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Nemovitost
Na co si dát pozor
pøi koupi domu
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Danì
Dokdy musí stát
vrátit pøeplatek
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Exekuce
Proè mohou ohrozit
každého z nás
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TPCA Kolín
Stávková pohotovost
nadále trvá

Svátek práce na Špilberku
Všichni jsou srdeènì zváni!

Hlavní letošní prvomájová akce ÈMKOS
se uskuteèní 1. 5. v Brnì na Špilberku.
Od 13 hodin tam na velkém i malém
nádvoøí bude probíhat pestrý program
pro všechny generace. Plánována jsou vystoupení hudebních skupin rùzných žánrù (Renegáti, F.T. prim, cimbálová muzika
Velká Morava i dvojnásobný držitel svìtové hudební ceny Andìl Tomáš Koèko s orchestrem). Pøipraveny jsou také rodinné
soutìže a hry pro dìti. Vystoupí skupina
historického šermu, mistrynì svìta ve
stepu, mažoretky z Lažánek, pøedstaví se
škola pracovní a zábavní kynologie èi volné sdružení umìleckých øemesel Cechy
Labe. Oficiální zahájení oslavy probìh-

ne na velkém
nádvoøí v 15:15.
Souèástí prvomájové oslavy na
Špilberku bude
již tradiènì také
stánek OS KOVO.
Návštìvníkùm
v nìm i letos nabídnou rùzné zajímavé vìci. Budou tam
k dispozici rùzné propagaèní materiály,
vèetnì právì vyšlé a žádané brožurky poraden Kováka, a chybìt nebudou ani balonky, pexesa a pastelky a další dárky pro
dìti. Vstup na oslavu je zdarma. Všechny
kolegy a jejich rodiny k úèasti na oslavì

vyzvala i konference Krajského sdružení
OS KOVO Jihomoravského kraje, o které píšeme na str. 2. Své zástupce odboráøi z regionu vyšlou také na prvomájovou oslavu rakouských kolegù ve Vídni.
Atmosféru akce pøibližujeme snímky
(fav)
z loòské oslavy na Špilberku.

WITTE Nejdek: dialog s odbory
je klíèová souèást firemní kultury
Ať jsou to mechanické, resp. mechatronické zámky dveøí a kapoty, kloubové
závìsy a aretace, klíèové garnitury nebo
bezpeènostní produkty do sedadel vozù –

to vše, a ještì mnohem více nabízí firma WITTE Automotive automobilovému svìtu. Svoje koøeny má v nìmeckém
Velbertu, v západoèeském Nejdku pùsobí

WITTE Nejdek navštívil 21. 4.
premiér Sobotka. Zde v doprovodu výkonného øeditele
firmy Ing. Jaroslava Kröbla

pokraèování na str. 3
pokraèování na str. 3
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Jihomoravané vyzývají k podpoøe seskupení èlenù
Vìcná, kritická a plná zajímavých diskusních pøíspìvkù – tak by se dal struènì charakterizovat prùbìh konference
KS OS KOVO Jihomoravského kraje,
která se konala 15. dubna v Brnì. Zúèastnilo se jí 35 ze 64 pozvaných delegátù,

úèast tedy èinila 53 %. Zastupovali celkem 6 179 èlenù svazu v tomto regionu.
Jako hosty delegáti mezi sebou uvítali
místopøedsedy svazu Jaromíra Endlichera a Libora Dvoøáka, kteøí je informovali
zejména o aktuálním stavu prosazování
práv a zájmù zamìstnancù z celosvazového pohledu. Ve zprávì o èinnosti KS pak
vedle mnoha pozitivních zaznìla i nepøíliš
povzbudivá fakta. V roce 2014 došlo i na
jihu Moravy k poklesu èlenské základny,
zejména u èlenù dle § 12 odst. 2 Stanov
OS KOVO, kde došlo k celkovému snížení
o 374 èlenù.

Nových bylo v roce 2014 získáno jen 315,
tj. 5,10 %, Nepøíliš pøíznivá je také vìková
struktura, kdy 42 % èlenù je starších než
50 rokù. Èlenù do 35 let vìku je evidováno necelých 18 % a mladých dále ubývá.
Konference se tímto faktem kriticky zabývala. Zástupci mladých v diskusi zdùraznili potøebu forem práce a témat, které mladé osloví,
a nutnost vnímat, že mladí mají
i jiné zájmy než odbory. Nemìlo by také jít o nárazové akce,
ale o systematickou èinnost. Samozøejmì, jsou i velká pozitiva. Ze zprávy o èinnosti tak napø. vyplynulo,
že prùmìrná mzda v podnicích,
kde pùsobí OS KOVO, je vyšší než celkový prùmìr v prùmyslových podnicích kraje, který
èiní 26 098 Kè (rok 2014). Ke 2. dubnu
bylo v rámci pùsobnosti RP Brno dojednáno celkem 39 kolektivních smluv,
z nich 10 se mzdovým nárùstem do 2 %
a 9 s nárùstem pøes 2 %. Bìhem jednání
KS ovšem informoval pøedseda ZO
Watteeuw Brno i o napjaté situaci pøi
tamním kolektivním vyjednávání.
Debatovalo se také o dopadech agenturních zamìstnávání. V pùsobnosti
RP Brno pracovalo loni u 19 z 83 zamìstnavatelù celkem 1 103 agenturních zamìstnancù, což pøi poètu 22 160 kmenových zamìstnancù èiní 4,98 %.

Prùmìrná organizovanost ve srovnání
s rokem 2013 zùstala na stejné úrovni.
Úspìšné je RP Brno v práci se seskupeními èlenù, eviduje více než 150 èlenù
OS KOVO. I proto úèastníci konference
vyzvali vedení OS KOVO, aby se touto
novou formou pùsobení zabývalo a pøijalo taková opatøení, která je pomohou
dále rozvíjet. A to tak, aby z nich pozdìji
vznikaly ZO, jejichž funkcionáøi už budou
mít podmínky pro systematickou profesionální práci.
(fav)
Foto: autor

Inflace v bøeznu
Inflace vyjádøená indexem spotøebitelských cen domácností celkem dosáhla v bøeznu 2015 proti
stejnému období minulého roku hodnoty 100,2 %.
Míra inflace vyjádøená pøírùstkem prùmìrného indexu spotøebitelských cen za posledních
12 mìsícù proti prùmìru pøedchozích 12 mìsícù byla v bøeznu i nadále 0,3 %.
(ap)

Protesty proti TTIP
Desetitisíce lidí v øadì evropských zemích protestovaly 18. dubna proti pøipravované obchodní
dohodì mezi Evropskou unií a Spojenými státy známé jako Transatlantické obchodní a investièní
partnerství (TTIP). Jedny z nejpoèetnìjších demonstrací se odehrály v Nìmecku, kam bylo podle
protiglobalizaèního hnutí Attac svoláno 230 ze zhruba 750 protestních akcí. Terèem protestù jsou
vedle TTIP i chystané dohody: s Kanadou oznaèovaná jako CETA a smlouva o službách s USA TiSA.
Hnutí Attac uvedlo, že protesty byly svolány do 45 zemí. V Praze se demonstrace podle policie
zúèastnilo nìkolik set lidí.
Kritici dohod tvrdí, že Evropa bude v zájmu smluv muset ustoupit ze svých standardù chránících
spotøebitele, životní prostøedí i sociální výdobytky. Obávají se, že TTIP omezí nìkterá demokratická
práva a zvýší vliv koncernù na vznik zákonù.
(fav)

Recese skonèila, ne však pro každého
Èeský statistický úøad zveøejnil materiál o vývoji èeské ekonomiky v roce 2014. Na sklonku tohoto roku náš prùmysl poprvé pøekonal úroveò produkce z doby vrcholu konjunktury
(poèátek roku 2008). Nejvíce se o to zasloužila výroba motorových vozidel. Po tøech letech 2011,
2012 a 2013, která tvrdì dopadla na pøíjmy èeských domácností, se jejich pøíjem v roce 2014
již zlepšil. Významnì klesla míra nezamìstnanosti (na 6,2 %). Prùmìrná nominální mzda po
stagnaci v roce 2013 stoupla o 2,4 %, reálná byla po dvou letech poklesù vyšší o 2,0 %. I když
celková èísla jsou optimistická, v realitì mùžeme vidìt, že ne každý pracující má ve svém oboru možnost se na návratu prosperity také podílet. Pro zájemce, kteøí se chtìjí s klady i zápory
posledního vývoje èeské ekonomiky seznámit, jsme umístili materiál Èeského statistického úøadu na webové stránky OS KOVO. Cesta: www.oskovo.cz – Kovák – Odkazy Kováku; adresa:
http://www.oskovo.cz/sites/default/files/soubory/vyvoj_ekonomiky_cr_2014-431.pdf - ev -

