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Kdy vzniklo české zastoupení firmy? 
Jelikož tu nepracuji od začátku, tuším, že 
v  Česku ACERBIS vznikal od roku 2010, 
ale oficiální výroba a rozjetí firmy začala 
až rokem 2013.

Co vaše firma vyrábí? Jaké jsou vazby 
na vaši mateřskou společnost? Jaká 
je ve vašem oboru konkurence? 
Naše firma se zabývá výrobou plastových 
dílů, převážně nádrží pro motorky KTM, 
BMW, Yamaha, Suzuki, Kawasaki, Hon-
da. V posledních letech ale více doplňu-
jeme výrobu průmyslových nádrží – tzn. 
hydraulické nádrže, nádržky pro chladicí 
kapalinu, AD blue nádrže pro Bobcat, Ca-
terpilar, Manitou, Fendt, Tatru.  Vazby na 
mateřskou firmu jsou silné, vše k  nám 
přichází z Itálie, nové projekty, technolo-
gie, komponenty, formy. A celkově vedení 
našeho závodu. Momentálně jsme u nás 
bez oficiálního vedení a vše se řeší s Itá-
lií – nové smlouvy apod. Pokaždé jsme 
zde měli plant managera, ale po odcho-
du posledního Itálie zjistila, že tu nikoho 
nepotřebují, a v podstatě si to tu vedeme 
sami s  tím, že vše se konzultuje s  Itálií. 
Dodáváme téměř do celého světa – USA, 
Itálie, Rakousko, Německo, Čína, Česká 
republika, Francie. Ohledně konkurence 
vám moc nepovím, vedle nás je také fir-
ma, která vyrábí stejnou technologií, ale 
dělají převážně veliké jímky – my jsme 

více specializovaní na drobnější, složitější 
výrobky. Upřímně ani nevím, zda je v Če-
chách firma se stejným zaměřením. Ale 
s  počtem našich objednávek si myslím, 
že jsme většinou hlavním dodavatelem. 
Acerbis jako takový má dlouhou historii.

Kolik má vaše společnost zaměstnan-
ců? Řešíte podstav? Jak je těžké získat 
ve vaší lokalitě nové zaměstnance, 
v jakých oborech je nejčastěji hledáte?
Momentálně máme něco okolo se-
dmdesáti zaměstnanců. Pokud nejsou 
lidi, jdou pracovat vyšší pozice – ve-
doucí směny, vedoucí výroby se sebe-
rou a  jdou pracovat na stroj. Kvůli naší 

historii (ta nebyla po nástupu ukrajin-
ských zaměstnanců a šikaně českých 
zaměstnanců před šesti lety příliš dob-
rá) se tu z  okolí vystřídalo mnoho lidí, 
kteří nevydrželi kvůli malým výplatám 
a  nerovnému zacházení. Upřímně, be-
reme každého, kdo má chuť pracovat, 
je spolehlivý a  učenlivý, historicky tady 
ale nejčastěji pracovali kuchaři, truhláři 
a  opraváři zemědělských strojů. Všech-
ny nové pracovníky rádi zaučíme, takže 
může přijít i absolvent ze školy, bez zku-
šeností, pokud se ukáže v dobrém svět-
le. Není problém kariérní 
růst. Například já jsem vy-
učený kuchař číšník, začínal 

Poměry ve společnosti Acerbis, která má vedení v Itálii, nepřinášely zaměstnancům radost. Řešily se mzdové roz-
díly, vládla nespokojenost s manažerem a velmi špatná komunikace s mateřskou firmou. Zaměstnanci se obrátili 
na OS KOVO, které do vyjednávání s vedením vneslo řád, a výsledky se dostavily. Dnes zde působí Seskupení členů. 
S Kamilem Popelkou z výboru seskupení jsme hovořili o tom, jak spolupráce s OS KOVO začala.

10 Klíčení

Zaměstnanost snů pro zaměstnance? 
Na začátku zasedání přednesl svou 
zprávu předseda OS  KOVO Jaroslav 
Souček, který na úvod oznámil, že se 
po zralé úvaze a  25 letech ve vrchol-
ných orgánech OS KOVO rozhodl, že již 

nebude kandidovat na předsedu sva-
zu. Dále pokračoval líčením stavu prů-
myslu v loňském roce a pohovořil také 
o  inflaci, která roste do hrozivé výše. 
„Ceny elektřiny jsou podle ČSÚ proti 
loňsku o 22,6 % vyšší, za zemní plyn se 

v  únoru platilo o  28,3 % více než před 
rokem,“ uvedl Jaroslav Souček. Klíčo-
vým údajem je také výše nezaměstna-
nosti, která je za loňský rok 3,5 %: „Jde 
o zaměstnanost snů pro zaměstnance, 
noční můru pro zaměstnavatele. Graf 

OS KOVO je výhra

více
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Ve společnosti Acerbis se vyrábí díly pro motorky  
 FOTO: Kamil Popelka

Stejné pracovní podmínky pro Ukrajince
V hotelu Olšanka proběhlo 23. a 24. března zasedání Rady OS KOVO. Vystoupil zde jako host předseda ČMKOS Josef 
Středula a ekonomka Ilona Švihlíková. Dosavadní předseda OS KOVO Jaroslav Souček oznámil přítomným, že na červ-
novém sjezdu nebude kandidovat na předsedu svazu. 
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jsem jako operátor na stroji, když bylo 
potřeba, tak jsem zametal. Po šesti le-
tech jsem se přes pomocníka vedoucího 
směny a vedoucího směny dostal až na 
vedoucího výroby. Už to dělám dva roky 
a jsem spokojený.

Kdy vzniklo Seskupení členů ve vaší 
firmě? Kdo zrod inicioval a  z  jakého 
důvodu?
Seskupení vzniklo, tuším, někdy v polovi-
ně roku 2020. Z výše popsaných důvodů 
(nerovné zacházení, peníze dle „obličeje“, 
bossing ze strany bývalého plant man-
agera) jsem se rozhodl zasáhnout, už 
jsem chtěl podat výpověď, ale mám rád 
tuhle firmu, kolegové jsou super, prá-
ce je různorodá, tak jsem to zkusil ještě 
s OS KOVO. A to byla výhra.

Jaké problémy řeší vaše Seskupení 
členů? Kolik má členů a  jak se vám 
daří oslovovat další?
U nás se řešily hlavně mzdy, aby všichni 
byli spravedlivě ohodnoceni. Nový za-
městnanec měl větší nástupní mzdu než 
lidé, kteří tu pracovali roky. Byl problém 
se smlouvami a celkově s vedením. Zjistili 
jsme, že zde byl komunikační šum v po-
době našeho bývalého plant managera, 
který italskému vedení sděloval neprav-
dy a všechny nás tady hanobil. Teď s od-
stupem času i vedení v Itálii vidí, že založit 

odbory byla dobrá věc. Prolomili jsme 
komunikační bariéru, vše se řeší přímo, 
bez okolků, ale hlavně tak, jak to je. V Itá-
lii vše funguje jinak, proto byl problém 
si něco „vydupat“.  Neznali český zákon 
a  nevědomě ho porušovali, což se nám 
společně s OS KOVO daří postupně řešit. 
Je to běh na dlouhou trať, ale výsledky 
jsou vidět.
Členů máme kolem dvaceti. Více než 50 % 
zaměstnanců jsou agenturní zaměstnan-
ci s vízy na tři měsíce, proto nám toto čís-
lo od založení moc nepovyrostlo. Vlastně 
v seskupení jsou všichni, kteří tu jsou za-
městnaní více jak 3–4 roky, pamatují na 
„teror“ a  chtěli být součástí těch změn 
k lepšímu. Nyní, když nastoupí nový pra-
covník, je velice obtížné mu objasnit, co 
OS  KOVO znamená pro naši firmu, jak 
nám pomohli, protože oni sami to neza-
žili. Ale pracuje se na tom a doufám, že 
naše základna se rozroste a budeme dál 
pracovat na zvelebování naší malé rodin-
né firmičky.

