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Kdo sabotuje sociální
dialog na úrovni odvětví

Společné foto účastníků jednání

Zámek Štiřín:

Češi a Slováci společně řešili problémy doby
Ve čtvrtek 30. března 2017 se uskutečnilo na zámku Štiřín v Kamenici u Prahy 2. společné zasedání Rad hospodářské
a sociální dohody České a Slovenské republiky. První se uskutečnilo v září 2015 v Bratislavě, na zámku Štiřín se tak konala premiéra na území ČR. Kromě českého předsedy vlády Bohuslava Sobotky se jednání zúčastnili další členové české
a slovenské vlády, zástupci zaměstnavatelských svazů a představitelé odborových organizací z obou zemí.
Mezi hlavní témata jednání patřila
podoba evropského pilíře sociálních
práv, návrh na revizi směrnice EU o vy-

pokračování na str. 2

sílání pracovníků, otázky úrovně mezd
českých a slovenských zaměstnanců
v rámci evropského kontextu, budoucnost práce v souvislosti s nástupem digitální ekonomiky
a v neposlední řadě úroveň sociálního dialogu v obou státech.
Smyslem těchto jednání je
společně posoudit výzvy, které
vyplývají z vývoje v EU, a pokusit se k nim najít společné odpovědi.
Česká a slovenská tripartita
mají na řadu problémů velmi
podobné názory a oba státy je
chtějí v EU také společně pro-

sazovat. A to ať už jde o odbourávání
existujících velkých nerovností mezi
starými a novými členskými státy v oblasti odměňování zaměstnanců, tak
také v případě směrnice Evropské komise o nových pravidlech vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb.
Evropský pilíř sociálních práv
Shoda názorů byla potvrzena i na
tiskové konferenci. Ministryně práce
a sociálních věcí Michaela Marksová na
ní uvedla: „Na úseku sociální politiky
se velmi úzce koordinujeme. Oba státy jsou pro to, aby sociální práva byla
stejná pro všechny, aby nevznikala
pokračování na str. 3

Podrobnosti k naší nové soutěži najdete na str. 13

Zaměstnanci v Koito Žatec

si polepší – díky odborům
   Stane se tak na základě skutečnosti,
že 27. 3. 2017 došlo mezi  ZO OS KOVO
Koito Žatec a zaměstnavatelem Koito
Czech s.r.o. Žatec k dohodě o navýšení platů pro rok 2017 a podpisu nové
kolektivní smlouvy. Z nově vyjednané-

ho mzdového předpisu vyplývá
nárůst mezd u dělnických pozic v průměru o 7,2 % (nejméně
o 6,7 %) a v nedělnických profesích
pak v průměru o 6,3 % (minimálně
o 5,4 %).
pokračování na str. 2

Japonská skupina Koito
v Žatci působí od roku 2001
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Zaměstnanci v Koito Žatec si polepší – díky odborům

Došlo také k vylepšení některých stávajících benefitů. Například příspěvek na
dětské tábory se zvýšil z 500 na 650 Kč,
novinkou je to, že při odchodu do starobního důchodu obdrží zaměstnanec
za každý odpracovaný rok tisíc korun až
do výše 20 000. Zvýšil se také příspěvek
zaměstnavatele na penzijní připojištění.
Pro toho, kdo v závodě pracuje déle než
5 let, jsou to 3 % ze základní mzdy a flexibilní složky v daném měsíci.
Podnik je dceřinou společností japonského nadnárodního koncernu Koito
Manufacturing Ltd. Skupina Koito zaujímá celosvětově pětinu trhu se světlomety pro automobilový průmysl a je jedničkou v tomto oboru. Na různých místech
světa zaměstnává kolem 23 000 lidí.
V žateckém závodě, který byl založen
v roce 2001, pracuje kolem 900 zaměstnanců a z výrobních linek sjíždějí přední
světlomety pro automobilky Toyota, Nissan, Suzuki, Renault, Daimler, Bentley,
Volvo, Land Rover, Porsche, Audi, TPCA.  
Při kolektivním vyjednávání ještě loni
pomáhalo Regionální pracoviště OS
KOVO v Ústí nad Labem, letos vyjedná-

vali poprvé samostatně. Vyjednávací
tým tvořili předseda ZO Jiří Holubička
a hospodář Lukáš Jeřábek. RP požádali
pouze o výpočet zisku firmy.
To, že kolegové v žateckém Koito odvádějí dobrou práci, nedokládá jen výsledek jejich nejnovějšího vyjednávání se
zaměstnavatelem. Když jejich ZO v roce
2014 vznikala, měla sedm členů, kteří se
nebáli a šli do toho. Dnes jimi založená
organizace čítá 140 členů. Jen v březnu
vstoupilo dalších 12 lidí, aby podpořili
odbory právě při kolektivním vyjednávání. Povědomí o významu odborů se
nešíří jen mezi zaměstnanci. Uznává je
i zaměstnavatel. Od ledna poskytl ZO
místnost s nezbytným vybavením pro
její potřeby. Je to podle předsedy jen
malá buňka, ale znamená mnoho, protože předtím nebylo vůbec nic. Když se
předsedy Holubičky ptám, čeho si z toho,
co se podařilo vyjednat, nejvíce cení, odpověď zní: „Nejvíc? Asi těch dosažených
procent. Letošní výsledky kolektivního
vyjednávání ovšem celkově považujeme
zatím za svůj největší úspěch.“ A jak na
to reagují lidé? „Gratulují nám. Tedy ti, co

Předseda Holubička v místnosti, kterou
zaměstnavatel poskytl pro práci odborů

to vědí, protože zaměstnavatel zvýšení
mezd samozřejmě neprezentuje tak, že
k němu došlo na základě jednání s odborovou organizací. To jim musíme říkat
my. Kolektivní smlouvu, nový mzdový
předpis i nový motivační program jsme
umístili na webové stránky naší základní
organizace a zveřejnili jsme informace
také na facebooku. A rozesíláme maily
zaměstnancům, aby to šířili dále. Výbor
ZO doufá, že se členská základna díky
úspěšnému kolektivnímu vyjednávání
rozroste o další členy.“  
   (fav)

Zmocněncem opět Jan Švec

Také v Praze se volilo

Jihočeským zmocněncem OS KOVO zůstává Jan Švec, který na
tento post kvůli svým odlišným názorům na některé otázky v řízení svazu rezignoval v závěru loňského roku. Rozhodl o tom těsný
výsledek tajného hlasování na krajské konferenci v Českých Budějovicích. Té se 4. 4. vedle funkcionářů z regionu zúčastnili i místopředsedové OS KOVO Libor Dvořák a Tomáš Valášek.
Jan Švec tak zůstává nadále také v čele jihočeské Rady OS KOVO,
jejímiž dalšími členy jsou Jiří Řihout, předseda ZO OS KOVO v Jihostroji Velešín, a František Veselý z Kovosvitu v Sezimově Ústí.
Čtvrtým členem rady se stal Jan Janoušek z českobudějovické společnosti Motor Jikov. „Odbory jsou jedinou organizací, která dokáže účinně hájit zájmy a práva zaměstnanců. Ta jsou často velmi
hrubým způsobem pošlapávána. Důvěra, kterou jsem získal, mě
samozřejmě těší, ale současně i zavazuje k tomu, abych ve své
práci pokračoval s ještě větším nasazením,“ uvedl Švec po svém
znovuzvolení. 					
(red)

Konference KS OS KOVO Praha a Středočeský kraj, která se konala
4. 4. Praze, se zabývala zejména přípravou na VII. sjezd svazu. Na
jednání proběhla volba delegátů (3 za Prahu, 8 za SČK), kteří vedle
delegátů vyplývajících ze stanov budou oba regiony zastupovat na
VII. sjezdu. U počtu zástupců jednotlivých sdružení v Radě OS KOVO
konference doporučila vycházet
z klíče 1 na dovršených 1 500 členů, v případě složení výkonného
vedení se vyslovila pro variantu
1 + 3. Na kandidátku pro volbu
předsedy svazu pak delegáti konference doporučili nominovat
Jaroslava Součka. Ten se jednání
osobně zúčastnil a vystoupil na
něm s informacemi k aktuálnímu
dění v odborech a ve společnosti.
text a foto: fav
Z jednání konference KS v Praze

Stávka v Mitasu Zlín

I po stávce nejasno

Výstražná stávka ve zlínském závodě společnosti Mitas bude
11. dubna a bude trvat dvě hodiny. Uskuteční se od 12:45 do 14:45
a zapojí se do ní všechny provozy. Kováku to řekl předseda tamní
ZO OS ECHO Vladislav Jandásek. V průběhu protestní akce je naplánován meeting stávkujících zaměstnanců. Zaměstnavatel jeho konání z údajně bezpečnostních důvodu odmítl povolit uvnitř areá‑
lu podniku. Proto se uskuteční na jiném místě v jeho blízkosti. Odbory chtějí vyšší mzdy. Mitas vyrábí hlavně zemědělské a průmyslové pneumatiky.
Stávková pohotovost v závodu trvá již od 10. března. Odboráři
chtěli vyhlásit výstražnou stávku 6. dubna, termín však posunuli kvůli stávce dopravců. Odbory již delší dobu požadují zvýšení
mezd, dosud se však s vedením společnosti nedohodly. Další
jednání je naplánováno na 20. dubna. Více informací najdete na
http://www.oskovo.cz/aktuality/. 			
(fav)

