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Novým předsedou OS KOVO je Roman Ďurčo
V pražském hotelu Clarion se ve dnech 23. až 25. července uskutečnil VIII. sjezd OS KOVO, na kterém se volilo nové
výkonné vedení svazu. Vystoupili také významní hosté.
Dechberoucí zahájení
Na začátku sjezdu, kterého se zúčastnilo
182 delegátů ze 185 pozvaných, vystoupil světlomalíř Alex Dowis. Tento úspěšný účastník talentových soutěží předvedl neobyčejnou a působivou show, ve
které prezentoval historii odborů KOVO
v českých zemích. Na námětu show
s umělcem spolupracoval místopředseda
OS KOVO Tomáš Valášek.
Jaroslav Souček: Svaz se proměnil
Jako první měl projev předseda
OS KOVO Jaroslav Souček, který hned na
začátku připomněl, že se jedná o jeho
poslední sjezd coby předsedy odborů,
neboť letos již nekandiduje. „Svaz se
proměnil,“ zhodnotil uplynulé období.
Dále poukázal na obtížnou celospolečenskou situaci, ve které se nacházíme:
„Stát nás straší. Je nepřípustné, aby nám
sděloval, že si máme v zimě vzít svetr
a méně topit.“ Dále upozornil na to, že
stát se brání zvýšení minimální mzdy
a že je nízká cena práce. Automobilový

průmysl naráží na nedostatek čipů,
oceláři musejí dovážet uhlí z Austrálie.
„Čeká nás těžké období. Růst cen energií
se promítne do růstu všech cen, takže
poklesnou reálné mzdy. Bude to zkouška pro členy odborů.“ Zmínil také rozčarování z Evropské unie, pro niž před lety
nadšeně hlasoval. Na závěr svého projevu se zaměřil na úkoly, které nyní před
OS KOVO stojí: „Rozšířit členskou základnu, hledat adekvátní vzdělání, zajistit
finanční stabilitu svazu, najít vhodné
postupy práce s mladými odboráři, propagovat svaz a pokračovat se systémem
TREWIS, který má sloužit pro oboustranný přenos informací, čelit nelegálnímu
zaměstnávání a změnit právní předpisy
v zájmu zaměstnanců.“
Miloš Vystrčil: Prioritou je bezpečnost
Na začátku svého vystoupení se Miloš
Vystrčil, předseda Senátu ČR, vrátil k problematice cen energií: „I politici dokážou
přiznat chybu. Chybou je, že strategická
infrastruktura není v rukou státu. Na
světě žije zhruba 8 miliard lidí, z toho

jen jedna miliarda žije v demokratických
podmínkách. My mezi ně patříme. Životní úroveň je mnohem vyšší než ve zbytku
světa. Máme co hájit. Máme se postavit
ne proti sobě, ale k sobě.“ Dále v projevu
připomněl předsednictví Evropské unie:
„Jsme předsednická země Rady EU, takže
můžeme proces moderovat. A co dokáže
dobrý moderátor?“ Také neopomenul
probrat problematiku energetické závislosti: „Energetickou bezpečností je pro
nás jaderná energetika doplněná o kroky, které budou snižovat naši závislost na
nespolehlivých partnerech, kteří implementují politickou moc do hospodářství
a používají své zdroje v politickém boji.
Musíme s tím počítat vážněji. Není možné dělat byznys jako dříve, je třeba se
orientovat na svobodné státy, u kterých
je vyšší stabilita. Pokud ne, budeme ve
velkých problémech,“ apeloval ve svém
vystoupení.
Vláda chce prý udělat maximum, aby
našla solidární řešení: „Žádné řešení není
takové, aby byli všichni spokojeni. Je ale
třeba o nich diskutovat se všemi dotčenými. Komunikace je nutná a je třeba
naslouchat všem relevantním názorům.“
Miloš Vystrčil ocenil, jak se OS KOVO
postavil k válce na Ukrajině: „Děkuji za
to OS KOVO. Situace je čím dál složitější.
Ukrajinci mají být začleněni do pracovního procesu. Český průmysl není závislý


Nové výkonné vedení OS KOVO ve složení místopředseda Libor Dvořák, předseda Roman Ďurčo,
místopředseda Tomáš Valášek a místopředseda Ivo Kužel 
FOTO: Josef Kůta
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Vážení čtenáři,
vzhledem k období vrcholících letních dovolených a probíhajících
školních prázdnin další vydání
Kováka č. 14 vyjde 8. srpna a č. 15
vyjde 29. srpna. Aktuální informace
ze života svazu i v době dovolených
budete nacházet na www.oskovo.cz
a také na facebookových stránkách
Kováka a OS KOVO.

Redakce Kováka přeje

příjemné prázdniny
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jen na ruském plynu, ale i na produktech
z jiných totalitních zemí. Potravinová
a energetická bezpečnost je prioritou.“
Miloš Vystrčil nabádal také k tomu, aby
se diskuse z odborů přenesla i do Senátu ČR. Ukvapené rozhodování je totiž na
škodu: „Na vše máme málo času – rychlá rozhodnutí jsou chybová. Nedělejme
zbytečně rychlá rozhodnutí, aniž bychom
se poradili. Jsme úžasnou zemí s úžasnými lidmi. Pojďme prosadit nacionální
myšlenky v Evropě,“ uzavřel.
Zdeněk Hřib: Odborům záleží na
každém jednotlivci
Je milým zvykem zvát na sjezd OS KOVO
vždy primátora města, kde se sjezd
koná. Tentokrát sjezd navštívil pražský
primátor Zdeněk Hřib, který připomněl,
jak jsou jednání tripartity důležitá a že se
nedávno konalo společné setkání tripartity středočeské a pražské. I on se zaměřil na to, že se naše země ocitla v extrémní situaci z důvodu vysoké inflace. „Růst
cen způsobují drahé energie, panuje
nedostatek komodit, domácnosti jsou
v obtížích. Odpovědnost leží na státu. Ne
vše se povedlo, například způsob zrušení superhrubé mzdy, který pomohl těm,
co pomoc nepotřebují. Město se snaží
také pomáhat. Schválili jsme klimatický
plán, který zahrnuje 69 opatření. Peníze od Evropské unie se investují, aby
se snížila energetická náročnost s cílem
energetické soběstačnosti a nezávislosti na zemích s autoritářským režimem.“
Primátor vyzdvihl důležitou úlohu odborových svazů a to, aby lidé byli důstojně
odměňováni. „Díky za práci a za to, že
zde záleží na každém jednotlivci,“ zakončil svůj projev Zdeněk Hřib.
Eduard Muřický: Svaz je přirozeným
partnerem ministerstva
S dalším vystupujícím, náměstkem ministerstva průmyslu Eduardem Muřickým,
spolupracuje OS KOVO v ocelářství. Ten
pozitivně kvitoval úvodní projev „na
ostří nože“ Jaroslava Součka: „Hovoří
se zde otevřeně o problémech, které trápí Českou republiku a odbory.
Situace je extrémní, nemá srovnání
desítky let dozadu a trvá dlouho. Pandemie nás dostala do těžké situace,
ale dnes je to ještě závažnější. Svaz je
naším přirozeným partnerem, ministerstvo podporuje rozvoj českého průmyslu a energetiky. České republice
se daří udržet si tradici průmyslové

Na sjezdu vystoupil kandidát na prezidenta Josef Středula

země. Silných průmyslových zemí je
menšina. To nás znevýhodňuje v mnoha tématech, musíme hledat spojence
v oblasti regulace, která musí být chytrá. Neříkáme, že nechceme Green Deal
a regulaci, ale musí to být vyvážené
a chytré. Při regulaci ocelářství se
OS KOVO nebál jet do Bruselu, spojili se
zástupci firem, odbory, země a regulace
byla vyváženější.“ I on se zmínil o vysokých cenách energií, které drtí domácnosti a firmy: „Jsem rád, že vláda schválila odpuštění poplatku na podporu
výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů
firmám a že je schválen úsporný tarif.“
Josef Středula: Na naše lidi se zapomíná
Velký úspěch sklidilo vystoupení předsedy ČMKOS Josefa Středuly. Ten zavzpomínal na své začátky u odborů před
31 lety, do OS KOVO totiž vstoupil v roce
1991. „Za zády jsme měli komunistickou
organizaci, i když se začínalo zcela od
začátku. První demonstrace proběhly
v roce 1995. Tehdy byla hrozivá inflace,
příjmy zcela klesly. Stále jsme ale věřili,
že bude lépe. Tvrdili nám, že do pěti let
dostihneme životní úroveň Rakouska.
To se spletli, měli přidat ještě nulu, protože údaj 50 let je spíše pravdivý.“ Projev
se ale nenesl jen v kritice, Josef Středula
například ocenil premiéra Petra Fialu,
který se jako jeden z prvních politiků
vydal do válečné Ukrajiny. „Jsem rád, že
u nás není xenofobie, ale vadí mi, že se
zapomíná na naše lidi.“ Uvedl také, že
jeho receptem na současné problémy je
regulace cen, naopak příspěvek 5 000 Kč
od vlády pro rodiny s ročním příjmem
do jednoho miliónu považuje za zbytečný: „Spíš bych pomohl těm nejchudším.“

