO probíhalo dva dny
 FOTO: Josef Kůta

Proběhly další krajské konference 
V několika městech proběhly další krajské konference OS KOVO, kterých se účastnili také zástupci vedení svazu. 



přítomná. Slavnostní událost uvedl mís-
topředseda OS KOVO Tomáš Valášek, 
který přivítal tvůrce uměleckých děl, stu-
denty z AG Amberg Siemens, Středního 
odborného učiliště Hradec Králové, uči-
liště z  Jihlavy a Uherského Brodu a při-
pomněl, že se konečně může uskutečnit 
za fyzické přítomnosti: „Jsem rád, že se 
vidíme fyzicky po dvou letech. Vše zde 
začalo před deseti lety, kdy jsme projekt 
Tvorba pro Lidice a posléze pro Ležáky 
připravili. Dnes je to počtvrté. Jsem rád, 
že budeme pokračovat ve spolupráci 
i  s novým ředitelem památníku panem 
Stehlíkem,“ připomněl a dodal: „Projekt 
připravujeme proto, abychom nejenom 
v Německu, ale i u nás šířili mírové my-
šlenky, abychom znali svoji historii. Kdo 
nezná historii, je ztracený pro budouc-
nost. Jsem rád, že studenti a  žáci při-
pravili tato nádherná díla. Učni ze školy 
v Hradci Králové v oboru umělecký ko-
vář vytvořili krásné dílo z kovu s názvem 
Konec naděje, žáci ze Střední průmyslo-
vé školy z Jihlavy navrhli dílo Tóny životů, 
třetí české učiliště z  Uherského Brodu, 
což je speciální škola na umělecké zpra-
cování kovu, ukazují nádherné mědiry-
tiny. Světla z minulosti je název díla 16 
studentek a studentů ze Siemensu, kteří 
prezentují dílo, které je z kovu a ze skla 
a uvidíte na něm mapu tehdejších Lidic. 

Slova jsou zbytečná, myšlenky hovoří za 
vše.“ 

Cesta do budoucna je cestou míru 
Petr Arnican z německých odborů DGB 
poděkoval učňům a studentům za jejich 
práci a  píli, kterou vyvinuli při tvorbě 
uměleckých děl: „Nikdo jim nic neřekl, 
šlo jen o jejich nápady. Německé odbory 
i  české OS KOVO si každý rok připomí-
nají lidickou oběť. Němečtí učni mají čas 
zkoušek, přitom neřekli ne a  věnovali 
svůj čas. Právě nyní vidíme, jak je tenká 
linie mezi válkou a  mírem. K  minulosti 
se musíme stavět kriticky. Pamatovat 
se znamená říci ne válce.“ Svůj příspě-

vek přednesl i  Eduard Stehlík, ředitel 
Památníku Lidice. I  on připomněl jed-
nak to, že se akce mohla uskutečnit za 
osobní přítomnosti, ale také to, že válka 
je i nyní přítomná: „Jsem rád, že zde za-
znělo, že se můžeme vidět osobně. Po 
dvou letech problémů s koronavirem se 
konečně můžeme setkávat. Jsem rád, že 
jste do Lidic přijeli, je jedno, jestli z Čes-
ké republiky, nebo z Německa. Vážím si 
toho, že jste své práce věnovali právě 
Lidicím a lidickým obětem. Přivítali jsme 
zde lidické děti. Na nich je možné vidět, 
že tyto události se nám mohou zdát 
vzdálené, že je nikdo nepamatuje. Jsou 

zde stále ještě lidé, kteří události zažili 
a kterých se bytostně dotkly. Nejsou to 
tak vzdálené dějiny. Není to tak dávno, 
co mladí lidé stanuli v Lidicích na popra-
višti, protože zde nacisté stříleli mladé 
hochy od patnácti let. Ze 105 lidických 
dětí bylo 88 povražděno. Jsem rád, že 
svými pracemi slavíte památku mno-
hem starších kamarádů. Bohužel jsme 
svědky toho, že na východě Evropy zno-
vu zuří válka a umírají desetitisíce nevin-
ných lidí. Jsou vražděny děti, ženy, muži. 
Pevně doufám, že cesta do budoucna je 
cesta přes mír, a doufám, že nesmyslná 
válka skončí. Kdo nezná svoji minulost, 
je odsouzen k tomu ji opakovat.“ 

Navždy lidickými dětmi 
Po slavnostním zahájení výstavy si ně-
mečtí i  čeští návštěvníci prošli areál 
Památníku Lidice s  průvodcem, který 
připomněl hrůzné detaily. Na závěr 
celé akce proběhla diskuse s  „lidickými 
dětmi“ Jiřím Pitínem a Pavlem Horešov-
ským, kteří přišli kvůli nacistickému běs-
nění o  celou rodinu a  zachránili se jen 
díky tomu, že byli v  okamžiku tragédie 
kojenci. Jak sami připomněli: „I  když je 
nám osmdesát, budeme vždy lidické 
děti. Naše štěstí bylo, že kdybychom byli 
jen o  jeden rok starší, tak na pomníku 
dětí stojíme taky.“  (kad)

dokončení ze str. 1
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Vernisáž zahájil místopředseda OS KOVO Tomáš 
Valášek  FOTO: Josef Kůta

Umělecké dílo od studentů z Německa
 FOTO: Josef Kůta

„Lidické děti“ Jiří Pitín a Pavel Horešovský
 FOTO: Josef Kůta

Další informace na www.oskovo.cz
Písemné přihlášky se stručným životopisem a přehledem dosavadní praxe zašlete na adresu:
Odborový svaz KOVO, nám. W. Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 – Žižkov do 11. 6. 2022.
Bližší informace: na tel. čísle: 602 204 796 - vedoucí Regionálního pracoviště OS KOVO, Plzeň, popř. www.oskovo.cz.

Všem odpovíme a s vybranými zájemci se setkáme na RP Plzeň dne 15. 6. 2022.
Se všemi poskytnutými osobními údaji bude nakládáno v souladu se zákonem.

Co pro tuto práci požadujeme:
- vzdělání VŠ ekonomického směru
- odborné znalosti oblasti mezd, sociálního a zdravotního 

pojištění, daně z příjmu
- orientaci v pracovněprávní oblasti a v oblasti ekonomiky 

podniku
- praxi ve výrobním podniku, znalost zaměstnavatelského 

prostředí a zkušenosti ze sociálního dialogu 

- dobré organizační, komunikační a prezentační 
dovednosti, samostatnost, flexibilita

- společenská bezúhonnost, čistý trestní rejstřík
- znalost AJ nebo NJ 
- znalost práce na PC (Microsoft Office)
- řidičský průkaz B (pracovní cesty v rámci ČR)

Odborový svaz KOVO přijme do pracovního poměru:
SPECIALISTU PRO EKONOMIKU, MZDY A KOLEKTIVNÍ VYJEDNÁVÁNÍ
pro Regionální pracoviště OS KOVO Plzeň, Keřová 320/9
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Podvodů na internetu je bohužel mnoho, 
všechny ve výsledku znamenají, že někdo 
cizí se snaží obohatit na váš účet. Jak tyto 
SMS vypadají? Jde o zprávu z běžného čís-
la, které je registrované v České republi-
ce, jde o neznámé číslo, ze kterého ještě 
nikdo nevolal nebo z něj nepřišla zpráva. 
Zprávy se šíří na mobilních telefonech, 
které využívají operační systém Android. 
Zpráva SMS obsahuje text, který na první 
pohled ale působí nedůvěryhodně, pro-
tože některé znaky chybí. Text se snaží 
upozornit na to, že v  hlasové schránce 
má uživatel zprávu, například, že se má 
ozvat svému lékaři. Zpráva obsahuje dále 
odkaz, na který má uživatel kliknout, aby 
se zpráva přehrála. Zde by mohl každý 
uživatel zpozornět, neboť zpráva z  hla-
sové schránky se přehraje pouze po 
zavolání na číslo hlasové schránky tak, 
jak je běžně zvykem. Pokud uživatel na 
odkaz klikne, pak se začne stahovat ap-
likace. Jde ale o vir, který začne rozesílat 
uživatelům další zprávy a tak se snaží se 
rozmnožit. Co je cílem tohoto podvodu? 
Virus se nejenom replikuje a snaží rozšířit 
i  mezi ostatní, ale zároveň se chce také 
dostat k vašemu mobilnímu bankovnictví 
či údajům z bankovní karty a odtud od-
čerpat vaše prostředky. U mnoha uživa-
telů se tato zpráva ukládala rovnou do 
složky SPAM a  blokované zprávy. I  zde 
si ji ale mohli přečíst a případně kliknout 
na odkaz ve zprávě obsažený, takže se vir 
mohl dál šířit. 

