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Krásnou dovolenou všem pøeje redakce èasopisu Kovák.
Další vydání Kováku vyjde 18. 8. 2014.
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Rada OS KOVO na svém 3. zasedání rozhodla:

Dovolba pøedsedy svazu v prosinci
V pražském kongresovém
centru Olšanka se ve ètvrtek
19. èervna uskuteènilo 3. zasedání Rady OS KOVO. Kromì rutinních záležitostí mìla
Rada na programu jednání
i body, které pøinejmenším do
dalšího sjezdu ovlivní èinnost
svazu.
Zasedání Rady se zúèastnilo 72 (80 %) z 90 pozvaných
delegátù s hlasem rozhodujícím. Kvórum pro pøijetí projednávaných návrhù, o kterých bylo

tøeba rozhodovat hlasováním,
bylo 37 hlasù. Zasedání se jako
host zúèastnil i bývalý pøedseda OS KOVO Josef Støedula.
Dostal slovo po aktuální informaci o èinnosti OS KOVO, se kterou
vystoupil první místopøedseda
Jiøí Marek.
Josef Støedula svoje vystoupení pojal jako rozlouèení se
s èleny Rady, kterým podìkoval
za podporu, které se mu od
nich dostávalo v dobì, kdy vedl
OS KOVO.
pokraèování na str. 3

Pohled do jednacího sálu, kde zasedala Rada OS KOVO

Protestní mítink kovákù v Ostravì
Odbory z ArcelorMittal požadují od vedení informace a férové jednání
Veøejný mítink iniciovaný Výborem ZO OS KOVO Mittal Steel Ostrava – 3 Servis se konal 17. èervna 2014
v hotelu KOVÁK, v Ostravì – Kunèicích. Zúèastnilo se ho na 250 zamìstnancù.
Dùvodem svolání mítinku bylo znepokojení nad informacemi, poskytnutými
VZO Mittal Steel Ostrava – 3 Servis, o restrukturalizaèních projektech, pøipravovaných nebo již realizovaných vedením
spoleènosti ArcelorMittal Ostrava a.s.
Pracující znepokojuje zejména nedo-

stateèný nebo žádný zpùsob projednávání
a pøedkládání informací. Protože se jedná
o zásadní strukturální zmìny, požadují, aby se pøístup vedení zásadnì zmìnil.
Mezi zamìstnanci panuje velká nejistota,
obavy a napìtí. Úèastníci proto vyzvali
vedení spoleènosti k okamžité nápravì

a efektivnímu øešení nastalé situace. Nedojde-li ke zlepšení situace, pøedpokládá
se svolání konference ZO OS KOVO
s pøizváním zástupcù podporujících ZO,
a to nejpozdìji do 30. 9. 2014. Zde by se
spoleènì rozhodovalo o dalším postupu.
pokraèování na str. 2
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dokonèení ze str. 1

Na mítinku vystoupil i pøedseda Èeskomoravské konfederace odborových
svazù (ÈMKOS) Josef Støedula. „Musím
pøedevším ocenit postup odborové organizace, její pøedseda si dal hodnì práce,
aby zamìstnancùm vysvìtlil, co se dìje.
Lidé, kteøí pøišli, dali jednoznaènì najevo,
Na 250 zamìstnancù se sešlo na protestním
mítinku v hotelu Kovák v Ostravì

že stojí o práci v ArcelorMittal, chtìjí mít
všechny informace a jsou si vìdomi, že jejich postavení bude záviset i na tom, jak se

podpoøí navzájem. Velmi rád jsem podpoøil
zamìstnance, a to i v té souvislosti, že se
šíøí informace o tlaku zamìstnavatele na
dobrovolné odchody,“ sdìlil nám.
„Odborové organizace všech odborových svazù mohou poèítat s podporou
ÈMKOS, pokud budou potøebovat, ale
zároveò je žádám, aby nezapomínaly,
že i solidární podpora jiným odborovým
organizacím je velmi potøebná,“ dodává
J. Støedula.
Úèastníci mítinku pøijali spoleèné
prohlášení obsahující mimo jiné následující požadavky:
Vyzvali vrcholové vedení spoleènosti
k urychlené nápravì a øešení stavu a zahájení øádného procesu projednávání, informování a komunikace s VZO i samotnými
zamìstnanci.
Vyjádøili pøesvìdèení, že pro firmu AM,
nejenom v ÈR, jsou tou správnou budoucností vlastní, zkušení, profesnì zdatní
a pracovnì i sociálnì zajištìní zamìstnanci.
Úèastníci se zároveò obrátili na všechny
ZO OS KOVO a jejich èleny v AMO a.s.
i v dceøiných spoleènostech s výzvou

Právní novinky

Zákon, kterým se mìní nìkteré zákony v souvislosti s pøijetím
kontrolního øádu
Tímto zákonem se mìní 69 zákonù v souvislosti s pøijetím kontrolního øádu, zejména zákona o zamìstnanosti (za neprokázání totožnosti
hrozí osobì konající práci na pracovišti kontrolované osoby pokuta až
200 000 Kè) a zákona o nemocenském pojištìní (na kontrolu dodržování režimu doèasnì práce neschopného pojištìnce se nepoužije zákon
kontrole – místo pokuty proto hrozí „pouze“ krácení nebo odnìtí nemocenského). 75/2014 Sb.
Rozšíøený seznam právních novinek najdete na:
http://www.oskovo.cz/file/pravninovinkycelekdoc
(Pøipravila -IŠ-)

øeditel právního a personálního úseku Mgr. Jaroslav Malina, zástupci Regionálního pracovištì
OS KOVO ve Zlínì, srdeènì byl uvítán kolega
Josef Støedula, pøedseda ÈMKOS.
Ve zprávì o èinnosti zhodnotil pøedseda ZO
Josef Mikula výsledky kolektivního vyjednávání.
Nad rámec souèasné úrovnì kolektivní smlouvy byl získán mìsíèní benefit v hodnotì 700 Kè
pro každého zamìstnance z novì vytvoøeného

(text a foto: red. + Pavel Fichna,
pøedseda ZO OS KOVO
Mittal Steel Ostrava – 3 Servis)

Rada sekcí OS KOVO se konala v první polovinì kvìtna tohoto
roku v Praze.
Èlenové Rady byli informováni o závìrech mimoøádného zasedání
pøedsednictva OS KOVO, konaného dne 9. 6. 2014. Souèasnì byly
podány informace z jednání VV OS KOVO 10. 6. 2014.
J. Souèek dále informoval o realizaci projektu k automobilovému
prùmyslu a o konferenci ke kolektivnímu vyjednávání industriAll, konané
12.–13. 6. 2014 ve Vídni.
Pøedsedové sekcí informovali o prùbìhu a závìrech zasedání rad sekcí
zejména se zamìøením na projednání návrhù KSVS pro rok 2015. Úèastníci jednání obdrželi souhrnný písemný materiál obsahující vybrané údaje
z návrhù KSVS pro rok 2015.
Byla provedena rekapitulace termínù a míst konání zasedání jednotlivých sekcí spolu s projednáním rámcových obsahù jejich programù.
(red)

Odboráøi v kunovickém LETu skládali úèty

L 410 stále patøí k pýchám èeského leteckého prùmyslu

Prohlášení bylo pøedáno vedení
spoleènosti ArcelorMittal. (Celý text
naleznete na:
http://www.oskovo.cz/file/prohlaseniucastniku-mitinku-arcellordoc#overlaycontext=
Fotogalerii z akce naleznete na:
http://www.oskovo.cz/fotogalerie/
protestni-mitink-pracujicicharcelormittal17-cervna-2014-hotelkovak-v-ostrave

Støípky z Rady sekcí OS KOVO

Z právních právních novinek za duben a kvìten jsme vybrali:
64/2014 Sb.

Ve ètvrtek 29. kvìtna 2014 se v prostorech
zamìstnavatele Aircraft Industries a. s. (bývalý
LET Kunovice) sešlo 68 delegátù výroèní konference Základní organizace OS KOVO LET
Kunovice. Za vedení spoleènosti byl pøítomen

o reálnou podporu a aktivní pomoc
v dalším období.
Vyjádøili nesouhlas s neustálým
vyèleòováním èástí firem nebo èinností
a kmenových zamìstnancù v rámci ArcelorMittal, stejnì jako zamìstnávání pøes
agentury a jiné tzv. formy prekérních pracovních pomìrù, které zpùsobují sociální
a pracovní nejistotu, a požadují tuto politiku zmìnit.

sociálního fondu. Potìšující byla informace
o stavu èlenské základny, která vzrostla meziroènì
o 34 % na 362 odboráøù.
Mgr. Jaroslav Malina informoval o hospodaøení firmy v roce 2013, kdy bylo vyrobeno
13 nových letadel L 410 UVP E, o investicích do
technologického vybavení (napø. CNC obrábìcí
centra), do oprav areálu firmy, o plánu výroby
letadel na letošní rok. Kromì sériové výroby stávajícího typu malého dopravního letadla má být
dokonèen vývoj a výroba prototypu modernizované verze L 410 NG s prodlouženým trupem
a novì konstruovaným køídlem. Prùbìžnì probíhají i obchodní aktivity nejen v tradièních obchodních lokalitách, jako je Rusko nebo Jihoafrická republika. Pøíkladem mùže být Nepál. Po
úspìšných zkouškách na vysokohorských letištích
pod Himálajem, vèetnì letištì v Lukle, které je
považováno za jedno z nejnebezpeènìjších na
svìtì, je rozhodnuto o další expanzi spoleènosti.
V diskusi upozoròovali delegáti konference na
rùzné problémy – redukování rizikových pøíplatkù,
potøebu vytváøení pøíznivých pracovních podmínek
pro práci. Pøipomínky byly k úrovni organizace
práce a rozsahu pøesèasù. Kolega Milan Blažek upozornil, že mzdy ve firmì, vyrábìjící leteckou tech-

niku, jsou po odeètu pøesèasù hluboko pod úrovní
prùmìrné mzdy v oboru. Pøedseda ÈMKOS Josef
Støedula pøipomnìl úèastníkùm konference zásadní roli a podíl odborové organizace na stabilizaci
firmy a podpoøil oprávnìnost jejich požadavkù.
Konference pøijala usnesení s výzvou všem
èlenùm ZO k získávání spolupracovníkù pro
odborovou organizaci. Cílem je posílení odborové
solidarity a zástupcù zamìstnancù v sociálním
dialogu, zejména pøi kolektivním vyjednávání.
(Pozn. týden po konferenci je aktuální poèet èlenù
již 380.)
Otomar Šimák, místopøedseda ZO
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Stávková pohotovost ve Valeo Humpolec
Základní organizace OS KOVO ve
firmì Valeo v Humpolci vyhlásila
dne 25. èervna 2014 stávkovou pohotovost. Dùvodem je, že dosavadní
jednání o kolektivní smlouvì pro rok
2014 za pomoci zprostøedkovatele
nevedla k výsledku.
Ve stanovisku odborové organizace,
které jsme obdrželi, se mimo jiné praví:
„Návrh zprostøedkovatele je kompromisní. To neznamená, že jsme nadšeni

a všechny body vítáme. Celý výbor vzal
v potaz naši odpovìdnost a v rámci zachování sociálního smíru jsme na tento
návrh pøistoupili.“
Podle odboráøù však vedení firmy stále
pøistupuje k jednání bez snahy o kompromis. Souhlasí pouze s body výhodnými pro zamìstnavatele. Další ustanovení
smlouvy, navržená zprostøedkovatelem,
odmítá: Napøíklad zvyšování platù dìlníkù
místo 3,3 % chtìjí upravit na 3 %. Zvy-

