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Okénko do regionu
Co je nového u kováků
na severu Čech

Náš rozbor

Co přináší novela zákona
o zaměstnanosti

9

Tip Kováka

Penzion Relax nabízí
kovákům výhody

11

Náš dárek

Dejte ho svým školákům,
až půjdou do školy

Potkáme se opět v Praze!

Už za necelý měsíc se 14. září uskuteční další manifestační
shromáždění, na kterém odbory chtějí mobilizovat své síly
před vyjednáváním o růstu mezd ve firmách. Cílem dlouhodobé kampaně, kterou ČMKOS vyhlásila v roce 2015, je
vymanit českou ekonomiku z přetrvávajícího hospodářského konceptu nízkých mezd. Pokračování ankety Kováka na
toto téma najdete na str. 3

Světový rekord
na první pokus
Švýcarský kanton Neuchâtel jako první
v této alpské zemi nyní zavádí institut „minimální hodinové mzdy“. Kantonální rada
odhlasovala, že bude činit 20 švýcarských
franků (453 korun). O minimální mzdě se tu
jednalo od roku 2011. Jejímu zavedení bránil
dlouholetý odpor řady podnikatelů, kteří šli
se svými námitkami až k nejvyššímu soudu.
Ten 4. srpna zdůvodnil zavedení minimální
hodinové mzdy s tím, že „odpovídá ústavnímu principu ekonomické svobody a federálnímu zákonu“. Kanton má podle soudu právo zavádět opatření v rámci sociální politiky
a právě minimální mzda byla
motivována
motivována
sociálními cíli.
„Cílem minimální mzdy je
zaručit každému pracovníkovi slušnou
životní
úroveň, aniž by

Glosujeme:
Používat mozek

Opět jsou tady a z TV, rádia,
novin i z billboardů znovu
slibují. Lepší cesty, více peněz, rychlovlaky a spousty
dalších nádherných věcí.
Předvolební kampaň se
prostě už rozjela na plné
obrátky. Jak se v těch všech
slibech vyznat? Na to je skutečně jediný recept: používat mozek. A třeba si porovnat, jak to se sliby a činy politiků, kteří se ucházejí o naše hlasy, bylo v minulosti. 				
(fav)
se muselo sahat k opatřením v oblasti sociální péče, tedy bojovat proti jevu
‚chudých pracujících‘,“ odůvodnil soud svůj verdikt.
Aby však toto opatření nezasahovalo do ekonomických svobod, měla by
být výše nejnižší hodinové mzdy relativně nízká. Což podle soudu v tomto
případě platí. Stanovená částka 20 franků (v přepočtu kolem 17 eur) je vyšší než v Evropě a Severní Americe. Ve Spolkové republice Německo je nyní
minimální hodinová mzda 8,84 eura (230 korun), ve Velké Británii 8,20 eura
(213 korun). V USA stanoví federální zákon nejnižší mzdu na 6,1 eura za hodinu (158 korun), některé státy však mají tuto mzdu vyšší.
Bylo by jistě zajímavé slyšet, co zdůvodnění švýcarského soudu říkají odpůrci zvyšování minimální mzdy v ČR… 				
(fav)

Oceňují závěry VII. sjezdu OS KOVO
Jak jsme již v Kováku informovali,
předseda OS KOVO Jaroslav Souček
rozeslal představitelům hlavních politických stran, zaměstnavatelských
svazů a dalším významným osobnostem ČR dopis, v němž je informoval o závěrech VII. sjezdu OS KOVO.
Zaslal jim rovněž plné texty rezolucí,
které sjezd přijal k různým otázkám.
Na informativní dopis předsedy svazu přicházejí další odpovědi.

Ministr průmyslu a obchodu ČR Ing. Jiří Havlíček, MBA, tak mj. píše:
„Ministerstvo průmyslu
a obchodu s veškerou
vážností vnímá problémy a výzvy, se kterými
se v současnosti potýká
kovoprůmysl a průmysl
obecně, a podporuje opatření směřující k posilování průmyslové základny EU a zohledňování

aspektu konkurenceschopnosti
evropského průmyslu ve všech
oblastech politiky EU. Mezi priority, jež v oblasti průmyslové politiky kontinuálně prosazujeme,
patří rozvoj lidského kapitálu,
podpora výzkumu, vývoje a inovací či dostupnost zdrojů, a to
v kontextu prostředí příznivého
pro podnikání. Toto
jsou také oblasti více
strana
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Nová pravidla mají motivovat k práci
V srpnu se v praxi začala uplatňovat
nová pravidla pro výplatu příspěvku na
živobytí. Dlouhodobě nezaměstnaným,
kteří dávku pobírají víc než šest měsíců, může příspěvek klesnout zhruba
o 1 200 Kč. Příspěvek na živobytí dosud
činil minimálně 2 200 Kč (částka existenčního minima). Zároveň ale bylo poměrně snadné dosáhnout na příspěvek

na úrovni životního minima – 3 410 Kč.
Stačilo, když se člověk evidoval na úřadu
práce jako uchazeč o zaměstnání. To už
ale nepomůže. Aspoň ne tomu, kdo příspěvek čerpá přes půl roku. Pro udržení
příspěvku na úrovni životního minima
musí nyní splnit ještě další podmínku –
snažit se o zvýšení příjmu vlastní prací.
Nezaměstnaní mají několik možností:

Soutěž dále pokračuje

Kapr s délkou 91 cm a váhou 14,2 kg skočil 25. června na
orlické nádrži na udici kolegovi Josefovi Kuchtovi ze Strakonic. Jak nám napsal šťastný lovec, kapra na háček zlákaly red
fisch pelety o průměru 14 mm. Kolega se nechal s rybou vyfotit a pak ji vrátil vodě. Nám do redakce zaslal snímek z lovu
a zařadil se tak do naší fotosoutěže, kterou pořádáme s CK
Kovotour Plus. Pravidla soutěže najdete na www.oskovo.cz
a tam v sekci Novinky z odborů. Je určena výlučně rybářům,
kteří jsou členy OS KOVO. Soutěž potrvá do 30. října. Pak
bude ze všech zaslaných úlovků dne 31. 10. 2017 elektronicky vylosován výherce rybářského křesla v hodnotě 3 000 Kč.
(red)

Kdy vyjde Kovák č. 15

Hlavní sezona letních dovolených se pomalu chýlí ke konci. A s ní
i období, kdy Kovák vychází jen jednou měsíčně. Další číslo Kováka tak
vyjde 4. září. Po tomto datu už náš společný svazový časopis bude
vycházet opět jako čtrnáctideník. 			
(red)

Většina českou výjimku odmítá

Podle průzkumu společnosti Ipsos by většina dotázaných souhlasila
s uzavřením velkých obchodů o všech státních svátcích. Zatím se to
týká jen sedmi z celkem 13 státních svátků.
Česká republika je v tomto ohledu výjimkou, neboť ve všech okolních
zemích, tedy v Polsku, Německu, Rakousku i na Slovensku, jsou obchody ze zákona uzavřeny o všech státních svátcích.
V anketě souhlas s uzavřením prodejen o všech svátcích vyjádřilo
52 procent respondentů, především obyvatelé menších měst. Rozhodně nesouhlasí pouze 15 procent dotázaných. Nejvíce odpůrců
zavření obchodů o svátcích je mezi lidmi s osobním příjmem mezi
25 a 30 tisíci korunami a Pražany. 			
(red)

Přihlásit se na veřejnou službu a odpracovat minimálně 20 hodin měsíčně,
účastnit se projektů úřadu práce, najít
si výdělečnou činnost v rozsahu alespoň
20 hodin měsíčně. Novou povinnost
musí splnit přes 100 tisíc lidí. Prozatím
se ale takto zapojila jen asi dvě procenta
z nich. Pokud naopak dlouhodobě nezaměstnaní odpracují o 10 hodin měsíčně
více, než ukládá nový zákon, naroste jim
příspěvek o 605 korun.
(fav)

Stávka v Národním?