Někdy pomůže jen tovární 
nastavení
Pokud jste takovou zprávu od někoho 
dostali, znamená to, že i  jeho mobilní 

telefon je napadený virem. Takový člo-
věk mnohdy vůbec netuší, že sám ro-
zesílá viry. Pokud jste zprávu SMS jen 
obdrželi, neklikli jste na ni a  nezačali 
aplikaci stahovat a instalovat, vir by vám 
neměl nijak ublížit. V  takovém případě 
stačí zprávu SMS jen smazat, abyste na 
ni případně v budoucnosti neklikli omy-
lem. Pokud jste na aplikaci klikli, pak je 
třeba se snažit aplikaci odinstalovat. To 
ale někdy není možné a telefon je třeba 
uvést do tzv. továrního nastavení, což 
s  sebou nese také ztrátu určitých dat 
a nastavení. Pomoc přichází i od operá-
torů, kteří se snaží vše řešit a šíření viru 
zastavit. Nejde ale o právě snadnou zá-
ležitost. Operátor těžko může blokovat 
rozesílání zpráv mezi soukromými čísly, 
což právě virus činí. Jedinou obranou 
je analýza textu, který je ve zprávě ob-
sažený, a následná blokace podobných 

zpráv. K  tomu je ale třeba součinnost 
uživatelů, kteří mohou podezřelou SMS 
operátorovi nahlásit. 

Virus potká každého z nás 
Ačkoliv se operátoři snaží podobným 
událostem zabránit, je jasné, že co ne-
vidět přijde další virus, který se bude 
šířit a  bude se snažit nachytat bezb-
ranné oběti. Například před pár měsíci 
šlo o  stejný virus, který se pro změnu 
vydával za kurýrní službu. Podobné 
viry můžeme znát z  e-mailů, které se 
například „tváří“ jako e-maily z  banky. 
Proto je vždy třeba být ve střehu a při-
pravený, že podvodníci mohou zaútočit 
z nejrůznějších stran. Heslo číslo jedna, 
které bychom měli mít naprosto vždy na 
zřeteli, zní, neposkytovat nikdy nikomu 
hesla k internetbankingu. Ani banka po 
vás nikdy nebude heslo vyžadovat, to 
slouží jen a pouze pro vaši potřebu. Stej-
ně tak číslo karty a další údaje je možné 
zadávat jen na ověřených stránkách ob-
chodníků. V  mobilním telefonu, ale ani 
v počítači dobře rozvažujte, než na coko-
liv kliknete. Nejprve například nad odka-
zem najeďte kurzorem myši a celý odkaz 
si prohlédněte. Pokud povede na nezná-
mou či exotickou doménu, zpozorněte 
a raději na něj neklikejte. Počítač byste 
měli mít vždy chráněný bezpečnostním 
programem. Hrozeb z  internetu při-
chází každý den neuvěřitelné množství, 
naštěstí si s  většinou takový program 
hravě poradí. Jistotou je, že nějaký vi-
rus v  budoucnu bude chtít napadnout 
kohokoliv z  nás. Pokud si každý osvojí 
základní pravidla, šance na napadení se 
snižuje k nule.     Michaela Kadlecová

Českou republiku zaplavily podvodné SMS, které mohou uživatelům způsobit velké potíže. Na co si dát konkrétně 
pozor a jak se takovým SMS bránit? 

Pozor na podvodné SMS! 
Jak se bránit?

Dnes zveřejňujeme další výherce. Soutěž probíhala od 1. března do 30. dubna. 
• Základní organizace OS KOVO Eissmann Automotive CZ, Černošín – Gabriela Smolková 
• Seskupení členů KOH-I-NOOR HARDTMUTH, České Budějovice – Andrea Janderová
• Základní organizace OS KOVO RONAL Pardubice – Tomáš Balý  
• ZO OS KOVO VARROC Nový Jičín, Šenov u Nového Jičína – Ivo Vahalík 
• Základní organizace Odborového svazu KOVO, Automotive Lighting Jihlava, JIHLAVA – Karel Vorálek
• Seskupení členů GRUPO ANTOLIN OSTRAVA s.r.o., Ostrava-Hrabová – Ondřej Žiška
• ZO OS KOVO Carrier Refrigeration Operation Czech Republic, Beroun – Petr Vojta
Všem výhercům gratulujeme!

V Kováku č. 5 byla odstartována exkluzivní soutěž s VIP Programem DATART. 



Podle občanského zá-
koníku má nájemce 
právo přijímat ve své 
domácnosti kohoko-
li. Přijme-li nájemce 

nového člena své domácnosti, oznámí 
zvýšení počtu osob žijících v  bytě bez 
zbytečného odkladu pronajímateli; ne-
učiní-li to nájemce ani do dvou měsíců, 
co změna nastala, má se za to, že závaž-
ně porušil svou povinnost.
Pronajímatel má právo požadovat, aby 
v  nájemcově domácnosti žil jen takový 
počet osob, který je přiměřený velikosti 

O  tom, zda členové družstva souhla-
sí se záborem společné chodby, musí 
rozhodnout členská schůze. Členská 
schůze by měla rozhodnout, zda se zá-
borem souhlasí a  za jakých podmínek 
souhlasí („stavebník“ by měl členské 
schůzi doložit alespoň plánek stavby) 
a  za jakou cenu družstvo společnou 
chodbu odprodá. Tyto otázky nemůže 

bytu a nebrání tomu, aby všechny moh-
ly v  bytě žít v  obvyklých pohodlných 
a  hygie nicky vyhovujících podmínkách. 
Každý případ bude z hlediska posouze-
ní, zda se jedná o pohodlné a hygienicky 
výhodné podmínky, jiný, obzvláště když 
žádná pravidla či předpis neexistují, 
s výjimkou stavebně technických předpi-
sů. Dá se však předpokládat, že byt 1 + 1 
uvedená obecná kritéria splňuje.
Pronajímatel má právo vyhradit si ve 
smlouvě souhlas s přijetím nového čle-
na do nájemcovy domácnosti. To ne-
platí, jedná-li se o osobu blízkou anebo 

předsedkyně rozhodnout sama, jeli-
kož se jedná o dispozici se společnými 
prostory domu a  toto se dotýká všech 
členů družstva. Dále se domnívám, že 
člen družstva, který si chce takto zvět-
šit družstevní byt, si musí vyřídit na 
příslušném stavebním úřadě ohlášení 
stavby, jelikož se jedná o  změnu uží-
vání stavby (ze společné chodby bude 

další případy zvláštního zřetele hodné. 
Pro souhlas pronajímatele s  přijetím 
osoby jiné než blízké za člena nájem-
covy domácnosti se vyžaduje písemná 
forma.
Pronajímateli zašlete oznámení o změ-
ně počtu osob žijících v  domácnosti 
a  jeho případný nesouhlas s  přijetím 
nového člena do vaší domácnosti řešte, 
až by takováto situace nastala. Důležité 
je, abyste splnila oznamovací povinnost 
nejpozději do dvou měsíců od nastěho-
vání přítelkyně do bytu tak, jak je v od-
povědi uvedeno.

zřejmě předsíň bytu). Pro ohlášení stav-
by musí být použit předepsaný formu-
lář, přiložena projektová dokumentace 
vypracovaná autorizovanou osobou, 
vyjádření hasičů, vyjádření statika, sou-
hlas družstva se stavbou, tj. usnesení 
členské schůze spolu s  prezenční listi-
nou, atd. Podrobnosti sdělí příslušný 
stavební úřad. 

Bydlím v nájmu. Do bytu se ke mně přistěhovala přítelkyně. Byt je o velikosti 1 + 1. Existují něja-
ká pravidla na to, kolik osob může v bytě bydlet, a musí pronajímatel mé oznámení o další osobě 
v bytě přijmout bez výhrad? L. M., Tábor

Jsem členem bytového družstva, vlastním družstevní podíl (koupil jsem si družstevní byt). Předsedkyně bytové-
ho družstva za mnou přišla, že noví nájemníci ve vedlejším bytě si chtějí odkoupit dva metry chodby a dát si tam 
vchodové dveře. Já s tím nesouhlasím.  Bylo mi předsedkyní bytového družstva sděleno, že je to majetek družstva 
a můj souhlas nepotřebuje. Všechny byty by koncem tohoto roku měly přejít do osobního vlastnictví a pak by to již 
nešlo prodat. Pro družstvo jsou to velké peníze, které by prodejem chodby získalo. Chápu to, ale myslím si, že takto 
svévolně nemůže předsedkyně družstva postupovat. Jaký je správný postup? K. H., Český Brod

Další osoba v bytě
Bydlení | JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR

Zábor chodby v družstevním domě
Bydlení | JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR
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IT vychytávky  |  Josef Kůta, IT specialista OS KOVO

K počítači třeba i z Marsu

Funkce ve Windows
Společnost Microsoft 
už před nějakou do-
bou pochopila, že by 
bylo dobré umožnit 

uživatelům PC připojit se vzdáleně ke 
svému počítači. Na zařízení se systé-
mem Windows, Android nebo iOS se 
tak můžete připojit ke vzdálenému po-
čítači s Windows 10 či 11 pomocí inte-
grované funkce Vzdálené plochy. Díky 
tomu lze provádět jednoduché úkoly, 
třeba kontrolovat stahování souborů, 
kódovat videa, kopírovat soubory nebo 
používat ho k prezentaci či promítání.