šování platù THP také na 3 % – avšak bez
garance minimálnì 2,5 % a další body…
Protože vedení Valeo v Humpolci nemá
snahu se dohodnout, musí odbory pøistoupit k dalším akcím.
Stanovisko OS KOVO
Odborový svaz KOVO plnì stojí za základní odborovou organizací Valeo. Nelze, aby zamìstnavatel z komplexního
návrhu zprostøedkovatele vybral pouze body, které se mu hodí. Jednání je
o dohodì a kompromisu, ne o síle.
(red)

Protest v Poldi Kladno zatím úspìšný
Více než polovina ze ètyø stovek
zamìstnancù kladenských hutí Poldi
ve ètvrtek 26. 6. 2014 odpoledne na
deset minut demonstrovala v areálu
závodu. Protest byl svolán kvùli dlouhodobému zpožïování výplat mezd.
Vedení firmy nakonec postupnì doplatilo po pøedcházejících jednáních dluž-

Ke shromáždìným pracujícím Hutì Poldi Kladno promluvil
pøedseda ZO OS KOVO Richard Mosr
pokraèování ze str. 1

Vyjádøil pøesvìdèení, že svaz bude dále
upevòovat svoje pozice a pøispìje tak
k dalšímu posilování prestiže odborového
hnutí u nás. Když hovoøil o svém novém
pùsobišti, velmi kriticky se vyjádøil k hospodaøení minulého vedení ÈMKOS, které
skonèilo znaèným finanèním schodkem.
Øekl, že tuto záležitost bude s odpovìdnými øešit.
V závìru svého vystoupení Josef Støedula uvedl, že aèkoli odstoupil z funkce, nadále zùstane øadovým èlenem OS KOVO.
I ve své nové funkci je pøipraven svazu
pomáhat, když o to bude požádán. Nehodlá však v žádném pøípadì do èinnosti
svazu sám nìjak zasahovat. Sál jeho vystoupení odmìnil potleskem.
Po odchodu bývalého pøedsedy se
Rada vìnovala hlavním tématùm svého
zasedání. Vyslechla mj. zprávu o hospodaøení OS KOVO za rok 2013 (místopøedseda Marek), informace k rùzným jednáním na národní i mezinárodní úrovni
a z nich vyplývajících nových úkolù
(místopøedseda Souèek), zprávu o èinnosti jednotlivých KS OS KOVO za rok 2013
a informaci o vývoji èlenské základny

né mzdy za mìsíc kvìten. Pøed pracující
pøedstoupil i øeditel firmy a pøislíbil jim,
že od èervence už budou mzdy dostávat
podle termínu v kolektivní smlouvì, tedy
20. dne v mìsíci. Stávková pohotovost
v Poldi však zatím odvolána nebyla. „Musíme se nejprve pøesvìdèit, že to vedení
myslelo vážnì a opravdu své závazky vùèi
zamìstnancùm splní. Odvolání stávkové
pohotovosti tak pøichází v úvahu nejdøíve
21. èervence,“ objasnil pøedseda Základní
organizace OS KOVO Hutì Poldi Richard
Mosr. „Jsem rád, že zamìstnanci pochopili, že se jedná o nì a že co si nevytrucují
oni, to nebude. Prohlášení generálního
øeditele bylo sice krátké, ale zaznìlo pøesnì to, co jsme chtìli slyšet. Mzdy budou
vypláceny vèas, a to už v èervenci. Pokud
to dodrží, jeden den prodlevy už nebude
hrát velkou roli, to budeme tolerovat,“

dodal R. Mosr. Podle vedení firmy by nejdøíve mìly být vypláceny mzdy do výše
17 tisíc korun, naopak výplata tìch vyšších se pøetáhne do 21. dne v mìsíci.
(red)

(místopøedseda Endlicher). Klíèovým bodem jednání byla však pøíprava volby
nového pøedsedy OS KOVO. V souladu se stanovami ji provede Rada OS
KOVO, která je nejvyšším svazovým
orgánem mezi sjezdy. Debata to byla
místy vzušená. Mimo jiné v ní zaznìlo,
že svaz se mìl na vzniklou situaci pøipravovat už pøed oèekávaným zvolením
Josefa Støeduly za šéfa ÈMKOS. Úèastníci
se bìhem diskuse dovìdìli, že na funkci pøedsedy nehodlá kandidovat žádný
ze stávajících místopøedsedù. Zdùvodnili to jednak vytížením v dalších funkcích
(1. místopøedseda Marek zastává nyní
také nároènou funkci šéfa MSDU OS,
jednak snahou omladit vedení OS KOVO.
Šanci by mìli dostat lidé, u kterých se
pøedpokládá, že ve vedoucích funcích
zùstanou i po dalším sjezdu.
Diskuse se vedla i o termínu 4. zasedání
Rady, která dovolbu nového pøesedy provede. Hovoøilo se o øádném termínu v øíjnu, padaly i návrhy na zaèátek pøíštího
roku, aby bylo více èasu na výbìr a pøedstavení možných kandidátù. Vìtšinovì
byl odhlasován kompromis a tím je, že
zasedání 4. Rady OS KOVO se uskuteèní

ve dnech 10.–11. prosince 2014. Místem
bude kongresové centrum Aldis v Hradci
Králové.
Organizaèní jednotky OS KOVO byly
vyzvány (dle § 14 Stanov OS KOVO),
aby projednaly a pøípadnì zaslaly na OS
KOVO – organizaènì provozní úsek, své
návrhy na kandidáty pro dovolbu na funkci pøedsedy OS KOVO. Bylo ustanoveno,
že lhùta pro podávání návrhù na kandidáty pro dovolbu pøedsedy OS KOVO
konèí 30 kalendáøních dnù pøed datem
zahájení jednání 4. Rady OS KOVO, to je
10. 11. 2014.
Rada OS KOVO na svém 3. zasedání
rovnìž rozhodla o tom, že vzhledem k situaci, která nastala odchodem èlenù ze
Škody Auto Mladá Boleslav ze svazu, se
sníží s úèinností od 1. 11. 2014 poèet zástupcù KS OS KOVO Støedoèeského kraje
v Radì OS KOVO z dosavadních šesti na
celkový poèet tøí zástupcù. Zástupci uvedeného KS dostali za úkol, aby provedli
vše potøebné, co z toho vyplývá pro svazovou práci ve Støedoèeském kraji.
(fav)
Plné znìní usnesení na intranetu
OS KOVO.

Jednou z firem, které na Vysoèinì nedávno navštívil
prezident Miloš Zeman, byla firma Bosch Diesel Jihlava.
Po pøíjezdu se sešel s vedením závodu a odbory. Na jednání byl pøedstaven jihlavský závod, vèetnì ekonomických
údajù. Na pøiložené fotografii zleva: Ladislav Melichar –
pøedseda ZO, Jiøí Bìhounek – hejtman Kraje Vysoèina,
Roman Bence – pøedseda ZO, Miloš Zeman – prezident ÈR.
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Mzdy v kovoprùmyslu za 1. ètvrtletí 2014
V 1. ètvrtletí 2014 vzrostla prùmìrná
mzda v kovoprùmyslu oproti stejnému
období roku 2013 o 4,3 % a dosáhla tak
hodnoty 26 813 Kè za mìsíc (jde o údaje
týkající se podnikù s více než 50 zamìstnanci). O 2,4 % vzrostl i poèet zamìstnancù v kovoprùmyslu a èinil tak 491 814
osob. Nejvíce zamìstnancù – 138 438 osob
– pracovalo ve výrobì motorových vozidel.
Nejvyšší prùmìrná mzda byla dosažena
v sektoru výroby motorových vozidel, její
výše dosáhla 28 318 Kè. Prùmìrnou mzdu
v jednotlivých sektorech kovoprùmyslu
znázoròuje následující tabulka:
CZ-NACE
24
25
26
27
28
29
30

Prùm. mzda
27 316 Kè
24 453 Kè
26 722 Kè
25 963 Kè
27 083 Kè
28 318 Kè
28 077 Kè

Poèet zamìst.
39 834
90 586
34 080
72 966
96 010
138 438
19 627

Údaje v této tabulce se týkají podnikù s více než
50 zamìstnanci

24
Výroba základních kovù, hutní
zpracování kovù; slévárenství
25
Výroba kovových konstrukcí a kovodìlných výrobkù, kromì strojù a zaøízení
26
Výroba poèítaèù, elektronických
a optických pøístrojù a zaøízení
27
Výroba elektrických zaøízení
28
Výroba strojù a zaøízení j. n.
29
Výroba motorových vozidel
(kromì motocyklù), karoserií, pøívìsù
a návìsù a dílù a pøíslušenství pro motorová vozidla a jejich motory
30
Výroba ostatních dopravních
prostøedkù a zaøízení

v jednotlivých regionech je znázornìn
v další tabulce:

