
V kongresovém centru pražského ho-
telu Olšanka se 2. èervna konala národ-
ní konference na téma „Sociální dialog 
v automobilovém prùmyslu zemí støední 
a východní Evropy“. Poøádal ji v rámci 
projektu zemí Vídeòského memoranda 
AUTOglobal OS KOVO. Vedle úèastníkù 
z poøadatelské zemì (tìmi byli zejména 
èlenové sekce automobilového prùmyslu 

OS KOVO) se jí zúèastnili i hosté z Nìmec-
ka, Rakouska, Slovenska a Maïarska. Šlo 
o jednu z nevýznamnìjších akcí v rámci 
automobilového prùmyslu u nás. Program 
konference se dotýkal celé øady aspektù 
tohoto dùležitého odvìtví, které se vý-
znamnou mìrou podílí na tvorbì hrubého 
národního produktu a je jedním z hlav-
ních hnacích motorù našeho prùmyslu. To 

potvrdilo zejména vystoupení Ing. Antonína
Šípka, øeditele sekretariátu zamìstnava-
telského sdružení AutoSAP. Mimo jiné 
z nìho vyplynulo, že branže po odeznì-
ní hospodáøské krize v posledních letech 
zaznamenává významný rùst. Loni bylo 
v ÈR napøíklad vyrobeno 1 244 506 osob-
ních automobilù, což pøedstavuje nej-
vyšší poèet v historii.

V jihomoravském Znojmì se ve dnech 
11. a 12. èervna uskuteènilo spoleèné 
zasedání vedení kováckých odborù z ÈR 
a SR. Hlavní náplní jednání èlenù pøedsed-
nictev OS KOVO a OZ KOVO (naposled se 
nìco podobného uskuteènilo pøed 11 lety) 
byla informace k situaci v obou zemích 
a výmìna zkušeností k tématùm, která 
odborové svazy aktuálnì øeší. Už z úvod-
ních vystoupení obou pøedsedù Jaroslava 
Souèka a Emila Machyny bylo zøejmé, že 
problémy jsou velmi podobné a oba sva-
zy si v øadì vìcí mohou vzájemnì pomá-
hat. Probírala se taková témata, jako jsou 
podmínky pro zastupování zamìstnan-

cù, agenturní zamìstnávání, 
úpravy stanov s cílem dalšího 
zefektivnìní práce, a øada dal-
ších otázek, jako jsou BOZP, 
zastoupení odborù v dozor-
èích radách akciových spoleè-
ností s úèastí státu èi vìková 
hranice pro odchod do dùcho-
du. Zaznìla øada informací, 
které mohou pomoci v odbo-
ráøské práci na obou stranách 
hranice. S velkým zájmem se 
tak setkaly slovenské zkušenos-
ti týkající se centrální evidence, posilování 
územních organizací svazu èi další profe-

sionalizace práce odborových funkcionáøù. 
Inspirovaly rovnìž úpravy, které se na Slo-
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spoleènì uctili památku obìtí

Dr. Ing. Karel Luòáèek na konferenci hovoøil o tom, co pøinese digitalizace, 
alternativní pohony a to, že auta budou stále chytøejši a budou nahrazovat øidièe



Smutná zpráva
S hlubokým zármutkem oznamujeme, že dne 30. 5. 2015 zemøel ve 

vìku 61 let náhle pøedseda odborové organizace a èlen dozorèí rady 
MINERVY BOSKOVICE, a.s., 

pan Jiøí Bartoš. 

S podnikem Minerva byl spjat celý svùj život od vyuèení do souèasnosti.
Funkci pøedsedy ZO OS KOVO zastával Jiøí Bartoš od roku 2003. 

Jako pøedseda odborové organizace OS KOVO hájil zájmy pracovníkù 
a jako èlen dozorèí rady se vždy snažil najít pøijatelné øešení jak pro 
vedení podniku, tak pro zamìstnance. Roky pùsobil v elektrotechnické 
sekci. Byl jedním z tìch, kteøí stáli u zrodu tradièního setkávání mladých 
kovákù jihomoravského KS OS KOVO v Biskupicích.

Práce pro odbory ho naplòovala. Bylo pro nìj dùležité vidìt za sebou výsledky své práce. 

Èest jeho památce.

místopøedseda OS KOVO Jaromír Endlicher

Ke kondolenci se pøipojili i spolupracovníci z Minervy Boskovice: „Po dlouhá léta byl naším 
výborným kolegou. Pro svoji empatickou povahu a vysoké sociální cítìní umìl poradit, pomoci, 
povzbudit. Pøi jednáních s lidmi byl vždy vstøícný, pøi konfl iktních situacích jednal vždy klidnì, 
rozvážnì. Znali jsme jej jako èlovìka, na kterého bylo vždy naprosté spolehnutí. Budeme jej 
postrádat, budou nám chybìt jeho dlouholeté zkušenosti, bude nám chybìt i jako èlovìk…“ praví 
se mimo jiné v jejich dopisu, který byl zaslán redakci.

Aby bylo více technických 
odborníkù
Zajistit více kvalifi kovaných, technicky 
vzdìlaných absolventù škol pro obory 
elektrotechniky a energetiky je cílem tøetí 
tzv. sektorové dohody, kterou 8. èervna po-
depsal jihoèeský hejtman Jiøí Zimola. Dohodu 
signoval i pøedseda Regionální rady odboro-
vých svazù Èeskomoravské konfederace odbo-
rových svazù Jihoèeského kraje Petr Janoušek
a zástupci Jihoèeské hospodáøské komory, 
Svazu prùmyslu a dopravy ÈR, Krajské poboè-
ky úøadu práce.
Pøedchozí dvì dohody byly orientovány na 
oblasti strojírenství a keramiky, kde je situace 
se vzdìlanými techniky také neuspokojivá. 
Kraj se již nyní dle hejtmana Zimoly snaží dr-
žet proporce následujícím zpùsobem – zhruba 
20 % humanitní obory, 40 % maturitní støe-
doškolské vzdìlávání a 40 % odborné vzdìlá-
vání uèòovské.
Kraj doposud uvolnil na motivaèní stipendia 
pro žáky 11 milionù v období od školního 
roku 2010/2011. (red+ev)

vensku podaøilo prosadit pøi regulování 
agenturního zamìstnávání èi pøi zastu-
pování zamìstnancù. Do novely Zákoní-
ku práce se na Slovensku nyní podaøilo 
dostat ustanovení, která jasnì stanovují 
minima pøi zastupování zamìstnancù. 
Napøíklad to (§ 240 slovenského ZP), 
že zamìstnavatel musí ze zákona 
poskytnout na zastupování jednoho 
zamìstnance ve fi rmì (nejenom èle-
na odborù) a zaplatit 15 minut práce 
mìsíènì. Slovenskou stranu zaujaly 
informace o nové formì pùsobení 
OS KOVO v podobì uskupení èlenù, 
která pùsobí s pomocí regionálních 
pracovišť svazu. Zaujaly i informace 
o snahách vytvoøit centrální evidenci èlenù 
a zavést legitimace pro èleny OS KOVO. 
Protože Slováci už na tom také pracují a le-
gitimace už zavedli, existuje i zde možnost 

spolupráce. Se zájmem byly také vyslech-
nuty informace k vývoji uvnitø slovenské 
konfederace KOZ, k nové náborové kam-
pani OZ KOVO a o tom, že slovenští kováci 
pøipravují své slouèení se dvìma dalšími 
odborovými svazy. 

Místopøedsedkynì OZ 
KOVO JUDr. Monika 
Benedeková Kováku 
ke spoleènému zasedá-
ní øekla: „Celá disku-
se ukázala, že se stále 
máme èím inspirovat. 
Jednou je na tom i le-
gislativnì lépe jedna 
strana, jindy ta druhá. 

A tím, že mezi sebou nemáme jazykovou 
bariéru a máme i dlouholeté pøátelské 
vztahy, tak jsou tato setkání obrovským 
pøínosem. Bylo mi velmi líto, když k nim 

urèitý èas nedocházelo. Budu proto velmi 
ráda, pokud se znovu obnoví a budou se 
opìt pravidelnì konat. Máme o èem dis-
kutovat. O politickém vývoji, vlivu odborù 
na politiku, o situaci v odborech samot-
ných, tøeba o tom, co dìlat pro posilování 
èlenské základny. Témat máme neskuteè-
nì mnoho a i naše problémy jsou velmi 
podobné, takže si v mnohém mùžeme 
pomoci. A to ať už tím, že si ukážeme, 
co se jednomu nebo druhému podaøilo, 
nebo si vymìníme názory na to, co se 
zatím nedaøí.“

V tomto duchu se neslo celé setkání ve 
Znojmì. Existuje skuteènì celá øada vìcí, 
kde lze spoleènì hledat øešení. S potles-
kem byla pøijata slova pøedsedy OZ KOVO 
Emila Machyny, že pøíští spoleèné zasedá-
ní by se mìlo uskuteènit ve slovenských 
Topolèiankách.  (text a foto: fav)

Spoleènost Manpower Èeská republika, 
která se zabývá zprostøedkováním práce, zveøejni-
la 9. èervna svoji pøedpovìï vývoje na trhu práce 
ve tøetím ètvrtletí roku 2015. Jde o jediný takový 
výhledový prùzkum u nás. Reprezentativní vzorek 
750 zamìstnavatelù v nìm odpovídá na otázku, 
jakou zmìnu na trhu práce jejich fi rmy oèekávají 

v porovnání s aktuálním ètvrtletím. Výsledky jsou 
velmi povzbudivé, pøedpokládají pro tøetí ètvrtletí 
hodnotu +7 %, což po sezonním oèistìní pøed-
stavuje èistý rùst o 4 %.  Øeditelka spoleènosti 
Jaroslava Rezlerová k nim na tiskové konferenci 
uvedla: „Na trhu práce pozorujeme skuteènou 
euforii a nevídané oživení, které pøipomíná roky 
2006–2008, než vypukla ekonomická krize. 
Trh se promìnil ve prospìch uchazeèù o práci. 
Poptávka výraznì pøevyšuje nabídku pracovníkù 
a ve velkých mìstech a prùmyslových zónách 
hlásí fi rmy jejich kritický nedostatek.“ Hlavním 
tahounem oživení je podle Rezlerové automobi-
lový sektor, který vytváøí nová místa nejen v au-
tomobilkách, ale i u subdodavatelských fi rem. 
Zvýšená poptávka po zamìstnancích ovšem pla-
tí prakticky ve všech odvìtvích. Nová situace na 
trhu nutí zamìstnavatele k novým pøístupùm. 
Musí pøehodnocovat odmìòovací schémata 
a zlepšovat nabídku benefi tù, jinak organizovat 
své provozy, organizovat nábory ve vzdálených 
regionech nebo dokonce v zahranièí. 

Øeditelka Rezlerová v souvislosti s odmìnami za 
práci kriticky zmínila skuteènost, že souèasné mi-
nimální mzdy vzhledem k nastavené výši rùzných 

státních podpor a dotací málo motivují ke vstupu 
do zamìstnání. Nedostatek zamìstnancù v nì-
kterých oborech, a to zejména tìch dìlnických, 
je podle ní dán rovnìž nevhodnou strukturou 
vzdìlávacího systému, který bez ohledu na po-
tøeby trhu práce upøednostòuje humanitní obory.