V jedné síti
Připojujeme-li se k  našemu počítači 
z  vnitřní sítě, postačuje nám funkce 
Vzdálená plocha integrovaná v  systé-
mu Windows. Chcete-li funkci zapnout, 
klikněte na tlačítko Start -> Nastavení -> 
Systém. Na pravé straně vyberte volbu 
Vzdálená plocha. Nyní přepněte pře-
pínač, čímž funkci aktivujete a  získáte 
možnost připojit se k PC. Funkce je ak-
tivní verzí Windows Pro a vyšší. Pokud 
používáme Windows ve verzi Home, vy-
užijeme další z postupů. (Obr. 01)

Microsoft podruhé
Dlaždicová aplikace, kterou můžete najít 
v obchodě Microsoft Store pod názvem 
Microsoft Remote Desktop. Její výhodou 
je, že má i mobilní aplikaci pro Android 
a iOS. Po instalaci na jakémkoli zařízení – 
ať už PC, nebo smartphone, zkrátka v za-
řízení, ze kterého chcete přistupovat – 
spusťte aplikaci. Jste-li na jedné síti (např. 
doma), automaticky by mělo dojít k pro-
skenování zařízení, ke kterým se lze při-
pojit. Pokud se tak nestane, nebo jste na 
jiné síti (např. v práci na mobilním připo-
jení atd.), potom musíte zadat parametry 
pro připojení manuálně – tedy název PC 
(lépe jeho IP adresu) atd. Jakmile tak uči-
níte, můžete se k PC připojit. (Obr. 02)

Konkurence na tahu
Funkce Vzdálená plocha Chrome nabí-
zí opravdu snadný způsob vzdáleného 
připojení k  domácnosti či pracovnímu 
počítači nebo sdílení obrazovky s ostat-
ními, a  to v  jakékoli verzi (tedy nejen 
Windows 10 a 11, a je jedno, zda ve verzi 

Home či Pro). A  co je na této možnos-
ti vůbec nejlepší – umožňuje nastavit 
vzdálený přístup do PC nejen se systé-
mem Windows, ale také Linux či Mac OS. 
Vzdálená plocha Chrome (www.remote-
desktop.google.com/access/ ) vás propojí 
s vašimi zařízeními pomocí nejnovějších 
webových technologií, jako je WebRTC. 
Opět nechybí ani aplikace pro Android 
a  iOS – najdete v  obchodu každé plat-
formy. Třešničkou na dortu by bylo, 
kdyby šla takto zpřístupnit právě i zaří-
zení s Androidem a i OS – tedy vzdáleně 
k nim přistupovat třeba zase z PC.

Alternartivy
Pro připojení k našemu počítači nemu-
síme využívat pouze funkce Microsoftu, 

Remote Desktopem se zabývá delší 
dobu i  firma TeamViewer (www.team-
viewer.com/cs/), nebo Anydesk (www.
anydesk.com/en). Výhodou těchto pro-
gramů je jejich jednoduchost. Aplikaci 
stačí pouze nainstalovat na počítač, ke 
kterému se chceme připojit. Po insta-
laci se přiřadí jedinečné ID počítače, 
prostřednictvím kterého se k  počítači 
připojujeme. Chceme-li mít nastaven 
na počítači tzv. bezobslužný režim, 
nastavíme si stálé heslo, které je vždy 
zapotřebí při připojení. Je to z toho dů-
vodu, aby se k nám nepřipojoval jen tak 
někdo. (Obr. 03)

Potřebujete se občas připojit ke svému počítači, ale zrovna nejste v kanceláři, nebo jste na druhé 
straně zeměkoule? Dnes si vysvětlíme, že toto je možné a není to žádné sci-fi. Samozřejmostí je 
mít přístup k internetu.
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Seznam delegátů VIII. sjezdu OS KOVO – hlas rozhodující
Stav ke dni 18. 5. 2022

VV OS KOVO Praha – celkem 4 delegáti
DVOŘÁK Libor Základní organizace OS KOVO při FAB, Rychnov nad Kněžnou

Ing. KOMÁREK Pavel ZO OS KOVO PANAV,  Senice na Hané

SOUČEK Jaroslav ZO OS KOVO SKLOSTROJ TURNOV CZ, s.r.o. a Ing. HENRY KYNCL - SLÉVÁRNA, Přepeře

VALÁŠEK Tomáš ZO OS KOVO zaměstnanců OS KOVO, Praha 3 – Žižkov

KS OS KOVO Praha – celkem 4 delegáti

DOLEŽAL Petr Základní organizace OS KOVO LETOV, Praha 9 – Letňany

KOSTINA Jiří Základní organizace OS KOVO LETOV, Praha 9 – Letňany

LAVIČKA David ZO OS KOVO PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, Praha 10 – Hostivař

ŠVARCOVÁ Marcela Základní organizace SOCIAL – PARTNER Odborového svazu KOVO, Klecany

KS OS KOVO Středočeského kraje – celkem 10 delegátů
ANDEL Jozef Oborový svaz KOVO, základní organizace Valeo Žebrák s.r.o., Žebrák

ANTONIV Josef ZO OS KOVO Carrier Refrigeration Operation Czech Republic, Beroun

BIDRMAN Luboš ZO OS KOVO VALEO RAKOVNÍK, Rakovník

BRŮŽEK Ivo Základní organizace OS KOVO EBERSPÄCHER RAKOVNÍK, Rakovník II

ERNEST Milan ZO OS KOVO BUZULUK Komárov, Komárov

HAVELKA Jaroslav Základní organizace OS KOVO Brandýs, Brandýs nad Labem

HOVORKA Jiří Základní organizace OS KOVO DOOSAN BOBCAT, Dobříš

KLEIMODOVÁ Martina ZO OS KOVO při TPCA, Kolín – Ovčáry

PILOUSEK Pavel Základní organizace OS KOVO DISA Příbram, Příbram

VINKL Jiří Základní organizace OS KOVO Strojírny POLDI a.s. Kladno, Kladno – Dubí

KS OS KOVO Jihočeského kraje – celkem 13 delegátů
BLÁHOVEC Jan ZO OS KOVO, DURA Automotive CZ, k.s., Blatná

BODOCKÝ Michal ZO OS KOVO EATON Elektrotechnika s.r.o., Suchdol nad Lužnicí

HOPFINGER Petr COGEBI a. s., Tábor

JANOUŠEK Jan ZO OS KOVO MOTOR JIKOV, a.s., České Budějovice 3

JINDRA Stanislav, BBus. ZO OS KOVO RBCB, České Budějovice 3

Ing. KRÁSA Jaroslav ZO OS KOVO, Tesla Blatná, a.s., Blatná

KRČKA Miroslav KOH-I-NOOR HARDTMUTH, České Budějovice 7

Bc. MIKUŠKA Tomáš Základní organizace OS KOVO Faurecia, Písek – Pražské Předměstí

MITÁŠ Miloš ZO OS KOVO při Schneider Electric a.s., Písek – Pražské Předměstí

PROFANT Marek ZO OS KOVO Groz-Beckert Czech s.r.o., České Budějovice 4

Bc. ŘIHOUT Jiří ZO OS KOVO při a.s. JIHOSTROJ, Velešín

SCHREIBOVÁ Václava ZO OS KOVO EATON Elektrotechnika s.r.o., Suchdol nad Lužnicí

Ing. ŠLEHOFER Josef ZO OS KOVO, Tesla Blatná, a.s., Blatná

KS OS KOVO Plzeňského a Karlovarského kraje – celkem 10 delegátů
Ing. BUREŠ Milan Základní organizace OS KOVO ROTAREX Tachov, Tachov

Mgr. DVOŘÁK Jan Základní organizace OS KOVO PANASONIK Plzeň, Plzeň 3 – Skvrňany

HORČIC Petr ZO OS KOVO ŽELEZÁRNY HRÁDEK, A.S., Hrádek – Nová Huť

HORECKÝ Jindřich ZO OS KOVO DOPRAVA, Plzeň

KASLOVÁ Sylva ZO OS KOVO DIOSS NÝŘANY, Nýřany

KOUŘIMOVÁ Zoja ZO OS KOVO ŠKODA TURBÍNY, Plzeň – Jižní Předměstí

KUČA Aleš ZO OS KOVO 1. ZO CHOTĚŠOV, Chotěšov
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PRODROMOU Vasileios ZO OS KOVO SKF Chodov, Chodov

SCHEER Milan ZO OS KOVO WITTE CZ, Nejdek

SMOLKOVÁ Gabriela Základní organizace OS KOVO Eissmann Automotive CZ, Bor

KS OS KOVO Ústeckého kraje – celkem 8 delegátů
BAREŠ Jan ZO OS KOVO profesních zaměstnanců Teplárny Ústí nad Labem, Trmice

KUNEŠ Miroslav Základní organizace OS KOVO HP PELZER, Žatec

MARŠÁLEK Josef Odborový svaz KOVO ZÁKLADNÍ ORGANIZACE Válcovny trub, Chomutov

NOVÝ Jiří Základní organizace OS KOVO NNP MOST, Most

PTÁK Jaroslav ZO OS KOVO FEROX, Děčín V-Rozbělesy

SLABYHOUD Jiří Odborový svaz KOVO ZÁKLADNÍ ORGANIZACE Válcovny trub, Chomutov

TŘICÁTNÍK Jan Základní organizace OS KOVO Constellium Děčín, Děčín V-Rozbělesy

Bc. WAGNER Milan ZO OS KOVO profesních zaměstnanců Teplárny Ústí nad Labem, Trmice