Pokud porovnáme jednotlivé regiony,
nejvyšší prùmìrná mzda v kovoprùmyslu byla v Praze, kde dosáhla hodnoty
31 902 Kè. Naopak nejnižší prùmìrnou
mzdu pobírali již tradiènì kováci v kraji Karlovarském, a to ve výši pouhých
21 731 Kè. Nejnižší regionální mzda tak
dosahuje 68,1 % mzdy nejvyšší. Pøehled
o prùmìrných mzdách v kovoprùmyslu

Údaje v této tabulce se týkají podnikù s více než
100 zamìstnanci

Region
Hlavní mìsto Praha
Støedoèeský kraj
Jihoèeský kraj
Plzeòský kraj
Karlovarský kraj
Ústecký kraj
Liberecký kraj
Královéhradecký kraj
Pardubický kraj
Vysoèina
Jihomoravský kraj
Olomoucký kraj
Zlínský kraj
Moravskoslezský kraj

Prùmìrná mzda
31 902 Kè
31 468 Kè
25 475 Kè
27 019 Kè
21 731 Kè
25 032 Kè
29 224 Kè
27 742 Kè
24 124 Kè
26 486 Kè
25 786 Kè
25 292 Kè
24 320 Kè
26 103 Kè

Celkový pøehled o prùmìrných mzdách
v kovoprùmyslu bude k dispozici na Intranetu OS KOVO. Na závìr ještì dùležité
upozornìní. Všechny uvedené údaje nejsou oficiálními výsledky ÈSÚ a jsou urèeny
pouze pro interní potøebu OS KOVO.
Ing. Bc. Alena Paukrtová

Chystáme se do Louòovic pod Blaníkem
Jak už jsme v Kováku informovali,
Louòovice pod Blaníkem se stanou v roce
2014 hlavním místem mladých kovákù.
Komise mladých OS KOVO se rozhodla po
„roèní odmlce, která byla zavinìna malým
poètem pøihlášených úèastníkù“ setkání mladých kovákù v Louòovicích pod
Blaníkem opìt uspoøádat. Organizátoøi
tak zvou mladé kováky do rekreaèního
zaøízení RS Blaník u obce Louòovice pod
Blaníkem (nedaleko Vlašimi) v termínu
5.–7. záøí 2014 (www.rekreace-deti.cz).
Poèítá se s úèastí až 150 mladých
kovákù nebo jejich mladých kolegù neodboráøù z firmy, které si èlenové OS KOVO
pøivedou jako doprovod.
V programu budou nejen diskuse, ale
i zábava. Úèastníci se mohou pøihlásit na
rùzné sportovní disciplíny se zajímavými
cenami pro vítìze i poražené a pobavit se na veèerní zábavì èi u táboráku
se svými kolegy èi kolegynìmi. Mladí
odboráøi i neodboráøi zde mohou diskutovat o všem, co dnes mladou generaci zajímá. Hlavní diskusním tématem
Setkání mladých 2014 bude „Zapojování mladých do pracovní èinnosti po
ukonèení studia, význam odborù na
uèilištích“. Oproti minulým rokùm chystají
organizátoøi pár malých zmìn, na kterých
se mùžete podílet i vy prostøednictvím
ankety, která byla rozeslána mladým a je
dostupná také na facebooku: https://
www.facebook.com/mladikovaci?ref=hl.

A proto: jsi-li právì Ty mladý kovák
èi kovaèka, zajímáš se o práci v odborech
nebo naopak nevíš, co od odborù oèekávat, pøijeï! Zváni jsou mladí odboráøi
i mladí neodboráøi!
Nechte starosti doma a pøijeïte se
s námi seznámit a pobavit! Limitem je
pouze vìková hranice 35 let. Další informace získáš u svého pøedsedy ZO,
vedoucího pøíslušného Regionálního pracovištì OS KOVO èi na internetových stránkách (www.oskovo.cz), pøípadnì na facebooku: https://www.facebook.com/
mladikovaci?ref=hl, na výše uvedených
odkazech nalezneš ke stažení i leták
a pøihlášku na akci. (Pøihlášku lze
také stáhnout pøímo na odkazu:
http://www.oskovo.cz/file/prihlaska-setkani-mladych-2014-vzordoc
Pøihlásit se mùžeš na svém Regionálním pracovišti OS KOVO nebo na organizaènì-provozním úseku OS KOVO
u Tomáše Valáška – valasek.tomas@
cmkos.cz, tel. 234 462 628, 602 284 234.
Tvoji vyplnìnou pøihlášku oèekáváme
nejpozdìji do 8. 8. 2014.
Podmínkou tvé úèasti je uhrazení
vratné kauce 300 Kè na osobu na
úèet OS KOVO è. 2000141339/0800 do
8. 8. 2014, pøípadnì po dohodì s hlavním
organizátorem Tomášem Valáškem lze
termín posunout v pøípadì pozdìjšího
pøihlášení na setkání mladých. Jako variabilní symbol uveï soubor èísel ve tvaru:

972 a 4místné èíslo, které udává èíslo
vaší základní organizace OS KOVO. Napø.:
9722831, kdy èíslo 2831 je ZO OS KOVO
IG WATTEEUW. Organizátor hradí náklady na ubytování, stravu a náklady spojené

s organizací vlastního setkání. Doprava je
individuální. Náklady na dopravu si hradí
každý sám, pøípadnì uhradí náklady na
základì dohody vysílací základní organizace
OS KOVO, která stejnì tak mùže za úèastníka po dohodì uhradit vratnou kauci.
Kauce se vrací zpìt plátci v pøípadì,
že se nahlášený úèastník setkání mladých
opravdu zúèastní, pokud se nezúèastní,
kauce propadá OS KOVO a bude z ní hrazena èást nákladù na setkání mladých OS
KOVO. Refundaci mzdy OS KOVO nehradí.
Všem pøihlášeným úèastníkùm bude
nejpozdìji 1 týden pøed samotným setkáním poslán podrobný program Setkání mladých 2014 i s instrukcemi na
vámi sdìlený e-mail vyplnìný v pøihlášce,
kterou bude organizaènì-provozní úsek
OS KOVO distribuovat pøes vaše pøíslušné
Regionální pracovištì OS KOVO.
Tomáš Valášek
pøedseda Komise mladých OS KOVO

Servis | 30. èervna | KOVÁK èíslo 13/2014 | 5

Jak úèinnì komunikovat s veøejností
Úèinné techniky komunikace s veøejností Public Relations byl název
školení, které se konalo ve dnech
9. až 11. èervna 2014 ve støedisku
v Pracovì u Tábora. Zúèastnily se na
dvì desítky èlenù svazu z rùzných
koutù republiky.

Lektor Ivan Vágner pøi zaujatém výkladu

Jde o další z tematicky nových školení,
která Odborový svaz KOVO poøádá pro
své èleny. Školení bylo nové v zámìru nastavit další vzdìlávací smìr ve vzdìlávacím
systému svazu, který se bude orientovat
pøedevším na nové vìci, na pøedávání
informací èlenùm svazu. A podobnì
prakticky bylo komponováno i školení
v Pracovì. „Úèastníci školení se nejdøíve
seznámili s nezbytným minimem teorie,
která se k tomuto tématu vztahuje,“ sdìlil
nám lektor Ivan Vágner, „vìtšina èasu
pak byla vìnována praktickým znalostem
a dovednostem.“ Tedy napøíklad jak napsat

zprávu, pozvánku nebo report pro vedení spoleènosti, pøípadnì jak tyto materiály
umístit na facebook, a základní práce
s fotografiemi.
Úèastníci mìli o tato témata velký zájem,
zejména pak o vyhodnocování výsledkù své
práce, které se odehrávalo veøejnì v uèeb-

Studenti v rámci praktických cvièení zpracovávali své vlastní
projekty

nì tak, aby každý mìl možnost pouèit se
z chyb ostatních i z jejich dobrých nápadù,
kterých bylo nemálo. „Oceòuji napøíklad
pozvánky na rùzné typy akcí,“ vysvìtlil
lektor Evžen Stanìk. „I když jsme mìli
v poèítaèích pouze základní kanceláøské
a grafické programy, za nìkteré z vyrobených pozvánek by se již nemusel stydìt
ani profesionální grafik. Mnozí studenti
prokázali, že mají velký cit pro grafickou
kompozici, použití obrázkù a fotografií.“
První školení tohoto typu, zamìøené
obdobnì prakticky, se konalo koncem
kvìtna v Jiøicích u Humpolce. Na dvì

desítky kovákù se zde zdokonalovaly
v práci s elektronickými médii – se zamìøením na tvorbu a využívání vlastních facebookových stránek. I když kurs
opìt obsahoval nezbytné množství teorie, ke slovu pøišly zejména notebooky
pøítomných. Mìli možnost samostatnì

Absolventùm kursu rozdal magistr Jiøí Šuráò na závìr
certifikáty, potvrzující jejich úspìšné studium

nebo ve dvouèlenných týmech vytvoøit
vlastní facebookovou stránku s libovolnou tematikou. A samozøejmì postupnì
zvládnout všechny základní úkony, které
jsou pro to nezbytné – tedy od zøízení
vlastního úètu pøes práci s fotografiemi
a tvorbu galerií, pøidávání videí nebo
jejich sdílení prostøednictvím You Tube
a další dovednosti.
Fotogalerii ze školení naleznete zde:
http://www.oskovo.cz/fotogalerie/
skoleni-o-ucinnych-technikach-komunikace-pr-pracov-9-az-11-cervna-2014
(text +foto red)