Kovák v novém – s Kovákem se nyní mohou
seznámit i všichni návštìvníci Domu odborových
svazù v Praze. Ve vestibulu hlavního vstupu do
budovy najdou od 26. bøezna inovovaný propagaèní stojan našeho svazového ètrnáctideníku,
který zaznamenal i výraznou vzhledovou promìnu. Souèástí stojanu jsou i pøihrádky s posledními èísly Kováka. Na našem snímku je zachycena redakèní tajemnice Míla Nováková pøi
premiérovém vkládání Kováka do stojanu.
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od roku 1992. Kromì montáže je tu i vývojový tým, což dává najevo, že majitelùm
firmy jde o víc než o pouhé využití èeské
pracovní síly.
WITTE Nejdek, spol. s. r. o., patøí mezi
nejvìtší spoleènosti a nejvýznamnìjší zamìstnavatele v Karlovarském a Ústeckém
kraji. Mimoøádný význam WITTE Automotive nejen v rámci regionu podtrhla
skuteènost, že 21. dubna podnik navštívil
a s jeho vedením jednal premiér Bohuslav
Sobotka. Bìhem posledních let
dosahuje firma pravidelného rùstu ve vìtšinì ekonomických ukazatelù. Za rok 2014 vykázala rekordní obrat ve výši pøes 8 miliard
korun. Poèet zamìstnancù v ÈR
loni pøesáhl dvoutisícovou hranici. V odborech je z nich nìco více
než 300.
Kolektivní smlouvu tu mají uzavøenou na 3 roky, za rok vyprší.
Její vyjednávání bylo podle pøedsedy ZO OS KOVO Milana Scheera korektní. Nepodaøilo se prosadit všechny pøedstavy odboráøù.
Místo navýšení mezd do tarifu
tak tøeba dosáhli „jen“ navýšení
do prùmìru. Dojednali ovšem zlepšení
podmínek pro zamìstnance. Mj. stravování po 24 hodin a 7 dní v týdnu doplnìné o automaty s chlazeným jídlem
a vytvoøením zázemí pro ohøev jídla pro
zamìstnance. To se povedlo, firma k tomu
podle pøedsedy Scheera pøistoupila velice
odpovìdnì a od 1. bøezna mají zamìstnanci možnost využít této formy stravování. A lidé, jak dodává pøedseda, to moc
chválí. Na otázku, co považuje za klíèový
výsledek vyjednávání, Milan Scheer odpovídá: „To, že firma souhlasila, abychom se
s ní podíleli na tvorbì nového mzdového
pøedpisu. To je nìco, kam zamìstnavatelé
vìtšinou nechtìjí odbory pouštìt po tom,
co nám Topolánkova vláda pravomoc
spolurozhodování o mzdovém pøedpisu
sebrala.“
Vyjednaný souhlas nese výsledky:
od 1. dubna došlo k navýšení tarifní mzdy
v kategorii výrobních dìlníkù o 3 koruny
na hodinu, což je podle Milana Scheera
velká a pozitivní zmìna v pøístupu vedení
firmy k odmìòování.
Smlouva je vždy výsledkem jednání nejménì dvou stran. Za spoleènost WITTE Automotive
na žádost Kováka o rozhovor odpovìdìl jednatel Gerhard Knop:
Jak vnímáte dialog s odbory?
„ZO OS KOVO je v naší firmì za dobu
svého pùsobení již standardním a rovnocenným komunikaèním partnerem.

Zásadním zpùsobem využíváme ZO OS
KOVO v rámci diskuse a informovanosti
o tématech øadových zamìstnancù.“
Výchozí stanoviska odborù
a zamìstnavatele se pøi kolektivním
vyjednávání èasto liší… Jak vnímáte
pøípadný kompromis? Je to pro vás
spíš výhra, nebo prohra?
„Nikdy nepøistupujeme k jednání se ZO
OS KOVO z pozice ,odmítnout jakýkoliv
požadavek‘. Dlouhodobì se nám daøí,

Paní Anna Matiášová na svém pracovišti vyrábí dveøní kliky
pro model VW Passat, který se loni stal Autem roku v ÈR

byť tøeba po delších a obèas emotivních
diskusích, dosáhnout dohody pomìrnì
rychle. Pro nás není cílem ,jednat‘, ale od

WITTE Automotive v Nejdku si mohli nedávno prohlédnout
i úèastníci jednání automobilové sekce OS KOVO. Na
snímku jim prùvodce Ing. Miloš Nemec ukazuje kufrový
zámek pro vozy znaèky Volvo a vysvìtluje, jak mechanismus funguje

zaèátku k jednání pøistupujeme, stejnì
jako v prùbìhu platnosti kolektivní smlouvy, otevøenì a své názory vysvìtlujeme do
maximálního možného detailu. Nìkdy
i sami do kolektivní smlouvy navrhneme ,závazek‘ spoleènosti, který pùvodnì
ZO OS KOVO ani nenavrhla. Kompromis
není cíl. Cíl je oboustrannì akceptovatelná dohoda. Kolektivní smlouva je smlouva
øešící pracovní podmínky našich zamìstnancù a jakékoli ,nedokonalosti‘ našich
jednání by se nám velmi rychle vrátily.“

V èem vidíte hlavní význam
komunikace s odborovou organizací
v podniku?
„Jak jsem zmínil – ZO OS KOVO je pøirozeným ,dùvìrníkem‘ pro nìkteré skupiny zamìstnancù a v nìkterých oblastech
i ,prodlouženou komunikaèní rukou vedení firmy‘. Ne každý má odvahu jít do
personálního týmu èi pøímo za vedoucími
pracovníky. Novì jsme zavedli i pozici firemního ombudsmana, protože u nìkterých pozic ani ZO OS KOVO nemusí plnit
potøebnou roli. Všichni se podílíme na tom, aby firma fungovala
a lidé u nás chtìli pracovat.“
Souèástí firemní kultury
je i to, že firma zamìstnance
nevidí jen jako pracovní
sílu, ale snaží se je i rùznými
zpùsoby pøipoutat k podniku.
Jak vnímáte tuto položku ve
WITTE Nejdek?
„Firemní kulturu tvoøí hodnoty, které sdílíme všichni spoleènì,
vedení spoleènosti, zamìstnanci
i odborová organizace,“ odpovídá jednatel Knop a pak vysvìtluje, co to v Nejdku obnáší v praxi. V mnohém je jeho odpovìï totožná
s tím, co v debatì s Kovákem následnì uvedl i pøedseda ZO OS KOVO Milan Scheer,
a tak shrnujeme: Firma zamìstnancùm
nabízí øadu rùzných benefitù a samozøejmì také možnost zapojit
se do firemních akcí, a to
ať již dlouhodobých (soutìž zlepšovacích návrhù,
program Zdravá firma,
fotosoutìž aj.) nebo jednorázových pro zamìstnance a jejich rodinné
pøíslušníky (Noc technikù,
Den dìtí aj.).
Odborová organizace
je zapojena do øady firemních projektù i akcí.
Za všechny jmenujme
Fotbalový turnaj skupiny
WITTE, kterého se úèastní
všechny závody skupiny z Nìmecka, Èeské
republiky i Bulharska. Dále se ZO OS KOVO
prezentovala také na Dni otevøených dveøí
k 20. výroèí založení firmy v rce 2012.
Pøi utváøení firemní kultury se èasto
vychází z podnìtù, které byly dojednány
v kolektivní smlouvì. K nim patøí napøíklad zlepšení dopravy do zamìstnání,
projekt Odmìòování nebo už zmínìné
zlepšené možnosti stravování. Na dalších projektech se pracuje. Jeden z nich
se týká skuteènosti, že spoleènost stárne
a prodlužuje se i vìk odchodu do dùchodu. A faktem je, že starší zamìstnanec
mnohdy pøestává v pøeddùchodovém
vìku na nìkteré úkoly staèit.
pokraèování na str. 4
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Jednatel Gerhard Knop na pøíslušnou
otázku odpovídá: „Také zamìstnanci
a zamìstnankynì WITTE Automotive