Aèkoli trh práce se nyní vyvíjí k lepšímu, øada 
již latentních problémù pøetrvává. Ať už jde o od-
mìny za práci, uèòovské školství èi disproporce 
mezi regiony v ÈR. V nìkolika z nich i vzhledem 
ke struktuøe obyvatelstva trvá vysoká nezamìst-
nanost a její pøekonání zùstává velkou výzvou pro 
stát i celou spoleènost.  (text a foto: fav)
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Na trhu práce roste optimismus

Generální øeditelka ManpowerGroup Mgr. Jaroslava 
Rezlerová a Ing. Jiøí Halbrštát, marketinkový manažer
ManpowerGroup, bìhem prezentace výsledkù výzkumu



O 7 % v roce 1914 vzrostla i výroba ná-
kladních aut. Poètem 118 vyrobených 
osobních automobilù na tisíc obyvatel se 
Èeská republika øadí na druhé místo ve 
svìtì. Úspìšnost odvìtví dokumentuje 
rovnìž údaj, že loni v nìm vzrostl poèet 
zamìstnancù o 3,3 %. Z produkce na-
šeho automobilového prùmyslu pøitom 
zhruba 85 % smìøuje na export. Také dal-
ší vyhlídky odvìtví jsou podle Ing. Šípka
slibné. Za první 4 mìsíce letošního roku 
výroba vzrostla o 6,5 % a vypadá to tak, 
že letos by výroba i export mohly ce-
loroènì narùst o 4–6 %. Samozøejmì, 
že úmìrnì s tím porostou i tržby. Odbo-
ráøi z automobilek i ze subdodavatelských 
fi rem to v diskusi kvitovali komentáøi, že 
pozitiva bude tøeba zhodnotit i pøi vy-
jednávání o mzdách. Nárùst mez v au-
tomobilovém prùmyslu se totiž celkovì 
pohyboval kolem 2,5 %. U prùmìrné 

mzdy v automobilovém prùmyslu je dnes 
údaj 31 867 Kè mìsíènì, což je zhruba 
o 24 % více, než kolik èiní prùmìrná 
mzda v ÈR. U dìlnických profesí v auto-
mobilovém prùmyslu ale srovnání vypa-
dá už ponìkud hùøe. Aèkoli úspìšnost 
odvìtví se v posledních letech vzhledem 
k rùstu produktivity práce znaènì zvýši-
la, prùmìrné platy v dìlnických profesích 
jsou 26 284 Kè, což se prakticky rovná 
celkovému celostátnímu prùmìru. 

Na otázku Kováka, v èem vidí význam 
a pøínos své úèasti na odboráøi zorgani-
zované konferenci k automobilovému 
prùmyslu, Ing. Antonín Šípek odpovìdìl: 
„Pro nás je to samozøejmì možnost øíci 

druhé stranì, 
to znamená za-
m ì s t n a n c ù m , 
jak situaci v auto-
mobilovém prù-
myslu hodnotíme 
my. Proto jsem 
tady také promítal 
i rùzné diagramy, 
jak je to se mzda-

mi, jak je to s pøidanou hodnotou èi jak 
je to s tržbami. V souèasné dobì to vypa-
dá velice pozitivnì a myslím, že tohle by 
samozøejmì mìli zamìstnanci také vìdìt. 
Je to nìco podobného, jako když jsme je 
informovali v dobì krize, kdy jsme uvá-
dìli, že situace je velice vážná. Nakonec 
jsme tehdy i na základì tohoto dialogu 
došli k oboustranné dohodì, že více než 
o zvyšování mezd je to o udržování zamìst-
nanosti. Proè tedy dnes druhou stranu

neinformovat o tom, že situace se zlep-
šila… Konferenci vnímám jako dùležité
fórum vzájemné výmìny informací. 
Máme mezi sebou dnes už taky i vzájem-
né osobní kontakty, takže je to urèitì do 
jisté míry i spoleèenská akce, která má 
samozøejmì svùj ekonomický význam. 
Pro nás úèast na konferenci znamená 
tedy urèitì plus a doufám, že to samé 
platí i pro druhou stranu.“

O nových trendech v automobilovém 
prùmyslu na konferenci hovoøil øeditel
a jednatel spoleènosti MECAS ESI 
Dr. Ing Karel Luòáèek. Skuteèností je, 
že i toto odvìtví vstupuje do tzv. 4. prùmy-
slové revoluce, která pøinese øadu zmìn ať 

už do výroby, tak i do podoby fi nálního 
produktu. Kromì požadavku na snižová-
ní spotøeby tu budou hrát znaènou roli 

i alternativní pohony èi digitalizace vý-
roby i samotného vozidla. Automobily 
budou nejen úspornìjší, ale také stále 
chytøejší, jejich vybavení bude zvyšovat 
nejen pohodlí øidièe, ale v mnohém 
nahradí èi doplní jeho schopnosti. Už 
dnes to ukazují rùzné systémy, pomá-
hající tøeba pøi parkování. Pozornost 
úèastníkù konference vzbudil názor 
ing. Luòáèka, že masovou výrobu 
elektromobilù u nás považuje už za 
otázku následujících zhruba pìti let, 
a také informace, že o možné vý-
robní kapacity u nás jeví zájem ta-
koví producenti elektromobilù, jako 
jsou Tesla, BMW èi Jaguar.

Spoleènost MECAS ESI pro 
úèastníky pøipravila rovnìž velmi 
zajímavou ukázku pronikání vir-
tuální reality do výroby. 

Klíèovou náplní konference 
byla zejména odboráøská téma-
ta. K nim patøila vedle vyhod-
nocení plnìní rezoluce z norim-
berské konference AUTOglobal 
také informace zástupce ber-
línského centra sociálních vìd 
Axela Schrödera k projektu 
o pracovních a zamìstnanec-

kých standardech v Nìmecku a výcho-
doevropských státech. Potøebu spoleè-
ných minimálních sociálních standardù 
v automobilovém prùmyslu ve svém 
vystoupení zdùraznil i moderátor kon-
ference, místopøedseda OS KOVO Libor 
Dvoøák. Uvedl, že jejich vytvoøení je dù-
ležité pro zachování sociálního smíru, 
a pøedstavuje tudíž pro odbory velkou 
výzvu. Není proto žádnou náhodou, 
že podstatnou èást jednání tvoøily referá-
ty a panelová diskuse na téma agenturní 
práce v automobilovém prùmyslu. Úèast-
nící konference si vymìnili informace k si-
tuaci v Rakousku, Maïarsku, ÈR a na Slo-
vensku. Všechny pøíspìvky se shodovaly 

pokraèování na str. 4

pokraèování ze str. 1

Zaznamenáno | 15. èervna | KOVÁK èíslo 11 /2015 | 3

Bìhem ukázky virtuální reality ve výrobì mohli úèastníci po nasazení 3D brýlí sledovat, 
jak se mùže uplatnit napø. pøi montáži souèástek. Bez hrozby, že se nìco poškodí, si mohou 
operátoøi ve virtuální realitì nacvièit „správné grify“, jak usadit nìkterou souèástku…

Ing. Antonín Šípek

Úèastníky konference pozdravil
i pøedseda OS KOVO Jaroslav Souèek



V sobotu 30. kvìtna vyrazili èlenové ZO OS KOVO WITTE Nejdek se svými dìtmi na Dìtský den, poøádaný 
na Horním Hradì nedaleko Stráže nad Ohøí. Pro dìti bylo pøipraveno 13 stanovišť, kde se mohly zúèastnit 
rùzných soutìží, a to vèetnì støelby z luku. Za úspìšnou úèast dìti získávaly drobné odmìny. Všichni úèastníci 
oslavy Dìtského dne si mohli prohlédnout právì opravovaný hrad, kterým znìla dobová hudba. Na všechny 
se samozøejmì dostalo také obèerstvení, které pøipravila fi rma CANTINA-CAFÉ NOSTRESS. Pøes drobný roz-
mar poèasí se celý den skvìle vydaøil a po celou dobu panovala úžasná atmosféra. Podìkování za skvìlou 
akci patøí nejen poøadatelùm z Horního Hradu, ale i organizaènímu týmu ze ZO. (text a foto: lg)

Setkání hejtmana Plzeòského kraje 
Václava Šlajse se èleny Rady krajského 
sdružení OS KOVO Plzeòského kraje 
se uskuteènilo dne 29. 5. 2015. Hejtman 

úèastníky setkání seznámil s problemati-
kou kraje, podal informace o podpoøe pøi 
vytváøení nových pracovních míst. Zástup-
ci odborù informovali o situaci ve fi rmách 
se zamìøením na ekonomické výsledky 
a jejich odraz ve vývoji mezd zamìstnancù. 
Pozornost byla vìnována i chování zahra-
nièních zamìstnavatelù k zamìstnancùm, 
zejména ve vztahu k pøesèasové práci 
a dodržování pøedpisù upravujících pra-
covní dobu. Hlavním tématem bylo agen-
turní zamìstnávání a zkušenosti odborù 

s „nekalými“ praktikami nìkterých pra-
covních agentur. Na modelovém pøíkla-
du bylo prezentováno, jakým zpùsobem 
mùže docházet k okrádání státu tím, 

že nìkteré agentury vyplácí èást 
mzdy svých zamìstnancù tzv. na 
ruku formou cestovních náhrad 
nebo rùzných dalších pøíspìv-
kù. Dle dohody obou stran se 
podobná setkání budou opako-
vat, protože vzájemné informa-
ce jsou pro obì strany užiteèné 
a pomohou øešit problémy 
Plzeòského kraje. 

Regionální sektorová 
dohoda pro Plzeòský kraj

Hejtman Plzeòského kraje 
Václav Šlajs také podepsal dne 3. 6. 2015 
za úèasti partnerù z øad významných za-
mìstnavatelù, institucí a škol Regionální 
sektorovou dohodu pro Plzeòský kraj 
v oblasti plastikáøského prùmyslu. 

Spolu s ním dohodu stvrdili svým pod-
pisem také generální øeditelka Svazu 
prùmyslu a dopravy ÈR Dagmar Kuchto-
vá, øeditel krajské poboèky Úøadu práce 
ÈR v Plzni Zdenìk Novotný, pøedseda 
pøedstavenstva Regionální hospodáøské 
komory Plzeòského kraje Jan Michálek 
a pøedseda Regionální rady odborových 
svazù Èeskomoravské konfederace od-
borových svazù Plzeòského kraje Jindøich 
Brabec (který je i zmocnìncem Krajského 

sdružení OS KOVO Plzeòského a Karlo-
varského kraje).

Hlavním cílem regionální sektorové 
dohody je zajistit do budoucna dostatek 
kvalifi kovaných lidských zdrojù vstupují-
cích do oboru plastikáøství. Plzeòský kraj 
totiž v posledních letech zaznamenává 
nedostatek zájemcù o oblast technické-
ho vzdìlání. Tento problém se týká všech 
stupòù vzdìlání, ať se jedná o studium vy-
sokých škol, støedních škol nebo støedních 
odborných uèilišť. Oblast zpracovávání 
plastù je pøitom pro Plzeòský kraj dlou-
hodobì perspektivní. Nedostatek vhod-
ných absolventù v oboru plastikáøství má 
ovšem nepøíznivý vliv na rozvoj fi rem za-
mìøených na výrobu a zpracování plastù
v Plzeòském kraji. Spoleènosti bojují s ne-
dostatkem kvalifi kovaných odborníkù 
a oèekává se, že situace se v dalších le-
tech ještì zhorší, neboť mnoho odborníkù 
v tomto oboru je v pøeddùchodovém vìku 
a bude složité najít za tuto kvalifi kovanou 
pracovní sílu náhradu mezi absolventy. 