Odbory pomáhají budoucím absolventùm
Výjezdní zasedání VO 1421 – Domažlice–Klatovy se konalo v budovì Støedního odborného uèilištì v Domažlicích,
kam jsme byli pozváni základní organizací
OS KOVO pùsobící u této školy. V rámci
jednání si všichni úèastníci prohlédli areál
strojních dílen, kde se na budoucí zamìstnání pøipravují strojní zámeèníci, obrábìèi
kovù a další obory spojené s kovoobrábìním. S paní øeditelkou Mgr. Zdeòkou
Buršíkovou byly pak dohodnuty konkrétní body další spolupráce mezi RP OS
KOVO Plzeò a školou. Jedná se pøedevším
o využití odborných kapacit specialistù
regionálního pracovištì pro seznamování
žákù školy, a zejména pak tìch, co jsou
už pøed ukonèením jejich studia, s problematikou pracovního práva a BOZP. Bylo
dohodnuto, že RP OS KOVO Plzeò zabezpeèí specialisty (právníka a specialistu
BOZP) pro uskuteènìní pøednášek, na
nichž budou informovat budoucí absolventy školy o tom, co je èeká, až se za

nimi zavøou pomyslné dveøe školy a oni
se budou muset starat o to, jak uplatnit
získané vìdomosti v praktickém životì.
Bìhem první pøednášky v hodinì
obèanské nauky právník RP OS KOVO
JUDr. Vladimír Štich seznámil žáky
a žákynì dvou maturitních tøíd se základy
pracovního práva. Beseda byla zamìøena
na povinné náležitosti pracovních dokumentù – pracovní smlouvy, DPP a DPÈ.
Hovoøilo se také o povinnostech absolventù ke státním orgánùm, napøíklad ve
vztahu ke zdravotnímu a sociálnímu pojištìní. Probíraly se i praktické otázky týkající se prvního vstupu do zamìstnání,
práv a povinností zamìstnancù, ochrany jejich práv a možností odborù v této
závažné problematice. Závìrem byli studenti seznámeni i s možnou životní situací, která mùže nastat ve chvíli, kdy se jim
nepodaøí najít vhodnou práci. Otevøenì
se mluvilo o právech a povinnostech
uchazeèù o zamìstnání. Lektor využil

svých znalostí s využíváním prostøedkù aktivní politiky zamìstnanosti na ÚP
a žákùm detailnì vysvìtlil možnosti pøi
vlastní aplikaci zákona o zamìstnanosti
a projektù z Evropského sociálního fondu, které jsou zamìøeny na podporu
vytváøení pracovních míst pro absolventy
a mladé lidi do 25 let.
Pøednáška se setkala u budoucích
absolventù s velmi kladným ohlasem
a i to vedlo k tomu, že mezi vedením
školy a RP OS KOVO Plzeò byly dohodnuty další podobné akce.
JUDr. Vladimír Štich
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Okénko do regionu | Ing. Ivo Kužel, vedoucí RP OS KOVO Plzeò

Co se dìje na západì Èech
Ohlédnutí za prvními 5 mìsíci letošního roku
v Plzeòském a Karlovarském kraji
V rámci Odborového sva- všechny základní organizace v naší pùzu KOVO pùsobíme jako sobnosti. Chceme provádìt u jednotjedno z dalších regionálních livých ZO nejen metodickou pomoc –
pracovišť, které má ve své kontroly základní dokumentace a vedení
pùsobnosti dva republikové úèetnictví dle Stanov OS KOVO pøijatých
kraje, a to Plzeòský a Karlo- VI. sjezdem, ale také pomoci organizacím
varský kraj. Se zaèátkem le- a hlavnì jejich neuvolnìným pøedsedùm
tošního roku se toho u nás dost zmìnilo.
a výborùm ZO s místní problematikou,
V první øadì k 31. 12. 2013 odešel s propagací a zviditelnìním jejich obìtavé
do zaslouženého dùchodu dlouhole- práce pro ostatní èleny OS KOVO, ale také
tý vedoucí regionálního
pracovištì Ing. Karel Kastl
a ještì pøedtím specialista
pro kolektivní vyjednávání
a mzdy. I na tomto místì mu
za více než 20 let práce pro
OS KOVO a jeho èleny chceme podìkovat.
Jeho odchodem došlo ke
zmìnì na pozici vedoucího
regionálního pracovištì, ale
hlavnì také z rozhodnutí výkonného vedení svazu
k neobsazení místa specialisty pro kolektivní vyjednávání
a mzdy. Stalo se tak z dùvo- RP v Plzni má ve své pùsobnosti dva kraje: Plzeòský a Karlovarský
du hledání finanèních úspor
na dalších místech po neobsazení míst pro všechny zamìstnance, které rovnìž
vedoucích dvou úsekù v Praze. Pracovní pøed zamìstnavatelem zastupují.
náplò a povinnosti specialisty pro kolektivní vyjednávání a mzdy jsme èásteènì Kolektivní vyjednávání
V souèasné dobì máme v regionu uzarozdìlili mezi právníka RP a inspektora
BOZP RP s tím, že hlavní èást povinnos- vøeno 57 kolektivních smluv, což je velmi
tí vèetnì kolektivního vyjednávání byla pìkné èíslo. Bohužel máme nìkolik firem,
pøevedena pod vedoucího RP. Organizací ve kterých pùsobí odborové organizace,
práce specialistù se snažíme nedopustit, a nedaøí se jim kolektivní smlouvu uzavøít.
aby jednotlivé základní organizace a hlav- Dùvody, které k tomu vedou, jsou rùzné.
nì naši èlenové toto snížení o jednoho Nìkdy je to stav, že zamìstnavatel má
vše stanoveno vnitøním mzdovým pøedpizamìstnance nìjak pocítili.
sem, který pøi zmìnách nejen projedná,
ale také odsouhlasí odborová organizace,
Èlenská základna
V souèasné dobì v rámci regionálního a vlastní KS nechce uzavøít. Nebo je to
pracovištì pro oba kraje poskytujeme nechuť a neochota zamìstnavatele vùbec
poradenství, servis a zabezpeèení pro cel- o nìèem jednat, nereagování na zaslané
kem 62 základních organizací (z toho je návrhy, odkládání jednání na poslední
jedna sdružená), kdy v Plzeòském kraji chvíli, oddalování termínù. Bohužel se to
je 53 ZO a v Karlovarském kraji je 9 ZO. stává èím dál èastìji u firem se zahranièBohužel jedna z mála vìcí, která se nám ním vlastníkem, kdy èeské vedení vše svanedaøí, je zastavit pokles èlenské základ- luje na majitele v zahranièí.
V oblasti BOZP vedle semináøe, který
ny: mezi roky 2012 a 2013 došlo k poklesu o 378 èlenù, kteøí z odborových orga- jsme organizovali poèátkem mìsíce èervnizací odešli z rùzných dùvodù, a nových na ve spolupráci se zástupkyní KHS, proèlenù vstoupilo 296. V rámci pomoci pro vádìní kontrol dodržování BOZP u firem
jednotlivé organizace jsme vyèlenili úterky v pùsobnosti ZO a poskytování pomoci
jako výjezdní dny RP, kdy navštìvujeme pøi øešení otázek napøíklad v rámci šetøení
a chceme navštívit ve spolupráci s Radou pracovních úrazù, teplot na pracovištích
KS a jednotlivými zástupci VO postupnì a dalších oblastí pomáháme zástupcùm

jednotlivých ZO poskytováním dalších potøebných informací.
V oblasti poskytování právní pomoci,
která je pro naše èleny jedna z nejdùležitìjších oblastí pro její bezplatný rámec, došlo
k nárùstu poskytnutých rad a pomocí po
pøijetí nového OZ. Také hlavním tématem semináøù poøádaných RP v mìsíci dubnu
a kvìtnu byla pøevážnì aplikace nových ustanovení
obèanského zákoníku a zákoníku práce.
Podpora od prezidenta
Jednou z nejvìtších událostí v prvním pololetí letošního roku v našem regionu byla v kvìtnu návštìva prezidenta Miloše
Zemana, který v rámci své
cesty po Plzeòském kraji navštívil firmu ŠKODA Transportation,
kde se setkal s vedením firmy a vyžádal
si, aby mezi vedením firmy byl osobnì
i zástupce odborù. Pøi osobním jednání
se prezident velice zajímal o spolupráci
firmy s odbory. Pøedseda ZO OS KOVO
kol. Šubrt velice podrobnì popsal situaci ve firmì a zmínil se i o osm mìsícù probíhajícím kolektivním vyjednávání
a zejména o neochotì zamìstnavatele
navýšit mzdy zamìstnancùm i v pøípadì,
kdy zamìstnavatel vykázal zisk 3,5 mld. Kè.
O této situaci se prezident zmínil i ve svém
projevu pøed zamìstnanci podniku. V projevu uvedl, že podnikne kroky na podporu
exportu a bude bìhem zahranièních
jednání propagovat její výrobky, ovšem
„za podmínky, že tato propagace se
promítne do postupného zvyšování
mezd ve Škodì Transportation“.
Skuteèností je, že do konce kvìtna byla
kolektivní smlouva ve firmì podepsána.
Význam odborù podtrhla i návštìva pøedsedy vlády ÈR Sobotky, který na
pracovní obìd pozval zástupce odboráøù
z Plzeòského kraje. Za OS KOVO se
úèastnili zmocnìnec KS OS KOVO pro
Plzeòský a Karlovarský kraj kol. Brabec,
pøedseda ZO OS KOVO Škoda Turbíny
kol. Seemann a vedoucí RP OS KOVO
Ing. Kužel spoleènì s 4 èleny RR ÈMKOS.
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Kolektivní vyjednávání | Ing. Jiøí Tomáš, specialista ekonomického poradenství, úsek odborové politiky OS KOVO

Co jsou a jakou roli hrají pohledávky
V tomto pøíspìvku bych
chtìl vìnovat pozornost
pohledávkám za situace,
kdy tuto kategorii v Rozvaze najdete na stranì
AKTIV.
Pohledávky vznikají z titulu smluvního vztahu mezi dlužníkem
a vìøitelem. Závazek na stranì dlužníka
pøedstavuje pohledávku na stranì vìøitele. Pohledávky jsou klasickým obchodním
vztahem, kdy se neplatí pøímo pøi pøevzetí
zboží. Dodávky na fakturu jsou nejbìžnìjším zpùsobem, jak pohledávky z obchodních vztahù vznikají. Jde o jednoduchý
princip dodání služby, výrobku èi zboží
s následnou platbou v daném období.
Pohledávky mají vždy pøesnì danou splatnost a podle toho se také dají rozdìlovat.