Pohled na jednu z montážních linek

stárnou. O jejich cenné zkušenosti firma rozhodnì pøijít nechce. Již dnes proto musíme
pøipravovat firmu a pracovní
podmínky v ní.
Jedním z bodù v platné kolektivní smlouvì je také pøíprava
a návrhy øešení pro vìkovou
skupinu 55+. Vytvoøili jsme spoleènou pracovní skupinu, která
zaèala analyzovat souèasný stav mimo jiné
v oblastech pracovních podmínek, zdraví, benefitù s dùrazem na tuto vìkovou
skupinu. Pomìrnì velká skupina našich
zamìstnancù se zapojila do prùzkumu
realizovaného s podporou Evropských
fondù. Konkrétní návrhy øešení oèekáváme v tomto roce.“
Pøedseda ZO Milan
Scheer k projektu dodává: „Odchod do dùchodu se prodloužil a je
tøeba pøijmout taková
opatøení, která zajistí,
aby starší zamìstnanci, když už nebudou
zvládat svoji stávající èinnost, mohli dále
pracovat. Tøeba tím, že se pro nì vytvoøí prostor, aby svoje know-how a bohaté
a cenné zkušenosti mohli pøedat mladším
zamìstnancùm. Cílem projektu je hlavnì
udržitelnost lidí po 50 letech v pracovním

procesu, ale chtìli bychom, aby byl rozšíøen i o vracející se matky po mateøské,
matky samoživitelky, tak aby mìly podmínky pro práci i rodinu.“
Uvést projekt do života podle Milana Scheera
urèitì nebude lehké, ale
jak dodává, z vedení firmy má podporu. To ostatnì vyplynulo i z vyjádøení
jednatele.
Odboráøi v Nejdku tedy
celkovì bodují. A zdálo by
se, že odpovìï jejich pøed-

sjednávat se zamìstnavatelem kolektivní
smlouvu a hájit je pøi jejich pøípadných
sporech s nadøízenými. Je to takový ten
vìèný boj, I když je 26 let po zmìnì systému, tak mnohde ještì stále pøetrvává
ta nálepka ROH… Mladší to nezažili, nepamatují, pøesto mnohdy cítím ve vzduchu takové to pøehlíživé ,no jo, copak vy
odboráøi‘. Mnozí teprve po tom, až se

Zámek kufru sám otevøe nebo
zavøe, povel øidièe pøedávají
zadnímu zámku elektrokomponenty. Tento chytrý
díl – vodivé dráhy – je jedním
z klíèových produktù WITTE
Automotive a právì pro nìj
uvedli v Nejdku do provozu
nové plnì automatizované
pracovištì. Roènì ve WITTE
Automotive v Nejdku vyrobí
2,5 milionu vodivých drah pro
4 výrobce automobilù.

Zlepšení podmínek pro
zamìstnance pøinesly i letos
novì nainstalované jídlomaty

V Nejdku mají i historicky nejvìtší vstøikolis WITTE
Automotive s uzavírací silou 650 tun

sedy na to, jak získávají nové èleny, bude
tuto skuteènost pozitivnì odrážet. Zní
však následovnì: „Lidi se snažíme oslovit
tím, že jim vysvìtlujeme poslání odborù.
Tím, proè tu jsme a co znamená, když ve
firmì pùsobí silná odborová organizace.
Že odbory nejsou o prebendách, protože nìkteøí starší lidé, když se je snažíme
oslovit, tak se ptají: ,A co z toho budu
mít?‘ Vysvìtlujeme, že my jediní mùžeme

dostanou do nìjakého
problému, tak pøibìhnou a volají ,pøedsedo,
pomoz…‘. Až pak si
uvìdomí, v èem to poslání odborù je.“
Ani ve WITTE Nejdek to tedy nemají
odboráøi se získáváním nových èlenù lehké, byť se jim v dialogu s vedením firmy
už mnohé podaøilo prosadit. I tam mnozí
lidé výdobytky považují za samozøejmost
a ještì nechápou, že benefity nepadají
z nebe a že firemní kultura zdaleka není
nìjakou jednosmìrnou ulicí. A že k tomu,
jak bude vypadat, musejí i sami pøispìt.
Pøipravil: (fav)
Foto: autor a WITTE Automotive

Vìnují se mladým, a proto rostou
V nìmeckém Willingenu se ve dnech
17.–19. dubna konala 22. konference
mládeže IG Metall. Pøedseda nìmeckých
kovákù Detlef Wetzel na ní za senzaèní
oznaèil fakt, že mládežnické organizaci svazu se za poslední 4 roky podaøilo
zvýšit èlenskou základnu o 10 %, a stala
se tak se 260 000 èlenù nejvìtší organizací mládeže v Evropì. Wetzel ocenil

skuteènost, že se tak stalo v dobì, kdy
mládežnická sdružení politických stran
èleny naopak ztrácejí. Jako hlavní dùvod
rùstu poètu mladých odboráøù uvedl,
že se dùslednì vìnují palèivým problémùm mladých, jako jsou nedostatek
uèebních míst, uèòovské školství a možnosti dalšího vzdìlávání zamìstnancù,
a dokázali prosadit, aby se staly klíèový-

mi tématy pøi kolektivních vyjednáváních
IG Metall. Wetzel mladé vyzval, aby dále
tvrdì bojovali za svoje témata, a to i uvnitø
IG Metall: „Jako mladý odboráø nebo
mladá odboráøka obèas nìkomu šlápnete
i na nohu. Na to máte právo, i když ta
noha bude patøit zasloužilému èlenovi závodní rady, placenému funkcionáøi nebo
(fav)
tøeba i mnì.“
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Nemocenské pojištìní | Ing. Marcela Høíbalová, specialistka úseku odborové politiky OS KOVO

Jak dlouho mohu pobírat nemocenskou?
Utrpìl jsem nepracovní úraz, musel jsem se podrobit operaci, léèení se patrnì protáhne. Jak dlouho
mohu brát nemocenskou? Pokud bych celou podpùrèí dobu nemocenské vyèerpal, vrátil se do práce
a onemocnìl znovu, pobìží mi podpùrèí doba opìt celá?
Miloslav B., Slaný
Dobu pobírání nemocenského omezuje tzv.
podpùrèí doba, jejíž
délku
urèuje
zákon
è. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištìní. Podpùrèí doba poèíná bìžet
15. dnem pracovní neschopnosti. Trvá
nejdéle 380 kalendáøních dnù ode dne
vzniku pracovní neschopnosti. Opakovaný nárok na nemocenské po uplynutí podpùrèí doby urèuje ustanovení
odst. 2 § 26 uvedeného zákona.
Zde je uvedeno, že pokud vznikne nárok na nemocenské z dùvodu doèasné
pracovní neschopnosti, zapoèítávají se do
podpùrèí doby i doby pøedchozích doèasných pracovních neschopností, pokud
spadají do období 380 kalendáøních
dnù pøed vznikem doèasné pracovní
neschopnosti. Pøedchozí období doèasné pracovní neschopnosti se zapoèítávají
do podpùrèí doby, i když pøi nich nemocenské nenáleželo.
Dále se ve zmínìném ustanovení uvádí,
že tento postup se nepoužije v pøípadì, kdy pojištìná èinnost trvala aspoò

190 kalendáøních dnù od skonèení
poslední doèasné pracovní neschopnosti.

Z toho vyplývá, že nárok na èerpání
další plné podpùrèí doby vzniká až po
190 kalendáøních dnech nepøetržité pojištìné èinnosti (zamìstnání) od doby
skonèení poslední pracovní neschopnosti.
Pokud zamìstnanec mezi dvìma pracovními neschopnostmi odpracuje ménì
než 190 kalendáøních dnù, nová podpùrèí doba se zaène krátit. Pøi vzniku nové
pracovní neschopnosti je tøeba posoudit
pøedchozích 380 kalendáøních dnù pøed

vznikem této nové pracovní neschopnosti
– spoèítat, na kolik z tìchto dnù pøipadají pøedchozí pracovní neschopnosti.
O tyto dny se pak zkrátí maximální podpùrèí doba. Pokud bylo odpracováno
mezi dvìma pracovními neschopnostmi
190 a více kalendáøních dnù, ke krácení
nedochází.
Zákon o nemocenském pojištìní však
v oblasti podpùrèí doby nemocenského
uvádí ještì další možnost, a to v § 27.
Zde je uvedeno, že i po uplynutí podpùrèí
doby lze vyplácet nemocenské na základì
žádosti pojištìnce. Musí však být splnìna
podmínka, že podle vyjádøení posudkového lékaøe lze oèekávat, že pojištìnec
v krátké dobì, nejdéle však v dobì 350
kalendáøních dnù od uplynutí podpùrèí
doby, nabude pracovní schopnost, a to
i k jiné než dosavadní pojištìné èinnosti.
Pokud o žádosti rozhodne OSSZ (okresní
správa sociálního zabezpeèení) kladnì,
urèí zároveò dobu (max. 3 mìsíce), po
kterou budou dávky vypláceny. Žádost lze
podat i opakovanì, ale uplatòuje se zde
maximální doba prodloužení 350 dnù.

