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Jak vidí boj proti levné práci v ČR
odboráři v Německu a Rakousku
Mezi zahraničními hosty mítinku
Konec levné práce byli i šéfové odborových ústředen z Německa a Rakouska, předseda DGB Reiner Hoff‑

mann a předseda ÖGB Erich Foglar. Přijeli,
aby vyjádřili svoji solidaritu s bojem českých
odborářů za spravedlivé mzdy. Ve svých vystoupeních oba shodně uvedli, že je to mimo-

řádně důležité téma. A to i u nich
doma. Levná práce v EU totiž mj.
ohrožuje i pracovní
místa a zvyšuje tlak více
strana

3

Odporná fakta
Jestlipak víte, kdo vyrobil vaše boty, ušil vaše tričko nebo vytěžil drahokam na vašem prstenu? Podle
nových statistik Mezinárodní organizace práce (MOP)
jsou to většinou děti do 15 let. Na světě totiž pracuje každé sedmé, v subsaharské Africe dokonce každé
čtvrté dítě. Většinou bez nároků na mzdu. V Asii je donuceno pracovat přes 100 mil. dětí, v subsaharské Africe 35 mil. a v Latinské Americe 14 mil. dětí.
Výjimkou ale není dětská práce ani ve vyspělých zemích. Podle údajů MOP šest z deseti nedobrovolně
zapřáhnutých dětí pracuje v zemědělství, těží nerosty

či drahokamy nebo pracují v oděvním průmyslu. Dětská práce je
levná, na některé činnosti jsou dětské ruce šikovnější než ty dospělých pracovníků. Děti také neodmlouvají a neumějí hájit svá práva
a zájmy…
			
(as), foto: Daily Times

Glosujeme:

Ostuda civilizovaného světa
Ano, řeč je o rizikové či tzv. prekérní práci. O nestandardním
pracovním poměru často jen
na několik dní či hodin v týdnu,
zprostředkovanému agenturami práce nebo firmami tzv. „na
telefon“. Je to práce bez běžných zaměstnaneckých výhod
a jistot a špatně placená. Lidé
tak sice pracují, ale z výdělku
si nejsou schopni zajistit slušné živobytí. Do vyspělých států
se přesouvají pracovní vztahy
dosud typické pro země třetího
světa. Šíření tzv. pracující chudoby i ve vyspělém světě je jedním z dopadů zneužití globalizace kapitálem. Riziková práce se

stala fenoménem na pracovním trhu. U nás podle odhadů
postihuje 13–14 procent míst,
jinde v Evropě je to ještě mnohem víc. Odbory se snaží této
nákaze čelit a 7. říjen vyhlásily
za Světový den boje za důstojnou práci. Toto úsilí přináší
částečné výsledky i u nás: díky
odborům se podařilo prosadit
zvýšení minimální mzdy a zákonná opatření proti nekalým
praktikám agentur práce. Nadále je však jisté, že odstranění ostudy v podobě rizikové
práce je během na dlouhou
trať a bez silných odborů nebude možné.
(fav)

7. 10. – Světový den boje za důstojnou práci. OS KOVO se samozřejmě i letos zapojuje
do této globální kampaně. Tento plakátek proti rizikové práci si společně s dalšími můžete
stáhnout na adrese: http://www.oskovo.cz/riziko_prace
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Stávková pohotovost v Moravia Cans
Výkonné vedení OS KOVO vyhlásilo
dne 27. 9. od 22:30 hodin stávkovou
pohotovost ve společnosti MORAVIA
CANS, a.s., v Bojkovicích. Důvodem tohoto kroku je neochota zaměstnavatele
garantovat práva a nároky pro všechny
zaměstnance v kolektivní smlouvě a následné neúspěšné řízení ve sporu o uzavření kolektivní smlouvy před zprostředkovatelem určeným MPSV ČR. Spornými
body jsou zvýšení mezd v letech 2017
a 2018, roční bonus a rozšíření osob-

ního ohodnocení. Konkrétně se jedná
o tyto požadavky:
1) Z
 výšení základní mzdy všem zaměstnancům v roce 2017 nejméně o 3 %.
2) Z
 výšení základní mzdy všem zaměstnancům v roce 2018 nejméně o 5 %.
3) R
 oční bonus ve výši 10 % z celkové
mzdy zúčtované zaměstnanci od
1. 1. do 31. 10. daného roku.
4) R
 ozšíření osobního ohodnocení ve
výši 1 000 Kč/měsíc na všechny zaměstnance.

Rýsuje se řešení?

Předsedové ZO OS KOVO z hutních závodů Z-Group Steel Holding, a.s. (Železárny Veselí nad Moravou, Válcovny trub v Chomutově
a Železárny Hrádek u Rokycan), v nichž byla počátkem září vyhlášena
stávková pohotovost, se ve středu 27. 9. v Praze sešli s generálním
ředitelem této společnosti Ing. Vladimírem Sakem. Jak nám po setkání
řekl předseda ZO OS KOVO v Železárnách Veselí Stanislav Malušek,
na jednání došlo k dohodě, že generální ředitel předloží předsedovi
představenstva návrhy odborářů, za kterých jsou ochotni stávkovou
pohotovost ukončit. K nim patří uzavření nové kolektivní smlouvy pro
rok 2018, která bude znamenat navýšení mezd všech zaměstnanců
o 1500 Kč při zachování všech dosud existujících benefitů.
(fav)

Kolega novinář odešel navždy

Ta zpráva nás v redakci hluboce zarmoutila:
Dne 12. září ve věku 84 let náhle zemřel kolega
PhDr. Rudolf Unger. Člověk, který svůj život zasvětil
odborům a jejich tisku. Pracoval v různých titulech
a i po odchodu na zasloužený odpočinek přispíval
řadu let jako dopisovatel do Kováka. Byl mj. autorem
mnoha reportáží ze závodů, a když už mu to zdraví
nedovolilo, podílel se na tvorbě volného cyklu Po stopách českého technického umu. Jeho poslední příspěvek najdete na str. 10. Byl to prostě Pan novinář, který perfektně
ovládal své řemeslo a uměl i poradit a pomoci ostatním.
S Rudolfem Ungrem jsme se naposled rozloučili v úterý 19. září
v obřadní síni Vinohradského hřbitova v Praze. Rudo, měli jsme Tě
rádi, budeš nám chybět. Čest Tvé památce!
(fav)

Inflace v srpnu

Inflace vyjádřená indexem spotřebitelských cen domácností celkem
dosáhla v srpnu 2017 proti stejnému období minulého roku hodnoty
102,5 %.
Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích
12 měsíců byla v srpnu 2,0 %. 		
(ap)

Pokud vedení společnosti nezmění svůj přístup, je Výkonné vedení OS
KOVO připraveno vyhlásit a organizovat ve společnosti Moravia Cans, a.s.,
v době co nejkratší stávku jako krajní
prostředek pro prosazení cílů zaměstnanců. Tento postup v hlasování podpořilo 79 % zaměstnanců podniku.
Společnost MORAVIA CANS je předním
evropským výrobcem aerosolových nádobek. 				
(fav)

Hutníci řešili kolektivní vyjednávání

Rada Hutnické oborové sekce OS KOVO se na svém zasedání ve dnech
21.–22. 9. ve Starém Městě u Uherského Hradiště zabývala zejména kolektivním vyjednáváním pro rok 2018. A to jak PKS, tak KSVS. Účastníci mj.
vyslechli informaci, že Odvětvovému svazu Hutnictví železa byl již OS KOVO
zaslán návrh KSVS a že OSHŽ se k němu chce vyjádřit 31. 10.
Zástupci ZO v Z-GROUP Steel Holding, a.s., a VT Chomutov, a.s., na zasedání podrobně informovali o vyhlášení stávkové pohotovosti v souvislosti se sporem o uzavření kolektivní smlouvy. Rada HOS vyslovila podporu
všem jejich krokům a vyzvala k tomu i další ZO OS KOVO.
(fav)

