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Minimální mzda

Vláda schválila 12 200 Kč,
odbory chtěly víc

Ochrana spotřebitele
Jak reklamovat špatnou
práci zahradníka

Sociální dialog

Když spor se zaměstnavatelem
spěje ke stávce

Seskupení členů

ETUI chválí možnost
anonymního členství

Arena Sparta už čeká!
Přijeďte! Je to nutné!

Arena Sparta v pražské Libni (Kovanecká 27) přivítá
14. září již třetí ročník mítinku ČMKOS „Konec levné
práce v ČR“. K jeho hlavním
aktérům budou opět patřit
kováci. Význam 3. ročníku
zvyšují i nadcházející parlamentní volby. Všechny
potřebné informace pro ty,
kteří se mítinku hodlají zúčastnit, najdete na straně 4.

Společně o nových výzvách
V Berouně se ve dnech 30.–31. srpna konala
akce, která v rámci OS KOVO zatím nemá obdoby. Na semináři se zde opět sešli odboráři
z českých podniků (z toho 7 výrobních závodů),
které jsou součástí německého koncernu Siemens. A to důležitou. Skupina Siemens ČR je co
do významu pro koncern čtvrtá ve světě a v Evropě druhá hned po mateřském Německu. Odboráři z dceřinek v ČR zastupují dnes celkem
10 800 lidí. Do Berouna i proto vedle předsedy
OS KOVO Jaroslava Součka přijeli také předseda Evropské rady zaměstnanců (ERZ) Siemens
A.G. Harald Kern a pověřenec předsednictva
IG Metall pro tuto firmu Dirk Lindner.
Obsah semináře by se dal stručně shrnout
následovně: načerpání nových informací
a výměna názorů na ně. Hovořilo se o situaci
v jednotlivých závodech, ale i celého koncernu.
O tom, co pro koncern znamenají sankce EU
proti Rusku, brexit či pokusy Číny prodrat se
v oblasti výroby pro železniční dopravu na evropský trh. Diskutovalo se o přesunech výrob
v rámci koncernu a jejich dopadech na zaměstnanost v jednotlivých zemích, i o odbourávání
různých mýtů a legend, které v tomto směru
existují mezi lidmi. O tom, že i tady je třeba najít společnou řeč než hovořit jeden přes druhého. Zazněly i informace o možných změnách
v koncernové struktuře, které by mohly do budoucna mít vliv na práci odborů.

Záběr z již tradičního semináře odborových předáků ze skupiny Siemens v ČR

Velkým tématem pro Siemens je Průmysl 4.0 a s ním spojená robotizace
a digitalizace. To ostatně ve svém vystoupení podtrhl i host semináře generální ředitel skupiny Siemens ČR Ing. Eduard Palíšek slovy o tom, že i u nás
se Siemens snaží být v tomto směru průkopníkem. GŘ ovšem čelil i řadě
kritických připomínek. Například pokud jde o centralizaci práce s lidskými
zdroji.
Seminář potvrdil slova Haralda Kerna, že zaměstnancům nic nespadne
z nebe a že bude záležet hlavně na nich, co prosadí. A to
i pokud jde o konvergenci mezd v rámci Evropské unie, více
strana
což bylo dalším z témat semináře. Zcela logicky se tak
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S předsedou OS KOVO o konci levné práce v ČR
Ve čtvrtek 14. září se už potřetí
uskuteční mítink Konec levné práce v ČR. V minulých číslech Kováka
jsme k tomu přinášeli názory členů OS KOVO. Nyní jsme o rozhovor na stejné téma požádali předsedu svazu Jaroslava Součka.

Co od mítinku očekáváte a jak hodnotíte
dosavadní průběh celé této kampaně?
Kampaň podle mého názoru určitě napomohla lepšímu vnímání snahy odborů o zvyšování mezd a platů zaměstnanců jak obecně
ve veřejnosti, tak u samotných zaměstnanců.
Tato kampaň se stala tak známou, že na ni

museli začít reagovat i zaměstnavatelé a politici. Nepochybně tato
kampaň také výrazným způsobem
pozvedla sebevědomí odborářů
v celé ČR. Nikdo také nemůže tvrdit, že se tato kampaň neprojevila ve více
strana
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Minimální mzda opět stoupne
Vláda premiéra Bohuslava Sobotky
schválila navýšení minimální mzdy. Ta
se tak vyšplhá z 11 000 na 12 200 korun.
V praxi k tomu dojde od 1. 1. 2018.
Sobotkův kabinet splnil svůj slib z programového prohlášení, v němž se zavázal, že minimální mzda dosáhne alespoň
40 procent průměrné mzdy. Současná
vláda zvyšovala minimální mzdu už třikrát, viz tabulku. Základní hodinová sazba vzroste z 66 Kč na 73,20 Kč.
Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula
k navyšování mezd uvedl: „Je třeba dále
navyšovat. Čistá minimální mzda nebude ani po zvýšení na 12 200 nad hranicí
příjmové chudoby pro jednotlivce. Pořád to bude jen 10 477 čistého.“
Z důvěryhodného zdroje se nám podařilo zjistit, že proti návrhu hlasoval
pouze ministr Ivan Pilný z hnutí ANO
a hlasování se zdržel ministr zemědělství za KDU-ČSL Martin Jurečka, ostatní
členové vlády byli pro.

Mezi zaměstnavateli a odboráři v této
otázce od počátku panoval spor. Zatímco zaměstnavatelé chtěli navýšení jen
o 800 korun, zástupci odborů požadovali naopak nárůst o 1 500 korun. Zaměstnavatelské svazy hrozí, že vysoké zvýšení mezd může chudším s nižšími příjmy
ublížit. Hospodářská
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Myslíme více na stáří

Na penzi se státním příspěvkem v takzvaném třetím pilíři penzijního
systému si na konci prvního pololetí spořilo 4,489 milionu lidí. Informovala o tom 18. 8. Asociace penzijních společností ČR.
V transformovaných fondech, kam už lidé nemohou vstupovat, bylo
3,831 milionu lidí. Doplňkové penzijní spoření, které penzijní připojištění od roku 2013 nahradilo, má 658 000 lidí, tedy o 116 000 více než
loni v prosinci. Letos ve druhém kvartálu si ho sjednalo 61 550 lidí, což
je zatím v necelé pětileté historii produktu jasně nejvyšší počet. Doplňkové penzijní spoření je jiné v nutnosti výběru investiční strategie. Nové
fondy už neručí za to, aby případný prodělek nesnížil úspory klienta.
Naopak nabízejí možnost vyššího zhodnocení.
Penzijní společnosti koncem června spravovaly ve fondech třetího
pilíře účastníkům 398,7 miliardy korun, z toho v transformovaných fondech 375,1 miliardy korun a v účastnických fondech 23,581 miliardy
korun. V účastnických fondech od začátku roku 2017 vzrostl majetek
účastníků o 30,6 procenta. Příspěvek na spoření zaměstnanců na stáří je rovněž stále více využívanějším benefitem. Průměrný příspěvek
zaměstnavatele na doplňkové penzijní spoření ke konci června činil
823 korun měsíčně, na penzijní připojištění 767 Kč měsíčně. Příspěvek
zaměstnavatele pobíralo ke svému penzijnímu připojištění nebo doplňkovému penzijnímu spoření celkem 965 112 účastníků, což je 21,5 procenta z celkového počtu.
Do systému dobrovolného penzijního připojištění je nyní zapojeno
přes 70 procent práceschopné populace. 		
(der)

