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ETD transformátory – stoletá historie
Poslední kolektivní vyjednávání ve
společnosti ETD transformátory Plzeň nebylo vůbec snadné. Předseda
zdejší ZO OS KOVO František Staněk
prozradil, čeho se jim zde podařilo
dosáhnout, ale také tipy na to, jak
získávat nové členy.
Kdy vznikla vaše odborová
organizace?
Já jsem předseda něco přes rok. Podle
rejstříku byla založena v roce 1990, vznikla v období, kdy dosavadní ROH přecházely pod OS KOVO.
Popište prosím průběh posledního
vyjednávání ve vaší firmě.
Kolektivní smlouva končila v prosinci 2021, vyjednávat jsme začali v září
2021, měli jsme dosud tříletou kolektivní smlouvu. Majitel se ze začátku
nesnažil. Poslal jsem mu oficiální dopis,
na který nereagoval, až poté stanovil
pověřence. Na schůzkách jsem byl s naším lokálním personalistou. Představili
jsme jim naše požadavky, které jsme
si ustanovili na výboru. Jednání nemělo konce, majitel měl zamítavý postoj.

Nástěnka v ETD informuje a pomáhá získávat nové členy.

Původní lhůta tří měsíců již vypršela.
Poté jsem zaslal oficiální dopis, že je
třeba i z právních důvodů lhůtu prodloužit. Poté majitel dodatek podepsal,
muselo být zdůrazněné, že to bylo beze
změn. Potom jsme dál vyjednávali.
Jaké byly podmínky, se kterými jste
šli do posledního vyjednávání?

FOTO: ZO ETD Plzeň

Naše primární požadavky byly velké, ale
vzhledem k tomu, že byla firma ve ztrátě
30 milionů, nedařilo se nám je prosadit.
Chtěli jsme zvýšit penzijní připojištění
z 550 Kč na 1000 Kč měsíčně, chtěli jsme
dále zvýšit příspěvek na stravování ze zákonných 55 % na 75 %, firmy
v okolí mají obědy od 24 Kč. To více
neprošlo. Řešily se také mzdy.
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Jak probíhalo vyjednávání
o mzdách?
Dosáhli jsme udržení stávajícího stavu
kolektivní smlouvy, už to byl úspěch.
Příslib 8 % zvýšení mezd, ale ne tak, že
by všichni získali čtyři procentní body
a zbytek podle zásluh. U nás je to udělané tak, že technicko-hospodářští pracovníci a dělníci jsou odměňováni v tarifech,
které jsou pro obě kategorie stejné. Na
základě mzdových průzkumů, které si
nechala naše firma zpracovat od třetích
stran, se pak teprve stanoví, zda určitá
pozice může dosáhnout nějaké platové
kategorie. Třetina zaměstnanců tedy nedostala nic, třetina dorovnání do svého
tarifu a třetina obdržela jednorázový
příspěvek. Penzijní připojištění se nám

podařilo zvýšit na 750 Kč měsíčně, příspěvek na stravné z 55 % na 60 % a cenu
pro zaměstnance jsme zastropovali na
38 Kč. Při vyjednávání nám pomohlo, že
se majitel bál jít do sporu.
Co vám nevyšlo?
Chtěli jsme zvýšit příspěvek na dopravné,
dnes máme pouhých 1,5 Kč za kilometr.
To ale nevyšlo, protože by to prý musela firma doplácet ze zisků, a my jsme ve
ztrátě. Chtěli jsme přidat na jubilea, dnes
máme 10 000 Kč za 15 a 25 let, chtěli jsme
přidat ještě odměňování po pěti letech.
Jak získáváte nové členy?
Dnes máme v odborech 75 členů ze
180 kmenových zaměstnanců, agenturní

zaměstnance zde nemáme. Nové členy
získáváme tak, že pokud přijde nový pracovník, mistr mu dá letáček, který jsme
si připravili na výboru. Já sám dávám
letáčky nově příchozím zaměstnancům
již při předávce počítače, pracuji jako vedoucí IT. Nejvíce nám pomohla nástěnka,
protože dříve nebyly dostupné informace. Spolufinancovali jsme sportovní
odpoledne, na které OS KOVO přispělo
polovinou, dále pak cyklistický výlet. Teď
chceme během září, října svolat konferenci, která se zde nekonala snad šest let.
Chceme zavést nové bonusy, příspěvky
na Mikuláše, na kulturu nebo dovolenou.
Skoro nic si nevyplácíme, děláme to s kolegou hospodářem téměř zadarmo, takže nám zbývá hodně peněz. 
-kad

Plzeňská společnost ETD působí v oblasti vývoje a výroby výkonových olejových transformátorů včetně montáže u zákazníka a uvedení do provozu. Bližší
informace nám sdělili technolog Petr Nocar, předseda DaRK, a personalista
David Beneš.

František Staněk, předseda ZO OS KOVO Plzeň

FOTO: ZO OS KOVO Plzeň

elektrotechnickou výrobu. V průběhu
poválečných let s rozšiřováním našeho
areálu a výstavbou dalších výrobních
hal se náš závod rozčlenil na několik
divizí se specializací na jednotlivé elektrotechnické produkty, přičemž naše divize se zaměřila na výrobu výkonových
transformátorů. Po pádu komunismu
a během postupného rozpadu koncernu Škoda se naše společnost v roce
2004 transformovala v privátní společnost, nejprve jako společnost s ručením omezeným a následně jako akciová
společnost.