KS OS KOVO Královéhradeckého kraje – celkem 13 delegátů
DITTMAR Petr ZO OS KOVO LPM Jičín s.r.o., Jičín – Holínské Předměstí

GAŠPAR Aleš ZO OS KOVO Adršpach Adršpach – Horní Adršpach

HOLZKNECHT Pavel Základní organizace OS KOVO Siemens Trutnov, Trutnov – Horní Předměstí

HOUŽVIČKA Miroslav ZO OS KOVO AXL, a.s. Semily, Semily

KOBRLE Josef ZO OS KOVO TE Trutnov, Trutnov – Střední Předměstí

MACEK Petr Základní organizace OS KOVO při KBA-Grafitec s.r.o., Dobruška

MATOUŠEK Vladimír Základní organizace OS KOVO Siemens Trutnov, Trutnov – Horní Předměstí

NOVOTNÝ Miroslav DiS. ZO OS KOVO ŘETĚZY Vamberk, Vamberk

SEDRAL Kamil ZO OS KOVO Cedima Meziměstí, Meziměstí

ŠŤOVÍČEK Zdeněk ZO OS KOVO LPM Jičín s.r.o., Jičín – Holínské Předměstí

UCHNÁR Pavel Základní organizace OS KOVO při FAB, Rychnov nad Kněžnou

URBAN Jiří ZO OS KOVO HYTOS, Vrchlabí

VONDRA Vít ZO OS KOVO Adršpach, Adršpach – Horní Adršpach

KS OS KOVO Libereckého kraje – celkem 8 delegátů
ČAPIČÍK Vladimír ZO OS KOVO RETOS Varnsdorf, Varnsdorf

DOKULIL Miloslav ZO OS KOVO Grupo Antolin Turnov, Turnov

HEKERLOVÁ Dita ZO OS KOVO Bombardier Transportation Czech Republic, Česká Lípa

HRUŠOVSKÁ Alexandra ZO OS KOVO Monroe, Hodkovice nad Mohelkou

KULICH Pavel ZO OS KOVO FERONA LIBEREC, Liberec VI-Rochlice

MAŠEK Václav Základní organizace odborového svazu KOVO AUTOBRZDY, Jablonec nad Nisou

NOVOTNÝ Jiří ZO MAGNA BOHEMIA, Liberec VI-Rochlice

ŠEBO Jiří ZO OS KOVO MAD CL KOVO, Semily – Podmoklice

KS OS KOVO Pardubického kraje – celkem 14 delegátů
BALÝ Tomáš Základní organizace OS KOVO RONAL Pardubice, Pardubice VI – Staré Čívice

DOLEŽÁLKOVÁ Věra ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ODBOROVÉHO SVAZU KOVO TESLA PŘELOUČ, Přelouč

DRAHOŠ Miroslav Základní organizace OS KOVO AVX Lanškroun, Lanškroun – Žichlínské Předměstí

GREŠŠ Peter ZO OS KOVO KYB Manufacturing Czech Pardubice, Pardubice VI – Staré Čívice

JOSKA Miroslav ZO OS KOVO Transporta Chrudim, Chrudim IV

KEPRTA Martin Základní organizace OS KOVO ZEZ SILKO, Žamberk

LANGROVÁ Lenka ZO OS KOVO OEZ Letohrad, Letohrad

MAIXNER Ladislav ZO OS KOVO OEZ Letohrad, Letohrad

PETŘÍKOVÁ Blanka ZO OS KOVO OEZ Letohrad, Letohrad

PUCHAR Petr ZO OS KOVO POLIČSKÉ STROJÍRNY, Polička – Horní Předměstí

SEVERA Michal ZO OS KOVO Bühler CZ s.r.o., Žamberk

SUCHOMEL Vlastislav ZO OS KOVO, KAROSA a.s., VYSOKÉ MÝTO, Vysoké Mýto – Pražské Předměstí

ŠÍROVÁ Alena ZO OS KOVO ETA a.s., Hlinsko

VAŇHÁT Michal ZO OS KOVO DAKO Třemošnice, Třemošnice

KS OS KOVO Jihomoravského kraje – celkem 13 delegátů
BAČA František ZO OS KOVO OTIS Břeclav, Břeclav



BOHDAN Jiří ZO OS KOVO ABB Brno, Brno – Dolní Heršpice

BURGR Radomír Odborový svaz Kovo Základní organizace Baumüller, Skalice nad Svitavou

GERTNER Jan ZO OS KOVO Hodonín, Hodonín

KAZELLE Alois ZO OS KOVO Zetor, Brno – Líšeň

DiS KLEVETA Karel ZO OS KOVO MINERVA, A.S., Boskovice

KLOSS Michael Základní organizace OS KOVO CommScope, Brno – Tuřany

MALUŠEK Stanislav ZO OS KOVO Železárny Veselí, Veselí nad Moravou

MIKOLAJ Valer Základní organizace OS KOVO CommScope, Brno – Tuřany

Bc. POTUŽNÍK Václav ZO OS KOVO Hodonín, Hodonín

SLADKÝ Marek ZÁKLADNÍ ORGANIZACE OS KOVO ZKL Brno a.s., Brno – Líšeň

SVOBODA Jaroslav ZO OS KOVO Energy, Brno – Židenice

URBÁNEK František ZO OS KOVO SEM Drásov, Drásov

KS OS KOVO Olomouckého kraje – celkem 9 delegátů
CRUZ Francisco Javier ZO OS KOVO HELLA, Mohelnice

KLEVAR Milan ZO OS KOVO Moravské železárny, Olomouc

KRAJČI Petr ZO OS KOVO ŘETĚZÁRNA ČESKÁ VES, Česká Ves

PhDr. MAČÁK Alois, MBA ZO OS KOVO ŽELEZÁRNY PROSTĚJOV, Prostějov

MALÍK Tomáš ZO OS KOVO region Olomouc, Olomouc

OLŠA David ZO OS KOVO Meopta, Přerov I-Město

PŘIBYL Ivan Základní organizace OS KOVO M.L.S., Olomouc – Holice

RÝZNAROVÁ Janka 1. ZO OS KOVO Mohelnice, Mohelnice

STIBOROVÁ Dana Základní organizace OS KOVO Mariánské Údolí, Hlubočky – Mariánské Údolí

KS OS KOVO Moravskoslezského kraje – celkem 53 delegátů
BAČÁK Petr Základní organizace OS KOVO Siemens, s.r.o., odštěpný závod Elektromotory Frenštát, Frenštát pod Radhoštěm

BEČICA Lumír ZO OS KOVO BONATRANS GROUP a.s., Bohumín – Nový Bohumín

Ing. Bc. BEČICA Roman, MBA Základní organizace OS KOVO Mittal Steel Ostrava - Ocelárna, Ostrava – Kunčice

BLAŽEK Rostislav ZO OS KOVO Vítkovice Ocelárna a válcovny, Ostrava – Hulváky

Mgr. BUG Emil Odborový svaz KOVO ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ArcelorMittal Karviná, Karviná – Hranice

Bc. BUJOK Ondřej Základní organizace Odborového svazu KOVO Třinecké železárny, Třinec – Staré Město

ČAPKA Pavel ZO OS KOVO Hanon Systems, Nový Jičín

DROZDEK Zdeněk Základní organizace OS KOVO MSA, Dolní Benešov, Dolní Benešov

DUDÍK Josef ZO OS KOVO Husqvarna Manufacturing CZ s.r.o., Vrbno pod Pradědem

Bc. ĎURČO Roman ZO OS KOVO Vítkovice Ocelárna a válcovny Ostrava – Hulváky

FICHNA Pavel Základní organizace OS KOVO Ostravská huť - Servis, Ostrava – Kunčice

FRÖMEL Martin Odborový svaz KOVO ZÁKLADNÍ ORGANIZACE VÁLCOVNA TRUB TŽ, Ostrava – Vítkovice

FUPŠO Patrik Základní organizace OS KOVO Hyundai Czech, Nižní Lhoty

GAJDACZOVÁ Věra Základní organizace Odborového svazu KOVO Třinecké železárny, Třinec – Staré Město

GUT Jan Základní organizace Odborového svazu KOVO Třinecké železárny, Třinec – Staré Město

HANÁK Josef Základní organizace OS KOVO Metalurgie TATRA, Kopřivnice

HARATYK Miroslav Základní organizace Odborového svazu KOVO Třinecké železárny, Třinec – Staré Město

HECZKOVÁ Lýdie Základní organizace Odborového svazu KOVO Třinecké železárny, Třinec – Staré Město

JABORSKÁ Šárka Základní organizace OS KOVO Dura Automotive Systems CZ, Kopřivnice – Vlčovice

JANČÍK Ivan Základní organizce OS KOVO Mittal Steel Ostrava - Doprava, Ostrava – Kunčice

JIŘÍČEK Lukáš Základní organizace OS KOVO Siemens, s.r.o., odštěpný závod Elektromotory Frenštát, Frenštát pod Radhoštěm