FOTO: Josef Kůta

Na závěr zmínil, že hodlá kandidovat na
prezidenta České republiky, a poděkoval
Jaroslavu Součkovi za dosavadní práci.
Zahraniční hosté na sjezdu
Na sjezdu vystoupili také zahraniční hosté. Generální tajemník IndustriAll Global
Atle Høie referoval o situaci v ukrajinských odborech, které se snaží IndustriAll
Global podporovat. Další zástupce této
globální odborové organizace Luc Triangle připomněl, že jsou v Evropě země, kde
je inflace ještě vyšší než u nás, v pobaltských zemích dosahuje totiž více než 20 %.
Bývalý předseda OZ KOVO Emil Machyna
akcentoval ohleduplnost a lidskost jako
základní poslání odborů.
Zbrojařský průmysl bude prosperovat
Na začátku druhého dne VIII. Sjezdu
OS KOVO přednesl předseda Jaroslav
Souček souhrnnou zprávu o činnosti
svazu od posledního sjezdu v roce 2017.
Zmínil aktivity OS KOVO a také to, co se
v tomto období povedlo a co nikoli. Po
shrnutí toho, kdo byl v OS KOVO v tomto období ve výkonném vedení a členem
předsednictva, zmínil Jaroslav Souček
také změnu vlády České republiky, ke
které došlo od minulého sjezdu dvakrát.
Uvedl důležitá témata z pohledu zaměstnanců, ke kterým se OS KOVO vyjadřoval, jako je Průmysl 4.0, reformy, celoživotní vzdělávání, digitalizace, čerpání
prostředků z fondů EU, Zelená dohoda.
Život celé společnosti a také odborů
významně ovlivnila epidemická situace
a opatření, která proti šíření koronaviru
přijala vláda. Jaroslav Souček připomněl,
že ačkoli první kroky vláda s tripartitou
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nekonzultovala, po tlaku odborů a veřejnosti se další diskuse za účasti odborů již
konala. Na konci funkčního období současného vedení přibyl vliv války na Ukrajině. Jaroslav Souček zmínil, že v důsledku
obav před ruskou agresí začíná celý svět
zbrojit, a zbrojařský průmysl má tedy
potenciál se stát jedním z nejlépe prosperujících.
Úspěšné stávkové pohotovosti
a demonstrace
Dále se Jaroslav Souček věnoval výčtu
jednání se zástupci vlády, ministerstev,
zaměstnavatelů a dalších organizací.
Hlavními tématy byly útlum ocelářství,
budoucnost automobilového průmyslu
a velké zakázky domácích průmyslových firem, například zakázka na vojenskou techniku pro africkou Ugandu.
OS KOVO pomáhal základním organizacím ve firmách ve vyhlašování stávkových pohotovostí a s organizací protestních akcí. Dne 27. září 2017 vyhlásil
OS KOVO stávkovou pohotovost ve společnosti MORAVIA CANS v Bojkovicích,
dne 5. května 2018 spustili odboráři
ZO OS KOVO v jihlavské společnosti
Automotive Lighting neomezenou stávkovou pohotovost kvůli neochotě vedení uzavřít kolektivní smlouvu pro rok
2019. Z velkých demonstrací můžeme
uvést demonstraci na záchranu evropského ocelářství dne 1. října 2020 se v
Dolních Vítkovicích, kterou svaz využil
při jednání na Evropské komisi.
Diskuse o Stanovách OS KOVO
Dalším bodem programu byla diskuse
o Stanovách OS KOVO, ve které se jako
hlavní bod probíralo zastropování horní
hranice odborového příspěvku. Někteří
delegáti uváděli, že členové základních
organizací, kteří mají vysoké platy nebo
získají jednorázové, velmi výrazné přilepšení k platu, odmítají platit příspěvky
ve výši jednoho procenta. Jiní delegáti
argumentovali tím, že principem odborů
je solidarita a že pro zaměstnance, který
získá výrazné navýšení platu, je příspěvek nad 1 000 Kč snesitelnější než pro
zaměstnance s nízkým platem uhrazení
příspěvku ve výši 200 Kč.

Následovalo představení Jiřího Řihouta,
který kandidoval na předsedu a místopředsedu, zástupce Krajského sdružení
v Jihočeském kraji, kterého nominovala automobilová sekce. „Mám rád
OS KOVO, spojuje nás, že chceme něco
dělat i pro druhé ne jen pro sebe. Řada
z nás to dělá bezplatně jen z pocitu práce
pro druhé. Chci nabídnout své zkušenosti
i z hlediska toho, jak dlouho funkci vykonávám. Nemám zkušenosti Jardy Součka
a vztahy, které navázal, chci nabídnout
jinou cestu, než na jakou jsme si zvykli.
Cestu, kterou mají naši sousedi,“ uvedl
ve svém prohlášení. Zaměřil se také na
hospodaření svazu: „Při porovnání výnosů a nákladů jsme plusoví, celkové výnosy jsou navyšovány prodejem majetku.
Stačí, když se bude efektivně hospodařit
s majetkem, čímž lze pokrýt náklady.“
Představil svou vizi, jak dosáhnout ekonomické stability svazu, kterou je cesta
podobná té rakouské, kde na zastupování zaměstnanců přispívají všichni zaměstnanci a rovněž zaměstnavatelé, dále radí
neprodávat nemovitosti a snížit provozní
náklady.
Kandidáta na místopředsedu OS KOVO
Ivo Kužele ke kandidatuře přesvědčili
členové Rady KS Plzeňského a Karlovarského kraje, kteří ho oslovili na podzim
loňského roku: „Mou podmínkou bylo,
že do kandidatury půjdu, pouze pokud
budu mít plnou podporu, kterou jsem
obdržel. Máme na co navazovat a co
rozvíjet. Chci poděkovat za stav majetku. Musíme se poučit z chyb, pokračovat
v práci pro vás. Krajská konference podpořila, aby výkonné vedení bylo zvoleno
ve složení Roman Ďurčo, Libor Dvořák
a Tomáš Valášek. Mým cílem je zabezpečit, abychom zvýšili členskou základnu
a získali každého nového zaměstnance.“
Také kandidát na předsedu Roman

Ďurčo zmínil podporu, které se mu dostalo: „Bez podpory mnohých z vás bych do
toho nešel, podpory přišlo mnoho a jsem
za ni vděčný. Nechci prezentovat jen to,
co chci já. Jsem týmový hráč a budu se
prát za společnou strategii.“ Dále uvedl, že je třeba se navzájem respektovat
a každý musí začít sám u sebe. „Je před
námi spousta výzev – energetická krize,
válka na Ukrajině, nesmíme nechat členy
na holičkách. Je třeba navázat na práci
a spolupracovat na pevné střeše našeho
společného domu, což je OS KOVO.
Libor Dvořák obhajoval post místopředsedy a i on uvedl jako prioritu zvýšení
členské základny. Navrhoval profesionálního zaměstnance, který bude ve firmách
působit a pomáhat: „Co se týká členské
základny, máme obrovský potenciál.
Doba, která se blíží, nebude jednoduchá
a je třeba, abychom byli jednotní a podporovali se.“
Další obhájce postu místopředsedy
Tomáš Valášek vyjádřil potěšení, že se
delegáti mohli setkat osobně, což v době
koronavirové pandemie nebylo možné:
„To, že spolu můžeme diskutovat osobně, je nejlepší. V roce 2015 jsem kandidoval poprvé a řekl jsem, že nebudu
slibovat vzdušné zámky, ale profesionalitu, digitalizaci, jednotu. Jsem workoholik a opět slibuji dřinu, pot a krev.“
Jako první se konala volba předsedy
OS KOVO, ve které zvítězil Roman Ďurčo ziskem 128 hlasů ze 181 možných
(70,71 %), Jiří Řihout získal 29 hlasů
(16,02 %) a Miloš Král 19 hlasů (10,5 %).
Následovala volba místopředsedů. Své
posty obhájili Libor Dvořák ziskem 155
hlasů (85,64 %) a Tomáš Valášek se 139
hlasy (76,8 %). Novým členem výkonného vedení OS KOVO je Ivo Kužel, který
obdržel 115 hlasů (63,54 %). 

kad

Představení kandidátů
Druhý den konání sjezdu se představovali kandidáti na předsedu a místopředsedy. Jako první vystoupil Josef Antoniv
z KS Praha a Střední Čechy, kandidát na
místopředsedu, a zopakoval své myšlenky, které představil v předvolebním
čísle časopisu Kovák.