Celostátně plánovaná stávka řidičů autobusů nakonec 6. dubna výrazněji zasáhla jen jižní Moravu, Olomoucký kraj a Českou
Lípu v Libereckém kraji. V dalších krajích byla podpora stávky
spíše symbolická. Odborový svaz dopravy vyhlásil stávku kvůli nedodržování vládního nařízení z konce loňského roku. To
dopravcům uložilo od 1. ledna zvýšit mzdy řidičů z dřívějších
71,60 Kč na hodinu na 98,10 Kč. Z 50 korun na hodinu na 88 korun se zvýšil příplatek za čekání mezi jízdami a nově byl zaveden
příplatek za náročné pracovní prostředí ve výši 6,60 Kč za hodinu. Nařízení nebylo akceptováno všude, některé kraje argumentovaly, že nemají potřebné prostředky, a apelovaly na vládu,
ať pošle peníze na to, co nařídila, a vyřeší odměňování řidičů
systémově. Den před stávkou vláda uvolnila ze svých rezerv na
platy řidičů 420 milionů korun. To je zhruba polovina ročního
požadavku krajů. Co bude pak, není jasné. 		
(red)
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Zámek Štiřín: Češi a Slováci společně řešili problémy doby

Tiskové konference se vedle zástupců vlád ČR a SR zúčastnili také představitelé
odborů a hlavních zaměstnavatelských sdružení z obou států
Dva hlavní aktéři očekávané tiskové konference
právě přicházejí: ministryně práce a sociálních
věcí ČR Michaela Marksová a ministr práce,
sociálních věcí a rodiny SR Ján Richter

dvourychlostní Evropa, aby se do evropského pilíře sociálních práv musely zapojit úplně všechny členské státy
a nebylo to rozděleno na eurozónu a na
zbytek Evropy.“   Ministr práce, sociálních věcí a rodiny Ján Richter její sdělení
doplnil: „Čím více sociálních práv bude
zakotveno v evropském pilíři, tím bude
Evropa sociálnější, včetně jednotlivých
členských zemí. Tady je mezi námi absolutní shoda.“
Za dlouhodobě důležitou otázku v záležitosti evropského pilíře sociálních
práv tripartity z obou států považují
snižování chudoby. Evropský pilíř sociálních práv bude podle nich smysluplný,
pokud bude snižovat sociální a ekonomické nerovnosti napříč společenskými
skupinami a napříč Evropou. K odstraňování nerovností, jak zaznělo na tiskové konferenci, by měly přispět nadná-

rodní koncerny, které působí v různých
státech EU. Ján Richter: „Nevidím žádný
důvod, proč by měl mít zaměstnanec
Volkswagenu ve Wolfsburgu čtyřnásobně vyšší plat než zaměstnanec v mladoboleslavské Škodovce nebo v bratislavském Volkswagenu. Naopak, právě zde
vidím velmi velký prostor, aby se v kontextu rovnosti platy neoddalovaly, ale
naopak sbližovaly, a jsem přesvědčený,
že jsou k tomu ekonomické i jiné důvody.“ Tento proces narovnávání mezd
bude ovšem vyžadovat i určitou solidaritu původních zemí EU se zaměstnanci v zemích nových. To potvrdilo i další
téma, o kterém se hovořilo.
Vysílání pracovníků v EU
V březnu 2016 předložila Evropská
komise Radě a Evropskému parlamentu návrh na revizi směrnice o vysílání
pracovníků v rámci poskytování služeb.
Stal se z toho vážný problém, který rozdělil EU na dvě části: na staré země EU

Neformální atmosféru setkání dokumentuje i tento snímek
představitelů vlád obou zemí po skončeném jednání

a nové země EU. Už 11 zemí směrnici vystavilo tzv. žlutou kartu. I kvůli tomu, jak
ji některé země začaly aplikovat v sektoru dopravy. Přestaly rozlišovat, co jsou
služební pracovní cesty a co je vysílání
pracovníků. ČR i SR se podobný přístup
nelíbí a podobně jako jiní žádají revizi
směrnice. Ministryně Marksová k tomu
před novináři řekla: „Iniciujeme jednání se zástupci Evropské komise, a to
s ohledem na praktiky, které Německo,
Francie a nyní i Rakousko uplatňují vůči
našim zaměstnancům, zejména vůči
řidičům. Chceme o věci mluvit, hledat
řešení, ale kdyby to jinak nešlo, jsme
připravení případně i konat a oplatit jim
stejnou mincí. Třeba když by rakouský
řidič kamionu překročil naše hranice,
tak po něm žádat to samé, co oni chtějí
po tom našem.“  Jak ČR, tak SR si nepřejí,
aby to došlo tak daleko, a upřednostňují
rozumný dialog, který by vedl k přijatelnému kompromisnímu řešení.
4. průmyslová revoluce
Podobné názory mají tripartity obou
států i na digitální ekonomiku. Jde o výzvu, na kterou je třeba se připravit i v rámci sociálního dialogu, žádný ze sociálních
partnerů nemůže být vynechán. Důvod,
proč se na zasedání probírala témata,
která vlády obou států a jejich sociální
a hospodářští partneři považují za nejvíce aktuální pro rozvoj digitální agendy. Hovořilo se o čtvrté průmyslové
revoluci, eGovernmentu, čili kontaktu
občanů se státem, sdílené ekonomice,
ochraně dat a jejich volném toku, aby
nikdo nebyl znevýhodněn. Musíme se
už dnes rovněž zabývat tím, jaký dopad
bude mít robotizace a digitalizace na
pracovní trh, na vzdělávací systémy či
kdo bude platit daně a sociální pojištění,
pokračování na str. 4
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když bude výroba robotizována. Není to
opravdu otázka vzdálené budoucnosti.
Podle prognózy OECD bude v příštích
dvaceti letech až 12 % pracovních sil
ohroženo nebo bude muset minimálně
projít rekvalifikační změnou, která vyplyne z nových technologií a digitalizace.
V zemích, jako jsou ČR a SR, kde značnou roli hraje automobilový průmysl, to
bude ještě víc, protože automobilky digitalizují už nyní. Jak na tiskové konferenci
uvedl slovenský ministr Richter, např.
v karosárně bratislavského Volkswagenu, která zaměstnávala 1 200 zaměstnanců, po nasazení několika set robotů
pracuje už jen desetina původního počtu zaměstnanců.
V debatě na téma stavu sociálního dia‑
logu premiér Bohuslav Sobotka připomněl, že od nástupu jeho vlády v roce
2014 se podařilo velmi zintenzivnit spolupráci se zaměstnavateli a odbory. Vláda s nimi pravidelně projednává významné návrhy zákonů a dalších opatření.

OS KOVO na jednání na zámku Štiřín
zastupoval jeho předseda Jaroslav Souček. Kovák se ho zeptal, jak hodnotí
průběh jednání, a to zejména pokud jde
o budování pilíře sociálních práv v EU.
„ČR a SR jsou zde ve shodě. Otázkou
je, zda se shoda najde i v rámci Visegrádské čtyřky, protože tam je přístup
některých vlád poněkud odlišný. U nás,
ať už jde o odbory, zaměstnavatele
a vlády, to není
problém. Evropa,
která se snaží udržet tradici sociálního státu, je pro
nás jako zaměstnance dobrá. Samozřejmě je potřeba věci v rámci
sociálního dialogu
Také předseda OS
diskutovat se zaKOVO Jaroslav Souček
městnavateli, aby
potvrdil, že na česko-slovenském jednání
nedošlo ke konpanovala velká shoda
frontacím.“

Jde o to, že podmínky v Evropě nejsou
všude stejné. Pokud jde o mzdy, mezi starými a novými členskými státy je tu propast. Vypadá to tak, jako by právě v této
oblasti neexistovala jedna, ale hned několik Evrop…
„Evropa je prostě už nyní vícerychlostní. Kdo si to nechce přiznat, odmítá realitu. Problém spočívá v tom, že západní
Evropa se před více než 25 lety rozhodla, a to nikoli z nějaké lásky k nám, ale
z ekonomických důvodů, rozšířit Evropskou unii. Aby měla odbytiště svých výrobků, udržela životní úroveň svých občanů a – řekněme to otevřeně – aby také
měla zdroje levné pracovní síly. My nyní
zápasíme s důsledky, které to přineslo.
Zabýváme se tím sice až po 27 letech,
ovšem i právě proto jsou nyní rozdíly tak
markantní.   Samozřejmě, že obyvatele
zemí střední a východní Evropy dosavadní stav stále více znepokojuje a logicky se dožadují, aby se jejich situace
změnila.“
                     Text a foto: fav

