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Naše anketa
Co vše oèekáváme
od roku 2014

Seriál

Jaké zmìny pøinese
nový obèanský zákoník

Oddlužení

Pomáhají èlenùm OS KOVO
z finanèní pasti

Tipy na cestování
Objevujeme divy svìta
v Èeské republice

Problémy Úøadù práce zavinilo „šetøení“
Projevily se dopady nekompetentních reforem Drábkova vedení
V prvních dnech roku 2014 Úøady práce v ÈR obcházel strach a obavy z budoucnosti. Øada lidí nedostala vèas ÚP
vyplácené sociální dávky. Zejména lidem
závislým na nepojistných dávkách to
mnohdy dramaticky zkomplikovalo život.
Situace vznikla tím, že všechny ÚP v ÈR
byly odpojeny od systému, který zakázal
používat antimonopolní úøad. Nastaly
komplikace s vkládáním dat do OK systému, který se využíval pøed ním. Kvùli
tomu, že pracovníci Úøadù práce nemìli
urèitou dobu pøístup do úložistì dat soukromé firmy, která zavádìla zakázaný systém. Byla uvolnìna teprve po jednáních.
I když s vypìtím všech sil zamìstnancù
úøadù se postupnì situace vrací k normálu, naplnila se varování, které již poèátkem roku 2012 vyjádøili informatici Úøadù
práce. Ti tehdy v souvislosti s obdobnými

problémy, které vyvstaly už pøi zavádìní
nového systému, vypracovali analýzu,
v níž se mj. uvádí: „Zmìny nejsou vèasnì
a dùslednì koordinovány. V centru se nemyslí dopøedu a systematicky. Vzhledem
ke 20 % snížení poètu úøedníkù (vèetnì
následného 20 % snížení jejich platù),
vzhledem k nepøipravenosti/nepromyšlenosti zavádìných zmìn, máme pocit øízené destrukce Úøadù práce. Na MPSV
se nyní pohybuje mnoho nových lidí
z bysnys sféry, kteøí neznají problematiku
(ti znalí již byli propuštìni). Zadání MPSV
jsou jak pro fungování úøadù, tak pro vývoj software èastokrát neúplné.
„…My, informatici ÚP ÈR, kategoricky
odmítáme jakoukoliv zodpovìdnost za
souèasný stav dat, agendových programù,
jakož i dalších složek poèítaèového systému MPSV. Odpovìdnost odmítáme mimo

Pomoc èlenùm svazu
Dovolte, abychom
i touto cestou podìkovali všem základním organizacím
Odborového svazu
KOVO, které zaslaly
v roce 2013 dobrovolný pøíspìvek na
konto živelných pohrom.

pokraèování na str. 9

Vìtšina prostøedkù, vyplacených z konta živelných pohrom v roce 2013, šla na pomoc postiženým povodnìmi

Velice si vážíme èástky, kterou ZO
OS KOVO poslaly. Pøíspìvek jasnì ukázal,
že solidarita není pro èleny svazu prázdná fráze, ale je stále živou realitou.
Díky tomuto vašemu pøíspìvku jsme
mohli v roce 2013 vyplácet sociální
podpory èlenùm Odborového svazu KOVO, kteøí byli postiženi živelnou
pohromou.

Místopøedseda OS KOVO Jaromír Endlicher

jiné i proto, že od dob nástupu nové politické garnitury na MPSV se absolutnì utnula diskuse s informatiky na pracovištích
ÚP, což znamenalo faktický konec pøenosu jejich zkušeností z praxe – operativy do
strategie a dalšího plánování.“
Už tehdy informatici vyjádøili obdiv tìm,
kdo byli vystaveni reakcím rozhoøèeného publika: „…rádi bychom zdùraznili,
že za všechny chyby vedoucí k špatnému
vyplácení dávek nese dle souèasné legislativy plnou odpovìdnost zamìstnanec,
tedy èlovìk závislý na funkèním software
spravovaných agend, ne zamìstnavatel.
Z pozice technikù tedy plnì obdivujeme
odvahu všech úøedníkù, že i pøes ztížené èi znemožòující technické podmínky
mají odvahu úøednì èinit, rozhodovat
a vyplácet.“

pokraèování na str. 2
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V roce 2013 jsme vyplatili 50 sociálních
podpor v celkové výši 815 000 Kè èlenùm
OS KOVO. Jednalo se o 7× požár, 5× pøívalový déšť, 33× povodeò a 5× vítr – „tornádo“.
Výkonné vedení Odborového svazu
KOVO dìkuje èlenùm a ZO OS KOVO za
Pøehled o stavu konta živelných pohrom
Rok
Pøíspìvky
ZO OS KOVO
2009
2010
2011
2012
2013
Celkem

416
320
330
395

požár
pøívalový déšť
povodeò
vítr - „tornádo“
celkem

stejná èástka Pøíjem celkem
z OS
v roce

Kè
1 920 312 Kè
1 416369 Kè
911 609 Kè
1 068 788 Kè
5 317 078 Kè

projev solidarity a souèasnì vás ubezpeèujeme, že všechny finanèní prostøedky,
které jste zaslali na konto pro živelné pohromy, byly a i v budoucnu budou vždy
beze zbytku použity na sociální podpory
postiženým èlenùm OS KOVO.
Jaromír Endlicher

Èerpání v roce 2013 – poèet podpor

1 920 312 Kè
1 416 369 Kè
911 609 Kè
1 068 788 Kè
5 317 078 Kè

126,579 Kè
3 840 624 Kè
2 832 738 Kè
1 823 218 Kè
2 137 576 Kè
10 760 735 Kè

7
5
33
5
50

Sociální
podpory
poèet

Výsledek
roku
Kè

134
10
17
50
211

2 552 000 Kè
264 000 Kè
370 000 Kè
815 000 Kè
4 001 000 Kè

1 288 624 Kè
2 568 738 Kè
1 453 218 Kè
1 322 576 Kè

Zùstatek na
kontì

Poznámka

126,579 Kè zùs. pov. konta
1 415 203 Kè
3 983 941 Kè
5 437 159 Kè
6 759 735 Kè stav k 31. 12. 13

Právní novinky
Z právních novinek, které byly vydány v prosinci 2013, jsme vybrali:
435/2013 Sb.
Vyhláška o zmìnì sazby základní náhrady za používání silnièních motorových vozidel a stravného a o stanovení prùmìrné ceny pohonných hmot pro úèely poskytování cestovních náhrad
Pro rok 2014 èiní sazba základní náhrady za používání silnièních motorových vozidel za 1 km nejménì 1,00 Kè u jednostopých vozidel a tøíkolek
a 3,70 Kè u osobních silnièních motorových vozidel. Výše prùmìrné ceny za 1 litr pohonné hmoty èiní 35,70 Kè u benzinu automobilového 95 oktanù,
37,90 Kè u benzinu automobilového 98 oktanù a 36,00 Kè u motorové nafty.
Stravné za každý kalendáøní den pracovní cesty pøísluší zamìstnanci podle § 163 odst. 1 zákoníku práce nejménì ve výši
67 Kè, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
102 Kè, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
160 Kè, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.
Stravné za každý kalendáøní den pracovní cesty pøísluší zamìstnanci podle § 176 odst. 1 zákoníku práce ve výši
67 Kè až 80 Kè, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
102 Kè až 123 Kè, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
160 Kè až 191 Kè, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin. 437/2013 Sb.
(iš)
Úplný seznam prosincových právních novinek najdete na webové adrese: www.oskovo.cz/2014/pravo1213.pdf