Sjezdu se účastnilo 182 delegátů

FOTO: Josef Kůta
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Ukončení stávkové pohotovosti v Liberty Ostrava
Stávkový výbor, složený z předsedů
jednotlivých Základních organizací
OS KOVO působících v Liberty Ostrava
a v jejich dceřiných společnostech, dne
7.7.2022 jednal ohledně stávající stávkové pohotovosti. Důvodem jednání
byla skutečnost, že vedení společnosti
ohlásilo na 8.7.2022 podpis smlouvy
s dodavatelem dvou nových hybridních elektrických pecí. Na základě této
skutečnosti stávkový výbor rozhodl
ukončit stávkovou pohotovost, a to

ihned po podpisu smlouvy. Toto usnesení předsedové přijali jako vstřícný
krok, i když nebyly splněny všechny
podmínky, které k vyhlášení stávkové
pohotovosti vedly. Výbor bude nadále
sledovat vývoj situace. Bude požadovat harmonogram prací výstavby
nových hybridních pecí. Dále pak, jak
bude tato modernizace financována, zdali budou použity také finance,
které huť získala prodejem CO2 povolenek. 
red

Dětský den – ZO OS KOVO Třinecké železárny
Základní organizace OS KOVO Třinecké
železárny připravila pro děti zaměstnanců Třineckých železáren a dceřiných společností dětský den, který se
uskutečnil v neděli 5. června v areálu Střední odborné školy Třineckých
železáren.
Den zahájil předseda ZO OS KOVO
Marcel Pielesz spolu s personálním
ředitelem Třineckých železáren Ivem
Žižkou a ředitelem střední odborné
školy TŽ, Mgr. Alešem Adamusem.
Dětský den byl plný her, zábavy a překvapení za krásného nedělního dopoledne. Základní organizace OS KOVO
Třinecké železárny připravila pro děti
bohatý sportovní a kulturní program
pod záštitou Petarda production. Děti
i rodiče shlédli vystoupení Lukáše Bezděka – akrobacii v kruhu – Cyr Wheel.
Je jediný v ČR, který Cyr Wheel propaguje a pořádá workshopy pro zájemce o tuto netradiční novocirkusovou
disciplínu pod záštitou Cirkus trochu
jinak. Za dětmi přijel odborář Hopsalín
a děti v jeho bohatém programu navštívily mnoho pohádek, užily si tanec,
soutěže a kouzlení naživo. Proběhlo
mnoho sportovních soutěží – střelba ze vzduchovek a luků, sumo, jízda
s dálkově ovládanými autíčky na vodíkový pohon, výroba butonů a skládání velmi náročných hlavolamů, do
kterých se zapojili i rodiče. Děti měly
možnost navštívit stanoviště, kde
probíhalo malování na tvář a tetování
a mezitím proběhnout skákacím hradem. Velmi zajímavá byla ukázka práce
našich studentů ze střední odborné
školy s dálkově ovládanými autíčky
na vodíkový pohon, naši studenti SOŠ
v této nádherné zálibě sklidili mnoho
úspěchů na různých celostátních soutěžích a největší radostí pro děti byla
možnost si s autíčky zajezdit. Nemalou
pozornost sklidil bar s nealko míchanými nápoji a výborný guláš, který si pro

všechny účastníky připravili naši studenti a zaměstnanci SOŠ TŽ.
Celé nedělní dopoledne bylo doprovázeno skvělou hudbou a nádherným počasím. Za skvělé sportovní,
taneční a dovednostní výkony byly
naše ratolesti odměněny vysněnými
drobnými dárky z rukou organizátorů. Všechny tyto aktivity se těšily velkému zájmu nejen dětí, ale i rodičů a
prarodičů. V závěru dětského dne a
očekávaného překvapení přijeli hasiči z TŽ a. s., s nejmodernější technikou, dále vystoupily mažoretky DDM
Třinec ROZETKY, které zažívají vrcholnou sezónu. Po vítězství na Mistrovství ČR se kvalifikovaly na Mistrovství
Evropy, které pořádá světová organizace MWF. Mistrovství se uskutečnilo
od 22. do 26.června 2022 v Chorvatsku, ve městě Zadar. Jak se říká, závěr

Dětský den nabízel řešení složitých hlavolamů

patří mistrům. Na konci dětského dne
přišlo překvapení pro děti, ale i rodiče a prarodiče. Mezi děti totiž zavítal
hokejista Jan Jaroměřský z týmu mistrů extraligy s dráčkem Werkáčkem,
společně rozdávali podpisy a fotili se.
HC Ocelářům moc děkujeme nejen za
jejich úspěch v extralize, ale i za zpestření dětského dne.
Sponzorem Dětského dne byly Třinecké železárny, zdravotní pojišťovna
ČPZP a Střední odborná škola Třineckých železáren, kterým moc děkujeme.
Vedení a zaměstnancům střední školy
spolu se studenty bychom chtěli ještě jednou touto cestou poděkovat za
skvěle připravené podmínky k realizaci
dětského dne.
Děkujeme všem za hojnou účast, skvělou atmosféru a těšíme se na další ročníky. 
Vedení ZO OS KOVO TŽ

FOTO: ZO OS KOVO Třinecké železárny
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Podporuj toho, kdo podporuje Tebe!

Návštěva se uskutečnila po dvouleté pauze kvůli proticovidovým opatřením


Tak to je heslo rakouských odborářů
PRO-GE, kteří navázali přeshraniční
spolupráci se zástupci odborového
svazu OS KOVO v Jižních Čechách. Dne
13. června nás navštívilo 20 hornorakouských odborářů, kteří v České
republice mají dceřiné společnosti.
Zájem o setkání projevili již před dvěma
lety, avšak covidová opatření návštěvu
odsunula na příznivější dobu. Setkání
proběhlo za hojné účasti a zájmu odborových členů OS KOVO z Jižních Čech
v kruhovém sále kulturního domu Metropol v Českých Budějovicích.

Rakouská delegace navštívila také několik
závodů
FOTO: Pavlína Jirková

Vedoucí regionálního pracoviště v Českých Budějovicích paní Pavlína Jirková po uvítání hostů zmocněncem
OS KOVO JčK panem Janem Janouškem odprezentovala historický vývoj
odborů v České republice a jejich současné postavení, zejména pak pokrytí
OS KOVO v České republice regionálními pracovišti. Seznámila je s metodickou náplní, konkrétní činností a metodami odborové práce.
Zástupci PRO-GE byli seznámeni také
se strukturou svazu, našich základních
organizací a způsobem kolektivního
vyjednávání, který je zcela odlišný. Při
prezentaci základních ekonomických
údajů byli tito odboráři nemile překva-

FOTO: Pavlína Jirková

peni výší inflace 16 % v České republice,
neboť v Rakousku byla v té době poloviční. V živé diskusi se rozebíralo mnoho témat, jako je organizovanost, která
je v Rakousku 95 %, způsob odborářské
práce, vznik odborů ve firmě, nábor
nových členů, členské příspěvky 1%
z hrubé mzdy, které snižují daňové
odpisy, a zejména právní zakotvení
odborů v legislativě. Pro každého pracujícího Čecha mají připravenu přehlednou brožurku v mateřském jazyce.
V době COVID-19 řešili nezaměstnanost
a výpadky materiálu kurzarbeitem, na
který má nárok pouze ten zaměstnavatel, u něhož působí odbory a získají jeho souhlas. Tato doba jim hodně
zvýšila počet firem, kde odborový svaz
působí.
Shodli jsme se na stejné situaci ohledně chybějící kvalifikované pracovní
síly, chybějícího učňovského školství
a zájmu mladých lidí o práci v řemeslných profesích. I na tom, že vše začíná již na základních školách – klesající
zájem o řemeslo i patřičná výchova, ale
také povědomí mladých lidí o odborech. A co nám doporučili? „Mluvit,

Čeští a rakouští odboráři si vyměnili zkušenosti

mluvit, a zase s lidmi mluvit.“ S každým
novým zaměstnancem hovoří nejméně hodinu, kdy vysvětlují, proč být
v odborech. Na dotaz, zda zaměstnavateli nevadí, že se zaměstnancem mluví
v pracovní době, odpověděl pan Roland
Auböck, zástupce PRO-GE: „Když marodí, přece také nepracuje!“
V odpoledních hodinách proběhla
návštěva závodu SchwanCosmetics
ČR, v Českém Krumlově zabývající se
výrobou kosmetických tužek, kde byly
odprezentovány principy společnosti.
Poté proběhla za přísných hygienických
opatření prohlídka výrobní části závodu v několika skupinách s tlumočením
a závěrečným malým občerstvením.
S rakouskými odboráři jsme se ve skupince čtyř zástupců OS KOVO setkali
ještě ve středu v Kaplici při společné
prohlídce závodu HAUSER, spol. s r. o.,
a ENGEL strojírenská, s. r. o., kde působí odbory v Rakousku. Více se můžete dozvědět na webových stránkách
PRO-GE www.proge.at.
Účastníci: odboroví zástupci ZO OS
KOVO Motor Jikov, ZO OS KOVO Jihostroj, ZO OS KOVO při Mektec CZ, s. r. o.,
ZO OS KOVO Groz-Beckert Czech, s. r. o.,
ZO OS KOVO při Schneider Electric, a. s.,
ZO OS KOVO Slévárna České Budějovice, ZO OS KOVO RBCB, SČ GPN, SČ
Schwan Cosmetics, SČ A. Pöttinger, SČ
KOH-I-NOOR HARDTMUTH, zástupci
regionálního pracoviště.
Zástupci PRO GE Internorm Bauelemente, Engel Austria GmbH, SCHINKO GmbH, Hauser Kühlanlagen
Gmbh&CoKG, Meisl GmbH, Schankservice Mitterlehner, Synthesa Chemie
GmbH, Hueck Folien GmbH, Elektro
Pachner GmbH, Gewerkschaft PRO-GE,
ARTEGRA Werkstätteng GmbH, zástupce PRO GE.
Pavlína Jirková

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

Bytové jádro
Vlastním byt v panelovém domě. Chci v tomto bytě vybourat jádro. Umakart nahradit ytongem nebo sádrokartonem, nebudeme měnit dispozice, nezasáhneme do nosných konstrukcí.
K našemu dotazu na příslušném stavebním úřadu nám bylo sděleno, že dle nového stavebního
zákona není v tomto případě nutné stavební povolení ani ohlášení. Je tato informace správná?