I v Budapešti o sociální konvergenci v EU
V Budapešti se ve dnech
27.–29. března uskutečnilo zasedání východního
regionu industriAll Europe (IE). Zastoupena je
v něm i ČR. Vedle obvyklé agendy, jakou je výměna informací o situaci v jednotlivých
členských zemích, se účastníci zabývali
zejména otázkou sociální konvergence
v EU. Význam jednání podtrhla i účast
generálního tajemníka IE Luce Triangla.
Ten ve svém vystoupení uvedl, že sociální konvergence dosud neprobíhá tak,
jak by měla. EU na jedné straně vytváří
jednotný hospodářský trh, na té druhé
si však pracovníci konkurují a vzájemně
se ohrožují. To je třeba změnit. EU podle
jeho slov nyní konečně odborům začíná
naslouchat. Na svém římském summitu
přijala deklaraci, která obsahuje i pasáže týkající se sociální Evropy. Ty však
nebude lehké realizovat. Nejde totiž jen
o stejnou mzdu za stejnou práci, ale
i o solidaritu odborů v EU. Jde o záležitost, která přesahuje hranice, a není ji
tudíž možné řešit jen v rámci kolektivních vyjednávání v jednotlivých státech.
To během jednání zdůraznil i předseda
OS KOVO Jaroslav Souček: „Samotné kolektivní vyjednávání nás v této věci nespasí. Pokud mzdy svážeme jen s inflací
a růstem produktivity, nepřiblížíme se
nikdy. Když se začalo investovat do zemí
střední a východní Evropy, rostla v nich
produktivita o desítky procent, součas-

ně ale docházelo k regulaci mezd. Naše
mzdy jsou nyní 3x až 4x nižší než ve starých zemích EU. Pokud nebude Evropa
schopná harmonizovat mzdy a pokud
nedojde i k harmonizaci daní, budeme
srovnávat nesrovnatelné. Navíc firmy
jsou v zahraničních rukou. Jejich managementy musí respektovat nařízení mateřských firem a podle toho pak vypadá
KV. Jde o to, co mateřské společnosti povolí dceřiným společnostem.“

Jaroslav Souček na zasedání zmínil, že
kampaň „Konec levné práce v ČR“ pomáhá v jednotlivých odvětvích konečně
mzdy zvyšovat. I proto by na evropské
úrovni mělo dojít ke zvyšování minimálních mezd. Některé země v tom mají
dobrou tradici. V ČR tomu tak není. Minimální mzda je kolem 400 eur, zatímco sousední Německo má 1 450 a Rakousko kolem 1 750 eur. A to je rozdíl,
který nelze překonat jen kolektivním vyjednáváním.  
Na národní úrovni to bude vyžadovat zvýšenou aktivitu, na té evropské je
pak třeba prosazovat společná schůdná
opatření. Dnes i v případě migrace. Jaroslav Souček: „Nemůžeme suplovat práci
vlád a EU. Pokud migrace bude nabou-

rávat pracovní trh, tak je třeba apelovat
na vlády. Jde o záležitost, která přesahuje odborové možnosti.“
Vzájemná solidarita odborů přitom
má klíčový význam. Luc Triangle zdůraznil, že IE si nepřeje, aby v EU byly různé
kategorie zaměstnanců, ale o to se musí
zasadit především oni sami. Jinými slovy: Aby odbory mohly působit na politiku, je třeba posílit jejich roli. Vzájemná
solidarita a podpora je podle Triangla
nutná i v případech, jako je např. brexit.
„Musíme zůstat jednotní a vzájemně
se posílit. Chceme garantovat ochranu
práv pracujících, zástupců v ERZ a sociální dialog. Je tu nebezpečí, aby se Velká
Británie vzhledem k možnému omezení
práv pracujících nestala konkurenčním
rájem vůči EU. Na to by doplatili zaměstnanci v celé EU. Doufáme, že přinutíme
politiky nastoupit správnou cestu.“
Svět se mění a to má různé dopady.
Pokračující globalizace může přinést
kladné věci, ale i negativa. Některé země
v důsledku nárůstu konkurence čelí tlakům na zaměstnanost a pracovní místa.
Mnoho lidí se kvůli dopadům globalizace cítí být vyloučeno ze společnosti. Také
obchodní politika byla dnes přenesena
na evropskou úroveň a vliv jednotlivých
států v tomto směru klesá. IE není proti
obchodu, protože ten znamená pracovní místa. Jde ale o to, aby šlo o spravedlivý obchod. Smlouvy, které EU uzavírá,
musí proto, jak zaznělo i v Budapešti,
nutně obsahovat sociální aspekty.   (red)
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Daňová odpovědna | Jindra Plesníková, specialistka úseku odborové politiky OS KOVO

Zdanění vedlejších příjmů
Mimo hlavní zaměstnání jsem měla ještě další příjem z pronájmu, který byl za rok 2016 ve výši
8 500 Kč, a dvě dohody o provedení práce. Již jsem si podala daňové přiznání právě kvůli příjmům
z pronájmu, ale teď mi doručili ještě potvrzení o sražené dani za dohody o provedení práce. Musím
změnit původní daňové přiznání, když jsem tento příjem nepřiznala?			
K. Z., Mělník
Nic takové dělat nemusíte. Pokud odměna z těchto dohod
nepřesáhla v kalen-

dářním měsíci částku 10 000 Kč, byla
zdaněna srážkovou daní. Zde je na poplatníkovi, zda se rozhodne zahrnout
tyto příjmy do svého daňového přiznání.

Není to ale povinnost, a navíc by to ve
vašem případě ani nepřineslo žádný finanční efekt.

Sociální zabezpečení | Ing. Marcela Hříbalová, úsek odborové politiky OS KOVO

Vyloučené doby pro starobní důchod
Chtěl bych si požádat o řádný starobní důchod. Doslechl jsem se, že výši důchodu ovlivňují tzv. vyloučené
doby, ale že se v některých případech krátí. Jedná se například o dobu studia? Stanislav B., Poděbrady
Nejprve si stručně
připomeňme způsob
výpočtu výše řádného starobního důchodu. Starobní důchod
se skládá ze základní
výměry a procentní výměry. Základní výměra důchodu činí 9 % průměrné mzdy.
Výše procentní výměry starobního důchodu se stanoví procentní sazbou z výpočtového základu podle doby pojištění
získané do vzniku nároku na tento důchod. Činí za každý celý rok doby pojištění získané do vzniku nároku na
tento důchod 1,5 % výpočtového základu měsíčně.
Výpočtový základ se získá redukcí
osobního vyměřovacího základu, jehož
výše vyplývá z výdělků pojištěnce získaných v rozhodném období a zvýšených
koeficienty zohledňujícími růst průměrné mzdy v jednotlivých letech rozhodného období.
Vedle dob pojištění figurují ve výpočtu
procentní výměry náhradní doby pojištění. Které to jsou, určuje taxativně zákon o důchodovém pojištění. Do doby
pojištění se započítávají náhradní doby
pojištění pouze v rozsahu 80 %. Výjimkou jsou náhradní doby vojenské služby,
péče o dítě do čtyř let a péče o závislé
osoby, které se započítávají 100 %.
Pro výši procentní výměry důchodu
jsou kromě dob pojištění a náhradních dob pojištění důležité též tzv.
vyloučené doby. Ve většině případů
je vyloučenou dobou doba pracovní

neschopnosti. Vyloučené doby zabraňují „rozmělnění“ výdělků při výpo‑
čtu důchodu. Za tyto doby nenáleží
výdělek, a aby nedošlo při výpočtu ke
snížení důchodu, zkracuje se o vyloučené doby rozhodné období.
V souladu se zákonem o důchodovém pojištění jsou vyloučenými dobami doby:
dočasné pracovní neschopnosti, kterou si pojištěnec nezpůsobil úmyslně,
karantény,
po které trvala potřeba ošetřování
nebo péče o dítě ve věku do 10 let
nebo jiného člena domácnosti podle
zvláštního právního předpisu, nejvýše
však v rozsahu prvních 9 kalendářních
dnů potřeby ošetřování nebo péče,
popřípadě prvních 16 kalendářních
dnů, jde-li o osamělého zaměstnance,
který má v péči aspoň jedno dítě ve
věku do 16 let, které neukončilo povinnou školní docházku,
pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, popřípadě plného invalidního důchodu, nebo pobírání starobního důchodu,
po které pojištěnec byl poplatníkem
pojistného na pojištění, nelze-li zjistit
výši jeho vyměřovacích základů,
výkonu vojenské služby v ozbrojených
silách České republiky, pokud nejde
o vojáky z povolání a vojáky v další
službě a výkonu civilní služby,
účasti na pojištění osob pečujících
osobně o dítě ve věku do 4 let,