Jak vaše společnost přežila koronavi-
rovou krizi, bylo jí vaše odvětví nějak 
dotčeno? 
V  podstatě jsme krizi nepocítili, vyráběli 
jsme nonstop, odstávka nebyla, občas 
někdo vypadl, uzdravil se a vrátil. Zákaz-
níci objednávky nezrušili, takže práce 
jsme měli dost. Pracovníků taky. Jak jsem 

zmínil, máme tu více než 50 % ukrajin-
ských zaměstnanců na tři měsíce. Když 
byly zavřené hranice, víza se prodloužila, 
což bylo pro mě (a naši firmu) pozitivní. 
Lidé zůstali déle, lépe se naučili (tři mě-
síce na zaučení u  nás je opravdu málo) 
a  každé tři měsíce se zde nestřídalo 
40 lidí. Zaznamenali jsme ale problém 
s  materiálem a  nedostatkem plastové-
ho granulátu. Museli jsme přejít na jiné 
dodavatele, což byl takhle narychlo pro-
blém. Ale zvládli jsme to a  jedeme dál. 
A doufám, že snad už bude jen líp.
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I majitel uvítal, že má s kým jednat
Zaměstnancům Acerbis Moravany pomáhal ve vyjednávání Rudolf Procházka z Regionálního pracoviště OS KOVO 
v Hradci Králové. 

Jak proběhl prvotní kontakt se za-
městnanci Acerbis Moravany? Jaké 
byly další kroky?
Zaměstnanci nás sami telefonicky kon-
taktovali na začátku léta v roce 2020. Do-
mluvili jsme si schůzku, která neproběhla 
v  areálu společnosti, ale kvůli obavám 
kolegů z reakce zaměstnavatele v  jedné 
z restaurací v nedalekých Holicích.

S  jakým problémem zaměstnanci 
přišli, co jste navrhovali?
Zaměstnanci nebyli spokojeni s  tím, jak 
firma komunikuje směrem k zaměstnan-
cům, s úrovní mezd, úrovní BOZP. Ještě 
předtím ve firmě proběhla kontrola ze 
strany oblastního inspektorátu práce. Na 
úřad přišel anonym, který žádal o  pro-
šetření toho, že zaměstnavatel sledoval 
a hodnotil zaměstnance na základě insta-
lovaného kamerového systému. Přelože-
no do češtiny, pan ředitel měl „hozené“ 
nohy na stole a  pohledem na monitor 

řídil celou firmu. Samozřejmě bylo nutné 
o všem se zaměstnavatelem začít co nej-
rychleji jednat. Mimochodem, inspekce 
nařídila tyto kamery odstranit a pan ředi-
tel ve firmě již rovněž skončil.

Jak probíhalo ustanovování Sesku-
pení členů? Jak dnes probíhá vaše 
spolupráce?
Dá se říci, že s tím nebyl žádný problém. 
Tedy v  první řadě jmenování členů vý-
boru Seskupení členů. Vše potvrdilo VV 
OS KOVO dopisem, který byl zaslán ital-
skému vedení společnosti. Nyní jsme se 
členy tohoto seskupení v  pravidelném 
pracovním kontaktu, navzájem se infor-
mujeme, když jedna nebo druhá strana 
potřebuje nějaké informace. A  vůbec 
nejvíce jsme v  kontaktu při kolektivním 
vyjednávání, aktuálně probíhá již druhé. 
Naše RP Hradec Králové do firmy osobně 
dojíždí a on-line formou jednáme přímo 
s vedením v Itálii.

Jak probíhalo jednání se zaměst-
navatelem, v  čem spočívala pomoc 
OS KOVO?
Rád konstatuji, že od prvního jednání 
až doposud vnímáme to, že nás majitel 
a zaměstnavatel plně respektují. Sociál-
ní dialog je veden na velmi dobré úrovni 
a  nebyl ani náznak toho, že by s  námi 
jednat nechtěli. Naopak strana zaměst-
navatele uvítala, že má s kým jednat a že 
naše spolupráce bude garantována ko-
lektivní smlouvou. V  té se podařilo do-
jednat již několik bodů, které mají přímý 
dopad na zaměstnance. Samozřejmě 
kladný. Největším bonusem je ale to, že 
zaměstnavatel začal brát své zaměst-
nance vážně a  komunikuje s  nimi. Bez 
OS  KOVO by toho pravděpodobně ne-
dosáhli, o  tom jsem přesvědčený. Sám 
zaměstnavatel nám za naši práci podě-
koval, o některých věcech neměl v Itálii 
správné informace. (kad)

Kamil Popelka z výboru seskupení členů 
 FOTO: Acerbis
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ale neuvádí, za jakých podmínek jsou 
tato místa nabízena,“ komentoval vyso-
ký počet volných míst. Jaroslav Souček 
také poskytl údaj o průměrné mzdě za-
městnanců sdružených v  OS  KOVO, ta 
je nejvyšší nepřekvapivě v oboru výro-
by automobilů (42 059 korun) a ve Stře-
dočeském kraji (49 622 korun). 

Kvůli válce zchudneme 
Válka na Ukrajině bude mít na naše hos-
podářství vážné následky. Jde jednak 
o problém se surovinami pro výrobu, kte-
ré se dovážejí z Ruska a Ukrajiny, a  jed-
nak o  problém související s  nárůstem 
počtu ukrajinských zaměstnanců a  tím 
pádem tlakem na snižování mezd: „Od-
bory apelují na to, aby byli ukrajinští za-
městnanci zaměstnáváni formou pracov-
ních poměrů a aby jim byly poskytovány 
stejné pracovní a mzdové podmínky jako 
jiným zaměstnancům,“ konstatoval Ja-
roslav Souček. Předpokládá se, že hos-
podářský růst bude pomalejší a  inflace 
naopak poroste rychleji, než se čekalo. 
„Jako vždy v  historii platí, že kvůli válce 
zchudneme,“ prohlásil dále. Válka ublíží 
zřejmě hlavně strojírenství, výrobě vozi-
del i ocelářství. Celkově propad obchodu 
s Ruskem zabolí konkrétní firmy, ekono-
miku ale neohrozí.  Nebezpečnější bude 
pro Česko růst cen energií. 

Příspěvky do konta 
Místopředseda Tomáš Valášek pre-
zentoval stav Konta živelních pohrom, 

z  něhož se odesílá pomoc členům 
OS  KOVO, kteří byli zasaženi živelní 
pohromou. V současné době činí stav 
tohoto konta 11  143  234 korun, pří-
spěvek od ZO OS KOVO je letos zatím 
523  645 korun, přispělo 233 základ-
ních organizací. I  v  současné době se 
OS KOVO daří vyjednávat zajímavé be-
nefity, ať už to jsou návštěvy kulturních 
událostí, sportovních zařízení nebo 
hotelů a  při nákupech. Místopředse-
da Libor Dvořák pohovořil o stavu ko-
lektivního vyjednávání OS KOVO, více 
o  této problematice najdete v  článku 
v  tomto čísle Kováku. Místopředseda 
Ing.  Pavel Komárek představil rozpo-
čet svazu na letošní rok, který byl ra-
dou schválen.

15 bodů pro lepší Česko 
Ve středu vystoupil s  prezentací před-
seda ČMKOS Josef Středula, který na za-
čátku poděkoval předsedovi OS  KOVO 
Jaroslavu Součkovi za jeho dosavadní 
práci. V prezentaci poukazoval na mak-
roekonomické ukazatele naší země, 
hlavním motivem byla opět inflace. 
Představil také strukturu dovozu z a vý-
vozu do Ruska, se kterým se nyní velmi 
těžce obchoduje a panují obavy, že ten-
to pokles bude mít velký vliv na domácí 
výrobu. Z Ruska se dováží hlavně suro-
viny, ty činí 63 % dovozu, výrobků je vel-
mi málo. Naopak do Ruska se vyvážejí 
hlavně výrobky, nejčastěji z oblasti stro-
jírenství a  automobilového průmyslu. 

Jako velký problém zmínil Josef Středula 
dovoz zemního plynu, na kterém je Čes-
ká republika ze 100 % závislá.  Restrikce 
obchodu s  Ruskem znamená pro náš 
HDP pokles o 1,16 %. 