Právní servis | JUDr. Marie Stodolová, Regionální pracovištì OS KOVO Praha a Støedoèeský kraj

Jak se bránit šikanì a diskriminaci
Mùžete mnì vysvìtlit, co je to šikana a jaký je rozdíl mezi šikanou a diskriminací na pracovišti
a jak se proti tomu mohu bránit?
K. R., Praha
Váš dotaz je jedním
z více dotazù, které
v souèasné dobì pøicházejí do redakce a svìdèí
o tom, že v nìkterých
firmách na pracovišti není vše v poøádku.
Úvodem je tøeba si vysvìtlit, co je to šikana a co je to diskriminace.
Šikana (z francouzského „chicane“)
oznaèuje fyzické i psychické omezování èi
týrání slabšího jednice v kolektivu. Pokud
k takovému chování a jednání dochází
v zamìstnání, podle toho, zda je pùvodcem kolega èi nadøízený, mluvíme o mobbingu nebo bossingu.
Mobbing oznaèuje nejrùznìjší formy
znepøíjemòování života na pracovišti.
Charakteristická je pro nì skrytost, rafinovanost a zákeønost. Za mobbing lze

však považovat pouze chování, které
se objevuje alespoò 1× týdnì po dobu
minimálnì 6 mìsícù.
Mobbing se mùže projevovat ponižováním urèité osoby v kolektivu, jejím osoèováním, podceòováním, mùže se projevovat i v oblasti odmìòování, kdy obìť
šikany pøichází kupø. o rùzné nenárokové složky pøíjmu, jsou jí zadávány úkoly,
které není schopna zvládnout, popø. naopak je povìøena èinností, která je hluboko pod její kvalifikací. Pokud se šikany
dopouští nadøízený pracovník, hovoøíme
o bossingu.
Bránit se proti šikanování není vùbec
jednoduché, naopak to vyžaduje „zmìnit sám sebe“, vést si podrobné záznamy, najít spojence, posilovat své zázemí a nepøijímat trpnì další ponižování.

Za této situace si obìť šikany musí položit
otázku, zda chce zùstat nadále ve svém
zamìstnání, neboť opustit takové pracovištì není hanbou, než riskovat i pøípadné
zdravotní potíže.
Diskriminace (latinsky „discriminare“
– rozlišovat) je termín oznaèující nìjaké
rozlišování. Nejèastìji se používá v negativním významu rozlišování lidí na základì
rasy, náboženského pøesvìdèení, politického pøesvìdèení, pohlaví, vìku apod.
Diskriminací se rozumí porušení
práva jedince na rovné zacházení, na
rovný pøístup nebo na rovné pøíležitosti. Za diskriminaci je také považováno
i obtìžování, sexuální obtìžování, pronásledování, pokyn k diskriminaci a navádìní k diskriminaci.
pokraèování na str. 6
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I když se v nìkterých pøípadech mùže
jevit mobbing podobnì jako diskriminace,
není tomu tak vždy, neboť diskriminace
a rovné zacházení jsou pojmy, které jsou
definovány zejm. zákonem è. 198/2009 Sb.
o rovném zacházení a právních prostøedcích ochrany pøed diskriminací a o zmìnì nìkterých zákonù (antidiskriminaèní
zákon).
Diskriminací se rozumí takové jednání
vèetnì opomenutí, kdy se s jednou osobou zachází ménì pøíznivì, než se zachází
nebo zacházelo nebo by se zacházelo s jinou osobou ve srovnatelné situaci. V pøípadì diskriminace a nerovného zacházení
jde zpravidla o systémové opatøení, které
nesleduje útok pouze proti jedné konkrétní obìti, jako je tomu u mobbingu.
Aby mohl být mobbing nebo bossing
zároveò diskriminací, musí být šikana motivována nìkterými z tzv. diskriminaèních kritérií, kterými jsou: rasa, etnický
pùvod, národnost, pohlaví, vìk, sexuální
orientace, zdravotní postižení, náboženské vyznání, víra èi svìtový názor.
Bude-li tedy zamìstnanec soustavnì
zesmìšòován a ponižován proto, jak chodí obleèený, mùže to být mobbing, nikoli
však diskriminace.
Problematiku rovného zacházení a zákaz diskriminace upravuje § 16 a 17 zák.
práce a pøímo odkazuje na antidiskriminaèní zákon.
V pøípadì, že je zamìstnanec diskriminován na pracovišti, doporuèuji sjednotit
veškeré dùkazy a zajistit si svìdecké výpovìdi spolupracovníkù (i když tato svìdectví se mohou velice problematicky
zajišťovat).

Poté se mùže zamìstnanec obrátit pøímo na vedení firmy se stížností
a s požadavkem zjednání nápravy dle
ust. § 276 odst. 9 zák. práce a domáhat
se na zamìstnavateli, aby dodržoval
zásadu rovného zacházení se všemi
zamìstnanci, pokud jde o pracovní podmínky, odmìnu za vykonanou práci,
možnosti funkèního postupu, odborné
pøípravy apod.
Pokud zamìstnanec využije tuto možnost, nesmí ho zamìstnavatel postihovat
nebo znevýhodòovat proto, že se zákonným zpùsobem domáhal svých práv
– ust. § 346b odst. 4 zák. práce.
V pøípadì, že zamìstnavatel nápravu
nezjedná a zamìstnanec požaduje napø.
finanèní odškodnìní, je tøeba podat žalobu k soudu.
Pro úspìch zamìstnance v diskriminaèním pracovnìprávním sporu ovšem nepostaèí pouhé podání žaloby s tvrzením,
že zamìstnanec byl èi je diskriminován,
naopak žalobu je tøeba podpoøit dùkazními návrhy v podobì svìdeckých výpovìdí spoluzamìstnancù, písemnými doklady
o výši mzdy v pøípadì, že se jedná
o mzdovou diskriminaci, statistikou pøijatých a propuštìných zamìstnancù v pøípadì tvrzené diskriminace z dùvodu vìku
pøi rozvazování pracovního pomìru.
Pøedevším však tvrzená diskriminace
opírající se o diskriminaèní zákon musí
obsahovat žalobní tvrzení o tom, že žalobce (zamìstnanec) je diskriminován
konkrétnì pro nìkterý z 8 diskriminaèních
dùvodù, výslovnì uvedených v antidiskriminaèním zákonì, a zamìstnavatel bude
prokazovat rovné zacházení se všemi za-

mìstnanci, a tedy i s tìmi, jichž se tvrzená
diskriminace týká.
V pøípadì mobbingu èi bossingu zák.
práce tyto výrazy nezná a nemùže stanovit právní prostøedky ochrany. Zákaz všech
forem psychického násilí na pracovišti lze
dovodit v obecné rovinì z ust. § 346b
zák. práce, kdy zamìstnavatel nesmí
ukládat zamìstnanci pokuty za porušení
povinností, nesmí pøenášet riziko z výkonu závislé èinnosti na zamìstnance, nesmí
od zamìstnance požadovat penìžitou záruku a jakýmkoli zpùsobem postihovat
nebo znevýhodòovat v pøípadì, že se domáhá svých práv vyplývajících z pracovnìprávních vztahù.
Zamìstnanec, který je vystaven mobbingu, by si mìl projevy zdokumentovat
v chronologickém poøadí s konkrétním
popisem jeho projevù, zajistit si svìdectví
ostatních spolupracovníkù a poté se obrátit na zamìstnavatele k zajištìní opatøení
k navození normálních vztahù, popø. se
obrátit se žalobou k soudu, a v tomto pøípadì by se jednalo o žalobu podle obèanského zákoníku, a to žalobu na ochranu
osobnosti.
Zamìstnavatelé by mìli mít na zøeteli,
že výkon práv a povinností vyplývajících
z pracovnìprávních vztahù nesmí bez
právního dùvodu zasahovat do práv a povinností jiného úèastníka pracovnìprávního vztahu a nesmí být v rozporu s dobrými mravy.
Pro zamìstnavatele je výhodnìjší, jestliže
se zamìstnanec obrátí se žádostí o nápravu negativního jednání na pracovišti nejprve na nìho samého a teprve v krajním
pøípadì na inspektorát práce èi soud.