 časti na pojištění osob pečujících
ú
osobně o osobu mladší 10 let, která je
závislá na pomoci jiné osoby ve stupni
I (lehká závislost), nebo o osobu, která je závislá na pomoci jiné osoby ve
stupni II (středně těžká závislost) nebo
stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost), pokud spolu žijí
v domácnosti; podmínka domácnosti
se nevyžaduje, jde-li o blízkou osobu,
soustavné přípravy na budoucí povolání studiem na střední nebo vysoké
škole v České republice, a to po dobu
prvních 6 let tohoto studia po dosažení věku 18 let,
vedení v evidenci Úřadu práce České
republiky v rozsahu, ve kterém je započítávána jako náhradní doba pojištění,
účasti osob, kterým je poskytována
zvláštní ochrana a pomoc na základě
zákona upravujícího zvláštní ochranu
svědka,
teoretické a praktické přípravy pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost osoby se zdravotním postižením,
ode dne přiznání důchodu do konce
roku přiznání důchodu a doby před
dosažením 18 let věku, jde-li o případy
uvedené v § 18 odst. 2,
za něž byly podle zákona o ochraně
zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů vyplaceny mzdové nároky v nižší částce, než náležely,
za něž nebyla náhrada mzdy, platu
nebo jiného příjmu započitatelného
do vyměřovacího základu pro stanopokračování na str. 6
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vení pojistného podle zvláštního zákona přiznána soudem,
pobírání starobní penze na určenou
dobu, doživotní penze nebo penze
na přesně stanovenou dobu s přesně
stanovenou výší, do dosažení věku potřebného pro vznik nároku na starobní důchod (tzv. předdůchod).
A nyní k vašemu dotazu. Zákon o důchodovém pojištění skutečně obsahuje

ustanovení, podle kterého je ve dvou
případech počet kalendářních dnů omezen. Je zde v § 16 zákona uvedeno, že činí-li součet vyloučených dob uvedených
v odstavci 4 větě druhé písm. f) a h) více
než 1825 kalendářních dnů, omezí se
počet těchto vyloučených dob nad
1825 kalendářních dnů na jednu polovinu. Pod těmito písmeny se skrývá
doba soustavné přípravy na budoucí
povolání studiem na střední nebo vyso-

ké škole v České republice, a to po dobu
prvních 6 let tohoto studia po dosažení
věku 18 let a dále teoretické a praktické přípravy pro zaměstnání nebo jinou
výdělečnou činnost osoby se zdravotním postižením. Je ale třeba zdůraznit,
že doba studia nad 18 let věku se od
1. 1. 2010 již pro výpočet starobního
důchodu nehodnotí jako náhradní
doba, a tedy ani jako doba vyloučená.

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

Lze
reklamovat
i dodané
rostliny?důchodu
Souběh
podpory
a starobního
Zakoupil jsem sazenice křovin a stromků i trvalek. Od dodavatele mi zboží došlo za 10 dnů, květiny
byly uschlé a jejich kořeny nahnilé. O nic lépe na tom nebyly ani sazenice křovin a stromky. Jsou to
očividně nekvalitní výpěstky a neodborně zabalené v igelitu a asi dost dlouho. Na rostlinách hned
po rozbalení bylo vidět, že pokud vůbec zakoření a porostou, půjde o neduživé a nekvalitní stromky,
keře či květiny. Mám perfektní zahradu a něco takového bych do ní nenasadil. Objednával jsem si
sadbu, ale u jiných dodavatelů, již dříve, a byl jsem vždy spokojen. Nikdy jsem nereklamoval. Lze tak
učinit a jak to udělat? Mám nárok na úhradu nákladů, které budu mít se zpětným zasláním balíku
rostlin dodavateli? Děkuji za radu.
			
J. K., Vyškov
Ano, reklamovat lze i rostliny, a to
ať květiny, sadbu zeleniny, ovocné či
okrasné keře, stromy. Reklamace zboží
se řídí příslušným ustanovením občanského  zákoníku a zákonem na ochranu
spotřebitele – viz www.zakonyprolidi.cz.
Přečtěte si také reklamační podmínky
každého prodejce a všeobecné obchodní podmínky. Obojí musí být v souladu
s platnou právní úpravou. Pokud by byly
v rozporu se zákonem, můžete na tuto
skutečnost upozornit příslušné dohledové orgány, můžete se poradit s některou organizací na ochranu spotřebitele,
kde najdete odborníky v této oblasti,
kteří vám rádi pomohou ve vaší konkrétní situaci.
Objednané rostliny či rostliny zakoupené v kamenném obchodě má každý
zákazník právo reklamovat. Pokud nakupuje přes internet, telefon či písemně
pomocí katalogu, má právo do 14 dnů
od smlouvy bez udání důvodu odstoupit. Prodejce garantuje kvalitu nejen dodaného zboží – sadby či jiných rostlin, ale
i kvalitu růstu. U internetového obchodu
odpovídá i za to, když např. kvůli špatnému zabalení zásilky vznikne při přepravě na zboží poškození nebo když např.
předpřipravené rostliny v obale zahnívají. Krátce řečeno, zákazník musí obdržet
kvalitní, správně vzrostlou a nepoškozenou zásilku objednaných rostlin.
V případě, že tomu tak není, rostliny
jsou neduživé, malého vzrůstu, poškozené hnilobou, ulámané nebo bylo za-

sláno jiné zboží, máte právo je reklamovat nebo od smlouvy odstoupit. Totéž
platí, i pokud zakoupené zboží, tj. rostlinu, zasadíte a tato neroste, tak jak by
měla, i když je správně ošetřována. Na
veškerý rostlinný materiál (mimo rostliny s krátkou vegetační dobou – např.
přísadu zeleniny) musí být poskytnuta
záruka dle občanského zákoníku 24 měsíců ode dne dodání.

Některé vady či poškození rostlin nelze
reklamovat, např. jde-li o rostlinu, která
odumřela v důsledku špatné či nedokonalé péče o ni. Jako je špatné hnojení,
silný postřik, nedostatečná zálivka, ne-

odborné tvarování, zničení škůdci. Nelze
ji reklamovat ani tehdy, pokud došlo ke
zničení rostliny např. vandaly nebo samotným zákazníkem či zvířetem – např.
zlomení stromku, okus zvěří.  Reklamace vám nebude uznána ani v případě,
že rostliny budou poškozené přírodními
živly (silný vítr, krupobití, nadměrný déšť
či naopak sucho) a látkami škodlivého
charakteru (za větrného počasí provedený postřik sousedního pozemku – zde
by bylo nutno uplatnit škodu způsobenou na porostu u vlastníka sousedního
pozemku).
Prodejce je třeba kontaktovat telefonicky (ihned nebo co nejdříve). Většinou
vyžaduje potvrzení reklamace písemně
(za tímto účelem mívá na svých internetových stránkách umístěný reklamační
protokol či formulář), může požadovat
i vrácení reklamovaného zboží. Je třeba
se dohodnout přímo s prodejcem nebo
jeho reklamačním oddělením. Některý
prodejce může souhlasit s tím, že postačí
vadné či poškozené zboží vyfotit a zaslat
pouze fotografii – např. přes jeho e-mail.
Nezapomeňte přidat informaci o tom,
jaké řešení reklamace navrhujete. Pokud
je zboží poškozeno tak, že rostliny jsou
zničené, jedná se tzv. o neodstranitel‑
nou vadu. V tom případě máte možnost
požadovat výměnu konkrétní rostliny
za jinou, nepoškozenou, zdravou. Máte
právo na výměnu za rostlinu stejného druhu, barvy atd. Nemá-li prodejce
jinou rostlinu stejného druhu, máte
pokračování na str. 11
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Naše tipy, kam o Velikonocích
Velikonoce jsou nejvýznamnější křesťanský svátek. K tomuto jarnímu svátku patří i mnohé tradice a zvyky. Malovat vajíčka,
uplést si pomlázku, napéct velikonoční cukroví či beránka. Velikonoce přinášejí i řadu akcí, které se jindy nevidí. Přinášíme
pár tipů na některé z nich.

Jedním z tradičních míst velikonočních
trhů v Praze je Staroměstské náměstí

Praha: Trhy, kam se podíváš
Matka měst si Velikonoce vždy umí
užít s grácií. Všechna svá hlavní náměstí
zaplní zábavou a trhy.
Velikonoce jsou ale především křesťanský svátek. Pokud návštěvníci chtějí
zažít něco z tohoto šálku, přitom se i poučit a pokochat oko, mohou navštívit do
14. dubna kostel Nejsvětějšího Salvátora na Křižovnickém náměstí. Zde je totiž k vidění šest set let starý fragment
reliéfu zobrazujícího Ježíše Krista v Getsemanské zahradě z portálu někdejšího
dominikánského kostela sv. Klimenta,

který byl náhodně objeven v roce 2016
pod schodištěm jižní věže kostela Nejsvětějšího Salvátora. Podle odborníků
jde o nález mimořádné hodnoty.
Zažít pravou velikonoční náladu
uprostřed rušného velkoměsta umožní
i tradiční tržiště u stanice metra Anděl.
Návštěvníci si zde mohou zakoupit od
pomlázek přes květiny, kraslice a sortimenty na jejich zdobení až po šperky
či lákavé dobroty. Nejinak tomu bude
i na trzích na Václavském a Staroměstském náměstí. Denně se již od 1. až do
24. dubna vždy úderem 10. hodiny ote-

vírají již tradiční stánky se širokým výběrem velikonočního zboží. Najít si to své
můžete až do půlnočních hodin.
A jelikož je Praha opravdu činorodá,
další trhy hostí i Pražský hrad. Na náměstí sv. Jiří je až do 30. dubna každý
den připraveno předvádění tradičních
řemesel. Návštěvníci si mohou denně
od 9. do 19. hodiny vyzkoušet tradiční
um kovářů, dráteníků či si uplést pomlázku a ozdobit kraslice. O víkendech
je zajištěn doprovodný program, kde se
představí folklorní soubory v tradičních
krojích.
Praha 6 si pro milovníky historie připravila tradiční oslavy Velikonoc v Písecké bráně. Brána je bývalá součást barokního opevnění Prahy, známá častěji pod
názvem Mariánské hradby. Velikonoce
v tomto prostředí si určitě nenechte ujít.
Až do 24. dubna jsou zde k vidění, ale
především k vyzkoušení výroba tradičních ozdob, koncerty duchovních sborů,
výstavy fotografů i malířů či divadelní
představení pro dospělé i ty nejmenší. Písecká brána stojí nedaleko Bílkovy
vily, v ulici K Brusce, blízko stanice metra Hradčanská. Vstupy na všechny akce
jsou zdarma.
Táborská Galerie 140 připravila
zvláštní velikonoční výstavu