Mezi dlouhodobé pohledávky patøí
svou podstatou ty samé jako krátkodobé,
ale doba jejich trvání je delší než 1 rok.
Pohledávkám by firmy mìly vìnovat maximální pozornost!
V posledních letech vlivem ekonomické krize stoupl poèet firem, které musely
ukonèit svoji èinnost právì z tohoto dùvodu. Øada podnikù se již nedokázala na
trhu uplatnit, jiné však musely ukonèit
èinnost z dùvodu nehrazení faktur odbìrateli. Neustálá pozornost pøi øízení
pohledávek je proto pro firmy velmi dùležitá.
Pozoruji pøi tvorbì Finanèní analýzy,
že podniky si za rok 2013 tuto skuteènost
uvìdomily a u nìkterých zdravých firem
dochází k poklesùm stavu pohledávek.
Je ovšem otázkou, zda tento pokles je

Pohledávky po splatnosti pøedstavují
pro spoleènost riziko, jelikož není jisté,
zda budou v budoucnu vùbec uhrazeny.

odpisem pohledávek za pøedchozí roky,
nebo se opravdu zlepšil stav pohledávek
ve firmì.
Odpis pohledávky lze provést v takových situacích, kdy již není možné èi
finanènì výhodné pohledávku vymáhat.
Odpis pohledávky je možné uskuteènit
jak z daòového hlediska, tak z hlediska
úèetního. Pro spoleènosti je zcela zásadní daòový odpis pohledávky, jelikož díky
tomu si pak mohou snížit daòový základ
v daném období. Aby bylo možné využít daòový odpis pohledávky, je potøeba

Pohledávky rozlišujeme
na dlouhodobé a krátkodobé.
Mezi krátkodobé patøí pohledávky z obchodních vztahù, pohledávky s podstatným vlivem, pohledávky
ovládající a øídící osoby, pohledávky za
spoleèníky, pohledávky za soc. a zdrav.
pojištìní, pohledávky ke státu, krátkodobé poskytnuté zálohy a jiné pohledávky.

splnit požadavky, které jsou na odpis
pohledávky kladeny zákonem o dani
z pøíjmu. Odpis pohledávky z daòového
hlediska je však možné provést pouze do

výše vytvoøených opravných položek. Pokud tyto položky spoleènost netvoøí, není
možné uplatnit daòové zvýhodnìní odpisu pohledávky.
V oblasti úèetního odepsání se postupuje podle rozhodnutí úèetní jednotky.
Obvykle se odepisují pohledávky nevýznamné hodnoty èi pohledávky za dlužníkem s neznámým pobytem. Úèetní odpis pohledávky nesnižuje daòový základ,
takže pro spoleènost nemá žádoucí efekt.
Pøíštì: Pracujeme s výkazem VZZ
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Obèanské soužití | Mgr. Petra Behancová, právní poradna RP OS KOVO Brno

Máme problém s hluènými sousedy
Bydlíme v rodinném domì, do jehož sousedství se nastìhovali noví nájemníci – majitel žije v zahranièí
a svùj dùm s rozlehlým pozemkem pronajímá. Vždy jsme se všemi doèasnými sousedy vycházeli zcela
bezproblémovì, teï se ale zdá, že na dosavadní klidné soužití mùžeme zapomenout. Neustále posloucháme štìkot nebo vytí jejich dogy, odpoledne a veèery nám „zpestøují“ hluèné oslavy poøádané v domì
i na zahradì a trvající èasto pozdì do noci. Nìkolikahodinové sekání trávníku v nedìli se již stalo pravidlem. Nechceme vyvolávat konflikty, ale máme pøece také nárok na pohodu a odpoèinek. Jak se mùžeme
proti bezohledným sousedùm bránit?
O. K., Ivanovice
Konflikty se sousedy alespoò jednou za
èas v menší èi vìtší míøe øeší každý z nás.
Nìkdy staèí pouhé upozornìní, neboť si
tøeba ani neuvìdomují, že jejich chování
ruší ostatní – každý má v tomhle ohledu jiné mìøítko posuzování. Pokud však
sousedé na stížnosti nereagují, pøípadnì
intenzitu svého rušivého jednání neustále
zvyšují, nezbývá nic jiného než proti nim
zakroèit jiným zpùsobem.

V pøípadech, v nichž je to vhodné, neváhejte využít i upozornìní v písemné podobì, budete tak mít dostateèný dùkaz, že
jste mìli zájem na smírném vyøešení záležitosti. Jestliže však domluva nepøichází
v úvahu nebo je soused vùèi vašim výtkám
pasivní, mùžete se domáhat odstranìní
závadného chování pomocí pøíslušného veøejného orgánu. Tento orgán volte
podle charakteru a naléhavosti situace –
jestliže je nutný okamžitý zásah, pøivolejte
Mìstskou policii (týká se to zejména rušení noèního klidu), která mùže bezohlednému sousedovi uložit blokovou pokutu.
V ostatních pøípadech, napø. zastavìní
vašeho pozemku, vnik sousedových zvíøat
na váš pozemek apod., èi pøi opakovaném rušení, dejte podnìt na obecní úøad
nebo se obraťte pøímo na soud.
Již samotná Listina základních práv
a svobod stanoví, že vlastnictví zavazuje
a nesmí být zneužito na újmu práv druhých
anebo v rozporu se zákonem chránìnými
obecnými zájmy. Výkon vlastnického práva nesmí také poškozovat lidské zdraví,
pøírodu a životní prostøedí nad míru stanovenou zákonem. Tato ustanovení dále

rozvíjí obèanský zákoník, který uvádí, že
vlastník vìci se musí zdržet všeho, co pùsobí, že odpad, voda, kouø, prach, plyn,
pach, svìtlo, stín, hluk, otøesy a jiné podobné úèinky (imise) vnikají na pozemek

vztahù bývá rušení noèního klidu a pùsobení nadmìrného hluku. Rámus nemusí
pùsobit soused pouze poøádáním veèírkù
s hlasitou hudbou, køikem, ale mùže mít
také v oblibì ve tøi hodiny ráno klepat

jiného vlastníka v míøe nepøimìøené místním pomìrùm a podstatnì omezují obvyklé užívání pozemku; to platí i o vnikání
zvíøat. Pøímo pøivádìt imise na pozemek
jiného vlastníka je zakázáno bez ohledu na míru takových vlivù a na stupeò
obtìžování souseda, ledaže se to opírá
o zvláštní právní dùvod. Výèet èinností,
kterých se má vlastník vyvarovat, je pouze
demonstrativní, to znamená, že se mùže
jednat i o jakékoliv jiné nepøimìøené rušení. Proti porušování tzv. sousedských práv
se mùže každý vlastník bránit prostøednictvím žaloby, ve které musí specifikovat, jakého pøesného jednání se má rušivý
vlastník zdržet, pøièemž se nemusí jednat
o bezprostøednì sousedícího vlastníka,
ale každou osobu, která je chováním
vlastníka nemovitosti obtìžována.
Sousedé nás mohou obtìžovat v podstatì èímkoli – sledováním, nepoøádkem,
skladováním zapáchajících vìcí, nejèastìjším problémem však v rámci sousedských

øízky nebo si ve stejnou dobu navrtávat
obrázky. Neúmìrný hluk mùže pùsobit
také zmiòovaný neustále štìkající pes.
Jestliže však sousedé hluk pùsobí bìhem
tzv. noèního klidu, dopouští se pøestupku proti veøejnému poøádku, a to rušení
noèního klidu. Podle rozhodovací praxe
soudù je noèním klidem myšleno období
mezi 22. a 6. hodinou ranní. Za tento pøestupek lze pachateli uložit pokutu až do
výše 5 000 Kè. Kromì toho je každá obec
oprávnìna upravovat pravidla noèního
klidu prostøednictvím svých vlastních, závazných vyhlášek.
I když se mnohdy zdá, že jediným zpùsobem, jak sousedovi dát na vìdomí, že
vás nadmíru obtìžuje, je opakování jeho
vlastního chování, míjí se toto øešení
obvykle úèinkem. Nedìlejte si proto naschvály. Pokuste se zachovat chladnou
hlavu, situaci øešit s rozumem a dosáhnout kompromisu vyhovujícího všem zúèastnìným.
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Sociální zabezpeèení | Ing. Marcela Høíbalová, specialistka na sociální oblast, úsek odborové politiky OS KOVO

Mám nárok na èásteèný invalidní dùchod?
Došlo u mì k poškození funkce oka (odchlípnutí sítnice). Byla jsem na operaci, avšak výsledek není uspokojivý. Jsem v léèení již nìkolik mìsícù, avšak v souèasné dobì již reálnì hrozí, že na oko nebudu vidìt vùbec,
nebo témìø vùbec. Pracuji s poèítaèem a zdravé oko se namáhá. Mùj dotaz smìøuje k èásteènému invalidnímu dùchodu. Mìla bych na nìj nadìji a musela by mu pøedcházet pracovní neschopnost?
Eva L., Praha
Podmínky nároku na
invalidní
dùchod
jsou
uvedeny v § 38 a následujících zákona
è. 155/1995 Sb., o dùchodovém pojištìní.
Od 1. 1. 2010 se již nepøiznává plný
nebo èásteèný invalidní dùchod, nýbrž invalidní dùchod prvního, druhého èi tøetího stupnì.
Pojištìnec je podle souèasnì platných
pøedpisù invalidní, jestliže z dùvodu dlouhodobì nepøíznivého zdravotního stavu
nastal pokles jeho pracovní schopnosti nejménì o 35 %. Dále musí pojištìnec
získat potøebnou dobu pojištìní a naopak
nesmí splnit ke dni vzniku invalidity podmínky nároku na starobní dùchod.
Jestliže pracovní schopnost pojištìnce
poklesla:
nejménì o 35 %, avšak nejvíce
o 49 %, jedná se o invaliditu prvního stupnì,
nejménì o 50 %, avšak nejvíce
o 69 %, jedná se o invaliditu druhého stupnì,
nejménì o 70 %, jedná se o invaliditu tøetího stupnì.
Pracovní schopností se rozumí schopnost pojištìnce vykonávat výdìleènou