SMUTEÈNÍ OZNÁMENÍ
S lítostí jsme pøijali zprávu, že 25. prosince 2013 zemøel ve vìku nedožitých 66 let po delším onemocnìní kolega
JOSEF LEJSEK.
Josef Lejsek byl dlouholetým pøedsedou Hutnické odvìtvové sekce OS KOVO, souèasnì i pøedsedou Rady sekcí OS KOVO
a èlenem pøedsednictva OS KOVO. Ke všem tìmto funkcím pøistupoval s maximální pracovitostí a zodpovìdností. I proto
byl do tìchto funkcí opakovanì volen. Podobnì si poèínal i jako pøedseda ZO OS KOVO Vysoké pece ArcelorMittal
Ostrava… Patøil do okruhu obìtavých a poctivých kováckých funkcionáøù. Všichni, kdo jsme mìli pøíležitost se s Pepou
Lejskem osobnì setkávat, budeme vzpomínat na jeho pøátelské vystupování. Pepo, dìkujeme Ti za vše, co jsi pro nás,
odboráøe, vykonal.
Èest tvojí památce!
Úsek odborové politiky a Hutnická odvìtvová sekce OS KOVO

Spoleèná deklarace oceláøù Èeské republiky, Polska a Slovenska
V øíjnu 2013 se ve Žiaru na Slovensku konalo historické setkání zástupcù zamìstnancù odborových organizací i odborových svazù z rámce vìtšiny firem oceláøského prùmyslu, pùsobících na území Èeské republiky, Polska a Slovenska. Jednáni se mj. zúèastnili pøedseda OS KOVO
Josef Støedula, pøedseda NSZZ Solidarnośè Adam Ditmer a pøedseda OZ KOVO Emil Machyna.
Bylo konstatováno, že se oceláøský prùmysl v celé Evropské Unii nachází ve velmi složité kritické
situaci a je znaènì ohrožen z pohledu zachování produkce oceli na potøebné úrovni a tím i pracovních míst a firem. Zúèastnìní se shodli, že je nutno krizi oceláøství spoleènì èelit všemi dostupnými
prostøedky a pøijali Spoleènou deklaraci, obsahující øadu požadavkù pro øešení situace. Napøíklad:
Oceláøský prùmysl je nedílnou a potøebnou souèásti prùmyslu EU, jeho rozvoje, tvorby pracovních
míst a musí být i jako dìdictví historického vývoje zachován a podporován.
Realizoval v rámci EU úèinná dotaènì podporovaná opatøení v oblasti rekvalifikací zamìstnancù oceláøského prùmyslu a programù školství pro výuku a zachováni oceláøských profesí
v budoucnu.
Efektivnì zdanit èi zamezit dovozu tzv. špinavé oceli do EU a urychlenì i úèinnì reagovat opatøeními proti zámìrùm ochrany trhu nìkterých zemí mimo rámec EU…
Požadavky jsou adresovány Evropské komisi, vládám, odborovým evropským centrálám, èlenským
svazùm, zamìstnavatelùm. Pøítomní konstatovali, že jsou pøipraveni tyto požadavky plnì podporovat,
spolupracovat, medializovat je a prosazovat. Další spoleèné jednání k vyhodnocení efektivity a spolupráci by se mìlo uskuteènit na konci prvního ètvrtletí roku 2014. (Celý text deklarace je umístìn na
http://www.oskovo.cz/2014/deklarace_ocel.pdf)
(Mezinárodní odbor OS KOVO + red)

Víte, co s ní po svátcích?
Vìtšina lidí využívá dekorativního zjevu
pryšce „vánoèní hvìzda“pouze krátkodobì,
i když pøi vhodném zacházení mùže vydržet
v domácnosti nìkolik let.
Takže pøed Vánocemi zakoupenou rostlinu po odkvìtu rozhodnì nevyhazujte! Kvete do pøelomu
ledna a února, pak kvìtinu pøesaïte, a to do smìsi listovky, drnovky, rašeliny
a písku v pomìru 3:1:1:1.
Pøitom se doporuèuje zkrátit
výhony až o polovinu, aby se keøík více rozkošatil.
Rostlina vyžaduje teplotu v místnosti do 20 stupòù Celsia, zároveò hodnì svìtla a soustavnou
zálivku. V létì je možné ji umístit i venku, ale ne
na pøímé slunce.Pozor: Tato zkušenost se týká
pøedevším èervenì zbarvené „hvìzdy“, ostatní (modré, rùžové, žíhané...) jsou choulostivìjší.
(mn)
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Novoroèní anketa redakce Kováka

Do každého nového roku si obvykle stanovujeme rùzné cíle v osobním i pracovním životì, dáváme si èasto i rùzná
pøedsevzetí. Redakce Kováka se proto obrátila na ètenáøe s otázkou, co by si pøáli do roku 2014, který právì zaèíná.
Tady jsou jejich odpovìdi:

Eva Uzlová, pøedsedkynì
ZO OS KOVO Kovohutì Pøíbram, a. s.:
Pøeji si hlavnì zdraví a práci.
Èlenská základna
pomalu roste, ale
to pøikládám spíše
výhodám, které její
èlenové mají, neboť náš zamìstnavatel patøí mezi ty,
kteøí dodržují zákony. Chtìla bych
se dožít toho, že koneènì bude uzákonìna a plnìna legislativa, která bude chránit
každého obèana odvádìjícího øádnì danì
pøed všemi gaunery bez rozdílu. Proto je
pøece odvádíme nebo ne?
Roman Bence, pøedseda II.
ZO OS KOVO BOSCH Jihlava:
Mé nejvìtší pøání do nového roku
je, abychom spoleènì s ostatními
odborovými svazy
v dubnu zvolili vedení ÈMKOS, na
které budou všichni odboráøi právem

hrdí a které bude zaruèovat opravdovou
pojistku proti špatným rozhodnutím politikù. Pøeji si takové vedení, které bude
plnit základní poslání ÈMKOS jako je
ochrana mzdových, pracovních, životních podmínek a práv zamìstnancù. Jsem
rád, že OS KOVO má svého nominanta
na pøedsedu ÈMKOS a delegáti sjezdu
ÈMKOS za OS KOVO nebudou nuceni
volit podle zákulisních dohod. Doufám,
že v roce 2014 se díky zmìnám ve vedení
ÈMKOS zvýší význam a prestiž odborù.
Dále bych si velice pøál, aby pøípadný odchod pøedsedy OS KOVO do èela
ÈMKOS neoslabil OS KOVO a aby
OS KOVO byla i nadále nejvìtším, nejsilnìjším a pokud možno ještì aktivnìjším
odborovým svazem.
Mé pøání, které se týká regionu, který
v orgánech OS KOVO zastupuji, je, aby
se podaøilo aktivovat doposud neaktivní
ZO. Tam kde bude zapotøebí, svolat výbory jednotlivých ZO a pokusit se s jejich
neaktivitou nìco udìlat. Vìøím, že nìkde
mùže být problém jen v jednotlivci, který
by mìl organizaci zastupovat, obousmìrnì pøenášet informace a díky tomu, že to
nedìlá, stahuje svoji organizaci ke dnu.
Jedno z nejdùležitìjších pøání pro všechny do roku 2014 je dostatek zakázek pro