Popište nám historii vaší firmy.
Společnost ETD vznikla v roce 1921
jako samostatný závod společnosti
Škoda Plzeň se zaměřením na širokou

Kdo jsou vaši zákazníci?
Naši zákazníci se generují jak ze společností, které vyrábějí a distribuují
elektřinu v lokálních i páteřních sítích

(elektrárny a rozvodny), tak i z privátních společností, které potřebují naše
produkty pro napájení svých závodů.
Destinacemi, do kterých dodáváme,
jsou především Česká a Slovenská republika, ale rovněž i zahraničí.
Stojí před vaší firmou nějaké nové
výzvy a nové úkoly a cíle?
Naše společnost čelí neustálému konkurenčnímu boji, a proto vytváříme
naše produkty s co největší pílí s ohledem na kvalitu, efektivitu a spolehlivost
a rovněž plníme veškeré požadavky zákazníků včetně těch nestandardních.
Zároveň rozšiřujeme portfolio našich
produktů. Naším cílem je, aby zákazník
dostal v našem výrobku co nejvyšší přidanou hodnotu.
-kad

Hutnické sekci velí noví lídři
Hutnická odvětvová sekce si v polovině září zvolila nové vedení. Došlo k tomu poté, co její dlouholetý předseda
Roman Ďurčo ve volbách získal post předsedy Odborového svazu KOVO, a své funkce šéfa sekce se proto vzdal.

Tým hutnické odvětvové sekce po volbách nového
vedení.
FOTO: OS KOVO

Hutnickou sekci nově povedou Marcel Pielesz jako předseda, do funkce
místopředsedy si hutníci zvolili Jiřího
Vinkla. Jednání se zúčastnil také místopředseda OS KOVO Libor Dvořák.
„Nově zvolenému týmu gratuluji a přeji
hodně úspěšné práce. Nepochybuji, že
navzdory složité situaci, s níž se dlouhodobě ocelářský průmysl potýká, má
nové vedení sekce skvělý potenciál, aby

s maximální zodpovědností a profesionalitou dokázalo hájit zájmy desítek tisíc
zaměstnanců v tomto tradičním, klíčovém odvětví. Sám za sebe mohu ujistit,
že Odborový svaz KOVO považuje podporu odborářů v ocelářském odvětví za
jednu ze svých priorit,“ řekl k volbě nových zástupců hutnické odvětvové sekce předseda OS KOVO Roman Ďurčo.

(jom)
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OS KOVO chce dřívější odchod do
důchodu pro náročné profese
Vybrané profese, jejichž práce je extrémně náročná, by měly odcházet do důchodu dříve. Na schůzce se zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí ČR to požadovali zástupci OS KOVO – současný předseda Roman Ďurčo spolu s bývalým
předsedou Jaroslavem Součkem.
Dne 14. září 2022 se na Ministerstvu
práce a sociálních věcí ČR konalo jednání, které OS KOVO požadoval již po
zveřejnění Programového prohlášení
vlády předsedy Petra Fialy. Jednání muselo být několikrát odloženo z důvodu
údajné zaneprázdněnosti ministra Jurečky a jeho spolupracovníků. Tématem jednání byla především možnost
dřívějšího odchodu do důchodu pro
zaměstnance náročných profesí, což je
jednou z priorit OS KOVO již dlouhou
dobu. Ministerstvo však nereprezentoval na jednání pan ministr Jurečka, ale
jeho náměstkyně Iva Merhautová a ředitel odboru sociálního pojištění Tomáš
Machanec. Za OS KOVO se jednání zúčastnili nový i bývalý předseda, tedy
Roman Ďurčo a Jaroslav Souček, a dále
zástupci Moravskoslezského regionu,
ve kterém je namáhavá práce v podnicích kovoprůmyslu nejvíce lokalizována,
konkrétně Marcel Pielesz a Petr Slanina.
OS KOVO vždy prosazoval možnost
dřívějšího odchodu bez sankcí pro

zaměstnance zařazené ve 3. a 4. kategorii rizika, proto se prostřednictvím
stanoviska ČMKOS důrazně ohradil
proti vypuštění 3. kategorie z návrhu
zákona, který byl předložen do připomínkového řízení na počátku tohoto
roku. Poté, co ministr práce a vláda
rozhodli v červenci vypustit z návrhu
i většinu prací ve 4. kategorii rizika, se
OS KOVO jasně vymezil proti tomuto
rozhodnutí důrazným prohlášením.
Odboráři dali na schůzce nepokrytě
najevo, jak je irituje nezájem pana ministra o tak důležitou problematiku.
„Po věcné diskuzi jsme vzkázali panu
ministrovi a celé vládě, že odbory začínají organizovat protestní akce za své
požadavky, mezi kterými je tato problematika obsažena. Pokud pan ministr neví, proč odbory chtějí demonstrovat (což v současnosti vyjadřuje
v médiích), tak tady je jeden z pádných
důvodů. Z Moravskoslezského regionu
bude na protestních akcích bezesporu hojná účast,“ konstatoval Roman

Ďurčo. Přítomní zástupci zaměstnanců zdůraznili, že sdělí svým členům
přístup pana ministra, který má příliš
mnoho jiné práce a na zaměstnance
vykonávající těžké a namáhavé práce
v obtížných pracovních podmínkách si
nenajde čas stejně jako většina ministrů práce a vlád v uplynulých 30 letech.
„Je pohrdáním zaměstnanci v těžkých
provozech, že žádná vláda nebyla
schopna za těch 30 let splnit slib vlády z roku 1992, a to nahradit zákonem
možnost odejít do předčasného důchodu bez sankcí těmto zaměstnancům po zrušení důchodových kategorií,“ připomněl Roman Ďurčo.
V závěru vyzvali přítomní zástupci
OS KOVO prostřednictvím paní náměstkyně pana ministra Jurečku, aby
splnil svůj slib, který dal kovákům
v průběhu sjezdu ČMKOS v dubnu tohoto roku, a přijel se osobně podívat
do hutních firem v Moravskoslezském
kraji, aby viděl realitu práce v náročných profesích na vlastní oči.
-red