K. H., Nová Paka
Dle mého názoru je
informace správná
a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon,
v platném znění, § 103 odst. 1 písm.
d.). Můžete se však setkat s opačným
stanoviskem. Bohužel jednotlivé stavební úřady nepostupují jednotně.
Pokud chcete mít jistotu, obraťte se

ještě jednou na váš místně příslušný
stavební úřad, a to písemně. Písemnou odpověď stavebního úřadu si pak
uschovejte jako doklad, že jste v dané
záležitosti jednala a s jakým výsledkem. Tento postup konzultace s příslušným stavebním úřadem doporučuji všem, kdo chtějí v bytě provádět
stavební úpravy.



FOTO: Pixabay

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

Koupený dům a jeho další osud
Koupila jsem před pěti roky dům. Budu se znovu vdávat, ale chci, aby dům zůstal synovi z prvního manželství. Koupili jsme ho s jeho otcem, ten od nás odešel k jiné ženě. Dům mi nechal s tím,
že chce, aby ho jednou vlastnil jeho syn. Můžete mi poradit, jak to mám udělat? Co je pro nás
výhodnější? 

A. K., Brno
Záleží na tom, zda
se rozhodnete dům
synovi darovat za
svého života, nebo
až pro případ smrti zřídíte závěť.
Právní úpravu darování najdete
v Občanském zákoníku, HLAVA II, Díl
1, Oddíl 1 - Darování, § 2055–2065.
Některá důležitá ustanovení cituje
§ 2055 (1) Darovací smlouvou dárce
bezplatně převádí vlastnické právo
k věci nebo se zavazuje obdarovanému věc bezplatně převést do vlastnictví a obdarovaný dar nebo nabídku
přijímá. (2) Při darování věci zapsané do veřejného seznamu (Zde jde
o Katastr nemovitostí) vyžaduje
smlouva písemnou formu.
Dárce může darovat třeba i všechen
svůj současný majetek. Smlouva, kterou někdo daruje svůj budoucí majetek, platí jen potud, pokud nepřesahuje polovinu tohoto majetku.
Upozornění! Pamatujte na to, že darování je nevratný krok. Nadále nemáte
právo s nemovitostí nakládat ani rozhodovat o jejím využití.
Pouze pokud zde máte zřízeno právo
doživotního bydlení a užívání, máte
právo ho užívat tak, jak je uvedeno

v dohodě, která může být samostatná
nebo součástí darovací smlouvy.
Domáhat se vrácení je možné, ale jen
z důvodů uvedených v zákoně! Soud
k tomuto z důvodu prolomení právní
jistoty přistupuje nerad.
Právní úprava dědění: najdete ji
v Občanském zákoníku § 1475–1720.
Již z počtu § je zřejmé, že jde o oblast,

která patří specializovaným odborníkům – notářům či advokátům.
Při rozhodnutí o předání majetku
touto formou vám zůstává dispoziční
právo i všechna ostatní práva k nemovitosti zachována až do dne vašeho
úmrtí.
Ani v tomto případě se daň v I. a II. skupině neplatí. Syn by jako dědic musel



FOTO: Pixabay
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zaplatit poplatek notáři za vyřízení Připomínám, že vlastní či osvojené rozhodoval o svém podílu (majetku).
dědictví. Ten je odstupňován podle děti jsou neopomenutelní dědici, Výjimkou by bylo, pokud jste v Listu
Práva spotřebitele | JUDr. Zdeňka Vejvalková, specialistka na spotřebitelské a občanské právo, Brno
obvyklé ceny zůstavitelova majetku.
podíly lze tedy měnit pouze tak, aby vlastnictví tohoto domu uvedena jako
Jak je to s manželem a jeho dětmi, kte- tomu, kdo by dostal menší podíl, výhradní vlastník.
ré nejsou vaše vlastní či osvojené?
zůstal nejméně díl, který mu jako zle- Od věci není tento konkrétní případ
Manžel není neopomenutelný dědic tilému potomkovi náleží ze zákona.
konzultovat s odborníkem, notářem
a navíc jste dům vlastnila před sňat- Manžel pak zdědí pouze to, co mu či advokátem, který se touto prokem, takže se jedná asi o vaše výhrad- odkážete. Možná je také varianta, že blematikou zabývá (seznam advoní vlastnictví, pokud došlo k vypo- svým dětem odkážete veškerý svůj kátů najde na www.cak.cz). Zde
řádání společného jmění manželů majetek. Manžel by pak nedědil.
mohou sepsat jak darovací smlouvu,
s bývalým manželem.
Pokud není vypořádané společné tak i závěť. Závěť si můžete sepsat
Pokud v závěti odkážete svůj rodinný jmění manželů (s prvním manželem), i sama, tj. vlastnoručně psanou závěť.
dům svému dítěti, tj. synovi, bude ho tak by u dědického řízení bylo rozdě- Ta musí mít náležitosti uvedené
dědit pouze on. To v případě, že nemá- leno společné jmění manželů a býva- v Občanském zákoníku. Viz www.zakote jiné vlastní ani osvojené dítě. Jinak lému manželovi by náležela jeho polo- nyprolidi.cz.
by dědily vaše vlastní či osvojené děti, vina. Váš podíl, tedy vaši polovinu ze Tato poradna advokátní poradty by pak dědily rovným dílem, pokud společného jmění manželů, by dědily nu ani notáře nenahradí! Na toto
byste neurčila jiné podíly.
vaše děti/dítě. Bývalý manžel by pak důrazně upozorňuji!

Právo | JUDr. Marie Stodolová, právnička Praha

Otravný cigaretový kouř
Co se dá dělat se sousedem v domě, když dlouhodobě otravuje nájemníky silným cigaretovým kouřem, a to jak na chodbě, tak přes balkón do bytu ve vyšším patře. I přes několik upozornění nájemník nereaguje a ani majitel domu s tím nic nedělá. 
J. K., Praha
I když je soused vášnivý kuřák a zapálit
si ve vlastním bytě
nebo na balkóně
není trestné, pokud
kouřením obtěžuje i jiné nájemníky,
situaci lze řešit.
Politici řeší zákaz kouření v restauracích, ZOO nebo na zastávkách, žádný
zákon ale přímo neomezuje kouření
v bytě či na balkóně. Kouř přitom
často obtěžuje i jiné nájemníky, kteří někdy v tichosti trpí a situaci řeší
zavřením okna.
Příliš možností, jak se kouři bránit,
totiž není. Objevují se doporučení
řešit věc s „hygienou“, hasiči nebo
ombudsmanem. Ani jedna z institucí
ale nemá pravomoc zasáhnout.

Pokud jde o konkrétního souseda, který nájemníky obtěžuje často a kontinuálně, první možností bude dohoda
přímo s ním. Domluvy ale často ztroskotají na odmítavém postoji kuřáka.
Řekne zpravidla, že si doma může
dělat, co chce, a zabouchne dveře.
V domovním řádu bývá zase upraveno jen kouření ve společných prostorách. Kdyby ale soused obtěžoval
více lidí, můžete se obrátit na členy
výboru SVJ, které ho na nevhodné
chování upozorní. Omezit jeho pravomoci ve vlastním bytě ale samozřejmě
nemůže. Majitel domu by se měl v této
situaci angažovat a důrazně tomuto
nájemníkovi domluvit, neboť pronajímatel má ze zákona povinnost umožnit vám řádný výkon nájemních práv.



FOTO: Pixabay

V krajním případě by to mohlo vést
k vypovězení kuřákovy nájemní
smlouvy, k tomu ale dojde jen zřídka.
Z hlediska práva pak existují jen
dva způsoby, jak v takové situaci
postupovat. Věc upravuje přestupkový zákon a občanský zákoník. V zákoníku je obecně uvedeno, že nájemník
nesmí obtěžovat „nad míru“ přiměřenou poměrům.
Právě ve vágní definici ale spočívá problém. Podobně se řeší třeba míra hluku. Jinou věcí ale je posuzovat hluk na
sídlišti v Praze a někde u lesa. Pokud
by byly některé ruchy (nebo pachy)
pro určité místo „normální“, nemohl
by s tím nájemník ani soud nic dělat.
Pokud byste se rozhodli řešit situaci
přes občanský zákoník, museli byste
podat negatorní žalobu k soudu. Jde
o žalobu o zdržení se protiprávního
jednání. Pokud nejsou nějaké povinnosti dodržovány, soud by je mohl
vymáhat, případně postihnout pokutami. Šance na úspěch žaloby jsou ale
poměrně malé, nemluvě o důsledcích
sporu na sousedské vztahy. Soudní jednání navíc mohou být i velmi
nákladná.
Jednodušší a častější řešení ale poskytuje obecní úřad na základě zmíněného přestupkového zákona. Nájemníci
mohou podat stížnost, kde uvedou, že
viník hrubě porušuje zásady občanského soužití. Pak by celou věc řešila
přestupková komise.
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Mzdy | Ing. Jiří Linert, specialista pro ekonomiku, mzdy a kolektivní vyjednávání, RP Ústí nad Labem a Liberec

Rozvrh týdenní pracovní doby
Jaké je stanovisko k případu, kdy zaměstnanec nemá informace o tom, kdy má přijít do práce (výpadky produkce dle zákazníka, chybějící materiál), jeho nadřízený zatím neví a až bude vědět, zavolá či
pošle SMS. Rozpis směn (týdenní) na pracovní nástěnce pro zaměstnance není k dispozici.