Pozor na šíření lží
Ve své prezentaci dále zmínil počet od-
pracovaných hodin na zaměstnanou 
osobu za rok, Česká republika s  1784 
ho dinami patří mezi ty největší „praca-
nty“ v Evropě, například v Německu se 
za stejné sledované období, tj. v  roce 
2017, odpracovalo průměrně 1360 ho-
din. Není překvapením, že naše mini-
mální mzdy patří do spodní poloviny 
v  Evropské unii, v  současné době jde 
o nejnižší minimální mzdu ve střední Ev-
ropě. Na závěr Josef Středula představil 
15 bodů ČMKOS pro lepší Česko. Jedním 
z nich byl také požadavek zákazu šíře-
ní lží. Po internetu se totiž začala šířit 
zpráva, že jistá firma vyhazuje české za-
městnankyně a místo nich zaměstnává 
Ukrajinky. To ale není pravda. Proto je 
dobré vždy podobné zprávy ověřovat. 
Druhý den vystoupila na zasedání jako 
host ekonomka Ilona Švihlíková, která 
se věnovala ekonomické situaci v  Čes-
ké republice v kontextu Evropské unie: 
„Politika EU je hysterická – sankce do-
padají více na ty, kdo je uvalili,“ uvedla. 
Připomněla také starý problém Evrop-
ské unie: „Náš daňový mix je mixem 
rozvojových zemí, nelze pak očekávat 
sociální soudržnost.“ (kad)

Pracovní Předsednictvo během jednání Rady OS KOVO 
 FOTO: Josef Kůta

Poradny jsou tady!
Jako každý rok jsme i letos pro členy OS KOVO připravili brožuru se souhrnem odborných právních po-
raden, které byly otištěny v Kováku v roce 2021. Všechny texty byly před knižním vydáním jednotlivými 
autory aktualizovány, takže odrážejí platnou legislativu.  Brožurka, která je doplněna kreslenými vtipy 
našich redakčních kreslířů Miroslava Pavlíka a Miloslava Marteneka, je k dispozici na regionálních praco-
vištích OS KOVO, kde se o ni mohou zájemci také přihlásit. (red)



Jaké jsou cíle kolektivního 
vyjednávání? 
Cílem je, když to hodně zjednoduším, 
dosáhnout co nejspravedlivější roz-
dělení zisku vlastníků firem také mezi 
jejich zaměstnance. Kolektivní vyjed-
návání však obnáší celou problematiku 
pracovních podmínek zaměstnanců 
v  rámci společnosti, nejenom mzdy. 
Je to oblast velice široká. Za odborový 
svaz vyjednáváme kolektivní smlou-
vy vyššího stupně na  úrovni odvětví. 
Ty se snažíme vyjednávat v odvětvích, 
ve kterých náš odborový svaz působí. 
Máme šest velkých odvětví, ve kterých 
se sdružují naši členové v tzv. sekcích. 
Momentálně máme uzavřeny pouze 
dvě kolektivní smlouvy, a  to s  aso-
ciací leteckých a  kosmických výrobců 
a  s  asociací výrobců v  elektrotechnic-
kém průmyslu. Nejrozšířenější sekce 
však je v automobilovém sektoru, tam 
se ovšem kolektivní smlouvu vyššího 
stupně uzavřít nedaří, poslední byla 
někdy v  devadesátých letech. Dalším 
odvětvím, kde v rámci OS KOVO půso-
bíme, je hutnictví a ocelářství, zde však 
nemáme sociálního partnera, neboť 
zaměstnavatelský svaz hutnický a  že-
leza v  loňském roce ukončil činnost. 
Zaměstnavatelé mají ocelářskou unii, 
což je akciová společnost, která není 
klasickým zaměstnavatelským svazem. 
Sekcí v  rámci OS  KOVO je tedy šest. 
V  automobilovém průmyslu je 63 

organizačních jednotek, v  hutnické 
sekci 18, v  metalurgické 22. V  letectví 
je 12 organizačních jednotek, v  elekt-
rotechnice 16. Dále máme sekci učňov-
ských zařízení a  středních odborných 
škol, kde působí 10 organizací. 
Těchto 141 organizačních jednotek sva-
zu zastupuje cca 41 % členské základny 
OS KOVO.

Jak funguje sekce učňovských 
zařízení a jakou problematiku řeší? 
Tam se sdružují naši zástupci, kteří 
v  rámci ČMKOS spolupracují s  Česko-
moravským odborovým svazem pracov-
níků ve školství (ČMOS). Jsou to většinou 
učitelé a mistři odborného výcviku včet-
ně dalších zaměstnanců na učňovských 
zařízeních a  středních odborných ško-
lách. Zde vychovávají budoucí odborní-
ky pro průmyslová i další odvětví, což je 
ovšem v  poslední době velký problém. 
Podle informací ze sekce těchto žáků 
každým rokem ubývá a hlásí se jich stá-
le méně. Jsme druhá největší ekonomi-
ka, co se týká podílu průmyslu na HDP 
v rámci celé Evropy. Nedostatek lidí s pa-
třičnou odborností je hlášený ze všech 
sektorů, ve  kterých působíme. Proto 
naše sekce spolupracuje i  se zástupci 
ČMOS, kde spolupracují na  legislativě, 
která se týká právě školství. Většina škol 
v rámci naší sekce je státních, dvě jsou 
soukromé.

Jak se liší vyjednávání vyššího 
stupně a vyjednávání v podnicích? 
Máme 568 základních organizací 
a 94 seskupení členů, působíme zhru-
ba v tisícovce firem. Rozdíl mezi kolek-
tivními smlouvami je v  tom, že vyšší 
smlouvy reflektují situaci v konkrétním 
odvětví. Domlouvají se minimální kri-
téria pro dané odvětví v rámci působ-
nosti našich organizací v  jednotlivých 
firmách. Ne všude v  podnicích je totiž 
vstřícný přístup k  vyjednávání. V  tu 
chvíli mají smysl ty vyšší smlouvy, pro-
tože by se jich měli zaměstnavatelé 

držet. Ne všichni zaměstnavatelé se 
však sdružují v rámci svých odvětví, ne 
všichni přistoupí na to, že budou plnit 
daná kritéria. Na  západ od  nás dělají 
spíše odvětvové smlouvy. U nás je gró 
vyjednávání na  podnikové úrovni. Vy-
jednává se individuálně, podle toho, jak 
na  tom určitá společnost je. Členové 
vyjednávacích týmů se dívají na situa-
ci, která v  konkrétní firmě je, a  podle 
toho se snaží vyjednat podmínky pro 
zaměstnance. Podniková kolektivní 
smlouva je tedy podrobnější a reflektu-
je situaci v dané firmě. Na západ od nás 
sice také není povinnost zaměstnava-
telů odvětvové smlouvy dodržovat, ale 
pokud jsou v  zaměstnavatelském sva-
zu, pak zde ta povinnost většinou je. 
Ne všichni jsou zde ale sdruženi. Jedi-
ná země, kde byla tato povinnost daná 
legislativou, bylo Rakousko. Zde měl 
zaměstnavatel povinnost být v  odvět-
vových zaměstnavatelských svazech. 
Jakmile se uzavřela odvětvová smlou-
va, pak ji musel každý zaměstnavatel 
respektovat. Bohužel i v Rakousku pro-
bíhají politické tlaky na snižování práv 
odborů a zaměstnanců.

Jak pomáhají regionální pracoviště?
Regionální pracoviště jsou naprosto klí-
čová ve struktuře OS KOVO, a to právě 
i s ohledem na uzavírání převážně pod-
nikových kolektivních smluv. Na našich 
regionálních pracovištích máme spe-
cialisty pro mzdy a kolektivní vyjedná-
vání, kteří pomáhají našim organizacím 
v podnicích, včetně přípravy na vyjed-
návání v těchto firmách. Do této přípra-
vy na  vyjednávání jsou však pro naše 
zástupce v  jednotlivých společnos-
tech zapojeni víceméně zaměstnanci 
OS  KOVO všech specializací, včetně 
vedoucích na  jednotlivých regionál-
ních pracovištích i  centrále OS  KOVO. 
Regionální pracoviště jsou tak obsáhlé 
a  široké téma, které si zaslouží samo-
statnou reportáž, neb do prostoru pro 
tento článek se vše nevejde. (kad)

Kolektivní vyjednávání v České republice probíhá hlavně na úrovních jednotlivých podniků. S místopředsedou OS KOVO 
Liborem Dvořákem, jehož agendou je mimo jiné i kolektivní vyjednávání, jsme hovořili o tom, v jakých odvětvích se 
daří uzavírat odvětvové kolektivní smlouvy a jak jsou tyto smlouvy pro zaměstnavatele závazné. 