Blahopřáli i děkovali

Své padesáté narozeniny oslavila 1. září
dlouholetá členka VZO OS KOVO při Robert
Bosch, spol. s r.o., v Českých Budějovicích
paní Ivana Dušáková. V současné době vykonává náročnou funkci hospodářky. K velkému
životnímu jubileu jí poblahopřál předseda
základní organizace kolega Stanislav Jindra
a jménem všech jejích členů jí za dosavadní
práci pro odbory poděkoval kyticí květů a malým dárkem. Dodatečnou gratulaci oslavenkyni zasíláme i z redakce Kováka.
(red)

Učňovskému školství chybí učitelé

Zejména kolektivním vyjednáváním se zabývala Rada sekce učňovských
zařízení OS KOVO, která se ve dnech 25.–26. září konala v Uherském Hradišti. Na jednání bylo schváleno zpracování vzorové PKS pro SOŠ. Valné
hromadě sekce bude předloženo v únoru 2018. Členové Rady sekce mj.
podali informace o aktuální situaci jednotlivých školských zařízení zejména
ve vztahu k počtu přijímaných žáků. Ve většině případů se jejich počet ve
srovnání s loňským školním rokem zvýšil. Jako zásadní se naopak jeví nedostatek učitelů odborného výcviku a učitelů technických předmětů. Jejich
průměrný věk se v současné době pohybuje kolem 60 let, příp. i více. (red)

Poslední zasedání tripartity před volbami
Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se v pondělí 18. 9. setkali
ve Strakově akademii na posledním
(v pořadí už 35.) jednání Rady hospodářské a sociální dohody ČR ve
funkčním období vlády premiéra Bohuslava Sobotky. Premiér během jednání poděkoval sociálním partnerům za
vzájemnou spolupráci a konstatoval, že
jejich zapojení do tvorby hospodářské
politiky vnímá jako přidanou hodnotou
své vlády.

Hlavním tématem jednání tripartity
byl návrh státního rozpočtu na rok 2018.
Jeho příjmy v roce 2018 jsou navrženy
v objemu 1 302,3 mld. Kč, výdaje státního
rozpočtu v roce 2018 by měly dosáhnout
1 352,3 mld. Kč. Deficit na rok 2018 je navržen ve výši 50 mld. Kč, tj. o 10 mld. Kč
méně, než činí schválený deficit pro rok
2017. Tripartita se zabývala také závěrečnou zprávou odborné komise pro
důchodovou reformu. V této souvislosti
konstatovala, že příprava důchodové re-

formy musí i do budoucna být vedena
na základě dialogu politické reprezentace napříč politickým spektrem. V debatě
k vyhodnocení Akčního plánu na podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti zaznělo, že díky zájmu sociálních
partnerů se podařilo realizovat zásadní
pozitivní opatření. Patří k nim opakované
navýšení minimální mzdy, zákon o veřejných zakázkách, lepší zacílení podpory na
malé a střední podniky a také zefektivnění ekonomické diplomacie.
(fav)
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Jak vidí boj proti levné práci v ČR odboráři v Německu a Rakousku

na mzdy ve státech, ze kterých je výroba přesouvána do zemí s levnou prací.
Přítomnost obou odborářských předáků
jsme využili k rozhovorům na toto téma.
Jako první odpovídal Erich Foglar.
Rozdíly mezi mzdami na západě
a východě EU jsou propastné. Jak vidíte možnost jejich vyrovnání za situace, kdy koncerny právě na těchto
rozdílech stavějí svoji politiku a přesouvají výrobu do zemí, kde jsou nízké mzdy?

Předseda ÖGB Erich Foglar během svého
vystoupení na mítinku. Rakouská odborová
centrála má v současné době 1,2 milionu členů

Ano, to koncerny samozřejmě dělají
už od svého vzniku a od doby, kdy existuje dělba práce v globálním světovém
hospodářství. Jedinou odpovědí jsou
silné odbory. A to, že lidé se budou organizovat v odborech a budou bojovat
za spravedlivé mzdy. Bylo by také velmi
důležité, aby se EU znovu rozpomenula
na svůj hlavní cíl, a sice na ekonomickou
a sociální konvergenci. Na srovnávání
mezd, a to těch nízkých směrem nahoru
a nikoli naopak. To se bohužel nejpozději od hospodářské krize ztratilo. Pokud
zde EU nezmění svoji politiku a nebude
působit na koncerny s tím, že sbližování
směrem nahoru má smysl, tak bude klesat důvěra v EU.
Nevidíte tady i nebezpečí, že nespokojenost povede v EU k růstu
extremismu a posílení odstředivých
tendencí ? A to i jinde, než tomu bylo
v případě brexitu?
Toto nebezpečí už jenom nehrozí, je
už tady. Volební výsledky v mnoha evropských zemích ukazují, že pravicoví
populisté jsou na vzestupu. Brexit je
toho velmi dobrým příkladem, protože
skutečné důvody spočívají zcela jednoduše v tom, že mnohé svobody jsou
zneužívány k mzdovému a sociálnímu
dumpingu. To je důvod, proč v Rakousku proti tomu rigorózně bojujeme. Ne
proto, že bychom měli něco proti kolegům z jiných zemí, ale protože chceme,
aby když pracují v Rakousku, dostávali
za stejnou práci na stejném místě také
stejnou mzdu jako rakouští zaměstnanci, kteří jsou pokryti kolektivními
smlouvami.
Takže tím, že jste tady, se zasazujete i za zájmy rakouských zaměst-

nanců, protože jde i o pracovní místa v Rakousku. Nedávno jsem mluvil
s kolegou ze závodu firmy Siemens ve
Vídni. Říkal, že před deseti lety tento koncern v Rakousku zaměstnával
10 000 lidí, dnes po přesunech výroby
to není ani polovina…
V zásadě jde ve všech zemích o pracovní místa. O spravedlivé příjmy, z nichž
zaměstnanci mohou také slušně žít. A to
jak muži, tak i ženy. V Rakousku nyní začínají podzimní vyjednávání o mzdách,
a také i proto velmi podporujeme
mzdové požadavky českých odborů
v této oblasti a jsme s nimi samozřejmě solidární. Víme naopak, že máme
solidární podporu českých kolegů. Pokud oni dnes požadují vyšší mzdy, tak
je to víc než oprávněné. Máte ještě co
dohánět. Mzdy v České republice jsou
v porovnání s vynikajícími výkony, kterých dosahují zaměstnanci v podnicích,
skutečně otřesně nízké.
Rozhovor s předsedou DGB Reinerem Hoffmannem jsme začali otázkou:
Východní Evropa se produktivitou
přibližuje té západní, ale mzdová propast mezi nimi stále zůstává a v posledních letech se ještě prohloubila.
V čem vidíte příčiny tohoto jevu?