Předseda Roman Ďurčo a místopředseda Libor Dvořák se ve čtvrtek 15. září setkali se zástupci volebního obvodu na Jižní Moravě. Svým jihomoravským kolegům
během návštěvy podali informace o aktuálním dění v odborech ČR. 
FOTO: OS KOVO
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Právo | JUDr. Marie Stodolová, právnička, Praha

Souhlas se stavbou garáže
Zjistil jsem, že soused si chce na zahradě postavit garáž. Můžete mi napsat, jaká mám práva? Musí
mě soused požádat o souhlas?
D. K., Kladno
Nejprve byste měl sou
seda navštívit a zeptat
se, co hodlá stavět,
a poté můžete pro
jistotu navštívit místně příslušný stavební
úřad, kde vám řeknou, o jakou stavbu
konkrétně půjde, a upozorní vás jako souseda, jaké právní kroky můžete pro ochranu svých zájmů učinit.
Vzdálenost stavby garáže a dalších staveb souvisejících a podmiňujících bydlení umístěných na pozemku rodinného
domu nesmí být od společných hranic
pozemků menší než 2 m. Strom vyšší než
3 m musí mít od hranice pozemku 3 m
odstup a strom do 1,5 m odstup 1,5 m.
Půjde-li o stavbu rodinného domu
a souvisejících staveb, jako je garáž,
krytý bazén, altán apod., pak tyto stavby se podle nyní platné legislativy pouze ohlašují. Ale většinou musí stavebník
před tímto ohlášením stavby mít vydaný územní souhlas nebo rozhodnutí
o umístění stavby. Tyto dokumenty ale
mít nemusí, když se nově nenapojuje
na komunikaci či inženýrské sítě.
V každém případě však při ohlášení
stavby stavebník musí stavebnímu úřadu doložit doklady o tom, že informoval
o zamýšlené stavbě sousedy. Je vhodné
pro vyloučení případných neshod mít
souhlas udělený na výkresech předmětné stavby. Vzdálenosti od kraje pozemku se vztahují i na bazén.
Pokud máte pochybnosti o nedodržení
stavebních předpisů, např. s odstupovými vzdálenostmi od hranic pozemků, je třeba se s těmito pravidly seznámit. Na dodržení odstupů se vztahuje
§ 25 vyhlášky ke stavebnímu zákonu
č. 501/2006 Sb.
(2) Je-li mezi rodinnými domy volný
prostor, vzdálenost mezi nimi nesmí
být menší než 7 m a jejich vzdálenost
od společných hranic pozemků nesmí
být menší než 2 m. Ve zvlášť stísněných
územních podmínkách může být vzdálenost mezi rodinnými domy snížena
až na 4 m, pokud v žádné z protilehlých
stěn nejsou okna obytných místností;
v takovém případě se odst. 4 nepoužije.
(5) Vzdálenost stavby garáže a dalších
staveb souvisejících a podmiňujících
bydlení umístěných na pozemku rodinného domu nesmí být od společných
hranic pozemků menší než 2 m.

Při koupi pozemku pro stavbu rodinného domu je třeba myslet i na sousedy,
s nimiž bude třeba jednat již před realizací stavby. Pokud stavebník získá
pro realizaci stavebního záměru kvalifikovaný souhlas souseda, umožní mu
to rychleji a levněji získat oprávnění
k umístění či realizaci stavby.
Je třeba si uvědomit, kdo je soused.
Sousedem je každý vlastník sousedního pozemku nebo stavby. Jeho souhlas
sice není nutný pro umístění či realizaci každé stavby, avšak pokud se jedná
o stavbu, na kterou lze podle stavebního zákona využít jednodušších postupů, je takový souhlas velkou výhodou.
Pokud stavebník souhlas souseda nezíská, bude muset i v případě staveb,
pro které to není podmínkou, podstoupit složitější proceduru. To znamená
žádat o vydání územního rozhodnutí
a stavebního povolení. A to je samozřejmě dražší a také časově náročnější.
Vždyť vydání stavebního povolení stojí podle platného zákona o správních
poplatcích 5000 Kč, zatímco vydání
souhlasu s ohlášenou stavbou pouze
1000 Kč. Navíc soused bude vystupovat v roli účastníka stavebního řízení
a může podávat námitky, odvolávat se
proti povolení stavby, a tím stavební
řízení dále komplikovat a prodlužovat.
Proto doporučuji jednání se sousedem
či sousedy před nákupem nemovitosti,
neboť některé sousedské vztahy mohou mít velice nepříjemné důsledky.
V případě rodinných domků jde o stavby pro bydlení a rekreaci o jednom
podzemním a maximálně dvěma nadzemními podlažími a podkrovím, bazény a skleníky do 40 m2, pokud nejsou
umístěny v odstupové vzdálenosti nejméně 2 m od hranice pozemku. Pokud
jsou umístěny ve větší odstupové vzdálenosti, kvalifikovaný souhlas souseda
není nutný.
Výhodou kvalifikovaného souhlasu
souseda jsou nižší poplatky za vydání
příslušných oprávnění a souhlasů. Další
nespornou výhodou je kratší doba, za
kterou bude možné pustit se do realizace stavby. Pokud ohlášení stavby splňuje všechny náležitosti, doručí stavební
úřad stavebníkovi souhlas do 30 dnů
a pak je ihned možné začít stavět. Zatímco stavební řízení může trvat 60, ale
i 90 dnů.