Dùvodem pro tvorbu regionální sek-
torové dohody je mimo jiné také fakt, 
že zamìstnavatelé jsou ochotni nabírat 
zamìstnance, ale potýkají se s plnou za-
mìstnaností v tìchto profesích, a z prù-
zkumu realizovaného pøed pøípravou do-
hody vyplynulo, že øada zamìstnavatelù 
má zájem podílet se na její tvorbì a tím 
zmìnit stávající neutìšenou situaci.

(text + foto: VŠ + red)

v tom, že zneužívání agenturní práce, ne-
respektování požadavku stejných odmìn 
za stejnou práci pøedstavuje nebezpeèí, 
a je proto potøeba vytvoøit taková pravi-
dla, která zaruèí, aby se tak nemohlo dít. 
O tom, jak v tomto smìru vypadá situa- 

ce v ÈR, úèastníky informovala kolegy-
nì Alena Paukrtová. Uvedla, že i když se 
koneènì pøipravují pozitivní zmìny, ještì 
stále nesplòují to, co by si pøály odbory. 
Mimoøádnì zaujalo vystoupení zástup-
ce slovenského OZ KOVO JUDr. Marka 

Švece, který informoval o legislativních 
krocích, které se v tomto smìru podaøilo 
prosadit v SR. Jak zaznìlo v diskusi, slo-
venská opatøení by mohla posloužit za 
vzor i v dalších státech Vídeòského me-
moranda, vèetnì ÈR. (text a foto: fav)
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Rada krajského sdružení u plzeòského hejtmana 

WITTE N jd k ý i dìt i Dìt ký d øád ýV

Setkání èlenù Rady krajského sdružení OS KOVO Plzeòské-
ho kraje s hejtmanem Plzeòského kraje Václavem Šlajsem 
(na snímku v popøedí vlevo), pøítomen byl i zmocnìnec 
Krajského sdružení OS KOVO Plzeòského a Karlovarského 
kraje Jindøich Brabec (na snímku v popøedí vpravo)

Oslava Dne dìtí se vydaøila
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V Praze a ve Støedo-
èeském kraji, tak jako 
asi v ostatních regio-
nech, se nadále zabý-
váme øešením otázek 
spojených s odezníva-
jící ekonomickou kri-
zí. Zamìstnavatelé øeší 
mnohdy problémy bez 

ohledu na zákoník práce, a nìkdy dokon-
ce v rozporu se zákoníkem práce. Regio-
nální pracovištì se snaží pomáhat vedle
tìchto problémù i v pøípadech mimo 
oblast pracovního práva, napø. dotazù 
ohlednì postupu u rozvodového øízení, 
exekucí, a také provádìjí kontroly hospo-
daøení ZO OS KOVO.

S èím se potýkají ZO spadající 
pod RP Praha a Støedoèeský kraj?

V roce 2014 jsme vás informovali 
o nepøíjemných situacích, kdy nìkteøí 
pøedsedové výborù základních organizací 
si pletou hospodaøení organizace s penìž-
ním ústavem a „pùjèují si peníze“ bez 
vìdomí ostatních èlenù výboru s úmyslem 
si tyto peníze ponechat bez dalšího. 

I v letošním roce pøi kontrole hospoda-
øení zjistila hospodáøka RP chybnì vede-
né úèetnictví v jedné základní organizaci 
a v této souvislosti chybìlo v pokladnì 
znaèné množství penìz.     

Pracovníci RP proto navštìvují èleny 
výboru v sídle jejich fi rmy a pomáhají jim 
tyto nepøíjemné záležitosti øešit.

V souèasné dobì intenzivnì pomáhají, 
a to již více jak pùl roku, jedné základní
organizaci ve Støedoèeském kraji øešit
problém nevyplácení mezd ve stanove-
ném termínu, kdy zamìstnavatel vyplá-
cel mzdy napø. i s mìsíèním zpoždìním, 
nehradil za zamìstnance zdravotní a so-
ciální pojištìní, a to pøesto, že na výplat-
ních páskách byly tyto platby vyúètovány. 

Tìm zamìstnancùm, kteøí byli v dùsled-
ku tohoto zpoždìní v prodlení se splát-
kami hypotéky u penìžních ústavù a byly 
jim pøedepsány úroky z prodlení, vyjednal 
výbor ZO, že zamìstnavatel jim tyto úroky 
proplatil.  

Rovnìž tak bylo zjištìno, že zamìstna-
vatel neplní ujednání z kolektivní smlou-
vy, pokud jde o pøíspìvek zamìstnancùm 
k dùchodovému pøipojištìní, kdy se za-
mìstnavatel zavázal platit za zamìstnan-
ce 500 Kè.

Naše praktická pomoc spoèívá v tom, 
že osobnì navštìvujeme pøedsedu ZO 
a pomáháme s písemnými výzvami za-

mìstnavateli ohlednì doplacení všech 
dlužných plateb se stanovením termínu 
a zamìstnavatel na základì tìchto výzev 
závazky splnil.  
 
Co øeší v organizacích?   

Pokud jde o problémy, které øeší jednot-
livé odborové organizace, tak napø. situa-
ce, kdy se zamìstnavatelé snaží pøekážky 
v práci na jejich stranì vyøešit naøízením 
èerpání dovolené a nìkdy i hromadné 
dovolené na jeden den namísto postupu 
podle  ust. § 208 ZP. K tomu však základní 
organizace souhlas zpravidla nedávají.

Nadále v mnohých organizacích trvá 
problém proplácení náhrady mzdy za lé-
kaøské ošetøení, kdy zamìstnavatel uzná-
vá napø. pouze 2 hodiny, a to bez ohledu 
na naøízení 590/2006 Sb.  

V rámci stálých aktivit RP, mezi nìž patøí 
i provádìní kontrol BOZP v organizacích 
OS KOVO regionu Praha a Støedoèeský 
kraj, bylo v roce 2014 provedeno spe-
cialistou BOZP celkem 38 kontrol BOZP
u  urèených zamìstnavatelských subjektù 
v dohodì s pøíslušnou ZO OS KOVO. 

Z výše uvedeného poètu 38 kontrol 
BOZP  probìhlo 12 kontrol v regionu Pra-
ha a dalších 26 kontrol v regionu Støedo-
èeský kraj.

Pøevážná vìtšina uvedených kontrol-
ních akcí se uskuteènila v rámci zpraco-
vaného plánu kontrol BOZP na rok 2014, 
který byl pøedem projednán na konferen-
cích pøíslušných KS.

V nìkterých odùvodnìných pøípadech 
došlo ke zmìnì plánovaného termínu 
nebo k odložení vlastní kontroly. Hlavními 
dùvody pro zmìnu termínu byly provoz-
ní problémy v kontrolovaných subjektech 
nebo kolize termínù. Ze strany zamìstna-

vatelù nebyly pøi organizaci a provádìní 
kontrol BOZP zaznamenány žádné nega-
tivní èi odmítavé postoje. V øadì pøípadù 
jsou kontroly BOZP pøijímány jako podnìt 
ke zkvalitnìní podmínek BOZP v provìøo-
vané fi rmì.

Nejèastìjší zjišťované nedostatky a pro-
blémy pøi kontrolách BOZP jsou ve vìtši-
nì fi rem podobné. Zde je možné zmínit 
napø.:

  zastavìné, nerovné, poškozené 
a neoznaèené komunikace,

  nedostateèný úklid pracovišť a sani-
tárních zaøízení vèetnì jejich údržby,

  chybìjící bezpeènostní znaèky 
a oznaèení,

  nedostateènì oznaèené a vybavené 
lékárnièky první pomoci,

  zastavìný pøístup k hlavním vypína-
èùm a hasicím pøístrojùm,

  nevyznaèenou nosnost podlah ve 
skladech a další.

V minulém roce probìhla šetøení dvou 
závažných pracovních úrazù, z toho jed-
noho se smrtelnými následky. V obou 
zmínìných pøípadech specialista BOZP 
regionálního pracovištì spolupracoval se 
zástupci dotèených základních organizací 
OS KOVO a poskytoval potøebné odborné 
informace.

Poradenská a informaèní èinnost RP
Nedílnou souèástí aktivit regionálního 

pracovištì v oblasti BOZP byla i pora-
denská a metodická pomoc základním 
organizacím nebo jednotlivým èlenùm. 
Nejèastìjší dotazy se týkaly pøedevším 
otázek zajištìní podmínek ochrany zdraví 
pøi práci, zejména se jednalo o oblast mik-
roklimatických podmínek pøi práci v teple 
(v letních vedrech), prostorových poža-

Co se dìje v Praze a Støedoèeském kraji
Okénko do regionu | PhDr. Milan Fiala, vedoucí RP Praha a Støedoèeský kraj

Budova, kde ve 3. patøe sídlí RP. Adresa:
nám. W. Churchilla 2,113 59 Praha 3, 
tel.: 234 462 610, e-mail: oskovopr@cmkos.cz



Základní pravidlo, které platí, je, že ces-
tovní kanceláø èi agentura nese odpo-
vìdnost za to, že pobytový, poznávací 
èi kombinovaný zájezd není v rozporu 
s uzavøenou smlouvou. 

Zjistíte-li závažné nedostatky, je tøeba 
je reklamovat u delegáta, který s vámi 
musí sepsat protokol. Což jste dle vašeho 
popisu v dotaze uèinila správnì.

Protokol pøiložíte po návratu k reklama-
ci. Co nejdøíve je tøeba zájezd reklamovat. 
Dle zákona je tøeba tak uèinit nejpozdìji 
do 1 mìsíce u poøadatele zájezdu – ces-
tovní kanceláøe (CK), agentury (AK) èi ji-

ného poøadatele. Pokud si musíte nápravu 
sjednat sami (napø. nezajištìní transferu
z letištì do hotelu, mùžete si objednat 
taxi), máte právo po poøadateli dovolené 
požadovat uhrazení nákladù. Nezapo-

meòte si vyžádat potvrzení o platbì taxi 
a sepsání protokolu o této události dele-
gátem, poslouží vám jako dùkaz.

K orientaci v tom, co lze reklamovat 
a jakou výši odškodnìní mùžete zhruba 
požadovat, najdete v následujícím pøehle-
du slev – ve Frankfurtské tabulce slev. 

Pùjde o slevy za nedostatky v situování 
ubytování:

Ubytování v jiném vzdálenìjším objek-
tu, než jaký byl nabízen 10–25 %, dle 
vzdálenosti, ubytování ve vzdálenìjším 

objektu, než je uvedeno ve smlouvì (napø. 
od pláže) 5–15 %, odlišný zpùsob ubyto-
vání místo objednaného (bungalov místo 
hotelu, jiné poschodí, pokoj bez balkonu, 
bez výhledu na moøe apod.) 5–20 %.

Slevy za rozdílný druh pokoje, než jaký 
byl objednán (zaplacen) – dvou- místo
jednolùžkového 20 %, tøí- místo jedno-
lùžkového 25 %, tøí- místo dvoulùžkového 
20–25 %, ètyø- místo dvoulùžkového 
20–30 %, rozmezí u obou podle toho, 
je-li ubytován se èlenem stejné skupiny 
nebo cizí.

Slevy za nedostatky ve vybavení pokoje 
– pøíliš malá plocha 5–10 %, chybí balkon 
(jen v urèitém období – léto) 5–10 %,
chybí výhled na moøe 5–10 %, chybí 
vlastní koupelna a WC 10–25 %, chybí 
vlastní WC 10–25 %, chybí sprcha 10 %,
chybí klimatizace 10–20 % v urèitém roè-
ním období, chybí rádio, televize 5 %, 
pøíliš málo nábytku 5–15 %, poškozené 
pokoje (trhliny ve zdi, vlhko, plíseò aj.) 
10–50 %, hmyz na pokoji 10–50 %.