firmy, kde pùsobíme. S tím je pøímo spojené i pøípadné úspìšné vyjednávání kolektivní smlouvy.
Další vìcí kterou si velice pøeji je, aby
zamìstnanci, kde pùsobí odbory, pochopili, že jediná cesta k lepším pracovním
a mzdovým podmínkám je pøes odbory.
Jenom silné odbory jsou schopné úèinnì
zamìstnance zastupovat.
Poslední pøání jsou hodnì štìstí a zdraví nejen v roce 2014!
Bc. Jiøí Øinout, pøedseda ZO OS KOVO
pøi a. s. Jihostroj Velešín:
V osobní rovinì
bych si pøál, stejnì
jako jistì i všichni poutníci tímto
pozemským životem: zdraví, štìstí,
mír a pokoj v duši nejenom mé,
mých blízkých ale
i všech lidièek dobré vùle. V rovinì
spoleèenské? Více vzájemného porozumìní a solidarity zdravých s nemocnými,
mladých s døíve narozenými, bohatých
s chudými, úspìšných s tìmi ménì úspìšnými. Ménì sobectví (i mého), nesnášenpokraèování na str. 4
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livosti a øevnivosti (i mé). A v rovinì odboráøské? Vše co jsem již uvedl a navíc snad
více vzájemné tolerance, pochopení a soudržnosti. Ne té „zabetonované“ našimi ve
mnohém rigidními a èasem pøekonanými
vnitøními pøedpisy, ale vycházející z vnitøního pøesvìdèení každého z nás, odborových pøedákù – že v jednotì a soudržnosti
je
veliká síla, osvìdèená historickou
zkušeností. Pojïme tedy s novým rokem
pracovat na nových formách práce ve
prospìch zamìstnancù, kteøí nám dùvìøují. Pojïme s odhodláním a optimismem
svou prací dále dosvìdèovat, že solidarita,
soudržnost a spravedlnost jsou hodnoty
o jejichž praktické naplòování v praktickém
životì ze všech svých sil svou odboráøskou
prací usilujeme. Prakticky tedy zejména:
DOBRÉ KOLEKTIVNÍ SMLOUVY, ve kterých
se pøedevším naše práce „zrcadlí“.
Jaromír Endlicher, místopøedseda
OS KOVO Praha:
Pøál bych si, abychom již brzy mìli
vládu, která bude
schopná koneènì
pracovat pro tuto
zemi, pro lidi. Ministøi byli koneènì
odborníci na místech, kterým nejde o politikaøení
a moc, ale o obèany a celou zemi. Aby ekonomika byla na
vzestupu, snižovala se nezamìstnanost
a rostly mzdy, dùchodci mìli dùstojné
dùchody. Aby se snižoval poèet spoluobèanù, kteøí žijí na hranici chudoby. Aby
v oblasti vzdìlávání byla koneènì pøijata
taková koncepce, která bude znamenat,
že se posluchaèi škol budou vzdìlávat pro
svoji budoucí práci a ne jen pro titul.
V tomto roce nás èeká VI. sjezd ÈMKOS.
Velice bych si pøál, aby to byl sjezd,
který sjednotí odbory v Èeské republice,
aby vyhrál zájem o lidi – èleny, kteøí se
„živí rukama“ a aby do èela ÈMKOS byli
zvoleni ti, kteøí mají tah na branku.
A pokud se týká Odborového svazu
KOVO, abychom zùstali i nadále v èele
odborù v Èeské republice v kolektivním
vyjednávání, v prosazování sociálního
dialogu a stability. Aby se podaøilo výraznìji zapojovat do odboraøiny mladé
lidi, protože vìk si nedá porouèet. Aby se
nám podaøilo vychovat si nástupce, kteøí
v budoucnu nejen udrží úroveò odborové
práce v OS KOVO, ale posunou ji o nìco
dál a výš. K tomu potøebujeme nestydìt
se, možná dokonce nebát se nahlas øíkat
své názory a na druhé stranì naslouchat
názorùm jiných, uvažovat nad nimi a diskutovat. Vìøím, že poèet lidí, ochotných
diskutovat i naslouchat v Odborovém svazu KOVO poroste.

Ludìk Jagoš, pøedseda ZO OS KOVO
Šroubárna Kyjov:
V první øadì já
pøeji celé odboráøské rodinì hodnì zdraví a štìstí.
Tou odboráøskou
rodinou
myslím
všechny odboráøe
a jejich rodinné pøíslušníky v naší zemi
a je jedno jestli je
to kovák, horník,
železnièáø nebo uèitel. Dnes jsme rozdìleni na jednotlivé svazy, v nìkterých pøípadech pøímo na minisvazy a nemáme dokonce ani spoleènou odborovou centrálu
(ÈMKOS, ASO a další). Proto si také pøeji,
abychom byli koneènì schopni mezi sebou najít cestu ke sluèování svazù a vytvoøení jedné velké a silné odborové centrály,
a to takové, která bude opravdu schopna bránit naše zájmy pøed neuváženými
kroky politikù, když nejsme sami schopni se posunout o level výše a spolurozhodovat pøímo v politice tøeba tak, jako
v sousedním Rakousku. Dále pøeji všem
zamìstnancùm dobrou kolektivní smlouvu, kterou sami ještì nemáme ve Šroubárnì Kyjov a ani v CIE Ždánice uzavøenou.
A zamìstnavatelùm pøeji hospodáøský
rùst, který povede k tomu, že budou pøibírat nové zamìstnance a postupnì dojde
ke snížení rekordní nezamìstnanosti v ÈR,
kdy práci nemá témìø 600 000 lidí. O nezamìstnanosti mluvím také v souvislosti
s tím, že náš okres Hodonín patøí k okresùm s nejvyšší mírou nezamìstnanosti.
To dokládá i to, že když jsme v posledních dobì navyšovali ve Šroubárnì Kyjov
poèet zamìstnancù o 15, tak se hlásilo
u nás o práci skoro 200 lidí.
Jan Švec, pøedseda ZO OS KOVO
pøi Groz-Beckert Czech s.r.o.,
Èeské Budìjovice:
Pøání mùže mít
èlovìk rùzná, ale
otázkou je potom realita. Takže
pokud
vyslovím
nìjaké pøání, tak
u vìtšiny z nich
bude s nejvìtší
pravdìpodobností
realita hodnì vzdálená. Takže co bych
si pøál od roku 2014?
Zdraví a spokojenost pro všechny
slušné lidi.
Abychom si vážili jeden druhého
a dokázali to dát najevo tìm, kteøí si to
zaslouží.
Aby pøi sjezdu ÈMKOS zvítìzil zdravý rozum a mohli jsme mít koneènì silné
odbory.

Dostatek práce pro ty, co pracovat
opravdu chtìjí a za ni slušnou mzdu. Více
se zamìøit na ty, co pracovat nechtìjí
a parazitují na tìch pracovitých.
Doèkat se toho, že naše soudy budou
soudit rychle a spravedlivì a to zejména
zpronevìry z veøejných rozpoètù.
To jsou asi ta nejvìtší pøání, ale smiøuji
se s tím, že u vìtšiny bude bohužel realita
jiná.
Tomáš Valášek, pøedseda Komise
mladých OS KOVO:
Stojí pøed námi nároèný rok,
i když se to nìkomu nemusí na
první pohled zdát.
Máme po volbách
do parlamentu,
ale stále nemáme funkèní vládu. ÈMKOS èeká
VI. sjezd v dubnu
a troufám si tvrdit, že v mnohém bude
tento sjezd prùlomový a nás èekají velké
zmìny anebo bude vše pøi starém, což by
pro odbory bylo asi to nejhorší (odbory
nemají zmìny rády). Zároveò v této atmosféøe náš OS koncem loòského roku
opustila po dlouhé a tìžké nemoci nejvìtší odborová organizace v ÈR, ale život pùjde dál. A co mladí v této hektické dobì?
Pøeji si, aby ÈR už mìla koneènì rozumnou a stabilní vládu, aby VI. sjezd
ÈMKOS dopadl v rámci možností
pro všechny stejnì dobøe, aby se
nejvìtší odborové organizaci v ÈR daøilo dobøe i jako „single“ a zároveò,
aby nastal napøíè celým odborovým
spektrem klid a mír. A na závìr doufám
v nastartování nové éry všech mladých
odboráøù a nám mladým kovákùm,
aby to záøijové celostátní setkání mladých
dopadlo lépe než v loòském roce a mìli
jsme všichni na co vzpomínat. To vše se
ale neudìlá samo a tak jen doufám, že se
mezi odbory zase vrátí stará dobrá hesla,
na kterých vždy v minulosti odbory stavìly: solidarita, bratrství, úcta a táhnutí
všech za jeden provaz, jen tak bude ten
nový rok 2014 lepší než ten, který právì
skonèil.
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Seriál k NOZ | JUDr. Jiøí Podhajský, úsek odborové politiky OS KOVO