Sboristům opery ND vadí několikaleté neúspěšné kolektivní vyjednávání, nerovné pracovní podmínky. Stávková pohotovost trvá již od
8. června. I přes veškerou snahu členů sboru a předsedy ZO Unie
profesionálních zpěváků Jakuba Hrubého se vedení divadla odmítá
bavit o zlepšení podmínek pro své zaměstnance. Ředitel ND Jan Burian chtěl situaci vyřešit následovně. Pro spor vybral advokáta, který
měl najít smírčí řešení. „S tímto advokátem, který je dlouholetý spolupracovník ředitele, jsme nemohli souhlasit. Navrhli jsme advokáta
znalého prostředí divadel a mistra v pracovním právu, ovšem ten
byl zase zamítnut ze strany divadla, údajně kvůli jeho nedostatečné
odbornosti.“ Sboristé nyní chtějí vyzvat Ministerstvo práce a sociálních věcí, aby určilo nezávislého zprostředkovatele, kterého musí
obě strany akceptovat. Po případném neúspěšném vyjednávání jsou
sboristé připraveni jít do výstražné stávky. Zřejmě se k tomu schyluje. Ředitelka Opery ND a Státní opery Silvia Hroncová napsala dopis,
ve kterém sděluje, že velmi pochybuje o tom, že by zprostředkovatel
mohl na rozdílných postojích obou stran něco změnit. Všech 60 sboristů je připraveno na výstražnou stávku. 		
(as)

Neschopenek přibývá

V prvním pololetí se počet pracovních neschopností meziročně
zvýšil o 10 a půl procenta na 942 000. Zkrátila se ale naopak délka
stonání na neschopence, a to přibližně o jeden a půl dne, na 40 dní.
Česká správa sociálního zabezpečení vyplatila za prvních šest měsíců roku na nemocenské 10 miliard korun.
Celkový počet prostonaných dní v prvním pololetí meziročně
stoupl o téměř 2,4 milionu na 37,8 milionu dní. Nejkratší dobu na
neschopence trávili lidé v Praze – 31 dní. Následoval Středočeský
kraj s přibližně 36 dny.
Naopak nejdéle na neschopence zůstávali pojištěnci v Moravskoslezském kraji. Průměrně tam dočasná pracovní neschopnost trvala
téměř 48,5 dne. 					
(red)

S brexitem skončí volný pohyb pracovníků
Ve Velké Británii se podle oficiálních
statistik nachází přes 37 tisíc legálně
pracujících Čechů. Ostrovy jsou stále
pro mladé lidi, nejen z Česka, velkým lákadlem. Především kvůli vyšším platům
a lepší životní úrovni. Britský ministr pro
migraci Brandon Lewis podle agentury
Reuters potvrdil, že volný pohyb pracovníků mezi Británií a Evropskou unií
skončí ve chvíli, kdy země evropský blok
opustí.
Tuto zprávu potvrdila na konci července i předsedkyně britské vlády Theresa Mayová. Co se stane s lidmi, kteří
v Británii již žijí, a jaká nová pravidla zaměstnávání cizinců vzniknou, není jasné. Podle Lewise již na jaře 2019 začne
platit nový imigrační systém. Ministryně vnitra Amber Ruddová pak v člán-

ku v deníku Financial Times uvedla, že
nová pravidla pro příchody do země
budou vytvořena tak, aby vyhovovala
britským podnikům a také „širší společnosti“, píše ČTK.
Právě nekontrolovaná migrace byla
klíčovým faktorem, který ovlivnil výsledek referenda o setrvání v EU z června
loňského roku. Podle Evropské komise
nyní žije v Británii asi 3,2 milionu lidí
z jiných zemí unie, Britů v EU je zhruba
1,2 milionu.
Ministryně ujistila, že vláda chce
nadále přijímat ty, kteří „napomáhají
k prosperitě Spojeného království“, a že
nenastane prudký zlom v migrační politice pro občany EU. To by podle tiskové
agentury AFP mohlo znamenat zřízení
přechodného období po březnu 2019,

kdy by měla rozluka nastat. Lukáš Kovanda, hlavní ekonom investiční společnosti Cyrrus, se pro internetový server
Aktuálně.cz vyjádřil, že lidí, kteří už v Británii pracují, se případné přísnější podmínky týkat nebudou. „Více než tři čtvrtiny občanů EU, kteří pracují v Británii,
nebude po faktickém brexitu splňovat
požadavky, které nyní platí pro občany
ze zemí mimo EU. Mezi těmito lidmi je
i řada Čechů. Avšak právní experti mají
za to, že zahraničním pracovníkům, kteří v Británii už pracují, bude umožněno
v tomto stavu setrvat,“ říká ekonom.
Horší to již bude pro lidi, kteří se jet
pracovat do Anglie teprve rozhodnou.
Zejména pro pracovníky s „nižší přidanou hodnotou“, například na farmách
nebo v pohostinství. 		
(as)
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dokončení ze str. 1

Oceňují závěry VII. sjezdu OS KOVO

zájmu zmiňované v rezolucích OS KOVO,
a proto lze konstatovat, že naše ministerstvo bere rezoluce sjezdu OS KOVO
plně na vědomí, zohledňuje je a bude je
zohledňovat při řešení problémů v jeho
kompetenci.“
Prezident
Svazu
průmyslu a dopravy ČR Ing. Jaroslav
Hanák ve své odpovědi předsedovi
OS KOVO mj. uvádí:
„Velmi pozorně jsem
si přečetl rezoluce
přijaté na VII. sjezdu
OS KOVO a mohu Vás ujistit, že vítáme
Vaši iniciativu a jsme připraveni vést
s Vámi plnohodnotný a konstruktivní dia‑
log nad Vašimi prioritami obsaženými
v jednotlivých rezolucích. Domnívám se,
že ve většině nastolených témat jsme
názorově plně ve shodě a můžeme navázat a rozvíjet naši dosavadní spolupráci. ,Zachování a podpora průmyslu v ČR
a v Evropě‘ je i naším cílem. Všude zdůrazňujeme význam průmyslu pro naši
a evropskou ekonomiku, jeho potenciál
pro konkurenceschopnost Evropy a vliv
na celkovou výkonnost.“
Jaroslav Hanák dále ve svém dopise
zmiňuje stanoviska SP ČR k Průmyspokračování ze str. 1

lu 4.0, oběhové ekonomice, ekologickým
výzvám, udělení statutu tržního hospodářství Číně, ochraně EU před dumpingovými dovozy a k dalším problémům.
V mnohém jsou totožné s postoji OS
KOVO. Ve své odpovědi doslova uvádí:
„Zcela určitě jsme ve shodě v případě
kroků, které se týkají nutnosti reformy
celé vzdělávací soustavy, počínaje počátečním vzděláváním až po další vzdělávání, které nereflektuje reálné potřeby
trhu práce. Například v oblasti školského vzdělávání určitě uvítáme z Vaší strany podporu našich aktivit k postupné
změně současného zejména středoškolského odborného vzdělávání k povinnému praktickému vyučování na pracovištích zaměstnavatelů. Jsme toho názoru,
že přímý kontakt žáků s reálným pracovním prostředím zlepší jejich motivaci
k výkonu zvoleného odboru vzdělávání,
tak i jejich motivaci po skončení studia
setrvávat v daném oboru.“
Prezident SP ČR se ve svém dopise
vyjadřuje i k palčivému tématu zaměstnávání cizinců u nás: „Pokud jde o Vaše
obavy, týkající se pracovních a mzdových podmínek, zejména pokud jde
o postavení cizinců na českém trhu práce, tak bych chtěl zdůraznit, že pro SP
ČR je samozřejmostí, že nesmí docházet

k diskriminaci v pracovních a mzdových
podmínkách mezi cizinci a tuzemskými
pracovníky, a v tomto duchu mimo jiné
také posuzuje i firmy a žadatele/cizince
v rámci projektů řízené ekonomické migrace.“
V závěru své odpovědi Ing. Jaroslav
Hanák ujišťuje, že SP ČR je připraven
s OS KOVO „diskutovat nastolené problémy a hledat společná řešení, která by
pomohla nejenom k zachování a rozvoji
kovoprůmyslu, ale i k prezentaci role sociálního dialogu“.
Prezident Sdružení automobilového průmyslu Ing. Bohdan
Wojnar ve své
odpovědi mj. konstatuje: „Pozitivně
hodnotím, že na
aktuální problémy
a výzvy automobilového průmyslu, které
jsou formulovány v rezoluci č. 3, máme
obdobný názor, a u všech zde zmiňovaných témat proto spatřuji veliký prostor
pro vzájemnou diskusi a spolupráci. Oceňuji i nabídku OS KOVO podpořit opatření na úrovni vlády ČR a orgánů Evropské
unie, která mohou přispět k rozvoji automobilového průmyslu v ČR.“
(red)