JUROŠEK Vladimír Základní organizace OS KOVO Hutní montáže, Ostrava – Vítkovice

KOTZUROVÁ Marcela ZO OS KOVO BESKYD, s.r.o. Frýdlant n.O., Frýdlant nad Ostravicí – Frýdlant

Ing. KRÁLOVÁ Yvetta, PhD. ZO OS KOVO Ostravská huť - Ředitelství, Ostrava – Kunčice

KRUTILEK Jiří Základní organizace OS KOVO Výrobní úsek TATRA, Kopřivnice

KUBICZEK Bronislav ZO OS KOVO Strojírny a stavby Třinec, Třinec – Staré Město

KUSÝN Michal OS KOVO základní organizace Brano a.s., Opavská 1000, 747 41 Hradec nad Moravicí, Hradec nad Moravicí

LASTOVICA Marián Základní organizace OS KOVO Hutní montáže, Ostrava – Vítkovice

LICHNOVSKÝ Petr OS KOVO základní organizace Brano a.s., Opavská 1000, 747 41 Hradec nad Moravicí, Hradec nad Moravicí

MELECKÝ Jan Základní organizace ostravská huť, Ostrava – Kunčice

MÍČEK Jaromír Základní organizace OS KOVO Mittal Steel Ostrava - Ocelárna, Ostrava – Kunčice

PAJUREK Radim Základní organizace OS KOVO Válcovny plechu, a.s., Frýdek-Místek – Frýdek
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PIELESZ Marcel Základní organizace Odborového svazu KOVO Třinecké železárny, Třinec – Staré Město

PIŠTĚK Pavel ZO OS KOVO Brembo Ostrava, Ostrava – Hrabová

Bc. PODGRABIŇSKI Miloš ZO OS KOVO Vítkovice Ocelárna a válcovny, Ostrava – Hulváky

Mgr. POKLUDOVÁ Marie Základní organizace OS KOVO Continental Automotive Systems, Frenštát pod Radhoštěm

POLÁŠEK Daniel Základní organizace OS KOVO Brose CZ, Kopřivnice – Vlčovice

PRAK Vítězslav Základní organizace OS KOVO Liberty Česká republika, Ostrava – Kunčice

PRAVDOVÁ Drahomíra ZO OS KOVO Husqvarna Manufacturing CZ s.r.o., Vrbno pod Pradědem

Ing. SLANINA Petr Základní organizace OS KOVO Liberty Česká republika, Ostrava – Kunčice

SOBKOVÁ Jarmila Základní organizace OS KOVO GLOVIS CZ, Frýdek-Místek – Frýdek

Mgr. Bc. SOBOLOVÁ Alena, MBA Základní organizace ostravská huť, Ostrava – Kunčice

SOLANSKÝ Miroslav Základní organizace OS KOVO Těžká mechanika - VÍTKOVICE, Ostrava – Vítkovice

SPIEWOK Aleš Základní organizace OS KOVO ŽDB Group, Bohumín – Nový Bohumín

ŠTEFEK Martin Základní organizace OS KOVO MSA, Dolní Benešov, Dolní Benešov

TOMANOVÁ Zuzana Základní organizace OS KOVO Ostravská huť - Servis, Ostrava – Kunčice

TOMECZEK Tomáš ZO OS KOVO Strojírny a stavby Třinec, Třinec – Staré Město

TUROŇ Zdeněk Základní organizace Odborového svazu KOVO Třinecké železárny, Třinec – Staré Město

VAŠÍČEK Radek Základní organizace OS KOVO Varroc Lighting Systems - Rychvald, Rychvald

VERNER David Odborový svaz KOVO ZÁKLADNÍ ORGANIZACE Laboratoře a Výzkum Mittal Steel Ostrava a.s., Ostrava – Kunčice

WALCZYSKOVÁ Romana Základní organizace Odborového svazu KOVO Třinecké železárny, Třinec – Staré Město

WASZUT Marian Základní organizace Odborového svazu KOVO Třinecké železárny, Třinec – Staré Město

ŽIŽKOVÁ Jana ZO OS KOVO Vítkovice a.s. - servis I, Ostrava – Vítkovice

KS OS KOVO Zlínského kraje – celkem 11 delegátů
ČASTULÍK Libor ZO OS KOVO Triodyn MEZ Brumov, Brumov-Bylnice – Brumov

DANČÁKOVÁ Marie ZO OS KOVO ZBROJOVKA Vsetín, Vsetín

Ing. FIKAR Jan ZO OS KOVO, MESIT

HLAVÁČEK Patrik Základní organizace OS KOVO AVX Czech republik s.r.o., Uherské Hradiště

Bc. HOVĚŽÁK Martin ZO OS KOVO zaměstnanců OS KOVO, Praha 3

JANČA František ZO OS KOVO ČESKÁ ZBROJOVKA, Uherský Brod

KUBIČÍK Rudolf ZO OS KOVO TES Vsetín, Vsetín

MAHDAL Vlastimil Odborový svaz KOVO Základní organizace Let a.s., Kunovice

MIKULA Josef Odborový svaz KOVO Základní organizace Let a.s., Kunovice

Bc. ZÁTOPKOVÁ NESVADBOVÁ Zdenka ZO OS KOVO Tesla Rožnov, Rožnov pod Radhoštěm

ZOUHAROVÁ Zdenka Základní organizace OS KOVO, TAJMAC-ZPS, a.s. Třída 3. května 1180, 764 87 Zlín, Malenovice, Zlín – Malenovice

KS OS KOVO Kraje Vysočina – celkem 14 delegátů
BRABEC Miloš ZO OS KOVO MEDIN a.s., Nové Město na Moravě

DINNEBIER Ladislav Základní organizace OS KOVO MOTORPAL, a.s., Jihlava – Staré Hory

FOUS Petr Základní organizace Odborového svazu KOVO, Automotive Lighting Jihlava, Jihlava - Pávov

HONS Martin Základní organizace OS KOVO JIHLAVAN, Jihlava

Bc. KRÁL Miloš ZO OS KOVO Valeo Humpolec, Humpolec

KUBŮ Oldřich ZO OS KOVO Agrostroj Pelhřimov, a.s., Pelhřimov

LEDVINKA Josef Základní organizace OS KOVO Futaba Czech, Havlíčkův Brod – Mírovka

MELICHAR Ladislav ZO OS KOVO Odbory Bosch, Jihlava – Pávov

PRACHYNSKÝ Jiří Základní organizace OS KOVO Chotěbořské strojírny, závod SLUŽBY a.s., Chotěboř

Ing. ROSECKÁ Eva ZO OS KOVO ŽĎAS, a.s., Žďár nad Sázavou 1

Mgr. SEJKORA Ladislav ZO OS KOVO zaměstnanců OS KOVO, Praha 3

SVOBODA Josef Základní organizace OS KOVO Mann+Hummel, Nová Ves

TOMAN Luboš ZO OS KOVO Valeo Humpolec, Humpolec

VITOUŠ Věroslav ZO OS KOVO při THK RHYTHM AUTOMOTIVE CZECH a.s., Dačice III
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Většinou je dar jed-
nou provždy váš, pro-
tože darováním pře-
chází vlastnické právo 
z  dárce (matky) na 

vás, ale někdy má dárce opravdu nárok 
na jeho vrácení. Platí však zásada, že da-
rování, až na výjimky, je nevratným kro-
kem. To by si měl dárce uvědomit. Musí 
si být od začátku vědom toho, že dar je 
dar a nemá možnost něco dát a jen tak 
si to vše rozmyslet a dar vymáhat zpět. 
Pro obdarovaného by pak neexistovala 
žádná právní jistota.

Dárce má šanci získat dar zpět 
zcela výjimečně 
V  podstatě jde o  tři možnosti. Tato 
šance spočívá v  tom, že byste se vy 
jako obdarovaná dobrovolně rozhodla 
matce dar vrátit. To by bylo rozhodnutí 
podivné vzhledem k provedené rekon-
strukci a její ceně, o práci nemluvě. 
Jsou ale výjimky, kdy zákon umož-
ňuje domáhat se daru zpět. Těmi se 
budeme nyní zabývat. Dopředu však 
upozorňuji, že jde o  zákonné výjimky, 

které soud pečlivě prověřuje, a tvrzení 
o  jejich naplnění musí být věrohodné 
a prokázané, doložené důkazy!
Není mi známo, zda je ve vaší darovací 
smlouvě uvedena nějaká podmínka (ve-
dlejší ujednání), např. že tento RD ne-
smíte prodat cizímu člověku, ale musí 
zůstat v rodině apod. Pak jde o darová-
ní s  příkazem. Pokud byste při tomto 
darování s příkazem tento příkaz nepl-
nila, musela byste dar vrátit. Je-li příkaz 
splněn, není k  vracení důvod. Takový 
příkaz bývá většinou časově omezen, 
např. na dobu čtyř let, než bude splace-

na půjčka apod. Příkaz musí být navíc 
přiměřený. Při sporu o nepřiměřenosti 
příkazu musí rozhodnout soud.
Pokud matka jako dárce v  písemné 
darovací smlouvě žádná vedlejší ujed-
nání neuvedla, může se vrácení daru 
domoci ještě v případech, které uvádí 
zákon. 