Hodnotili i plánovali

Ve dnech 24.–25. srpna se uskutečnilo v Dolní Lomné u Třince dvoudenní zasedání Rady metalurgické sekce OS KOVO. Účastníci hodnotili

Vývoj minimální mzdy v ČR v Kč
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Okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ) provedly za prvních šest měsíců letošního roku téměř 79 tisíc kontrol dodržování
režimu dočasně práceneschopných pojištěnců. Zkontrolovaly tak
každého dvanáctého pacienta „na neschopence“. Uděleno bylo více
než 1 800 postihů (2,27 % z celkového počtu kontrol), což znamená
zkrácení nebo odejmutí nemocenského.
Hlavním smyslem kontrol je zajistit, aby čerpání nemocenského nebylo zneužíváno a byla dodržována pravidla, která stanovuje zákon.
Kontroly dodržování léčebného režimu provádějí pověření zaměstnanci OSSZ na základě plánu kontrol rovněž z podnětu ošetřujícího
lékaře nebo zaměstnavatele. Kontroloři se musí prokázat „průkazem kontrolora“ a do tzv. neschopenky zaznamenat údaje o kontrole. V případě, že nemocného nezastihnou na uvedené adrese,
vyzvou ho písemným oznámením, aby kontaktoval OSSZ. Pokud se
prokáže porušení režimu, zahájí OSSZ řízení, jehož výsledkem může
být rozhodnutí o postihu. Kontrola může být provedena opakovaně,
případně i v pozdních hodinách, včetně víkendu či svátku.
Během prvních 14 dnů pracovní neschopnosti, kdy náhradu mzdy
vyplácí zaměstnavatel, má právo kontrolovat své zaměstnance také
on. V případě, že zjistí nedodržování léčebného režimu, řeší se postih podle zákoníku práce. 				
(der)
zejména stav kolektivního vyjednávání v tomto oboru. Probíral se
také plán práce na rok 2018 a byly mj. stanoveny termíny zasedání
orgánů sekce v následujícím roce. V závěru jednání se uskutečnila
zajímavá prohlídka výrobních provozů a.s. Slévárny Třinec. Příští zasedání Rady sekce bude ve dnech 23.–24. 11. 2017.
(as)

téměř 40 let. Vynikala tím, že měla vlastní
názor na věc, svou vstřícností a optimismem. Svou prací přispěla k rozvoji odborů
nejenom ve svém závodě.
Poslední rozloučení s Věrou Pokornou
se uskutečnilo 19. srpna
v 11 hod. ve smuteční obřadní síni městského hřbitova v České Lípě.
Dne 24. 7. 2017 tragicky
zahynul ve věku nedožitých 29 let náš kolega, ka-

2017

Graf vývoje zvyšování minimální vždy v České
republice od roku 2014. Zdroj: MPSV

Jen 2 procenta hříšníků

Odešli navždy
Smrt je součástí každého lidského života.
To všichni víme a počítáme s tím. Někdy však
přichází příliš brzy. A tak musíme oznámit
smutnou zprávu, že 9. srpna ve věku nedožitých 57 let zemřela kolegyně Věra
Pokorná.
Před odchodem Věra působila jako předsedkyně
Základní organizace odborového svazu KOVO Bombardier Česká Lípa. V odborové organizaci působila

šuje i odvody na sociální a zdravotní,
a zatěžuje tak dál cenu práce.“
Na zvýšení minimální mzdy reagoval
na dotaz Kováka také místopředseda OS
KOVO Tomáš Valášek: „Je to krok správným směrem. Právě tato vláda napravovala dlouhodobé nenavyšování minimální mzdy za předchozích pravicových
vlád.“				
(as)

marád a mladý odborář Jakub Haering.
V letech 2009 až 2014 pracoval ve firmě Zetor v Brně, kde se poprvé seznámil s odborovou organizací a začal propagovat a uskutečňovat její vizi. Zúčastňoval se pravidelně akcí
mladých kováků jak na regionální, tak na mezinárodní úrovni. Všichni, kdo ho znali, si ho
budou pamatovat jako velice milého a vždy
usměvavého mladíka. Poslední rozloučení
s ním proběhlo dne 1. 8. 2017 v krematoriu
Brno-Jihlavská.
Čest památce zesnulých kolegů!
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S předsedou OS KOVO o konci levné práce v ČR

výsledcích kolektivního vyjednávání
a v peněženkách zaměstnanců.
Konec levné práce úzce souvisí i s úsilím o sbližování mezd v EU. Vy jste byl
v červenci spolusignatářem rezoluce
skupiny Vídeňského memoranda, která
se zabývá touto konvergencí. V rezoluci
je mj. věta, že odstraňování sociálních
a hospodářských nerovností patří k těm
tématům a úkolům, na kterých závisí
další existence EU.  Jak je to myšleno?
Pokud existují mezi zeměmi v EU propastné rozdíly především ve mzdách
a platech, dochází ke zvyšování nespokojenosti zaměstnanců v nízkopříjmových zemích. Nespokojení zaměstnanci
se následně mohou stát oběťmi „populistických jednoduchých řešení“ a dříve
či později nastanou odstředivé tenden-

cerny. V kovoprůmyslu ČR jsme již loni
oslovili vedení firmy Siemens v ČR a pokračovali jsme v tom i nyní při dalším setkání ve dnech 29.–31. srpna. Kolegové
z odborů v Německu a Rakousku nám
přislíbili podporu u mateřských společností v jejich zemích. Musíme si uvědomit, že tento proces musí být postupný
a není to záležitost krátkodobá.
Od kritiků kampaně je často slyšet,
že odbory požadují něco, co neodpovídá
našim možnostem. Produktivita práce
podle nich neroste tolik, aby tyto požadavky bylo možné splnit…
Prvním problémem je právě porovnávání produktivit. Produktivita může
být zkreslována různými skutečnostmi.
Např. cenovou politikou uvnitř nadnárodních společností, kde si jednotlivé