èinnost odpovídající jeho tìlesným, smyslovým a duševním schopnostem, s pøihlédnutím k dosaženému vzdìlání, zkušenostem a znalostem a pøedchozím výdìleèným èinnostem. Poklesem pracovní
schopnosti se rozumí pokles schopnosti
vykonávat výdìleènou èinnost v dùsledku
omezení tìlesných, smyslových a duševních schopností ve srovnání se stavem,
který byl u pojištìnce pøed vznikem dlou-

hodobì nepøíznivého zdravotního stavu.
Potøebná doba pojištìní pro nárok na
invalidní dùchod èiní u pojištìnce ve vìku:
do 20 let ménì než jeden rok,
od 20 let do 22 let jeden rok,

od 22 let do 24 let dva roky,
od 24 let do 26 let tøi roky,
od 26 let do 28 let ètyøi roky,
nad 28 let pìt rokù.
V souladu s ustanovením § 108 zákona
o dùchodovém pojištìní se zpùsob posouzení a procentní míry poklesu pracovní schopnosti stanoví v provádìcím pøedpisu. Tímto pøedpisem je vyhláška è. 359/2009 Sb.,
kterou se stanoví procentní míry poklesu
pracovní schopnosti a náležitosti posudku
o invaliditì a upravuje posuzování pracovní schopnosti pro úèely invalidity (vyhláška
o posuzování invalidity).
Procentní míry poklesu pracovní schopnosti podle druhù zdravotního postižení
jsou uvedeny v pøíloze k této vyhlášce.
Kapitola VII této pøílohy uvádí procentní
pokles pracovní schopnosti pøi postižení oèí. Zde pod bodem 4a je uvedeno,
že ztráta jednoho oka nebo ztráta vizu (vidìní) jednoho oka pøi normálních zrakových
funkcích na druhém oku odpovídá pouhým
20 % poklesu pracovní schopnosti.
Z uvedeného vyplývá, že pokud je funkce jednoho oka pojištìnce zachována,
nebude mu pøiznán ani invalidní dùchod
prvního stupnì.

Bydlení | JUDr. Iveta Golasová, poradkynì Sdružení nájemníkù ÈR

Odpovìdi na otázky k bydlení
Mùžete mi poradit, jak je to se zveøejòováním informací u obchodních korporací
(družstev)?
Jan L., Praha
Zákon è. 90/2012 Sb.
o obchodních korporacích
klade na obchodní spoleènosti vyšší nároky v oblasti
povinného zveøejòování informací, což
je prostøednictvím internetových stránek.
ZOK už v úvodu tohoto zákona navazuje
na pøedchozí úpravu § 13a) obchodního
zákoníku a stanoví spoleènostem povinnost bez zbyteèného odkladu uveøejòovat
údaje, které jsou povinny uvádìt na obchodních listinách. ZOK toto uvádí jako

kogentní ustanovení a nelze jej stanovami
vylouèit. Sankcí za nedodržení této povinnosti je, že lze prostøednictvím soudu
uložit korporacím poøádkovou pokutu až
do výše 100 000 Kè. V souèasné dobì
budou tuto povinnost uloženou zákonem
soudy velmi peèlivì kontrolovat. Podporu
v legislativì v tomto smìru dává i zákon
è. 304/2013 Sb. o veøejných rejstøících
fyzických a právnických osob. Opakované neplnìní této povinnosti mùže mít za
následek, že rejstøíkový soud i bez návr-

Mùže jeden z manželù vystìhovat rodinu z bytu?
Jestliže se rozvádíte a øešíte, zda vás
manžel nechá s dìtmi bydlet dále v jeho
bytì, bude muset. Ten z manželù, který

hu spoleènost zruší a naøídí její likvidaci. Povinnost zveøejòovat informace na
internetových stránkách spoleènosti lze
všeobecnì považovat za dobrý krok, kdy
jsou dodržovány evropské standardy, tak
jak je vloženo èlenským státùm EU ve
smìrnici Evropského parlamentu a Rady
è. 2009/101/ES o koordinaci ochranných
opatøení na ochranu zájmu spoleèníkù
a tøetích osob. Je to možnost, jak zvýšit
transparentnost korporací pro potenciální
obchodní partnery.

Ludmila N., Kolín

vlastní byt, nemùže rodinu vystìhovat bez
náhradního bydlení. Stejnì tak to platí
i po rozvodu, rodina v pøedmìtném bytì

mùže bydlet dál, ale jen za bìžné nájemné. Platí to z pravidla do doby, než jsou
dìti schopny se samy živit.
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Než odjedete na zahranièní dovolenou,
nezapomeòte na své cestovní pojištìní
Každý obèan Èeské republiky, který
cestuje do zemí Evropské unie, podléhá zákonnému veøejnému zdravotnímu
pojištìní, které náklady za poskytnutou
zdravotní péèi v zahranièí uhradí na základì pøedložení Evropského prùkazu zdravotního pojištìní. Majitel
prùkazu má v zemích
Evropské unie, v zemích
Evropského hospodáøského prostoru (Island, Lichtenštejnsko a Norsko),
ve Švýcarsku (dohoda
o volném pohybu osob)
a v Chorvatsku a Makedonii (oboustranné dohody)
nárok na lékaøsky nezbytnou zdravotní péèi.
Zdravotní péèe v dané
destinaci se èerpá za stejných podmínek jako místní obèané a je financována z veøejných zdrojù, tj.
že bude poskytnutá zdravotní péèe uhrazena z èeského zdravotního pojištìní. Z uvedeného vyplývá,
že obèan musí uhradit
z vlastních prostøedkù stanovenou spoluúèast v daném státì za pøedepsané
léky a léèbu ve zdravotnickém zaøízení, pøípadnì
nutnou pøepravu do Èeské republiky, anebo pøi
léèbì ve zdravotnických
zaøízeních, která nejsou
financována z veøejných
zdrojù, pak platí celou léèbu sám.

Pøi výjezdu mimo území Evropské unie
nelze na Evropský prùkaz èerpat zdravotní
péèi, a pokud není poskytování zdravotní

péèe bilaterálnì upraveno, tak se zdravotní péèe hradí z vlastních prostøedkù.
Je také potøeba pøipomenout, že
do mnoha zemí se požaduje povinné
oèkování, pøípadnì se naléhavì do-

poruèuje další oèkování (informace
podá hygienická stanice, zdravotní
pojišťovna apod.). Vždy se hodnotí stav
dosavadního oèkování (oèkování pro ÈR),
destinace (cílová zemì), charakter (rekreaèní, sportovní, studijní apod.) a délka pobytu, èasové možnosti zvoleného
oèkování (doba pøed odjezdem, aby bylo
úèinné) a kategorie oèkování (nemoci
pøenositelné, závažné a smrtelné).
I když obèané Èeské republiky pøi
cestách do zemí Evropské unie mají
záruky o poskytnutí zdravotní péèe,
tyto záruky nemají pøi výjezdu do

zemí mimo Evropskou
unii, nemusí se ochránit
pøi zdravotních komplikacích pøed velkými
finanènímu výdaji. Uvedený systém ve své podstatì nezahrnuje výdaje na
spoluúèast pøi léèbì (léky,
zdravotnické zaøízení), pøi
léèbì ve zdravotnických
zaøízeních, která nejsou
financována z veøejných
zdrojù, repatriaci do Èeské
republiky, asistenèní službì a podobnì. Aby dovolená, ať již rekreaèní
nebo sportovnì ladìná, probìhla v klidu
a bez rizik, je vhodné
pøed výjezdem do zahranièí, pøi cestì do
zemí mimo Evropskou
unii v každém pøípadì,
si sjednat cestovní pojištìní, které pokryje veškeré náklady na zdravotní péèi.
Cestovní pojištìní je
možné uzavøít u komerèních
pojišťoven.
Pojištìní ve svém základu pokrývá léèebné výlohy, které ve
svém obsahu má zahrnuty platby za lékaøské ošetøení (spoluúèast), pobyt ve
zdravotnickém zaøízení (nemocnièní poplatky), léky pøedepsané lékaøem, pøepravu do nejbližšího zdravotnického zaøízení, pøepravu vážnì nemocného nebo
zranìného do místa trvalého bydlištì
a repatriaci (pøevoz zemøelého), zajištìní opatrovníka a asistenèní službu, která
funguje jako logistický partner pojištìnce
a zajišťuje veškeré potøebné informace
a návody, jak se chovat a jednat pøi pojistpokraèování na str. 12
né události.

12 | KOVÁK èíslo 13/2014 | 30. èervna | Rady na cesty
dokonèení ze str. 11

Na pojištìní léèebných výloh mohou
navazovat další pojištìní a obèan se mùže
pøipojistit, napøíklad proti úrazu, zpùsobené škodì na zdraví nebo majetku jiné
osobì, na náhradu pøi ztrátì zavazadel
a zpoždìní dopravního prostøedku, dále
pak na rizika pøi sportu nebo na náhradu za akce horské služby. Jednotlivé po-

sí pokrýt všechna rizika jako komerèní
pojištìní.
Pokud má obèan pøi cestì do zahranièí
uzavøeno vícero pojištìní, tak soubìžné
èerpání léèebných výloh (z více pojištìní)
nelze, neboť se jedná o pojištìní škodové
a mùže se èerpat jen jednou z jedné pojistky. V pøípadì úrazového pojištìní, které

jistné události (radí, co má podepisovat
a co ne, jaké formuláøe vyplnit, doporuèí
v dané lokalitì lékaøe, zajistí úhradu lékaøské péèe apod.).
Pøed sjednáním cestovního pojištìní je vždy potøebnì se dokonale seznámit s podmínkami pojištìní, a to
s výší limitù plnìní pojistných udá-

jišťovny toto nabízejí v rámci pojistných
balíèkù.
V rámci nìkterých služeb èi prodeje
produktù, a na to je tøeba upozornit,
jako napøíklad vydané platební karty,
zakoupený zájezd, nìkteré produkty
penìžních ústavù apod., je cestovní
pojištìní jejich souèástí. Takové pojištìní však nemusí krýt všechny výdaje.
Proto je nutné se u tìchto pojištìní seznámit s pojistnými podmínkami, výší
pojistných limitù a rozsahem pojistných
rizik. Tudíž toto cestovní pojištìní nemu-

zahrnuje riziko smrti a trvalých zdravotních
následkù, se jedná o obnosové pojištìní,
tj. èerpání lze uplatnit z více pojištìní.
Poskytnutí zdravotní péèe nebo léèba v zahranièí nejsou levná záležitost
a ceny za úkony a výkony jsou nìkolikanásobnì vyšší než v Èeské republice. Totéž platí o spoluúèasti. Proto
se pøi cestách mimo území státu vyplatí
uzavøít cestovní pojištìní, které pøi zdravotních problémech urèitì ušetøí finanèní
prostøedky a prostøednictvím asistenèní
služby zajistí bezproblémové øešení po-

lostí a pøedevším s výlukami z pojištìní (jedná se o situace, na které se
pojištìní nevztahuje nebo se omezuje
– napøíklad zranìní pod vlivem alkoholu apod.) a s postupem pøi pojistné
události.
Na cestovní pojištìní je øada slev. Slevy
jsou na rodiny, skupiny osob, pøi uzavírání on-line nebo mají také slevy pojištìnci
zdravotní pojišťovny (na základì smlouvy zdravotní pojišťovny s komerèní pojišťovnou pro své pojištìnce nebo dárce
krve).