Odvětvové kolektivní smlouvy u nás nemají tradici 

Libor Dvořák, místopředseda OS KOVO 
  FOTO: OS KOVO

Seznam ZO, které neplní povinnost úhrady členských příspěvků dle § 16 odst. 5 Stanov 

RP Ústí nad Labem: ZO č. 1463 SAUER, Žandov
RP Jihlava:  ZO č. 3150 Cooper-Standard AUTOMOTIVE, Žďár nad Sázavou
RP Ostrava:  ZO č. 1964 STROJOSVIT, Krnov

Sledované období k 31. 12. 2021 (odvod do 28. 2. 2022). Zpracováno dle zaslaných podkladů z RP 
dne 15. března 2022.   
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V loňském roce jsme 
na základě výběro-
vého řízení na pozici 
specialista-právník 

RP Hradec Králové přijali JUDr. Bc. Ane-
tu Rejchrtovou. Do týmu okamžitě 
zapadla a  odvádí pro členy OS  KOVO 
velmi dobrou práci. K  jiným změnám 
v našem šestičlenném týmu nedošlo. 
Na přelomu tohoto roku jsme uved-
li v  život novou ZO OS  KOVO AMCOR 
Nový Bydžov. Po dvou letech, kdy se 
noví funkcionáři seznamovali s  odbo-
rovou prací v seskupení členů, se nato-
lik osamostatnili, že jsou již schopni sa-
mostatně jednat se zaměstnavatelem 
a  vyjednávat kolektivní smlouvu. ZO 
přejeme hodně úspěchů, samozřejmě 
s  naší další případnou podporou. Již 
druhý rok působnosti seskupení čle-
nů jsme zahájili ve společnosti ACER-
BIS CZECH s.r.o. Moravany. Průběžné 
výsledky kolektivního vyjednávání 
a sociálního dialogu se zaměstnavate-
lem nám dávají naději, že se nám daří 
zlepšovat postavení zaměstnanců ve 
firmě. 
Snaha o  dobré výsledky kolektivního 
vyjednávání byla a  je největším úko-
lem pro naše ZO. Výsledky měly týmy 
kolektivních vyjednavačů ve firmách 
dobré a rozhodně se nemají za co sty-
dět. Odvedly dobrou práci!  Samozřej-
mě ne všude se na základě ziskovosti 
firem podařilo dosáhnout odpovídají-
cích výsledků, ovšem to neznamená, 
že by si kolegové nezasloužili naše 
uznání. Mnohdy naopak bojují za lep-
ší výsledek v  KV více než ve firmách, 
kterým se ekonomicky dlouhodobě 
daří. Za tuto práci pro členy OS KOVO 
všem děkuji. Děkuji i  zodpovědným 
zaměstnavatelům, kteří si uvědomili, 
že současná situace negativně zasáh-
la nejen jejich podnikání, ale i rodinné 
rozpočty. Někteří se v rámci opatrnosti 
snažili zaměstnance za práci odměnit, 
při slabším růstu základních mezd ale-
spoň navyšováním různých benefitů, 
jako je penzijní připojištění, příspěvek 
na dopravu, příspěvek na stravování 
apod. Ale i to se počítá.
V  uplynulém období se naše RP více 
zaměřuje na kontroly stavu BOZP 
u  zaměstnavatelů v  naší působnosti. 

Závěrem k  aktuální situaci. Nechci se 
vyjadřovat k šíleným následkům války, 
zmařeným životům. Všichni bychom se 
měli zabývat tím, co dokážeme sami 
ovlivnit. Nikdo nyní nemůže pochybo-
vat o tom, že nás situace nezasáhne. Už 
zasáhla, a velmi citlivě. Pokud se podí-
váme na ceny energií, paliv, potravin, 
pokud se podíváme na růst inflace. Při-
tom jsme stále na začátku a nikdo ne-
dokáže odhadnout, jak dlouho a  silně 
tyto následky všichni poneseme. Více 
než kdy jindy by se nyní měla projevit 
role odborových organizací ve firmách. 
Výrazně bychom se měli zasadit o so-
ciální dialog, vyžadovat ho! Je nutné 
diskutovat o aktuálních problémech fi-
rem. Některé současná situace zasáh-
ne více, některé méně. Odborová or-
ganizace ale o těchto problémech musí 
vědět a i na základě podaných informa-
cí formulovat své požadavky. O to více 
je potom potřeba vnímat problémy 
samotných zaměstnanců a v diskusích 
se zaměstnavatelem dát větší prostor 
právě sociálním opatřením vůči za-
městnancům. Dobří zaměstnavatelé 
si současnou situaci uvědomují a  se 
sociálním dialogem problém nemají. 
Věřím, že je jich většina. Ty ostatní mu-
síme postupně přesvědčit. 
Jedno pozitivum by ale současná situa-
ce přinést měla. Měla by nás naučit 
více a lépe spolu komunikovat, vážit si 
jeden druhého, prostě naši společnost 
více stmelit. Alespoň tak to cítím. A ne-
zapomínejme, že každý musí začít vždy 
sám u sebe.
Vážení kováci, závěrem všem přeji pev-
né zdraví, dobrou vzájemnou komuni-
kaci se zaměstnavatelem, pěkné jarní 
dny a lepší zítřky. 

Především potom u  těch, kde kontro-
la za účasti našeho specialisty nepro-
běhla již několik let. Jsem rád, že se 
nám ve spolupráci s předsedy ZO daří 
situaci napravovat, třináct „červených 
vykřičníků (firem)“ se nám již podařilo 
odstranit.  Oblast BOZP rozhodně ne-
podceňujeme a očekávám to i od před-
stavitelů ZO. Stále bychom měli mít na 
mysli slogan: „Zdravý do práce – zdra-
vý z práce!“ 
Aktuálně jsme dopracovali detailní 
plán školení pro naše krajská sdružení 
na rok 2022. Školíme tradiční oblasti 
jako kolektivní vyjednávání, pracovní 
právo, BOZP a hospodaření ZO. Počet 
posluchačů se nám na prvním březno-
vém školení v oblasti hospodaření ZO 
vrátil na dobu před covidem (47). Svou 
prezentací všechny účastníky škole-
ní opět zaujala naše tradiční lektorka 
Jindřiška Plesníková. Zájem nás potě-
šil, budeme věřit, že tento trend bude 
pokračovat. Nově zavádíme proškolení 
funkcionářů v  programu TREWIS ZO, 
získávání nových členů, a  především 
zvládání stresu, stresových situací. 
Negativních vlivů je kolem nás za po-
slední období až příliš, a  ne všem se 
ho daří zvládat bez pomoci. Jsem pře-
svědčený, že tímto tématem bychom 
se neměli zabývat jen ze strany odbo-
rů. Prostředky a čas by v tomto ohledu 
měli pro své zaměstnance najít i  za-
městnavatelé ve firmách. Určitě půjde 
případně o dobrou investici.  
Naše RP se rovněž pokouší rozhýbat 
mladé v  ZO. V  loňském roce jsme na-
plánovali akci s názvem „Den mladých 
členů OS  KOVO Královéhradeckého 
a  Pardubického kraje“. Během jedno-
ho dne jsme měli v  úmyslu mladým 
členům předat základní informace 
o fungování OS KOVO, odpoledne jsme 
chtěli vyplnit turnajem v bowlingu. Vše 
bylo zrušeno z důvodu nízkého zájmu. 
Rozhodně se s tímto stavem nechceme 
smířit a  pro letošní rok budeme naše 
aktivity opakovat. V  každém případě 
budeme potřebovat pomoc a  aktivitu 
od volených funkcionářů, a především 
předsedů jednotlivých ZO. Bez nich to 
nezvládneme. Určitě o  všem povede-
me diskusi při jednání rad KS a na blíží-
cí se konferenci KS.