Konec levné práce

Naše anketa ke konci levné práce v ČR
Na mítinku ve Sparta Aréně v Praze chtějí odboráři ale také před říjnovými sněmovními volbami srovnat předvolební
programy jednotlivých stran, zejména
pokud jde o to, jak reflektují požadavky
zaměstnanců. Do Prahy by měla dorazit
tisícovka odborářů.
Většinu z nich budou opět tvořit kováci. Přinášíme další názory, co si o této
kampani myslí.
Miroslav Korouš, ZO
OS KOVO Severočeská ARMATURKA
a.s.: „Kampaň určitě
pomohla. Byl jsem na
prvním shromáždění
na Spartě, když kampaň startovala. Za
dva roky poté mohu
prohlásit, že se vše hnulo správným
směrem. Práce se sbližováním mezd
bude pořád, o tom žádná, vždyť platy
jsou pořád mizerné. Vidět to je zvláště
ve fabrikách, kde si lidi měsíčně odnášejí
almužnu a ne výplatu. Úspěchem je, že
kampaň podpořila u mnohých vyjednávání silnějších kolektivních smluv, a o to
jde. V tom vidím úspěch.“

Jiří Řihout, ZO OS
KOVO při a.s. JIHOSTROJ: „Kampaň zvyšování a sbližování
mezd pomohla. Především z toho důvodu, že se o nutnosti
navyšování
začalo
minimálně diskutovat. Problém nízkých mezd byl najednou vidět. Působím v mnoha firmách
a vidím, že se debaty o nutnosti navyšování a lepší vyjednávání kolektivních
smluv vyplácejí. Ovšem pořád je to běh
na dlouhou trať, než se mzdy nějak rozumně sblíží například s Německem či
Rakouskem.“
Marie Jahnová, ZO
OS KOVO při MORA
MORAVIA a.s., Mariánské Údolí: „Sbližování mezd je jedna
z priorit odborů. Je
třeba o vyšší mzdy
bojovat. Jsou firmy,
kterým se daří, a také díky odborům dochází k navyšování mezd. Ovšem jsou

i firmy, kterým se daří, a mzdy i přes
veškerou snahu nevyrostou ani o korunu. Příkladem mohu uvést třeba firmu
MORA MORAVIA, kde veškerá snaha
odborů nevede k navýšení. I přes různé
kampaně mám pocit, že je Česká republika stále v Evropě vnímána, že patří někam na hluboký východ.“
Václav Potužník, ZO
OS KOVO Hodonín:
„Osobně si myslím,
že kampaň pomohla.
Jsou zde dvě sféry,
pro které je kampaň
a snaha odborů důležitá. Je to sféra státní, na kterou je třeba
vyvíjet tlak a snažit se prosadit návrhy,
které zlepší situaci pracujících, a druhá
je sféra podnikatelská. V té pomohla
kampaň vyjednat lepší kolektivní smlouvy a jiné benefity. Sleduji ,Konec levné
práce‘ i v zahraničí. Ohlasy na ni jsou
kladné. Otázka je, jestli by v kampani neměla nastat nějaká změna, aby se takzvaně neokoukala a podnikatelé i vláda
proti ní nezůstali imunní.“
pokračování na str. 4
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Josef Mikula, ZO OS
KOVO Let a.s.: „Zúčastnil jsem se prvního setkání na Spartě
a nyní doufám, že
mně zdravotní stav

dovolí být i na chystaném třetím. ,Konec levné práce‘ má obrovský přínos.
O odborech se začalo víc mluvit a to je
dle mého velmi důležitý aspekt. I když
mnozí hovoří, že zvyšování mezd je jen
předvolební tah, tak na tom nevidím

nic špatného. Můj názor, jako předsedy
i bývalého dělníka, je ten, že minimální
mzda u nás je něco málo přes jedenáct
tisíc, hranice chudoby je přitom okolo
deseti tisíc, tak se ptám, kde se stala chyba. Určitě se musíme víc snažit.“

Studie: Německá média během uprchlické krize selhala
Tým mediálních odborníků z žurnalistického institutu University Lipsko a institutu Hamburg Media School, vedený profesorem Michaelem Hallerem, zveřejnil v červenci analýzu zpravodajství německých novin během tzv. uprchlické krize v letech 2015 a 2016.
Závěry obsáhlé studie, kterou vydala
odborová nadace Otto Brennera, nejsou
pro německá média vůbec lichotivé. Vyplývá z nich, že v informování o migrační
krizi selhala. Namísto toho, aby umožnila otevřenou diskusi, udusila ji.
Nejvýznamnější německé deníky, od
Frankfurter Allgemeinen Zeitung, Süddeutschen Zeitung, Die Welt, Bild až
po regionální noviny, se podle studie
místo kritického zpravodajství jednotně
ztotožnily s rétorikou politiky kancléřky
Angely Merkelové.
Novináři z tzv. mainstreamových médií se stali součástí eufemistického systému vítací kultury, kde pro obavy a kritické názory nebyl prostor.
Kdo se díval na tuto oficiální vládní linii
skepticky, upadl v očích mnoha novinářů
do podezření z nepřátelství k cizincům.
Kritici byli poučováni o tom, co je „pravá humanita“, a byli „školeni“ argumenty, že Německo pro svou ekonomiku po-

třebuje statisíce mladých migrantů jako
pracovní sílu a že uprchlíci budou působit i proti rychlému stárnutí německé
populace. Média se tak místo nositelů
objektivního zpravodajství stala jakýmisi
výchovnými příručkami.
Velká část novinářů přitom zcela ignorovala svou profesní roli a zanedbala funkci, kterou média mají. Žurnalisté
často velmi nedostatečně odlišovali mezi
fakty a názory. Zpravodajské texty byly
často zabarveny emotivními komentářovými pasážemi, odborníci, občané a ani
migranti se téměř nedostali ke slovu. Zásada informovat věcně a z neutrální pozice nebyla dodržována. Novináři vlastně
jen opakovali názory politiků. To podle
studie mělo zjevně kompenzovat nedostatek a slabost faktů.
Odlišné názory pak nebyly jen ignorovány, ale často i difamovány. Dělo se tak
např. ve zpravodajství o straně Alternativa pro Německo (AfD). A to nejen v tex-

tech, ale
i fotograficky.
Zajímavou studii vydala německá
odborová nadace Otto Brenner Stiftung

Strach nevypadat za podobné situace jako morální vyvrhel vytvořil jakousi
spirálu mlčení. Kritici oficiální uprchlické
politiky si pro svou frustraci našli jiné
ventily, a důvěra lidí v klasická média
dále rychle upadala.
Německé redakce tak působily jako
parní válec, který nakonec zválcoval
i sám sebe. Nefunkční média mají podle
studie spoluvinu na hlubokém rozdělení společnosti, které začalo v roce 2015,
neboť svým působením „tento polarizační a dezintegrační proces masivně
podpořila“.
Tolik německá studie. Zdá se, že její
závěry by se hodily i na mnohá česká
média…			
(fav)

Mladí lidé mají nižší minimální mzdy
Ve všech zemích EU jsou mladí biti na výdělcích. Často nedosahují průměrné mzdy. Mnohdy je situace až alarmující.
V roce 2014 si lidé mladší 30 let vydělali v průměru 74 % standardní mzdy. Od
roku 2006 však tento podíl klesl o dvě
procenta v 16 zemích EU. Mezi zeměmi
se smutnou statistikou nechybí Česká
republika, Belgie, Estonsko, Španělsko,
Francie, Kypr, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Nizozemsko, Rakousko, Finsko
a Švédsko.
V zemích jako Nizozemsko, Belgie, Irsko, Řecko a Spojené království platí pro
mládež nižší mzdy. Pracovníci v Německu dokonce nemají nárok na minimální
mzdu, dokud nedosáhnou 18 let. Aby
bylo možné čelit narůstajícímu problému chudoby mezi mladými, vyzývá Evropská odborová konfederace (EOK)
ke zvýšení jejich mezd. EOK v polovině
července vydala oficiální požadavky, ve
kterých apeluje na nutné změny nejen
ve školství a v zákonodárství, ale i v postojích zaměstnavatelů.