Jaroslav Souček během rozhovoru s redakcí Kováka

ce od společné Evropské unie. Solidarita potom přestane být v módě. Se zohledněním cenové hladiny je minimální
mzda v Bulharsku 501 eur, v Lucembursku 1 659 eur. Tento více než trojnásobný rozdíl ve mzdách nemůže být
pozitivním impulsem pro to, aby obyvatelé všech zemí EU byli ochotni společně
propagovat politiku EU. Konvergence se
musí týkat i dalších sociálních standardů
a daňových systémů.
V rezoluci se uvádí, že se srovnáváním
podmínek by se mělo začít u nadnárodních koncernů, kde jsou tyto rozdíly
nejvíce vidět. Dějí se v tomto směru už
nějaké konkrétní kroky?
Národní odborové centrály v tomto
smyslu kontaktují postupně velké kon-

pobočky prodávají mezi sebou komponenty za cenu stanovenou administrativně mateřskou společností. Dále nelze
porovnávat produktivitu firem s různými druhy výrobků, pokud mají různou
hloubku výroby atd. Jsme také zatíženi
skutečností, že v dobách, kdy k nám přicházeli zahraniční investoři a díky novým
technologiím dokázali meziročně zvyšovat produktivitu o desítky procent, se
mzdy zvyšovaly v lepším případě o něco
výše, než činila inflace. Jednu dobu byla
dokonce uplatňována mzdová regulace
zcela v rozporu s tržními mechanismy,
která zvyšování mezd neumožňovala.
Česká práce je často levná i proto, že
vytváří menší přidanou hodnotu. A to
i tím, že tu finální přidanou hodnotu

kasíruje někdo jiný. Je z tohoto začarovaného kruhu nějaké východisko?
Dokud bude většina průmyslových
firem v ČR ve vlastnictví zahraničního kapitálu, budou si vlastníci určovat
vnitrofiremní pravidla včetně realizace
přidané hodnoty. Budou rozhodovat
o tom, kde bude prováděn firemní vývoj nových výrobků i technologií, což
přináší nejvyšší přidanou hodnotu.
Podporovány by měly být z tohoto pohledu výroby s vysokou přidanou hodnotou, nejlépe tedy finálních výrobků.
To chce ale každý.
Ano, to chce skutečně každý. Ale ne
každému se to daří. V čem jsme to „prošvihli“ my?
Z velké části je to důsledek přechodu
z plánovitého na tržní hospodářství. Původní firmy, pokud dokázaly nahradit
Západem embargované suroviny a technologie, měly výrobky na dobré úrovni
se zaběhlými odbytišti. Většina z nich ale
byla dlouhodobě podinvestovaná, nebyly zdroje. Přechodem na tržní hospodářství tak byly dvě možnosti – buď tzv.
„česká cesta“ privatizace na dluh, a ta
se v drtivé většině případů nepovedla,
anebo prodej zahraničnímu investorovi.
Tato druhá cesta převážila a zahraniční
investoři přišli do ČR především „vydělat“, ne zvyšovat životní úroveň českých
zaměstnanců, takže se snažili a dodnes
snaží nejvíce vydělat na nízkých mzdách
našich zaměstnanců.
Zpět k mítinku 14. září.  Je na něm naplánováno i vaše vystoupení. Už víte, na
co se v něm zaměříte?
Zatím je plánován přesný počet vystupujících, a aby nedošlo k opakování
některých témat, půjde o moderovanou
pódiovou diskusi. Budou tedy kladeny
otázky a vystupující na ně budou odpovídat.
A čemu by měl letošní mítink hlavně
sloužit?
Měl by to být další stupeň zvýšení sebevědomí kolektivních vyjednavačů na
úrovni odborových svazů a především
základních odborových organizací. Přehled argumentů, že to jde a že je třeba
hledat způsoby, jak dosáhnout zvýšení
mezd českých zaměstnanců. Měl by to
být i další výrazný signál pro členy odborů, zaměstnance, podnikatele i politiky,
že odbory se s nízkými mzdami a platy
prostě nesmíří. Na mítinku by také měl
zaznít apel na zaměstnance, aby se zajímali o volební programy politických subjektů, které se chtějí dostat do budoucí
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
a na další 4 roky vládnout ČR a tím podstatně ovlivňovat i životy odborářů a zaměstnanců.
Děkujeme za rozhovor.
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Společně o nových výzvách

hovořilo i o kampani Konec levné
práce v ČR. Na
otázku, jak ji vnímá,
předseda Evropské
rady zaměstnanců
Harald Kern odpověděl: „Je to velmi dobrá kampaň,
Předseda ERZ Harald Kern
protože toto téma
uchopila i jako společenský problém.
K tomu to podle mne musí směřovat. Odbory v Česku činí dobře, když
se snaží využít přirozené touhy lidí po
spravedlnosti. Také v Německu odbory mají slogan Stejnou mzdu za stejnou
práci. Je to sice v určitém smyslu utopie, ale myslím si, že je dnes třeba formulovat i utopie, aby lidé získali orien‑
taci a řekli si ano, to je náš cíl.“
Diskuse na semináři byla živá, zajímavá
a přinesla řadu podnětů.
Jaromír Machala ze závodu ALSTOM
Power v Brně ho pro Kovák ohodnotil
následovně: „Určitě je to velké plus. Získáváme důležité informace, a to i z Německa, k nimž bychom se jinak nedostali. Třeba o možných dopadech Průmyslu
4.0. Už v tom je obrovský přínos, i když
určitě ještě budeme muset hledat cesty,
jak tyto informace využít v praxi.“
Stejně to vidí i Bohuslav Husák ze závodu SEM Drásov, pamětník první podokončení ze str. 1

dobné akce: „Vždy se dovídáme nové
věci, které nám mohou pomáhat v práci.
Jsem rád, že panuje shoda v tom, že tato
setkání jsou přínosná a že v nich je třeba
pokračovat.“
Semináře se zúčastnil i generální
ředitel skupiny Siemens v České republice Ing. Eduard
Palíšek, Ph.D., MBA.
Na otázku proč,
Kováku odpověděl:
„Protože spolupráGŘ Ing. Eduard Palíšek
ce vedení s odbory
je podle mého názoru velmi důležitá.
Odbory mají možnost vidět věci z jiného úhlu, než je vidíme my jako management. Možnost vzájemné diskuse je
proto pro mne osobně velmi obohacující.“
    I když zaznívají odlišné názory, než
máte vy?
Kdyby názory byly vždy stejné, tak se
můžeme pouze radovat, jak vše hezky
funguje. Ale znamenalo by to spíš, že
nemáme o problémech přehled. A předpokladem pro jejich řešení je diskuse
různých názorů.
    Odbory nyní vedou kampaň Konec
levné práce v ČR. Jak ji vnímáte vy, jako
zaměstnavatel?
Myslím si, že každý člověk by měl do-