Dřevěné valašské městečko
v Rožnově pod Radhoštěm

Na Velikonoce se chystá i ostravská zoo

Ostrava: Na Velikonoce do zoo
Ke svátkům jara bezesporu patří i probouzení přírody z dlouhého spánku
a rození nového života. Své o tom ví i ostravská zoologická zahrada, která přesně na Velikonoční pondělí připravila akci
Velikonoce v zoo. Návštěvníci se mohou
těšit na jarní mláďata s komentovanou
prohlídkou celé zahrady. Pomlázku zde
doplní i zábava v podání Rádia Orion.
Brány zoologické zahrady se otevřou již
v osm hodin ráno.  

 ožnov pod Radhoštěm:
R
Velikonoce po valašsku
Pořádné Velikonoce z „gruntu“ si mohou zájemci užít i ve Valašském muzeu
v přírodě. Na Bílou sobotu totiž v místním Dřevěném městečku vypukne tradiční jarmark s řemeslnými ukázkami.
O tom, že to Valaši umí pořádně rozparádit, svědčí i program na Hod boží velikonoční a následující Červené pondělí.
Během obou dnů zde vypukne pravé
valašské veselí doprovázené přehlídkou

tradičních velikonočních zvyků, hudebními koncerty a vystoupením s cimbálovou muzikou, doplněné o folklorní tance
a lahodné dobroty. Akce startují vždy
v dopoledních hodinách.
Brno: Slavnosti na náměstí Svobody
Proslulé Velikonoční slavnosti opět ožily na náměstí Svobody v Brně. A to již po
osmé v řadě. Akce běží již od 7. dubna
a výletníci si ji jako každý rok opět chválí.
Konec trhů se datuje na 16. dubna.
pokračování na str. 8

8 | KOVÁK číslo 7/2017 | 10. dubna | Velikonoce

dokončení ze str. 7

V Brně k Velikonocům tradičně patří
vystoupení folklorních souborů

Jarní trhy nabízí přes čtyřicet stánků
nejrozmanitějšího sortimentu, zaměřeného především na zboží s velikonoční
tematikou. Návštěvníci mohou zakoupit
proutěné zboží, pomlázky, keramiku,
šperky, dekorační výrobky či velikonoční kraslice. Opomenuto není ani bohaté
občerstvení nebo vinařské výrobky. Příležitost pro prezentaci dostaly i neziskové organizace.
Samozřejmostí je bohatý doprovodný
program, během kterého se představí
především folklorní soubory, cimbálová
muzika a pro malé i velké bude v provozu velikonoční rukodělná dílna. Novinkou letošních trhů jsou informační panely mapující tradiční zvyky Velikonoc.
Velikonoční slavnosti pro vás připravuje Káveeska – Kulturní a vzdělávací
středisko městské části Brno-střed.
	Tábor: Potěšit oko do galerie
Tábor, historií nasáklé město, připravil
v Galerii 140 tradiční velikonoční výstavu. K vidění jsou až do 23. dubna kraslice
všeho druhu, stáří i použitých technik,
historické formy na beránky, v kterých
pekly ještě prababičky našich babiček,
či unikátní kalíšky na vejce. Samozřejmě

i mnoho dalšího, návštěvník zde nepřijde rozhodně zkrátka. Vstupné vyjde na
dvacet korun. A pokud by z té barevné
krásy návštěvníky lákalo něco liturgičtějšího či rádi zažili trošku historie, mohou
v Táboře vyrazit na procházku podzemními tunely z 15. století, navštívit expozici o husitech či si prohlédnout pravý
gotický sál. Od 9. do 17. hodiny je tak
možné si užít den plný výletů.
	Karlovy Vary:
Brány památek dokořán
Ani Karlovy Vary nezůstanou pozadu
s velikonočním veselím. V podobě trhů
rozkvetla Zeyerova ulice. Již od 8. dubna
zde probíhá prodej velikonočního a jarního zboží, který je denně doprovázen
různorodým kulturním programem.
A to vždy v čase od 15. do 18. hodiny.
Vystupují regionální kapely, folklorní
a divadelní soubory, děti z mateřských
a základních škol a pěvecké sbory.
Na Velikonoční pondělí je tradičně připraven koncert v kostele Nanebevstoupení Páně ve Staré Roli v rámci celorepublikové akce Brány památek dokořán,
kterou zaštiťuje Sdružení historických
sídel Čech, Moravy a Slezska.
	Plzeň: Ochutnejte pravý bochánek
Tradiční velikonoční trhy můžete navštívit na náměstí Republiky v Plzni. Běží
již od 10. dubna a kromě stánků s velikonočním zbožím je samozřejmě přichystán i doprovodný program. Trhy potrvají
až do 24. dubna. Bolevecká náves bude
Velikonoce hlavně slavit 12. a 13. dub-

Stejně jako jinde, i v Plzni si
přijdou na své milovníci mazanců

na. Tyto dva dny se návštěvníci vzdělají nejen ve velikonočních tradicích, ale
budou mít příležitost ochutnat i pravé
bochánky. Mazanec neboli bochánek je
zpravidla pečený na Bílou sobotu. Tato
sladká tradice patří mezi nejstarší druhy
obřadního pečiva a návštěvníci místní
akce mohou ochutnat hned několik druhů od několika výrobců.
Připravila A. S., foto jaš,
ZOO Ostrava a archiv
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Pamlsky pro oko i žaludek
České velikonoční pokrmy jsou silně ovlivněné křesťanskou symbolikou
a tradicí. Naše babičky dodržovaly přísná pravidla. Jídelníček byl striktně daný
a lišil se jen v jednotlivých krajích.
O Škaredé středě mělo i jídlo vypadat
nevzhledně. Většinou bylo ve zvyku
připravit placky nebo bramboráky a ty
hospodyně během otáčení záměrně potrhaly. Tak vznikly trhance.
Zelený čtvrtek byl ve znamení luštěnin
a jarní zeleně. Pekly se preclíky a škvarkové placky, které se přikusovaly k jarním polévkám. Kromě petržele se vařilo
hlavně z mladých kopřiv. Nejčastěji se
připravoval tzv. kočičí tanec, což je zapékaná směs z čočky a krup ochucená
česnekem, majoránkou a osmaženou

rohem, jinde se namáčel do vína. Pekly
se také jidáše, kynuté sladké houstičky
sypané mandlemi a polité medem.
O Božím hodu se slavnostně prostřel
stůl a pekly se buchty, mazance a masa.
Hostina měla začít masovým vývarem.
Dále se podávalo mladé maso – jehněčí,
kůzlečí či telecí, vše záleželo na tom, jak
bohatá rodina byla. Nikdy však nesměl
chybět pečený beránek, symbol nevinnosti. Ten, kdo neměl opravdového
z masa, upekl beránka ze sladkého těsta, a tato tradice přetrvala dodnes.
Velikonoční pondělí bylo ve znamení
vajec.  Vejce se dělala plněná, smažená,
přidávala se do omáček, a pokud se pekla další várka velikonoční nádivky, vejce
v ní nesměla chybět.

kou, lehce osmažíme, přidáme sušené
vypeckované švestky, zalijeme citronovou šťávou, horkou vodou a dusíme ještě chvíli, aby se chutě pěkně propojily.
Maso pokrájené na tenké plátky podáváme se šťouchanými bramborami nebo
s dušenou rýží, ozdobené bylinkami.

Pikantní plněná vejce
Co budeme potřebovat: 100 g tvrdého
sýra, 6 vajec, pažitka, mletý černý pepř,
mletá červená paprika, 50 g křenové
pomazánky (křemík), dijonská hořčice,
mletý pepř, sůl.
Jak budeme postupovat: Vejce uvaříme
natvrdo. Podélně je rozkrojíme a žloutky
vyndáme. V misce smícháme křenovou
pomazánku, nastrouhaný tvrdý sýr, čerstvě nasekanou pažitku. K tomu přimí-

Pikatní delikatesa je současně i tipem,
jak zužitkovat vajíčka z pomlázky

cibulkou. Jinde jedli pučálku – vyklíčený
hrách zprudka opečený na másle, osolený a opepřený. Někde nebyl slaný, ale
slazený s rozinkami.

Jistě máte sami celou řadu receptů na
různé velikonoční pochoutky. Ty následující vám nabízí  tajemnice redakce Kováka Miloslava Nováková:

Na Velký pátek se obvykle držel půst.
Začal už po čtvrteční snídani a trval až
do snídaně na Bílou sobotu. Ten, kdo
věděl, že páteční půst nevydrží, mohl si
k jídlu připravit rybu. Ne všichni na ni ale
měli, a tak lidé, kteří rybu neměli, pekli
náhražky ve tvaru ryby z bramborového
těsta.