B. J., Klášterec nad Ohří
Právní rámec:
Problematika je řešena v § 78 odst. 1
písm. a) a i), v § 81
odst. 1 a 3, v § 84 a v § 305 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve
znění pozdějších změn a doplňků (dále
jen ZP), a současně je judikována rozhodnutím NS ČR sp. zn. 21 Cdo 631/2019.
§ 78 odst. 1 písm. a)
(1) Pro účely úpravy pracovní doby
a doby odpočinku je
a) pracovní dobou doba, v níž je zaměstnanec povinen vykonávat pro zaměstnavatele práci, a doba, v nížje zaměstnanec na pracovišti připraven k výkonu
práce podle pokynů zaměstnavatele,
i) prací přesčas práce konaná zaměstnancem na příkaz zaměstnavatele
nebo s jeho souhlasem nad stanovenou
týdenní pracovní dobu vyplývající z předem stanoveného rozvržení pracovní
doby a konaná mimo rámec rozvrhu
pracovních směn. U zaměstnanců s kratší pracovní dobou je prací přesčas práce přesahující stanovenou týdenní pracovní dobu; těmto zaměstnancům není
možné práci přesčas nařídit. Prací přesčas není, napracovává-li zaměstnanec
prací konanou nad stanovenou týdenní
pracovní dobu pracovní volno, které mu
zaměstnavatel poskytl na jeho žádost.
§ 81 odst. 1 a 3
(1) Pracovní dobu rozvrhuje zaměstnavatel a určí za začátek a konec směn.
(3) Zaměstnanec je povinen být na začátku směny na svém pracovišti a odcházet
z něho až po skončení směny.
§ 84
Zaměstnavatel je povinen vypracovat
písemný rozvrh týdenní pracovní doby
a seznámit s ním nebo s jeho změnou
zaměstnance nejpozději dva týdny
a v případě konta pracovní doby jeden
týden před začátkem období, na něž
je pracovní doba rozvržena, pokud se
nedohodne se zaměstnancem na jiné
době seznámení.
§ 305 odst. 4
(4) Zaměstnavatel

je

povinen

za-

městnance seznámit s vydáním, změnou
nebo zrušením vnitřního předpisu nejpozději do 15 dnů. Vnitřní předpis musí
být všem zaměstnancům zaměstnavatele přístupný. Zaměstnavatel je povinen
uschovat vnitřní předpis po dobu deseti let ode dne ukončení doby jeho platnosti.
Judikát NS ČR sp. zn. 21 Cdo 631/2019
Z judikátu vyplývá:
S písemně vypracovaným rozvrhem
týdenní pracovní doby a jeho změnou
je zaměstnavatel povinen zaměstnance
seznámit nejpozději dva týdny a v případě konta pracovní doby jeden týden
před začátkem období, na něž je pracovní doba rozvržena.Dohodou lze
dobu seznámení zkrátit, popřípadě prodloužit.
Je mimo pochybnost, že povinnost
zaměstnavatele vypracovat písemný
rozvrh týdenní pracovní doby a seznámit s ním nebo s jeho změnou zaměstnance ve stanovené (dohodnuté) době
před začátkem období, na něž je pracovní doba rozvržena, je stanovena
na ochranu zaměstnance; v § 84 zák.
práce se zde promítá základní zásada
pracovněprávních vztahů spočívající
ve zvláštní zákonné ochraně postavení zaměstnance [§ 1 odst. 1 písm.
a) zák. práce]. Účelem je, aby (nové)
rozvržení pracovní doby bylo jednoznačné a nezpochybnitelné a zaměstnanec měl dostatečný časový prostor
přizpůsobit mu úpravu svých osobních
a rodinných poměrů. Dokud nejsou
splněny obě podmínky stanovené § 84
zák. práce (zaměstnavatelem vypracovaný písemný rozvrh týdenní pracovní
doby a seznámení zaměstnance s jeho
obsahem ve stanovené, resp. dohodnuté době), ke změně v rozvržení týdenní
pracovní doby zaměstnance nedochází
(nové rozvržení týdenní pracovní doby
nenabývá
účinnosti).
Zaměstnanec
proto není povinen pro zaměstnavatele
v takto neúčinně rozvržené týdenní pracovní době práci vykonávat a zaměstnavatel není oprávněn to po zaměstnanci
požadovat; nevykonáváním práce v neúčinně rozvržené týdenní pracovní době
se potom zaměstnanec nemůže ani do-

pustit neomluveného zameškání práce.
Zaměstnanec je povinen vykonávat
práci pro zaměstnavatele v pracovní
době a na pracovišti (viz § 78 odst. 1
písm. a) ZP) a při práci přesčas mimo
rámec rozvrhu směn (§ 78 odst. 1
písm. i) ZP) a je povinen být na začátku
směny na svém pracovišti (§ 81 odst.
3 ZP).
K tomu účelu je zaměstnavatel povinen zaměstnanci určit pracovní dobu
(začátek a konec směn – § 81 odst. 1
ZP), a to vždy formou vypracování
písemného rozvrhu týdenní pracovní
doby, se kterým musí zaměstnance
seznámit min. dva týdny před začátkem období, na něž je pracovní doba
rozvržena (§ 84 ZP), nedohodnou-li se
zaměstnavatel a zaměstnanec na jiné
(kratší) době seznámení.
Z uvedeného je zřejmé, že zaměstnanec musí min. dva týdny předem
obdržet písemný rozpis svých řádných
směn. Pokud dojde ke změně tohoto
rozpisu a zaměstnanec nebude souhlasit se zkrácením uvedené dvoutýdenní lhůty k seznámení, a zaměstnanci tím např. vypadne jedna směna,
jedná se o překážku v práci na straně
zaměstnavatele, za kterou zaměstnanci přísluší náhrada mzdy ve výši
průměrného výdělku dle § 208 ZP.
Písemný rozvrh týdenní pracovní
doby musí být vždy zpracován na
celé zvolené období, kterého se týká.
Oznamovat rozvrh týdenní pracovní doby, tj. rozpis směn, rušit směny,
případně oznamovat nástup na novou
náhradní směnu formou SMS, telefonátem, e-mail apod. není zaměstnavatel oprávněn. Nový rozvrh týdenní
pracovní doby (rozpis směn) musí být
učiněn vždy písemně a vždy dva týdny
předem. Existuje jediná výjimka, a to
v případě, že se zaměstnanec
a zaměstnavatel prokazatelně dohodnou na tom, že změna rozpisu směn
nebude zaměstnanci oznamována
písemně dva týdny předem, ale v jiné,
např. kratší době. Na toto zkrácení
však nemusí zaměstnanec přistoupit.
Konkrétní podoba seznámení s písemným rozvrhem týdenní pracovní
doby (nebo jeho změnou) není v ZP

Servis | 11. července | KOVÁK číslo 13/2022 | 9

stanovena. Na konkrétních podmínkách zaměstnavatele bude záležet,
zda rozvrh týdenní pracovní doby
učiní součástí pracovního řádu, jiného vnitřního předpisu nebo písemného pokynu, zda pracovní dobu pro
všechny zaměstnance rozvrhne stejně nebo zda pro jednotlivé skupiny
zaměstnanců, popřípadě jednotlivé
zaměstnance, učiní odlišné rozvržení
pracovní doby.
Zaměstnavatel může tedy pro tento případ využít buď seznámení
a předání písemného rozvrhu přímo
zaměstnanci osobně, nebo také např.
ve formě součásti pracovního řádu či
jiného vnitřního předpisu, který musí
být zaměstnanci přístupný, a to i např.
prostřednictvím informace, kde a jak
se může s uvedeným seznámit.

Pokud zaměstnavatel nesplní podmínky stanovené v § 84 ZP, tj. vypracování písemného rozvrhu týdenní pracovní doby a seznámení zaměstnance
s jeho obsahem ve stanovené či
dohodnuté době, pak nové rozvržení
týdenní pracovní doby nenabývá účinnosti a zaměstnanec není povinen v
takto neúčinně rozvržené týdenní pracovní době práci vykonávat a zaměstnavatel není oprávněn to po zaměstnanci požadovat. Odmítnutím výkonu
práce v neúčinně rozvržené týdenní
pracovní době se potom zaměstnanec
nemůže ani dopustit neomluveného
zameškání práce. Trvá však povinnost
vykonávat práci v dosavadní (původní) rozvržené týdenní pracovní době
a zaměstnavatel má tomu odpovídající povinnost v ní zaměstnanci

sjednanou práci přidělovat a platit mu
za její výkon mzdu nebo plat.
Uvedené je nutno důsledně projednat se zaměstnavatelem a upozornit ho, aby postupoval v souladu
s pracovněprávními předpisy. Pokud
totiž změnil rozpis týdenní pracovní
doby (rozpis směn) jiným způsobem
než shora uvedeným, např. tak, že
poslal dotčenému zaměstnanci pokyn
k nástupu na náhradní směnu formou SMS, postupoval zaměstnavatel
v rozporu s pracovněprávními předpisy a jakýkoli postih zaměstnance je v tomto případě neoprávněný
a protiprávní. Zaměstnanec má právo
podat na postup zaměstnavatele stížnost a tuto je zaměstnavatel povinen
na žádost zaměstnance projednat
s odbory (§ 276 odst. 9 ZP).