stat za svoji práci odměnu, která odpovídá jeho podílu na tvorbě produktu jako
takového. Rozhodně nejsem zastáncem
toho, aby Česká republika byla pracovním místem, kde vydělaná mzda neuspokojí potřeby člověka, jak by si zasloužil. Mzda je ovšem jedním z nákladových
aspektů, které musí být kryty tržbami.
Jde-li ruku v ruce výše mezd s výší přidané hodnoty a produktivitou, pak je to
v pořádku. I tento proces by ale neměl
být lavinovitý a něco, na čem chce ně‑
kdo vydělávat politické body. Měl by být
veden skutečnou snahou posunout Českou republiku na vyšší úroveň. Pokud se
totiž nevezme za správný konec a struna se přetáhne, začnou ubývat pracovní
místa, poroste nezaměstnanost a lidé
budou ochotni přijmout práci i za nižší
mzdu. A celé to snažení, které je vedeno
šlechetným úmyslem, může mít obrácený účinek.
    Máme tu ovšem také stále zaměstnavatele, kteří na levné práci stavěli
a chtějí dál stavět…
To je jejich chybné strategické rozhodnutí. Je opravdu řada firem, které staví
na komparativních výhodách, Siemens
k nim nepatří. My se snažíme budovat
podmínky pro to, abychom byli schopni vytvářet vysokou přidanou hodnotu,
která nám umožní také lépe uspokojovat potřeby našich zaměstnanců.
Text a foto fav

Arena Sparta už čeká

Arena Sparta už čeká
Akce odstartuje v 11 hodin. Hodinu předtím bude probíhat registrace účastníků. Očekáváno je zhruba
1 500 účastníků, kováků by mělo být kolem 500. Chybět nebude ani stánek OS
KOVO. Najdete ho hned u vstupu. Pro
členy OS KOVO budou připraveny propagační materiály OS KOVO a ČMKOS,
včetně občerstvení. Najdete tam i náš
časopis Kovák. Parkování na čtyři hodiny je zajištěno zdarma v nedaleké
obchodní galerii Harfa, vedle O2 areny.
Pro ty, kteří chtějí využít MHD, máme
tyto informace. Do Arény Sparta se dostanete následovně:
Z hlavního nádraží:
Nejjednodušší cestou je červená trasa metra C. Vchod do metra je přímo
v budově nádraží. Pojedete do stanice
Vltavská, kde přesednete na tramvaj
číslo 14, která vás doveze až do stanice
Divadlo Gong. Celá cesta trvá zhruba
20 minut.
Z Florence:
Pro nejrychlejší cestu jednoznačně

využijte žluté metro B. Vystoupíte ve stanici Palmovka.
Zde přestoupíte na tramvaj
číslo 14 nebo 16, která vás doveze na stanici Divadlo Gong.
Cesta trvá cca 18 minut.
Ze smíchovského nádraží:
Na nádraží nasedněte na
žluté metro B, které vás doveze na Palmovku. Zde nasedněte na tramvaj číslo 14 nebo
16. Vystoupit z metra můžete
i ve stanici Vysočanská, i zde
vás na místo sveze tramvaj
14 či 16. V obou případech
počítejte se zhruba půlhodinou cesty.
Z Masarykova nádraží:
Přímo před budovou Masarykova nádraží jezdí pravidelná linka číslo 14, která vás
během necelých 20 minut doveze až na zastávku Divadlo
Gong.

Ze zastávky Divadlo Gong vede k Areně Sparta několik tras,
na mapce vidíte tu nejsnadnější. Vydáte se po ulici Matějkova, sejdete po schodech na ulici Podvinný mlýn a za pár
minut jste v cíli. Foto: mapy.cz, redakce Kováka
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Na slovíčko s bezpečákem | Milan Těšínský, specialista BOZP, Praha

Jak jsme na tom s nemocemi z povolání
Úvodem několik slov o tom, jak se v případech nemocí z povolání postupuje: právní rámec pro postup
při uznávání nemocí z povolání je dán vyhláškou č. 104/2012 Sb., o stanovení bližších požadavků na
postup při posuzování a uznávání nemocí z povolání a okruh osob, kterým se předává lékařský posudek o nemoci z povolání, podmínky, za nichž nemoc nelze nadále uznat za nemoc z povolání, a náležitosti lékařského posudku (vyhláška o posuzování nemocí z povolání). Uznání nemoci z povolání (dále
jen NzP) se pak opírá o posouzení zdravotního stavu, výsledky klinického vyšetření a ověření podmínek vzniku onemocnění orgánem ochrany veřejného zdraví, v jehož spádovém území je pracoviště,
na němž osoba s onemocněním vykonává nebo vykonávala práci.
Údaje v číslech
pak říkají, že v roce 2016 bylo v České
republice hlášeno u 1 051 zaměstnanců
celkem 1 297 onemocnění, z toho bylo
1 242 NzP a 55 ohrožení nemocí z povolání. Rozdíl mezi počtem postižených
osob NzP a počtem hlášených onemocnění je způsoben tím, že u 191 zaměstnanců byly v průběhu daného roku

Nicméně lze se oprávněně domnívat, že
počty hlášených onemocnění jsou ještě
podhodnoceny, protože někteří zaměstnanci z obavy ze ztráty zaměstnání šetření o přiznání NzP odmítají.
Významný nárůst je u NzP způsobený
fyzikálními faktory, konkrétněji jde o nemoci periferních nervů z práce s vibrujícími nástroji, nemoci šlach, šlachových