Jde o odvolání daru pro nouzi 
Stavem nouze se myslí situace, kdy dár-
ce nemá peníze ani na nutnou výživu, 

a  to buď pro sebe, nebo pro osobu, 
o  niž je podle zákona povinen se sta-
rat. V takové situaci může dar odvolat. 
V  tom případě by přicházelo v  úvahu 
vrácení vložených peněz, díky kterým 
se dům zhodnotil. Advokát by pak mu-
sel posoudit, zda nedošlo k promlčení, 
pak by nárok na vložené peníze soud 
nepřiznal, pokud by promlčení dárce 
namítl.  Pokud by k promlčení nedošlo, 
mohl by dárce získat bezdůvodné obo-
hacení, což též posoudí advokát, které-
ho v případě soudního sporu doporu-
čuji. Jak uvedeno, rozhodnout může jen 
soud.
Nevíte-li o  vhodném advokátovi, na-
jdete jejich seznam na www.cak.cz. 
V seznamu je uvedeno, jakou oblastí se 
konkrétní advokát zabývá, jeho jméno, 
příjmení a adresa jeho advokátní kan-
celáře.
Matka by také mohla místo vrácení 
daru chtít v případě nouze, abyste jí vy-
platila obvyklou cenu předmětného ro-
dinného domku, ale pouze v  rozsahu, 
v jakém matce chybí peníze na výživu. 
Případně má právo po vás chtít, abyste 
jí poskytovala výživu či peníze na stra-
vu. 
Právo odvolat dar však nemá dárce, 
který si stav nouze přivodil úmyslně 
nebo z hrubé nedbalosti!

Třetí možností je odvolání daru 
pro váš nevděk 
Tím je myšleno, že obdarovaný dárci 
úmyslně nebo z hrubé nedbalosti ublí-
žil tak, že zjevně porušil dobré mravy. 
Např. napadení a  způsobení újmy na 
zdraví. Zda k takovému porušení došlo, 
rozhodne v případě sporu soud. Ten by 
pak mohl rozhodnout o  vrácení vlast-
nických práv.
Za nevděk se může považovat také 
zjevné porušení dobrých mravů vůči 
osobě obdarovanému blízké, např. na-
padení rodiče dárce. 
Takové chování musí mít určitou sílu, 
nestačí např., že obdarovaný nemá 
čas a  podle dárce ho málo navštěvu-
je, málo s ním komunikuje po telefonu 
apod. Není jím ani to, že byste matku 
nevyhledávala tolik, jak by si ona přála, 
či pro vzájemné omezení kontaktů, ke 
kterému došlo po menší neshodě.

Dostala jsem od své matky dar, jedná se o rodinný dům. Provedla jsem s manželem kompletní rekon-
strukci této nemovitosti a nyní ji chce matka zase zpět. Má na vrácení nárok? Pokud ano, mám nárok 
na vrácení vložených peněz? Celková částka činí 1,5 mil. Kč. K. L., Brno

Matka chce vrátit darovaný dům
Práva spotřebitele | JUDr. Zdeňka Vejvalková, specialistka na spotřebitelské právo

FOTO: Pixabay



S  tímto problémem 
jsem se v  poslední 

době setkala několikrát, předpoklá-
dám, že se tyto pokusy o nekalé získání 
peněz budou opakovat a  jejich počet 
zvyšovat. Je dobré si dávat pozor, co 
platíte! Problémy se netýkají jen spo-
třebitelů, ale i  podnikatelů, kteří platí 
několik faktur za den, a mohou tak pod-
vodnou výzvu o zaplacení bezdůvodné 
platby přehlédnout a uhradit.
Setkáváme se i  s  tím, že e-shop zašle 
bezcenné zboží nebo zboží za desítky 
korun, neobjednané, a pak neoprávně-
ně vymáhá mnohonásobně vyšší část-
ku. Při neobjednaném zboží ho spotře-
bitel nemusí platit ani vracet, může si 
ho bez zaplacení ponechat, viz občan-
ský zákoník, nevyžádaná zásilka.
Minimálně se jedná o agresivní obchod-
ní praktiku. Pokud nejde přímo o pod-
vod. Je dobré na internetu najít tuto fir-
mu zadáním do vyhledávače a zabývat 
se hodnocením jiných spotřebitelů, pří-
padně vyhledat diskuze o činnosti této 
firmy. Nahlédněte také do Podvodných 
firem, zda ji zde neobjevíte.
V řadě případů ani tyto společnosti ne-
mají na peníze, které jim spotřebitelé 
na základě takových zpráv pošlou, vů-
bec žádné právo. Je tomu tak i  u  vás. 
Pokud jste si skutečně žádné zboží ne-
objednala, nemá firma samozřejmě na 
zaplacení nárok. Zde je vhodné zajít 
na kteroukoliv služebnu PČR a nahlásit 
podezření na spáchání trestného činu. 
PČR věc prošetří, a  pokud uvedete do 
protokolu, že chcete být informována, 
zašle vám výsledek svého šetření. Podle 
něho pak budete postupovat dále.
Můžete se obrátit se svým podnětem 
na Českou obchodní inspekci, která na 
svých stránkách uvádí přesný popis, jak 
postupovat u podávání podnětu, a dal-
ší informace o rozsahu své působnosti.
Nenechte si takovou SMS pokazit den. 
Pokud jste nic neobjednala a  ani tele-
fonicky jste žádnou nabídku nekonzul-
tovala (i  telefonicky lze uzavřít kupní 
smlouvu, a  to souhlasem se zasláním 
nabídky), pak buďte v klidu a nereaguj-
te ani na další výzvu či SMS. 

V  zákoně je jednoznačně dáno, že po-
kud nic neobjednáte, nebyla uzavřená 
smlouva, na základě které chce e-shop 
fiktivní dluh plnit. Nehleďte na to, že 
text zprávy je napsán poměrně důvě-
ryhodně a  s  uvedením výše poplatku 
za vymáhání. Takové podvodné spo-
lečnosti se snaží napodobit texty výzev 
skutečných vymahatelů-exekutorů, aby 
v  lidech vyvolaly pochybnosti, strach 
z  postihu a  vymyšlenou platbu zapla-
tili. Mnozí jsou z takové zprávy v šoku. 
I když si nikdy nic neobjednali a název 
společnosti vidí poprvé v životě. Mají 
tendenci zaplatit, protože si nejsou jis-
ti a nechtějí mít obtíže. Za této situace 
a v zájmu vašeho klidu je vhodné zajít 
do některé ze spotřebitelských pora-
den, ty text zhlédnou a poradí, potvrdí, 
zda je či není požadavek oprávněný.

PAMATUJTE! Pro vás je závazný jen ob-
čanský zákoník, viz zakonyprolidi.cz.
Pokud vám někdo, s kým jste nikdy ne-
komunikovali, zasílá SMS zprávy, je spíš 
otázkou, kde vzal odesílatel číslo vaše-
ho mobilu a zda se nejedná o zneužití 
osobního údaje ve formě vašeho tele-
fonního čísla.

UPOZORNĚNÍ! I  kdybyste s  obchodní 
společností někdy již jednali, a  ta by 
na vás zkoušela přes inkasní agentu-
ru či jinou vymahatelskou firmu výkon 
exekuce ve vašem bydlišti, věřte, že na 
tuto činnost je třeba zvláštní oprávně-
ní, které může dostat pouze exekutor 
a  může tak učinit pouze na základě 
tzv. exekučního titulu. Pokud se do vy-
máhání pohledávky zapojí někdo jiný, 
pak jde jen o podnikatele, který se živí 

Dostala jsem od neznámé společnosti výhrůžnou výzvu, že jsem jim nezaplatila 1 690 Kč za zboží, které 
jsem si nikdy neobjednala. Vyhrožují, že pokud do tří dnů nezaplatím, předají věc vymáhací agentuře. 
Dva dny nato jsem obdržela dvě textové zprávy s další výhrůžkou zvýšení ceny o penále. Nic jsem si 
nikde neobjednávala ani jsem si neprohlížela stránky internetového obchodu, takže ani omylem jsem 
nemohla odsouhlasit objednávku. Přesto jsem byla z takového jednání dva dny naprosto mimo. Mám 
obavy, abych něco nezanedbala a neměla pak problémy. E. S., Brno-Slatina

Nereaguj a neplať!
Práva spotřebitele | JUDr. Zdeňka Vejvalková, specialistka na spotřebitelské právo

FOTO: Depositphotos
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Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Mzdy | JUDr. Václav Havránek, právník, RP Praha a Středočeský kraj 

Někteří zaměstnava-
telé někdy využívají 
své možné převahy 
nebo momentální si-
tuace k tomu, že nutí 
zaměstnance pod 
různými záminkami 

a  s  různými důvody uzavřít dohodou 
o rozvázání pracovního poměru. Nejpr-
ve tedy na úvod dva odstavce před pod-
pisem dohody k zapamatování.
Pokud zaměstnavatel ze své iniciativy 
předloží k  podpisu připravenou doho-
du o rozvázání pracovního poměru, pak 
není vhodné ji podepisovat pod tlakem 
hned na místě. Vyžádejte si její výtisk, 
ať už na papíře nebo e-mailem, a v kli-
du si ji doma prostudujte a vyhodnoťte, 
v čem je pro vás výhodná nebo nikoliv. 
Samozřejmě se můžete poradit s práv-
níkem regionálního pracoviště nebo 
odborovou organizací. 
Pokud se zaměstnanec necítí „v poho-
dě“ při jednání se zaměstnavatelem 
a  je vyloženě nucen dohodu podepsat 
„teď hned“, pak lze jen doporučit, aby si 
k jednání přizval někoho, kdo bude při 
jednání oporou, např. z výboru odboro-
vé organizace. 
K  ostatním způsobům ukončení pra-
covního poměru jen velmi okrajově. 
Pracovní poměr může být rozvázán jen 
dohodou, výpovědí, okamžitým zruše-
ním, zrušením ve zkušební době. Pra-
covní poměr na dobu určitou končí také 
uplynutím sjednané doby.