 eškeré stáže a učV
ňovské vzdělávání by
podle toho měly být
odpovídajícím způsobem honorovány.
Mladí by měli být
placeni stejným způsobem jako starší
zaměstnanci, pokud
budou dělat stejnou
práci.
Mladí lidé měli v roce
2014 ve všech zemích
EU nižší mzdy, než
činily ty průměrné:
pobírali kolem 74 % průměru. Mzdy
mladých mužů představují 68,6 %
mužského průměru a 81,4 % ženského
průměru u mladých žen.
Navíc se ve většině zemí rozdíly v odměňování zvyšují. Průměrné měsíční
výdělky pracovníků mladších 30 let se

Tabulka mezd mladých v EU.
Zdroj: Eurostat, earn_ses_monthly

mezi roky 2006 a 2014 snížily jako procentní podíl průměrné mzdy všech pracovníků ve 22 členských státech EU.
Přiložená tabulka uvádí podrobnosti
o jednotlivých zemích. 		
					
(as)
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Okénko do regionu | Mgr. Radek Zákon, vedoucí RP OS KOVO v Ústí nad Labem

Co je nového u kováků na severu Čech
Na základě schválených plánů činnosti
Regionálního pracoviště OS KOVO v Ústí
nad Labem (dále jen
RP UL) a Rad krajských sdružení (dále
jen KS) Libereckého
a Ústeckého kraje
je nastavena běžná agenda a zajištění
činnosti jednotlivých odborových organizací a členů OS KOVO. V současnosti
působí v těchto 2 regionech, které
podporuje naše RP v Ústí nad Labem,
celkem 82 ZO OS KOVO, ve kterých je
organizováno zhruba 6 500 členů OS
KOVO dle § 12 Stanov OS KOVO. Za
rok 2016 jsme do těchto ZO OS KOVO
přijali 856 nových členů. V minulosti
ani v současnosti jsme neměli a nemáme žádné seskupení členů.
Konference a Rady KS stanovily mimo
priority OS KOVO na následující období
pro rozvoj činnosti OS KOVO v regio‑
nech Ústeckého a Libereckého kraje
další oblasti zájmu takto:
1) Podpora vzniku nových odborových
organizací;
2) Zajištění souladu veřejného rejstříku
s interními dokumenty ZO OS KOVO;
3) Zajištění správného vedení účetní
a hospodářské agendy ZO OS KOVO;
4) Provedení elektronické evidence
všech odevzdaných podnikových kolektivních smluv.
RP UL pro podporu těchto 4 priorit pravidelně dlouhodobě připravuje
celé samostatné projekty, ve kterých
jsou specifikovány požadavky orgánů
OS KOVO v regionu a konkrétní podmínky jednotlivých ZO OS KOVO. Cílem
pak je zpracovat pro ZO OS KOVO možné způsoby řešení a provedení nápravy v případech zjištěných nedostatků.
I když nemají naše regiony zastoupení v Radě mladých OS KOVO, snažíme
se ve spolupráci s dotčenými ZO OS
KOVO o pořádání různých sportovních
či volnočasových aktivit, kde je snahou
zapojení co možná největšího počtu
mladých kováků. Jedná se např. o pravidelné soutěže v bowlingu, jednorázové akce sjíždění řeky či opakovaná
setkání kováků v Hradci u Kadaně,
kterého se pod pořadatelstvím ZO OS
KOVO ZKL Klášterec zúčastňuje každoročně přibližně 80 členů OS KOVO z regionu.

Situace ve firmách a jejich odborových organizacích
Většina ZO OS KOVO z našeho regionu jsou menší organizace, s počtem členů do 100, navíc v čele s neuvolněným
funkcionářem. To samozřejmě klade
specifické nároky na požadované služby, včetně zastupování v jednání o pracovněprávních záležitostech se zaměstnavatelem a při vyjednávání kolektivních
smluv.
V poslední době vznikají v řadě průmyslových zón v regionu nové pracovní
příležitosti. To je velice vítaná situace,
zejména zde u nás, kde nezaměstnanost dlouhodobě dosahuje nejvyšších
čísel z celé ČR. To s sebou přináší také
vyšší tlak na zaměstnávání agenturních
zaměstnanců. Někteří zaměstnavatelé
si nadále nejsou ochotni přiznat nedostatek kvalifikované pracovní síly na trhu
práce, z čehož pak také často pramení
jejich nezájem o zlepšení sociálních
a mzdových podmínek. Je pak otázkou
kvality kolektivního vyjednávání a ekonomických podmínek zaměstnavatele,
jakým směrem se posune úroveň sjednaná v kolektivní smlouvě. RP UL se podílí jak na přípravě kolektivních smluv
(analýzy, připomínky, sestavení návrhu,
rozbory), tak na vlastním vyjednávání
se zástupci zaměstnavatelů. I přes shora uvedená specifika se daří ve firmách,
kde působí OS KOVO, uzavírat kolektivní
smlouvy a sjednávat výhodné podmínky
pro zaměstnance a pro činnost odborových organizací.
Velkým problémem, který má značný
dopad na sociální postavení zaměstnanců, je otázka exekucí, případně osobních
insolvencí zaměstnanců. Jejich počet se
bohužel meziročně navyšuje a s tím souvisí značné množství poskytování právní pomoci v oblasti exekučních titulů
a osobních bankrotů.
Co je nového na RP UL
Život přináší neustálé změny, na které
je potřeba reagovat. Po vzájemné dohodě s vedením OS KOVO jsme se rozloučili
s naší dlouholetou hospodářkou Ivanou
Michalcovou a řečeno sportovní terminologií jsme jí „povolili přestup“ na ekonomický úsek OS KOVO, kde vykonává funkci metodika účetnictví. Doufáme, že se jí
bude v Praze dařit, a přejeme jí úspěch.
Uvolněné místo bylo zaplněno na základě výběrového řízení (77 uchazečů) paní
Pavlou Kricnerovou, která, jak společně

s mými kolegy na RP UL doufáme, bude
plnohodnotným pokračovatelem nastaveného standardu v práci odborně-administrativní pracovnice. Ostatní kolegové
(Ing. Jiří Friml, Viktor Fürst, Ing. Bohumil
Chudárek a JUDr. René Švec) jsou na
svých místech a v plné zbroji připraveni
čelit všem výzvám a soupeřům… Vlastně
jim touto cestou chci poděkovat za dosavadní spolupráci – díky, díky, díky!

RP OS KOVO v Ústí nad Labem
najdete na adrese Brněnská 4,
400 01 Ústí nad Labem

Přání na závěr
Nechtěl jsem čtenáře tohoto článku
příliš zatěžovat podrobnostmi a čísly
z jednotlivých ZO OS KOVO, protože tyto
informace lze získat z interních materiálů a podkladů OS KOVO.
Určitě všem ale chci popřát hezký zbytek léta, rozesmáté sluníčko, klidnou
vodu a kdo může, tak i vítr ve vlasech…
Nejenom prací živ jest člověk, tak se nezapomeňte na chvíli i zastavit a podělit
se s nejbližšími o krásné chvíle, zajděte
si na procházku, dobré víno nebo si užijte „pořádnej rockovej nářez“, prostě užívejte! A kdybyste někde na cestách potkali nějakého blázna na motorce, jako
jsem já, tak mu zamávejte. Je to jenom
člověk, stejně jako vy…
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Pracovní právo | JUDr. Vladimír Štich, právník RP OS KOVO v Plzni