Okénko z Královéhradeckého  
a Pardubického kraje

Okénko do regionu | Rudolf Procházka, vedoucí RP OS KOVO Hradec Králové

Regionální pracoviště OS KOVO v Hradci Králové zabezpečuje služby pro Královéhradecký a Par-
dubický kraj. V rámci těchto regionů aktuálně působíme u 86 ZO, dále svou činností podporujeme 
čtyři seskupení členů. 
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FOTO: Pixabay

Ano, při koupi ojeté-
ho auta je velmi žá-
doucí dát pozor na 
několik věcí. 

V první řadě je třeba:
Ověřit fyzický stav vozidla, ten vám 
pomůže odhadnout zkušební jízda. 
Pokud máte známého automechanika, 
požádejte ho, aby se této jízdy zúčast-
nil. Úplata, kterou mu za tuto službu 
poskytnete, se dle mého názoru vy-
platí. Jízda musí být dostatečně dlou-
há, abyste vůz vyzkoušeli se studeným 
motorem i se zahřátým. 
Zvlášť důkladnou pozornost věnujte 
ojetinám s velmi nízkou cenou. Prověř-
te pomocí VIN kódu a všemi dostupný-
mi prostředky, i z pohledu skryté vady. 
Nezapomeňte, že přes specializované 
stránky lze ověřit, zda auto není krade-
né, a  také, zda není opravené z důvo-
du, že bylo bourané.
U  všech ojetin je nejlépe provést ve 
specializované instituci kompletní kon-
trolu vozu. Z  ní se kromě základních 
údajů o  vozidle dozvíte také servisní 
historii, zda vůz nebyl ukraden, jestli 
nebyl používán například v  půjčovně. 
Taktéž ceny při předchozím prodeji 
vozu lze zjistit, fotografie z  minulosti 
vozu, předchozí majitele, kontrolu ta-
chometru a také zajímavé tipy na indi-
viduální vady, které jsou pro daný mo-
del typické, a návod, na co si dát pozor 
při prohlídce vozu.
Je důležité provést kontrolu VIN kódu, 
kde ho najdeme? Levá strana čelního 
skla, motorový prostor, pravé zadní 
opěradlo, typový štítek vozu na dve-
řích, zavazadlový prostor. Můžete 
podle něj zjistit typ auta, stáří, výbavu 
a mnoho dalších údajů.
Pokud kupujete automobil přes auto-
bazar či prodejce, přečtěte si předem 
recenze.
Nákup od soukromníka je vhodný, po-
kud prodávajícího osobně znáte a víte, 
že automobil je jeho, udržovaný, ne-
bouraný a jde o prvního nebo prověře-
ného majitele. 
Pohlídejte si kupní smlouvu, pozorně 
si ji prostudujte, případně si sjednejte 
schůzku s odborníkem, který se zabý-
vá sepisováním smluv.

Chci si koupit auto, na nové nemám peníze, a tak bych rád věděl, na co si mám dát pozor, když budu 
kupovat ojetinu? Nechtěl bych někomu naletět. E. S., Brno

Na co si dát pozor při koupi ojetého auta?
Práva spotřebitele | JUDr. Zdeňka Vejvalková, specialistka na spotřebitelské právo

Předem si v  klidu prostudujte doku-
mentaci k vozidlu – malý a velký tech-
nický průkaz, servisní kniha. 
Dnes stále častěji probíhá nákup oje-
tých vozů po internetu, soustřeďte se 
na kvalitu popisu vozidla i  fotodoku-
mentaci. Pozor na nic neříkající snímky 
či velmi stručné popisy.

Pozornost je třeba věnovat 
i zdánlivě méně podstatným věcem, 
jde o interiér i exteriér.
Zkontrolujte opotřebení interiéru – 
tomu nejvíce podléhá řadicí páka, se-
dadla, volant.

Prověřte i airbagy – mohou upozornit 
na to, že auto bylo bourané. 
Stejně tak na exteriéru můžete poznat, 
že bylo auto poškozeno, jiný odstín 
laku, nerovnosti apod. Také může upo-
zornit na to, že bylo ukradené – zamas-
kované škrábance okolo kliky dveří, 
pozůstatky po vypáčení okna.
Na internetu jistě najdete, co potře-
bujete, nebo požádejte o  pomoc zná-
mého, který vůz někdy prodával, či na 
automechanika. Poté již není problém 
si najít a  přečíst podrobnou recenzi 
konkrétní doporučené instituce k pro-
věření historie vozu.
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Distanční smlouva je 
každá smlouva, která 
je uzavřena prostřed-
nictvím komunikace 
na dálku a  účastní-
ci smlouvy nejsou 

osobně přítomni. Prostředkem komu-
nikace na dálku se rozumí telefon, in-
ternet, katalog, teleshopping.
Právní úprava distančních smluv je 
upravena v zák. č. 89/2012 Sb. (občan-
ský zákoník) v § 1820 a násl.
Podle občanského zákoníku je každá 
smlouva uzavřena, jakmile si stra-
ny ujednají její obsah. Jedna strana 
navrhne uzavření smlouvy, tedy učiní 
nabídku. Druhá strana pak může s na-
bídkou vyslovit souhlas. V  okamžiku, 
kdy přijetí nabídky nabyde účinnosti, 
dojde k uzavření smlouvy.
Specifikum distančních smluv spočívá 
v tom, že nejste přítomni přijetí nabíd-
ky druhou stranou, a  tak si nemůžete 
být jisti, že s  vámi smlouvu skutečně 
uzavřela ona.
Distanční způsob uzavírání smluv spo-
třebitele znevýhodňuje. Nemohou si 
osobně ověřit nejrůznější vlastnosti 
výrobku, ani se vyptat na podrobnosti 
smluvního vztahu. Občanský zákoník 
proto chrání jejich práva při uzaví-
rání smluv. Podnikatelům je uložena 
zvláštní informační povinnost a  spo-
třebitelům je dána možnost od smlou-
vy odstoupit.
Podnikatelé, kteří provozují takový 
způsob prodeje, mají především po-
vinnost informovat spotřebitele o pod-
statných okolnostech smlouvy, jako 
jsou např.:
- povinnost zaplatit zálohu, je-li po-

žadována,
- náklady na prostředky komunikace 

na dálku,
- podmínky uplatnění práva na od-

stoupení od smlouvy.
Pokud se sjednává smlouva prostřed-
nictvím telefonu, má podnikatel povin-
nost sdělit na začátku hovoru základ-
ní údaje o své osobě a účelu hovoru.
Zákon však nespojuje nesplnění in-
formační povinnosti spotřebiteli s  ne-
platností smlouvy. Primárně platí, že 
v  případě nesrozumitelností nebo ne-
určitosti se obsah smlouvy vyloží výkla-
dem pro spotřebitele nejpříznivějším.

V  případě uzavření smluv distančním 
způsobem má spotřebitel zvýšenou 
ochranu i v podobě práva odstoupit 
od smlouvy.
Spotřebitel má právo odstoupit od 
smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí 
zboží (pokud jde o kupní smlouvu). 
Pro dodržení lhůty postačí, pokud je 
poslední den odstoupení od smlouvy 
zasláno podnikateli na kteroukoli jeho 
provozovnu (nikoli doručeno). Spotře-
bitel nemusí uvádět důvod, pro který 
odstupuje od smlouvy.
Spolu s odstoupením od smlouvy musí 
spotřebitel vrátit zakoupené zboží. 
Podnikatel je povinen do čtrnácti dnů 
od odstoupení zaslat spotřebiteli zpět 
peníze stejným způsobem, jakým 
je přijal, ale také náklady vynaložené 
spotřebitelem na dodání zboží smě-
rem ke spotřebiteli, ovšem ve výši nej-
levnějšího způsobu dodání zboží, které 
podnikatel nabízí.
Ovšem ne vždy může spotřebitel od 
takto uzavřené smlouvy odstoupit. 