Dohodu o rozvázání pracovního pomě-
ru upravuje § 49 zákoníku práce takto: 
1) Dohodnou-li se zaměstnavatel 

a zaměstnanec na rozvázání pra-
covního poměru, končí pracovní 
poměr sjednaným dnem.

vymáháním pohledávek. Ten nikdy ne-
smí vstoupit do vašeho obydlí či obsta-
vovat vaše účty. Poplatek za vymáhání 
skrze inkasní agenturu je pak podle 
judikatury také neoprávněný. Nejste 
povinna s  takovou firmou vůbec ko-
munikovat. 

PŘIPOMÍNÁM! V  případě, že jste od 
společnosti nic neobjednala a  žádné 
zboží neobdržela a  přišla vám pou-
ze SMS s  výzvou k  úhradě „fiktivního 

dluhu“ (vymyšleného), tak nemáte po-
vinnost jakkoliv reagovat. 
Ani případný soudní spor by taková 
společnost nemohla vyhrát a  zaplatila 
by všechny soudní a advokátní náklady. 
Společnost by nevyvratitelně musela 
prokázat, že jste u nich objednala zboží. 
Žádný soudní spor takové společnosti 
se spotřebitelem mi není známý, jsou si 
asi moc dobře vědomy, co dělají (větši-
nou jde o podvodné praktiky) a zavčas 
tohoto „špásování“ nechají. 

2) Dohoda o  rozvázání pracovního 
poměru musí být písemná.

3) Každá smluvní strana musí ob-
držet jedno vyhotovení dohody 
o rozvázání pracovního poměru.

Dohoda o  rozvázání pracovního po-
měru je formálně jednoduchý způsob 
rozvázání pracovního poměru. Použití 
tohoto způsobu není zákonem omeze-
no. Pracovní poměr končí se souhlasem 
obou účastníků pracovního poměru, tj. 
zaměstnavatele a zaměstnance.
Návrh na skončení pracovního pomě-
ru může tedy k  určitému datu předat 
druhé straně jak zaměstnavatel, tak za-
městnanec.  V případě dohody nepoží-
vá žádná ze stran zvláštní ochrany.
Zaměstnanci lze doporučit, aby návrh 
dohody pokud možno dopředu pro-
jednal a předal (proti podpisu, poštou, 
podatelně…) písemný návrh skutečně 
kompetentní osobě zaměstnavatele, 
aby měl jistotu, že se jeho návrhem 
bude opravdu někdo vážně zabývat 
a  bude mu odpovězeno. Zejména po-
kud zaměstnanci záleží na dřívějším od-
chodu od zaměstnavatele, např. kvůli 
přechodu k novému zaměstnavateli ke 
konkrétnímu datu apod. Pokud zaměst-
nanec podal zaměstnavateli návrh na 
rozvázání pracovního poměru ke kon-
krétnímu dni a zaměstnavatel nereago-
val, nemůže mít zaměstnanec za to, že 
skončí a nebude po navrhovaném datu 
docházet do práce!  V případě neakcep-
tování dohody ze strany zaměstnavate-
le někdy prostě zaměstnanci nezbyde 
než dát výpověď a počítat s výpovědní 
dobou. 
Je nutno, aby se účastníci dohody pře-
dem dohodli na dni skončení pracov-
ního poměru. Pracovní poměr pak 

Pokud vás obtěžují telefonické nabídky 
zboží či služeb, ignorujte je, hovor bez 
upozornění ihned ukončete a  naučte 
se říkat ne. Jde o jediný způsob, jak do-
nutit společnosti, aby přestaly využívat 
aktivní telemarketing. Číslo zablokujte. 
Jediné, co připouštím, je důsledné vy-
žadování vysvětlení, kde získali vaše 
osobní údaje, a  požadujte jejich od-
stranění z  jejich databáze. Můžete se 
obrátit i na Úřad na ochranu osobních 
údajů, viz jeho webové stránky.

končí sjednaným dnem. Tento den ne-
smí podle názoru Nejvyššího soudu 
předcházet dni, v němž je dohoda pode-
psána. Nejvhodnější je určit okamžik 
skončení přesným kalendářním da-
tem, může však být určen i jinak (např. 
dnem podpisu dohody, dnem skončení 
určitých prací, dnem skončení pracov-
ní neschopnosti zaměstnance). Nesmí 
vzniknout pochybnost o  sjednaném 
dni, ke kterému má být pracovní po-
měr rozvázán.
V  dohodě o  rozvázání pracovního po-
měru nemusí být uvedeny důvody roz-
vázání pracovního poměru. Důvody 
ovšem uvedeny být mohou, a zejména 
v  případě, má-li mít zaměstnanec ná-
rok na odstupné podle § 67 zákoníku 
práce (případně vyšší dle kolektivní 
smlouvy nebo individuálně sjednané), 
je uvedení důvodů rozvázání pracovní-
ho poměru více než vhodné. (Zejména 
pokud má být pracovní poměr ukončen 
z  tzv. organizačních důvodů nebo ze 
zdravotních důvodů). V dohodě je tedy 
vhodné uvést, zda se zaměstnavatel se 
zaměstnancem dohodl na odstupném 
(nebo na jiné formě odměny) a  v  jaké 
výši a kdy bude částka splatná.  
Zaměstnanec musí vzít také v úvahu, že 
ukončí-li pracovní poměr sám výpovědí 
nebo právě touto dohodou se zaměst-
navatelem bez vážného důvodu, má ná-
rok na případnou podporu v nezaměst-
nanosti ve snížené výši.
  
Dohodu o  rozvázání pracovního po-
měru uzavírají zaměstnanec a zaměst-
navatel písemně. Pokud není dodr-
žena písemná forma, pak by to vedlo 
k  neplatnosti dohody.  Každá smluvní 
strana musí obdržet jedno vyhotovení 
dohody.

Jak ukončit pracovní poměr na základě dohody o rozvázání pracovního poměru a na co si dát pozor?
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Je možné, aby zaměstnavatel poté, 
co dal zaměstnanci výpověď (nebo 
výpověď dal zaměstnanec), byla uza-
vřena v průběhu výpovědní doby do-
hoda o rozvázání pracovního poměru 
k datu předcházejícímu skončení vý-
povědní doby. Může se tak stát např. 
na žádost zaměstnance, který si již 
našel nové zaměstnání. Výpověď (ač 
platně daná) se pak už neuplatní, 
protože pracovní poměr již předtím 
skončil dohodou.
Na základě uzavřené dohody skončí 
pracovní poměr ke sjednanému dni 
i tehdy, pokud po jejím uzavření nasta-
ne skutečnost, pro kterou by v případě 
výpovědi dané zaměstnavatelem ply-
nula ochranná doba (na základě doho-
dy tedy skončí pracovní poměr napří-
klad i  v  době pracovní neschopnosti 
zaměstnance nebo v době těhotenství 
zaměstnankyně). 

Je vhodné uschovat si kopii dohody. 
Případně si nechat pro další potře-
bu vyhotovit ověřenou kopii (notář, 
obecní úřad, pošta…). Písemnosti 
týkající se skončení pracovního 
poměru formou dohody o  rozvá-
zání pracovního poměru musí být 

doručeny zaměstnanci do vlast-
ních rukou.
Na závěr připojuji zajímavý rozsudek 
Nejvyššího soudu České republiky, 
který se zabývá dohodou o  rozvázání 
pracovního poměru a následném zjiš-
tění nemoci z povolání.