Novela má i znesnadnit nelegální práci
Koncem července letošního roku vešla v účinnost novela zákona o zaměstnanosti č. 235/2004 Sb., která přináší řadu změn, které se dotknou jak evidovaných uchazečů o zaměstnání, tak hlavně agentur
práce a dalších zaměstnavatelů. Část nové úpravy, která se týká agenturního zaměstnávání a boje
proti nelegálnímu zaměstnávání, je výsledkem dlouhodobých snah odborů narovnat podmínky v této
oblasti a přispět k odstranění sociálního a mzdového dumpingu.
Vzhledem k rozsáhlosti nových úprav,
které byly zakotveny
do stávajícího zákona o zaměstnanosti
zákonem č. 206/2017 Sb., se zaměřím
na hlavní změny.
Evidovaných uchazečů o zaměstnání
se dotkne úprava podmínek tzv. nekolidujícího zaměstnání, kdy již toto
zaměstnání nebude možné vykonávat
na základě dohody o provedení práce.
Uchazečů o zaměstnání evidovaných na
úřadu práce se dotkne zcela nová úprava pro případy, kdy v době evidence na
úřadu práce budou, vzhledem k jejich
zdravotnímu stavu, neschopni pracovat.
Pro tyto případy se zavádí nový termín
– režim dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání. Potvrzení budou
vydávat lékaři na předepsaných tiskopisech a takto „uznaný“ uchazeč o zaměstnání bude mít povinnost dodržovat
režim spočívající v povinnosti zdržovat
se v místě pobytu uvedeném v potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče
a dodržovat rozsah a dobu povolených
vycházek. Úřady práce budou oprávněny provádět kontroly dodržování těchto
povinností a ukládat sankce.
Agenturní zaměstnávání je nově
upraveno a došlo k přijetí opatření, které
má zamezit nelegálnímu zaměstnávání osob a zastřenému zprostředkování. Nově se zavádí pro agentury práce
tzv. kauce ve výši 500 000 Kč, kterou je
agentura práce, jež splní podmínky pro
získání povolení, povinna složit a deponovat na zvláštním účtu generálního
ředitelství úřadu práce. Zpřísněny jsou
také podmínky pro získání povolení pro
tyto agentury práce. Žádost o povolení
bude posuzovat zvláštní komise a povolení bude vydáváno nejprve na tři roky
a při prodloužení na dobu neurčitou. Již
také nebude možné mít v jedné osobě
odpovědného zástupce pro větší počet
agentur. Odpovědným zástupcem bude
muset být osoba potřebné kvalifikace
v pracovním poměru k agentuře práce
s pracovní dobou v rozsahu nejméně
20 hodin týdně. Novela dále upravila
i ukládané sankce za porušení povin-

ností. Dále je nutno poukázat na novou
definici zastřeného zprostředkování,
kterým se někteří podnikatelé snaží obcházet předepsané povinnosti vztahující
se k agenturnímu zaměstnávání. Jedná
se zejména o využívání smluv o dílo, účelová družstva a podobné praktiky, které
způsobují nemalé úniky prostředků
v odvodech státu, ale i ožebračování
takto zaměstnávaných osob. K tomuto
zastřenému zprostředkování je stanove-

na nová sankce, a to pokuta ve výši až
5 milionů korun. Poslaneckým návrhem
došlo, před hlasování o návrhu zákona,
ke změně ustanovení, kterým bylo agenturám práce zakázáno zaměstnávat občany z třetích zemí. Proti tomuto ustanovení se postavilo jak MPSV, tak odbory.
Tato úprava se z pohledu odborů nepodařila a je možné, že trh práce tak bude
„zaplaven“ občany třetích zemí. Částečným opatřením k regulaci je to, že úřady práce budou vydávat těmto osobám
povolení po tzv. testu trhu práce.
V souvislosti s obcházením, zejména
daňových zákonů, byla tímto zákonem
přijata i novela zákoníku práce, která
má zabránit případům, kdy jednoho
zaměstnance přiděluje několik „spřátelených“ agentur práce k jednomu zaměstnavateli na práci malého rozsahu.
Dochází k tomu například, když zaměstnanec u jednoho zaměstnavatele pra-

cuje v jeden den pro tři agentury a od
každé pobírá tak nízký příjem, který
nezakládá povinnost placení odvodů na
zdravotní a sociální pojištění. Agentura
práce tím šetří náklady, ale zaměstnanec není v konečném důsledku pojištěn.
Tato nová úprava byla vtělena do nového ustanovení § 307b zákoníku práce.
Novela zákona o zaměstnanosti se
dotkla dalších oblastí. Zejména doplnila
a upravila podmínky pro zaměstnávání
osob se zdravotním postižením a pro
náhradní plnění těchto povinností zaměstnavateli a určení povinnosti v této oblasti
i pro služební úřady a ozbrojené sbory.
V oblasti aktivní politiky zaměstnanosti
novela umožňuje prodloužení poskytování
příspěvků na zřízení společensky účelného
pracovního místa až na 24 měsíců.
Novela obsahuje rovněž změny a doplnění dalších zákonů a v této souvislosti
je třeba zdůraznit doplnění zákona o inspekci práce č. 251/2005 Sb., kde byla
zakotvena možnost udělovat sankce
orgány inspekce práce na úseku soukromí a osobních práv zaměstnanců.
Podle staré právní úpravy dosud nebylo
možné ukládat sankce při zjištění narušení soukromí zaměstnanců na pracovištích, neinformování o provádění
a rozsahu kontroly zaměstnanců či vyžadování informací od zaměstnanců, které
nesouvisejí s výkonem práce a základním
pracovněprávním vztahem. Při zjištění
porušení předpisů zaměstnavatelem
mohly orgány inspekce práce až dosud
pouze konstatovat porušení a požadovat
nápravu. Po přijetí novely už orgány inspekce mohou udělit pokuty, a to až do
výše jednoho milionu korun. V souvislosti s úpravou agenturního zaměstnávání
byly do zákona o inspekci práce začleněny další skutkové podstaty přestupků
a správních deliktů a při porušení právních předpisů v oblasti agenturního zaměstnávání hrozí pachatelům pokuty až
do výše jednoho milionu korun.
Závěrem je třeba vyzdvihnout poslední důležitou změnu v právní úpravě na úseku ochrany zaměstnanců
při platební neschopnosti zaměstnavatele. Tuto oblast upravuje zákon
pokračování na str. 7
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č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, který byl doplněn zejména
v oblastech lhůt pro uveřejňování infor-

mací na úřední desce Úřadu práce ČR.
V odůvodněných případech může vláda
vydáním nařízení prodloužit rozhodné
období a lhůtu pro podávání žádostí na

výplatu dlužných mzdových nároků. Jedná se o reakci na řešení případů velkých
krachujících firem v ČR.

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

Zboží
v akci
a nevyřízená
reklamace
Souběh
podpory
a starobního
důchodu
Před časem jsem někde četl, že každá reklamace musí být vyřízena do 30 dnů. Příliš si to již nepamatuji. Dostal jsem se totiž nyní do stejné situace. Chtěl bych se tedy zeptat, zda mám právo na vrácení
peněz, když mi obchodník moji reklamaci do 30 dnů nevyřídil. Domluvili jsme se, že mi zavolá, ale
do dnešního dne, což je 42 dnů od doby mé reklamace, nevolal ani nijak jinak neoznámil, že je reklamace vyřízená, abych si přišel na prodejnu. Reklamoval jsem věc, kterou jsem koupil v akci. Jakou
částku mi prodejce bude muset vrátit, když nestihl reklamaci včas? Budu si totiž muset koupit nové
zboží a to už v akci nemusí být.
					