Předseda DGB Reiner Hoffmann účastníkům mítinku tlumočil solidaritu více než 6 milionů odborářů,
které zastřešuje tato odborová ústředna

Mzdy se stále vzdalují, a to jak mezi
členskými státy Evropské unie, tak současně i uvnitř samotných členských států. Také v Německu máme propastný
rozdíl mezi mzdami v oblasti nízkopříjmového sektoru, kde přes 22 procent

lidí vydělává méně než 60 procent průměrného příjmu. To mimo jiné souvisí
s tím, jak se zaměstnavatelé snaží, a to
i s pomocí agresivních mzdových strategií mzdy snižovat. S tím, že často odmítají jednat s odbory. V Německu je kolektivními smlouvami pokryto jen 50 %
zaměstnanců. Ve skandinávských zemích je to nadále mnohem více, kolem
70 %, ale třeba ve Velké Británii je to jen
25 % zaměstnanců, kteří jsou chráněni
kolektivními smlouvami. Takže nám jako
odborářům, kteří jsou sdružení v EOK,
jde o to, abychom všude v Evropě bojovali za spravedlivé zvýšení mezd a snažili se zejména tlačit zaměstnavatele k
tomu, aby plnili své povinnosti.
I tady jste řekl, že byste si přál,
aby čeští zaměstnanci měli za stejnou práci stejné mzdy jako němečtí
a že se o to hodláte zasadit. Jak toho
chcete dosáhnout? Když se totiž podíváme, tak koncerny staví právě na
těchto rozdílech, zejména na nízkých
mzdách.
V Evropě už dvacet let vidíme, že se
mzdy dostávají pod stále větší tlak. Jak už
bylo řečeno, příčinou jsou stále agresivnější strategie zaměstnavatelů, mj. přesouvání výroby do lacinějších zemí. Těmito masivními přesuny pracovních míst
trpí například němečtí zaměstnanci. Ale
trpí tím i zaměstnanci v zemích, kam tato
produkce přechází právě za levnou prací. Například do České republiky. Z ekonomického hlediska musíme uznat, že
nadále existují různé nákladové struktury, že náklady na živobytí nebo na bydlení jsou v Evropě různé. Ale že při stejné
produktivitě jsou zaměstnanci placeni
rozdílně, to se nedá ospravedlnit. A to
je jeden z důvodů, proč odbory v Evropě
budou muset mnohem více koordinovat
své politiky pro kolektivní vyjednávání.
V tomto směru bylo v posledních letech
vyvinuto velké úsilí mezi evropskými kováckými odbory v Rakousku, Německu
a v České republice. To ale nestačí. Musíme i sami za sebe být silnější, abychom
zaměstnavatele přiměli k lepším kolekpokračování na str. 4
tivním smlouvám.
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Jak vidí boj proti levné práci v ČR odboráři v Německu a Rakousku

O sociální konvergenci se nyní opět
hovoří i v EU. Takže odpovědní politici si problém uvědomují. Ale stále tu
máme koncerny, které jsou mnohdy
mocnější než národní vlády. Jak je
možné toto řešit? Mnozí to slovo nesnášejí, ale nebude tu nutná určitá
regulace o stupeň výše, než jsou jednotlivé státy? Jaká je cesta z tohoto
začarovaného kruhu?
Nejde tu jenom o koncerny. Žijeme
totiž v Evropě, kde je na vzestupu neoliberální politika a konzervativní neoliberální strany se zdráhají vytvořit v Evropě
pro všechny stejné rámcové podmínky.
Zažíváme to v současné době u směrnice EU o vysílání pracovníků, kdy v členských státech nelze dosáhnout rozumné
většiny, abychom dospěli k řešením,
která přispějí tomu, aby za stejnou práci

na stejném místě byla placena i stejná
mzda. Kritika zaměstnavatelů je samozřejmě zcela oprávněná, ale nesmíme
zapomenout, že i politika má svoji odpovědnost. V České republice budete mít
v říjnu parlamentní volby a společným
zájmem odborů je, aby posílily strany,
které jsou připraveny přispět k dosažení společných evropských standardů. Už
totiž nestačí, jak jste správně řekl, regulace provádět jen na národní úrovni. Pokud chceme omezit neférovou mzdovou
konkurenci mezi členským státy EU, tak
potřebujeme pro zaměstnance a podniky stejné podmínky soutěže, které nebudou nahrávat tomu, aby práce stále
odcházela do zemí, kde jsou nízké daně,
nízké mzdy a delší pracovní doba. Tady
je třeba hledat celoevropskou politickou
odpověď.

Víte, stejná mzda za stejnou práci
dnes stále zní tak trochu jako utopie.
Co je podle vás třeba udělat, aby nezůstalo jen u ní?
Je třeba, aby požadavek stejnou mzdu
za stejnou práci podporovala většina
lidí. Potřebujeme většinu u voleb a potřebujeme ji mít i v odborech. Potřebujeme posilovat jejich členskou základnu,
protože když ji budeme mít silnou, pak
i diskuse se zaměstnavateli bude úspěšnější. To znamená, musíme lidi přesvědčit, že se musejí angažovat, protože jako
jednotlivci dané poměry nezlepšíme.
Jenom na základě solidarity v domácích
odborech a solidarity mezi odbory v Evropě můžeme vytvářet účinný tlak proti
tomu, co je nyní bohužel skutečností.
Ptal se František Vonderka
Foto: J. Kůta a autor

Názory kováků ke kampani „Konec levné práce“

Na v pořadí již třetím mítinku kampaně „Konec levné práce“ jsme oslovili i náhodně vybrané kováky. A ptali jsme se
jich, kam by se podle nich měla tato iniciativa dále vyvíjet, zda jsou spokojeni s její aktuální podobou a jestli existuje
něco, co by oni sami rádi na této kampani změnili nebo doladili.
Josef Dušek, předseda ZO, Ammann
CR: „Kampaň musí
i v následujícím roce
vycházet ze svého
základu. Tedy z myšlenky boje za férové
mzdy a ukončení sdírání pracujících za almužnu. Měla by i do budoucna reagovat
na aktuální situaci na politické scéně.
Měla by zapojit do celé myšlenky konce levné práce politiky, politické strany
a média. Je třeba se snažit stále více si
vydobývat naše požadavky.“
Josef Čepelka, předseda ZO, ATAS elektromotory Náchod
a.s: „Za mě osobně by
bylo celkem přínosné,
kdyby kampaň posunula svoji působnost
více do krajů. Každá
akce v regionech pro
lidi, kteří nejsou, ale mohli by být v odborech, je skvělá a přínosná. “
Ivana Tichá, hospodářka ZO, THEVIA
P.O. BOX 3: „Bylo by
fajn, kdyby byla více vidět v politice. Měla by
přímo a cíleně oslovit
politické strany, členy
vlády a všechny, kteří
rozhodují o platech,
zaměstnancích i zákonech. Jinak je podle

mě celá kampaň naprosto v pořádku
a propracovaná, což lze vidět i na tomto
skvělém setkání. Popřála bych snad jen,
ať jde více vidět, ať nadále pokračuje se
stejným nasazením a přiláká více zájemců do řad odborů.“

Vladimíra Kadeřábková, místopředsedkyně ZO, ETA a. s.:
„Špatný směr kampaň
určitě nemá. Chtělo
by to ale více srovnat
s Evropou. Je třeba neustále v dalších letech
zdůrazňovat, že ne‑
jsme žádný odpad Evropy. Máme bohatou historii a obrovské schopnosti. Nikdo
z nás se nesmí stát občanem Evropy druhé kategorie. A to se musí tato kampaň
snažit dokázat.“
Miloš Brabec, předseda ZO, MEDIN a.s.:
„Měla by posunout
mzdy směrem kupředu. Úroveň mezd
kupříkladu u nás na
Vysočině není tak vysoká, jak chceme, a to
by dle mého měl být
hnací motor kampaně.“
Martin Bláha, člen ZO,
ArcelorMittal Karviná:
„Myslím si, že by měla
více využívat současnou ekonomickou situaci v Evropě, která
je dobrá, ke svému
prospěchu a rovněž
se i ještě více zaměřit na soukromý sektor, kde by ji a vůbec
myšlenku konce levné práce zaměstnanci
přivítali a ještě více podporovali.“
(as)
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Okénko do regionu | Mgr. Jiří Grim, vedoucí Regionálního pracoviště OS KOVO v Brně