FOTO: Pixabay

Příslušné právní předpisy, především
stavební zákon, jasně stanoví, jak má
kvalifikovaný souhlas souseda se stavbou vypadat. Aby byl souhlas stavebním úřadem posouzen jako kvalifikovaný, je třeba, aby splňoval příslušné
náležitosti. Pro územní řízení i ohlášení
stavby je stanoveno, že souhlas má být
vyznačen přímo na situačním výkresu.
Na závěr bych chtěla upozornit na následující, podle § 79 odst. 2 stavebního
zákona:
Pro drobné stavby stojící samostatně
na zahradě není jinak vyžadováno žádné stavební povolení, územní souhlas
ani ohlášení, splňují-li následující podmínky:
• zastavěná plocha maximálně 25 m2
• výška maximálně 5 m
• nepodsklepená
• neobsahuje obytné ani pobytové
místnosti, hygienická zařízení (např.
toaleta) ani vytápění
• neslouží k ustájení či chovu zvířat
• nevyužívá se k výrobě či skladování
hořlavin a jiných nebezpečných látek
• neslouží k podnikání
• plocha části pozemku schopného
vsakovat dešťové vody po jejím umístění bude nejméně 50 % z celkové
plochy pozemku rodinného domu
nebo stavby pro rodinnou rekreaci
Nebude-li některá z výše uvedených
podmínek splněna, je nutné stavbu
administrativně řešit se stavebním úřadem a dle parametrů stavbu ohlásit,
případně zažádat o územní souhlas či
stavební povolení.

Servis | 26. září | KOVÁK číslo 17/2022 | 5

Bydlení | JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR

Věcné břemeno doživotního užívání bytu
Jsem senior, je mi 80 let. Mám dva syny. Jeden má vlastní bydlení. Druhý neměl kde bydlet, tak jsem
ho vzal k sobě do bytu, který jsem vlastnil. Vše bylo v pořádku, ale jen do doby, kdy na mě syn začal
naléhat, ať byt převedu na něj, že by v dědickém řízení hradil vysoké notářské poplatky. Nakonec
jsem byt na syna přepsal a od té doby mám ze života peklo. Syn mě z bytu začal vyhazovat, že prý
mě dá k soudu a soud mě vystěhuje. Co mám dělat?
K. V., Domažlice
Bohužel i vám se stalo
to, co již mnoha zejména seniorům, kteří
milují své děti a vnoučata a převedou na
ně nemovitost (dům, byt, chatu), aniž by
mysleli na to, kde budou bydlet oni. Uvěří slibům, že nebude problém, aby dárce
nemovitost dále užíval. Když už se pro
darování dárce rozhodne, je dobré zřídit
(dohodnout) i věcné břemeno doživotního užívání.
Dohoda o zřízení věcného břemene dožití je běžnou dohodou při řešení darování nemovitosti v rodině s cílem, aby
dárce nadále užíval darovanou nemovitost.
Věcné břemeno omezuje vlastníka nemovitosti ve prospěch někoho jiného
tak, že je povinen něco trpět, něčeho se
zdržet nebo něco konat. Věcné břemeno
tedy umožňuje oprávněné osobě užívat
cizí věc. Věcné břemeno dožití, jak již samotný název napovídá, slouží k tomu,
aby oprávněná osoba mohla dožít

v nemovitosti, kterou vlastní někdo jiný.
Věcné břemeno se zapisuje do katastru
nemovitostí a vázne na nemovitosti až
do smrti oprávněné osoby.
Zejména při řešení darování nemovitosti v rodině je darovací smlouva se
současným zřízením věcného břemene
běžným typem smlouvy. Dohoda o zřízení věcného břemene dožití může být
sepsána přímo v darovací smlouvě. Při
darování nemovitosti je věcné břemeno
základem právní ochrany dárce, který si
přeje užívat nemovitost i nadále po jejím
darování.
Věcné břemeno dožití však nemusí být
vymezeno pouze pro dárce nemovitosti,
ale také pro další osoby žijící s dárcem
v nemovitosti. Bude záležet na domluvě
mezi dárcem a obdarovaným, ale především na reflektování takové domluvy do
textu samotné dohody o zřízení věcného břemene. Věcné břemeno poté zanikne v okamžiku smrti poslední oprávněné osoby.
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Váš syn vám vyhrožuje soudem. Nemohu předvídat, zda soud bude hájit zájmy
vlastníka a bez pardonu vás vystěhuje,
nebo zda by zohlednil i dobré mravy, tj.
to, že jste synovi byt daroval a ten vás
z něj teď vyhazuje. Pokuste se se synem
uzavřít dohodu o zřízení věcného břemene dodatečně. Zapojte do jednání
o dohodě i druhé syna, rodinu, třeba se
syn nad sebou zamyslí.

Bydlení | JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR

Ubytování uprchlíků z Ukrajiny
Mám volný byt tři plus jedna, kde chci ubytovat občany z Ukrajiny. Musím to nějak oznámit SVJ?