Kolektivní smlouvy a nový obèanský zákoník
V souèasné dobì je jedním z nejaktuálnìjších a nejèastìji probíraných témat v životì odborových organizací otázka
kolektivního vyjednávání a pøípadného vlivu zákona è. 89/2013 Sb., nového obèanského zákoníku na toto vyjednávání.
Protože se jedná skuteènì o téma pro odborovou veøejnost zásadní a protože se šíøí mnoho neopodstatnìných, pøípadnì mylných názorù na tuto problematiku, vìnujeme se jí podrobnìji v tomto èlánku.
Na úvod je potøeba øíci, že pracovnìprávní vztahy se øídí zákoníkem práce
a teprve, nelze-li použít tento zákoník
práce, øídí se novým obèanským zákoníkem, to však vždy v souladu se základními
zásadami pracovnìprávních vztahù. Tento
princip subsidiarity (tzv. podpùrnosti) nového obèanského zákoníku se tedy uplatní pouze u tìch pracovnìprávních vztahù,
které nejsou upraveny zákoníkem práce.
Pro oblast kolektivních smluv a kolektivního vyjednávání se zásadním a klíèovým
ustanovením zákoníku práce ve vztahu
k subsidiaritì nového obèanského zákoníku jeví ustanovení § 23 odst. 4 zákoníku práce, podle kterého se postup pøi
uzavírání kolektivní smlouvy, vèetnì øešení sporù mezi smluvními stranami, øídí
zákonem, upravujícím kolektivní vyjednávání. Tímto zákonem je i nadále zákon
è. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání,
ve znìní pozdìjších pøedpisù, a jeho použití má pøi procesu smìøujícímu k uzavøení
kolektivní smlouvy pøednost pøed novým
obèanským zákoníkem.

Je tedy zøejmé, že jeho použití bude mít
na proces smìøující k uzavøení kolektivní
smlouvy pøednost pøed novým obèanským
zákoníkem. Z tohoto dùvodu se pro uzavírání kolektivní smlouvy nepoužije úprava
pro uzavírání smlouvy obsažená v § 1731
až § 1745 nového obèanského zákoníku
(návrh na uzavøení smlouvy, zrušení nabídky, odvolání nabídky a pøijetí nabídky).
Jakýkoliv jiný výklad èi právní názor nemá
oporu nejen v zákoníku práce a v zákonì

o kolektivním vyjednávání, ale ani
v novém obèanském zákoníku.
I nadále také platí i po 1. 1.
2014 ustanovení § 22 zákoníku
práce, podle kterého smí kolektivní
smlouvu za zamìstnance uzavøít
pouze odborová
organizace.
Stejnì tak pouze
formálních zmìn doznalo ustanovení § 23 odst. 1 první vìty
zákoníku práce a stále tedy platí,
že v kolektivní smlouvì je možné upravit práva zamìstnancù
v pracovnìprávních vztazích, jakož i práva nebo povinnosti smluvních stran této
smlouvy.
Novým ustanovením je pouze ustanovení druhé vìty, podle které k ujednáním
v kolektivní smlouvì, která zamìstnancùm ukládají povinnosti nebo zkracují
jejich práva stanovená tímto zákonem,
se nepøihlíží. Tím je výslovnì stanoveno,
že v kolektivní smlouvì nelze pro zamìstnance založit nové povinnosti, které nemají oporu v zákonì.
Druhým dùsledkem této zmìny je skuteènost, že s porušením tohoto ustanovení (tedy napø. se založením povinnosti
zamìstnancùm, která není stanovena zákonem) není spojen následek neplatnosti
tak, jako za stávající úpravy, ale k takovému ustanovení kolektivní smlouvy se novì
nebude pøihlížet, jako by nikdy nebylo
uzavøeno.
Nezmìnìno zùstává ustanovení zákoníku práce o smluvních stranách kolektivní
smlouvy, podle kterého kolektivní smlouvu mohou uzavøít zamìstnavatel nebo
více zamìstnavatelù, nebo jedna nebo
více organizací zamìstnavatelù na stranì jedné a jedna nebo více odborových
organizací na stranì druhé (§ 23 odst. 2
zákoníku práce).
Dùležitým ustanovením zákoníku práce, které rovnìž zùstalo nezmìnìno, je
ustanovení o tom, že odborová organizace uzavírá kolektivní smlouvu také za
zamìstnance, kteøí nejsou odborovì organizováni a pùsobí-li u zamìstnavatele více
odborových organizací, musí zamìstnavatel jednat o uzavøení kolektivní smlouvy se
všemi odborovými organizacemi, pøièemž
odborové organizace vystupují a jednají

s právními dùsledky pro všechny zamìstnance spoleènì a ve vzájemné shodì, nedohodnou-li se mezi
sebou a zamìstnavatelem jinak
(§ 24 odst. 1 a 2).
Zachováno zùstane pravidlo, podle nìjž podniková
kolektivní smlouva
nesmí upravovat
práva zamìstnancù
v menším rozsahu, než kolektivní
smlouva vyššího stupnì. Dále také
bude platit, že kolektivní smlouva musí být uzavøena písemnì
a podepsána smluvními stranami
na téže listinì. Pokud by tyto podmínky
nebyly splnìny, ke kolektivní smlouvì se
nebude nepøihlížet (§ 27 odst. 1 a 2 zákoníku práce).
Výslovné negativní odkazy zakazující pro kolektivní smlouvu a její uzavírání
použít nìkteré obèanskoprávní instituty,
obsahuje § 28 zákoníku práce. V prvním
odstavci se urèuje, že kolektivní smlouvu není možné nahradit jinou smlouvou.
Dále je zakázáno domáhat se relativní
neúèinnosti kolektivní smlouvy (v oblasti
obèanského práva jde o právo vìøitele domáhat se, aby soud urèil, že právní jednání jeho dlužníka, které zkracuje uspokojení vykonatelné pohledávky, je vùèi nìmu
právnì neúèinné).
Ustanovení § 28 odst. 3 zákoníku práce zakazuje zrušit kolektivní smlouvu
odstoupením od ní jednou ze smluvních
stran. Pokud by si smluvní strany navzdory tomuto zákazu právo odstoupit od kolektivní smlouvy smluvnì založily, pak by
se k tomuto ujednání nepøihlíželo.
Na závìr tedy mùžeme konstatovat,
že nejdùležitìjším poznatkem právní úpravy kolektivních smluv a kolektivního vyjednávání je skuteènost, že proces vyjednávání a uzavírání kolektivních smluv zùstává nezmìnìn a øídí se i nadále výhradnì
zákonem o kolektivním vyjednávání. Novì
jsou upravena ustanovení zakazující pro
kolektivní smlouvu a její uzavírání použití
nìkterých obèanskoprávních institutù.
Vzhledem k nové právní úpravì a pøípadným nejasnostem této právní úpravy
a pøi jakýchkoliv pochybnostech v procesu kolektivního vyjednávání doporuèuji
obrátit se na specialisty pøíslušného regionálního pracovištì OS KOVO.
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Stavba vždy souèástí pozemku?
Nový obèanský zákoník – zákon è. 89/2012 Sb., obèanský zákoník ve svém § 506 odst. 1 stanovuje,
že „souèástí pozemku je prostor nad povrchem i pod povrchem, stavby zøízené na pozemku a jiná
zaøízení (dále jen „stavba“) s výjimkou staveb doèasných, vèetnì toho, co je zapuštìno v pozemku
nebo upevnìno ve zdech.“
Shodný vlastník stavby
a pozemku
Úèinností nového obèanského zákona
se tedy stavba, která bude zøízena podle právních pøedpisù platných a úèinných
po 1. 1. 2014, stane souèástí pozemku
a uplatní se tak zásada, že povrch ustupuje pùdì (superficies solo cedit). Tato zásada se uplatní i pro stavby splòující podmínky § 3054: „Stavba, která není podle
dosavadních právních pøedpisù souèástí
pozemku, na nìmž je zøízena, pøestává být dnem nabytí úèinnosti tohoto
zákona samostatnou vìcí a stává se
souèástí pozemku, mìla-li v den nabytí
úèinnosti tohoto zákona vlastnické právo
k stavbì i vlastnické právo k pozemku
táž osoba.“ Bude-li tedy mít budova
i pozemek stejného vlastníka ke dni
úèinnosti nového obèanského zákona, stane se stavba souèástí pozemku.
Odlišný vlastník stavby a pozemku
Zásada, že stavba je souèástí pozemku však nebude platit pro všechny stavby. Ustanovení § 3055 stanovuje, že „Stavba spojená se zemí pevným