Co je nového u kováků na jihu Moravy
Regionální pracoviště v Brně (dále RP)
pomáhá organizovat
a zajišťovat činnost
tří volebních obvodů
Krajského sdružení OS
KOVO JMK (dále také
KS). Poskytuje konzultační a praktickou pomoc základním
organizacím (dále také ZO) a členům OS
KOVO v oblasti právních služeb, kolektivního vyjednávání a BOZP. S výjimkou kolektivního vyjednávání zajišťujeme prostřednictvím našich specialistů uvedené
služby také ZO a členům OS KOVO v působnosti RP Zlín. Členové OS KOVO v působnosti RP Brno jsou evidováni v 70 organizačních jednotkách, 54 základních
organizacích a v 16 seskupeních členů
OS KOVO evidovaných na RP. To je zřetelný signál, že poptávka zaměstnanců
po zastupování prostřednictvím odborů
je stále aktuální. V současné době je pracoviště plně personálně obsazeno, v blízké době se však nevyhneme obměně na
pozici svazového inspektora bezpečnosti
práce, který již přesluhuje a rozhodl se
odejít do zaslouženého důchodu.
Na podzim nás čekají i další možné
změny, a to ve složení Rady KS JMK, neboť všem jejím členům končí čtyřleté
volební období. Jedna změna je zcela
jistá, protože došlo s ohledem na pokles
členské základny ke snížení počtu členů
zástupců KS JMK v Radě OS KOVO.
Na jižní Moravě působí OS KOVO aktuálně u 91 zaměstnavatelů, přičemž je
uzavřeno 65 podnikových kolektivních
smluv.
Konference krajského sdružení OS
KOVO stanovila pro rok 2017 následující priority:
1) pomoc především ZO, které nemají
zkušené nebo uvolněné funkcionáře,
2) p
 růběžná aktualizace základních dokumentů ZO a volebních protokolů,

Záběr z úspěšného setkání mladých v Moravci

3)
4)
5)

k
 ontrola a konzultace účetnictví ZO,
a
 ktualizace elektronické evidence
členské základny v ZO a při RP,
a
 ktivní pomoc a zastupování členů
OS KOVO v organizačních jednotkách bez právní osobnosti.

Naplňování těchto priorit je velmi
náročné nejen pro odborové funkcionáře, ale i pro zaměstnance RP, kteří
také společně reagují na problémy základních organizací a snaží se pomoci
zejména neuvolněným funkcionářům.
Samotná jejich ochota a obětavost pro
zastupování zaměstnanců totiž mnohdy nestačí a nemůže nahradit odborné
znalosti a zkušenosti, a to jak ve vztahu
k zaměstnavatelům, tak ve vztahu např.
k finančním úřadům a dalším orgánům.
V neposlední řadě i vůči OS KOVO, zejména při odvodu členských příspěvků
a aktualizaci základních dokumentů.
Těm ZO, které s tím mají problémy, je
nabízena možnost transformace na organizační jednotku bez právní osobnosti. Dosud se tak stalo pouze u jedné ZO,
a to Deufol Ivančice.
Velké úsilí věnovali funkcionáři KS JMK
přípravě VII. sjezdu OS KOVO, zejména
úpravě Stanov OS KOVO. Společně se
zástupci KS Zlínského a KS Olomouckého kraje připravili celou řadu konstruktivních návrhů změn stanov s cílem zefektivnit strukturu OS KOVO. Bohužel
až na výjimky nebyly tyto návrhy orgány
OS KOVO přijaty. Pozitivně hodnotíme
začlenění seskupení členů OS KOVO do
struktury OS KOVO.
Regionální pracoviště letos dokončilo
kontrolu a konzultace účetnictví všech
ZO v působnosti RP Brno. Mnoho potíží
způsobilo ZO splnění povinnosti zveřejňování účetní závěrky.
Zaměstnanci RP pokračují také v aktualizaci již zavedené elektronické evidence členů v ZO a při RP v rámci KS OS
KOVO JMK v programu a údaje předávají průběžně na portál správy dat OS KOVO. Byla
aktualizována data u 38 ZO
a bylo vydáno 4 710 členských průkazů.
V oblasti poskytování právních služeb je situace stabilní. Členové se obracejí
na zaměstnance RP nejen
s otázkami k pracovněprávním vztahům, ale i se svými

osobními problémy. I v těchto případech
je snaha maximálně pomoci. Nadále
přetrvávají problémy s vymahatelností
práva, soudy rozhodují pozdě a zaměstnavatelé již tak dlouhou dobu řízení prodlužují různými odvoláními.

RP OS KOVO v Brně najdete na
adrese Malinovského nám. 4,
660 87 Brno

Činnost svazového inspektora BOZP
ing. Karla Kalába se zaměřuje především
na provádění kontrol u jednotlivých zaměstnavatelů z hlediska dodržování
právních předpisů, hygienických norem, předpisů o požární ochraně a ČSN
v oblasti BOZP. Během dosud 28 letos
provedených kontrol bylo zjištěno více
než 100 závad, které se podařilo ve spolupráci se zaměstnavateli ve velké míře
odstranit. Další mimořádně sledovanou
oblastí je šetření a odškodňování pracovních úrazů, poskytování ochranných
nápojů, sledování mikroklimatických
podmínek na pracovištích, poskytování
OOPP a další.
Aktuálně vrcholí příprava na podzimní
cyklus odborných seminářů organizovaných pro jednotlivé volební obvody
našeho KS v Horních Věstonicích. Letos
se poprvé zúčastní i členové výborů seskupení, která jsou začleněna do volebních obvodů. Semináře jsou zaměřeny
zejména na přípravu funkcionářů v oblasti zákoníku práce, kolektivního vyjednávání, stanov a vnitřních předpisů OS
KOVO a na oblast BOZP a odškodňování
pracovních úrazů.
Začátkem září se uskutečnilo setkání mladých v Moravci. Mladí odboráři
prokázali, že jsou nejen fyzicky zdatní,
ale disponují dobrou znalostí předpisů
BOZP a zákoníku práce.
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Nový seriál | Pro Kováka připravil specialista na mzdové analýzy Ing. Rudolf Horák

Na pomoc kolektivnímu vyjednávání 2018
Abychom byli schopni posoudit, jak daná
účetní jednotka, ve
které odborová organizace působí, hospodaří, jaká je relace
mezi vývojem produktivity práce a průměrnou mzdou apod., je
zapotřebí získat nezbytné podkladové
materiály.
Nejdůležitější potřebné podklady
Účetní výkazy: rozvaha + výkaz zisku
a ztráty (výsledovka)
p
 růměrný přepočtený stav zaměstnanců
p
 růměrná mzda
za příslušné hodnocené období.
Nastává první základní problém, jak
a kde podklady sehnat. Vedení firmy
mnohdy účetní výkazy velice nerado
„pouští z ruky“ s matoucími argumenty,
že jde o obchodní tajemství. Obdobná
situace bývá i s uvedením počtu zaměstnanců včetně průměrné mzdy, kdy různé údaje dokáže poskytnout personální
útvar, mzdová účtárna, ekonomický
úsek, úsek ředitele atd., nehledě k tomu,
že jediné a konečné správné ukazatele
nalezneme obvykle až ve výroční zprávě.
Přitom se jedná o velice důležité ukazatele pro stanovení indexu vývoje průměrné mzdy, produktivity práce apod.
Nejdůležitější potřebné údaje seženeme
v účetní závěrce, která bývá zveřejňována ve sbírce listin veřejného rejstříku
buď samostatně, nebo jako součást výroční zprávy obchodní společnosti.
Zákony a vyhlášky týkající se účetní
závěrky
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích
Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných
rejstřících právnických a fyzických osob
(rejstříkový zákon)
Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech
a o změně některých zákonů
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
Vyhláška MF č. 500/2002 Sb., kterou se
provádějí některá ustanovení zákona
č.563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní
jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví

Nejvíce potřebných informací podává
zákon o účetnictví, zákon o obchodních
korporacích a vyhláška č. 500/2002 Sb.
pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného
účetnictví. Seriál postupně upozorní především na nejdůležitější pasáže, které
jsou zaměřeny na získávání ekonomických podkladů a na jejich dostupnost,
včetně změn proti dřívějším zákonům.
Od 1. 1. 2016 nabyla účinnost novela zákona o účetnictví, která vyvolala
změny dalších předpisů. Při sestavování
účetní závěrky se postupuje podle zcela
nových pravidel. Především je zapotřebí určit, do které kategorie je nyní daná
účetní jednotka zařazena.
Kategorie účetních jednotek
Až do konce roku 2015 jsme byli zvyklí
zařazovat účetní jednotky především do
dvou základních skupin:
ú
 četní jednotky s povinností auditu,
ú
 četní jednotky, na které se povinný
audit nevztahoval.
Podle toho jsme také dokázali poznat,
v jakém rozsahu bude účetní závěrka
sestavena, zda se na ni vztahuje i povinnost zveřejnění ve sbírce listin obchodního rejstříku, zda má povinnost vyhotovovat výroční zprávu atd.
V § 1b nového zákona o účetnictví najdeme kategorizaci účetních jednotek
platnou od roku 2016. Do které kategorie posuzovaná účetní jednotka spadá,
se určuje podle tří stanovených kritérií
k rozvahovému dni. Do příslušné kategorie je účetní jednotka zařazena, pokud dosáhne (překročí) alespoň dvě
z těchto tří kritérií.
Kategorie úč. jednotky
MIKRO
- nepřekročí 2 z hraničních
hodnot (překročí max.1)
MALÁ
- není mikro
- nepřekročí 2 z hraničních
hodnot (překročí max.1)

2

ci aktiv od roku 2016. Zákon o účetnictví
do 31. 12. 2015 definoval aktiva celkem
jako úhrn aktiv zjištěný z rozvahy v ocenění neupraveném o položky rezervy,
opravné položky a odpisy majetku, tj.
jako brutto aktiva (řádek 001, sloupec 1
běžného účetního období výkazu rozvaha). Nové znění zákona od roku 2016 se
však odkazuje v § 1d pouze na aktiva
celkem, jako úhrn aktiv zjištěný z rozvahy, který neobsahuje omezující nebo
jinak doplňující podmínky, což nelze
vyložit jinak než jako aktiva netto (řá‑
dek 001, sloupec 3 běžného účetního
období výkazu rozvaha).
Ročním úhrnem čistého obratu se zde
rozumí výše výnosů snížená o prodejní
slevy, dělená počtem započatých měsíců, po které trvalo účetní období, a vynásobená 12.
Průměrným počtem zaměstnanců se
rozumí průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců podle metodiky
Českého statistického úřadu.
Jednotlivé kategorie účetních jednotek
pak mají stanovená odlišná kritéria zejména v těchto oblastech:
m
 ožnost vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu,
p
 ovinnost sestavovat přehled o peněžních tocích (cash flow),
p
 ovinnost sestavovat přehled o změnách vlastního kapitálu,
p
 ovinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem,
p
 ovinnost sestavovat výroční zprávu
a její obsah,
z veřejňování výkazu zisku a ztráty,
o
 bsah přílohy v účetní závěrce atd.

Aktiva celkem

Čistý obrat za rok

9 mil. Kč

18 mil. Kč

10

100 mil. Kč

200 mil. Kč

50

1 000 mil. Kč

250

STŘEDNÍ
- není mikro ani malá
- nepřekročí 2 z hranič.
500 mil. Kč
hodnot (překročí max.1)
VELKÁ
- překročí 2 z hraničních hodnot

Vymezení některých pojmů pro správné zařazení účetní jednotky do příslušné
kategorie je obsaženo v § 1d zákona. Přitom je nutno upozornit na novou defini-

Průměr. počet zam.

Dopady změn na sestavování a zveřejňování
Rozvaha
v
 e zkráceném (dosud zjednodušepokračování na str. 7
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ném) rozsahu sestavují pouze mikro
a malé účetní jednotky, které nemají
povinnost mít účetní závěrku ověřenu auditorem,
v
 plném rozsahu sestavují všechny
ostatní účetní jednotky, tzn. mikro
a malé účetní jednotky s povinným auditem, střední a velké účetní jednotky,
p
 ovinnost zveřejňování ve sbírce
listin veřejného rejstříku platí pro
všechny účetní jednotky stejně, tzn.
bez ohledu na jejich zařazení dle
výše uvedené kategorizace.
Výkaz zisku a ztráty (Výsledovka)
v e zkráceném (dosud zjednodušeném) rozsahu sestavují mikro a malé
účetní jednotky, pokud nejsou obchodní společností a nemají povinnost auditu,
v plném rozsahu sestavují všechny
ostatní účetní jednotky, tzn. mikro
a malé účetní jednotky s povinným
auditem, střední a velké účetní jednotky,
p
 ovinnost zveřejňování ve sbírce
listin veřejného rejstříku nemají mikro a malé účetní jednotky, které
nepodléhají povinnému auditu. Ty
zveřejňují pouze rozvahu ve zjednodušeném rozsahu a přílohu v účetní
závěrce.
Příloha v účetní závěrce (do r. 2015
Příloha k účetní závěrce)
m
 ikro a malé účetní jednotky s povinným auditem, střední a velké
účetní jednotky sestavují přílohu
v plném rozsahu. Se změnou zákona o účetnictví vyvstala pro střední
a velké účetní jednotky (obchodní
společnosti) i povinnost sestavovat
a zveřejňovat Přehled o peněžních
tocích a Přehled o změnách vlastního kapitálu jako nedílnou součást
účetní závěrky. Do roku 2015 se
mohly sestavovat tyto přehledy (kromě vybraných účetních jednotek)
dobrovolně,
m
 ikro a malé účetní jednotky, které
nemají povinnost mít účetní závěrku
ověřenu auditorem, mohou přílohu
zpracovat ve zkráceném rozsahu
a nejsou povinny sestavovat Přehled
o peněžních tocích (výkaz cash flow)
a Přehled o změnách vlastního kapitálu.
Výroční zpráva
ú
 četní jednotky, které mají povinnost
mít účetní závěrku ověřenou auditorem, jsou povinny vyhotovit výroční
zprávu,
v ýroční zpráva musí obsahovat nejméně finanční a nefinanční infor-