J. K., Vyškov
Nutnost existence vady
Vaše informace jsou správné. Hned
v úvodu je však nutno uvést, že na základě rozhodnutí vydaného ústavním
soudem je třeba, aby vada skutečně
existovala. Pokud byste jako spotřebitel
reklamoval vadu, kterou prodejce neuzná jako oprávněnou, je třeba její existenci prokázat. To lze pouze prostřednictvím znaleckého posudku od soudního
znalce.
Pokud by znalecký posudek zněl ve váš
neprospěch, tj. neexistenci vady potvrdí
i soudní znalec, pak níže uvedené neplatí.
Právní úprava
Tuto oblast upravuje zákon o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb., § 19
odst. 3 říká, cituji: Prodávající nebo jím
pověřený pracovník rozhodne o reklamaci
ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává
doba přiměřená podle druhu výrobku či
služby potřebná k odbornému posouzení
vady. Reklamace včetně odstranění vady
musí být vyřízena bez zbytečného odkladu,
nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění
reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné
uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.
Co to znamená pro spotřebitele? Z tohoto ustanovení vyplývá, že reklamace
včetně odstranění vady musí být vyřízena bez odkladu, nejpozději do 30 dnů
ode dne uplatnění reklamace. Pokud tato
zákonná lhůta marně uplyne a vada skutečně existuje, pak to znamená, že se na
nevyřízení reklamace v zákonné lhůtě pohlíží jako na podstatné porušení smlouvy. Pro vás jako spotřebitele to znamená,
že máte obdobná práva, která byste měl
například v případě, že byste reklamoval
výrobek s vadou neodstranitelnou.

Lze lhůtu prodloužit? Lhůtu lze prodloužit pouze domluvou, což nedoporučuji. Případné prodloužení lhůty musí
být z vaší strany zcela dobrovolné. Lhůta
je stejná, i když výrobek prodejce zasílá
k posouzení zahraničnímu dodavateli.
Prodejce ani v tomto případě nemá právo na prodloužení lhůty k vyřízení reklamace.
Dva způsoby ukončení včas nevyřízené reklamace. Výměna za zboží nové
a zcela stejné – druhově, barvou apod.
Odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele.
V případě, že by vám chtěl výrobce
reklamované zboží vyměnit (za stejné,
nové), začne vám běžet nová záruční
doba, stejně jako byste v den výměny
koupil mobil nový. Pamatujte, že prodávající je povinen vám vystavit potvrzení
o výměně či nový záruční list na výrobek, který jste výměnou obdržel. Pokud
s výměnou nebudete souhlasit, je třeba,
abyste odstoupil od smlouvy. K souhlasu vás nesmí přímo ani nepřímo prodejce nutit.
Jako odstoupit od smlouvy? Odstoupení od smlouvy učiňte písemně. Jde
o jednostranný právní úkon, se kterým
nemusí prodávající souhlasit. Je tedy
třeba, aby odstoupení z vaší strany bylo
doručeno prokazatelně. Nejlépe doporučeně s dodejkou. Při osobním předání prodejci, nezapomeňte na vyznačení
data převzetí a jeho podpis.
Pokud byste se s prodávajícím nedohodl, musel byste se svého práva domáhat u soudu. Soud je jediný kompetentní rozhodnout spor mezi spotřebitelem
a prodávajícím. Nesouhlasí-li spotřebitel
či prodejce se soudním rozhodnutím,
mají právo se odvolat k soudu odvolacímu. Komu a v jaké lhůtě je třeba odvolání podat, musí být uvedeno v poučení
každého soudního rozhodnutí.

V případě, že by prodávající váš nárok
uznal, můžete požadovat také proplacení všech nákladů, které jste musel nutně
vynaložit při uplatnění reklamace. Je třeba o to požádat prodejce, a to písemně
a co nejdříve. Stejně tak i v případě nesouhlasu prodávajícího s úhradou nutných nákladů je lze opět vymáhat pouze
soudně.
Akční zboží – jakou cenu mi obchodník
vrátí? Kupní smlouva, od které odstoupíte, se považuje za smlouvu, která se ruší
v plném rozsahu. Prodávající je povinen
vám vrátit zaplacenou cenu za zboží.
Skutečně zaplacenou, tedy cenu, která
je uvedena na paragonu či záručním listu. V případě, že by na zakoupené zboží
byla poskytnuta v akci sleva, má spotřebitel nárok pouze na cenu, za niž zboží
koupil, tj. na akční cenu.
Co je třeba vědět o pomoci České obchodní inspekce? Jste-li nespokojen po
formální stránce, můžete podat podnět
České obchodní inspekci (dále též ČOI),
která je dohledovým orgánem nad dodržováním spotřebitelských práv ze
strany prodávajících. V podnětu uveďte,
že chcete být o zjištění ČOI informováni.
Co je to mimosoudní řešení spotřebitelského sporu? Jde o možnost dohody
obchodníka a spotřebitele bez zásahu
soudu, tedy bez soudních poplatků včetně dalších nákladů např. za advokátní
zastoupení a zatěžování soudu. Pokud
se nepodaří spor vyřešit tímto způsobem, nezbývá než se obrátit na soud.
Soudní cesta. Pokud nejste jako spotřebitel s vyřízením reklamace spokojen po
obsahové stránce, tj. zejména se zamítnutím reklamace, popř. s nedostatečným uspokojením nároků z reklamace,
která byla uznána, pak věc můžete řešit
občanskoprávní cestou, tedy soudně.
V tomto případě doporučuji využít služeb advokáta.
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Pracovní právo | Lenka Kobylková, mzdová specialistka RP OS KOVO Olomouc

Čerpání dovolené o státním svátku
Pracuji v nepřetržitém provozu. Směna mi vychází na státní svátek. Podle zákoníku práce se mi neode‑
čítá žádný den řádné dovolené. Jak je to ohledně čerpání dovolené ve státní svátek? Mám nárok na
náhradu mzdy? 				
					
J. V., Prostějov
Mohu uvést, že dle
ZP § 219 odst. 2 nemůže zaměstnavatel
zaměstnanci určit čerpání dovolené na den
státního svátku, praxe je však odlišná.
Regionální pracoviště
OS KOVO pro Olomoucký kraj
U mnoha zaměstnajdete na adrese Denisova 2,
navatelů, dokonce
772 00 Olomouc
i výkladů zákoníku
práce, tomu tak není. Zákonodárce si je
tohoto problému vědom a navrhl řešení této oblasti v Koncepční novele
zákoníku práce, přičemž musím upozornit, že tato novela
ještě neplatí!
Koncepční novela navrhuje:
	pokud připadne v době dovolené svátek na den, který je jinak dnem pracovním, nezapočítává se do dovolené,
	to neplatí v případě, kdy zaměstnanec by byl jinak povinen v den svátku směnu odpracovat a čerpání dovolené
mu na jeho žádost bylo určeno
pouze na tento den.
To znamená, že zaměstnanec
v nepřetržitém provozu si na
svou žádost a po odsouhlasení

zaměstnavatelem bude moci čerpat dovolenou v den státního svátku, na který
mu vycházela směna – dle Závěrečné
zprávy, která byla vydána ke Koncepční
novele ZP, by toto mělo platit pouze tehdy, kdy zaměstnanec čerpá dovolenou
v tento jeden konkrétní den svátku, a nikoliv, když svátek připadne do souvislé
doby čerpání dovolené.
Pokud tedy vycházíme čistě z textu
§ 219 odst. 2 ZP, který je dnes platný
a kde je uvedeno: „Připadne-li v době dovolené zaměstnance svátek na den, který

je jinak jeho obvyklým pracovním dnem,
nezapočítává se mu do dovolené. Určil-li zaměstnavatel zaměstnanci náhradní
volno za práci přesčas nebo za práci ve
svátek tak, že by připadlo do doby dovolené, je povinen určit mu náhradní volno na
jiný den.“, nezapočítává se den svátku
do výměry dovolené, a proto za tento
den přísluší náhrada mzdy za svátek,
která zaměstnanci v důsledku svátku
ušla § 115 odst. 3 ZP.
V § 115 odst. 3 ZP je uvedeno: „Zaměstnanci, který nepracoval proto, že svátek
připadl na jeho obvyklý pracovní den, přísluší náhrada
mzdy ve výši průměrného
výdělku nebo jeho části za
mzdu nebo část mzdy, která
mu ušla v důsledku svátku.“
Můj názor je, že by se neměl výkladem měnit zákon, ale jak jsem již uvedla
výše, v praxi se toto děje
a zaměstnavatelé argumentují tím, že si za takovéhoto zaměstnance musí
najít náhradu jako při čerpání dovolené v jakýkoliv
jiný den.