Jehněčí se sušenými švestkami

O Bílé sobotě si strávníci vynahradili
vše, co předešlého dne vynechali. Hlavním pokrmem byla velikonoční nádivka.
Také se pekl mazanec, jeden z nejznámějších velikonočních pokrmů. Dříve se
však nesladil cukrem, ale sladkou smetanou. V některých krajích se plnil tva-

Co budeme potřebovat: 800 g jehněčí
kýty, 70 g sádla, 1 velká cibule, sůl, mletá
skořice a šafrán, kůra z 1 citronu, 1 lžíce
hladké mouky, 200 g sušených švestek,
citronová šťáva.
Jak budeme postupovat: Maso zbavíme
blan a tuku, osolíme a opečeme na sádle a na chvilku vyjmeme. Ve výpeku dozlatova opečeme najemno nakrájenou
cibuli, zalijeme horkou vodou a vložíme
zpět maso. Osolíme, přidáme skořici,
šafrán, citronovou kůru a dusíme doměkka. Když je maso měkké, vydusíme
přebytečnou tekutinu, zaprášíme mou-

cháme pikantní dijonskou hořčici, mletý
pepř a sůl. Nakonec přidáme žloutky
a vše dobře promícháme. Uložíme do
ledničky asi na hodinu. Pak směsí naplníme uvařené vaječné bílky, ozdobíme
červenou mletou paprikou a podáváme. Můžeme je doplnit třeba čerstvou
sezonní zeleninou. Čerstvé pečivo, jako
chléb, bageta nebo křupavá houska, je
tou nejlepší přílohou.

Velikonoční nádivka
s kopřivami
Co budeme potřebovat: 1000 g uzeného
masa, 100 g slaniny (nemusí se dávat),
4 vejce, 4 rohlíky, 1 litr mléka, mladé výhonky kopřiv (nebo špenátových listů či
jiných dostupných bylinek), petržel, sůl,
pepř, máslo na vymazání pečicí formy.
Jak budeme postupovat: Žloutky rozšlepokračování na str. 10
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Slavnostní tabuli můžete
zkrášlit ošatkou

Na stole se bude samozřejmě líbit
i květináč s velikonočním zajícem

Čím ozdobíme stůl
dokončení ze str. 9

háme s mlékem, přidáme postupně na
kostičky nakrájené pečivo a promícháme, aby se pečivo rozmělnilo na hladkou hmotu. Přidáme na kostičky pokrájené uvařené maso. Potom vmícháme
spařené a najemno nasekané kopřivové listy a petržel a vše důkladně promícháme a dochutíme solí a pepřem.
Nakonec zapracujeme ušlehaný tuhý
sníh z bílků. Plátky slaniny dáme na dno
vymazané pečicí formy a na ně rovnoměrně naneseme nádivku a pečeme na
180 stupňů Celsia 35 až 40 minut krásně dozlatova. Každá trouba, peče jinak,
musíte si to ohlídat.
Přeji dobrou chuť!

Co budeme potřebovat: proutěnou
ošatku, aranžovací hmotu, zelené větvičky, které rostou v tuto dobu, větvičky
buxusu, tavnou pistoli, stuhu s drátem,
peří, vajíčka, slepičky, kuřátka, pomlázku, svíčku, doplňky k dekoraci podle
vlastních představ, nůžky, nůž na větvičky, stuhu, vázací drát.
Jak budeme postupovat: Podle tvaru
ošatky nožem vytvarujeme z aranžovací
hmoty ovál, nemusí být moc velký, tak
aby se vešel do ošatky a nikde nepřečníval. Poté jednu stranu aranžovací hmoty
natřeme tavnou pistolí a přilepíme na
dno ošatky.
Buxus nebo větvičky vpichujeme od
spodní strany (základní tvar by měl být

oválný nebo kulatý) a tvoříme patra.
Než buxus zapíchnete, je vhodné udělat
řez do špičky, aby se lépe zapichoval do
aranžovací hmoty (můžete i míchat buxus a větvičky, záleží jenom na vás).
Jakmile máme celou vrstvu aranžovací hmoty pokrytou buxusem větvičkami,
základ je hotový. A nyní záleží už jen na
vaší fantazii, jak velikonoční ošatku nazdobíte. Ze stuhy s drátem si vytvoříme
mašli se dvěma různě dlouhými konci
(které jsme zastřihli zešikma). Stuhu
upevníme pomocí vázacího drátu do
aranžovací hmoty. Celou velikonoční
ošatku dozdobíme drobnými vajíčky,
peříčky slepičky, přírodními materiály
a dalšími dekoracemi podle svých představ.
Připravili mn a red

Velikonoční nádivka na stole
dlouho nezůstane...
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právo požadovat vrácení peněz včetně
zaplaceného poštovného, spojeného
s reklamací.
O vrácení poštovného je třeba požádat. Někteří dodavatelé se mohou vrácení poštovného bránit (např. uvedou
ve svých reklamačních podmínkách,
že poštovné nevracejí), ale tuto povinnost jim ukládá přímo zákon. Musí však
jít o oprávněnou reklamaci. Pokud by

vám e-shop odmítal poštovné nahradit
a odvolával by se na to, že vás na tuto
skutečnost upozornil, jednal by v rozporu s občanským zákoníkem, konkrétně § 2174, který stanoví, že ke smluvnímu ujednání, které omezuje kupujícího
v uplatňování práv z vad, se nepřihlíží.
Z toho plyne, že vám musí náklady spojené s reklamací, včetně poštovného,
uhradit.

Dále je nezbytné konkretizovat zásilku, kterou vám prodejce zaslal, za tím
účelem připojte číslo dodací faktury,
název a kód reklamovaného zboží, den
jeho dodání, případně i den odeslání.
Nezapomeňte uvést vaše kontaktní
údaje (telefon, e-mail, adresu, jméno
a příjmení, podpis).

Bydlení | JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků (SON) ČR

Řešíme problémy spojené s bydlením
NÁJEM BYTU NA ŠEDESÁT LET
S manželem jsme uzavřeli nájemní smlouvu s pronajímatelem, kde je uvedeno, že nájem se sjednává na 60 let. Také jsme si dohodli, že nájemné se bude zvyšovat každoročně o inflaci. Jsme samozřejmě rádi, ale je vůbec možné se takto dohodnout na tak dlouhé době určité a jaká možná rizika to
pro nás obnáší?
						
E. a K. H., Praha
Jedním ze základních principů občanského zákoníku je autonomie vůle stran.
Ve vašem případě je nepochybné, že
jste se svobodně rozhodli a skutečně
jste chtěli a nakonec i uzavřeli nájemní smlouvu na dobu určitou na dobu
60 let. O takovéto poměrně dlouhé době
nájmu jsou vedeny mezi právníky diskuse, soudy bylo o této věci několikrát rozhodováno. Občanský zákoník v obecné
části o nájmu jako takovém řeší věc tak,
že v případě nájmu na dobu určitou delší než padesát let se má za to (jedná se
o právní domněnku, která je vyvratitelná), že byl nájem ujednán na dobu neur‑
čitou s tím, že v prvních padesáti letech
lze nájem vypovědět jen z ujednaných
výpovědních důvodů a v ujednané výpovědní době. To znamená, že v prvních
padesáti letech se na nájem pohlíží, že
byl uzavřen na dobu určitou. Nájemce
bytu může podle § 2287 občanského zá-

koníku nájem sjednaný na dobu určitou
vypovědět, změní-li se okolnosti, z nichž
strany při vzniku závazku ze smlouvy
o nájmu zřejmě vycházely, do té míry, že
po nájemci nelze rozumně požadovat,
aby v nájmu pokračoval. Co může být
změnou okolností? Například nutnost
stěhování se za prací, rozvod, narození
dítěte a byt je pro výchovu dítěte malý
apod. Výpovědní doba je jak pro pronajímatele, tak pro nájemce tříměsíční.
Znovu však opakuji, pokud
by byla u soudu zpochybněna
doba určitá, kterou jste si dohodli na 60 let, musel by soud
posoudit všechny okolnosti,
které vás k tomu vedly, a hlavně musí respektovat princip
smluvní autonomie (s přihlédnutím k § 41 obč. zák.) a zvážit,
zda taková nájemní smlouva
nemá být i nadále považována za smlouvu uzavřenou na

dobu určitou (podle rozsudku Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 Cdo 60/2012, ze
dne 29. 1. 2014).
Pro úplnost dodávám i opačný případ,
kdy v případě nájemní či jiné smlouvy
uzavřené bez vážného důvodu na dobu
určitou tak, že zavazuje člověka na dobu
jeho života, anebo že zavazuje kohokoli na dobu delší než deset let, se lze po
uplynutí deseti let od vzniku závazku domáhat jeho zrušení soudem.