Podle § 1837 se jedná o smlouvu:
a) o  poskytování služeb, jestliže byly 

splněny s  jeho předchozím výslov-
ným souhlasem před uplynutím 
lhůty pro odstoupení od smlou-
vy a  podnikatel před uzavřením 
smlouvy sdělil spotřebiteli, že v ta-
kovém případě nemá právo na od-
stoupení od smlouvy,

b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž 
cena závisí na výchylkách finanční-
ho trhu nezávisle na vůli podnika-
tele a  k  němuž může dojít během 
lhůty pro odstoupení od smlouvy,

c) o dodání alkoholických nápojů, jež 
mohou být dodány až po uplynutí 
třiceti dnů a  jejichž cena závisí na 
výchylkách finančního trhu nezá-
vislých na vůli podnikatele,

d) o  dodávce zboží, které bylo upra-
veno podle přání spotřebitele nebo 
pro jeho osobu,

e) o  dodávce zboží, které podléhá 
rychlé zkáze, jakož i  zboží, které 
bylo po dodání nenávratně smíse-
no s jiným zbožím,

f) o  opravě nebo údržbě provedené 
v  místě určeném spotřebitelem na 
jeho žádost; to však neplatí v přípa-
dě následného provedení jiných než 

vyžádaných oprav či dodání jiných 
než vyžádaných náhradních dílů,

g) o dodávce zboží v uzavřeném oba-
lu, které spotřebitel z  obalu vyňal 
a  z  hygienických důvodů jej není 
možné vrátit,

h) o dodávce zvukové nebo obrazové 
nahrávky nebo počítačového pro-
gramu, pokud porušil jejich původ-
ní obal,

i) o dodávce novin, periodik nebo ča-
sopisů,

j) o  ubytování, dopravě, stravování 
nebo využití volného času, pokud 
podnikatel tato plnění poskytuje 
v určeném termínu,

k) uzavírané na základě veřejné draž-
by podle zákona upravujícího ve-
řejné dražby, nebo

l) o dodání digitálního obsahu, pokud 
nebyl dodán na hmotném nosiči 
a  byl dodán s  předchozím výslov-
ným souhlasem spotřebitele před 
uplynutím lhůty pro odstoupení od 
smlouvy a podnikatel před uzavře-
ním smlouvy sdělil spotřebiteli, že 
v takovém případě nemá právo na 
odstoupení od smlouvy.

Na závěr se s  vámi podělím o  jeden 
případ uzavření distanční smlouvy 
po telefonu, kdy jsem byla požádána 
o právní rozbor případu:
Tazateli zavolala na mobilní telefon 
žena a  řekla mu, že hovor je monito-
rován a jestli mu může něco bezplatně 
zaslat (soukromě i pracovně).
Tazatel souhlasil a  za pár dnů mu byl 
doručen několikastránkový dopis, kde 
byla vyčíslena i hodnota čehosi. Někde 
v textu – samozřejmě špatně čitelném 
a pokud možno na poslední stránce – 
prý bylo napsáno, že má x dní na od-
stoupení od smlouvy dle obchodních 
podmínek, jinak je smlouva platná. 
Jelikož si žádné zboží neobjednal, tak 
dopis zahodil, od smlouvy neodstou-
pil, a  během týdne mu byla doruče-
ná upomínka ohledně úhrady čehosi 
s  tím, že smlouva nabyla platnosti, 
protože tím, že tazatel souhlasil se 
zasláním bezplatné nabídky, uzavřel 
distanční smlouvu, a  to, že si nepře-
četl obchodní podmínky, nikoho neza-
jímá... 
Proto radím, buďte při takových telefo-
nátech obezřetní!

Můžete mi vysvětlit, co je distanční smlouva? Obdržel jsem do PC varování před uzavřením této smlouvy 
po telefonu. K. B., Příbram

Distanční smlouva
Právo | JUDr. Marie Stodolová, právnička, Praha  
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Servis časopisu Kovák: 

Nabídněte volné rekreační kapacity 

Co pro to musíte udělat? 
Jenom jediné. Poslat vaši nabídku do 
naší redakce. Můžete ji dodat „na klíč“. 
V takovém případě vycházejte z toho, že 
tato propagace by neměla být větší, než 
je polovina stránky v Kováku. Lze samo-
zřejmě také poslat pouze podklady (tex-
ty a fotografie), které za vás zpracují naši 
grafici. V  takovém případě pamatujte 
hlavně na to, že snímky k  rekreačnímu 

zařízení propagaci často pomohou více 
než slova. V  žádném případě neopo-
meňte uvést, kolik pobyt stojí a kontak-
ty, kde je možné si ho rezervovat.

Nabídky posílejte na e-mail:  
novakova.miloslava@cmkos.cz.
Kovák je tu proto, aby vám pomáhal.

(red)

Počasí na to sice ještě příliš nevypadá, ale i tak se blíží léto. Redakce Kováku se proto rozhodla obnovit servis, který 
jsme už nabízeli v minulých letech všem ZO OS KOVO, jež vlastní nebo pronajímají ubytovací kapacity vhodné pro re-
kreaci (rekreační střediska, dětské tábory atd.) a potřebují je zcela obsadit. Prostřednictvím časopisu Kovák je opět 
můžete nabídnout i ostatním. A tuto propagaci budete u nás zase mít zcela zdarma.

FOTO: Pixabay

Z nařízení vlády poměrně jasně vyplývá, 
že v případě sklepní kóje jde o společnou 
část domu přenechanou do výlučného 
užívání některému z  vlastníků jedno-
tek. Na rozdíl od zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, je ale dle důvodové 
zprávy a  převažujících názorů k  naříze-
ní vlády č. 366/2013 Sb. dispozitivní a je 
možné se od něj odchýlit. Povaha sklep-
ní kóje ani znění ustanovení § 1160 ob-
čanského zákoníku dle názoru odborné 
veřejnosti nebrání tomu, aby bylo v tzv. 
prohlášení vlastníka určeno, zda jde 
o společnou část domu přenechanou do 
výlučného užívání některému z  vlastní-
ků jednotek, či o příslušenství konkrétní 
bytové jednotky.
Proto i nadále může být i ve vašem no-
vém prohlášení vlastníka uvedeno, že 
např. sklepní kóje č. 10 v domě č.p. „xy“ 
je příslušenstvím jednotky č. „xy“/2. 
Tím můžete zachovat zápočet podla-
hové plochy kóje do podlahové plochy 
bytu. Zde ale doporučuji, abyste tento 
postup nechali odhlasovat na shromáž-
dění vlastníků.

V  našem SVJ chystáme opravu prohlášení vlastníka (přeměřovali jsme byty) a  narazili jsme na 
problém ohledně platby do fondu oprav za plochu bytové jednotky. Dle původního prohlášení 
máme do plochy bytů započítané i sklepní kóje a platíme z nich příspěvek do fondu oprav v plné výši 
jako za byt. Jelikož máme velké rozdíly ve velikosti sklepních kójí, rádi bychom toto zachovali. Ale 
v současné době se dle občanského zákoníku do fondu oprav přispívá podle poměru odpovídajícího 
podílu bytu na společných částech, nebylo-li v prohlášení určeno jinak. Můžete nám poradit, co 
máme do prohlášení vlastníka napsat? D. S., Sokolov

Dodávám, že se jedná o můj názor a že 
je možné se setkat i  s  názorem opač-
ným. Jinak platí, že sklepní kóje není 
podle stavebních předpisů místností.
Podíl na společných částech domu 
a  pozemku přepočítejte, já nemám 
podle čeho. Podíl je stanoven tak, 
že jmenovatel podílu tvoří součet 

podlahových ploch jednotek, s  jejichž 
vlastnictvím je spjato právo užívat kon-
krétní relativně společnou část, a čita-
tel tvoří podlahová plocha konkrétní 
jednotky.
Doporučuji, abyste využili služeb ad-
vokáta, který vám prohlášení vlastníka 
připraví. 