základem, která není podle dosavadních
právních pøedpisù souèástí pozemku, na
nìmž je zøízena, a je ke dni nabytí úèinnosti tohoto zákona ve vlastnictví osoby
odlišné od vlastníka pozemku, se dnem
nabytí úèinnosti tohoto zákona nestává
souèástí pozemku a je nemovitou vìcí“).
Ustanovení, že stavba bude souèástí pozemku, nebude tudíž platit pro stavby
zøízené podle právních pøedpisù platných
a úèinných do 1. 1. 2014, které mají jiného vlastníka než je vlastník pozemku pod stavbou.
Ještì je však dùležité zmínit ustanovení § 3056, které se k této problematice
také váže: „Vlastník pozemku, na nìmž
je zøízena stavba, která není podle dosavadních právních pøedpisù souèástí pozemku a nestala se souèástí pozemku ke
dni nabytí úèinnosti tohoto zákona, má
ke stavbì pøedkupní právo a vlastník
stavby má pøedkupní právo k pozemku. Pøedkupní právo vlastníka pozemku se vztahuje i na podzemní stavbu na
stejném pozemku, která je pøíslušenstvím
nadzemní stavby.“
Vlastní-li tedy vaše ZO budovu i pozemek pod ní, na vašem vlastnictví

se ve svém faktickém dùsledku nic
nezmìní, pouze bude jinak vypadat
vaše vlastnické právo na výpisu z listu
vlastnictví vyhotoveném katastrálním
úøadem (bude uveden nejdøíve pozemek, stavba bude uvedena jako jeho
souèást) a budete-li chtít s nemovitými vìcmi nakládat, budete nakládat
pouze s pozemkem, stavba bude jeho
souèástí.
Vlastní-li vaše ZO budovu a pozemek pod ní je v cizím vlastnictví, nezmìní se na tomto stavu nic ani po
té, co nový obèanský zákoník nabude
úèinnosti. Pouze vám vznikne povinnost,
pokud byste chtìli budovu prodat, nabídnout ji pøednostnì ke koupi vlastníkovi
pozemku pod ní. Zároveò však budete
mít pøednostní právo na koupi pozemku
pod budovou, bude-li vlastník chtít pozemek prodat. Pokud pøedkupní právo druhý vlastník nevyužije a zmìní se vlastnické
právo a zùstanou rùzní vlastníci pozemkù, pøedkupní právo bude platit i pro
další vlastníky. Až následnì, pokud
by v budoucnu došlo ke sjednocení
vlastnictví stavby i pozemku, stala by
se stavba souèástí pozemku.

Pomoc v problémech | Bøetislav Witwer, pøedseda ZO OS KOVO BRANO Hradec nad Moravicí

Pomáhají èlenùm z dluhových pastí
Základní organizace OS
KOVO BRANO v Hradci
nad Moravicí zahájila v letošním roce projekt, který
je hoden pozornosti i následování a který reaguje
na závažný spoleèensko
-ekonomický problém dneška a tím jsou
pády lidí do tzv. dluhových pastí. V drtivé
vìtšinì se pøitom nejedná o potíže lidí
žijících na okraji spoleènosti, ale o ekonomicky aktivní osoby, èasto napøíklad
i o odboráøe. Jednou z forem, jak pomoci tìmto lidem, je možnost zákonného
oddlužení. Zákonné oddlužení je relativní novinkou v èeském právu, která pøi
splnìní hlavních podmínek a na základì
bezvadnì zpracovaného insolvenèního
návrhu spojeného s oddlužením vede až
k tomu, že stát promine pøedluženým lidem znaènou èást dluhù, a to až do výše
70 %, a jejich dluhy tak navždy zaniknou.

Protože takto postižených lidí pøibývá,
rozhodla se ZO OS KOVO BRANO v Hradci
nad Moravicí podat jim pomocnou roku.
Navázala spolupráci s poradenskou firmou, která se zamìøuje na oblast finanèního a insolvenèního poradenství. Smyslem spolupráce je to, že ZO OS KOVO
BRANO v Hradci nad Moravicí nabízí svým
èlenùm èásteènou úhradu za služby v oblasti insolvenèního poradenství. Ty spoèívají v analýze finanèních závazkù dlužníka
a zpracování insolvenèního návrhu spoje-

ného s oddlužením a jeho podání na krajský soud.
Postup základní organizace pøi hledání
øešení problémù jejich èlenù s nezvladatelnými finanèními závazky, je pøitom takový, že osloví odbornou firmu, která po
prozkoumání situace dlužníka konstatuje,
zda splòuje rozhodující podmínky pro oddlužení. Jestliže tomu tak je, pak základní organizace uhradí svému èlenovi po
odsouhlasení výborem až 50 % nákladù
souvisejících s analýzou a pøedevším vlastním zpracováním insolvenèního návrhu,
spojeného s oddlužením. Tato pomoc má
mimoøádný význam. Obzvlášť za situace,
kdy samotný èlen by jen tìžko hledal odhodlání k podniknutí tohoto dùležitého
kroku. Ten mu pøitom jako jediný mùže
úèinnì pomoci vybøednout z dluhové
pasti. Dalším otálením by èlen svou už
tak problematickou situaci navíc jen dále
zhoršoval.
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Právo spotøebitele | JUDr. Zdeòka Vejvalková, odborná právní poradkynì Brno

Reklamace závadného zboží
Koupil jsem si sportovní boty a po tøetím použití se mi odlepil svršek. Obuv jsem reklamoval.
Prodejce je opravil a po dalším použití se rozlepily znovu. Opìt došly opravené a situace se opakovala.
Reklamoval jsem je potøetí. Pøi vyøizování reklamace jsem se dostal do sporu s prodejcem. Oznámení
o hotové opravì mi nedošlo. Po 35 dnech jsem zašel do obchodu, prodejce boty dlouho hledal a potom
je donesl celé zaprášené. Prodavaèka byla arogantní a trvala na tom, že je musím vyèistit. Boty jsem
nepøevzal a ponechal je v opravnì s tím, že pokud je takto znièili, tak je musí dát po poøádku.
K opravì jsem pøedal boty zcela èisté. Navíc byly uvnitø vlhké. Domnívám se, že prodejce nechal boty
nìkde venku nebo do skladových prostor zatéká. Jak mám nyní postupovat?
P. Koláø, Vsetín

Pokud byly boty již dvakrát opraveny
a pøesto se vada vyskytla znovu, lze uplatnit právo, které spotøebitelùm dává možnost od smlouvy odstoupit, tedy vrátit
zboží a žádat vrácení penìz. Pokud navíc
došlo v dobì reklamace zboží k jeho dalšímu poškození, nese za to odpovìdnost
prodávající. Lze dovodit, že pokud by byly
boty pøedány do opravy mokré a ušpinìné, prodávající by je nepøijala a navíc
pøi uložení v suchu by za 35 dnù vyschly.
Pokud jste je z opravny nepøevzal, tak
písemnì oznamte prodávajícímu, že byly
odevzdány v poøádku, takže je vysoušení
na nìm.
V této souvislosti bych Vás ráda upozornila na to, že v tomto pøípadì dochází
k neprofesionálnímu chování, to dozoruje Èeská obchodní inspekce. Doporuèuji
Vám tedy podat podnìt na Èeskou obchodní inspekci – viz www.coi.cz.