Zaměstnanci, který uzavřel se zaměstnavatelem dohodu o rozvázání pracovního pomě-
ru, přísluší – bez ohledu na to, co bylo v této dohodě uvedeno jako důvod rozvázání pra-
covního poměru a zda byl v době uzavření dohody zařízením závodní preventivní péče 
vydán lékařský posudek o způsobilosti zaměstnance k práci – odstupné ve výši nejméně 
dvanáctinásobku průměrného výdělku, jestliže bude zjištěno, že zaměstnanec v době 
uzavření dohody o rozvázání pracovního poměru nesměl pro pracovní úraz, onemocně-
ní nemocí z povolání nebo pro ohrožení nemocí z povolání dále konat dosavadní práci 
a že tato okolnost byla skutečným důvodem rozvázání pracovního poměru účastníků, 
a jestliže – byly-li důvodem zdravotní nezpůsobilosti zaměstnance k výkonu dosavadní 
práce pracovní úraz nebo onemocnění nemocí z povolání – se zaměstnavatel zcela ne-
zprostil své odpovědnosti za škodu vzniklou zaměstnanci pracovním úrazem nebo ne-
mocí z povolání podle ustanovení § 367 odst. 1 zák. práce. (Rozsudek Nejvyššího soudu 
České republiky sp. zn. 21 Cdo 983/2013, ze dne 21. 1. 2014.) 

pokračování ze str. 13

schválila jako mimořádný příspěvek 
členská schůze nebo konference či vý-
bor ZO – záleží, jak máte stanoven po-
stup interními dokumenty. 
Nepostačuje-li příspěvek vaší ZO na po-
třebné terapie a cvičení, můžete o pří-
spěvek zažádat také Nadaci Odborové-
ho svazu KOVO. Nadace OS KOVO byla 
zřízena pro pomoc zejména v  oblasti 
zdravotní péče a při financování neko-
merčních zdravotnických programů.
Vzorovou žádost naleznete na webo-
vých stránkách 
https://www.oskovo.cz/os-kovo/na-
dace-odboroveho-svazu-kovo 

nebo přes QR kód zde       

Vyplněnou žádost spolu s  podklady 
pak stačí odeslat e-mailem nebo poš-
tou Nadaci Odborového svazu KOVO. 
Vaši žádost následně posoudí členové 
správní rady Nadace OS  KOVO a  o  vý-
sledku vás informují. 

Příspěvek na péči
Právo | Naděžda Telínová, odborná administrativní pracovnice RP OS KOVO Plzeň 

Vaše ZO vám samo-
zřejmě přispět může, 
ale musí dodržet 
určitá pravidla. Nej-

prve je potřeba sepsat pro vaši ZO žá-
dost, kde uvedete důležité skutečnosti 
a  uvedete, jakou částku požadujete 
přispět. Základní organizace musí mít 
vytvořeny Zásady hospodaření, v  sou-
ladu s nimi pak musí ZO postupovat při 
poskytnutí příspěvku. Nemá-li posky-
tování příspěvků ZO v  Zásadách hos-
podaření upraveno, neznamená to, že 
vám příspěvek nemůže poskytnout. Je 
však zapotřebí, aby takový příspěvek 

Jsem členem OS  KOVO, máme postiženého nezletilého syna – chtěl bych poradit, kde a  jak mohu 
požádat o příspěvek na jeho zdravotní péči, která není hrazená z veřejného pojištění? Syn potřebuje 
hlavně hipoterapie a rehabilitační cvičení, náš rodinný rozpočet už na to přestává stačit. Může mi 
moje základní organizace také nějak přispět? P. F., Plzeň
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Stezky, které umožňují dechberoucí vý-
hledy, se u nás začaly po vzoru zahraničí 
budovat před několika lety. Brzy si zís-
kaly velkou popularitu, jde o oblíbený cíl 
výletů s dětmi. Stezky jsou bezbariérové, 
na některé si tedy vyjedete i s kočárkem. 
Výlet lze spojit s  návštěvou dalších pří-
rodních památek, velmi často zde najde-
te zastávky, kde se vám dostane poučení 
o okolních krásách. 

Dolní Morava – světový unikát
Česká republika se může pyšnit dalším 
prvenstvím. V  areálu Dolní Morava se 
otevřel nejdelší visutý most pro pěší na 
světě! Vstup na něj je jen pro skutečně 
odvážné. Most visí 95 metrů nad hor-
ským údolím a lávka je 721 metrů dlou-
há! Most se nachází v nadmořské výšce 
1110–1116 metrů. Mostní konstrukci 
drží šest hlavních nosných lan a 60 větr-
ných lan různého průměru. Most pro-
jdete po chodníku o šířce 1,2 metru, bu-
doval se dva roky. Vstupenky na most se 
kupují online v e-shopu areálu www.dol-
nimorava.cz, prodávají se pro orientač-
ní čas nástupu, každá skupinka má na 
nástup 30 minut. V  létě bude možné si 
vstupenky nakoupit v  samoobslužných 
pokladnách a  kioscích u  dolní stanice 
lanovky. Základní vstupenka jen na visu-
tý most vás bude stát kolem 300 korun. 
Stezka je skutečně jen pro ty, kdo mají 
o strach postaráno. Není povolen vstup 
s kolem, kočárkem, invalidním vozíkem. 
Pokud se vaše děti nebudou bát, vzít 
je s  sebou můžete. Pokud bude velmi 
silně foukat, most bude uzavřený. Na 

Dolní Moravě lze navštívit mnoho dal-
ších atrakcí. Pro méně odvážné je vhod-
ná stezka v  oblacích, vystavěná v  ko-
runách stromů. Pokud se vám cestou 
zpět nebude chtít kráčet pěšky, můžete 
využít stometrové skluzavky. 

Stezka Valaška – nejdelší 
skleněná vyhlídka 
Na Valašsku můžete navštívit Stezku 
Valaška na oblíbených Pustevnách. 
Jde o  konstrukci, která šplhá do výš-
ky a  chodí se zde po chodníku, který 
zvolna šplhá do výšky až do 22 metrů 
vysoké věže se skleněnou vyhlídkou. 
Chodník měří 600 metrů, je lemovaný 
několika zastaveními, na kterých se mů-
žete dočíst řadu zajímavostí o místech, 
která jste navštívili. Pokud jste dobro-
družnější povahy, můžete se vzhůru 
dostat po 150 metrů dlouhém lanovém 
mostě. Vrchol stezky se nachází v nad-
mořské výšce 1 099 metrů. Otevřeno je 
po celý rok, v  létě až do sedmi hodin. 
Za vstup zaplatíte v předprodeji online 

250 korun. Stezka nemá charakter tr-
valého objektu, v  současné podobě je 
schválena jen na 20 let. I  tato stezka 
má své prvenství, projít se můžete po 
nejdelší skleněné vyhlídce bez ocelo-
vého zábradlí, na její výstavbu použilo 
sklenářství Sklomax CZ vrstvená bez-
pečnostní skla Stratobel. Vyhlídka je vy-
sunuta do prostoru ve výšce 30 metrů, 
je dlouhá sedm metrů, sklo unese až 
sedm osob. Váží 839 kilogramů. 

První stezka u nás – Lipno
První umělá stezka šplhající do oblak 
byla vybudovaná na Lipně před de-
seti lety. Stezka se nachází nedaleko 
lipenské přehrady, její celková délka 
činí 675 metrů, ve věži měří 303 metrů, 
výška rozhledny je 40 metrů. Chodník 
stezky je široký 2,5 metru. Dopravíte se 
sem lanovkou, pěšky, na kole, ale také 
Stezkabusem, který odjíždí z centrálního 
parkoviště v Lipně nad Vltavou od dub-
na do října. Stezka je otevřená po celý 
rok, v  zimě je otvírací doba zkrácená, 
v létě od půl desáté do šesti do večera. 
Pokud chcete zažít něco nevšedního, 
můžete stezku navštívit v  létě i  večer, 
a  to od sedmi do jedenácti hodin. Do-
spělý zaplatí za vstup 390 korun. I  zde 
se lze vyřádit cestou dolů na tobogánu, 
součástí stezky je také 11 adrenalino-
vých zákoutí. Na ptačí stezce najdete 
šest maket ptačích hnízd. 

Stezka v Krkonoších
Pokud budete trávit dovolenou v Krko-
noších, můžete zde navštívit stezku ko-
runami stromů, která je vysoká 45 me-
trů. Zároveň jde o nejdelší stezku u nás, 
projdete se zde 1 500 metrů. Stezka se 
nachází nedaleko Janských Lázní. V létě 
je otevřena od 9.30 do 19 hodin. Cena 
vstupného je pro dospělé 280 korun. 
   Michaela Kadlecová

Ne, nebudeme vás lákat, abyste se vypravili na dovolenou letadlem. Blízko k oblakům se můžete dostat také po svých. 
Vydejte se na výlet pro odvážné kováky, na stezky v oblacích. 

Kam v létě? Vydejte se do oblak
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Stezka na Dolní Moravě je pouze pro odvážné. 
 Foto: www.dolnimorava.cz

Projít stezku vyžaduje odhodlání.
  Foto: www.dolnimorava.cz

Visutý most v areálu Dolní Morava. Jde o nejdelší visutý most svého druhu v Evropě. 
 Foto: www.dolnimorava.cz



Správné znění tajenky z čísla 8: Hodně mluvit a hodně říkat není totéž. Správně luštila a potřebné štěstí při losování měla 
Pavla Hrdličková z Frenštátu pod Radhoštěm. Blahopřejeme! Získává výhru od vydavatelství Enigma, které připravuje naši 
křížovku a je také vydavatelem časopisu Křížovky pro každého, jehož další číslo vychází 24. května. Na tajenku z tohoto čísla 
čekáme do 6. června 2022 na doručovací adrese redakce nebo na e-mailu novakova.miloslava@cmkos.cz.
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