Sklepní kóje jako příslušenství bytu 
Bydlení | JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR

FOTO: Jakub Karman
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Informace jsou 
důležité
Tak jako lékař nejprve 
potřebuje vyšetřit pa-

cienta, aby věděl „do čeho jde“, potře-
bujeme i  my, máme-li se o  naši baterii 
v  notebooku, tabletu starat co nejlépe, 
informace. Většinou, chceme-li infor-
mace o něčem, co je součástí počítače, 
potřebujeme speciální program. Nyní se 
bez něj obejdeme. Postačí nám příkaz 
„powercfg/batteryreport“. Nejprve vy-
voláme příkazový řádek kliknutím vedle 
nabídky START na lupu a zadáním příka-
zu cmd a potvrdíme (obr. 1). Poté zadá-
me příkaz „powercfg/batteryreport“. Po-
čítač vytvoří protokol (obr. 2), který uloží 
do hlavní složky našeho profilu. Z toho-
to protokolu (je v  angličtině) vyčteme, 
kolik toho má naše baterie za sebou, 
zejména počet nabíjecích cyklů. Ty nám 
určují kondici a životnost baterie. Běžné 
baterie v notebooku vydrží 300–500 na-
bíjecích cyklů, po této hodnotě se sníží 
životnost baterie na cca 80 % a  pak se 
postupně každým cyklem životnost dále 
snižuje. Pokud se v hodnotě Cycle Count 
zobrazí pouze pomlčka, zaktualizujte 
všechny ovladače a aktualizace v počíta-
či, pravděpodobně počítač nemůže zcela 
získat potřebné množství informací kvůli 
neaktuálnosti systému. (V mém případě 
je aktuální počet cyklů 60 a notebook je 
používán 30 měsíců. Lze tedy předpo-
kládat, že baterie při tomto užívání by 
měla plnohodnotně vydržet ještě ales-
poň 8–10 let.)

Zlatá střední cesta
Když už víte, v jaké kondici máte baterii, 
podívejme se na několik tipů, jak ji udr-
žet co možná nejdéle v nejlepším stavu. 
Už víme, že počet nabíjecích cyklů má 
významný vliv na snižování její kapacity, 
tedy čím méně jich bude, tím více vydrží. 
Jestliže notebook používáte mimo nabí-
ječku poměrně často, snažte se kapacitu 
baterie udržovat nad 40 %. Když je čas 
dobít ji, dobijte ji na zhruba 80 %. Ten-
to způsob nabíjení je nejlepší možný, 
jak prodloužit její životnost. Díky tomu 
byste se dokonce mohli dostat až ně-
kam k 850 až 1 500 nabíjecích cyklů. Na-
opak nabíjení do 100 % a následné delší 

nepoužívání notebooku, je pro baterii 
náročné. Proto nastavení maximálního 
procenta pro nabíjení na 80 % je sázkou 
na jistotu.
I takzvané hluboké vybití způsobí baterii 
nepřiměřený stres. Obecně však platí, 
že nejlepší, co můžete pro lithium-ionto-
vou baterii udělat, je zabránit jejímu vy-
bití pod 20 %. A konečně, pokud hodláte 
notebook delší dobu nepoužívat, vybijte, 
nebo ho nabijte na 50 %.

Vysoké teploty – hrob pro baterii
Bateriím kromě neustálého nabíjení 
a vybíjení nesvědčí také vysoká teplota. 
Zahřátí článku při nabíjení je běžný jev. 
Vyvarovat byste se však měli činností, 

které mohou teplotu ještě zvýšit. To 
znamená, že krátkodobé vyšší zahřátí 
při renderování videa, úpravy fotogra-
fií, hraní her apod. je v pořádku, avšak 
nesmí být dlouhodobého charakteru. 
Jestliže je notebook rozpálen delší dobu, 
potom velmi trpí i baterie.
Není proto například vhodné dávat 
notebook při nabíjení pod polštář. Nebo 
během parného léta za okno auta či na 
přímé slunko. Vhodné není ani mít ho 
na klíně, protože vzhledem ke své kom-
paktní velikosti a  nedostatku velkých 
chladicích ventilátorů se může velmi 
rychle snadno zahřát, a způsobit tak pří-
padně popálení kůže. Proto si zjistěte, 
kde jsou větrací otvory, a vyhněte se je-
jich blokování. Extrémní teplo způsobu-
je fyzickou expanzi a  chemické změny 
v bateriích, to znamená, že příliš mnoho 
tepla na baterii v  průběhu času pro ni 
znamená vyšší opotřebení.
Když se baterie notebooku příliš zahřeje, 
elektrochemické reakce uvnitř se zrych-
lí, ale to neznamená, že baterie pracuje 
efektivněji. Místo toho bude produkovat 
spoustu energie, kterou nemůže použít, 
a  nemůže tak bezpečně směrovat pro 
práci. To v  konečném důsledku vytváří 
ještě více tepla a zhoršuje celý problém. 
Nejenže to nakonec může trvale poško-
dit vnitřek baterie, ale také to baterii vy-
čerpává spoustou chemických reakcí, 
které nejsou nutné.

Určitě jste si několikrát řekli, proč moje baterie v notebooku vydržela mnohem méně než mému 
kolegovi? Příčinou může být několik důvodů a činností, které běžný uživatel dělá. Dnes si řekneme 
několik důležitých bodů, které pomohou vaší baterii udržet si maximálně dlouhou svěžest, takže 
vydrží mnohem déle, než bychom čekali.

IT vychytávky |  Josef Kůta, IT specialista OS KOVO

Jak na nesmrtelnost baterie v notebooku

Obr. 1

Obr. 2
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Laciná zásobárna vitamínů
V  okamžiku, kdy se semínko probouzí 
k životu a začne klíčit, aktivují se enzymy, 
které přeměňují škroby na cukry. Ze se-
mínka se tak stává nabušený zdroj plný 
vitamínů B a C, minerálů, jako je vápník, 
hořčík, železo a  fosfor, množství chlo-
rofylu, který přispívá k regeneraci a de-
toxikaci, a  aminokyselin podporujících 
imunitní systém a  metabolismus. Díky 
klíčkům posílíte imunitu, trávení, dobrý 
pocit a  psychickou pohodu. Klíčky jsou 
nejen plné vitamínů a  dalších živin, ale 
chutnají opravdu dobře. Můžete si je dát 
na chleba, do sendvičů, posypat polév-
ku či k  míchaným vajíčkům. Naprosto 
perfektní jsou do salátů, přimíchat je 
můžete také do dipů. Používají se velmi 
často v asijské kuchyni, zejména thajské, 
vietnamské a  korejské. Klíčky můžete 
použít tak, jak jsou, nebo je třeba spařit 
či opéct.
Klíčky ale znala i  stará česká kuchyně. 
Víte, co přesně znamená pučálka? Jde 
o starý český pokrm z naklíčeného hra-
chu. Ten se nechá klíčit několik dnů ve 
vodě, poté se opraží či opeče a následně 
připraví nasladko nebo naslano. Naslad-
ko můžete hrách opéct na másle a při-
dat sušené ovoce a  med. Naslano se 
hrách opeče, opepří a osolí.

Každý klíček chutná jinak, klíčit lze ne-
chat všechna možná semínka. Ať už je to 
ředkvička, řeřicha, bylinky, nebo všech-
ny možné luštěniny. Jedněmi z  nejob-
líbenějších klíčků jsou výhonky fazolek 
mungo. Klíčky jsou příjemně křupavé, 
až nasládlé. Pamatujte, že ne všechny 
klíčky se smějí konzumovat. Klíčky lil-
kovitých rostlin, jako je rajče, lilek nebo 
brambory, jsou totiž jedovaté. Kličte 
tedy ty rostliny, které jsou ke klíčení ur-
čené. 

Snadné klíčení ve sklenici 
Co vše můžete klíčit? Přednost byste 
měli dát semínkům v  bio kvalitě, která 
nebyla vystavena postřiku. Klíčky si mů-
žete koupit v  obchodě, velmi často se 
prodává naklíčená řeřicha. Výběr v  ob-
chodech ale není příliš velký, a  pokud 
si naklíčíte semínka sami, pořídíte si je 
za zlomek ceny. Jak klíčit? Využít může-
te buď klíčicí sklenici, nebo lze klíčit na 
miskách. Na způsob, kdy klíčíte semínka 
na vatovém podkladu, raději zapomeň-
te, neboť semínka tak mohou snadno 
zplesnivět. Navíc se pak z vaty špatně vy-
prošťují a jíst jídlo s kousky vaty se vám 
určitě nechce.
Jak klíčit ve sklenici? Klíčicí sklenici si mů-
žete pořídit např. v e-shopu, je podobná 
zavařovačce, prodává se se stojánkem, 
který ji umožňuje ponechat v  poloze 
dnem vzhůru. Sklenice je opatřena síť-
kou. Podobnou sklenici si můžete vyro-
bit sami pomocí zavařovačky a pláténka 
s  gumičkou. Semena umístěte do skle-
nice, zalijte dostatečným množství vody, 
alespoň do ¾ sklenice. Nyní nechte 
máčet den či více podle konkrétních se-
men, která chcete naklíčit. Poté seme-
na důkladně properte, obraťte dnem 
vzhůru, aby veškerá voda vytekla. Skle-
nice by neměla stát na přímém světle, 
semínkům vyhovuje spíše temno a  po-
kojové teploty. Semena je nyní třeba 
promývat, abyste zabránili vzniku plísní 
– opakujte pravidelně nejméně dvakrát 

denně (ráno a večer) a také tehdy, když 
se bude zdát, že semena v  láhvi vysy-
chají. Při promývání opatrně protřepejte 
sklenici. Naklíčená semínka před podá-
váním promyjte a  můžete je okamžitě 
konzumovat nebo uložit do lednice, kde 
pár dnů vydrží. 