Spotøebitelské právo | JUDr. Zdeòka Vejvalková, specialistka na spotøebitelské právo, Brno

Na co se zamìøit pøi koupi domu
Chtìl bych koupit starší dùm. Nehodlám to uèinit pøes realitní kanceláø. Mùžete mi poradit, na co si
mám dávat pozor? Nespìchám, a tak si dávám dohromady všechny informace. Co bych si mìl pøed
jednáním s prodávajícím provìøit? Jak se mohu co nejvíce ochránit pøed pøípadným podvodem?
K. L., Rakovník
Pøi koupi rodinného
domu je tøeba, abyste se
zamìøil na dvì vìci:
1. na právní vady
2. na faktické vady
K bodu 1
Vìtšina právních vad se dá jednoduše zjistit z výpisu z katastru nemovitostí. Najdete zde smluvnì zøízená zástavní
práva, smluvnì zøízená vìcná bøemena,
omezení vlastnických práv vyplývajících ze
spoluvlastnictví vìci èi skuteènost svìdèící
o tom, že v souèasnosti evidované právní

vztahy k nemovitosti jsou dotèeny zmìnou – napø. naøízení exekuce.
V katastru nemovitostí by také mìla být
zaznamenána zástavní práva vzniklá ze
zákona (napø. instalace zaøízení elektrického vedení), vìcná bøemena zøízená na
základì zákona. Taktéž vìcná bøemena
vzniklá vydržením (napø. právo prùchodu, cesty). Mìla by zde být zaznamenána
i jakákoli vìcná práva, která vznikla na základì rozhodnutí soudu èi jiného orgánu.
Nìkolik slov k jednotlivostem:
a) vlastnictví domu

– je tøeba zjistit, zda ten, kdo dùm nabízí, je skuteènì jeho vlastníkem. To lze zjistit z výpisu evidence katastru nemovitostí.
Výpis musí být aktuální, abyste mìl jistotu, že v mezidobí nedošlo k žádné zmìnì;
b) práva tøetích osob
– taktéž je tøeba se zajímat o to, zda na
nemovitosti neváznou práva tøetích osob.
Pøedevším provìøte, zda na tuto nemovitost neexistuje zástavní právo, právo
doživotního užívání, nájemní smlouva,
omezení vlastnických práv vyplývajících ze
spoluvlastnictví vìci, zda zde neexistuje
pøedkupní právo èi exekuèní pøíkaz apod.
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U jednotlivých práv je tøeba zdùraznit
následující:
Zástavní právo
V pøípadì, že zjistíte, že na nemovitosti
vázne zástavní právo (napø. mùže jít o ruèení domem pøi pùjèce), pak tuto skuteènost pøi koupi domu nepodceòujte! Pøedstavte si situaci, že by dlužník (nemusí jít
jen o vlastníka nemovitosti), jehož dluh
je zástavním právem zajištìn, pøestal svùj
dluh øádnì a vèas splácet. V tom pøípadì by mohl vìøitel uplatnit svoje zástavní
právo a mohlo by dojít i k naøízení úhrady
dluhu prodejem domu, exekuènì. Nedejte na ujišťování, že zástavní právo nenese
žádné riziko. Nepøistupujte ani na slevu
z ceny, ale v takovém pøípadì trvejte na
vyøešení problému ještì pøed koupí pøedmìtného domu, tj. uhrazení dluhu a výmaz zástavního práva.
Pøedkupní právo
Pokud je z katastru nemovitostí zøejmé,
že se k domu, který chcete koupit, váže
pøedkupní právo tøetí osoby, je nutné,
aby tato oprávnìná osoba písemnì prohlásila, že jí byl prodej nabídnut a že svého pøedkupního práva nevyužila. Jinak by
se ten, kdo má pøedkupní právo, mohl
domáhat neplatnosti uskuteènìného prodeje.
Právo doživotního užívání a nájemní
smlouva
Je tøeba si uvìdomit, že právo doživotního užívání tøetí osobou èi nájemní smlouva by vás v užívání nemovitosti
mohly delší dobu významnì omezovat.
Práva tøetích osob na doživotní užívání
zjistíme opìt nahlédnutím do katastru
nemovitostí, neboť zde musí být zapsána.
Jde-li o nájemní smlouvu, je tøeba na
tomto místì upozornit, že v katastru
nemovitostí nejsou evidovány nájemní
smlouvy ani smlouvy o zøízení jiných užívacích práv. Stejnì tak je obtížnì zjistitelná problematika nedoøešených restituè-

ních vztahù a v nìkteré fázi øízení rovnìž
pøípadné postižení výkonem soudního èi
správního rozhodnutí, exekuce. Zde bych
doporuèovala využít právní pomoc advokáta, neboť zjištìní tìchto skuteèností je
problematické.
Pozor na vlastnictví pozemku!
Je tøeba se zabývat otázkou, zda pøi
koupi domu souèasnì nabýváte práva na
pozemek pod budovou, jehož se jako nabyvatel domu
stanete vlastníkem. Tyto informace vyètete také ze zápisu v katastru nemovitostí.
Je-li nemovitost umístìna
na pozemku, který není ve
vlastnictví majitele nemovitosti, vždy to znamená
znaèný problém!
Ostatní práva
Provìøte si zástavní práva
plynoucí ze zákona, vìcná
bøemena obcí a ochranná
pásma, která by se mohla
týkat i vašeho kupovaného pozemku, napø. mùže jít
o ochranná pásma kanalizaèních stok.
K bodu 2
Faktické vady jsou vady bránící nebo
omezující každodenní užívání nemovitosti k pøedpokládanému úèelu. V každém
pøípadì se faktickými vadami nemovitosti
podrobnì zabývejte. Zvlášť pokud chcete
koupit starší nemovitost. V tom pøípadì je
nezbytnì nutné dùkladnì provìøit celkový
stav domu, který kupujete. Poukázat na
pøípadné nadmìrné opotøebení budovy
a pøípadnì požadovat zohlednìní nákladù na oèekávané velké úpravy a opravy
v kupní cenì.
Nejlépe je provést vyhodnocení faktického stavu nemovitosti s odborníkem
ve stavebnictví (napø. stavbyvedoucí,
stavební inženýr). V tomto pøípadì bych
na úhradì za tyto služby nešetøila, pro-

tože by se taková úspora mohla hodnì
prodražit.
Pøes výše uvedené platí, že i když kupujete starší dùm èi byt, odpovídá prodávající za vady dle obèanského zákoníku
(OZ). Právní úpravu vad a nárokù z nich
plynoucích najdeme jednak v obecných
ustanoveních § 1914 OZ a násl. a dále
pak u jednotlivých závazkù, napø. vady
pøedmìtu koupì § 2161.

Znalecký posudek a kupní smlouva
Pøed podpisem kupní smlouvy si vyžádejte èas na to, abyste se mohl podrobnì
seznámit se znaleckým posudkem-odhadem i smlouvou samotnou. Je tøeba, abyste mìl pøesnou pøedstavu o technickém
stavu a reálné hodnotì pøedmìtné nemovitosti. Kupní smlouvu si mùžete sepsat
sami, ale vzhledem k tomu, že smlouva
musí obsahovat pøedepsané náležitosti
a jejich absence mùže zpùsobit i neplatnost smlouvy, doporuèuji její sepsáním odborníkem. Pøed pøevzetím kupní smlouvy
si ji pozornì pøeètìte a zkontrolujte, zda
je v ní uvedeno všechno, co jste požadoval. Neodpovídá-li její znìní vašim požadavkùm, nepøebírejte ji a požadujte její
doplnìní. Nejlépe je pøedem se domluvit na tom, že vám zpracovatel smlouvu
zašle nejprve k odsouhlasení.