ZÁKON NEZNÁ PRODEJ NÁJEMNÍ SMLOUVY
Koupila jsem si od známého, majitele domu, nájemní smlouvu za 300 tisíc korun. Jedná se o nájem bytu na dobu
neurčitou a s nízkým nájemným. Je to tak, že mě majitel nemůže z bytu vypovědět?
J. H., Pardubice
Nejdříve bych k prodeji nájemní
smlouvy chtěla uvést, že se jedná o velký
nešvar, bohužel v Česku velmi rozšířený,

který s právními předpisy nemá vůbec
nic společného. Bylo by zajímavé vidět
tu kupní smlouvu na prodej nájemní
smlouvy. Určitě žádná neexistuje a zřejmě nemáte ani potvrzení na to, že jste
dala majiteli uvedenou sumu peněz za
prodej nájemní smlouvy.
K tomu, abyste měla jistotu toho, že se
nájemné nebude zvyšovat, by to muselo
být v nájemní smlouvě uvedeno. To, že
máte v nájemní smlouvě uvedeno, že se
jedná o nájem bytu na dobu neurčitou,

je sice hezké, ale ještě vám nezaručuje to, že vám pronajímatel nemůže dát
výpověď z důvodů uvedených v občanském zákoníku (např. že byt potřebuje
pro sebe nebo své nejbližší rodinné příslušníky nebo že si neplníte řádně své
povinnosti nájemce a další důvody k výpovědi).
Nechci vás strašit, třeba je váš známý
opravdu dobrý známý a zachová se slušně, ale ve velké většině takovýchto případů tomu tak není.
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Kdo sabotuje odvětvový sociální dialog
Podle Mezinárodní organizace práce zahrnuje sociální dialog všechny typy vyjednávání, konzultací nebo výměny
informací mezi zástupci vlády, zaměstnavatelů a zaměstnanců ohledně záležitostí společného zájmu ve vztahu
k hospodářské a sociální politice. Má napomoci slaďovat zájmy zaměstnavatelů a zaměstnanců v zájmu rozvoje
podnikání a zajištění sociálního smíru.

Místopředseda OS KOVO Libor Dvořák (první zleva) na tiskové konferenci sděluje názor
svazu k postoji podnikatelských sdružení k sociálnímu dialogu na odvětvové úrovni

V ČR nyní probíhá sociální dialog na
úrovni národní tripartity, která zastřešuje všechna odvětví soukromé i státní
sféry. Dále existuje sociální dialog v různé kvalitě na úrovni jednotlivých firem,
zakončený většinou uzavřením podnikové kolektivní smlouvy. Důležitým mezistupněm je sociální dialog na odvětvové úrovni. Jeho smyslem je zabývat se
problémy, které nemůže řešit národní
tripartita ani jednotlivé firmy. Jde o stanovení minimálních odvětvových standardů, které mají mj. zabránit nekalé
konkurenci mezi firmami v příslušném
odvětví prostřednictvím dumpingových
pracovních a mzdových podmínek. Tato
převodová páka napomáhá ve vyspělých zemích Evropy k udržení sociálního smíru. V kovoprůmyslu ČR tomu tak
v mnoha případech není.
I proto byla tato skutečnost jedním
z témat 11. zasedání Rady OS KOVO, které se konalo ve dnech 22. a 23. března
v Praze. Projednala materiál „Závěrečná
zpráva o kolektivním vyjednávání kolektivních smluv vyššího stupně“ a pověřila
místopředsedu OS KOVO Libora Dvořáka, aby o neuspokojivém stavu sociálního dialogu na odvětvové úrovni informoval na tiskové konferenci. V Kováku
přinášíme podstatné části jeho vystoupení před novináři: „OS KOVO prostřednictvím svých 612 ZO a 45 SČ působí
u 861 zaměstnavatelů v kovoprůmyslu
i jeho navazujících oborech především
v odvětvích strojírenského, leteckého,
automobilového a elektrotechnického
průmyslu, dále v odvětví ocelářství a metalurgie a v neposlední řadě ve středním
odborném školství. OS KOVO zastupuje
313 500 zaměstnanců.  

Uvedená hlavní odvětví kovoprůmyslu reprezentují zaměstnavatelské svazy,
které sdružují jednotlivé podnikatelské
subjekty.   
V ČR je kolektivní vyjednávání upraveno částečně zákonem o kolektivním
vyjednávání a částečně zákoníkem práce. Tyto právní normy rozlišují kolektivní vyjednávání na podnikové úrovni, završené uzavřením podnikové kolektivní
smlouvy, ale také na úrovni zaměstnavatelských a odborových svazů, završené kolektivními smlouvami vyššího
stupně.   
Zde hodnotíme velmi kladně přístup
Elektrotechnické asociace ČR a Asociace
leteckých výrobců, se kterými OS KOVO
pravidelně sjednává a uzavírá KSVS.
V působnosti OS KOVO se v minulých
letech dařilo KSVS uzavírat kromě odvětví strojírenství, kde byla KSVS uzavřena
naposledy v roce 1997. V automobilovém průmyslu je již od roku 2000 v působnosti pouze dohoda o spolupráci
a KSVS se zde již nevyjednává od roku
1993. V ocelářství a metalurgii se v současnosti zaměstnavatelé brání uzavření
čehokoliv na úrovni odvětví, stejně tak
jako v letošním roce poprvé i v odvětví
odborného a učňovského školství.
Konkrétně se jedná o tyto zaměstnavatelské svazy, které mají ke kolektivnímu vyjednávání negativní přístup. Jde
o Svaz sléváren ČR, o Odvětvový svaz
hutnictví a železa, o Sdružení automobilového průmyslu a o Sdružení učňovských zařízení.
I přesto, že OS KOVO postupoval dle
zákona o KV a ZP, je společným bodem
všech těchto zaměstnavatelských svazů argument, že nemají mandát k vy-

jednávání KSVS od svých členů. U Sdružení automobilového průmyslu je tento
odpor ještě povýšen o tvrzení, že není
zaměstnavatelským svazem a na postup
OS KOVO dle zákona o KV reagoval podáním rozkladu a posléze i správní žalobou k Městskému soudu v Praze proti
MPSV ohledně určení zprostředkovatele. OS KOVO je přesvědčen a zastává
stejný názor jako MPSV, že za situace,
kdy se určitá skupina zaměstnavatelů
sdruží za účelem prosazování společných zájmů na všech dostupných úrovních, je očekávatelné, že se s takovou
skupinou zaměstnavatelů pokusí odborový svaz zahájit kolektivní vyjednávání. V případě přijetí shora uvedeného
formalistického přístupu zaměstnavatelských svazů by bylo pro tyto organizace velmi snadné vyhnout se v případě potřeby kolektivnímu vyjednávání,
resp. případným následným nátlakovým akcím plynoucím z kolektivního
sporu, a tím dosáhnout stavu, kdy by se
v případě potřeby mohly přestat označovat jako organizace zaměstnavatelů.
OS KOVO je přesvědčen nejenom z tohoto stručného popisu komunikace se
zaměstnavatelskými svazy, že tyto subjekty nerespektují platnou legislativu
ČR, konkrétně již zmíněný zákon o kolektivním vyjednávání a zákoník práce,
podle kterých se mají k předloženému
návrhu KSVS vyjádřit s konkrétním sdělením, která ustanovení návrhu KSVS
nepřijaly, a druhé smluvní straně mají
poskytovat požadovanou součinnost.
Toto je ze strany zmíněných svazů ignorováno s poukazem, že jejich členové
jim nedali ke kolektivnímu vyjednávání
pověření. Tento argument je však ve
vztahu ke zmíněné legislativě zcela irelevantní, jelikož ho příslušná legislativa
neřeší.  
OS KOVO v současné době vyčká na
rozhodnutí soudu, a následné kroky
budou orgány OS KOVO připravovat jak
na základě tohoto rozhodnutí, tak v souladu s pracovněprávní legislativou ČR.  
O těchto krocích bude OS KOVO média
a veřejnost informovat, tak jak budou
v následném čase aktuální.“
Sami si porovnejte, co se z vystoupení Libora Dvořáka následně objevilo
v údajně nezávislých a objektivních médiích…
                 (red)  Foto: František Vonderka
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Nová soutěž pro rybáře
Kováci nežijí jen prací, mají i mnoho zálib. K nim patří i rybaření. Pro všechny fanoušky Petrova cechu jsme po úspěchu
podobné akce v loňském roce v časopisu Kovák nyní společně s partnerskou
CK KOVOTOUR PLUS připravili novou
soutěž. Startuje s tímto vydáním Kováka
(tj. 10. 4. 2017) a toto jsou její pravidla:
1. Soutěž je pouze pro členy OS KOVO.
	
2. Zašlete foto svého úlovku společně
s informací o mírách úlovku, návnadě a místu, kde byla ryba chycena, na
info@chytejlevne.cz a v kopii redakci
Kováka na e-mail: vonderka.frantisek
@cmkos.cz.
3. Z
 e zaslaných úlovků bude dne 31. 10.
2017 elektronicky vylosován jeden
výherce rybářského křesla v hodnotě
3 000 Kč.
4. K
 aždý účastník může během soutěže zaslat více úlovků, a tedy mít větší
šanci na získání ceny.
5. M
 aximální počet zaslaných úlovků od
jednoho člena je 10 úlovků po dobu
trvání soutěže.
6. Všechny zaslané úlovky budou také
zveřejněny na www.chytejlevne.cz
v sekci Vaše úlovky.