mace, mikro, malé a střední účetní
jednotky však povinnost uvádět nefinanční informace nemají.
Zveřejnění ve sbírce listin
ú
 četní jednotky jsou povinny účetní závěrku a výroční zprávu (pokud
ji vyhotovují povinně) zveřejnit ve
sbírce listin v rozsahu, v jakém byla
sestavena a v případě povinného
auditu v rozsahu a znění, ve kterém
byla auditorem ověřena.
Účetní období
V § 3 zákona o účetnictví je uvedeno,
že účetním obdobím je nepřetržitě po
sobě jdoucích dvanáct měsíců, není-li
dále stanoveno jinak. Pouze v mimořádných případech může být kratší (například při zániku účetní jednotky), ale i delší (tato situace může nastat při změně
účetního období z kalendářního roku na
rok hospodářský).
1) K
 alendářní rok – účetní období je
shodné s kalendářním rokem (začíná 1. ledna a končí 31. prosince).
2) Hospodářský (fiskální) rok – účetní
období začíná prvním dnem jiného
měsíce, než je leden. Příklad: začíná
1. září a končí 31. srpna roku následujícího.
Jde tedy o období, za které účetní
jednotka vyhotovuje účetní závěrku.
V záhlaví účetních výkazů je vždy uveden rozvahový den, ke kterému je výkaz
sestaven, tzn. k 31. prosinci 2016 jde
o kalendářní rok (od 1. ledna do 31. prosince), pokud účetní jednotka nebyla založena v průběhu roku. Výkaz sestavený
k 31. srpnu 2016 představuje účetní období od 1. září 2015 do 31. srpna 2016,
tj. hospodářský neboli fiskální rok 2016.
Teprve v příloze v účetní závěrce zjistíme
definitivně, o jaké období se skutečně
jedná, zda nedošlo např. ke změně účetního období.
Na tomto místě považuji za velice
důležité upozornit na různé (zaručeně nechtěné?) záludnosti při vyžádání
účetních výkazů v průběhu roku. Výkaz k 30. červnu příslušného roku nám
udává datum sestavení tohoto výkazu.
Účtárna sestavuje výkaz zisku a ztráty

jednak jako měsíční (např. od 1. června do 30. června), jednak nárůstovým
způsobem od počátku účetního období (u kalendářního roku od 1. ledna do
30. června). Chceme-li tedy zjistit hospodářské výsledky firmy za uplynulé
pololetí, musíme pečlivě dbát na to, abychom skutečně obdrželi výkazy sestavené od začátku pololetí! Politováníhodný
omyl, že nám vedení společnosti předloží měsíční výsledovku místo pololetní, se
bohužel stává dost často.
Vedení účetnictví v českém jazyce
Další důležitou informaci pro vyjednavače kolektivních smluv poskytuje
§ 4 odst. 9 zákona o účetnictví, a sice že
účetní jednotky jsou povinny vést jedno
účetnictví za účetní jednotku jako celek.
To v praxi znamená, že výrobní firma,
která má více samostatných závodů
(provozů) třeba i mimo sídlo firmy, vede
a zveřejňuje pouze jedno účetnictví za
celou účetní jednotku, přestože každý
závod (provoz) vede svoje samostatné
vnitropodnikové účetnictví. K vnitropodnikovým účetním výkazům však není
právní nárok se dostat.
V § 4 odst. 13 je uvedeno, že účetní
jednotky jsou povinny vést účetnictví
v českém jazyce.
Víme, že převážná většina účetních
jednotek má svoji matku v zahraničí.
A odborové organizace z tohoto důvodu
dostávají účetní výkazy mnohdy v jazyce země, kde má matka sídlo. Právě na
první větu odstavce 13 je nutno zaměstnavatele důrazně upozornit. Přestože
jde o zahraniční firmu, podniká na území našeho státu a vztahují se tak i na ni
naše zákony! Velice často se argumentuje s tím, že účetnictví se vede podle
účetnictví matky a že naše účetní výkazy
nelze v průběhu roku zpracovat. V takovém případě se přímo nabízí otázka: Pokud to v průběhu roku není možné, jak
to, že po skončení účetního období už
jsou ve výroční zprávě společnosti zpracované účetní výkazy dle naší legislativy
a v českém jazyce?
Příště: Budeme se věnovat definici,
obsahu a rozsahu účetní uzávěrky.
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Sociální zabezpečení | Ing. Marcela Hříbalová, specialistka pro otázky sociálního práva

Opětovné poskytování podpory v nezaměstnanosti
Zajímá mě, jak úřad práce řeší opětovné poskytování podpory v nezaměstnanosti, jestliže uchazeč
již dříve podporu pobíral. Musí pro získání nového nároku na podporu uplynout nějaká určená doba?
							
Jindřich P., Pardubice
V případě, kdy se
uchazeč o zaměstnání dostává do evidence na úřadu práce
opětovně, řeší jeho
nároky na podporu v nezaměstnanosti
konkrétní ustanovení zákona o zaměstnanosti, a to v souvislosti s plynutím
podpůrčí doby poskytování podpory
v nezaměstnanosti v předchozí evidenci. Má se tak zamezit spekulativnímu
pobírání dávek a požaduje se, aby nárok
vznikl až po určité, uchazečem o zaměstnání skutečně odpracované době.
Vyžaduje se však zároveň, aby vedle
toho získal uchazeč o zaměstnání zaměstnáním nebo jinou výdělečnou
činností dobu důchodového pojištění
v délce alespoň 12 měsíců (tzv. podmínka doby předchozího zaměstnání)
v posledních 2 letech.
V § 48 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, se rozlišují dva případy.

V prvním případě uchazeč o zaměstnání, kterému v posledních 2 letech před
zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání neuplynula celá podpůrčí
doba pobírání podpory a po uplynutí
části podpůrčí doby získal zaměstnáním
nebo jinou výdělečnou činností dobu
důchodového pojištění v délce alespoň
3 měsíců, má nárok na podporu v nezaměstnanosti po celou podpůrčí dobu.
Jestliže získal zaměstnáním nebo jinou
výdělečnou činností dobu důchodového
pojištění v délce kratší než 3 měsíce,
má uchazeč o zaměstnání nárok na podporu v nezaměstnanosti po zbývající
část podpůrčí doby. Současně musí být
v obou případech, jak uvedeno výše, splněna podmínka celkové doby předchozího zaměstnání.
V § 49 zákona se uvádí, že uchazeč
o zaměstnání, kterému v posledních
2 letech před zařazením do evidence
uchazečů o zaměstnání uplynula celá

podpůrčí doba, má nárok na podporu
v nezaměstnanosti, pokud po uplynutí
této podpůrčí doby získal zaměstnáním
nebo jinou výdělečnou činností dobu
důchodového pojištění v délce alespoň
6 měsíců. Tato doba se nevyžaduje
v případech, kdy uchazeč o zaměstnání skončil zaměstnání nebo výdělečnou
činnost ze zdravotních důvodů nebo
skončil zaměstnání z důvodů zrušení
organizace, přemístění organizace nebo
zrušením místa z důvodu nadbytečnosti, nebo proto, že zaměstnavatel porušil
podstatnou povinnost vyplývající z právních předpisů, kolektivní smlouvy nebo
sjednaných pracovních podmínek. Současně musí být opět splněna podmínka
celkové doby předchozího zaměstnání.
Do doby 6 měsíců se nezapočítává doba
důchodového pojištění získaná zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností
v době vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání a krátkodobým zaměstnáním.