Slevy za nefungující zaøízení na poko-
ji – WC 15 %, koupelna (bojler s teplou 
vodou) 15 %, výpadek elektrického prou-
du, plynu, neteèe voda 10–20 %, nejezdí 
výtah 5–10 %.

Slevy za nedostatky v úklidu pokoje 
– úklid vùbec nefunguje 25 %, špatný 
10–20 %, nedostateèná výmìna ložního 
prádla, ruèníkù 5–10 %.

Slevy za rušení na pokoji – rámus pøes 
den 5–25 %, rámus v noci 10–40 %, 
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Dovolená s cestovní kanceláøí nemusí být vždy spojena 
jen s pøíjemnými zážitky. Zjištìné nedostatky máte právo 
reklamovat a žádat odpovídající slevy.

Byla jsem s dcerou na dovolené v Øecku v hotelu se snídaní. Byly jsme skuteènì nespokojené
s ubytováním. Snídanì byly neuvìøitelné, pouze nekvalitní sýry, salámy, tvrdé veky, marmeláda, 
èaj, káva. Stejné celý týden. U bazénu slíbený bar sice byl, ale oèividnì nìkolik let mimo provoz.
Vrzající, proležená a páchnoucí postel. Delegát se v hotelu vùbec neobjevil. Sehnaly jsme ho až tøetí 
den pobytu s pomocí recepèní. Po delším dohadování nám potvrdil, že jsme reklamovaly stravu 
(nápravu nezajistil), chybìjící bazén a naše výhrady proti zaøízení pokoje i spoleèných prostor hotelu. 
Chtìly bychom zájezd reklamovat. Jak máme postupovat, co mùžeme reklamovat a na co máme 
nárok? A. T., Vyškov 

davkù na pracovištì, vybavení sanitárních 
zaøízení a podmínek pøi práci v riziku hlu-
ku apod. 

V rámci konzultaèní èinnosti byla po-
skytnuta øada odborných informací pøi 
dotazech na kvalifi kaci pracovních úrazù 
a problematiku zpùsobu jejich odškodnì-
ní daným zamìstnavatelem.

S  pøedsedy základních organizací regio-
nu Praha a Støedoèeského kraje se se-
tkáváme na zasedáních, která svoláváme 

zpravidla na jaøe a na podzim, popø. na 
konkrétní vyžádání pøedsedù, a øešíme 
konkrétní problémy, zajišťujeme školení 
pro èleny odborových organizací o ko-
lektivním vyjednávání, ke mzdám, BOZP 
a k zákoníku práce, a to jak v 1. pololetí, 
tak i v podzimním období.       

Vzhledem k poètu organizací – v regio-
nu Praha 36 ZO OS KOVO a v regio-
nu Støedoèeský kraj 68 ZO OS KOVO 
– bývá nìkdy problém uspokojit ihned 

všechny požadavky èlenù ZO. Mám tím 
na mysli výjezdy do jednotlivých odboro-
vých organizací. Zatím se nám daøí celou 
škálu naší èinnost zvládnout ve spolu-
práci s volenými zástupci jednotlivých KS 
a èlenù pøedsednictva OS KOVO z Pra-
hy a støedních Èech. Situaci v poskyto-
vání informací ze zasedání orgánù nám 
velmi ztížilo v KS støedních Èech snížení 
poètu èlenù Rady OS KOVO z 11 na 
3 èleny.

Když cestovní kanceláø neplní sliby 
Spotøebitelské právo | JUDr. Zdeòka Vejvalková, specialistka na spotøebitelské právo Brno
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pokraèování na str. 8

zápach 5–15 %, nedostatek slíbených 
služeb (pøi lázeòském pobytu chybí ter-
mální láznì, masáže apod.), chybí sporto-
vištì aj. 20–40 %.

Slevy za ztrátu èasu pøi nutném stìho-
vání – v rámci stejného hotelu, pøíslušnou 
èást nákladù za pùl dne, do jiného hotelu 
pøíslušnou èást nákladù za jeden den.

Slevy za nedostatky ve stravování – na-
prostý výpadek 50 %, jednotvárný jídel-
níèek 5 %, málo teplá až vychladlá jídla 
10 %, zkažená, resp. nepoživatelná jídla 
20–30 %, samoobsluha místo obsluhy 
èíšníkem 10–15 %, dlouhé èekací doby 
na obsluhu 5–15 %, stravování na smì-
ny 10 %, špinavé stoly, ubrusy 5–10 %, 
špinavé pøíbory, nádobí 10–15 %, chybì-
jící restaurace nebo supermarket pøi fun-
gující hotelové stravì 0–5 %, dle pøíslibu 
a náhradních možností v místì pobytu, 

chybìjící restaurace nebo supermarket pøi 
samozásobování 15–20 %.

Slevy za problémy s bazénem – chybì-
jící nebo špinavý bazén 10–20 %, chybì-
jící krytý bazén, je-li k dispozici otevøený 
10 %, dle pøíslibu a roèní doby chybìjící 
krytý i otevøený bazén 20 %.

Slevy za služby delegátù a prùvodcù – 
špatná organizace 0–5 %, špatné služ-
by pøi poznávacích zájezdech 10–20 %, 
špatné služby pøi studijních cestách s od-
borným vedením 20–30 %.

Slevy za chybìjící støediska a další nedo-
statky – chybìjící sauna 5 %, dle pøíslibu 
chybìjící tenisové kurty 5–10, %, chybì-
jící minigolf 3–5 %, chybìjící škola surfu, 
potápìní aj. 5–10 %, chybìjící možnost 
jízdy na koni 5–10 %, chybìjící opatro-
vání dìtí 5–10 %, nemožnost koupání 
v moøi 10–20 %, špinavá pláž 10–20 %, 

chybìjící lehátka, sluneèníky 5–10 %, chy-
bìjící snack bar nebo bar na pláži 0–5 %,
dle náhradních možností v místì pobytu, 
chybìjící pláž 10–20 %, chybìjící mož-
nosti (objekty) zábavy, disco, noèní kluby, 
animátoøi aj. 5–10 %, dle pøíslibu, chy-
bìjící butiky a obchody 0–5 %, neusku-
teènìní výletu na pevninu pøi okružních 
plavbách 20–30 % pøíslušné ceny onoho 
dne s výletem.

Dle této tabulky vyèíslete své pøedpo-
kládané nároky na fi nanèní vyrovnání.
Je tøeba, aby se jednalo o závažné nedo-
statky a aby tyto byly uvedeny ve smlouvì. 
Jinak øeèeno, aby šlo o rozpor se smlou-
vou. V pøípadì nespokojenosti s vyøíze-
ním reklamace se ještì jednou vraťte do 
CK a pokuste se dohodnout s vedoucím. 
Pokud to nebude možné, mùže, jako jedi-
ný, vzniklý spor rozhodnout soud.

Zamìstnanci, který 
vykonává zamìstnání 
v pracovním pomìru, 
vzniká za podmínek 
stanovených v záko-
níku práce právo na 
dovolenou za kalen-
dáøní rok nebo na její 
pomìrnou èást. Vý-

mìra dovolené èiní nejménì 4 týdny
v kalendáøním roce a u zamìstnancù ve 
veøejném sektoru 5 týdnù v kalendáøním 
roce. Dovolená pedagogických pracovní-
kù a akademických pracovníkù vysokých 
škol je stanovena 8 týdnù v kalendáøním 
roce. Za dobu èerpání dovolené pøísluší 
zamìstnanci náhrada mzdy nebo platu ve 
výši prùmìrného výdìlku. Za nevyèerpa-
nou dovolenou pøísluší zamìstnanci ná-
hrada mzdy nebo platu pouze v pøípadì 
skonèení pracovního pomìru.

Zamìstnanci, který za nepøetržitého 
trvání pracovního pomìru k témuž za-
mìstnavateli konal alespoò 60 dnù 
v kalendáøním roce, pøísluší dovolená za 
kalendáøní rok, popøípadì její pomìrná 
èást, jestliže pracovní pomìr netrval ne-
pøetržitì po dobu celého kalendáøního 
roku. Za odpracovaný se považuje den, 
v nìmž zamìstnanec odpracoval pøeváž-
nou èást své smìny, ovšem èásti smìn od-
pracované v rùzných dnech se nesèítají. 
Pomìrná èást dovolené èiní za každý 
celý kalendáøní mìsíc nepøetržitého trvá-
ní téhož pracovního pomìru jednu dva-
náctinu dovolené za kalendáøní rok. 
Jestliže pomìrná èást dovolené èiní necelý 
den, zaokrouhlí se na pùlden; to platí i pro 
výpoèet dvanáctin dovolené. Zamìstnava-

tel však mùže urèit zamìstnanci èerpání 
dovolené, i když dosud nesplnil podmín-
ky pro vznik práva na dovolenou, jestliže 
je možné pøedpokládat, že zamìstnanec 
tyto podmínky splní do konce kalendáøní-
ho roku, popøípadì do skonèení pracovní-
ho pomìru.

Dobu èerpání dovolené urèuje za-
mìstnavatel podle písemného rozvrhu 
èerpání dovolené vydaného s pøedchozím 
souhlasem odborové organizace a rady 
zamìstnancù tak, aby dovolená mohla 
být vyèerpána zpravidla vcelku a do kon-
ce kalendáøního roku. Pøi urèení rozvrhu 
èerpání dovolené pøihlíží zamìstnavatel 
ke svým provozním dùvodùm a k opráv-
nìným zájmùm zamìstnance. Poskytuje-li 
se zamìstnanci dovolená v nìkolika èás-
tech, musí alespoò jedna èást èinit nej-
ménì 2 týdny vcelku, pokud se zamìst-
nanec se zamìstnavatelem nedohodne 
na jiné délce èerpané dovolené. Urèenou 
dobu èerpání dovolené je zamìstnavatel 
povinen písemnì oznámit zamìstnanci 
alespoò 14 dnù pøedem, pokud se nedo-
hodne se zamìstnancem na kratší dobì. 
Zamìstnavatel však nesmí urèit èerpání 
dovolené na dobu, kdy zamìstnanec vy-
konává vojenské cvièení nebo výjimeèné 
vojenské cvièení, kdy je uznán doèasnì 
práce neschopným, ani na dobu, po kte-
rou je zamìstnankynì na mateøské nebo 
rodièovské dovolené a zamìstnanec na 
rodièovské dovolené. Na dobu ostatních 
pøekážek v práci na stranì zamìstnance 
smí zamìstnavatel urèit èerpání dovolené 
jen na jeho žádost. Požádá-li zamìstnan-
kynì zamìstnavatele o poskytnutí dovole-
né tak, aby navazovala bezprostøednì na 

skonèení mateøské dovolené, a zamìstna-
nec zamìstnavatele o poskytnutí dovole-
né tak, aby navazovala bezprostøednì na 
skonèení rodièovské dovolené do doby, 
po kterou je zamìstnankynì oprávnìna 
èerpat mateøskou dovolenou, je zamìst-
navatel povinen jejich žádosti vyhovìt.