Bydlení | JUDr. Jitka Kociánová, bytová poradna Sdružení nájemníkù ÈR Praha

Nájemné a inflaèní doložka
V 2009 jsem si pronajala garsonku o 22 metrech ètvereèních v Ostravì – Porubì od spoleènosti
RPG byty, s. r. o, na dobu urèitou s tím, že si každoroènì požádám o prodloužení nájemní smlouvy
o rok. Letos mi pronajímatel k dodatku ke smlouvì o nájmu pøiložil k podpisu inflaèní doložku.
Zní: „Sazba nájemného bude každoroènì navýšena o tolik procent, kolik èiní v procentech vyjádøená
míra inflace, urèená dle indexu nárùstu cen spotøebního zboží stanoveného pøísl. správním orgánem ÈR
za bezprostøednì pøedcházející rok; plus o èástku alikvotního podílu pøípadného navýšení danì
z nemovitosti pøipadající na metr ètvereèní podlahové plochy pøedmìtného bytu k souètu podlahových
ploch všech bytù pøedmìtné nemovitosti podléhající uvedené dani.“ Dál je v této podmínce nájmu
uvedeno, jak a kdy mám hradit zvýšené nájemné. Mám tržní nájemné 149 Kè za metr ètvereèní plus 1 027 Kè za služby.
Mé nájemné je vyšší než obvyklé v dané lokalitì a èase. Domnívám se, že kdybych podepsala tuto podmínku, že by
pokraèování na str. 8
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šlo už o lichváøské nájemné. Nájemné hradím vždy vèas, ale už od roku 2012 je pro mì výše nájemného obrovskou
zátìží. V roce 2012 jsem RPG byty, s. r. o, žádala o snížení nájemného na 106 Kè za metr ètvereèní, jako dùvod jsem
uvedla, že výše mého nájemného je vyšší než v dané lokalitì. Pronajímatel mi sdìlil, že jsem podepsala nájemní
smlouvu, tím jsem danou výši nájemného odsouhlasila, nájemné mi nesnížil. Pronajímatel zøejmì nezohledòuje nièí
finanèní ani sociální situaci.
Potøebovala bych poradit, zda existuje nìjaká možnost, abych inflaèní doložku nemusela podepsat. Má pronajímatel
vùbec právo požadovat, abych podepsala k tržnímu nájemnému inflaèní doložku? V pøípadì, že bych musela tuto
podmínku podepsat, o kolik procent by se mi zvýšilo nájemné?
K. L., Ostrava
Je to skuteènì tak, že pronajímatel
mùže, ale nemusí zohlednit sociální situaci nájemce. V souèasné dobì se o výši
nájemného smlouvá, je to dohoda dvou
stran, pronajímatele a nájemce. Postup
sjednávání nájemného upravuje obèanský
zákoník v § 2249.
Pronajímatel vám však v souladu s jiným
paragrafem, a to § 2248 obèanského zákoníku, navrhuje dohodu o zpùsobu navyšování nájemného – inflaèní doložka znamená
dohodu o zpùsobu zvyšování nájemného.
Ve vašem pøípadì je tu velká nevýhoda
na vaší stranì pøi smlouvání o výši nájemného, a to z toho dùvodu, že máte vždy
nájemní smlouvu na dobu urèitou, tudíž
nedojde-li k dohodì o výši nájemného,
nedojde ani k uzavøení nájemní smlouvy,
dodatku nájemní smlouvy na další období.

Míra inflace podle údajù Èeského statistického úøadu:
Míra inflace
Pøi vyjadøování míry inflace pomocí indexu spotøebitelských cen jsou èasto uvádìna rùzná èísla, která, i když rozdílná,
jsou správná. Je tøeba uvést jednoznaènì
období, za které je míra inflace uvádìna,
a základ, k nìmuž se vymezené období
porovnává. Nejèastìji se používají:
Míra inflace vyjádøená pøírùstkem prùmìrného roèního indexu spotøebitelských
cen vyjadøuje procentní zmìnu prùmìrné
cenové hladiny za 12 posledních mìsícù
proti prùmìru 12 pøedchozích mìsícù.
leden 2015: 0,3 %
Datum zveøejnìní: 9. 2. 2015

Prùmìrná roèní míra inflace – jedná se
o hodnotu téhož ukazatele v prosinci daného roku.
rok 2014: 0,4 %
Míra inflace vyjádøená pøírùstkem indexu spotøebitelských cen ke stejnému
mìsíci pøedchozího roku vyjadøuje procentní zmìnu cenové hladiny ve vykazovaném mìsíci daného roku proti stejnému mìsíci pøedchozího roku.
leden 2015: 0,1 %
Datum zveøejnìní: 9. 2. 2015
V pøípadì podepsání dodatku nájemní smlouvy na další období by vám mìl
pronajímatel upøesnit, ze kterého údaje
o míøe inflace bude vycházet, k jakému
datu se bude 12 mìsícù poèítat (viz uvedené údaje a vyjádøení míry inflace shora).

Danì | Jindra Plesníková, specialistka úseku odborové politiky OS KOVO

Kdy mi vrátí pøeplatek na dani?
Podávala jsem daòové pøiznání k dani z pøíjmù fyzických osob, a to 23. 2. 2015 na rok 2014. Vznikl mi
pøeplatek na dani. Nìkde jsem èetla, že finanèní úøad má 30 dní na vrácení tohoto pøeplatku. Je duben
a já stále nemám pøeplatek na svém, úètu. Jak to?
Kvìta H., Beroun
Pøeplatek na dani se
neposílá do 30 dní od
podání daòového pøiznání. Pøeplatek vniká až

poslední den, kdy mìlo být daòové pøiznání podáno, tzn. za rok 2014 dne
1. 4. 2015. Od tohoto data má finanèní úøad 30 dní na poslání pøeplatku,

a to za podmínky, že v daòovém pøiznání bylo o zaslání pøeplatku požádáno
a tento požadavek byl podepsán.

Mladí zvou na setkání do Biskupic
Milé odboráøky, milí odboráøi,
dovolte, abych Vás pozval na sportovnì spoleèenskou akci RP Brno – Setkání
mladých kovákù v Biskupicích - Pulkovì
ve dnech 21.–22. kvìtna 2015. Nebudete sedìt. Zúèastníte se a zažijete odbory
z úplnì jiné strany. Získáte nejen cenné
odborné informace, ale setkáte se také
s odboráøi z celého kraje. Budete mít
možnost vymìnit si svoje zkušenosti, vyøádíte se pøi sportovních disciplínách, a to
vše v úžasné atmosféøe letního tábora ZO
Alstom Power. Vaše úsilí bude odmìnìno
zbrusu novým pohárem místopøedsedy
OS KOVO Jaromíra Endlichera. Akce je
urèena pøedevším pro mladé odboráøe do

35 let, ale Váš tým mùžete posílit i o zkušené pardály. Neváhej a pøidej se k nám!
Start: ètvrtek 21. 5. v 9:00!
Startovné: 200 Kè/osoba, úèast: nejlépe 5 èlenù
do týmu = 5 èlenù z každé ZO.
Program
Ètvrtek:
09:00 prezence, ubytování
10:00 – 10:30 organizaèní pùlhodinka, rozlosování disciplín
10:30 – 12:30 úvodní téma – Mgr. Grim
12:30 – 13:00 obìd
13:00 – 18:00 I. Sportovní blok
Odborový orientaèní bìh
Volejbal
II. Workshop na téma aktivní a zábavná
forma sebevzdìlávání

Vraťte se zdraví z práce!
18:00 – 18:30 veèeøe
19:30 resumé workshopu
24:00 veèerka
Pátek:
08:00 – 08:30 snídanì
09:00 – 12:00 II. Sportovní blok
Šipky, volejbal
12:30 – 13:00 obìd
13:30 – 15:00 dokonèení sportù
15:00 – 16:30 vyhodnocení a pøedání cen
17:00 veèeøe

Tìšíme se na shledanou, za organizaèní
tým Mirek Kubín
Závazné pøihlášky posílejte do 8. 5. 2015
na kovo.baumuller@gmail.com.
Kontakt: Miroslav Kubín, +420 775 992 195,
kovo.baumuller@gmail.com, ZO OS KOVO Baumüller
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Exekuce
èíhá na všechny
Staèí jediný chybný krok a máte ji za krkem. A nemusí se vždy jednat
o nezaplacený dluh. Staèí si vybrat špatného partnera nebo nájemníka.

Jednou málem dostihla i mì, a to dokonce kvùli pouhé padesátikorunì za
zapomenutou tramvajenku. Nakonec mì
tahle legrace pøišla „jen“ na 7 500 Kè
a já se od té doby nezpozdila s žádnou
platbou ani o den. Nemusíte ale dlužit ani
padesátikorunu, abyste se do podobné
šlamastyky namoèili. Kdo vás tedy mùže
pøivést do spárù exekutorù?
Manžel
Nejèastìjším pøípadem je tento: Váš
manžel udìlá za vašimi zády dluhy a vy
o nich nevíte. Že mùže pøijít exekutor do
vaší spoleèné domácnosti, je jasné, ale on
mùže pøijít i do té, která už patøí jenom
vám. Jestliže jste se mezitím spolu rozvedli, ale prokáže se, že dluh vznikl za dobu
vašeho manželství, zazvonit u vás mùžou
i deset let po rozvodu. Moje kamarádka
Ivana dodnes splácí drahé BMW, které
její muž ještì pøed ukonèením rozvodového øízení poøídil na dluh své milence. Od
roku 2014 jsou podmínky ještì pøísnìjší.
Jako manželka totiž pøejímáte zodpovìdnost i za dluhy svého muže, které nasekal pøed svatbou. Podle právì schválené
novely zákona ale musí nechat exekutoøi na úètu nezadluženého manžela celou
polovinu jeho penìz, minimálnì dvojnásobek životního minima, což je letos
6 820 Kè.