Nenechte propadnout pøedpis na léky
Odjel jsem na dovolenou a v dùsledku cestovní horeèky jsem si zapomnìl vyzvednout pøedepsané léky a po návratu
z dovolené mi je v lékárnì už odmítli vydat. Pracovnice lékárny mi sdìlila, že pokud by mi léky vydala na prošlý
recept, tak by prý zdravotní pojišťovna léky neproplatila. Osobnì jsem mìl pøedstavu, že nejsou závazné nìjaké
lhùty platnosti. Ptám se, zda zamìstnankynì postupovala správnì a jaká je doba platnosti receptù na léky?
Petr K., Pardubice
Pracovnice lékárny postupovala správnì
a neporušila žádné zákonné ustanovení,
pokud byla prošlá doba platnosti recep-

tu. Recepty mají rùznou délku platnosti
v závislosti na druhu léèivého pøípravku.
Doba platnost je upravena vyhláškou Mi-

nisterstva zdravotnictví ÈR è. 54/2008 Sb.,
o zpùsobu pøedepisování léèivých pøípravkù a o lékaøských pøedpisech, konkrétnì
v § 14.
Nejkratší dobu platnosti má recept vystavený pohotovostní službou, vèetnì
stomatologické a ústavní, platí
nejdéle 1 kalendáøní den následující po dnu jeho vystavení.
Recept s pøedepsanými antibiotiky a antimikrobiálními
chemoterapeutiky platí nejdéle
5 kalendáøních dnù poèínaje
dnem jeho vystavení.
Recept s pøedepsanými ostatními léèivými pøípravky platí 14 dnù (tj. den vystavení + 13 následujících kalendáøních
dnù). V tomto pøípadì však lékaø mùže
na receptu uvést i jinou dobu platnosti
(napøíklad 2 mìsíce), nejdéle však 1 rok.
Recept s pøedepsanými léèivými pøí-

pravky, jejichž výdej se má opakovat, platí
6 mìsícù poèínaje dnem vystavení, nestanoví-li pøedepisující lékaø jinak, nejdéle
však 1 rok.
Žádanka na léèivé pøípravky obsahující
omamné látky a psychotropní látky platí nejdéle 14 kalendáøních dnù poèínaje
dnem jejího vystavení.
Není-li v lékárnì k dispozici pøedepsaný
poèet balení nebo jestliže jsou na receptu
pøedepsány dva druhy lékù, z nichž nìkterý
není možné vydat a ani nemùže být urychlenì obstarán, tak lékárník na chybìjící lék
vystaví výpis z receptu. Stejnì postupuje
v pøípadì receptu na opakovaný výdej.
V takovém pøípadì má výpis z receptu stejnou dobu platnosti jako recept, ze kterého byl proveden. Výpis musí být proveden
v dobì platnosti receptu a platnost výpisu
se poèítá od data vystavení.
Rady pøipravil PhDr. Václav Vojkùvka
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Kde se rodí Vltava
Øeku Vltavu zná každý, ale už jste
se nìkdy vypravili k jejímu prameni?
Proè zrovna tam? Vltava je nejen naše
národní øeka, ale zároveò i nejdelší.
Mìøí 430 kilometrù. Její jméno si vypùjèil Bedøich Smetana pro název své svìtovì
známé symfonie a proslavila se v souvislosti s popravou našeho nejslavnìjšího
svìtce Jana Nepomuckého. A víte, že
Vltava kolem dnes již neexistujících
Svatojánských proudù u Štìchovic
dala vzniknout èeskému trampingu?
Ale zpìt k jejímu prameni. Má hned
dva, i když za hlavní je považován ten šumavský. Než se mu ale zaène øíkat Teplá
Vltava, musí voda stéct od svého pramene
z Èerné hory až k obci Borová Lada. Do
té doby se její vody nazývají Èerným potokem. Druhou vìtví je Studená Vltava, pramenící v Bavorsku a pøekraèující èeské hranice u obce Haidmühle. Od soutoku Teplé a Studené Vltavy poblíž obce Chlum

vìkého støíbrného dolu. Pramen Vltavy
má údajnì také léèivé úèinky!
Jak se tam dostat: Nejsnáze z obce
Kvilda asi 5 kilometrù pìšky nebo na
kole po modré znaèce. Pak už jen pìšky zaboèíte na povalovou cestu a po
60 metrech jste u cíle. Pramen je obložen kameny a tvoøí romantickou studánku. Další možnost je z vesnice BoObec Knížecí Plánì je køižovatkou turistických
cest v blízkosti pramene hranic s Nìmeckem

Šumavský pramen Vltavy

Knížecí Plánì – bývalá
døevaøská obec založená
knížecím rodem Schwarzenberkù v roce 1772. Dnes
patøí k Národnímu parku
Šumava do první nejchránìnìjší zóny. Místo se nachází na holé planinì v nadmoøské výšce 1021 meDøevìná cesta šumavským lesem k pramenu Vltavy

rová Lada, odkud vede velice
dobøe postavená cyklistická
stezka.
Další tipy z okolí
Velhartice – kdo sem zavítá ve dnech 19.–20. èervence, poveselit se mùže na
staroèeském dobovém trhu.
Na své si pøijdou dospìlí
i dìti. Pøichystaný zde bude
trh øemeslný, farmáøský, pouťové atrakce, divadelní scény,
rytíøi, kejklíøi, pìší pouť, dìt-

trù tìsnì u hranic s Nìmeckem. Je souèástí obce Borová Lada a od pramene
Vltavy je to sem coby dup. Místo je dnes
dùležitou køižovatkou turisPo bezedných šumavských rašeliništích
tických cest.
se lze pohybovat jen po døevìných lávkách

Starobylý hrad Velhartice

v Mrtvém luhu se øeka nazývá už jen
Vltavou. Koho by zajímal pùvod tohoto
slova, jako nejpravdìpodobnìjší verze je
pøijímán starý germánský název Wilth-ahwa/aha, což znamenalo divoká øeka.
Pramen Vltavy se nachází kousíèek
od šumavské obce Kvilda. K samotnému prameni vede po døevìných lávkách
nauèná stezka s názvem Fenomény horské
pøírody, kde se dozvíte mnoho zajímavého o zdejší divoèinì – jak se vyvíjela, jak vypadá dnes a jak se bude mìnit v budoucnu.
Pramen Vltavy obsahuje nápadnì zvýšený
obsah støíbra. Dodnes si nikdo tento úkaz
nedokáže vysvìtlit, ale geologové jsou pøesvìdèeni, že voda vyvìrá z nìjakého staro-

ské soutìže, fotbal i hudební zábava.
A samozøejmì všude spousta laskominek.
Obec Velhartice nabízí i mnoho míst na
výlet. Napøíklad hrad, zámek, rybník Bušek, Werichovu chatu, starý dùl na støíbro
nebo Baèùv pramen.

Rašeliništì – na Šumavì
se tìmto pøírodním útvarùm
øíká slatì a patøí k tomuto
kraji jako trny k rùži. Základem jejich vzniku byla mìlká
jezírka zarùstající rákosem
a rùznými ostøicemi, které
po odumøení daly vzniknout nejspodnìjším vrstvám rašeliny. Teprve pozdìji nad nimi zvítìzil nenároèný mechorost rašeliník
– hlavní složka budoucího
rašeliništì. Pro veøejnost je pøístupná Tøíjezerní slať nad Srním, Jezerní
slať u Horské Kvildy a Chalupská slať
u Svinné Lady. Kdo chce poznat Šumavu, mìl by aspoò jednu slať navštívit!
(text a foto -SŠ-)
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Do nitra Zemì v Moravském krasu
Když do nitra matièky Zemì, tak nejlépe
pøímo do Moravského krasu, nejrozsáhlejšího území tohoto druhu v Èeské republice.
Geologové oznaèují jako kras útvary, které
vymlela voda. Napøíklad vyhlášená severní
Amatérská jeskynì a pøilehlé chodby mìøí
témìø 35 km. Ve støední èásti Moravského
krasu je hlavním jeskynním systémem
12 km dlouhé Rudické propadání, na jihu
se voda tak nevyøádila, vymlela tu jen 2 km
dlouhou Ochozskou jeskyni. Celkem je tu
ale jeskyní pøes 1600. A že to nejsou jeskynì ledajaké. Napøíklad v jedné z nich,
které se øíká Kùlna, pøed 120 000 lety žil
a stopy zanechal èlovìk neandertálský! Pozoruhodné jsou i nálezy rytin koní a bizonù
na ohlodaných koòských žebrech z jeskynì Pekárny. Vytvoøili je lovci koní a sobù
a jejich stáøí je odhadováno na 11 000 až
13 000 let. Pro veøejnost jsou zpøístupnìny
jeskynì Punkevní, Kateøinská, Balcarka,
Výpustek a Sloupsko-šošùvské.
Kde zaèít?
Nejlepší je dojít na zaèátek nauèné
stezky vybudované mezi vchodem a východem ze Sloupsko-šošùvských jeskyní.

støedisko v lokalitì Skalní mlýn, kde vyvìrá
øeka Punkva. Skalní mlýn je nejvhodnìjším východiskem k Punkevním jeskyním

Nádherné krápníky jeskynì Balcarka

a ke Kateøinské jeskyni, pár krokù odtud
najdete i propast Macochu.