Zamìstnanec by mìl dovolenou 
vyèerpat za kalendáøní rok, v nìmž 
mu na dovolenou vznikl nárok. Ne-
mùže-li být dovolená vyèerpána do kon-
ce kalendáøního roku, je zamìstnavatel 
povinen urèit ji zamìstnanci tak, aby 
byla vyèerpána nejpozdìji do konce ná-
sledujícího kalendáøního roku. Není-li 
pak èerpání dovolené urèeno nejpozdìji 
do 30. èervna následujícího kalendáøního 
roku, má právo urèit èerpání dovolené 
rovnìž zamìstnanec. Èerpání dovolené 
je zamìstnanec povinen písemnì oznámit 
zamìstnavateli alespoò 14 dnù pøedem, 
pokud se nedohodne se zamìstnavatelem 
na jiné dobì oznámení. Nemùže-li být 
dovolená vyèerpána ani do konce ná-

Práva zamìstnancù | Mgr. Petra Behancová, právnièka RP OS KOVO Brno

Nárok na dovolenou a její èerpání
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sledujícího kalendáøního roku proto, že 
zamìstnanec byl uznán doèasnì práce 
neschopným nebo z dùvodu èerpání ma-
teøské anebo rodièovské dovolené, je za-
mìstnavatel povinen urèit dobu èerpání 
této dovolené po skonèení tìchto pøeká-
žek v práci.

Zmìní-li zamìstnanec v prùbìhu 
téhož kalendáøního roku zamìstnání, 
mùže mu nový zamìstnavatel poskytnout 
dovolenou (èást dovolené), na kterou 
mu vzniklo právo u dosavadního za-
mìstnavatele, jestliže o to zamìstnanec 
požádá nejpozdìji pøed skonèením pra-

covního pomìru u dosavadního zamìst-
navatele a zúèastnìní zamìstnavatelé 
se dohodnou na výši úhrady náhrady 
mzdy nebo platu za dovolenou (její èást), 
na niž zamìstnanci u zamìstnavatele 
poskytujícího dovolenou (její èást) právo 
nevzniklo.

Nejprve bych chtìla 
pøipomenout základní 
pøedpoklady týkající se
dovolené, státního svát-
ku a nepøetržitého pro-

vozu, tedy že èerpání dovolené urèuje 
primárnì zamìstnavatel, i když lze èer-
pání urèit na základì žádosti zamìstnan-
ce. Dalším pøedpokladem je skuteènost, 
že zamìstnavatel nemùže naøídit èerpání 
dovolené na den státního svátku. Tøetím 
pøedpokladem je právo zamìstnavatele 
v nepøetržitých provozech naøídit práci 
i na den státního svátku.

Striktním výkladem zákoníku prá-
ce dojdeme k závìru, že zamìstnanec, 
který pracuje v nepøetržitém provozu 
a má smìnu naøízenou na den státního 
svátku, musí tuto smìnu odpracovat. 
Zamìstnavatel nemùže zamìstnanci na 
tento den urèit èerpání dovolené, a to ani 

na žádost zamìstnance. Pokud by u za-
mìstnavatele taková praxe byla zavedena 
a zamìstnavatel umožòoval zamìstnan-
cùm èerpat dovolenou ve dnech státních 
svátkù, byl by postup zamìstnavatele 
pøísnì vzato v nesouladu se zákoníkem 
práce. Nicménì je na zvážení, zda je ta-
kový postup zamìstnavatele k tíži èi ve 
prospìch zamìstnance.

V pøípadì, kdy volno ve státní svátek 
požaduje zamìstnanec a zamìstnavatel 
chce zamìstnanci pouze nìjakým zpùso-
bem vyhovìt, a proto mu umožní èerpá-
ní dovolené ve státní svátek v nesouladu 
se zákoníkem práce, by byl postup podle 
striktního výkladu zákoníku práce v ko-
neèném dùsledku v neprospìch zamìst-
nance. Dle mého názoru je umožnìní 
èerpání dovolené v den státního svátku 
na žádost zamìstnance pøípadem odchý-
lení se od zákona ve smyslu ustanovení 

§ 1 odst. 2 obèanského zákoníku. Na zá-
kladì tohoto ustanovení mùže zamìst-
navatel umožnit zamìstnanci èerpat do-
volenou ve státní svátek na jeho žádost 
v pøípadì, že má na den státního svátku 
naøízenou smìnu. Jinými slovy, pokud se 
zamìstnavatel a zamìstnanec na èerpá-
ní dovolené ve státní svátek dohodnou,
je takový postup v souladu se zákonem.

Z uvedeného vyplývá, že jsou možné 
dva rùzné právní výklady této otázky. 
Podle ustanovení § 18 zákoníku práce 
je pøi existenci rùzných právních výkladù 
tøeba použít ten z nich, který je pro za-
mìstnance nejpøíznivìjší, tzv. je v zamìst-
nancùv prospìch. Tedy rovnìž na základì 
tohoto ustanovení je èerpání dovolené 
v den státního svátku na žádost zamìst-
nance v pøípadì, že má na den státního 
svátku naøízenou smìnu, v souladu se 
zákonem.

Zákoník práce | Mgr. Klára Malá, právnièka RP OS KOVO Hradec Králové

Dovolená a státní svátek v nepøetržitých provozech
Jak je to s èerpáním dovolené v nepøetržitých provozech pøi smìnì rozvržené na den státního 
svátku? Vìtšinou se jedná o pøípady, kdy zamìstnanec chce èerpat dovolenou, resp. v den státního 
svátku chce mít volno a být doma. L. Novák, Hradec Králové

 



Váš dotaz svìdèí 
o tom, že je stále vel-
kým trendem zamìst-

navatelù nabízet dohody o rozvázání pra-
covního pomìru bez uvedení skuteèného 
dùvodu, aby se vyhnuli povinnosti vyplá-
cet odstupné. Podepsání takové dohody 
má však velmi negativní dùsledky pro za-
mìstnance. Jedná se o èastý jev, a bohu-
žel ne vždy je zamìstnancùm jasné, jaký 
má pro nì význam již podepsaná dohoda 
o rozvázání pracovního pomìru. 

V prvé øadì je nutné zmínit, že dle § 49, 
odst. 1, zákona è. 262/2006 Sb., zákoník 
práce „Dohodnou-li se zamìstnava-
tel a zamìstnanec na rozvázání pra-
covního pomìru, konèí pracovní pomìr 
sjednaným dnem“. Z dikce znìní zákona 
vyplývá, že k rozvázání pracovního pomì-
ru dochází na základì oboustranného 
souhlasu smluvních stran. Jinými slovy, 
pokud nebudete souhlasit s navrhovanou 
dohodou o rozvázání pracovního pomì-
ru, nejste povinen ji podepsat. Dohoda 
o rozvázání pracovního pomìru musí být 
písemná a neoznaèení dùvodu rozvá-
zání pracovního pomìru nezpùsobuje 
její neplatnost! Právì uvedení dùvo-
du v dohodì je významné pro vaše 
další právní nároky.

Proè je podstatné uvádìt dùvod 
rozvázání pracovního pomìru do do-
hody?

Odstupné
Správnì by zamìstnavatel postupoval, 

kdyby vám dal výpovìï nebo dohodu 

o rozvázání pracovního pomìru z dùvo-
dù uvedených v § 52, písm. c) zákoníku 
práce (nadbyteènost). V tomto pøípadì 
by vám pøíslušelo v souladu s § 67, 
odst. 1 zákoníku práce odstupné dle 
délky odpracovaných let u stejného za-
mìstnavatele. Pokud ve spoleènosti, kde 
pracujete, pùsobí odborová organizace, 
mùže kolektivní smlouva upravovat od-
stupné ještì nad rámec zákona.

V opaèném pøípadì, pokud podepíšete 
dohodu o rozvázání pracovního pomì-
ru, kde skuteèný dùvod nadbyteènosti 
nebude uveden, pøijdete o odstup-
né. Dle stávající judikatury v pøípadì, 
že tyto dùvody v dohodì výslovnì uve-
deny nejsou, aèkoliv byly skuteèným dù-
vodem rozvázání pracovního pomìru, 
nárok na odstupné tím není dotèen. Bu-
dete však muset pøi vymáhání odstupné-
ho soudní cestou prokázat, že k uzavøení 
dohody o rozvázání pracovního pomìru 
došlo skuteènì na základì tìchto dùvo-
dù, a to bývá mnohdy obtížné.

Podpora v nezamìstnanosti 
Dùvod uvádìný v dohodì mùže mít 

význam také v pøípadì, že si po skonèe-
ní pracovního pomìru požádáte jako 
uchazeè o zamìstnání o podporu 
v nezamìstnanosti. Pokud dojde ke 
skonèení pracovního pomìru v pøípadì 
dohody o rozvázání pracovního pomì-
ru bez uvedení dùvodu, budete mít 
procentní sazbu podpory v nezamìst-
nanosti nižší. Dle § 50, odst. 3, zákona 
è. 435/2004 Sb., zákona o zamìstnanos-

ti, není-li v dohodì uveden vážný dùvod 
(napø. zdravotní, osobní péèe o dítì do 
4 let vìku, péèe o osobu ve II. až IV. stupni 
závislosti), bude podpora náležet pouze 
ve výši 45 % prùmìrného mìsíèního 
èistého výdìlku.

S ohledem na shora uvedené je ve 
vašem pøípadì rozhodující, zda s vámi 
chce zamìstnavatel ukonèit pracovní 
pomìr dohodou bez uvedení dùvodu, 
nebo z dùvodu nadbyteènosti. V prvním 
pøípadì nemáte na odstupné nárok, 
ve druhém vám odstupné náleží. 

Pro zachování vašeho nároku na od-
stupné a pøípadnou vyšší procentní saz-
bu podpory v nezamìstnanosti bych 
vám doporuèovala trvat na specifi kaci 
dùvodu vaší nadbyteènosti v doho-
dì o rozvázání pracovního pomìru. 
Tímto dùvodem mùže být napø. rozhod-
nutí zamìstnavatele o zmìnì úkolù, 
technického vybavení nebo jiné organi-
zaèní zmìnì – viz § 52 písm. c) zákoní-
ku práce. Rovnìž by v dohodì o rozvá-
zání pracovního pomìru nemìlo chybìt, 
že vám pøísluší odstupné a v jaké výši.
Od roku 2011 platí, že pokud máte 
nárok na odstupné, nedostanete po 
odpovídající dobu podporu v nezamìst-
nanosti. Podporu v nezamìstnanosti za-
ènete èerpat až po uplynutí doby, která 
pokrývá odstupné. To znamená, že se 
vám podpora v nezamìstnanosti jen 
odloží na další mìsíce a nebude se vám 
krátit – pokud si však do vyèerpání takto 
posunuté podpory nenajdete novou 
práci. 

V odpovìdi na váš 
dotaz je nutno urèit, 
zda vaše dcera v dál-
kovém studiu bude 
tzv. nezaopatøeným dí-

tìtem podle zákona è. 117/1995 Sb., 
o státní sociální podpoøe. Podle této sku-
teènosti se bude odvíjet nejen povinnost 
platit pojištìní, ale i nároky, které jí z doby 
studia pøípadnì poplynou.