Bydlení | JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR

Pozor, i nevyzvednutá výpověď je doručená
Pronajímatel mi opakovaně vyhrožuje výpovědí z nájmu bytu. Na poště mám od něj nyní nějaký doporučený dopis a domnívám se, že je to ta obávaná výpověď. Dopis jsem si ještě nevyzvedl a asi raději
nevyzvednu. Postupuji správně?					
K. H., Mimoň
Postup není správný. Základním předpokladem
úspěšné
obrany nájemce proti
výpovědi z nájmu bytu je seznámení se
s výpovědí a jejím obsahem. Nepřebírání
písemností doručovaných pronajímatelem, případně jejich výslovné odmítání,
zpravidla není ku prospěchu nájemce, ale
naopak k jeho škodě. Výpověď z nájmu
bytu, kterou si nájemce odmítl pře-

vzít, se podle zákona považuje za doručenou. Stejně tak výpověď z nájmu
bytu zaslaná prostřednictvím poštovní zásilky, kterou si nájemce prostě
nevyzvedl, se považuje za doručenou
třetím dnem od odeslání adresátovi.
Pokud byla nájemci doručena výpověď
z nájmu bytu, má dva měsíce na to, aby
proti takové výpovědi jednak vznesl vůči
pronajímateli námitky a jednak podal
u soudu žalobu o přezkoumání oprávně-

nosti výpovědi obsahující všechny důvody, pro které nájemce považuje podanou
výpověď za neoprávněnou. Námitky se
musí týkat důvodu výpovědi, jehož uvedení ve výpovědi je podmínkou její platnosti. Nájemce může například namítat,
že pronajímatel nepotřebuje byt pro své
příbuzné (což je velmi častý výpovědní
důvod na straně pronajímatele), protože
má k dispozici ještě další nepronajímané
byty.
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Nabízejí výhodné pobyty pro členy OS KOVO
Penzion Relax v Peci pod Sněžkou je
nově dalším z ubytovacích zařízení, která poskytují výhody členům OS KOVO.
Proč jste se rozhodli do tohoto řetězce zapojit? To byla první otázka v našem rozhovoru s Karlem Šimůnkem, jednatelem firmy, která penzion provozuje.
Rádi bychom přilákali více stálé domácí
klientely, která si to u nás oblíbí a bude se
vracet. Nápad nabídnout naše služby, které patří v regionu Pece pod Sněžkou k těm
nejlepším, také OS KOVO byl proto zcela
logický.
Když se rozhodnu pro váš penzion,
tak dopředu vím, že přijedu do krásné přírody. A to jak v zimě, kdy je synonymem pro lyžování a další zimní
radovánky, tak třeba i v babím létě.
Takže jednoznačně bod pro vás. Čím
zabodujete ještě?

Pohled do jednoho apartmánu

Už bylo řečeno, že penzion se nachází
v krásném prostředí. Kam byste mě
poslal na výlet po okolí?
Těch tipů je tolik, že by to zabralo na samostatný článek. Ale rozhodně nejnavštěvovanější jsou Sněžka, Černá hora a výlety
po hřebenech. Nicméně pro naše hosty
máme připravený soubor tipů, kam na výlet, podle nálady, počasí a zdatnosti každého.
Na Černé hoře nově nabízejí procházku v korunách stromů. Už jste tam
byl? Jaké to je?
Zrovna tento víkend jsem s rodinkou absolvoval tuto novou atrakci, děti si rozhodně přijdou na své a rodiče se také pobaví,
výlet do korun stromů je pro všechny věkové kategorie. Může být edukativní, je zde
spousta informaci o stromech a jejich životě, může být adrenalinový, je zde příjemně

Do okolí můžete vyrazit i na elektrokolech

Jsou to už zmíněné služby, které si dlouhodobě drží vysoký standard. Skvělá kuchyně, doplňkové služby (wellness, bowling,
elektrokola, pobyty s lyžařskou permanentkou a další) a v neposlední řadě je
to naše poloha. Ta je přímo ideální pro
aktivně strávený odpočinek. Lyžaři, ale
i kolaři, mohou využívat lanovku na 100 m
vzdáleném středisku Velká Úpa – Portášky, nebo hned u penzionu staví skibusy/
cyklobusy směr Pec pod Sněžkou – Javor,
10 min, nebo směr Jánské Lázně – Černá
hora, 20 min.
Teď mě napadá, že už ani o dovolené
nedokážu být bez internetu. Jak je to
u vás s připojením?
Ve všech částech penzionu je dostupná
naše wifi síť, která je samozřejmě zdarma.
Když do penzionu přijedu, tak vím, že
kromě mne bude postaráno i o moje
auto. A co když přijedeme se psem,
kterého nemůžeme nechat samotného doma?
Domácí mazlíčci jsou u nás vítáni, ti větší
za drobný poplatek.

Krkonošská příroda si každého získá v zimě i v létě

V zimě si lze v okolí penzionu
užívat všech sněhových
radovánek

dlouhá skluzavka téměř z vrcholu věže,
a samozřejmě romantický, protože výhledy na okolní hory a kopce jsou úchvatné.
A když nebudu na výlet chtít jen po
svých?
Tak právě pro vás máme k dispozici půjčovnu elektrokol Scott, se kterými se podíváte tam, kam byste normálním kolem,
pokud nejste trénovaný cyklista, nevyjel.
Není problém během dne zvládnout výlet
na Malou Úpu s návštěvou místního minipivovaru a odpoledne pokračovat po
hřebenech okolo Luční boudy, a to tak, že
večer nebudete totálně vyčerpán, ale jen
příjemně znaven.
A kdybych se chtěl podívat ještě dál,
co byste mi doporučil?
V takovém případě krásu Adršpašského
údolí, nebo má-li to být ještě kousek dál,
můžeme nabídnout výlet na polskou stranu Krkonoš. Tam je několik skvostných
atrakcí, které při delším pobytu stojí za to
navštívit. Jen namátkou Kostel Wang, Park
miniatur, Důl v Kowarech, Aqua park Tropikana a mnoho dalších.
Jaké jsou možnosti zábavy v samotném penzionu? Nemyslím teď jen na
dospělé, ale i na jejich děti…
Zmiňoval jsem již wellnes s vířivkou a saunou, bowling se dvěma dráhami, přičemž
jedna může být s dětskými mantinely, dále

Penzion má i své vlastní parkoviště

to je herna s kulečníkem a ping-pongem,
stolní fotbal nebo dětský koutek se spoustou hraček.
Vím, že nabízíte hlavně soukromé pobyty. Ale co kdyby se některá ZO OS
KOVO rozhodla u vás uspořádat nějakou svoji akci? Šlo by to a do jakého
počtu osob?
I na to jsme připraveni, herna se může
změnit v jednací nebo školicí místnost
s audiovizuální technikou pro přednášející

Wellnes s vířivkou je součástí
poskytovaných služeb

Restaurace Relaxu je
vyhlášená svými
specialitami

a umíme také připravit i teambuildingové
programy pro utužování kolektivů. Celková kapacita s přistýlkami dosáhne na
70 osob.
Jaké konktrétní výhody jim nabízíte,
najdou členové OS KOVO na svazovém intranetu. Ne všichni však s internetem umí. Je i jiná cesta, jak se
o nich dovědí a jak by pak měli postupovat, když je vaše nabídka přesvědčí?
Takže i tady zopakuji: členům OS KOVO nabízíme zvýhodněné vícedenní pobyty podzim/jaro – ubytování 5 nocí s polopenzí,
E- Bike Scott – půjčovné na 1 den, wellness
1h, bowling 1h – to vše za jedinečnou celkovou cenu. Dále zima 2018 – ubytování
5 nocí s polopenzí, skipass 5 dní (SKI Resort, Černá Hora, Pec pod Sněžkou, Velká
Úpa), wellness 1h, bowling 1h.
Věřím, že se o nás dozvědí i z tohoto našeho rozhovoru, a potom se stačí na nás obrátit třeba e-mailem (info@pensionrelax.cz).
Objednávku je pak třeba zaslat na info@
pensionrelax.cz a v ní uvést, že jste členem
OS KOVO, název základní organizace, ve
které jste evidován, případně číslo členského průkazu OS KOVO, pokud vám byl
již vydán, tak abychom vám mohli poskytnout tyto speciální nabídky.
Dík za informace. 		
(fav)
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Naše tipy na konec letních dovolených
Léto je v plném proudu, školní prázdniny se pomalu chýlí ke konci. A tak nabízíme pár tipů
z různých koutů republiky, jak si ještě užít s dětmi nebo vnuky volných letních dnů.