7.

8.

 růběžně v době soutěže budou v čaP
sopisu Kovák zveřejňovány náhodně
vybrané fotky a stav přihlášených
soutěžících.
Výherce bude zveřejněn v časopisu
Kovák a na www.chytejlevne.cz.

Náš tip:
Na webové adrese www.chytejlevne.cz se
můžete zúčastnit i probíhající megasoutěže o luxusní dovolené v Thajsku, Keni,
Černé Hoře a další skvělé ceny. Tato
soutěž je však na rozdíl od té naší spojená s nákupem rybářských potřeb.
Je jen na vás, zda se zúčastníte jen
jedné nebo obou soutěží. V každém případě přejeme Petrův zdar při lovení ryb
i hezkých cen!
Věděli jste to?
Ryby pomocí udic s háčky chytali již starověcí Číňané, Egypťané, Řekové a Římané. Ale také američtí indiáni, kteří
vynalezli umělé dřevěné rybky. Umělá
muška jako rybářská nástraha pochází
pravděpodobně z Číny, odkud se dostala až do Římské říše. Právě odtud pocházejí první písemné záznamy z 1. století
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našeho letopočtu. Kovové třpytky jsou
poprvé zmíněny v 11. století.
Jít na ryby nebyla jen výsada mužů.
První knihu o sportovním rybolovu
v roce 1496 sepsala anglická řádová
sestra Juliana Bernersová. Ryby se v této
době chytaly pouze na bič, tj. s prutem
bez navijáku. Ten byl vynalezen rovněž
v Anglii na konci 17. století a vzorem
mu byl rumpál. Vynález navijáku předznamenal velký rozvoj sportovního rybaření. U nás se rozmohlo v 19. století.
Málokdo ví, že nadšenou rybářkou byla
operní zpěvačka Ema Destinnová.   (red)

Nabízejí kovákům relaxaci na Šumavě
Přesné místo: Horská chata Popelná na
Losenici. Můžete zde pořádat školení,
skupinové akce, soukromé párty, školy
v přírodě, ozdravné pobyty, turistické
akce, dětské letní či zimní tábory, jízdy
na horských kolech.
Chata disponuje: 11x dvoulůžkovým
pokojem (s možností přistýlky), 2x třílůžkovým pokojem (s možností přistýlky)
a 1x čtyřlůžkovým pokojem.
Pokoje jsou kompletně vybaveny sociál‑
ním zařízením. V chatě je velká společenská místnost, vinárna s krbem a restaurace s českou kuchyní.  Za poplatek

(100 Kč/1 hod.) lze využívat wellness
služby, jako jsou vířivka, sauna či posilovna, a lze si objednat i odborné masáže (cena dle rozsahu). Samozřejmostí je
WIFI a parkování zdarma. K dispozici je
půjčovna horských kol, hřiště, posezení
u ohniště se zábavou a od června možnost koupání v přírodním koupališti.
Ceník ubytování a služeb (letní sezona
2017): Osoba/den – se snídaní 500 Kč,
polopenze 600, plná penze 700. Dítě do
1 roku – zdarma, děti 1–10 let: se snídaní
400 Kč, polopenze 450, plná penze 500.
Domácí mazlíčci 100 Kč/den.

Zabodovali všichni zúčastnění
V sobotu 18. března se v třinecké sportovní hale STARS uskutečnil už 19. ročník turnaje ve futsalu, který pořádá ZO OS KOVO
TŽ. Zúčastnilo se ho 15 týmů z provozu TŽ
a zaměstnavatelských subjektů v působnosti ZO OS KOVO TŽ. Zábava a sport patří k nezaměnitelným prvkům naší firemní
kultury, které napomáhají k odpočinku
po namáhavé práci.
Ve finále si to rozdaly týmy provozu
VH, kdy tím šťastnějším, a tedy i vítězem

turnaje se stala Válcovna „A“ – údržba. Na
2. místě skončil tým Válcovna „A“. Třetí
místo obsadil tým Vysoké pece – Aglomerace, čtvrtou příčku obsadil tým Koksovny. Nejlepším střelcem turnaje se stal
Petr Kufa a nejlepším brankářem Václav
Byrtus. Do turnaje veteránů se přihlásily
čtyři týmy a systémem každý s každým se
rozhodlo o výsledném pořadí: 1. Válcovna „A“, 2. Drobné kolejivo, 3. Koksovna
a na čtvrtém místě Vysoké pece. Na tur-

Kontakty: Horská chata na Losenici –
Popelná, Nicov 24, 384 73 Nicov
Mob.: +420 777 879 677, 776 047 878,
731 342 234, tel.: +420 388 428 655
Mail: chatapopelna@seznam.cz

Na snímku tým pořádající ZO OS KOVO TŽ

naji veteránů nejlépe střílel David Vávra
a nejlepším brankářem byl Wiesław Rusz.
Všem účastníkům turnaje patří dík organizátorů za vzornou reprezentaci svých
provozů a odborové organizace.
Jan Baroň, foto: Zdeněk Turoň

14 | KOVÁK číslo 7/2017 | 10. dubna | Volný cyklus

Po stopách českého technického umu

Zlaté ručičky Svatopluka Krále
Jako příslušníci českého národa o sobě rádi prohlašujeme, že jsme lidé se zlatýma ručičkama a že z kovošrotu jsme
schopni vyrobit technický div. S tou sebechválou to sice občas přeháníme, ale že se mezi námi pohybují lidé políbení
technickou múzou, to je mnohokrát prokázané. To si konečně v minulých dnech znovu připomněli návštěvníci
Národního technického muzea v Praze na Letné při otevření výstavy celoživotního díla průkopníka moderního designu
obráběcích strojů Svatopluka Krále.
Svatopluk Král během slavnostní vernisáže

Rodák z pražských Vršovic (6. 5. 1926)
na rozdíl od svých generačních souputníků neabsolvoval vysokoškolský architektonický ani výtvarný ateliér, ale Vyšší
průmyslovou školu strojnickou a krátce
po druhé světové válce, v roce 1946,
nastoupil jako začínající dvacetiletý konstruktér do vznikající konstrukční kanceláře při ředitelství Továren na obráběcí
stroje v Praze - Holešovicích. Deset let
poté se jako zaměstnanec Výzkumného ústavu obráběcích strojů a obrábění
(VÚOSO) v Praze - Libni stal garantem
tvarového řešení výrobků všech závodů
Továren na obráběcí stroje (TOS). Takto
koncipovaná řada výrobků závodů podniku TOS, rozmístěných od Varnsdorfu
až po Trenčín, byla představena v expozici Strojimportu na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně v roce 1965.
Stejně řešený soustruh RP-25 vyvolal
velkou pozornost na světové výstavě
EXPO 67 v Montrealu.
Následně Svatopluk Král uvedl v život specializovaný designérský ateliér,

lových hříček pro

I to je jedna z Krá

děti

Návštěvníci výstavy si se zájmem prohlédli tvůrčí bilanci Svatopluka Krále
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který při VÚOSO fungoval bezmála 25 let. Paralelně se Svatopluk Král zabýval malbou, včetně
experimentálních technik, a od
70. let věnoval většinu svého volného času tvorbě pozoruhodných
kinetických objektů a hraček.
Po faktickém zrušení VÚOSO,
resp. jeho designérského pracoviště
v roce1991, zaniklo mnoho desítek
designérských modelů i kus historie
československého
průmyslového
designu. Co se však dalo zachránit, uložil Svatopluk Král po několika letech do nově založené sbírky
průmyslového designu Národního
technického muzea. Tu ovšem obohacoval průběžně i dále. S plným
nasazením a s vynalézavostí se
totiž ponořil do tvorby kinetických
objektů a hraček pro děti s tělesným, mentálním nebo kombinovaným postižením. V NTM či ve
Jedna z četnýc
spolupráci s ním uspořádal řadu
h Králových
designérských
studií
výstav, přičemž první z nich se
konala již v 80. letech.
Kinetické hračky i zvukové objekty Svatopluka Krále obdivovaly děti tvůrcem téměř 30 patentů,
i dospělí v průběhu uplynulých let na průmyslových a užitných vzorů.
výstavách nejen u nás, ale i v Německu,
Výstava „Svatopluk Král – hra
Finsku, Japonsku, Maďarsku nebo v Ka- s technikou“, uspořádaná v Malé ganadě. Ve svých 60. až 80. letech života lerii expozice architektury, stavitelzískal zhruba 30 diplomů i čestných ství a designu, bude veřejnosti příuznání a v roce 1973 Grand Prix des arts stupna až do 1. října 2017.
plastiques. Je původcem nebo spoluText -rur-, foto autor a archiv Sv. Krále
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Správné znění tajenky z čísla 5: V podnicích s odbory se zaměstnancům vede lépe. Správně luštila a potřebné štěstí při losování měla Anette Martínková z Liberce. Blahopřejeme! Dostane výhru od vydavatelství Enigma, které připravuje naši křížovku.
Je také vydavatelem časopisu Křížovky pro každého (další čísla vycházejí 11. a 25. dubna). Na tajenku z tohoto čísla čekáme do
26. dubna 2017 na doručovací adrese redakce nebo na e-mailu: novakova.miloslava@cmkos.cz.