Pøednì je tøeba uvést, že nezaopatøenost 
dítìte vždy, i když toto ještì studuje, konèí 
dovršením jeho 26. roku. Dále odpovídá-
me pro pøípad, že vaše dcera bìhem studia 
ještì tuto vìkovou hranici nedovrší.
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Ochrana zamìstnance | Mgr. Lada Beòová, právnièka RP OS KOVO Ostrava

Rozvázání pracovního pomìru po úrazu
Mám pracovní pomìr uzavøený na dobu neurèitou. Na zaèátku roku jsem mìl ošklivý úraz, v jehož 
dùsledku jsem bohužel musel na operaci. Absolvoval jsem delší rehabilitaci a léèbu, což si vyžádalo 
pracovní neschopnost. Po nástupu zpìt do zamìstnání mi zamìstnavatel sdìlil, že už pro mne nemá 
práci, a nabídl mi rozvázání pracovního pomìru dohodou. Jaké však budou dùsledky, když dohodu 
podepíšu? Vyplatí mi zamìstnavatel odstupné? I. H., Nový Jièín

Dálkové studium a pojištìní

Sociální okénko | Ing. Marcela Høíbalová, specialistka úseku odborové politiky OS KOVO

Dcera dokonèila studium bakaláøského programu na vysoké škole, nyní chce studovat v magisterském
programu dálkovým studiem. Zatím neplatila ani sociální, ani zdravotní pojištìní. Jak ovlivní její 
dálkové studium povinnost hradit tato pojištìní? Eva G., Chrudim
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První èást vašeho dotazu se dotýká tzv. 
odloženého založení a vzniku SVJ, které 
bylo do 1. 1. 2014 upraveno § 9 odst. 4
zákona o vlastnictví bytù. Nyní je tato 
problematika upravena § 24 zákona 
è. 311/2013 Sb., o pøevodu vlastnického 
práva k jednotkám a skupinovým rodin-
ným domùm nìkterých bytových družstev 
a zmìnì nìkterých zákonù. Odložené 
založení a vznik SVJ se vztahuje, shodnì 
jako tomu bylo podle zákona o vlastnict-
ví bytù, pouze na SBD nebo LBD (bytová 
družstva vzniklá pøed 1. 1. 1992), jestliže 
toto družstvo vykonávalo èinnost správce 
pøede dnem nabytí úèinnosti novely záko-
na o vlastnictví bytù è. 103/2000 Sb., 
tj. pøed 1. 7. 2000, (tj. jestliže pøevedlo 
vlastnické právo alespoò k jedné jednotce 
pøed tímto datem). Správce, jímž je 
bytové družstvo, je povinen založit 
SVJ nejpozdìji do 90 dnù ode dne, 
kdy se jeho spoluvlastnický podíl na 
spoleèných èástech sníží po 1. 1. 2014 
na ménì než polovinu (§ 24 zákona 

è. 311/2013 Sb.).  Slovy uvedeného záko-
na, svolá správce nejpozdìji do 90 dnù 
ode dne, kdy mu budou doruèeny listiny 
dokládající snížení jeho spoluvlastnického 
podílu, shromáždìní vlastníkù jednotek 
k založení spoleèenství vlastníkù jednotek 
(dále jen „spoleèenství“). Neuèiní-li to, 
mùže tak uèinit kterýkoliv vlastník 
jednotky. Návrh na zápis do veøejného 
rejstøíku musí statutární orgán spoleèen-
ství podat nejpozdìji do 30 dnù ode dne 
založení spoleèenství. 

Ke schválení stanov spoleèenství se 
vyžaduje souhlas nadpolovièní vìtšiny 
hlasù vlastníkù jednotek pøítomných na 
shromáždìní vlastníkù jednotek; ustano-
vení § 1200 odst. 1 vìty druhé obèanského 
zákoníku se nepoužije. Funkce správce – 
bytového družstva – zaniká dnem vzniku 
spoleèenství.

Vlastníky domu jste vy jednotliví 
vlastníci jednotek a bytové družstvo. 
Na shromáždìní vlastníkù budete zvát 
i zástupce družstva. Ve výboru SVJ bude 

ten, koho si zvolíte, je praktické, ale není to 
povinnost, aby to byl i zástupce družstva. 
Budete se muset domlouvat na spoleèných 
záležitostech týkajících se údržby a správy 
domu. Dvojí správu a údržbu považuji za 
nepraktickou a drahou.

V pøípadì, že budete chtít dùm rozdìlit 
na dva samostatné vchody, spoleèenství 
„rozdìlit“ na dvì spoleèenství, nebude 
to jednoduchá záležitost. Musíte nejdøíve 
zrušit a vypoøádat bytové spoluvlastnictví, 
vznikne podílové spoluvlastnictví domu 
a pozemku, a poté založit dvì spoleèen-
ství, každé se samostatným prohlášením 
a jeho náležitostmi, stanovami atd. 
S popsaným postupem musí souhla-
sit všichni vlastníci, tedy i družstvo. Musí 
tu být písemná dohoda všech vlast-
níkù. Je-li jednotka zatížena, vyžaduje 
se k platnosti dohody nebo prohlášení 
o zrušení bytového vlastnictví souhlas
osoby oprávnìné z vìcného práva
udìlený v písemné formì (§ 1217 až 
1219 NOZ).

Nezaopatøenost dítìte studujícího 
dálkovì vysokou školu se odvíjí od sku-
teènosti, zda je toto dítì bìhem takového 
studia výdìleènì èinné zpùsobem, který 
zakládá úèast na nemocenském pojištìní, 
pøípadnì má-li v dobì takového studia 
nárok na podporu v nezamìstnanosti. 
Je-li tomu tak, nepovažuje se za nezao-
patøené dítì.

Pokud dítì studující dálkovì vysokou 
školu není takto výdìleènì èinné a nepo-
bírá podporu v nezamìstnanosti, je dítì-
tem nezaopatøeným.

Povinnost hradit pojistné na veøejné 
zdravotní pojištìní za nezaopatøené dítì 

má stát (§ 7 zákona è. 48/1997 Sb., o ve-
øejném zdravotním pojištìní). 

Studující dítì, které buï z dùvodu vìku 
èi výdìleèné èinnosti není nezaopat-
øené, je z hlediska zdravotního pojištì-
ní tzv. osobou bez zdanitelných pøíjmù 
a má povinnost hradit mìsíènì v roce 2015 
èástku 1242 Kè, která je vypoètena sazbou 
13,5 % z aktuálnì platné minimální mzdy.

V sociálním pojištìní neexistují na rozdíl 
od zdravotního pojištìní tzv. samoplátci. 
Dobrovolnì je možno uhradit pouze jed-
nu èást tohoto pojistného, a to pojistné 
na dùchodové pojištìní v souladu s § 6 
zákona è. 155/1995 Sb. 

Je-li v dobì dálkového studia odvádìno 
pojistné z výdìleèné èinnosti, tato doba
je podle nyní platného zákona o dù-
chodovém pojištìní dobou pojištìní pro 
nárok na dùchod a výpoèet dùchodu. 
Pokud se – za nezaopatøené dìti – po-
jistné neodvádí (povinnost odvádìt 
sociální pojištìní z výdìleèné èinnosti ne-
vznikne), hodnotila se v minulosti doba 
studia na vysoké škole jako doba náhrad-
ní. Od 1. 1. 2010 však není tato doba 
dobou náhradní, ale pouze dobou
vylouèenou. Zde padá v úvahu dobrovol-
né dùchodové pojištìní, a to i pro neza-
opatøené dìti.

Øešíme problémy spojené s bydlením
Bydlení |  JUDr. Jitka Kocianová, poradkynì Sdružení nájemníkù (SON) Praha

Založení SVJ a vliv bývalého družstva

dokonèení ze str. 9

Jsme bývalý družstevní dùm o dvou vchodech. V našem vchodì je nyní 31 soukromých vlastníkù bytù 
ze 32 (ten poslední bude vlastníkem letos), ve vedlejším jsou pouze 4 vlastníci. Protože nyní družstvo 
ztratilo 50% podíl na spoleèných èástech domu, chceme založit SVJ. Pøedpokládám, že musíme založit 
SVJ spoleènì s vlastníky z vedlejšího vchodu, když jsme takhle spojeni. Zjistili jsme ale, že družstvo 
nám chce „pomoci” založit SVJ.  Už zaèalo pracovat na stanovách, které prý mùžeme pøipomínkovat. 
Pøipadá nám to podezøelé, když dosud vše ztìžovali.  Že musíme SVJ založit, je jisté, ale musí být ve 

výboru zastoupeno i družstvo? My jsme chtìli založit SVJ jako soukromí vlastníci jednotek a poté usilovat o rozdìlení 
obou vchodù, zajistit si úèetnictví a správu domu u levnìjší externí fi rmy a moci rozhodovat o úvìru a zateplení našeho 
vchodu (ten vedlejší již zateplen je za nevýhodných podmínek od družstva).
Usilovali jsme o rozdìlení vchodù na samostatné celky již loni, ale družstvo si kladlo nesplnitelné podmínky. 
Chybìl nám jen jeden podpis ze všech 64. Budovy stojí a fungují nezávisle. Každá stojí na samostatném pozemku, 
ale je jeden spoleèný list vlastníkù. Když jako SVJ budeme mít více než 50 % hlasù, budeme moci vchody rozdìlit?
Nebo pro to bude stále potøeba i souhlas družstva? K. M., Praha



Návštìvníci mu-
èednické obce Li-

dice od 28. kvìtna 
mohou ve zdejším 

památníku vidìt tøi umìlecká 
díla, která vytvoøili uèni z ÈR a Nìmecka. 
Zhotovili je v rámci projektu Tvorba pro 
Lidice, k nìmuž dal podnìt OS KOVO.

Už to je poèin mimoøádného významu. 
A skuteènost, že letos se do projektu ve 
spolupráci s DGB zapojili i nìmeètí uèni, 
to jenom podtrhuje. K mezinárodní akci 
došlo navíc v dobì, kdy svìt musí èelit ná-
stupu extremistických hnutí nejrùznìjšího 
zabarvení.

To ostatnì k aktuálnímu odkazu Lidic 
ve svém  projevu pøed vernisáží zdùraz-
nil i pøedseda OS KOVO Jaroslav Souèek: 
„Je to memento pøedevším pro mladou 
generaci. Aby si mladí uvìdomili, že kaž-
dá ideologie, a je jedno, jestli je politic-
ká, náboženská nebo rasová, má jediný 
cíl: aby se ti, kteøí ji hlásají, mìli dobøe 
a ostatní, aby na nì pracovali. Aby když 
se nìkdo dotkne té jejich elity, pak se 
ta ideologie zvrhne ve vraždící mašinu. 
Pamatujme si to my Èeši i vy Nìmci 
a do budoucna nikdy nedopusťme, aby se 
nìco podobného opakovalo.“

Umìlecká díla pro Lidice jsou celkem tøi. 
První nese název „Znovuzrození – nová 
cesta“ a jeho autory jsou žáci 3. roèníku 
oboru umìlecký kováø ze SPŠ, SOŠ a SOU 
Hradební, Hradec Králové. Autory díla 
s názvem „Kronika utrpení Lidic“ jsou 
žáci 1. roèníku oboru mechanik seøizovaè 
ze Støední školy prùmyslové, technické 
a automobilní Jihlava. Nìmeètí uèni 3. roè-
níku oboru mechanik nástrojaø a uèni 
3. roèníku oboru mechanik strojù a zaøí-
zení z fi rmy Grammer AG z nìmeckého 
Kümmersbrucku. Pro Lidice vytvoøili pùso-
bivé dílo s názvem „Odpuštìní“ (všechna 
díla mùžete vidìt na www.oskovo.cz).

Nejvzácnìjšími hosty slavnostní ver-
nisáže byli nejstarší dosud žijící lidická 
žena Miloslava Kalibová a pøeživší lidické 
dìti Marie Šupíková a Pavel Horešovský. 
Už bìhem vernisáže øeditel lidického pa-
mátníku JUDr. Milouš Èervencl ocenil vy-
sokou umìleckou hodnotu vystavených 
dìl. I to rozhodlo o tom, že v památníku 

budou vystavena po dobu celého roku. 
Názor øeditele pøítomným tvùrcùm potvr-
zovali i první návštìvníci.