Odstupte od smlouvy opìt písemnì
a doporuèenì s dodejkou, abyste mìl
doklad jako pøípadný dùkaz k soudu.
Sdìlte prodejci, aby Vám cenu za boty,
kterou jste zaplatil, vrátil na Váš bankovní úèet nebo peníze zaslal stvrzenkou na Vaši adresu. Máte nárok
i na náklady, které jste vynaložil
v souvislosti s uplatnìním reklamace. Náklady musí být nezbytné
a musíte je prokázat, napø. stvrzenkou z pošty o zaslání doporuèeného dopisu s dodejkou, lístky na MHD èi dálkovou dopravu
apod. Pøiètìte je tedy k cenì bot.
Nevrátí-li prodejce cenu zboží a nezbytné náklady na uplatnìní reklamace ve lhùtì 30 dnù, obraťte se na soud. Ten jediný
mùže Váš spor rozhodnout.
To, že budete svá práva hájit za využití všech možností, které Vám náš právní

øád jako spotøebiteli
dává, tedy že se obrátíte na soud,
sdìlte prodejci taktéž písemnou formou.
V pøípadì potøeby advokátního zastoupení doporuèuji vyhledat na internetu
Seznam advokátù – viz www.cak.cz.

Reklamovala jsem zakoupené zboží. Prodejce reklamaci uznal s tím, že zboží pøevzal a peníze mìl vrátit do 30 dnù.
Pøislíbil, že to bude i døíve. Urgovala jsem ho telefonicky i e-mailem a nakonec i dopisem s doruèenkou. Žádala jsem ho
o vrácení ceny zboží a poštovné. Nijak mì nekontaktoval a peníze neposlal. Poradíte mi prosím, co teï mám dìlat?
M. Janaèková, Brno
Doporuèuji Vám, abyste prodejci zaslala
poslední urgenci, opìt doporuèenì s dodejkou. V ní prodejci sdìlte, že nebude-li
Vám jeho plnìní – vrácení zaplacené èástky uhrazeno, budete nucena obrátit se na
soud a pohledávku vùèi nìmu vymáhat
soudnì. Soudní spor byste mìla vyhrát.

V tom pøípadì by prodejce zaplatil soudní výdaje i pøípadné advokátní zastoupení
– pokud byste využila ke svému zastupování u soudu advokáta. Je Vám naklonìna
i judikatura. Evropský soud v této vìci rozhodl v prospìch spotøebitele, a to takto:
„prodávající je povinen vrátit spotøebiteli

veškeré zaplacené finanèní èástky, tedy
i poštovné a balné.“ Nebude-li prodejce
reagovat ani poté, doporuèuji další krok,
jímž je podání podnìtu Èeské obchodní
inspekci (vše potøebné k tomu najdete na
www.coi.cz.). Zároveò s tím mùžete podat
návrh soudu na vydání platebního rozkazu.

Pracovní právo | Ing. Olga Kreslová, specialista-ekonom, Regionální pracovištì OS KOVO Praha

Mzda za úèast na školení
Byl jsem vyslán zamìstnavatelem na školení, které se konalo od 8.00 do 15.00 hod. Moje pracovní doba
je 7.30 až 16.00 a jsem odmìòován mìsíèní mzdou. Z domu jsem vyjel v 7.00 a vrátil se v 16.00. Zamìstnavatel mi do odpracované doby zapoèítal jen sedm hodin za dobu trvání školení a naøídil mi 1,5 hodiny
napracovat, protože prý èas strávený v dopravním prostøedku se jako výkon práce nepoèítá. Nezdá se mi
to správné.
Pavel H., Kolín
Úèast na školení za úèelem prohlubování kvalifikace se považuje za výkon práce. Podle § 230 odst.
3 zákoníku práce pøísluší za tuto dobu

zamìstnanci mzda nebo plat. Pokud je
zamìstnanec vyslán na školení mimo
sjednané místo výkonu práce, jde zároveò
o pracovní cestu.

Výkonem práce je i ostatní èinnost
na pracovní cestì, která zasahuje do
stanovené pracovní doby. A to v souladu s ustanovením § 210 zákoníku práce:

8 | KOVÁK èíslo 1 | 13. ledna | Servis

„Doba strávená na pracovní cestì nebo
na cestì mimo pravidelné pracovištì jinak než plnìním pracovních úkolù, která
spadá do pracovní doby, se považuje za
pøekážku v práci na stranì zamìstnavatele, pøi které se zamìstnanci mzda
nebo plat nekrátí. Jestliže však zamìst-

nanci v dùsledku zpùsobu odmìòování
mzda nebo plat ušla, pøísluší mu náhrada mzdy nebo platu ve výši prùmìrného
výdìlku.“
Ve vámi uvedeném pøípadì se tedy
do odpracované doby zapoète i cesta na
školení a ze školení, která spadá do vaší

pracovní doby, tj. i doba od 7.30 do 8.00
hod. a doba od 15.00 do 16.00 hod.,
i když faktická doba školení v této dobì
již neprobíhala. Zamìstnavatel vám tedy
nesmí o tuto dobu zkrátit mzdu a ani po
vás nemùže požadovat napracování této
doby.

Daòová odpovìdna | Jindra Plesníková, specialistka na danì, úsek odborové politiky OS KOVO

Sleva na vyživované vnouèe
Moje dcera je samoživitelka na mateøské dovolené. Slyšela jsem, že jste nìkde na pøednášce øíkala,
že jako prarodièe mùžeme uplatnit slevu na vyživované dítì, v našem pøípadì na vnouèe. Je to pravda?
Pravda to je pøi splnìní zákonných podmínek
vyplývajících z ustanovení § 35c odst. 6 zákona
è. 586/92 Sv. o daních z pøíjmù v platném
znìní, kdy poplatník má nárok na daòové zvýhodnìní na vyživované dítì žijící
s ním v domácnosti. Domácnost neznamená pro úèely zákona o daních z pøíjmù
stejnou adresu ale spoleèné hospodaøení. Daòové zvýhodnìní mùže poplatník
uplatnit formou slevy na dani, daòového

bonusu nebo slevy na dani a daòového
bonusu.
Za vyživované dítì poplatníka se pro
úèely tohoto zákona považuje dítì vlastní, osvojenec, dítì v péèi, která nahrazuje péèi rodièù, vnuk a dítì nebo vnuk
druhého z manželù, pokud jeho
(její) rodièe nemají pøíjmy, z nichž by
mohli daòové zvýhodnìní uplatnit,
pokud je
a) nezletilým dítìtem,
b) zletilým dítìtem až do dovršení vìku

26 let, jestliže nepobírá invalidní dùchod
pro invaliditu tøetího stupnì a
1. soustavnì se pøipravuje na budoucí povolání; pøíprava na budoucí povolání
se posuzuje podle zákona o státní sociální
podpoøe,14d)
2. nemùže se soustavnì pøipravovat na
budoucí povolání nebo vykonávat výdìleènou èinnost pro nemoc nebo úraz, nebo
3. z dùvodu dlouhodobì nepøíznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat soustavnou výdìleènou èinnost