nervů z práce s vibrujícími nástroji byla
hlášena 158x, 31x byly hlášeny nemoci
kostí a kloubů z vibrací. Nemoci z přetěžování končetin byly hlášeny 445x,
nejvíce u montážních dělníků. Nemoci
šlach, šlachových pochev, úponů, svalů
a kloubů z dlouhodobého nadměrného
jednostranného přetěžování byly v roce
2016 hlášeny 166x, nemoci periferních
nervů z přetěžování končetin
byly hlášeny v roce 2016 ve
2500
279 případech. Vysoký podíl
počtu nemocí šlach, šlachových
2111
pochev, úponů a kloubů z přetížení končetin u montážních
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dělníků lze dát do souvislosti
1751
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s orientací našeho průmyslu za1600
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měřeného zejména na výrobu
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a montáž automobilů, jednotli1388 1400
1313 1291
1297
1291
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1250
1216
vých komponent do automobilů
1099
1092
a elektrotechnických zařízení.
1042
Vzhledem k tomu, že při pracích
1000
charakteru drobnějších montáží jsou zaměstnávány převážně
ženy, je nabíledni i častější vý500
skyt tohoto typu onemocnění
u žen.
Nelze si ve statistice nevšimnout pozoruhodného, tj. více
0
než 100% nárůstu nemoci pa1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
razitární (zejména u pracovníků
poskytujících zdravotní a sociální péči) oproti předchozímu
Graf s vývojem počtu hlášených NzP a ohrožení nemocí z povolání v České republice v letech 1998–2016
ukazuje na opětovný nárůst od r. 2014, který nejspíš reflektuje na akceleraci ekonomiky a zejména na stále
roku, konkrétně svrabu. O přívzrůstající tlaky na intenzifikaci práce
čině dalšího šíření parazita zákožky svrabové se v oficiálních
hlášeny dvě nebo více nemocí z povo- pochev, úponů a kloubů z přetěžování dokumentech „taktně“ mlčí.
lání. Nejvíc se vyskytovala kombinace končetin a nemoci periferních nervů
Poruchy sluchu způsobené hlukem
syndromu karpálního tunelu na pravé z přetěžování končetin.
byly zjištěny u 14 osob. Počet těchto NzP
a na levé ruce, který vznikl buď při práPodíváme-li se blíže na tíživý nárůst je relativně nízký a stále se snižuje, což
ci s vibrujícími nástroji, nebo při práci u NzP způsobených fyzikálními faktory, je dokladem lepšího uplatňování pres přetěžováním horních končetin.
pak fyzikální faktory byly v roce 2016 pří- ventivních opatření. I když v riziku hluku
Pokud se týká absolutního počtů hlá- činou celkem 665 NzP. Nemoc způsobe- pracuje cca 39 % všech osob vykonávajíšených onemocnění v letech 2006–2016, ná prací s vibrujícími nástroji byla v roce cích rizikové práce, představovala poruje ze statistik zřejmé, že v roce 2016 2016 hlášena 199x. Nejvíce případů bylo cha sluchu způsobená hlukem cca 1,2 %
absolutní počet NzP postižených za- hlášeno u profesí zámečník, horník, bru- hlášených NzP.
městnanců bohužel stoupl o 140, počet sič kovů a svářeč. Onemocnění cév rukou
U onemocnění, pro jejichž vznik je rozhlášených onemocnění ve srovnání s ro- z práce s vibračními nástroji bylo hláše- hodující přecitlivělost vůči danému fakkem 2015 stoupl dokonce o 205 případů. no v 10 případech. Nemoc periferních toru, je účinnost preventivních opatření
pokračování na str. 6
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omezena tím, že k jejich vzniku stačí minimální expozice relevantnímu faktoru.
Jde především o velký podíl profesionálních onemocnění kožních a o alergická
onemocnění dýchacího ústrojí. Velkým
problémem je v současné době např.
používání izokyanátů, které jsou součástí barev, laků a lepidel a jsou silnými alergeny. Jsou používány v celé řadě
odvětví, zejména v automobilovém průmyslu. Problematice výskytu alergenů
a chemických látek při práci bude nutno
nadále věnovat zvýšenou pozornost, tím
spíše, že výskyt alergických onemocnění
je v obecné rovině značně velký v celé
populaci.
Vzhledem k tomu, že výskyt NzP z přetěžování muskuloskeletálního aparátu
(„svalovokosterního“) je stále vysoký,
stejně jako v ostatních zemích EU, je
nutné i nadále zaměřovat pozornost
právě na tento rizikový faktor, zejména
v oblasti prevence, školení, poradenské
činnosti a v zavádění programů podpory
zdraví na pracovišti směřujících ke zlep-

šení fyzické zdatnosti
a udržení pracovní výkonnosti zaměstnanců.
Situace v ohrožení
nemocí z povolání
Zde prakticky nedochází k významnějším
statistickým výkyvům
a prakticky každoročně se počet pohybuje
přibližně nad 50 případů. Raději bychom
však viděli vyšší počty
zachycených případů
„ohrožení“, aby nedocházelo k rozvoji nemoci z povolání samotné. Vloni z celkového počtu 55 případů ohrožení nemocí
z povolání byla všechna onemocnění,
až na pět případů, způsobena fyzikálními faktory, nejčastěji šlo o ohrožení
nemocí periferních nervů z přetěžování
horních končetin. Nejvíce případů ohrožení nemocí z povolání bylo hlášeno

v Ústeckém kraji, nejčastěji se jednalo
o zaměstnance při výrobě pryžových výrobků a při výrobě kovových konstrukcí
a kovodělných výrobků.
Dostupné statistické údaje jak o nemocech z povolání, tak o zdrojích a příčinách pracovních úrazů jsou k dispozici
na regionálních pracovištích OS KOVO.

Práva
spotřebitele
| JUDr.
Zdeňka
Vejvalková,
specialistka
naodborové
spotřebitelské
právo
Sociální
okénko | Ing.
Marcela
Hříbalová,
specialistka
úseku
politiky
OS KOVO

Reklamace
špatné apráce
zahradníka
Souběh podpory
starobního
důchodu
Letos na jaře jsem se domluvila se zahradníkem, který má svoji firmu, aby mi provedl terénní úpravy
naší zahrady u rodinného domku. Šlo o výsadby stromů, keřů, okrasných rostlin a založení trávníků.
Začátkem června již bylo vidět, že se neujaly dva stromy a některé trvalky. Místo trávníku mi vyrostlo spíš rumiště. Zavolala jsem zahradníka, majitele firmy, a dohodli jsme se na výměně obou stromů,
znovuvysazení nových trvalek a podsazení – dosevu trávníků. Jenže potom začal kolotoč, skládající
se z nesčetných urgencí jak písemných, tak telefonických. Po čase zahradník přišel, na zahradě chvíli
pracoval a pak sdělil, že za všechno mohu já, protože jsem ji nezavlažovala. To se nezakládalo na
pravdě, o čemž svědčí i spotřeba vody. Když odešel, zjistila jsem, že provedl jen opravu asi poloviny
plochy trávníků. Na zahradě nechal hnojivo na trávu, ale nic mi k tomu neřekl. Od té doby mi nebere
mobil, na dotaz pomocí SMS zareagoval po 14 dnech s tím, že si mám trávníky pohnojit a zalévat. Jak mám postupovat?
Jakým způsobem mohu docílit výměny stromů a rostlin a řádné výsadby trávníků? 			
													
I. L., Praha
Kde hledat rozsah svých práv? V úvodu své odpovědi bych zmínila právní
úpravu, která se této problematiky týká.
Veškerá vaše práva jsou zakotvena v občanském zákoníku č. 89/2012 Sb. Z pohledu vyřízení reklamace je pro vás důležitý zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně
spotřebitele, zejména pak jeho § 19.
Připomínám, že mohou být některá
práva a povinnosti ujednány smlouvou,
kterou jste uzavřela se svým dodavatelem. Tato ujednání však nesmí být v rozporu se zákonem.
V případě, že si spotřebitel dohodne
s dodavatelem, tedy ve vašem případě
zahradníkem, terénní úpravy zahrady
a poté zjistí výskyt vad, je třeba prostudovat smlouvu a znát jednotlivá ustanovení těchto zákonů.

Jaká je záruční lhůta? Ustanovení
§ 2165 občanského zákoníku se tímto
problémem zabývá v obecné rovině.
Vyplývá z něho, že každý spotřebitel je
oprávněn uplatnit právo z vady, která
se vyskytne u spotřebního zboží v době
dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Toto
platí pro každého kupujícího. Podmínkou je, že nejde o zboží, z jehož povahy vyplývá, že nelze tuto lhůtu dodržet,
např. pokud by šlo o řezané květiny
apod. Ve vašem případě se však jedná
o keře a stromy, které byly vysazeny
samotnou zahradnickou firmou, předpokládám z kontejnerové výsadby. Pokud tomu tam bylo, můžete standardně
uplatnit svá práva z vadného plnění. To
se týká i trávníků.