Oceòovali ale také hlavnì to, že za or-
ganizací dùležité akce stojí právì èeské 
a nìmecké odbory. Milouš Èervencl 
k tomu Kováku øekl: „Je v tom pro nás 
velká symbolika. Èesko-nìmecké usmíøe-
ní prochází rùznými vlnami, nìkdy se daøí, 
nìkdy ménì, hlavnì když nìkdo nìco 

vyvolá kolem pováleèného odsunu Nìm-
cù. Tady v Lidicích ale usmíøení funguje. 
Vidím to hlavnì na tìch pøeživších a jejich 
potomcích, že s nìmeckými návštìvníky 
nemají vùbec žádný problém. Ať už s ofi -
ciálními delegacemi nebo prostými Nìm-
ci. Ani s tìmi odsunutými. Vždyť tu byl 
i Bernd Posselt a vyjádøil zde omluvu. 
V tom problém není. Za mimoøádnì dùle-
žité ale považuji, že o Lidicích se dozvídají 
mladí. Sem jezdí totiž vìtšinou cestovní 
kanceláøe se seniory. Uèòovská mládež ta-
kové povìdomí o historii bohužel nemá, 
což je dáno i školními osnovami u nás 
i v Nìmecku. Považuji proto za úžasnou 
vìc, pokud se uèni z nìjaké školy dozvì-
dí, co se tady stalo. Nenechají si to totiž 
pro sebe, mluví o tom s uèiteli, kamarády 
i doma. V tom vidím hlavní pøínos. A také 
v tom, že se musí navíc zamyslet nad vý-
tvarnou prací k Lidicím, aby mìla nìjaký 
symbolický náboj. A když sem pak pøije-
dou a zjistí, že toto je nejsymboliètìjší 
místo civilních obìtí druhé svìtové války 
a oni k nìmu mohou pøispìt svými pracemi, 
které tady budou vystaveny celý rok a uvidí 
je tisíce návštìvníkù, tak to je nìco úžasné-
ho nejenom pro nás, ale urèitì i pro nì.“

Názor øeditele potvrdil 
Kováku i Gerhard Pilz, 
mistr technického vzdì-
lávání uèòù Grammer 
AG.: „Já sám jsem už 
ponìkud starší. A celé to 
tu na mì velice pùsobí. 
Naši uèni si dali za úkol 
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Èeši a Nìmci spoleènì pro Lidice

Tvùrèí týmy u svých dìl

pokraèování na str. 12
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sami vymyslet a v dílnì pak 
vytvoøit výtvarné dílo, kte-
ré tu mùžete vidìt. Nejsou 
u nìho žádná doprovodná 
vysvìtlení, ale myslím, že 
samo o sobì svým názvem 
jasnì vyjadøuje svùj obsah.  
Svùj vztah k tomu, co a jak 
se tu stalo. Jsem velmi rád, 
že jsem tu vidìl hodnì au-
tobusù s malými školními 
dìtmi. To nám dává jis-
totu, že to, k èemu došlo 
v Lidicích, nebude zapomenuto.“

Jedním z tvùrcù nì-
mecké plastiky je Huy 
Tran. Už jméno prozra-
zuje jeho vietnamský pù-
vod. Narodil se ale v Nì-
mecku a ve vlasti svých 
rodièù byl jen na návštì-
vì. Na otázku, proè se 

pøipojil k tvùrèímu týmu, Kováku odpovì-
dìl: „Velice mne oslovil osud Lidic. I proto 

jsem se okamžitì a rád zapojil do práce 
na našem spoleèném díle na téma od-
puštìní, i když by se dalo øíci, že se mne 
to kvùli mému pùvodu až tak netýká. 
Naopak, týká a velice, protože to, co se 
stalo v Lidicích, je varováním pro celý svìt. 

A výzvou udìlat vše, aby 
se to už nikdy a nikde 
neopakovalo.“

Vlastnì totéž øíká 
i Huyùv kolega Lukas
Hiersig, pøedseda za-
stoupení odborù IG Me-
tall pro mládež a vzdì-

lávání uèòù: „Zapojil jsem se, protože 
si myslím, že je tøeba posilovat spolu-
práci mezi odbory v Nìmecku a tady. 
I kvùli tomu, co se stalo v Lidicích. Mne 
to doslova šokovalo, protože normálnì se 
o tom èlovìk nedoví, ve škole se o tom ne-
mluví. Mne to motivovalo, abych se podílel 
na organizování akce, která Lidice a jejich 
osud pøipomene. I proto, že jedním ze stá-
le aktuálních odkazù Lidic je napomáhat 
tomu, aby sousední zemì budovaly pøá-
telské vztahy a vzájemnì spolupracovaly.“

Za èeské tvùrce Kováku 
odpovìdìl uèitel odborné-
ho výcviku z Jihlavy Jan Do-
lejší: „Dìlali jsme to, aby-
chom vyjádøili svoji úèast 
s lidickými obìťmi. Na 
našem díle jsme s pøestáv-
kami pracovali tøi mìsíce.
A teï nás moc tìší, jak 
hosté vernisáže na naše 
práce pro Lidice reagují.“

A jak to vidìli organizá-
toøi? Za nìmeckou stranu 

se s Kovákem o své do-
jmy podìlil zástupce re-
gionálního vedení DGB 
v Bavorsku Helmut 
Fiedler:

„Zvlášť se mi líbilo, že 
mluvíme otevøenì o mi-
nulosti, o které se neho-
voøí dobøe, protože byla negativní. A že 
naší mladí vùbec nezaváhali a okamžitì 
pøijali výzvu vytvoøit umìlecké dílo pro Li-

dice. Pøitom o nich døíve neslyšeli, ve škole 
se o nich neuèí. Na internetu se informo-
vali, co se stalo, debatovali o tom v dis-
kusních kroužcích, a to bez toho, aby se 
do nich obsahovì zapojoval nìkdo z nás 
starších. My jsme se jen postarali o to, aby 
fi rma poskytla potøebný materiál. Všech-
no ostatní dìlali mladí sami a dnes mi je-
den z nich øekl, že by ho velice zajímalo, 
jak nás vidíte vy Èeši, jak nás vidí pamìt-
níci a co si o nás myslí, a to i když jsme se 
narodili až po válce a nejsme pøímými viní-
ky… Co cítí, když s námi hovoøí. Kam nás 
øadí. Považují nás za pachatele, vìøí nám, 
že všeho litujeme a chceme pomoci, aby 
se nìco podobného už nikdy nestalo?“

Odpovìï jsi dostal jasnou. Sám jsi vidìl 
reakci. Pøeživší vás brali jako pøátele… 

„Ano, bylo to fantastické. Že tak myslí, 
to je úžasné. A vidìl jsem to i na mladých 

Èeších. Kdyby tu nebyla rozdílná øeè, ne-
vidìl bych žádný rozdíl. Domù budu odjíž-
dìt s tìmi nejkrásnìjšími pocity.“

Letos tedy mladí uèni z Nìmecka mìli 
v projektu Tvorba pro Lidice svoji pre-
miéru. Byl bys pro, aby se z toho stala tra-
dice?

„Budu o tom v DGB hovoøit. Osobnì 
si myslím, že by byla velká škoda, kdy-

bychom v této tradici ne-
pokraèovali. Už proto, že 
opìt zvedá hlavu hnìdá 
chátra, a to nejenom v Nì-
mecku, ale i jinde v Evropì 
a i v USA. A podobné akce 
jsou na to ta nejpøípadnìjší 
odpovìï.“

O to, že se akce v Lidi-
cích uskuteènila, se mi-
moøádnì zasloužil kolega 
Tomáš Valášek. K jejímu 
vzniku a výsledkùm nám 
øekl: „Myšlenkou projek-
tu jsem se zabýval již od 
roku 2012, kdy ho za OS 

KOVO vymyslel a koordinoval náš bývalý 
kolega Ladislav Pašek. Zhruba pøed rokem 
jsem proto svoji vizi pøedstavil vedení OS 
KOVO a to ji pøijalo. Cíl byl už od poèátku 
zcela jasný: udìlat tento projekt meziná-
rodní s nìmeckými kolegy, a samozøejmì 
hlavnì zapojit do nìj mladé uènì z Èech 
a Nìmecka, což se povedlo. Studenti 
uèòovských škol vytvoøili umìlecká díla, 
která jsou jistì dùstojnou vzpomínkou na 
Lidice. Vìøím, že se do Lidic v budoucnu 

Tomáš Valášek (OS KOVO) 
s nejstarší ještì žijící ženou 
z Lidic Miloslavou Kalibovou

Úèastníci akce u památníku lidických dìtí

Pøedstavitelé OS KOVO s øeditelem lidického památníku 
Miloušem Èervenclem

Beseda s pøeživšími dìtmi v centru Oáza

pokraèování ze str. 11

Nìmeckým uèòùm bìhem instalace jejich díla asistovala i ba-
vorská regionální televize. Èeská média na akci zcela chybìla
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V první øadì je tøeba 
si položit otázku, jestli 
mùžeme skuteènì po 
prvním neúspìšném 
vyjednávání kolektivní 

smlouvy konstatovat spor o uzavøení ko-
lektivní smlouvy. Samozøejmì tento pøípad 
a priori vylouèit nelze. Na druhou stra-
nu se mùže jednat napøíklad o strategii 
ve vyjednávání na stranì zamìstnavate-
le. Z tohoto dùvodu doporuèuji nejdøíve 
provìøit odmítavou pozici zamìstnavate-
le a aktivnì pøistoupit k dalšímu jednání 
s cílem identifi kovat skuteènou pozici 
a cíle smluvní strany. Spor o uzavøení 
kolektivní smlouvy mùže vzniknout také 
špatnou komunikací, vzájemným nepo-
chopením a nedostateènou informova-
ností. Zákon è. 2/1991 Sb., o kolektivním 
vyjednávání (dále Zákon), nelimituje po-
èet kol vyjednávání, pouze ukládá povin-
nost smluvním stranám vzájemnì spo-
lu jednat a poskytovat si požadovanou 
souèinnost, pokud nebude v rozporu 
s jejich oprávnìnými zájmy. Kolektivní 
vyjednávání stojí a padá na efektivní ko-
munikaci a informovanosti. Odborová 
organizace má právo na informace od za-
mìstnavatele a souèasnì povinnost infor-
movat zamìstnance o prùbìhu vyjedná-
vání. Vycházíme-li z pøedpokladu, že spor 
o uzavøení kolektivní smlouvy není v zá-
jmu žádné ze smluvních stran, mìli by-
chom hledat oboustrannì pøijatelnou 
dohodu ve smyslu win-win (kompromisní 
strategie vyjednávání, ve které obì strany 
získávají). Domníváme-li se, že jsou poža-
davky odborové organizace oprávnìné 
a dosažitelné a nevedou-li další jednání 
k oboustrannì pøijatelné dohodì, pak 
mùžeme konstatovat spor o uzavøení ko-
lektivní smlouvy.

Spor o uzavøení kolektivní smlouvy
Spor o uzavøení kolektivní smlouvy je 

kolektivním sporem, který je charakteri-
stický tím, že jeho pøedmìtem jsou ko-
lektivní práva zamìstnancù nebo práva 
a povinnosti smluvních stran (odboro-
vé organizace a zamìstnavatele). Zákon 
upravuje øešení sporu v první (povinné) 

fázi øízením pøed zprostøedkovatelem. 
Smluvní strany si po dohodì mohou ve 
sporu zvolit zprostøedkovatele. To zna-
mená, že odborová organizace mùže na-
vrhnout zamìstnavateli konkrétní osobu 
zprostøedkovatele. Doporuèuje se písem-
nì nebo elektronickou poštou. Zprostøed-
kovatelem mùže být fyzická osoba zpù-
sobilá k právním úkonùm nebo s právní 
osobností, jestliže souhlasí s výkonem této 
funkce. Dohodnou-li se smluvní strany na 
osobì zprostøedkovatele, pøijetím žádosti 
zprostøedkovatelem, je øízení zahájeno. 
Jestliže se smluvní strany nedohodnou 
na zprostøedkovateli, urèí pøíslušné mi-
nisterstvo (MPSV) zprostøedkovatele ze 
seznamu zprostøedkovatelù a rozhodcù 
vedeného ministerstvem na návrh kte-
rékoliv ze smluvních stran. Upozoròuji, 
že takový návrh mùže být podán nejdøíve 
po uplynutí 60 dnù od pøedložení písem-
ného návrhu kolektivní smlouvy. 