Horšovský Týn – hrad a zámek

12. 6. – 1. 10. Filmové pohádky 50. let.
K vidění je výstava kostýmů a rekvizit například z pohádek Obušku, z pytle ven!,
Hrátky s čertem a mnoha dalších.
Kontakt: 379 423 111, 606 659 643.
Výstava je otevřena stejně jako zámek,
v srpnu každý den od 9. do 17. hodiny.

23. 8., 24. 8. a 23. 9. Navštivte s dětmi
dětské prohlídky s hraběnkou Terezií. Hraběnka Terezie Buquoyová vás provede
po hradních komnatách a přiblíží život
šlechticů a šlechtičen. Součástí prohlídky je i střelba z kuše, vyražení mince a vybarvování omalovánek. Začátek
vždy v 10.35 a 13.35 hod. Prohlídky jsou
vhodné pro děti od 4 do 10 let.
Nutná rezervace na telefonním čísle
386 362 135.

Zchlazení v horkých dnech nabízí přírodní koupaliště v malé obci Úvalno u Krnova. Plovárna na výsluní je postavena ve
svahu pod místní rozhlednou Strážiště.
Jedinečné koupaliště, které jako první
v celém Moravskoslezském kraji funguje na bázi biotopu, a není tak není závislé na chemickém čistění vody, nabízí
i nádherný výhled do krajiny. Bylo otevřeno teprve před měsícem. Svlažit tělo,
rozhlédnout se do krajiny a ochutnat
k tomu ještě místní speciality můžete
denně od 9. do 19. hodiny až do září.

Kynžvart – zámek

Jeskyně blanických rytířů

Nové Hrady v Jihočeském kraji

ZOO Chleby

Staré ZOO je klasická zoologická zahrada, kde mají různá zvířátka. Je to menší
zahrada, ale stojí za to ji vidět. Můžete si
tu také za poplatek nakrmit malé kozičky, pro děti je to zábava.
Nové ZOO má velký areál, kde se děti
vyřádí, jsou tam různé klouzačky, houpačky, pískoviště atd., prostě pro děti je
to ráj, ani rodiče se nudit nebudou, mohou se také zapojit. V ZOO je i restaurace. Z vlastní zkušenosti doporučujeme
nejdříve navštívit starou zoologickou zahradu a pak teprve tu novou.
Pokud máte psy, tak vězte, že mohou
jen do nové ZOO, do staré mají vstup
zakázán.
Otevřeno od pondělí do neděle od
9.00 do 18.00 hodin.

19. 8. a 26. 8. Dětské prohlídky. Začátek
vždy 14.30 a 15.00 hodin. Prohlídku
doporučujeme předem zarezervovat.
Otevřeno od pondělí do neděle, otvírací
doba od 9.00 do 17.00 hod.
Výlety v okolí: Naučná stezka Kynžvartské kyselky, Lázně Kynžvart – prameny
a historie.

Babiččino údolí v Ratibořicích

Až do 2. 9. se zde každou sobotu od
14.00 do 16.00 hod. koná folkové Posezení na mlejně. Do 30. 9. se zde můžete
také zúčastnit atrakce s názvem Babiččin
košík – Tip na pobyt s piknikovým pohoštěním. Vybavení košíku dohodnete přímo na místě. Začátek vždy v 10 hod.,
výdej posledního košíku v 15.30, konec
v 17 hodin. V pondělí je zavřeno.
Kontakty: 736 270 480, 602 177 248.

Kočičí hrádek u Slatiňan

Tuto miniaturu hradu nechala na přelomu 19. a 20. století v zámeckém parku
zámku Slatiňany vybudovat kněžna Vilemína z Auerspergu, aby potěšila nejen
své děti, ale všechny z širého okolí. Od té
doby se konají prakticky každý den šiškové bitvy a dobývání hradu… Dopřejte
svým ratolestem pocit, který zažívali středověcí rytíři, když dobývali hrad, ztečí vzali hradby a z věže zachránili princeznu...

Koupaliště v Úvalně

Edmundova soutěska u Hřenska

Edmundova soutěska je poslední ze tří
soutěsek na dolním toku řeky Kamenice, východně od Hřenska. Její stěny tvoří
strmé, často kolmé skalní stěny, vystupující nad úroveň hladiny do výšky 50 až
150 metrů. V úseku, kde skály spadají přímo do vody, nahrazuje cestu plavba na
člunech. Přístup z horního okraje Hřenska je pěšinou podél řeky Kamenice pod
skalními převisy s třemi tunely ke splavu, nad nímž je dolní přístaviště člunů.
Po vodě je možné urazit další úsek
960 metrů. Sednout do lodiček s výkladem převozníků můžete denně od
9.00 do 18.00 hod. až do října.

Zámek Zákupy v Libereckém kraji

20. 8. Hraná pohádka O princi, který žaloval. Začátek v 16 hodin. Pro velký zájem si
vstupenky rezervujte na tel.: 487 857 278.

v Rudce u Kunštátu je unikátní dílo inspirované českou historií. Tvůrcem tohoto
jedinečného díla v nitru kopce Milenka byl rodák z nedalekého
Bořitova Stanislav Rolínek,
čalouník a nadaný sochař
samouk. Dílo, na kterém začal pracovat na počátku třicátých let minulého století,
nikdy nedokončil. Smrt jej
odvedla od práce v největším tvůrčím rozmachu. Jeho
blanické rytíře si ročně prohlédnou tisíce návštěvníků.
Otvírací doba úterý–neděle 9.00–12.00 hod., 13.00–
16.30 hod.

Chvalský zámek v Praze - Horních
Počernicích

Až do 3. 9. tu denně od 9.00 do 17.00
hod. probíhá v obou velkých výstavních
prostorách zámku interaktivní výstava
Hlavolamy v uličkách starého města.
Děti i dospělí se vyřádí v uličkách starého městečka, kde skládáte a luštíte
záhady, hádanky, rébusy, logické úlohy,
hry a je zde i kuličkové bludiště, velký ježek v kleci a molitanová herna! Najdete
tu i největší a nejtěžší hlavolam v České
republice.
Kontakt: telefon 281 860 130.
Zámek je otevřen celoročně od pondělí
do neděle od 9.00 do 17.00 hod.
Připravily: mn a as, foto autorky a jaš
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Třídní učitel/ka

Kdy budou prázdniny ve školním roce 2017–2018
Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2017.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 23. prosince 2017 a skončí v úterý 2. ledna 2018.
Vyučování začne ve středu 3. ledna 2018.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2018.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:

Termíny

Okresy, obvody hl. města Prahy

5. 2. – 11. 2.

Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov,
Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Karviná

12. 2. – 18. 2.

Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec,
Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek-Místek

19. 2. – 25. 2.

Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník,
Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín

26. 2. – 4. 3.

Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov,
Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál

5. 3. – 11. 3.

Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem,
Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník

12. 3. – 18. 3.

Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov,
Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město, Prostějov

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 29. března a pátek 30. března 2018.
Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí 2. července 2018 do pátku 31. srpna 2018.
Tento rozvrh hodin si můžete také stáhnout na adrese: http://www.oskovo.cz/os-kovo-ctrnactidenik-kovak/odkazy.

Náměstí. W. Churchilla 2, 130 00 Praha 3

www.oskovo.cz

775 67 07 21
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Správné znění tajenky z čísla 12: Sjezd OS KOVO vytýčí nové cíle pro naši práci. Správně luštila a potřebné štěstí při losování měla Yvetta Januschová ze Studénky. Blahopřejeme! Dostane výhru od vydavatelství Enigma, které připravuje naši křížovku.
Je také vydavatelem časopisu Křížovky pro každého (další čísla vycházejí 15. a 29. srpna). Na tajenku z tohoto čísla čekáme do
23. srpna 2017 na doručovací adrese redakce nebo na e-mailu: novakova.miloslava@cmkos.cz.