Jak sepsat reklamaci? Doporučuji
vám stromy, květiny a trávník u zahradnické firmy reklamovat písemně. Sepište všechny reklamované stromy, květiny
i rozsah plochy trávníků s označením
jejich polohy v zahradě, případně s nákresem jejich umístění. Konkretizujte
své požadavky a zaneste sem i provedení nedostatečné „opravy“ trávníků
s uvedením, případně nafocením, dle
vašeho názoru, nekvalitního výsledku.
Taktéž popište jednání zahradníka i to,
že stromy ani květiny nevyměnil. Znovu
opakujte, jak žádáte reklamaci vyřídit
a jakým způsobem požadujete předání díla (pokud je takové ustanovení ve
smlouvě s ním uzavřené, uveďte pouze
odkaz na jeho znění). Tuto písemně vyhotovenou reklamaci zašlete podnikapokračování na str. 7
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teli na adresu jeho sídla. Nejlépe doporučeně s dodejkou.
V reklamaci podnikatele upozorněte,
že v případě jeho nezájmu vyřešit věc
řádným vyřízením reklamace využijete
všech možností, které vám zákon dává,
včetně možnosti vyřešení soudní cestou.
Jaký je termín vyřízení reklamace? Podle § 19 zákona č. 634/1992 Sb.,
o ochraně spotřebitele, má prodávající
povinnost reklamaci vyřídit do 30 dnů
ode dne jejího uplatnění. V případě, že
reklamace včas vyřízena nebude, dochází k podstatnému porušení smlouvy a vám vzniká právo na dodání nové
věci bez vady, přiměřenou slevu z kupní
ceny nebo na odstoupení od smlouvy.
V případě odstoupení od smlouvy by
bylo nutno zaplatit to, co prokazatelně
do provedených prací zahradník vložil.
Prakticky to znamená, že by vám musel
vrátit peníze, které jste mu zaplatila za
vadné plnění.
Jak postupovat při uplatňování práva soudní cestou? V tom případě doporučuji se poradit s jiným zahradníkem,
zda je vaše hodnocení situace správné.
Poté je třeba, abyste oslovila soudního
znalce, a to po předchozím upozornění
vašeho zahradníka. To proto, aby měl
možnost věc napravit před tím, než by
mu mohla vzniknout povinnost hradit
soudního znalce. Pokud by znalecký
posudek vyzněl ve váš prospěch, pak
by bylo nutno znovu oslovit písemnou
formou zahradníka a obeznámit ho s výsledkem znaleckého posudku a dát mu

možnost ke změně názoru. V tom případě by vám musel zaplatit i cenu za znalecký posudek.
V případě, že by i nyní odmítl věc vyřešit smírnou cestou, doporučuji oslovit
advokáta, který by případ vyřešil za vás.
Předem se poraďte, zda a jakou šanci
máte při soudním sporu, advokát nemůže předvídat rozhodnutí soudu, ale
ze soudní praxe ví, jak zhruba soudy
v těchto věcech rozhodují. Taktéž je třeba mít na mysli, že jak soudní znalci, tak
advokáti si za svoji práci stanoví odměnu. Vždy je třeba se dohodnout na ceně
předem. Zvláště u advokátů mohou být

ceny za jejich služby značně odlišné, proto je vždy žádoucí se informovat u více
advokátů, kolik by si za tuto konkrétní
službu účtovali. Pokud by rozsudek zněl
ve váš prospěch, stanoví soud i to, kdo
bude hradit soudní náklady, advokátní
zastoupení, znalecký posudek či další
náklady.
Proto je třeba reklamovat písemnou
formou a uschovat kopii reklamace. Totéž platí o urgencích.
Obojí pak slouží u soudu jako důkaz, že jste uplatnila všechny možnosti
k tomu, aby reklamace byla vyřízena bez
zásahu soudu.

Bydlení | JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR

Zákonné povinnosti nájemce bytu
Zajímalo by mě, jaké povinnosti určuje nájemci bytu občanský zákoník. Nechci se totiž s pronajímatelem dostat zbytečně do konfliktu.						
L. B., Dobříš
Možná, že nevyjmenuji všechny povinnosti nájemce, ale na
některé je třeba zvlášť
upozornit. Neplnění
některých z těchto povinností mohou
být důvodem ke skončení nájmu bytu.
Nájemce je povinen byt užívat řádně
v souladu s nájemní smlouvou. Za to,
že v bytě bydlí, je povinen pronajímateli
platit řádně a včas nájemné a zálohy na
služby spojené s bydlením.
Po dobu nájmu je nájemce povinen
dodržovat pravidla obvyklá pro chování
v domě a rozumné pokyny pronajímatele pro zachování náležitého pořádku
obvyklého podle místních poměrů.

Nájemce je povinen provádět a hradit
pouze běžnou údržbu a drobné opravy
související s užíváním bytu.
Nájemce je povinen strpět úpravu
bytu nebo domu, popřípadě jeho přestavbu nebo jinou změnu, jen nesníží-li
hodnotu bydlení a lze-li ji provést bez
většího nepohodlí pro nájemce, nebo
provádí-li ji pronajímatel na příkaz orgánu veřejné moci, anebo hrozí-li přímo zvlášť závažná újma. V ostatních
případech lze změnu provést jen se
souhlasem nájemce.
Zjistí-li nájemce v bytě poškození
nebo vadu, které je třeba bez prodlení
odstranit, oznámí to ihned pronajímateli; jinou vadu nebo poškození, kte-

ré brání obvyklému bydlení, oznámí
pronajímateli bez zbytečného odkladu.
Ví-li nájemce předem o své nepřítomnosti v bytě, která má být delší než dva
měsíce, i o tom, že byt mu bude po tuto
dobu obtížně dostupný, oznámí to včas
pronajímateli. Současně označí osobu,
která po dobu jeho nepřítomnosti zajistí možnost vstupu do bytu v případě,
kdy toho bude nezbytně zapotřebí; nemá-li nájemce takovou osobu po ruce,
je takovou osobou pronajímatel.
Nájemce má právo přijímat ve své
domácnosti kohokoli. Přijme-li nájemce
nového člena své domácnosti, oznámí
zvýšení počtu osob žijících v bytě bez
pokračování na str. 8

8 | KOVÁK číslo 15/2017 | 4. září | Servis
dokončení ze str. 7

zbytečného odkladu pronajímateli; neučiní-li to nájemce ani do dvou měsíců,
co změna nastala, má se za to, že závažně porušil svou povinnost.
V případě, že nájemce v bytě sám trvale nebydlí, může dát třetí osobě do

podnájmu byt nebo jeho část pouze se
souhlasem pronajímatele.
Nájemce má pak povinnosti i při
skončení nájmu, kdy musí byt vyklidit
a předat pronajímateli ve stavu, v jakém
jej převzal, nehledě na běžné opotřebe-

ní při běžném užívání a na vady, které
je povinen odstranit pronajímatel. Popřípadě je nájemce povinen odstranit
změny provedené v bytě, pokud se
s pronajímatelem nedohodne jinak.