Vychází e-Bulletin, nové médium OS KOVO
Vážení ètenáøi Kováka, elektronický
bulletin, jehož první èíslo jsme rozeslali
koncem roku 2013, je dalším médiem,
kterým se redakce snaží zlepšit informaèní servis dle Vašich zájmù a potøeb.
Pravidelní odbìratelé Kováka vìdí,
jakými výraznými zmìnami prošel v minulém roce. Kromì nového
loga a grafické úpravy jsme se snažili zlepšovat a dìlat zajímavìjším
i obsah.
Urèitým vyvrcholením tìchto snah
je souèasná zmìna týdeníku Kovák
do podoby ètrnáctideníku. Pøi zachování rozsáhlého právního a dalšího
poradenství, o které je neustálý zájem, aktualit, chceme nadále zlepšovat zejména informace ze života svazu, pøinášet reportáže a fotoreportáže ze závodù, zlepšit informovanost
o mezinárodní práci, ve které patøí
OS KOVO mezi nejaktivnìjší svazy
v republice.
Mnozí z vás jistì zaznamenali
a stali se i stálými návštìvníky
Facebooku Kovák, který byl v minulém roce spuštìn na adrese
https://www.facebook.com/
pages/Kovák/463556450380378
Facebook je spíše neformálním
pokraèováním Kováka, urèeným zejména ke zveøejòování zajímavostí
a audiovizuálních materiálù, které

nelze uplatnit pøímo v èasopisu. Po zhruba pùl roce provozu mùžeme øíci, že si již
našel stovky pravidelných návštìvníkù. Pro
nás v redakci je zajímavý i tím, že mùžeme

ve stále aktualizovaných elektronických
statistikách sledovat, co ètenáøe z uveøejnìných materiálù doopravdy zaujalo.
Zpìt k roli právì spouštìného e-Bulletinu. Jak zapadá do systému médií OS
KOVO? Bude pøedevším aktuálním médiem, vydávaným pružnì k informování
o nejaktuálnìjším dìní, dokumentech,
bude sloužit i organizaèním úèelùm svazu.
Nyní je rozesílán na stovky na e-mailových adres základních organizací svazu,
èlenùm orgánù svazu a nìkterým skupinám jeho zamìstnancù. Vy, kteøí zatím
e-Bulletin nedostáváte, ale máte o nìj zájem, zašlete prosím svoji e-mailovou adresu s požadavkem na sekretariát redakce
a budete zaøazeni do distribuèního seznamu. (Nejlépe elektronicky na novakova.
miloslava@cmkos.cz)
V tomto roce bude dokonèena výstavba nových webových stánek svazu KOVO.
Poèítáme i s tím, že na nich budou bulletiny umísťovány ke stažení, stejnì jako zde
již najdete elektronickou podobu Kováka.
Pùjde o další možnost pro zájemce, kteøí nebudou chtít bulletin dostávat pøímo
do své e-mailové schránky. Doufáme, že
e-Bulletin bude dalším užiteèným nástrojem komunikace, který vám mj. umožní
vybrat si z palety informací „to své“ zpùsobem, který nejlépe vyhovuje právì vám.
Vše nejlepší v roce 2014 pøeje redakce
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dokonèení ze str. 1

Také pøedseda OS Státních orgánù a organizací Ing. Jan Rovenský, kterého jsme
požádali o rozhovor k tomuto palèivému
problému, na otázku, kdo mùže za nynìjší problémy Úøadù práce, odpovídá zcela
jednoznaènì:
To, co se dìje na Úøadech práce, lze
hodnotit jako klasický pøíklad dùsledkù
naprosto nelogických úspor ve státním
rozpoètu minulé Neèasovy vlády.
Ing. Jan Rovenský

Mùžete to blíže vysvìtlit?
Ministr Drábek se ve svém rezortu snažil vehementnì prosadit dvì vìci: jednak
chtìl velice silnì uspoøit na výplatì sociálních dávek a to jak státní sociální podpory, tak u nepojistných sociálních dávek,
zejména mu šlo o ponížení podpor v nezamìstnanosti. Úøadùm práce snížil poèet
zamìstnancù o tisíc, z nichž bylo víc než
500 propuštìno. Zavedl nový systém výplat, do nìhož byly od 1. ledna 2012 pøevedeny i nepojistné sociální dávky z obcí.
Ze 4000 zamìstnancù, kteøí se tam touto
agendou zabývali, jich zhruba polovina,
pøesnì 1934 mìlo být pøevedeno na Úøady práce, fakticky jich pøešlo o 400 ménì.
Od 1. ledna 2012 byl pøes nejasnosti ve
smlouvách nasazen úplnì nový systém,
který nikdy øádnì nefungoval a došlo
i k novým zásadním problémùm. Pøed
ním mìli klienti pevnì stanoveno a byli
na to také navyklí, kdy dostanou urèité dávky. Mìlo to smysl v tom, že na to
mìli navázané další platby, jako nájemné, služby, energie. Novým zákonem
pan ministr Drábek dosáhl toho, že tyto
pevné termíny padly a jako výplata dávek
se zaèalo rozumìt pøevedení rozhodnutí
o výplatì dávek z úøadu práce do jednotného výplatního místa na generálním øe-

ditelství. Tam pak v nìkterých pøípadech
docházelo k tomu, že se výplata nìjaké
dávky nebo skupiny dávek pozdržela podle toho, jak nabíhaly peníze ze státního
rozpoètu. Klienti je tak dostávali tøeba
týden nebo dva se zpoždìním. Klienti samozøejmì neregistrovali, že to zavinil nìkdo nahoøe, chodili si stìžovat, køièeli
a chovali se agresivnì k lidem za pøepážkami.
Jak se øešily problémy nefungujících systémù?
Nahrazovalo se to pøesèasy, takže lidé
pracovali 10 i 12 hodin dennì, nastavovaly se soboty, nedìle. Pøesèasy se neproplácely a došlo k devastaci celého systému.
Lidem se snížily mzdy a museli vytrpìt
i další úsporná opatøení. Jsou to pøevážnì støedoškoláci nebo vysokoškoláci,
kteøí mají navíc odborné zkoušky zpùsobilosti a dopadalo na nì i to, že jejich
èistý pøíjem v øadì pøípadù byl mnohdy nižší než vyplácené dávky klientùm.
A to klientù zejména ze skupiny takzvanì
nepøizpùsobivých obèanù.
I bývalé vedení ministerstva
hovoøilo o nutnosti zabránit
zneužívání rùzných dávek…
Jen hovoøilo… Ministrovi Drábkovi se
naopak podaøila fantastická vìc: uspoøil
sice 3000 zamìstnancù, ale za tu cenu,
že z ÚP udìlal jen jakousi sociální úètárnu,
která vùbec nebyla schopna kontrolovat,
zda výplaty dávek nejsou zneužívány klienty. Prakticky znemožnil kontroly v terénu. Typickým pøíkladem je pøíspìvek
na bydlení. V krizových oblastech jako je
Ostravsko nebo Ústecko to využili podnikatelé, kteøí skoupili rùzné špeluòky
a pøemìnili je na ubytovny v uvozovkách,
kde do jedné místnosti nastìhovali celé
rodiny. Za každou osobu si pøitom úètují
tøeba 4 000 nebo 5 000 nájemného. Lidé
si pak žádali o dávky a tito podnikatelé
z toho mìli naprosto nehorázné výdìlky na úkor státního rozpoètu… Jen tady
stát pøicházel nekontrolovatelnì nikoli
o desítky, ale až stovky milionù roènì. Zcela byla také zrušena základní úloha úøadù
práce a tou je aktivní politika zamìstnanosti… Pomoc klientùm, vyhledávat nová
zamìstnání, rekvalifikace… Teprve nyní se
startují nápravy, aby ÚP vrátily ke svému
pùvodnímu poslání…
Cítíte nìjakou satisfakci,
že se dnes potvrzují vaše varování?
Satisfakci samozøejmì cítíme a vìøíme,
že nová vládní koalice bude postupovat
úplnì jiným zpùsobem. Problém je ale také
v tom, že øada zamìstnancù, a nelze se jim
divit, rezignovala a na základì zkušeností
z minulého období jsou velice pesimistiètí
ohlednì nápravy. Jako odbory vedle zá-