V procesu øízení pøed 
zprostøedkovatelem je tøeba 
doložit podklady:

  o skuteènosti, že uplynulo 60 dnù 
od zahájení kolektivního vyjednávání 
pøedložením písemného návrhu 
kolektivní smlouvy (kopie návrhu 
kolektivní smlouvy a doklad
o doruèení druhé smluvní stranì),
  o oprávnìní odborové organizace 
u zamìstnavatele (Statut ZO, Stanovy 
OS KOVO, popø. další doklady),
  dokumentace o prùbìhu vyjednávání 
kolektivní smlouvy (zápisy, vyjádøení 
smluvních stran).

Návrh na urèení zprostøedkovatele by 
mìl obsahovat pøedmìt sporu a dolo-
žitelnou informaci o tom, že se smluvní 
strany na zprostøedkovateli nedohod-
ly. Øízení pøed zprostøedkovatelem je 
zahájeno doruèením rozhodnutí o urèení 
zprostøedkovatele. 

Jestliže se smluvní strany se zprostøed-
kovatelem nedohodnou jinak, zprostøed-
kovatel písemnì sdìlí smluvním stranám 
návrh na øešení sporu do 15 dnù ode dne 
pøijetí žádosti, nebo ode dne doruèení 

rozhodnutí o urèení zprostøedkovatele. 
Návrh øešení sporu však nemusí jedna ze
smluvních stran akceptovat. Je-li mediaè-
ní øízení neúspìšné, neboli spor není vy-
øešen do 20 dnù ode dne zahájení øízení 
pøed zprostøedkovatelem (a nedohodnou-
-li se smluvní strany se zprostøedkovate-
lem na jiné dobì), mohou, ale nemu-
sí, smluvní strany požádat ministerstvo
o urèení nového zprostøedkovatele. V této 
fázi smluvní strany mohou, ale opìt ne-
musí, pøistoupit k øízení pøed rozhodcem. 
Rozhodce v pøípadném øízení arbitrárnì 
o sporu rozhodne v mezích návrhù smluv-
ních stran. 

Nedojde-li tedy k uzavøení kolektivní 
smlouvy prostøednictvím institutu zpro-
støedkovatele, mùže být jako krajní pro-
støedek ve sporu o uzavøení kolektivní 
smlouvy vyhlášena stávka (popø. výluka).

Náklady na øízení pøed zprostøedko-
vatelem hradí každá ze smluvních stran 
jednou polovinou, a to ve výši dle do-
hody smluvních stran se zprostøedkova-
telem. Nedohodnou-li se smluvní strany 
se zprostøedkovatelem na výši odmìny 
za jeho èinnost pøi øešení kolektivního 
sporu, èiní tato odmìna 7 000 Kè (dle 
vyhlášky MF ÈR è. 114/1991 Sb.). Øízení 
pøed zprostøedkovatelem doporuèuji kon-
zultovat s pøíslušným regionálním praco-
vištìm OS KOVO.

David Schrott  

ještì nejednou vrátíme, ať již v podobì 
tohoto projektu nebo jinak. Chtìl bych 
prostøednictvím Kováka podìkovat všem, 
kteøí se na letošní akci podíleli.“

Akce prostì zabodovala u všech. 
U úèastníkù z Èech i z Nìmecka. A do-
dejme: i u pøeživších z Lidic, se kterými se 

mohli setkat nejen na vernisáži, ale i na 
pùsobivé besedì v lidickém centru Oáza. 
I oni oceòovali význam spoleèné akce 
odborù z ÈR a Nìmecka a i je mrzelo, 
že jí potøebnou pozornost nevìnovala 
èeská média.

Text a foto: František Vonderka

Když se z kolektivního vyjednávání stává spor
Pøedložili jsme zamìstnavateli návrh kolektivní smlouvy. Zamìstnavatel však navrhnuté požadavky 
odborové organizace odmítá. Je možné využít osoby zprostøedkovatele po prvním neúspìšném 
vyjednávání se zamìstnavatelem? Jak mùžeme postupovat?

Dvì z pøeživších lidických dìtí bìhem vernisáže



14 | KOVÁK èíslo 11/2015 | 15. èervna | Tip na víkend

Jde o moderní centrum s planetáriem
a stovkami originálních exponátù! 
Svìt vìdy a techniky, který vás uhrane 
a nepustí. Svìt ohromujících experimentù 
i chytré zábavy! Potkáte tu napøíklad prv-
ního a jediného humanoidního robota 
v ÈR, zažijete kosmonautický výcvik, pro-
žijete ohnivou bouøi i tanec bleskù pøi 

pokusech s elektøinou, zjistíte, jak funguje 
lidské tìlo i svìt kolem nás – zkrátka na-
jdete odpovìdi na všechny možné otázky. 

Jste napøíklad zvìdaví, jak to vypadá 
v samém nitru naší planety, odkud 
se obèas linou podivné kvílivé zvuky? 
Vydejte  se do podzemní expozice areálu, 
kde mùžete okusit tento prapodivný zá-
žitek. 

Odkud se vlastnì vzal vesmír, hvìz-
dy, planety…? Otázky staré jako lidstvo. 
Ale jen nìkolik vyvolených mìlo to štìstí 
a mohlo se vydat na výzkumné cesty pøí-
mo do nitra vesmíru. Zde se mùže zkusit 
stát kosmonautem každý, kdo má kuráž.

Nebo mùžete navštívit nìkteré z vìdec-
kých pøedstavení, kde je pùsobnost fyzi-
kálních zákonù demonstrována pøímo „na 
vlastní kùži“ – napøíklad ze statické elek-
tøiny vám budou vstávat vlasy na hlavì. 

Pro ty, kteøí uvažují o návštìvì: 
Science centrum iQLANDIA najdete 

v Liberci naproti známému Centru Babylon
Ceny vstupného se pomìrnì liší – dle toho, 
zda se jedná o rodinu, nebo do jaké èásti 
areálu si zakoupíte vstupenku. Podrobné 
informace najdete na webových stránkách 
parku:  http://www.iqlandia.cz.

Letecký park s pouèením 
Pøi pøíležitosti Svìtového dne letectví 

a kosmonautiky bylo letos 12. dubna 
v Mladé Boleslavi otevøeno Letecké mu-
zeum Metodìje Vlacha. Jméno má po 
málo známém, avšak neprávem opo-
míjeném prùkopníkovi èeského letectví. 
Metodìj Vlach pracoval v letech 1908 až 
1922 u fi rmy Laurin & Klement v Mladé 
Boleslavi a pøed první svìtovou válkou se 
zde ve volném èase vìnoval konstrukci 
a stavbì vlastních letadel. 

Název muzeum je možná ponìkud 
nadnesený – jde spíše o zážitkový park 
pro rodiny s dìtmi. Mùžete zde strávit pøí-
jemný pùlden na rùzných atrakcích, jako 
jsou letecké simulátory, seskokový pa-
rašutistický simulátor, dalekohledem lze
z vyhlídkové vìže sledovat provoz souse-
dícího letištì.

V muzeu je vystaveno asi 25 letadel, 
z nichž vìtšina je funkèních. Kromì ori-
ginálních strojù zde najdete profesionál-

nì zhotovené repliky napøíklad stíhaèek 
z první svìtové války nebo nìkterých 
meziváleèných èeských, ale cizích strojù. 
Nechybí ani napodobenina stroje, který 
vlastníma rukama kdysi postavil právì prù-
kopník letectví Metodìj Vlach. Letoun byl 

pozoruhodný zejména tím, že se jednalo 
o první tuzemský letuschopný stroj vyrobe-
ný výhradnì z domácích materiálù. I motor 
dodala èeská fi rma Laurin & Klement.

Pro ty, kteøí uvažují o návštìvì:
Muzeum bylo zøízeno v sousedství 

mladoboleslavského letištì a je velmi
dobøe dostupné z rychlostní silnice 
E 65, spojující Prahu s Mladou Boleslaví. 
Otevøeno je sedm dní v týdnu od 9:00 
do 17:00. Základní vstupné je aktuálnì 
100 Kè, dìti do 10 let a senioøi polovic, 
rodinné vstupné (2+2) 200 Kè, postižení 
zdarma. Internetové stránky muzea: 
http://www.lmmv.cz.  Text + foto: SŠ

Za chytrou zábavou
Když si chcete užít i nìco se dozvìdìt

Máte rádi vìdu a vyznáváte Komenského okøídlené rèení „škola hrou“? Byli byste rádi, kdyby se vaše dìti nìco 
nového dozvìdìly a zároveò se pøitom celá rodina pobavila? Pak je návštìva vìdeckého centra IQLandia v Liberci 
to pravé pro vás. 

Na lavièce pøed vchodem do IQLandie mùžete chvíli 
posedìt s Albertem Einsteinem 

Tunel plný svìtelných efektù (IQLandia)

Letecký simulátor láká dìti 

Když se dotknete elektrického kondenzátoru, mùžete 
dostat pìknou ránu proudem, nebo vám vstanou vlasy na 
hlavì (z pøedstavení pro dìti v  IQLandii)

Z vyhlídkové vìže leteckého muzea v Mladé Boleslavi 
mùžete sledovat provoz na sousedícím letišti

http://www.iqlandia.cz/
http://www.letecke-muzeum-metodeje-vlacha.cz/
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Jak zachovat hodnotu 
odměny od zaměstnavatele?

Le Cheque Déjeuner s.r.o. | Zelený pruh 1560/99 | 140 00 Praha 4 | Telefon: 241 043 111 | fax:  241 043 911 | e-mail: info@seky.cz | www.seky.cz

Nefinanční benefit zvyšuje 
hodnotu odměny

Stále se rozšiřující nabídka 
služeb

Chcete vědět víc?  Zavolejte nám: 241 043 111. Napište nám: info@seky.cz

Zaměstnanecké benefity 
jsou oblast, která se neustále 
dynamicky mění a nabývá 
v dnešní ekonomicky 
složité době na důležitosti. 
Zaměstnavatelé stále 
častěji využívají nejrůznější 
nefinanční způsoby 
odměňování. Co tento trend 
přináší zaměstnancům? 
Nezanedbatelnou výhodou 
je daňové zvýhodnění. Jak 
u stravenek, které patří k 
základní nabídce benefitů, 
tak šekových poukázek 
na zboží a služby, jež tuto 
nabídku rozšiřují. Jejich 
reálná hodnota totiž není 
zatížena daňovými srážkami 
ani povinnými odvody. Navíc 
nabízejí velkou volnost 
při jejich uplatnění v síti 
provozoven, kde je lze 
proměnit za pestrou nabídku 
zboží a služeb.
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Správné znìní tajenky z èísla 9: Právo na stávku u nás zaruèuje Listina základních práv a svobod. Správnì luštila a štìstí pøi 
losování mìla Helena Maxová z Liberce. Blahopøejeme! Dostane výhru od vydavatelství Enigma, které pøipravuje naši køížovku.
Je také vydavatelem èasopisu Køížovky pro každého (7. a 21. èervence). Na tajenku z tohoto èísla èekáme do 1. èervence na 
doruèovací adrese redakce nebo na e-mailu: novakova.miloslava@cmkos.cz.