Sociální dialog | Ing. František Kocáb, specialista pro mzdy KV RP OS KOVO v Brně

Když kolektivní spor spěje ke stávce
Naše mzdy jsou výrazně pod průměrem regionu. Zaměstnavatel sice dosahuje vynikajících ekonomických výsledků, ale o předloženém návrhu kolektivní smlouvy s námi odmítá jednat s tím, že poskytnutí jakýchkoliv benefitů a mzdový vývoj je výlučnou záležitostí majitele společnosti a jeho uvážení. Co máme dělat?							
P. K., Střílky
Váš případ bohužel
není ojedinělý, ekonomika ČR má dle
pravicových i levicových makroekonomů i České národní banky prostor pro
významný mzdový růst, a přesto se ve
výrobních podnicích nedaří sjednat odpovídající mzdový vývoj a přiměřené benefity. Zatímco v rozpočtové sféře rostou
mzdy i díky předvolebnímu lobbování
velmi dynamickým tempem, podnikatelská oblast zůstává daleko za svými ekonomickými možnostmi. Zdravý mzdový
vývoj v podnikatelských společnostech
a přibližování ke mzdové úrovni EU jsou
nahrazovány přijímáním nízkopříjmových zahraničních zaměstnanců a nadprůměrným odlivem dividend do zahraničí. Nabízející se souvislosti mezi naší
mentalitou, činností odborových centrál
a politikou jsou celospolečensky v kontextu s vaší otázkou tudíž velmi akutní.

Zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním
vyjednávání, řeší nedohodu zástupců
zaměstnanců se zaměstnavateli při jednání o uzavření kolektivní smlouvy zprostředkovatelem a případným následným vyhlášením stávky.
Celý proces řešení kolektivního sporu
lze zjednodušeně vyjádřit schématem,
které vidíte dole vlevo na této stránce.
Z praktických poznatků při vyhlášení
a organizování stávky jako nejkrajnějšího řešení kolektivního sporu po vyčerpání opravdu veškerých předchozích možností je nezbytné zdůraznit především:
1) V
 eškerá jednání se zaměstnavatelem musí být doložena písemnými
oboustranně podepsanými zápisy
z kolektivního vyjednávání jak pro
účely podání žádosti o určení zprostředkovatele Ministerstvu práce
a sociálních věcí, tak pro případ soudního sporu o nezákonnosti stávky;

Musí

být prokazatelné, že z hlasování
o stávce nebyli vyloučeni a svobodně
se ho mohli zúčastnit všichni zaměstnanci, a to včetně managementu společnosti. Z tohoto důvodu je nezbytné
zajistit dokumentaci o možnostech
hlasování všech zaměstnanců;
3) N
 a každém volebním archu, či na
každém jednotlivém hlasovacím
listu musí být v souladu se zák.
č. 2/1991, o kolektivním vyjednávání,
zcela jednoznačně specifikovány důvody a cíle stávky;
4) K
 aždý hlasující zaměstnanec musí
být dohledatelný, takže kromě jména, příjmení, bydliště, podpisu uvádějte na podpisovém archu či každém hlasovacím listu též evidenční
číslo zaměstnance a hospodářské
středisko;
5) Nezapomínejte,

že povinnost oznámit zaměstnavateli stávku tři pracovní dny předem neznamená v případech 11,5hodinových pracovních
směn tři kalendářní dny, takže termín zahájení stávky se tím významně oddálí;
6) Je třeba dbát na to, aby celý proces hlasování i průběh stávky byl
transparentní, předem zaměstnancům velmi podrobně vysvětlený ve
všech souvislostech (pracovněprávních, z hlediska sociálního zabezpečení apod.) a v souladu s platnou
legislativou obhajitelný i v případě
soudního sporu o zákonnosti či nezákonnosti stávky;
7) P
 ovinnost a doporučení předem
o zamýšlené stávkové pohotovosti
či stávce informovat Odborový svaz
KOVO.
Doufejme tedy, že vaše stávka bude
úspěšná, pomůže uzavřít kolektivní
smlouvu a konec levné práce do Čech
skutečně brzo přijde a Klondyke zahraničních zlatokopeckých firem tím u nás
skončí.
2)
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ETUI chválí OS KOVO za možnost
anonymního členství v odborech
OS KOVO se dočkal pochvaly od re- lidem zabránil připojit se otevřeně k odVýsledky nebyly vidět ihned, ovšem
nomovaného Evropského odborové- borům.
postupně se tato možnost mezi zaměstho institutu (ETUI). Ten v informaci
nanci rozšířila. „Poptávka po odborech
na svých internetových
tu byla pořád, lidé si
stránkách vyzdvihuje
však často neuvědomožnost anonymního
movali, co všechno je
členství v českých kočeká. Byly tak zakládáváckých odborech.
ny základní organizace
ETUI vychází z toho, že
s právní působností,
vstup do odborů je v postkteré však velice brzy
socialistických členských
byly opět rušeny. Jedstátech EU pro zájemce
nak proto, že nebyly
mnohdy velice složitý.
schopny vybírat členVelkým strašákem je totiž
ské příspěvky, ale také
stále ještě možný postih
kvůli tomu, že zde byly
ze strany zaměstnavatele,
již zmíněné represe ze
a to i v podobě propuštěstrany zaměstnavatení z práce, i když to samolů a v neposlední řadě
Evropský odborový institut je nezávislým výzkumným a vzdělávazřejmě nebývá zdůvodněi další povinnosti vůči
cím centrem Evropské konfederace odborových svazů (ETUC). Na
evropské úrovni podporuje odbory svými odbornými znalostmi,
no zájmem postižených
správním orgánům. Věkteré získává zejména z vazeb na univerzity a akademické a odo členství v odborech.
děli jsme, že anonymní
borné sítě. Smyslem jeho činnosti je posílení sociálního rozměru
Evropské unie.
ETUI poukazuje na fakt,
členství je cestou, jak
že jedním z neblahých
situaci řešit. Proto už
důsledků společenských
VI. sjezd OS KOVO zazměn ve střední a východní Evropě byl Anonymita pomohla
pracoval do stanov možnost členství ve
útlum odborů. Vzniklo společenské kliJak oceňuje ETUI, východiskem v této svazu prostřednictvím individuálního
ma, kdy vstup do odborových organizací situaci bylo, že odbory v některých ze- členství při RP v seskupení členů. Kompředstavoval značné riziko. Nadnárodní mích střední a východní Evropy nabídly pletní servis OS KOVO tak mohou získat
společnosti, které investovaly do postso- zaměstnancům to, aby se zapojili do je- i zaměstnanci v podnicích, kde nepůsocialistického regionu, se zdráhaly poskyt- jich řad, aniž by odhalili svou totožnost bí základní organizace. Minimální počet
nout svým novým zaměstnancům stejná zaměstnavatelům.
členů pro založení seskupení v jedné firpráva jako ve svých mateřských zemích
V OS KOVO nyní anonymní členství mě jsou tři. A protože nápad se osvědčil,
a místní podniky byly k odborům z velké funguje oficiálně již čtvrtým rokem. byl na sedmém sjezdu rozpracován do
části nepřátelské.
V roce 2013 umožnil zaměstnancům, dalších detailů,“ dodává Jiří Grim a uvádí
Za těchto okolností strach z možných aby se stali jeho členy nejenom na úrov- k tomu i příklady úspěšného tažení serepresí včetně ztráty zaměstnání často ni běžné základní organizace působící skupení členů ze své praxe: „Za zmínku
ve firmě, ale také jako jednotliví členo- stojí třeba Hustopeče. Malé město, kde
vé, a to pod křídly jeho regionální or- díky anonymnímu členství působíme již
ganizace. Tam, kde tato možnost byla ve čtyřech firmách. Zde je vidět, jak se
využita, byl zaměstnavatel následně RP tato myšlenka mezi lidmi stále více šíří.
OS KOVO informován o tom, že v jeho Zaměstnanci si v určitém regionu mezi
podniku působí odborová organizace, sebou sdělí, co je jejím obsahem a co jim
ale jména jejích členů nebyla z důvodu může přinést, a poté to má vzestupnou
jejich ochrany odhalena.
tendenci.“
Po letech stagnace zájmu zaměstnanVše začalo na jihu Moravy
ců strojírenských firem o členství v odS myšlenkou zavedení anonymního borech, pramenící i z obav z možných
členství mezi prvními přišli na Regionál- represí, zaznamenává OS KOVO nyní
ním pracovišti OS KOVO Jihomoravské- opět nárůst členské základny. Úspěšně
ho kraje v Brně. „U nás vznikla možnost se tak děje například i na jihu Čech. Ale
anonymního členství již v roce 2012, ale nejenom tam. Lidé si pod tíhou svého
to ještě podobná forma členství neby- často slabého postavení na trhu práce
la upravena ve stanovách. Vzhledem začínají uvědomovat, že odbory jsou
k rostoucímu zájmu se tak ale stalo už v současnosti jedinou silou, která dokána VI. sjezdu OS KOVO v roce 2013, který že prosazovat jejich zájmy a účinně hájit
schválil i příslušné změny stanov svazu,“ jejich práva u zaměstnavatelů. Svým člevzpomíná na uvádění seskupení členů do nům navíc poskytují řadu nezanedbatelMgr. Jiří Grim patří k prvním průkopníkům
anonymního členství v odborech
praxe Mgr. Jiří Grim, vedoucí RP Brno.
ných výhod.
		