Podle občanského zákoníku má vlastník jednotky povinnost oznámit osobě
odpovědné za správu domu a pozemku, tj. ve vašem případě výboru SVJ,
bez zbytečného odkladu mimo jiného
jméno a bydliště osoby, které přenechal
byt k užívání na dobu nikoli přechodnou, a dále počet osob, které budou mít
v bytě domácnost, a to i při změně těchto údajů (§ 1177 OZ).
Podle zákona č. 67/2013 Sb., kterým se
upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním
bytů a nebytových prostorů v domě
s byty, v platném znění, jsou osobami
rozhodnými pro rozúčtování služeb:
1. nájemce bytu a osoby, u kterých lze
mít za to, že s ním budou žít v bytě po
dobu delší než dva měsíce v průběhu
zúčtovacího období

P. Č., Kutná Hora
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2. vlastník jednotky, pokud jednotku nepřenechal do užívání, a osoby, u kterých lze mít za to, že s ním budou žít
v jednotce po dobu delší než dva měsíce v průběhu zúčtovacího období
3. osoby, u nichž lze mít za to, že mohou užívat byt, je-li užíván k jinému
účelu než k zajištění bytových potřeb, po dobu v souhrnu přesahující

dva měsíce v průběhu zúčtovacího
období
Pokud tedy budou občané Ukrajiny
nebo kdokoli jiný ve vašem bytě bydlet
v souhrnu zúčtovacího období (např.
kalendářní rok) po dobu delší než dva
měsíce, máte oznamovací povinnost
vůči SVJ tak, jak je uvedeno shora této
odpovědi.
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Bydlení | JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR

Odstoupení od nájemní smlouvy
Svůj byt jsem začal pronajímat. Nájemníci byli vždy slušní. Ten poslední je ale velmi nespolehlivý
a jsou s ním potíže. V nájemní smlouvě jsme si dohodli možnost ukončení nájmu bytu odstoupením
od smlouvy v případě, že nezaplatí jedno nájemné nebo služby, také když poruší další povinnosti
nájemce. Vůči okolí v domě je agresivní. V noci dělá hluk. Vlastně v bytě žije jen v noci a nájemné
nehradí. Je tedy možné odstoupit od smlouvy?
J. M., Kutná Hora
Podle obecných ustanovení o ukončení závazku dle občanského
zákoníku platí, že smlouvu lze ukončit
výpovědí či odstoupením, ujednají-li
si to strany nebo stanoví-li tak zákon.
Pokud si tedy smluvní strany v nájemní smlouvě výslovně nesjednají žádné
důvody k výpovědi či k odstoupení od
smlouvy, bude možné smlouvu ukončit
pouze z důvodů, které stanoví zákon.
Vzhledem k tomu, že občanský zákoník obsahuje zvláštní úpravu týkající se
skončení nájmu bytu, obecná právní
úprava se v takovém případě neužije
a bude třeba se s ohledem na možnosti
ukončení nájemní smlouvy řídit převážně obsahem ustanovení § 2285 a násl.
občanského zákoníku.
S ohledem na ukončení nájemní smlouvy ze strany pronajímatele občanský
zákoník nabízí hned několik možností.
Pronajímatel jednak může podle § 2288
občanského zákoníku vypovědět nájemní smlouvu uzavřenou na dobu určitou
nebo neurčitou v tříměsíční výpovědní
době, pokud nájemce hrubě poruší svou
povinnost vyplývající z nájmu (např. neuhradí nájemné nebo náklady za služby
za dobu alespoň tří měsíců, závažným
způsobem byt nebo dům poškozuje,
provádí stavební úpravy v bytě bez souhlasu pronajímatele atp.), je odsouzen

pro úmyslný trestný čin spáchaný na
pronajímateli nebo členu jeho domácnosti nebo má být byt vyklizen, protože
je z důvodů veřejného zájmu potřebné
s ním naložit tak, že jej nebude možné
vůbec užívat (např. byt či dům podlehne
demolici), popř. je-li tu jiný obdobně závažný důvod pro vypovězení nájmu.
Pronajímatel má dle § 2288 občanského zákoníku právo vypovědět nájemní
smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou v tříměsíční výpovědní době také
v případě, že byt potřebuje k užívání
pro sebe či svého manžela, který hodlá
opustit rodinnou domácnost v důsledku rozvodu, jakož i v případě, kdy pronajímatel byt potřebuje pro svého příbuzného. Tyto výpovědní důvody však
může pronajímatel uplatnit jen u nájmu
sjednaného na dobu neurčitou. Nadto
pronajímatel musí ve výpovědi vždy
uvést a popsat konkrétní výpovědní
důvod. Tato povinnost pronajímatele souvisí především s prokazováním
oprávněnosti výpovědi v případě, kdy
je nájemcem zahájeno řízení o přezkum
výpovědi. Nájemce má totiž právo ve
lhůtě dvou měsíců ode dne doručení výpovědi od pronajímatele podat
k soudu návrh na přezkum oprávněnosti takovéto výpovědi. Pokud pronajímatel ve výpovědi žádný výpovědní
důvod neuvede, lze usoudit, že taková
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výpověď bude pro rozpor se zákonem
neplatná, a to bez ohledu na to, zda nájemce návrh na soudní přezkum výpovědi podá, či nikoli.
Pronajímatel má v neposlední řadě také
právo nájem bytu vypovědět bez výpovědní doby (tzv. okamžitě) a požadovat, aby mu nájemce bez zbytečného
odkladu byt odevzdal, nejpozději však
do jednoho měsíce od skončení nájmu,
pokud nájemce poruší svou povinnost
zvlášť závažným způsobem. K takovému
porušení povinností nájemcem dojde
zejména v případě, kdy nájemce nezaplatí nájemné a náklady na služby za
dobu alespoň tří měsíců, nájemce byt
poškozuje závažným nebo nenapravitelným způsobem, popř. způsobuje závažné škody či obtíže pronajímateli. Pokud
však pronajímatel ve výpovědi výslovně
neuvede, v čem spatřuje zvlášť závažné
porušení nájemcovy povinnosti, popř.
pokud před doručením výpovědi nájemce nevyzve, aby v přiměřené době
závadný stav či chování odstranil, k výpovědi se v takovém případě nebude
přihlížet.
Výpověď smlouvy o nájmu bytu vyžaduje vždy písemnou formu a musí dojít
druhé straně, přičemž výpovědní doba
běží od prvního dne kalendářního
měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně. Pokud výpověď
smlouvy o nájmu bytu učiní pronajímatel, má v takovém případě povinnosti
nájemce poučit o jeho právu vznést
proti výpovědi námitky a navrhnout
přezkum oprávněnosti výpovědi soudem – jinak bude výpověď neplatná.
V případě nájemní smlouvy na byt se
rovněž ze zákona uplatní automatické
obnovení nájmu, pokud nájemce pokračuje v užívání bytu po dobu alespoň
tří měsíců po dni, kdy měl nájem bytu
skončit, a pronajímatel v této době nájemce nevyzve, aby byt opustil. V takovém případě se uplatní zákonná domněnka, že je nájem znovu sjednán na
tutéž dobu, na jakou byl sjednán dříve,
nejvýše však na dobu dvou let.
Doporučuji proto, abyste se s nájemcem dohodl na ukončení nájmu bytu
nebo použil jednu z možností, které
jsou uvedeny shora odpovědi.
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Setkání mladých z RP Hradec Králové