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

Reklamace
pokažené
dovolené důchodu
Souběh podpory
a starobního
Prosím o radu, jak mám reklamovat svoji dovolenou. Prodejce mi při placení tvrdil, že mají jen luxusní
pokoje s vyhlídkou na moře. Po příjezdu mi však byl přidělen malý pokoj s výhledem do ulice. Reklamoval jsem to u delegátky. Ta mi řekla, že jejich cestovka nic takového neslibuje, abych se podíval na
uzavřenou smlouvu. Pravdou je, že to, co říkal prodejce o pokojích, ve smlouvě uvedeno nebylo. Nic
o výhledu na moře a podle označení šlo o standardní pokoj. Přesto chci reklamovat, protože jejich
prodejce mi lhal.
			
A. K., Brno-Šlapanice
Nejprve si odpovíme
na otázku, která z vašeho dotazu vyplývá:
Co je vlastně možné u zájezdu nebo
dovolené reklamovat? Zásadně platí,
že je možné reklamovat pouze to, co je
uvedeno ve smlouvě o zájezdu, nebo
v potvrzení o zájezdu. Pokud vám prodejce slíbí výhled na moře a luxusní
pokoj, ale ve smlouvě tato skutečnost
uvedena není, můžete zájezd sice reklamovat, ale lze předpokládat, že ze strany cestovní kanceláře (dále též CK) bude
reklamace zamítnuta jako neoprávněná. Platí totiž JEN to, co je uvedeno ve
smlouvě, kterou jste s CK uzavřel.

Mohl byste reklamovat pouze vadu
v rozporu se smlouvou.
Problémy s hotelem
N
 ižší kvalita hotelu – tj. ve smlouvě
hotel s označením **** a ve skutečnosti by měl pouze ***.
N
 efunkční vybavení – sprcha, toaleta, elektřina, klimatizace nebo výtah
nefunkční dlouhodobě.
C
 hybějící vybavení hotelu – oproti
smlouvě chybějící bazén, neplacený
internet, plážový bar.
S
 nížený komfort – hmyz v hotelovém pokoji, nadměrný hluk, zápach,
např. z kuchyně.
Připomínám, že i váš problém by bylo

možné reklamovat, ale pouze v případě, že by pokoj neodpovídal tomu, co
je uvedeno ve smlouvě. Proto je třeba
smlouvu před podpisem důkladně pročíst a zkontrolovat si, zda obsahuje vše,
co prodejce slíbil.
Problémy s dopravou:
Z
 načné zpoždění odletu. Ale pokud bylo zpoždění letu způsobeno
okolnostmi, které nemohl dopravce
ovlivnit, právo na odškodnění nevzniká.
N
 ižší přepravní třída.
C
 hybějící transfer z letiště do hotelu.
N
 ekvalitní jídlo zahrnuté v ceně zájezdu.
pokračování na str. 9
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Co není možné reklamovat: Aktuální počasí – déšť, studené moře, vysoké
teploty.
Jak se uznaná reklamace řeší: Je-li
to možné, je prvotním řešením okamžitá
náprava reklamované situace. Pokud situaci nelze napravit, pak přichází v úvahu náhrada vzniklé škody. Např. rozbité
splachovadlo u WC, nesvítící lampa se
opraví, starý polštář s tvrdými chuchvalci
výplně se vymění. V některých případech
není jiné řešení než si nápravu zjednat
sami a po prodejci dovolené požadovat
uhrazení nákladů. Může jít o případ, kdy
nebude připraven, a tudíž ani poskytnut
sjednaný transfer z letiště do hotelu. Za
této situace si můžete vzít taxík a po CK
požadovat jeho proplacení. Je třeba si
vyžádat a uschovat doklady o zaplacení
a po příjezdu na hotel tuto skutečnost
ihned nahlásit delegátovi a požadovat
sepsání protokolu. Ten musí delegát
napsat, jinak by došlo k poškození práv
spotřebitele a byla by to situace hodná
nahlášení na Českou obchodní inspekci,
a to formou podnětu, viz www.coi.cz.
Pokud se s CK na vyřízení reklamace
nedohodnete, může spor rozhodnout
pouze soud. Zde bych již doporučila
sjednání advokáta. Jejich seznam najdete na www.cak.cz.
Jaká by měla být finanční kompenzace: Zároveň je možné žádat o finanční
kompenzaci. Vodítkem pro stanovení

výše odškodnění je tzv. Frankfurtská
tabulka slev. Ta taxativně vyjmenovává jednotlivé závady na dovolené a obvyklou výši slevy počítanou z ceny dovolené. Ze zkušenosti vím, že tuto dohodu
naše cestovní kanceláře mnohdy vůbec
nerespektují, ale může sloužit, alespoň
jako vodítko ke stanovení výše kompenzace, kterou máte po CK požadovat.
Tabulku Frankfurtských slev najdete na
internetu po zadání názvu do vyhledávače.
Jak postupovat při reklamaci:
P
 o zjištění problému žádejte jeho
odstranění delegáta, aby věc vyřídil.
Vytkněte mu vadu a požadujte sepsání a řešení, jak uvedeno výše.
R
 eklamaci zájezdu učiňte co nejdříve. Je-li to možné, řešte situaci ihned
na místě prostřednictvím delegáta
cestovní kanceláře.

POZOR!
Po návratu z dovolené máte na
podání reklamace dle občanského
zákoníku lhůtu 1 měsíc ode dne příjezdu. Pokud v této lhůtě reklamaci
nepodáte, příslušná CK, prodejce,
může uplatnit námitku promlčení.
Pro spotřebitele to znamená, že
jeho nárok zanikne, je-li promlčení
namítnuto. Váš nárok sice existuje
dál, ale nelze ho právně vymáhat.

Jak je to s důkazy: Je třeba zdůraznit, že pokud něco tvrdíte, musíte to
prokázat. Svá tvrzení musíte podložit
důkazy a ty by měly být pokud možno
nevyvratitelné. Pro vás jako spotřebitele
to znamená pořízení fotografií, můžete
požádat o písemné svědectví pracovníky hotelu nebo o svědectví od ostatních
účastníků zájezdu, o sepsání protokolu o vaší výtce vad požádejte delegáta.
Snímky je dobré nafotit tak, aby bylo
zcela zřejmé, že jsou pořízené na té které konkrétní dovolené, a pokud máte
na fotografiích datum, je jejich důkazní
hodnota o to vyšší. Čím více fotek, tím
lépe.
U koho reklamovat: Zájezd reklamujte tam, kde jste dovolenou platili. To
může být cestovní agentura či cestovní
kancelář. Reklamaci můžete obvykle podat prostřednictvím e-mailu, doporučeného dopisu nebo osobně na pobočce
– v tomto případě si nechte na své kopii
reklamace podepsat její převzetí včetně
data.
Doporučuji: Vždy věnujte pozornost
recenzím CK, s níž chcete na dovolenou
odjet. Především pak recenzím, které
jsou umístěny na internetu mimo stránky této CK. Ne vždy velká a známá CK
musí být ta nejlepší.
Za jak dlouho CK reklamaci vyřídí:
Zákon stanovil lhůtu pro vyřízení reklamace 30 dnů.