Temná, hluboká, hrozivá, povìstmi
opøedená – propast Macocha

Stezka popisuje systém jeskyní, podzemní
vodní toky i celou pravìkou historii vèetnì jeskynních zvíøat a archeologických
nálezù. Další možností je návštìvnické

Pro nezmary
Ještì nemáte dost? Od Macochy dojdete pìšky ke zøíceninì hradu Blansek,
pøípadnì do Ostrova u Macochy, kde se
sestupuje do jeskynì Balcarka. Pro cyklisty
je ze Skalního mlýna dostupná celá
severní a støední èást CHKO Moravský
kras – Sloup, Holštejn, Rudice a Køtiny.
Další snímky najdete na stranì 16

Posázaví: Ptaèí stezkou na Špulku
Máte rádi pøehled o svém okolí?
Vyšplhejte se na právì novì otevøenou rozhlednu Špulka, která se tyèí
kousek od Prahy u Benešova. Jméno
dostala podle starodávných døevìných
špulek na nitì, jež svým tvarem pøipomíná. Z rozhledny se pøed vámi rozprostøe
panoráma Benešovska, celého Posázaví

vostech okolí. A ještì jedna zvláštnost tu
na vás èeká. Plocha pod rozhlednou je
dláždìná kameny z nedalekého lomu a ty
tvoøí mapu zdejšího regionu s názvy obcí
a památek, takže plánovat mùžete pøímo
ze vzduchu.
Kde zaèít: Auto je nejlepší odstavit na
parkovišti v obci Lbosín kousek od Bene-

Rozhledna Špulka tyèící se nad obcí Humenec

a pøi dobrých povìtrnostních podmínkách
mùžete spatøit i naši nejvyšší horu Snìžku.
Rozhlednu tvoøí ocelová, èásteènì
døevem obložená konstrukce ovinutá
toèitým schodištìm se 150 schody až
na zkosenou vyhlídkovou plošinu ve
výšce 30 metrù. Díky náklonu budete
mít pocit, že létáte ve vzduchu. U paty
rozhledny jsou instalovány nauèné panely, které zájemce pouèí o historii a zajíma-

lemují ruènì øezané døevìné postavièky,
které zhotovila zdejší nadšená øezbáøka
Jitka Vondráková. Rozhledna nemá provozní hodiny ani vstupné a je kdykoli volnì pøístupná.

Na návštìvì u hrabat ze Sternbergu
Jestli se sem vydáte, urèitì zajeïte do
Èeského Šternberku na „èaj“ do
hrabìcí domácnosti. Hrad ŠternPohled na nauènou stezku z rozhledny
berk totiž dosud obývají potomci
slavné šlechty a v tyto dny svým
„poddaným“ otevøou hradní brány. Výlet ocení hlavnì dìti, které
se mùžou tìšit na dobovì odìnou pannu klíènici, která dokáže
odemykat dávné èasy a všechny
provede po èeské historii. Dozvíte se, proè mìli rytíøi erby nebo
jak se dal dobýt nedobytný hrad.

šova, kde zaèíná takzvaná Ptaèí stezka
vedoucí až k rozhlednì. Je dlouhá asi kilometr a klidnì ji zvládnete ve vyšším vìku,
s koèárkem nebo malými dìtmi. Trasa je
rozdìlena nauènými tabulemi, s nimiž se
mùžete procvièit ve znalosti našich ptákù.
Minete zmenšeninu anglického kamenného Stonehenge a najdete tady rybníèek
s vodníkem, kde si dìti mohou vyzkoušet
chytání ryb na udici. Celou délku stezky

Na kolobìžce za kocourem Mikešem
Na dosah ruky zde máte Ladùv kraj.
Hrusice, Mnichovice, Struhaøov a další
obce, kudy bìhal Pepík, kocour Mikeš,
Nácíèek kozel Bobeš nebo Pašík. V Hrusicích si pùjète kolobìžky a vydejte se po
jejich stopách. Sednout mùžete ale i na
vlak. Vše o trasách, akcích a atrakcích najdete na www.laduv-kraj.cz.
(text a foto -SŠ-)

Tipy na výlet | 30. èervna | KOVÁK èíslo 13/2014 | 15

Vzhùru k moøi: Vyberte si nejhezèí pláž Støedomoøí
Je èas výbìru prázdnin u moøe. Hodnì záleží na tom, u jaké pláže budete lenošit, potápìt se èi šnorchlovat,
èíst si, pít bezvadné drinky, plánovat
výlety. Doporuèujeme k výbìru a inspiraci hlavnì ty v oblasti Støedomoøí
a u Rudého moøe.
Øecko – nejkrásnìjší pláží na ostrovì
Korfu je Issos s jemným pískem na pozadí píseèných dun. Na ostrovì Lefkada je
to pláž Potro Ktziki. Rhodos – pláž v hlavním mìstì je jednou z mála na svìtì, kde
èlovìk mùže vyzkoušet koupel hned ve
dvou moøích. Nejvyhledávanìjší pláž je
v zátoce Anthonyho Quinna. A další
pláže nabízí Kefalonia – pláž Myrtos, Samos – pláž Psili Amos, Kréta – pláž Krisi,
Elafonisi – pláž Prasonisi, Kos – pláž Mastichari.
Turecko – povìstmi opøedená zemì
v jihovýchodní èásti Støedomoøí èerpající
z více než tøi tisíce let starých kulturních
Kréta, letovisko Prasonisi

tradic. Dopøejte si orientální luxus i proslulé turecké láznì – hammam. Zemì mezi
dvìma kontinenty symbolicky spojuje
monumentální Bosporský most v Istanbulu. Mezi nejkrásnìjší letoviska patøí Side
Turecké letovisko Side

a Alanya. Pláže: Izmir – Cesme, turecká Riviéra – Side, egejská Riviéra
– Oludeniz.
Tunisko – na pobøeží Støedozemního
moøe mezi Alžírskem a Libyí. Architektura s maurskými prvky, ploché støechy,
bílé domy i vùnì koøení a mátového èaje.
Zemì má dlouhé èlenité pobøeží, nejvìtší
z ostrovù je Djerba. Z Tuniska si mùžete
pøivézt kaftan, kožené výrobky a parfémy,

ozdobné ptaèí klece, hrnèíøské výrobky,
koberce a koøení, pøedložky a „pouštní
rùže“, moøské houby. Šafrán z Douzu je

na jihu Apeninského poloostrova mezi
Jónským a Tyrhénským moøem, s vápencovými útesy obrostlými historický-

Bílá pláž La Luna v Kalábrii

nejcennìjším koøením na svìtì, neboť
z 5 000 rostlin se získá necelých 30 g
koøení. Pláže: Støedomoøské pobøeží
– Mahdiai, Djerba – Sidi Mahrez.
Maroko – severozápad afrického kontinentu, zemì na západì omývaná At-

mi mìsteèky podél tyrkysu moøe. Pláže:
Lamezia Terme, jedná se o termální
prameny, využívané již v dobách starého Øíma. Capo Vaticano – letovisko
v jižní èásti Kalábrie uchvátí velmi èlenitým pobøežím, køišťálovì prùzraènou

Øecká Lefkada, pláž v Porto Katziki

lantským oceánem, na severu Støedozemním moøem. Islámská kultura se tu snoubí
s berberskými tradicemi. Islám a korán
jsou vždy na prvním místì. Vynikající kuchynì, pohostinnost, rùznorodá geograFascinující útesy øeckého Zakhynthosu

fie, kultura, nádherné památky a nejdelší
existující monarchie dìlá z Maroka zemi,
kterou musíte vidìt. Obyvateli Maroka
jsou Arabové, Berbeøi a lidé pouštì. Pláž:
Støedomoøské pobøeží – Saidia.
Itálie – pøitažlivá historií, nekoneènými
plážemi, které omývá celkem pìt moøí:
Ligurské, Tyrhénské, Støedozemní, Jónské
a Jaderské. Pøedkládáme tøi italské lahùdky: Kalábrie s jedineènou polohou

Španìlská Mallorca s pláží Es Trenc

Turecké letovisko Cesme

vodou. Sicílie s úžasnou pøírodou,
stejnì jako historií a kulturou na každém
kroku, v Syrakusách, Catanii, Palermu
èi Taorminì. Do písku unikátních
syrakuských pláží kreslil Archimedes
svoje kruhy.
Egypt – zemì obestøená tajemstvím,
záhadami a mystikou, zemì protikladù,
rozpáleného pouštního písku a životodárného Nilu. Poznáte bezpoèet kulturních
a historických památek nesmírné hodnoty, úchvatný podmoøský svìt v Rudém
moøi. Pláže: Støedomoøské pobøeží
– Marsa Allam.
Španìlsko – krásné historií i rùznorodou krajinou. Oblíbené letní destinace jsou na pobøeží Støedozemního moøe
s klidnými zátokami. Mezi španìlská letoviska, u nás nejznámìjší, patøí Costa Brava na sever od Barcelony. Letovisko Costa del Sol se rozprostírá jižnìji
u mìsta Málaga a Costa Tropical. Nejvìtší
a nejznámìjší baleárský ostrov je Mallorca – pláž Es Trenc. V Andalusii – pláže
Nerja, Chiclana, Puerto de Santa Maria.
V letovisku Costa Brava – pláže Boadella,
L‘Estartit, v Lloret de Mar.
(text a foto -LAB-)
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Správné znìní tajenky z èísla 11: Odbory hájí zájmy všech zamìstnancù. Správnì luštila a štìstí pøi losování mìla Silvie Figurová
z Tøince. Blahopøejeme! Dostane výhru od vydavatelství Enigma, které pøipravuje naši køížovku. Je také vydavatelem èasopisu Køížovky
pro každého (další èíslo vychází 8. a 22. èervence). Na tajenku z tohoto èísla èekáme do 9. èervence na doruèovací adrese redakce
nebo na e-mailu: novakova.miloslava@cmkos.cz
Moravský kras je nejznámìjší
a nejvýznamnìjší krasovou
oblastí Èeské republiky.
Je tvoøen pøedevším vápenci
støedního devonu až
spodního karbonu. Známe
zde více než 1000 jeskyní.
Pìt z nich je zpøístupnìno
pro veøejnost.