Klíčení na misce
Klíčit můžete také na misce. Prodávají 
se i  speciální několikaposchoďové mis-
ky, kde zvládnete naklíčit hned něko-
lik možných semínek naráz. Semena 
se opět namočí do vody, aby byla celá 
potopená. Nechte je namáčet po dobu 
uvedenou na obalu. Poté je propláchně-
te a rovnoměrně rozprostřete na nakli-
čovací misky. Misku umístěte na suché 
a temnější místo s pokojovou teplotou. 
Misku zalévejte minimálně dvakrát den-
ně (ráno a  večer) sklenicí vody. Dbejte 
na to, aby semínka nikdy nevyschla. 
 Michaela Kadlecová

Čerstvé zeleniny a ovoce je na začátku jara mnohem méně. Plodiny pěstované ve skleníku nemají moc dobrou chuť 
a neobsahují příliš živin. Vitamíny máte ale na dosah za zcela zlomkovou cenu. Díky klíčení. 

Jak získat vitamíny? Z klíčků!

FOTO: Pixabay

FOTO: Pixabay

FOTO: Pixabay
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Chcete lidi ovládat? 
Omezte jim možnosti se vzdělávat 
a  rozvíjet. Přesměrujte jejich energii 
jen na vykonávání rutinních činností, 
kde nemohou trénovat svoji „hlavu“, 
použijte cukr za jejich souhlas a  vý-
sledky, a  bič, pokud jdou proti vám. 
Zakažte jim ve jménu čehokoli polemi-
zovat s  vašimi pravidly. Znemožněte 
pokládat otázky a diskutovat. Zdiskre-
ditujte nebo zesměšněte jiné názo-
ry než vaše. Odstřihněte je od zdrojů 
poznání, vědění. Implementujte do je-
jich rozumu hodnotový žebříček, kde 
nemají nárok na něco lepšího, protože 
si to zkrátka nezaslouží. Říkejte jim, že 
jste lepší než oni. A buďte trpěliví, vy-
držte, neustále jim to opakujte, okopá-
vejte jim kotníky… úspěch se dostaví. 
Budete brilantní manipulátoři. Pozor, 
ještě se musíte obklopit lidmi, kteří vás 
podporují v ovládání druhých. Také se 
zdokonalte v tom, jak je za to odměnit. 
Někdy stačí, když jim umožníte svévol-
ně rozhodovat o druhých. Zůstaňte ve 
střehu, kdyby vás někdo z  nich chtěl 
z vaší pozice „vyšoupnout“.

Chcete se nechat ovládat? 
Buďte pohodlní, nechte druhé za vás 
rozhodovat. Smiřte se s  „vaším“ osu-
dem, který vám byl implementován 
dominantními autoritami. A  hlavně se 
nerozvíjejte. Už víte dost! Už všechno 
znáte! Vždyť se máte dobře. A  na víc 
přece nemáte, tak proč plýtvat časem. 
Nechte rozhodování o  svém bytí na 
druhých. Zbavit se odpovědnosti je pře-
ce tak sladké, a pro někoho i pikantní.
Osobně považuji rozhodnutí OS KOVO 
o kontinuálním systematickém rozvoji 
svých členů za velmi moudré. Jednou 
z forem rozvoje jsou pravidelná škole-
ní. Jsou organizována tak, aby se zde 
setkávali zkušení členové s méně zku-
šenými. Stává se, že jsou zde i odbor-
níci z  regionálních středisek, kteří do 
diskusí vnáší bohaté zkušenosti z  jimi 

vedených jednání a  disponují velmi 
dobrou znalostí problematiky řízení 
ZO. Obsah školení přinášejí zkušení 
lektoři dle zadání hlavního organizáto-
ra Jiřího Šuráně. Atmosféru si vytvářejí 
všichni zmínění… a  vždy je přátelská 
i tvůrčí.
Jedním z  hlavních cílů školení je, 
aby u  jednacího stolu měla strana 
OS  KOVO, co do metod a  taktik, stej-
né znalosti a praktické zkušenosti jako 
strany ostatní. Minimalizovat obavy 
z  neznalosti. Mnoho témat je zamě-
řeno na zvyšování jistoty ve vedení 
a řízení ZO. Mezi populární školení pa-
tří i  ta, která se zaměřují na samotné 
zvládnutí rolí a  funkcí členů výborů 
a vyplývajících vnějších i vnitřních kon-
fliktů. Aby byla nabídka školení kom-
plexní, tak vedle témat tzv. „měkkých 
dovedností“ jsou v  katalogu zařazeny 
i  oblasti týkající se „tvrdých znalostí“: 
BOZP, finanční gramotnost, počíta-
čové dovednosti, kurzy pro začínající 

funkcionáře, zásady řádného hospo-
dáře i  návod, jak získávat nové členy 
a pracovat s nimi.
Osobní rozvoj členů ZO OS  KOVO při-
spívá ke skutečnému naplnění defini-
ce partnerství (odbory jsou sociálními 
partnery zaměstnavatelů), kde obě 
nebo více stran přispívají do vztahu 
rovnoměrně a  rovnocenně. Nevyrov-
naná pozice v  partnerství nahrává si-
tuaci, kdy jedna ze stran se cítí opráv-
něnější si nárokovat moc, ovládat nebo 
vládnout, a druhá strana si dobrovolně 
nebo nedobrovolně vybírá pozici být 
ovládána. Nechám na vás, zda taková 
partnerství jsou dlouhodobě funkční.
Každému, kdo se rozhodl být aktivní 
v rámci ZO OS KOVO, každému, kdo se 
rozhodl udělat něco navíc, aby se dob-
ré věci děly, doporučuji využít nabíd-
ky vzdělávání. Protože platí, v případě 
rozvoje více jak jinde, parafrázované: 
„Moudrý, kdo dává (školení), moudřej-
ší, kdo využívá.“  Ondřej Štos, lektor

Jak na vyjednávání?

FOTO: Pixabay

Lektor Ondřej Štos se zaměřuje na ucelený rozvoj osobnosti. V článku radí, jak na úspěšné vyjednávání. 

Odborový svaz KOVO se sídlem v Praze 3, nám. W. Churchilla 1800/2 přijme do pracovního poměru: 
Specialistu pro ekonomiku, mzdy a kolektivní vyjednávání pro Regionální pracoviště 
se sídlem v Českých Budějovicích, Senovážné náměstí 2

(Vzdělání VŠ ekonomického směru – odborné znalosti oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění, 
daně z příjmu, orientace v pracovněprávní oblasti a v oblasti ekonomiky podniku.)

Bližší informace: 737 215 926 – Pavlína Jirková, Kontaktní e-mail: radejova.vaclava@cmkos.cz
Více na www.oskovo.cz
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Správné znění tajenky z čísla 4: Utrpení pomíjí, ale sláva zůstává navěky. Správně luštila a potřebné štěstí při losování 
měla Jaroslava Fuksová z Vysokého Mýta. Blahopřejeme! Získává výhru od vydavatelství Enigma, které připravuje naši křížovku 
a je také vydavatelem časopisu Křížovky pro každého, jehož další číslo vychází 29. března. Na tajenku z tohoto čísla čekáme 
do 11. dubna 2022 na doručovací adrese redakce nebo na e-mailu novakova.miloslava@cmkos.cz.
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