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

Řešíme problémy spojené s bydlením
Mohu si s pronajímatelem dohodnout způsob zvyšování nájemného? Pokud ano, jak by takovéto
ustanovení nájemní smlouvy mohlo znít? 				
P. K., Kutná Hora
Ano, způsob zvyšování si s pronajímatelem můžete
dohodnout a všem
to doporučuji, aby
si hned na začátku
nájemního vztahu vyjasnili, s čím mají
počítat. Musí se však jednat o konkrétní pravidla zvyšování. Nelze si zvyšování
sjednat pouze v obecné rovině. Obvykle
si smluvní strany dohodnou tzv. inflační doložku, to znamená, že se nájemné
bude každoročně zvyšovat s ohledem
na míru inflace oficiálně vyhlášené Českým statistickým úřadem. Důležité je
však specifikovat, zda půjde o vyjádření
procentní změny průměrné cenové hladiny za posledních 12 měsíců proti předchozím 12 měsícům, nebo o porovnání

tzv. měsíce proti stejnému měsíci předchozího roku apod.
Například je možné si sjednat „inflační doložku“ tak, že se nájemné bude
každoročně s účinností od 1. března
zvyšovat o roční míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného indexu
spotřebitelských cen za uplynulý rok,

vykázaným Českým statistickým úřadem. Vedle účinnosti takovéto úpravy
nájemného je dobré sjednat i způsob
oznámení nového nájemného nájemci, jež spočívá především ve formálním
písemném oznámení pronajímatelem,
čímž je předcházeno zejména možným
budoucím sporům. Naopak je možné si
dohodnout automatické zvyšování o inflaci (formulace viz shora), aniž by pronajímatel nájemci zvýšení oznamoval,
což však někdy vede k nedorozumění.
Můžete si však také dohodnout, namísto „inflační doložky“, každoroční
zvyšování nájemného pomocí absolutní
částky např. o 1 Kč za m².
Zvyšování však nesmí být nepřiměřené, tedy v rozporu s občanským zákoníkem.
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Po stopách českého technického umu

Liberecké technické muzeum
Technické muzeum v Liberci je kupodivu jedním z nejnovějších muzeí v republice – bylo založeno
teprve v roce 2014. Předcházelo mu založení zájmového spolku o dva roky dříve. Dostalo za úkol
prezentovat význam průmyslové výroby nejen v Liberci, ale i v celém kraji a přilehlých příhraničních regionech. Bez
průmyslové výroby by se Liberec nesporně nestal svého času druhým největším městem v českých zemích a ani by se
v něm neodehrálo tolik významných technických událostí.

Technické muzeum Liberec sídlí v prostorách
bývalých libereckých výstavních trhů

Počátek 19. století se do dějin Liberce
zapsal zlatým písmem, protože zde postupně vzniklo 50 textilních továren, více
než 60 strojírenských, ale i tři konzuláty.
Od té doby se Liberec pyšní mnoha výstavnými budovami v novorenezančním
slohu, jako je např. radnice, Divadlo F. X.
Šaldy, městské lázně, obchodní komory,
botanická a zoologická zahrada, městské muzeum, galerie, vysoká škola, honosná vilová čtvrť místních průmyslníků,
stavba lanovky na 1012 m vysoký Ještěd
spolu s hotelem. Rodina Liebiegů vybudovala v Liberci ve své době jeden z největších průmyslových podniků v celém
Rakousku-Uhersku.
Jak nám sdělil jeden z nadšených zakladatelů TML, Petr Kumpfe, shodli se
na myšlence, že strojírenství na Liberecku dnes scházejí mladí lidé a tuto situaci
je třeba změnit. Začali se proto scházet
každou sobotu v prostorách bývalých
libereckých výstavních trhů, delší dobu
opuštěných, a zde se snažili dokazovat
mladým lidem, že strojírenství nejsou
jen špinavé a zaolejované ruce či bolavá

V expozici motocyklů pookřeje srdce
každého muže – mladšího i staršího

záda, ale že je to tvůrčí práce, která přináší potěšení a vnitřní uspokojení. Mladí
lidé tu mají k dispozici nejrůznější nářadí i kovové materiály či stroje. Členové
spolku TML začali do výstavního prostoru o rozloze 700 m² shromažďovat nejrůznější stroje, zejména 15 automobilů
nejrůznějších značek i věku, stejný počet
motocyklů a rovněž tramvají, protože
v Liberci funguje nejen městská tramvajová doprava, ale spojuje i města Liberec
a Jablonec nad Nisou. Některé exponáty
jsou dokonce tak rozměrné, že jsou vystaveny mimo výstavní halu. Jak poznamenal Petr Kumpfe, raritou libereckého
technického muzea je, že většina vystavených technických exponátů nepatří
muzeu, ale jsou mu zapůjčeny a po roce
jsou opět majitelům vráceny. Vystavené
exponáty patří buď jiným muzeím, dokonce i ze sousedních Drážďan, anebo
soukromým sběratelům a technickým
nadšencům. Severočeši tak mají jistotu,
že každý rok tu spatří „jiné muzeum“. Za
první rok svého fungování dosáhlo TML
takové popularity, že ho navštívilo na

Ne všechna sousední města jsou propojena
tramvají jako Liberec a Jablonec nad Nisou

Některá vozítka se pro svůj rozměr
do výstavní haly nevejdou…

deset tisíc návštěvníků nejen z Liberecka, ale i ze sousedního Saska a může zaměstnávat tři profesionální pracovníky.
Petr Kumpfe při provázení muzeem
s oblibou dodává, že pro mladé návštěvníky jsou velkým šlágrem nejen historické dopravní prostředky značky Trabant
či Wartburg, ale dokonce i kompletně
vybavená fotografická laboratoř s miskami, chemikáliemi a zvětšovákem. (rur)
			
Foto: autor a archiv
Zajímavostí muzea je i tento vrak německého
letadla Siebel, které se vyrábělo v závodech
Aero v pražských Vysočanech

Vystavená auta nepatří muzeu. Většina
jich je zapůjčena od soukromých vlastníků

Odborový svaz KOVO
se sídlem v Praze 3,
nám. W. Churchilla 2
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přijme
do pracovního poměru
specialistu – svazového inspektora BOZP
pro Regionální pracoviště OS KOVO v Brně,
Malinovského nám. 4, 660 87 Brno

Požadujeme:
v zdělání VŠ, případně SŠ technického směru
p
 raxi v dané oblasti
z koušku z odborné způsobilosti k zjišťování úkolů v prevenci rizik
– zákon 309/2006 Sb.
o
 rganizační a komunikační schopnosti
z nalost práce na PC
ř idičský průkaz skupiny B
z kušenosti ze sociálního dialogu a činnosti odborů vítány
s polečenskou bezúhonnost
z nalost AJ, NJ výhodou
Vaším úkolem bude zejména:
m
 etodická činnost pro základní organizace OS KOVO
k
 ontrolní, poradenská a statistická činnost
v yjednávání kolektivních smluv v oblasti BOZP
lektorská a vzdělávací činnost
p
 růběžné sledování legislativy
Nabízíme:
o
 dpovídající mzdové zařazení
m
 ožnost odborného růstu
z aměstnanecké sociální výhody
n
 ástup po dohodě

Písemné přihlášky se stručným přehledem
dosavadní praxe zašlete nejpozději do 15. října
2017 na adresu: Mgr. Jiří Grim, RP OS KOVO,
Malinovského nám. 4, 660 87 Brno
Bližší informace na tel. čísle:
731 628 012 nebo 542 139 318,
e-mail: grim.jiri@cmkos.cz

12 | KOVÁK číslo 17/2017 | 2. října | Křížovka o ceny

Správné znění tajenky z čísla 15: Konec levné práce v ČR. Správně luštila a potřebné štěstí při losování měla Klára Machů
z Uherského Brodu. Blahopřejeme! Dostane výhru od vydavatelství Enigma, které připravuje naši křížovku. Je také vydavatelem
časopisu Křížovky pro každého (další čísla vycházejí 10. a 24. října). Na tajenku z tohoto čísla čekáme do 18. října 2017 na doručovací adrese redakce nebo na e-mailu: novakova.miloslava@cmkos.cz.