(as)

10 | KOVÁK číslo 15/2017 | 4. září | Volný cyklus

Po stopách českého technického umu

Vojenské technické muzeum v Lešanech
Lešanské Vojenské technické muzeum se nachází v prostoru bývalých dělostřeleckých kasáren. Kasárenské objekty
byly v únoru 1995 přiděleny Historickému ústavu Armády České republiky. Už v roce 1996 v nich byla otevřena muzejní
expozice, zatím pouze formou instalovaného depozitáře.
Před půl devátou, kdy se VTM Lešany otevírá, se již
před vstupní branou shromažďují první návštěvníci

K základům expozice, které se vytvářely v letech 1996 až 1999, se postupně
budovala v jednotlivých halách rozměrná diorámata, která přibližují jednotlivé
etapy ve vývoji československé
armády od roku 1918 a v chronologické zkratce také zachycují
nejdůležitější historické události
v našich dějinách, zatím do roku
1962.
V současné době expozici tvoří
více než 700 historických tanků,
kanonů, motocyklů, obrněných,
nákladních a osobních vojenských vozidel, raketová technika,
spojovací a ženijní prostředky
a logistický materiál z období od
roku 1890 až do současnosti.
Sbírky jsou široké veřejnosti
prezentovány v deseti halách,
pod šesti přístřešky a na volném
prostranství. Rozsahem a složením
svých sbírek se toto muzeum řadí mezi
nejvýznamnější evropské instituce svého druhu. Unikátní je zejména sbírka
československých vojenských doprav-

Období před II. světovou válkou připomíná i tento tank Škoda LT vz. 35

Bez této technické hračky si dnes
ženisté už vůbec nedovedou
představit své fungování

Prototyp československého
tanku T 72 M4CZ MODERNA

ních prostředků (tanků, motocyklů, nákladních a velitelských automobilů) z období let 1918 až 1939 a kolekce kanonů
systému Škoda. I ony jsou názorným do-

rokem jsou sbírky muzea doplňovány
o nové přírůstky a velká péče je také věnována jejich restaurování do původního stavu.
Během jarního zahájení výstavní sezony probíhají v muzejní aréně akce s prezentací
historické techniky v pohybu.
Největší událostí roku bývají
tzv. Tankové dny. Letos se konaly 2. září.
A na závěr ještě několik
užitečných informací: Mu‑
zeum je otevřeno od června do září. Během prázdnin
každý den kromě pondělí od
9.30 do 17.30 hod., v červnu
a v září pouze v sobotu a v neděli od 9.30 do 17.30 hod. Prohlídka muzea trvá přibližně
Záběr z Tankového dne
dvě hodiny, a co je pro něktekumentem vyspělosti našeho průmys- ré návštěvníky velmi důležité – vstup
lu. Z období studené války patří mezi do muzea je zdarma. Náš tip: v sobotu
jedinečné exponáty raketová technika 27. září se v Lešanech uskuteční Děta také tanky (jak z výzbroje Varšavské ský den.
smlouvy, tak z výzbroje NATO). Každým 		
-rud- , foto: autor a VHÚ

Na transportér LT 65 mnozí ještě pamatují…

Zaujme určitě i prototyp obojživelníku
Škoda MOŽ 2 z roku 1951
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Potěšení
každý den
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Správné znění tajenky z čísla 13: Příjemné prožití dovolené přeje redakce. Správně luštila a potřebné štěstí při losování
měla Ivana Teplá z Loun. Blahopřejeme! Dostane výhru od vydavatelství Enigma, které připravuje naši křížovku. Je také vydavatelem časopisu Křížovky pro každého (další čísla vycházejí 12. a 26. září). Na tajenku z tohoto čísla čekáme do 6. září 2017 na
doručovací adrese redakce nebo na e-mailu: novakova.miloslava@cmkos.cz.