Pøítel
Když se Petra seznámila s Marcelem,
myslela, že je to láska na celý život. Marcel
se nastìhoval k ní do bytu a ona mu dovolila si u ní zaøídit trvalé bydlištì, na které
mu chodila veškerá pošta. Jednoho dne,
když pøišla z práce, ale zjistila, že její byt
navštívili exekutoøi a jí zbyly skoro holé
zdi. Pøítel se totiž zapomnìl pochlubit,
že má milionový dluh, a exekutorský úøad
rozhodnì nezajímalo, že zaøízení bytu
dlužníkovi nepatøí. Podle práva by ale
Petra pøišla o své vìci i v pøípadì, že by
pøítele do svého bytu nenahlásila. Exekutoøi si totiž nezjišťují jen adresu trvalého
nebo pøechodného bydlištì, ale i adresy,
kde se hledaná osoba fakticky zdržuje.
Staèí k tomu svìdek ze sousedství.
Nájemník
Jestli patøíte k tìm, kdo si pøivydìlávají nìjakou tu korunu pronajímáním bytu,
máme pro vás radu. Nejbezpeènìjší je pronajímat jen holé zdi, protože jinak mùžete o veškeré zaøízení pøijít. Je totiž mnoho
vychytralcù, co v pronajatém bytì nadìlají
dluhy, a exekutor se pak pøijde hojit právì
na vašem zaøízení. Jestli nebudete mít od
všeho úètenky na své jméno, které potvrdí, že se jedná o vaše vlastnictví, nemáte
mnoho šancí, jak svùj majetek ochránit.
Dokonce staèí, když nájemník nahlásí ad-

resu vašeho bytu jako doruèovací, a hned
je zadìláno na malér i do doby, kdy u vás
už dávno nebydlí.
Koupì domu nebo auta v exekuci
„Koupila jsem si ètyøi roky starý superb
a za pár mìsícù o nìj pøišla. Prý byl v soupisu exekutora, o èemž mi ale prodejce neøekl. Tak teï je i mým dlužníkem a já z nìj
vymáhám peníze, které jsem mu zaplatila,“ naletìla bývalá kolegynì. To samé se
ale mùže stát i pøi koupi domu nebo bytu.
Je-li v soupisu exekutorù, kupní smlouva je
neplatná a vy o nìj pøijdete.
Pomoc bližnímu
Za dobrotu na žebrotu tady platí doslovnì. Stát se ruèitelem nìkomu jinému než sobì se mùže hodnì nevyplatit,
o pùjèce pro nìkoho, komu kvùli jeho
insolvenci banka nepùjèí, ani nemluvì.
Nikdo vám nezaruèí, že dluh nakonec
nebudete splácet vy. Pravdìpodobnost je
dokonce vysoká.
Jak si pùjèit bezpeènì?
Jestli si chcete pùjèit peníze a snížit
riziko budoucí exekuce na minimum,
nemìl by se souèet všech splátek pøehoupnout pøes 30 % vašeho mìsíèního
pøíjmu.
pokraèováníní na str. 10
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nechat smluvnì zúžit. Nebo lze využít jiných obranných mechanismù: Proti zadlužování spoleèného jmìní manželù je pro
poctivé manžely, kteøí dluhy nevytváøejí,
zakotvena v novém obèanském zákoníku
úèinná ochrana. Jestliže se dozvíte, že si
manžel vzal úvìr proti vaší vùli, a dokonce mimo bìžné finanèní možnosti rodiny,
vyjádøete svùj nesouhlas, a to písemnì
na adresu vìøitele. Uèiòte tak okamžitì,
ideálnì ještì pøed zahájením soudního
øízení a exekuce. Váš podíl na spoleèném
jmìní manželù by tak mìl být chránìn.
Pomùže pøevod majetku na
sourozence èi na rodièe?
Pozor, to by mohlo být klasifikováno
jako trestný èin poškozování vìøitele. Vìøitel se však vždy mùže dovolat v soudním
øízení neúèinnosti takového pøevodu.
Na otázky spolupracovnice
Kováka odpovídala mluvèí Exekutorské komory Petra Báèová
Jak se bránit exekuci?
Jediné spolehlivé øešení je co nejrychleji zaplatit dluh. Neberte si ale kvùli tomu
nevýhodné èi lichváøské pùjèky. Snažte
se komunikovat s vìøitelem, ihned mu
sdìlte svou nepøíznivou finanèní situaci a navrhnìte mu splátkový kalendáø.
Øádnì si také pøebírejte korespondenci.
Vèas se tak dozvíte, že proti vám vìøitel
podal žalobu. Pøed tímto soudem se zároveò mùžete bránit, pokud po vás chce
vìøitel peníze neoprávnìnì. V exekuci se
pak mùžete bránit napø. návrhem na její
zastavení. S jeho sepsáním vám mohou
pomoci v bezplatných poradnách Exekutorské komory ÈR.
Kdy lze vyhlásit osobní bankrot?
Insolvence se provádí pøi vymáhání dluhù po osobách, které mají více vìøitelù
a jsou pøedlužené, to znamená, že jejich
majetkové možnosti k zaplacení nestaèí. Musí ale splòovat nìkolik zákonných
podmínek – napø. dluhy nesmìjí pocházet
z podnikatelské èinnosti. Žádost o povolení oddlužení se podává ke krajskému soudu. V pøípadì, že ho schválí, musíte dluhy
splatit do pìti let, a to minimálnì z 30 %.
Jinak vás èeká konkurs, tedy zpenìžení
celého majetku.
Pozn. red.: Kalkulaèku oddlužení najdete napøíklad na www.nemamdluhy.cz
nebo www.oddluzeni.net.
Lze se vyhnout exekuci rozdìlením
majetku manželù?
Do jisté míry ano. Vždy však platí, že
pokud dluh vznikl v manželství, bude
také umoøen ze spoleèného jmìní manželù. Spoleèné jmìní manželù si mùžete

rence od známých nebo jiných zákazníkù.
S koupí nemovitosti by vám mìl pomoci advokát a realitní kanceláø. Pokud jde
o nájemní smlouvu, doplòte ji o pøedávací
protokol a exekutorský èi notáøský zápis
o stavu a zaøízení bytu v dobì uzavøení
smlouvy.
Co když zdìdím dluhy po rodièích?
Lze jim uniknout?
Buïte bdìlí už pøi dìdickém øízení. Notáø v nìm vyèíslí všechny kladné i záporné
majetkové hodnoty zesnulého a vy jako
dìdic tento celek buï pøijmete, nebo odmítnete. Pøijmutí zadluženého dìdictví
dobøe zvažte. Pøevzetí pøedluženého dìdictví je však velmi nerozumné.
Co dìlat se zablokovaným úètem?
V pøípadì, že na úètu jsou peníze,
požádejte banku o jednorázové vypla-

Kdy pomùže rozvod?
Typicky v situacích, kdy jste v pozici nedlužící manželky, avšak manžel
vytváøí dluhy, které právnì spadají
do spoleèného jmìní manželù, kdy
je vztah v trvalém, hlubokém a nenapravitelném rozvratu a kdy spolu
nežijete… Právní mocí rozsudku rozvodu mùžete požádat soud èi soudního exekutora o zastavení exekuce
na svùj majetek z dùvodu dluhu
manžela.
Lze se chránit pøedmanželskou
smlouvou?
Èásteènì, rozsah spoleèného jmìní manželù si mùžete nechat upravit,
nejèastìji zúžit. Lze se tak vyhnout
neoèekávaným komplikacím. Na zúžení spoleèného jmìní se však mùžete v exekuci odvolávat jen tehdy,
pokud o nìm vìdìl vìøitel.
Co mám dìlat, když se neèekanì
dozvím o manželových dluzích?
Získejte od manžela co nejvíce informací o závazcích, které na sebe vzal, a snažte se zachránit situaci. Spojte se s vìøiteli,
domluvte se s nimi na dalším postupu.
Mùžete je také písemnì a bezodkladnì
upozornit na fakt, že máte pøedmanželskou smlouvu, že jste o manželových dluzích nevìdìla a že vznikly proti vaší vùli.
Jak se vyhnout problémùm s nepoctivým nájemníkem nebo prodejcem?
Dbejte na dùvìryhodnost a platební
schopnost osoby, s níž vstupujete do obchodního vztahu. Nahlédnìte do Centrální evidence exekucí. Náhled poøídíte
osobnì v kanceláøích Exekutorské komory ÈR nebo pøes internet za 6 až 60 korun. Podívejte se i do katastru nemovitostí, živnostenského a obchodního rejstøíku,
do insolvenèního rejstøíku a získejte refe-