Dne 12. září 2022 se mladí ze ZO Královéhradeckého a Pardubického kraje sjeli v Ústí nad Orlicí na školení, které mělo
za cíl předat základní informace o činnosti našeho RP v Hradci Králové a OS KOVO jako celku a rovněž zjistit náhled
mladých na odborovou činnost.

Po krátkém představení činnosti RP se
svou přednáškou vystoupila Mgr. Eva
Pražáková, která posluchače informovala o výhodách zaměstnanců ve firmách, kde působí odborová organizace,
o obhajobě zaměstnanců v oblasti pracovní, sociální, mzdové a o BOZP. Dále
informovala o důležitosti a výhodách
uzavření kolektivní smlouvy mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací. V neposlední řadě hovořila o právech
odborové organizace v oblasti spolurozhodování, projednávání a informování.
Pro účastníky jsme připravili dotazník,
který si vyhodnotíme a se získanými informacemi budeme dále pracovat. Dotazník byl cíleně a osobně zaměřen na
účastníky školení, např. jakým způsobem by osobně zvýšili prestiž odborů,
které oblasti z činnosti ZO ze svého pohledu vnímají jako nejzásadnější, jakým
způsobem by oslovili své kolegy, aby
vstoupili do ZO apod. Tuto problematiku jsme následně rozšířili i v diskusi. Překvapením byla odpověď na dotaz, jakou

formu preferují v komunikaci mezi Výborem ZO a řadovými členy. Očekávali
jsme elektronickou formu, a to sociální
sítě, webové stránky apod. Mladí však
vyřkli jediný společný názor – chybí nám
osobní kontakt. Asi bychom se měli zamyslet, jak tuto formu, která byla v minulosti naprosto běžná, využít v náš prospěch. Neměli bychom i lepší výsledky
a čísla v oblasti růstu členské základny?
Je to minimálně na zamyšlení.
Na setkání vystoupil i člen Komise mladých OS KOVO Jiří Urban, který zúčastněným předal informace o fungování
komise a následně své kolegy vyzval
k případné aktivní spolupráci.
Našim mladým kolegům jsme závěrem
zadali „domácí úkol“. Každý obdržel dvě
leporela OS KOVO zaměřená na nábor
nových členů. Úkolem je, aby každý do
konce září přesvědčil dva zaměstnance
ke vstupu do OS KOVO. Následně nám
e-mailem zašlou své postřehy, jakým
způsobem se jim podařilo své kolegy
přesvědčit, pozitivní i negativní reakce

a své vlastní pocity. Potěšitelné je, že vše
bylo přijato pozitivně a bez negativních
reakcí. Těšíme se na výsledky, jak se kdo
s uvedeným úkolem „popere“.
Setkání mladých se rozhodně vydařilo,
všichni z něj máme dobrý pocit. Těšíme
se na pokračování v příštím roce, na kterém jsme se již se zúčastněnými předem
dohodli. A budeme věřit, že se nám skupinka mladých bude i nadále rozrůstat.
Rudolf Procházka,


vedoucí RP OS KOVO Hradec Králové
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IT vychytávky | Josef Kůta, IT specialista OS KOVO