Bydlení | JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR

Mám opustit ubytovnu
Jsem sama, nemocná a již 20 let bydlím v jedné místnosti na ubytovně, mám tu i trvalý pobyt. Mám
nájemní smlouvu, kde je něco uvedeno o náhradním ubytování. Nájem a služby řádně a včas platím.
Před týdnem mně byla doručena výpověď z nájmu v ubytovně s dovětkem, že výpovědní doba je
tříměsíční a poté se mám do 15 dnů vystěhovat. Vypadá to, že se celá ubytovna bude bourat. Nevím,
jak se zachovat.
J. Z., Pelhřimov
Nájem
obytných
místností v zařízeních určených k trvalému bydlení byl upraven v zákoně
č. 40/1964 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů v § 717
a 718. Tento již neplatný občanský
zákoník upravoval i náhradní byt, ubytování či poskytnutí přístřeší. Nájemní
vztahy k bytu a také k obytné místnosti v ubytovně se ale nyní řídí zákonem
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění, který je účinný již
od 1. ledna 2014. Tímto občanským
zákoníkem byla zrušena povinnost
poskytnout náhradní byt, ubytování
či přístřeší. Pro vás to bohužel znamená, že si bydlení budete muset obstarat sama. Dříve ale, než začnete situaci
s bydlením řešit, bych vám doporučila,
abyste celou záležitost konzultovala
s odborníky na bytové právo, např. ve

Sdružení nájemníků ČR. Bez listinných
podkladů (nájemní smlouva, výpověď

z nájmu, o jaký výpovědní důvod se jedná) se nelze k věci konkrétněji vyjádřit.
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Pronájem kanceláře
Nabízíme k pronájmu kancelář o výměře 24,86 m2 v objektu OS KOVO, DOS Ostrava, U Tiskárny 1, Ostrava-Přívoz.
Objekt se nachází v blízkosti MHD a vlakového nádraží. Kancelář je vybavena nábytkem, podlahovou krytinou,
k dispozici je vybavená kuchyňka, telefonní linka, internet, výtah. Objekt je střežen kamerovým systémem.
Bližší informace na tel. č. +420 736 521 746 v pracovních dnech od 8.00 do 14.00 hod.
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Práva spotřebitele | JUDr. Zdeňka Vejvalková, specialistka na spotřebitelské a občanské právo, Brno

Co na zájezd do příručního zavazadla a co ne
Na letišti mi nebylo dovoleno ponechat si v příručním zavazadle opalovací mléko. Jsem alergik,
a tak jsem se obávala ho ponechat v kufru pro případ jeho ztráty. Opalovací mléko stálo přes 800 Kč
a bylo mi doporučeno lékařkou. Vím, že nemohu v příručním zavazadle ponechat např. vodu na pití
či jinou tekutinu. Ovšem nenapadlo mě, co by mohlo vadit zrovna na opalovacím mléce. V žádném
případě mě pracovníci letiště nechtěli s opalovacím mlékem odbavit. Musela jsem toto drahé a pro
mě potřebné opalovací mléko vyhodit do jejich sběrné nádoby. Přendat ho do kufru jsem již nemohla, protože ten odbaven byl. Měli pracovníci letiště pravdu nebo prostě potřebovali někomu nandat
svoji špatnou náladu či si ho po mém odchodu přivlastnit?

A. K., Brno
Chápu, že vám tato příhoda zkazila
náladu. Přesto je z níže uvedeného
příkladného soupisu věcí, které se
nesmí brát na palubu letadla, jasné,
že v příručním zavazadle nemělo mléko na opalování být.
Jak je to s opalovacím krémem či mlékem nebo přípravky po opalování?
Jde o tekutinu, i když hustou! Mezi
tekutiny se totiž řadí také spreje,
parfémy, krémy, pěny, pasty nebo
jelení loje a rtěnky.
Vždy je nutné přečíst si pečlivě pokyny
konkrétní společnosti, s níž cestujete,
i země, kam cestujete!
Poznámka: Pokud jde o tekutiny,
doporučuji, zvláště cestujete-li v noci
a při příletu mohou být letištní obchody zavřené, dát do kufru před odbavením láhev s vodou. Tu si po předání zavazadla v místě cílového letiště
přendáte do příruční tašky. Taktéž
prázdnou láhev můžete přenést
a po opuštění kontrolního prostoru ji můžete naplnit pitnou vodou
z kohoutku či pitné fontánky na letišti.
Co do příručního zavazadla patří?
Peníze, osobní doklady, cennosti, platební karty, vždy do příručního zavazadla patří. Telefony, fotoaparáty nebo
běžné baterie jsou na palubě letadla
povolené. Notebooky je doporučeno převážet v kabině letadla, nikoli
v odbaveném zavazadle.
Co do kabiny nepatří?
Nože, nůžky či jiné ostré předměty
a tekutiny nad 100 ml.
Tekutiny do 100 ml v příručním zavazadle je nutné umístit do průhledného sáčku. Všechny do jednoho sáčku.
Poznámka: U tekutin pro dítě do šesti let mohou existovat různé výjimky,
proto je lépe se přesně informovat.
Alkohol v letadle je povolen pouze
v odbaveném zavazadle v množství
odpovídajícím
vlastní
spotřebě.
Množství je limitováno různě, abychom neměli problémy, je lépe
opět se raději informovat předem.
Totéž platí u tabáku nebo cigaret

– je možné je přepravovat v příručním
i v odbaveném zavazadle, ale pouze
v množství určeném k vlastní spotřebě.
Převoz drog je zakázán!
Poznámka: Dítě mladší 17 let nesmí
přepravovat žádnou z výše zmíněných látek.
Potraviny bez tekuté složky jsou
na palubě letadla povolené, např.
obložené pečivo, křupky a lupínky.
Jídlo s tekutou složkou patří do odbaveného zavazadla, např. jogurtový
nápoj.
Poznámka: Do některých zemí platí
zákaz různých výrobků, např. masa,
drůbežích výrobků. Opět je nutné
zjistit konkrétní požadavky.
Pokud chcete přepravovat zapalovače, spreje, ostré předměty, nebezpečné látky, vždy se informujte osobně
na podmínky převozu.
Na palubu letadla je zakázáno brát si
i baseballové pálky, obušky nebo
vybavení k bojovým sportům, jimiž je
možné vážně zranit jiné osoby, tedy
i tupé předměty nejsou všechny

povoleny k přepravě na palubě letadla. Poslední, o čem bych se ráda zmínila, jsou léky a zdravotní pomůcky.
Léky doporučuji převážet v originálním obalu, v množství určeném na
dovolenou plus několik dávek navíc
pro případ, že by se stala nepředvídaná událost a vy se na dovolené nebo
na cestě zdrželi. Na palubu letadla je
povoleno brát si tlakoměr nebo berle,
pokud nemají ostré hrany.
Co nemůžete přepravovat!
Hořlaviny, výbušniny nebo pyrotechnika jsou přísně zakázané na palubě letadla i v odbaveném zavazadle.
Stejné pravidlo platí pro jedy, kyseliny
a radioaktivní materiál. Do této kategorie patří také propanové láhve nebo
kempinkové hořáky.
Vždy je nutné se informovat předem
a přesně. Odlišná pravidla platí i pro
některé země, např. USA.
Poznámka: Já si s sebou do příručního
zavazadla ukládám i plavky a plážovou obuv. Pro případ, že by zavazadlo
nedorazilo zároveň se mnou.
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Okénko do regionu | Pavlína Jirková, vedoucí RP České Budějovice

Okénko z Jihočeského kraje
„Ničeho jsem nenabyl lehce, každá věc mě stála nejtvrdší práci. Nehledejte lehké cesty. Ty hledá
tolik lidí, že se po nich nedá přijít nikam.“ Tomáš Baťa
Měsíc červen přináší ve školách žákům
a studentům zhodnocení jejich celoroční práce a já se také
ohlížím zpět, jaký kus
cesty naše Regionální pracoviště v Českých Budějovicích od mého nástupu
v září 2019 ušlo. Vím, že jsme na začátku nelehké cesty, ty lehké já neumím.
Jsme ale na dobrém začátku, a to díky
tvrdé práci celého našeho týmu, který
se mnou tvoří hospodářka Petra Vašáková, právník Mgr. Jan Mach a specialista BOZP Bc. Radek Král, kterým tímto za dosavadní výbornou spolupráci
a vzájemnou podporu děkuji. Každý
zde máme svou důležitou roli a naše
role se vzájemně doplňují. Často jsme
pod časovým tlakem, odsudkem naší
odborové práce, to jistě všichni znáte.
Odměnou místo školáckého vysvědčení je nám stále větší zájem a účast
předsedů základních organizací či členů výborů a seskupení. Jdeme na to
přímou komunikací, osobními setkáváními, rychlými odbornými reakcemi
na dotazy, motivačními soutěžemi,
návštěvami základních organizací či
setkáními s členy seskupení po pracovní době a zejména neústupností, např.
při prosazení kolektivní smlouvy, kde
ještě doposud nebyla.
„Neříkej, že něco nejde, raději řekni,
že to zatím neumíš.“ Tomáš Baťa
I my se stále učíme, vždyť život je permanentní školou. Proto jsou cenná
setkávání se zkušenými odboráři, ať už
z řad naší krajské RADY, nebo s odborá-

ři z našeho volebního obvodu, ale také
se specialisty a odboráři celého svazu.
Snažíme se o tmelení odborářů dvoudenními výjezdy na odborářské chaty,
jejichž programem je návštěva některého závodu, Jednání nebo Konference
VO OS KOVO JčK a školení našimi specialisty, kde sdílíme své osobní zkušenosti
a vzájemně se podporujeme v odborářské práci. Neméně důležitou součástí je
vzdělávání odborářů v pracovněprávní
oblasti, v oblasti bezpečnosti a práce,
metodickém účetním poradenství, ale
i samotné odborařině. V této oblasti
jsme pořádali školení Získávání nových
členů nebo Jak efektivně vést základní
organizaci či seskupení členů. Za cíl jsme
si také dali navštěvovat základní organizace, které na naše Jednání, Konference či školení nejezdí, abychom navázali
vztahy a více je do odborářské činnosti
zapojili. Nabízíme jim naše služby, s čím
můžeme pomoct a poradit, jak argumentovat při náboru nových členů nebo
je provést volbami. Tato setkání jsou velmi užitečná, neboť se vždy najde téma,
které právě daná základní organizace
řeší. A právě ty potřebují naši zvýšenou
pozornost a péči.