cení dvojnásobku životního minima, to
je 6 820 korun. Necháváte-li si na úèet
zasílat dùchod, mzdu nebo jiný pøíjem,
domluvte si s jeho plátcem alternativní zpùsob vyplácení, napø. složenkou.
S èástkou nad rozsah vymáhané sumy
mùžete jako vlastník úètu libovolnì
disponovat.
Podle jakých pravidel mùže
exekutor postihnout plat dlužníka?
Podle zákona je váš zamìstnavatel povinen srážet vám ze mzdy na základì rozhodnutí soudu nebo soudního exekutora,
a to až do celkové výše vymáhané èástky.
Vám pak vyplatí nezabavitelnou èástku,
jejíž výše se odvíjí od poètu vyživovaných
osob.
Pozn. red.: Správný výpoèet si lze
orientaènì ovìøit na kalkulaèce na
www.ekcr.cz.
(text + foto SŠ)
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Nové posily v Komisi mladých
K hlavním úkolùm OS KOVO patøí posilování èlenské základny, a to zejména získáváním mladých lidí pro práci v odborech.
Jednou z pøevodových pák v tomto smìru je
Komise mladých. Nyní se jejími novými èleny stávají Jan Baroò, Jan Janeèek a Michael
Kloss. A to byl dùvod, proè je Kovák požádal o odpovìï na následující otázky:
1. Co vás vedlo k tomu, abyste se
stali èleny Komise mladých?
2. Na jaké formy práce s mladými
by se podle vás mìla Komise mladých
zamìøit?
Jan Baroò, 26 let.
Zaèátkem roku 2010
nastoupil do Tøineckých
železáren jako pracovník výroby Vysokých
pecí. V lednu 2013 tam
vstoupil do OS KOVO
a nyní pùsobí jako úsekový dùvìrník.
1. Poprvé jsem se setkal s Komisí mladých na setkání mladých v Louòovicích
pod Blaníkem 2014. Už pøedtím jsem
o nìjaké Komisi mladých slyšel, nicménì
jsem netušil, jakým zpùsobem funguje
a co vlastnì má na starosti. Co jsem slyšel
a co se dìlo v Louòovicích, mne zaujalo
a po této zkušenosti jsem se zaèal
o Komisi mladých více zajímat. Jsem rád,
že jsem nyní dostal nabídku stát se jejím
èlenem a pracovat v ní.
2. Po vlastní zkušenosti si myslím, že by
se Komise mladých mìla zamìøit na poøádání spoleèenských, sportovnì vzdìlávacích akcí typu Louòovice. Na mì to velice
kladnì zapùsobilo, dozvìdìl jsem se øadu

vìcí o práci a problémech mladých spøíznìných zamìstnancù z ostatních firem z ÈR
i zahranièí. Vycházím tudíž z toho, že by to
mohlo mít úspìch i u ostatních mladých.
Další urèitì dùležitou èinností je poøádání pøednášek o práci odborù, a to již na
støedních školách. Já sám jsem se dovìdìl
o fungování odborù teprve po urèité dobì
v zamìstnání, což je podle mne chyba.
Jan Janeèek, 26 let.
Už 7 let v praxi: analytik
výroby ve firmì Continental, technik BOZP od
roku 2013. V oborech od
roku 2012, v dubnu 2012
zvolen místopøedsedou
ZO OS KOVO Brandýs.
1. O vstup do Komise mladých jsem
se zaèal ucházet minulý rok. Komisi jsem
objevil na webových stránkách OS KOVO.
Zajímalo mne, jak odbory fungují i v jiných
krajích, a øíkal jsem si, že Komise mladých
je asi nejlepší nástroj, jak si vymìnit zkušenosti s mladými kolegy z rùzných krajù
republiky. Je zde i velká výhoda, že setkání mladých se zúèastní i nejvyšší funkcionáøi OS KOVO, kteøí nám poskytují svou
pomoc a zkušenosti pøi øešení rùzných
a èasto nelehkých situací v našich základních organizacích.
2. Komise mladých by se mìla zamìøit hlavnì na pøednášky a vzdìlávání
mladých funkcionáøù. Bez prùbìžného
vzdìlávání mladých nemùžeme poèítat
s úspìchy na poli kolektivního vyjednávání a s kvalitní prací odborù v budoucnu.
Zkušení kolegové, kteøí dávají odborùm
tváø dnes, tu bohužel nebudou napoøád,

a proto je doplnìní o mladou generaci velice dùležité. A od koho jiného se máme
my mladí uèit než právì od našich starších
a zkušených kolegù.
Michael Kloss, 24 let.
Pracuje od roku 2012 jako operátor v COMMSCOPE
CZECH REPUBLIC v Brnì-Modøicích, v odborech
je rok, s Komisí mladých
spolupracuje pùl roku.
1. K èlenství v Komisi
mladých mì vedlo to, že se mohu podílet
na èinnostech mladých odboráøù a tím získávat cenné zkušenosti, které mohu šíøit
dál. Jak lépe získávat nové èleny a poznávat, jak to funguje v jiných krajích. Mìl jsem
už také možnost zúèastnit se konference
KS OS KOVO JMK a byl jsem pøekvapen
a potìšen, jak to probíhalo. Vystoupil jsem
na ní s pøíspìvkem za Komisi mladých. Byl
jsem nervózní, ale myslím, že jsem to zvládl. Urèitì se zúèastním dalších podobných
akcí, abych získával další zkušenosti.
2. Komise mladých by se mìla zamìøit hlavnì na povìdomí mladých lidí o odborech, a to formou spoleèenských akcí,
jako jsou Setkání mladých, kde se spojí
sport a pøednášky èi semináøe. Poté také
informovanost ve školách o èinnostech
odborù apod.
Tolik odpovìdi nových èlenù Komise
mladých. Všem tøem kolegùm pøejeme,
aby se jim jejich práce daøila a úspìšnì
tak oslovovali i ty mladé, kteøí ještì v odborech nejsou.
Pøipravil: fav

TPCA Kolín: stávková pohotovost trvá
Zástupci odborových organizací, pùsobících v TPCA v Kolínì, oznámili vedení
firmy již v pátek 20. 3. 2015 vyhlášení stávkové pohotovosti. Tímto krokem
se rozhodli podpoøit zejména probíhající kolektivní vyjednávání.
Od té doby stále probíhají složitá vyjednávání, a jak nám do uzávìrky Kováka sdìlil Ivo Navalaný, pøedseda odborové organizace KOVO pùsobící v TPCA,
budou jistì probíhat i v následujících
dnech.
Kromì navýšení mezd zhruba o 1 340 korun je pøedmìtem jednání i návrh firmy
zavést tzv. konto pracovní doby. Což znamená, že by pracovní doba byla variabilní
podle požadavkù výroby. Odbory to vnímají jako velký zásah do života lidí. Vedle
toho firma vytváøí i obrovský tlak na snižování nákladù.

Èeská národní banka i odbory se
shodují: Mzdy zamìstnancù nerostou
tak rychle, jak by mohly.
Odboráøi v TPCA nejsou jediní, kteøí
chtìjí spravedlivìjší podíl na hospodáøském výsledku svých firem. Že mzdy zamìstnancù nerostou tak rychle, jak by
mohly, si myslí i Èeská národní banka.
Ta se obává, že když lidé letos nedostanou
výraznìji pøidáno, nebudou tolik utrácet.
Což uškodí èeskému hospodáøství.
„Èeská ekonomika si dnes mùže rychlejší rùst mezd dovolit,“ prohlásil èlen
bankovní rady ÈNB Jiøí Rusnok.

V japonsko-francouzské automobilce TPCA pracuje asi 3 000 lidí, pøed
nìkolika týdny oslavila 10 let sériové výroby. TPCA loni v kvìtnu zahájila sériovou výrobu nové generace vozù Toyota
Aygo, Peugeot 108 a Citroën C1. Letos
vyrobí pøibližnì 220 tisíc aut, což je zhruba o 10 procent ménì, než pøedpokládala. Stovky agenturních zamìstnancù,
které firma loni pøijala, musely již proto
opustit závod. Loni automobilka prodala
(ev+red)
na 203 tisíc vozù.
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Správné znìní tajenky z èísla 6: Pøíjemné Velikonoce pøeje redakce vašeho Kováka. Správnì luštil a štìstí pøi losování mìl Julius
Vašut z Rožnova pod Radhoštìm. Blahopøejeme! Dostane výhru od vydavatelství Enigma, které pøipravuje naši køížovku. Je také
vydavatelem èasopisu Køížovky pro každého (28. dubna). Na tajenku z tohoto èísla èekáme do 13. kvìtna na doruèovací adrese
redakce nebo na e-mailu: novakova.miloslava@cmkos.cz.