Jak „vydolovat“ text z obrázku
Každému se alespoň jednou stalo, že seděl u počítače a najednou mu přišel obrázek nebo dokument PDF, ze kterého potřeboval vydolovat text, aby jej mohl použít nebo si jej uložil do poznámek. Ano, existuje velké množství OCR placených programů, ale používáme-li tuto funkci jen
občas, nevyplatí se nám je kupovat. Naštěstí existují i zdarma nástroje, které nám poslouží stejně
dobře jako ty placené. Jak na to?
Optical Character
Recognition
Díky OCR se z naskenovaného nebo vyfotografovaného
dokumentu, případně fotografie nebo
obrázku automatickým rozpoznáním
znaků extrahují potřebné informace. Obvykle to zvládne program automaticky, jinak se musí naučit znaky
rozpoznat. Podle toho, jak je kvalitní,
vypadají i výsledky. V některých případech je míra úspěšnosti opravdu velká,
jindy je v závislosti na kvalitě softwaru a předlohy nutno udělat korekturu,
tedy zeditovat ho, protože OCR program nemusí rozeznat všechna písmena správně. OCR v sobě tedy kombinuje hardware i software.
OCR je užitečný nástroj pro širokou
škálu účelů a situací a pomáhá nám
ušetřit práci, abychom nemuseli otrocky přepisovat texty. Už dlouhá léta se
používá nejen k jednoduchému převodu z obrázků na text, ale využívá se
v knihovnictví, bankách či zdravotnictví. Technologie je nasazena i při rozpoznávání poznávacích značek, čtení
pasů nebo třeba při automatickém
překladu.
Editovatelné dokumenty
Pokud máte mnoho textů v JPG, PNG,
PDF apod. formátech, potom v nich
nemůžete vyhledávat texty. A ani je
upravovat. To ve výsledku znamená, že
máte hodně textů (neprohledatelných
dokumentů), se kterými dále nelze
pracovat. Pokud v nich budete potřebovat vyhledat něco konkrétního, neuspějete. OCR to vyřeší. S jeho pomocí
proměníte soubory na dokumenty,
takže v případě potřeby najdete specifické informace, které lze zkopírovat,
vložit a použít jinde.
On-line nástroje
Nástrojů pro online převod existuje
velké množství. Liší se od sebe nabízenými funkcemi a také tím, zda jsou
zdarma, nebo placené. Pojďme se na tři
z nich podívat blíže. Prvním nástrojem
je Onlineocr.net (Obr. 01). Ve třech krocích v něm docílíte toho, čeho chcete.
Nejprve vyberete soubor pro převod

(můžete použít jak obrazové formáty
typu JPG, PNG apod., tak i PDF, ale rovněž DOCX, XLSX TXT atd.), následně určíte, ve kterém jazyce je text, a potom
vyberete výstupní formát (např. Microsoft Word). Tlačítkem Convert proces
převodu odstartujete.
Výsledkem je náhled textu v textové
podobě a také odkaz na dokument ve
formátu Microsoft Word. Ten můžete
následně podle potřeby dále upravovat. Pokud použijete další službu – NewOCR.com – nemusíte zoufat ani po
výstupním formátu PDF. Mezi výstupními formáty jsou TXT, DOC a PDF.
Navíc díky zabudované službě Google
Translate můžete nechat text automaticky přeložit (což se hodí, pokud je v cizím jazyce), a dokonce v dokumentu
i online zeditovat.

Třetím a posledním nástrojem, který
vám doporučíme, je PDF24.org. Umí
nejen vydolovat text a uložit ho do
PDF, ale zachová i jeho strukturu. To
se může hodit zejména u faktur, které
chcete elektronizovat. Kromě vstupních formátů umožňuje importovat
i soubory z Dropboxu či Google disku.
V dalších volbách najdete možnosti,
jak odstranit pozadí, vyčistit nebo otočit stránku atd. Výsledek si lze zobrazit
jako náhled, stáhnout v PDF souboru,
poslat e-mailem, nahrát na Dropbox
nebo Google disk a nechybí ani další
volby.
Je však třeba mít na paměti, že především online nástroje nemusejí zaručit
bezpečnost textu a soukromí. Vyplatí
se je využívat především u méně citlivých informací.
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Čas šípků je tady
Podzim je definitivně tady a příroda se začíná krásně vybarvovat. Červenou jí dodají šípky, o které bychom se měli zajímat.
Jsou totiž zdraví prospěšné, lze z nich připravit různé dobroty, a hlavně jde o skvělý tip na podzimní procházku s dětmi.
Šípky totiž rostou snad všude. Pokud
se je vypravíte s dětmi hledat, určitě
budete do půl hodiny úspěšní. Společně se pak můžete pustit do opatrného
trhání. Trhat byste měli pouze krásně
červené plody, nikoli ty oranžové nebo
nahnědlé. Šípky sbírejte v ochranných
rukavicích, můžete je odstříhávat.
Ukládejte je do košíku nebo do plátěné
tašky, rozhodně ne do igelitového pytlíku, ve kterém by se mohly zapařit. Pokud chcete šípky sušit, sbírejte je zhruba do poloviny října, kdy začínají první
mrazíky. Pokud je chcete zpracovávat
jinak, můžete je sbírat i později. Šípky sušte nejlépe v sušičce, díky tomu
v nich nejméně klesne obsah vitamínu
C, kterým jsou tak prospěšné. Pokud
sušičku nemáte, nechte je uschnout na
plechu na topení nebo na suchém místě, případně na pečicím papíře v troubě za teploty 50–60 °C. Mělo by jít

o omyté plody bez lístků, stopek a větviček. Šípky uschovejte v uzavíratelné
nádobě. Čaj z nich připravíte tak, že je
spaříte horkou vodou a několik minut
necháte louhovat. Příjemně nakyslý
čaj chutná skvěle s troškou kvalitního
medu. A čím je šípek prospěšný? Jak
jsme již zmínili, jedná se o zásobárnu
„céčka“, které se nám nyní v období
chřipek bude velmi hodit. Dále obsahuje beta karoten, třísloviny, vitamíny
B, kyselinu citrónovou a jablečnou,
dále i pektin, flavonoidy, draslík, vápník a další minerální látky.