kladních úkolù musíme nyní lidi i pøesvìdèovat, aby vìøili, že dojde ke zmìnì…
Ta pøece nastala už odchodem
Drábkova vedení…
Nové Generální øeditelství Úøadù práce
se snaží o nápravu, ale vzhledem k tomu,
co zpùsobilo v pøedchozích dvou letech
bývalé vedení ministerstva práce, tak to
bohužel bude trvat jeden až dva roky,
než se vše vrátí do fungujícího stavu.
Po té, co Úøad pro ochranu hospodáøské
soutìže zrušil smlouvy s firmami Vítkovice
a Fujitsu, na které byly neoprávnìnì využívány i finanèní prostøedky z EU, spoèívá
dnes problém v tom, že se po tøech letech
vracíme k pùvodnímu OK systému. Ten
témìø bezchybnì fungoval v letech 1993
až 2011, ovšem tím, jak mezitím došlo ke
zmìnám, napøíklad v registraci dávek, je
tøeba na nìj zamìstnance opìt zaškolit.
Školení právì probíhají. Bohužel je tu i skuteènost, že nìkteøí zamìstnanci, protože
i na ÚP docházelo fluktuaci, pùvodní
systém vùbec neznají a teprve s ním uèí
pracovat. Takže jsou tu problémy pøi výplatách dávek. Spoleènì s novým GØ však
vìøíme, že se je podaøí zvládnout mnohem
rychleji než problémy, které byly spojeny
s Drábkovým systémem.
Už se ministr Drábek zamìstnancùm úøadù, kteøí doplatili na jeho
poèínání nìjak omluvil?
Pan ministr Drábek chybu nikdy nepøiznal. Nadále tvrdì hájí svoje stanovisko,
že se mu prý podaøilo uspoøit. Sami vidíme, že ve skuteènosti jen zdevastoval
to, co fungovalo. Na mì to dìlá dojem,
že minulá vláda se snažila dokázat, že stát
je neefektivní a že je tøeba veškeré èinnosti zprivatizovat a to za jakoukoli cenu…
Já bych chtìl na tomto místì požádat èleny OS KOVO, aby pøi hodnocení situace
brali do úvahy, že øadoví zamìstnanci ve
státní správì nemohou za to, co vymysleli
politici, kteøí v naší republice bohužel nenesou žádnou odpovìdnost. Prosím kováky, aby k zamìstnancùm úøadù v této
napjaté situaci pøistupovali tak, jako by na
druhé stranì pøepážky byli jejich rodinní
pøíslušníci.
Pøipravil František Vonderka
Foto: autor
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TIP NA VÝLET

Navštivte èeské a moravské divy svìta
Z mnoha krásných míst v naší zemi jsme vybrali nìkolik památek, které reprezentují Èeskou republiku na seznamu
UNESCO. Mezi èeskými klenoty najdeme nejen historická centra mìst, ale také architekturu samostatných budov.
Inspirujte se – tøeba pøi výbìru rodinných výletù.

Vila Tugendhat
Pøekrásnou architekturu vily Tugendhat ve funkcionalistickém stylu najdete

Hrad a zámek Èeský Krumlov
Jedno z nejnavštìvovanìjších míst Èeské republiky. Romantickou atmosféru
zažijete v podveèer na nádvoøích. V zámecké zahradì je dosud otáèivé hledištì
v produkci Jihoèeského divadla. V zámku
najdete interiéry ze 16., 18., a 19. století.

Židovská ètvrť v Tøebíèi

Hrad a zámek v Èeském Krumlovì
patøí k nejnavštìvovanìjším místùm
republiky

Vila Tugendhat v Brnì je ètvrtým objektem moderní architektury z celého svìta, zaøazeným mezi památky UNESCO

v Brnì – Èerných polích. Byla vystavìna
v letech 1929-1930 podle nìmeckého
architekta Ludwiga Miese van der Rohe.
Jde o ètvrtý objekt moderní architektury
z celého svìta, který byl zaøazen mezi
památky UNESCO. Stavba je z trubkové
a pásové oceli a ušlechtilého døeva. Rodina Tugendhatù obývala vilu do roku 1938.
V souèasné dobì patøí Muzeu mìsta Brno,
které z ní udìlalo památník moderní
architektury.

Tzv. Zadní synagoga v židovské ètvrti v Tøebíèi

Návštìvníkùm se nabízejí tøi galerie se souèasným èeským keramickým, skláøským
a výtvarným umìním. Nejvyšším pøístupným místem je vyhlídkový ochoz zámecké vìže ve výšce 35 metrù. Bìhem historie se na zámku vystøídali Rožmberkové
a Schwanzenberkové i páni z Krumlova.

TIP NA DOVOLENOU

Jde o unikátní soubor 123 dochovaných domù, mezi nì patøí dvì synagogy,
židovské muzeum, budova židovské radnice, rabinátu, chudobinec, nemocnice
a dvì školy. Židovskou ètvrtí projdete jako
nauènou stezkou – pøístupnou ve tøech
jazycích. Novinkou je Židovské muzeum
v rekonstruovaném Domì Selingmanna
Bauera vedle synagogy.
(text + foto LAB)

V Janských Lázních
si po léèebné
kúøe lze i zalyžovat.

Ze sjezdovky do bazénu
Pøíroda v srdci národního parku, zasnìžené vrcholky nejvyšších horských štítù
a v údolí pod nimi jedno z nejmalebnìjších
lázeòských míst v Èeské republice. Pokud
dosud nevíte, kam zamíøit v zimních mìsících nového roku 2014, v Janských Láz-

O Janských Lázních
Mìsto Janské Láznì leží pod Èernou
horou a patøí k jednomu z nejvìtších lyžaøských areálù (SKIRESORT Èerná hora
– Pec pod Snìžkou).

Malá kolonáda v Janských Lazních má své kouzlo i za
zimních veèerù.

ních si užijete hned dvakrát: lyžování i lázeòskou atmosféru. Rádi po namáhavém
sjezdování vklouznete do teplého minerálního pramene, nebo se jen tak pokocháte
pohádkovou atmosférou kouzelnì zasnìženého horského mìsteèka?

Ze sjezdovky rovnou do bazénu.

První zmínka o zdejším teplém minerálním prameni se objevila už pøed více
než tisícem let. V souèasnosti tyto láznì

patøí ke špièkovým zaøízením, specializujícím se na
léèbu pohybového aparátu,
neurologická a onkologická
onemocnìní. Kromì odborného zázemí pro léèebné
pobyty disponují také moderním Aquacentrem s rehabilitaèním bazénem s teplým
termálním pramenem, jehož
souèástí jsou víøivé láznì,
protiproud, masážní a perlièková lùžka,
sauna a parní box.
(Text + foto SŠ)
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Køížovku sponzoruje a cenu pro výherce poskytne vydavatelství Enigma. Na tajenku z tohoto èísla èekáme do 22. ledna na doruèovací adrese redakce nebo na emailu: novakova.miloslava@cmkos.cz Správné znìní tajenky z èísla 40: Humor není smát
se, ale lépe vìdìt. Správnì luštil a štìstí pøi losování mìl Jiøí Ptošek z Orlové – Lutynì. Blahopøejeme! Dostane výhru od vydavatelství
Enigma, které pøipravuje naši køížovku. Je také vydavatelem èasopisu Køížovky pro každého (další èíslo vychází 21. ledna).