„Polovice všech lidí na světě chodí
naboso. Z toho vidíme nejlépe, jak
málo jsme doposud vykonali a jak
velká práce nás ševce ještě čeká.“
Tomáš Baťa
Jsme ve fázi společenské krize a vnitřní
generační obměny. Hledejme sílu uvnitř proti vnější nepřízni. Když říkám
uvnitř, myslím tím uvnitř své základní
organizace, svého seskupení, aby bylo
silné. Působíme v rámci jihočeského
volebního obvodu u 72 zaměstnavatelů s obrovským potenciálem, téměř
23 000 zaměstnanci. I v našem volebním obvodě nás čeká velká práce, aby
zaměstnanci těchto firem bezpečně
procházeli pracovním životem „obuti“
botami značky OS KOVO. Vždyť každý
předseda základní organizace či člen
výboru seskupení je Tomáš Baťa, který řídí svou základní organizaci. Je-li
výsledkem práce předsedy a výboru
růst základní organizace, pak má jejich
práce smysl a jsou úspěšní jako Tomáš
Baťa. Co do začátku radíme? Sjednat
si v kolektivní smlouvě minimální
uvolněný čas přijatelný i pro zaměstnavatele, alespoň dvě hodiny týdně
či za čtrnáct dnů, kdy se výbor může
své odborářské práci aktivně věnovat.
Obklopit se spolehlivými lidmi a zapojit je, „prodat“ své odborářské úspěchy
v rámci firmy prostřednictvím komunikace, nástěnky či sociálních médií.
Velmi důležitou součástí odborářské
práce je „zdravá“ prezentace sebemenšího úspěchu.
„Reklama je lampa, která osvětluje
zákazníkovi zboží.“ Tomáš Baťa

Místopředseda OS KOVO Libor Dvořák na krajské konferenci Jihočeského kraje 

FOTO: RP České Budějovice

V závěru všem přeji zasloužené odpočinkové léto, protože na podzim bude
třeba hodně sil!
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Jak stát pomáhá s vysokými účty za elektřinu?
Ceny elektřiny a plynu jsou pro mnohé obrovským šokem. Bohužel zdražování nekončí a v nejbližší době budou
ještě tyto ceny růst, což mnoho domácností a firem přestává zvládat. Proto vláda připravila několik opatření, která
mají dopady zvyšujících se cen mírnit.
vyúčtování uhradí. Na mimořádnou
dávku mají nárok ale i ti, kdo zaplatili
vysoké zálohy, a kvůli tomu jim nezbyly
peníze na životně důležité potřeby.
Úsporný tarif



Ceny elektřiny a plynu stouply několikanásobně. Nejvíce utrpí domácnosti,
které obývají rodinné domy. Těm se
může zvýšit cena za vytápění až o desítky tisíc ročně a hrozí, že mnohé z nich
nebudou mít zkrátka na uhrazení záloh
a vyúčtování prostředky. Co v takovém
případě dělat? Heslem číslo jedna je
vše aktivně řešit a nečekat, až celá situace zajde do nejtěžších následků, např.
do exekuce a ztráty nemovitosti. Aktivně se zajímejte o to, kolik energií vaše
domácnost spotřebuje. Dejte si pozor
na žrouty elektřiny, což jsou různé spotřebiče, ale také např. provoz různých
zařízení, jako je bazén. Propočítejte si,
na kolik vás přijdou, a zhodnoťte, zda
budete mít na zaplacení všech účtů.
Pokud zjistíte, že vám nezbývá dostatek prostředků, jednejte. Pakliže vám
přišlo vyúčtování energií, které je nad
vaše možnosti, sdělte to svému dodavateli elektřiny. Mnozí z nich umožňují
rozložit vyúčtování do splátek. Zadarmo to sice není, musíte uhradit jistý
poplatek podle počtu splátek a jejich
výše. Vždy se však snažte komunikovat
a pravdu o vaší situaci nezamlčovat.

FOTO: Pixabay

vé náklady na bydlení včetně energií).
Je třeba splnit tři podmínky:
•
bydlení v bytě na základě nájemní smlouvy, podnájemní smlouvy,
služebnosti (věcného břemene)
nebo jste vlastníkem bytu či domu
(pro období roku 2022 vlastník
stavby pro individuální či rodinnou rekreaci), popř. jste členem
bytového družstva
•
30 % vašich příjmů (v Praze
35 %),tj., že se váš příjem vynásobí
0,3, v Praze 0,35, vám nestačí na
úhradu nákladů na bydlení
•
30 % vašich příjmů (v Praze
35 %) je nižších než tzv. normativní náklady na bydlení
Mimořádné dávky
V případu nouze je možné na úřadu
práce požádat také o tzv. mimořádné
dávky. Pokud jste se dostali do režimu
DPI, kde jste museli hradit velmi vysoké
ceny, na jejichž vyúčtování vám nezbyly
peníze, lze si zažádat o dávku, která toto

Vláda právě nyní připravuje v rámci novely energetického zákona tzv.
úsporný tarif, který by měl přinést
úsporu všem, kdo odebírají elektřinu
a plyn, případně také snížit náklady
na dálkové vytápění. Nárok na úsporný tarif není třeba nikde dokladovat,
stát si veškeré podrobnosti vyřídí
s dodavateli energií sám. V zásadě se
stát rozhodl poskytnout určitý objem
energií za „staré“ ceny a zbytek ceny
doplatí dodavateli sám. Jde pouze o tu
nejzákladnější spotřebu s omezením,
takže by stát neměl nikomu dotovat
např. provoz bazénu. Konkrétní výše
slevy není doposud známá, mělo by jít
o úsporu zhruba 15 až 20 % určité spotřeby. Výše slevy by měla být rozdělena
podle tzv. distribuční sazby, do které
domácnost spadá. Distribuční sazba
odráží charakter spotřeby na určitém
odběrném místě a v zásadě se liší podle toho, zda domácnost elektřinou pouze svítí, zda s ní ohřívá vodu nebo také
topí. Podobně se rozdělují domácnosti,
které odebírají plyn. Domácnost, která
využívá pouze elektřinu, může získat
slevu kolem 13 000 Kč ročně, domácnost, která topí plynem, až 16 000 Kč.

Michaela Kadlecová

Příspěvek na bydlení
Vláda nabídla lidem pomoc s úhradou
účtů za energie díky příspěvku na bydlení. Jde o dávku, kterou vyplácí úřad
práce. Nově by mělo být možné zažádat
o příspěvek na bydlení online a předkládat potvrzení o příjmech apod. jen
jednou za půl roku místo každého čtvrt
roku. Podle údajů Ministerstva práce
a sociálních věcí ČR tuto dávku stále
nevyužívají zdaleka všechny domácnosti, které mají na příspěvek nárok.
Na stránkách www.energetickyprispevek.cz je možné najít kalkulačku, díky
které zjistíte, zda máte na příspěvek
na bydlení nárok. Posuzují se čisté příjmy domácnosti a uhrazené náklady na
bydlení (jejich průměr za minulé kalendářní čtvrtletí, náklady obsahují celko-



FOTO: Pixabay
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Na houby? Klidně s mobilem!
Ne, nechceme vám říkat, že si máte uklidňující chvilky v lese rušit sledováním notifikací v mobilu, to by byla jistě
škoda. Rádi bychom vám ale představili aplikace, díky kterým bezpečně rozeznáte jedlou houbu od prašivky.
Češi sběr hub prostě milují. Po celé léto
potkáváme v lese mnoho nadšenců
s košíkem a nožem v ruce, kteří prolezou kdejaké houští a pravidelně kontrolují „své“ plácky. Ti správní houbaři
vyrážejí velmi časně, kdy jsou houby
nejčerstvější. Jen takové se totiž mají
sbírat. Houby neodřezávejte z lůžka,
ale opatrně je vykruťte. Pokud možno
je očistěte ještě v lese, ušetříte si práci na doma. Uložte je do košíku, nikdy
ne do neprodyšného sáčku, kde se
mohou zapařit. Z původně jedlých hub
se během chvíle stanou houby, které
vám přivodí nevolnost. Houby doma
zpracujte co nejdříve.

dále online poradnu. Pokud jste z Prahy, můžete zavítat rovnou do ústředí
České mykologické společnosti, která sídlí v Karmelitské ulici 14 na Malé
Straně (otevřeno je v pondělí od 9 do
12 hodin a od 14 do 16 hodin, v úterý
a čtvrtek od 9 do 12 hodin). Za tuto
službu zaplatíte 20 až 50 Kč podle počtu
rozpoznávaných hub. Případně můžete
houbu vyfotit, a to plodnici houby svrchu i zespodu, důležité detaily (např.
spodek třeně, prsten, připojení lupenů
ke třeni) a fotografie s dalším popisem
ohledně naleziště a podrobného vzhledu houby zaslat pomocí formuláře na
stránce https://www.myko.cz/poradna/zeptejte-se-nas.