Pravé kančí se šípkovou

Šípky můžete zpracovávat do marmelády, ale i sirupu, vína nebo džemu. Pokud
si chcete pochutnat na české klasice –
kančím se šípkovou marmeládou, zkuste
si ji připravit sami doma, uvidíte, že to
opravdu není nic těžkého. Připravte si

FOTO: Pixabay

šípky, velký hrnec, síto, cukr a vodu. Kilogram šípků bez stopek a černých bubáků
rozkrájejte a dobře operte. Nasypte je do
většího hrnce a zalijte vodou. Pak pomalu vařte doměkka. Rozvařenou hmotu
propasírujte přes síto, aby byla hladká
a bez pichlavých štětinek. Znovu uveďte
do varu, přidejte 600 g cukru a vodu. Šípky a vařte do zhoustnutí. Džem nalijte do
předehřátých sklenic a uzavřete víčkem,
otočte sklenice dnem vzhůru a nechte
vychladnout. 
Michaela Kadlecová
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Oděvní banka pomáhá rodičům a dětem
Nacházíme se ve velmi těžké době, která nese vysoké nároky na samoživitele. Právě jim vychází vstříc Klub
svobodných matek, který pomáhá nejen matkám, ale i otcům samoživitelům nebo třeba prarodičům, kteří mají
v péči vnouče. Díky jejich nejnovější iniciativě si mohou pořídit oblečení pro děti zcela zdarma.

FOTO: Odevnibanka.cz

Chtějí pomáhat po celé republice
Nejde jen o pražskou iniciativu. V současné fázi www.odevnibanka.cz distribuuje krizové balíčky s oblečením
Potravinové bance pro Prahu a SČK,
Potravinové bance Pardubice, Potravinové bance Karlovy Vary, Potravinové
bance Džbánsko, Potravinové bance
Central, Potravinové bance Jihočeský
kraj, Potravinové bance Vysočina a Potravinové bance Olomouc. V dalších
regionech plánuje navázat spolupráci
s nejvýznamnějšími lokálními neziskovými organizacemi, aby byla maximálně zajištěna distribuce potřebným.
Potravinové banky jsou neziskové
organizace, které shromažďují potraviny a distribuují je odběratelským
dobročinným organizacím. Přes ně se
potraviny dostávají k lidem v nouzi,
především seniorům, rodinám s dětmi, matkám samoživitelkám a lidem
bez domova. Potraviny banky získávají
od potravinových řetězců, z potravinových sbírek, evropského programu
potravinové a materiální pomoci, od
pěstitelů, producentů a jednotlivců.
„Projekt Oděvní banky navázal na naši
dlouholetou zkušenost s distribucí
materiální pomoci rodinám samoživitelů, kterou nyní vzhledem k eskalující
situaci se zdražováním rozšiřujeme na

všechny osoby v nouzi, a to na celorepublikové úrovni,“ vysvětluje ředitelka Klubu svobodných matek Dana
Pavlousková.

patří např. samoživitelé, senioři nebo
lidé, kteří se dostali do svízelné životní situace,“ konstatovala Dana Pavlousková.

Oblečení do balíčků
Projekt Oděvní banky je iniciativou
neziskové organizace Klub svobodných matek, která dlouhodobě podporuje rodiny samoživitelů v České republice: „Jedním ze směrů pomoci je
právě materiální pomoc v podobě oblečení, se kterou máme několikaletou
zkušenost. Rozhodli jsme se tuto pomoc rozšířit na všechny sociální skupiny v nouzi, a to ve spolupráci s regionálními potravinovými bankami,
přes které budeme oblečení primárně
distribuovat,“ prohlásila Dana Pavlousková. Oděvní banka funguje na
principu přijímání darovaného oblečení, a to od soukromých firem či společností, které pořádají zaměstnanecké materiální sbírky, nebo od výrobců
oblečení. „Oblečení následně třídíme
a balíme do balíčků, které obsahují
kompletní set oblečení (trička, svetry,
kalhoty, mikiny, bundy), a distribuujeme prostřednictvím regionálních potravinových bank nebo vydáváme přímo žadatelům. Pomoc Oděvní banky
je určena osobám v nouzi, mezi které

Jak darovat oblečení
Oděvní banka by nemohla fungovat bez
dárců, kterými se může stát kdokoli:
„Pražští dárci oblečení mohou oblečení
přinést přímo do naší Oděvní banky ul.
Povltavská 5/74 Praha Troja (před dolním parkovištěm ZOO), otevřeno máme
pondělí, středa, pátek 13.00–18.00
a úterý, čtvrtek 9.00–13.00. Sběr oblečení probíhá i v naší pobočce charitativního obchodu Fashion Charity Shop ul.
Dukelských hrdinů 564/34 Praha Holešovice, přímo proti Veletržnímu paláci,
otevřeno máme každý pracovní den od
9.00 do 18.00 a v sobotu od 13.00 do
18.00. V případě zájmu mimopražských
dárců přispět oblečením do Oděvní
banky je možné balíček zaslat bezplatně Zásilkovnou za použití našeho kódu,
který je dostupný na našich webových
stránkách www.odevnibanka.cz,“ informovala Dana Pavlousková a dodala:
„Žadatelé si mohou balíček s oblečením
vyzvednout v naší Oděvní bance, potravinové bance nebo u spolupracujících
neziskových organizací.“

Michaela Kadlecová
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Správné znění tajenky z čísla 15: Nestačí mluvit k věci, musí se mluvit k lidem. Správně luštil a potřebné štěstí při losování
měl Zdeněk Kabrle z Loun. Blahopřejeme! Získává výhru od vydavatelství Enigma, které připravuje naši křížovku a je také
vydavatelem časopisu Křížovky pro každého, jehož další číslo vychází 27. září. Na tajenku z tohoto čísla čekáme do 10. října 2022
na doručovací adrese redakce nebo na e-mailu novakova.miloslava@cmkos.cz.