Otravy z hub
Bohužel nemálo houbařů si splete
jedlou houbu s nejedlou, či dokonce
jedovatou. Otrava z hub se může projevovat zvracením, halucinacemi nebo
problémy s močením. Tyto příznaky
nenastávají okamžitě pokonzumaci, ale
až po delší době, v extrémních případech otravy pavučincem až za tři týdny,
kdy již může být na záchranu pozdě.
Jedovaté toxiny z houby se absorbují
z trávicího traktu do krve a následně do
jater, která mohou nenávratně poškodit. Pacienti umírají jednak v první fázi
na následky dehydratace způsobené
zvracením a průjmy, nebo ve druhé

Aplikace pomůže

fázi, před kterou nastává klidové období, z důvodu selhání jater.
Nejčastějším zabijákem je mochomůrka zelená. Pavučinec plyšový je ještě
jedovatější, ale méně rozšířený. Další silně jedovatou houbou na našem
území je olověnka závojnatá. Mnoho
jedovatých hub má své jedlé protějšky, právě proto je sběr hub rizikový. Je
tedy třeba se zaměřit na ty typy hub,
které bezpečně poznáte, a sběr méně
známých hub ponechat odborníkům
a velmi zkušeným houbařům. Co dělat,
pokud máte podezření, že jste pozřeli
otrávené houby? Čím dříve otravu houbami zjistíte, tím je úspěšnější pomoc.
Toxiny z hub totiž nestihnout zasáhnout játra. Míra otravy závisí také na
množství zkonzumovaných hub. Při
podezření se snažte vyvolat zvracení
a kontaktujte lékařskou pomoc.
Pomůže, pokud zajistíte zbytek hub či
pokrmu z nich.
Jak sbírat houby bezpečně
V České republice se provozují tzv.
mykologické poradny, kde můžete hledat radu, pokud si nejste druhem hub
jisti. Na stránkách myko.cz najdete jednak kontakty na regionální pracoviště,

Vašimi rádci mohou být v neposlední
řadě také velmi šikovné aplikace, díky
kterým si můžete nejenom zjišťovat
druh houby, ale také si zaznamenávat
svoje úlovky. Např. aplikace Na houby,
kterou si můžete stáhnout z Google
Play zdarma, umožňuje jednak prohlížet houby v atlase, ale také rozpoznávat houbu tak, že na ni namíříte
kameru. Aplikace provede srovnání
s houbami v databázi a posléze uvede název houby, případně názvů více,
pokud není rozpoznání houby jisté.
Vyhledávat lze také podle upřesňování charakteristických znaků houby.
O houbě si lze přečíst řadu informací. Dále si lze zobrazit houby, které nalezli houbaři ve vašem okolí.
A v neposlední řadě je možné se nechat inspirovat lahodnými recepty
z hub. 
Michaela Kadlecová
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IT vychytávky | Josef Kůta, IT specialista OS KOVO

Není QR jako QR
Jistě jste si v poslední době všimli, že se rozmohl jistý druh anonymní komunikace. Na každém rohu
na nás „vyskočí“ QR kód. Mnohdy i na nesmyslných místech, kde bychom ho ani nečekali. Principem
QR kódu je zjednodušit zadávání některých informací do mobilu, tabletu či počítače. Do běžného
QR kódu lze „nacpat“ až 4300 znaků. Dalo by se tedy říct, že hodně. Vesměs je však využíváme pro
zadání platby, zaslání odkazu, vložení kontaktu do mobilu atd. Vzhledem k tomu, že z QR kódu nelze
v prvopočátku nic vyčíst, můžeme se stát cílem nekalých praktik, jako jsou přesměrování na webové
stránky s virem, zákeřné platby atd. Jak se tomu bránit, si řekneme v dnešních vychytávkách.
Opatrnost
Nikdy nepředpokládejte, že zkrácená
URL adresa nebo QR kód jsou legální –
vždy počítejte s opakem. Oboje lze totiž
snadno generovat a nálepky s nekalými
QR kódy lze snadno aplikovat na běžný
QR kód, např. v restauraci. Takže i když
si myslíte, že otevíráte seznam piv svého
oblíbeného pivovaru nebo menu restaurace, můžete se ocitnout na zcela jiné
stránce. Falšovat QR kódy na veřejných
místech je totiž velmi snadné.

odposlouchávat nebo zachytit sdílená
data a ukrást osobní či obchodní informace, přihlašovací údaje k online bankovnictví atd. Je tedy více než důležité
si uvědomit riziko takových metod
a přihlašovat se pouze do zabezpečených wi-fi sítí.
Přemýšlet před načtením QR

V hlavě kyberzločince
Existuje několik způsobů, jak mohou
kyberzločinci využít QR kódy pro svůj
vlastní prospěch. Jednou z metod je
pokus nabourat se do webových stránek firem a nahradit jejich QR kódy
vlastními. Vzhledem k tomu, že QR kódy
vypadají velmi podobně, bylo by neuvěřitelně těžké najít zaměněný kód pouhým mrknutím oka.
Následné naskenování tohoto kódu
by mohlo automaticky nasměrovat nic
netušícího člověka na phishingovou
URL, resp.phisingový web, kde by si
kyberzločinci mohli vyžádat přihlašovací
údaje uživatele a poté např. převzít kontrolu nad jeho e-mailovým účtem nebo
účty na sociálních sítích, případně získat
informace o platební kartě.
Podvržený QR kód by mohl uživatele přivést k ne zcela prověřenému obchodu
s aplikacemi, kde by si mohl nevědomky
stáhnout škodlivou aplikaci obsahující
virus, spyware, trojského koně nebo jiný
typ malwaru, který by opět mohl vést ke
krádeži dat, narušení soukromí (využití
GPS souřadnic nebo seznamu kontaktů,
volání a zpráv), vydírání ransomwarem
atd.
Další kyberzločineckou technikou je zřízení honeypotu (návnady). Jinými slovy
zřízení nebezpečné wi-fi sítě slibující
bezplatný internet každému, kdo se k ní
připojí naskenováním QR kódu. Jakmile je zařízení připojeno, hackeři mohou

Obr. 1

Všichni bychom se měli naučit přemýšlet, než na něco klikneme. Na obrázku
1 jsou dva QR kódy. Jeden je legitimní,
druhý podvrh. Běžně nejsme schopni
rozeznat, který je který. Vyzkoušejte oba
a uvidíte rozdíl. V případě podezřelého
odkazu nebo e-mailu jsme si na to již
zvykli, nyní je čas to dělat i v případě QR
kódů, takže ještě před naskenováním
zvažte, zda jde o legitimní zdroj apod.
Neskenujte QR kód, pokud nevíte, kam
povede. Než na odkaz přejdete, prohlédněte si webovou adresu a název
domény, abyste mohli případně odhalit
nebezpečí.



Asi největším pomocníkem je existence
mnoha bezpečných aplikací pro skenování QR kódů, které vám umožní ještě
před využitím QR kódu zobrazit náhled
toho, co skrývá – jde o jakousi pojistku
před návštěvou odkazu. Vy to zkontrolujete a teprve poté dáte pokyn k provedení, např. přesměrování na web (včetně
Google aplikace, která pro skenování QR
kódů využívá Google Lens).
Mnoho internetových prohlížečů navíc
umožňuje zakázat automatické přesměrování na webové stránky. A ještě jednu
vychytávku zmíníme. Pokud si telefon
odpojíte od internetu (zakážete wi-fi či
datové připojení) a přejdete na uvedený
odkaz, máte možnost prostřednictvím
URL zkontrolovat celou adresu, kam
směřuje.
Jednou z aplikací poskytujících nejkvalitnější bezpečnostní kontrolu URL všech
kódů, které naskenujete, je QR ScannerSafe QR CodeReader společnosti TrendMicro (odborník na kyberbezpečnost).
Zajistí, že po naskenování prověří svými algoritmy, zda odkaz, resp. web, na
který odkazuje, nepředstavuje riziko – je
bezpečnou webovou stránkou bez podvodů nebo škodlivého a nebezpečného
obsahu.
Na závěr si dovolím parafrázovat jedno
úsloví. Nejsou všechny QR kódy, co se
zobrazí, ty pravé.

FOTO: Pixabay
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Správné znění tajenky z čísla 11: Zdravíme delegáty VIII. sjezdu OS KOVO. Správně luštila a potřebné štěstí při losování
měla Monika Barošová z Nového Jičína. Blahopřejeme! Získává výhru od vydavatelství Enigma, které připravuje naši křížovku
a je také vydavatelem časopisu Křížovky pro každého, jehož další čísla vycházejí 7. a 19. července. Na tajenku z tohoto čísla
čekáme do 25. července 2022 na doručovací adrese redakce nebo na e-mailu novakova.miloslava@cmkos.cz.

