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právních jednání
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Dokument
Porušování práv
zamìstnancù v ÈR

Unikátní smlouva
podepsána!

Kovák byl u podpisu rámcové smlouvy dne 4. 3. 2014.
V popøedí prezidentka APPS Jaroslava Rezlerová
a pøedseda OS KOVO Josef Støedula pøi vzájemné gratulaci.

OS KOVO spoleènì s Asociací poskytovatelù personálních služeb proti èerné práci
Trh práce Èeské republiky zažil
4. 3. 2014 významnou událost. V Praze
byla podepsána zcela mimoøádná smlouva o rámcové spolupráci mezi Odborovým svazem KOVO (OS KOVO) a Asoci-

ací poskytovatelù personálních služeb
(APPS).
Jedná se o první smlouvu v ÈR tohoto
druhu mezi odbory a zástupci personálních agentur. Jde o prùlomový kontrakt,

jehož cílem je aktivní spolupráce odborù
a poskytovatelù agenturního zamìstnávání, prosazování dùstojných pracovních
podmínek a potírání nelegálních forem
pokraèování na str. 2
zamìstnávání.

úsilí o potøení èerného trhu práce. Toho,
že APPS má zájem na tom, aby z trhu
práce zmizely èerné ovce, které svým
pokleslým poèínáním kazí jméno seriózním poskytovatelùm personálních služeb.
Kazí jim nejenom jméno, ale i byznys.
I proto se rozhodli pro spolupráci s odbory, kterým jde o hájení práv zamìstnancù, na které právì zmínìné èerné

ovce šlapou. Je tu nový praktický pøíklad,
že zamìstnavatelé a odbory mohou mít
spoleèný zájem a táhnout za jeden provaz. A to i v oblasti tzv. agenturní práce.
Pøíklad, který mohou nyní následovat
i další. To, že u modelu stál právì
OS KOVO jen potvrzuje, jak velký význam
v odborovém hnutí mu pøikládají i pøedstavitelé zamìstnavatelských svazù.
(fav)

K VÌCI

Historická událost
Tento pojem padl na tiskové konferenci
k podpisu rámcové dohody o spolupráci
mezi OS KOVO a Asociací poskytovatelù
personálních služeb (APPS). Není to žádná
nadsázka. Událost má opravdu mimoøádný význam. Nejen proto, že to v ÈR byla
premiéra. Smlouva je výrazem spoleèného

Výmìna informací dodala sil do další práce
Mezinárodní setkání odboráøù z Johnson Controls v Praze
Ve dnech 19. – 20. února se pod záštitou OS KOVO uskuteènil v Domì odborových svazù v Praze zajímavý semináø.
Vedle odborovì organizovaných zamìstnancù dceøiných podnikù Johnson
Controls z Nìmecka, Slovenska a Èeské
republiky se ho zúèastnili i pøedstavitelé
odborových centrál IG Metall a OS KOVO.

Pro ty kdo nevìdí: Johnson Controls je
americký nadnárodní koncern, který sídlí
ve mìstì Milwauke. Èlení se na 3 hlavní
divize: Automotive Experience (automobilové souèástky), Building Efficiency (energetická úèinnost budov), Power Solutions
(energetická øešení). V Praze byla zastoupena ta první, která vyrábí bateriemi po-

èínaje rùzné vnitøní vybavení automobilù.
V oblasti sedaèek je napø. nejvìtším svìtovým producentem.
Úèastníci pøijeli s rùznými pøedstavami
i oèekáváními. Konstatování, že je samozøejmì dobré, když se odboráøi setkávají
a diskutují o problémech, nìkteøí – napøíklad
pokraèování na str. 3
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„Naším cílem je kultivovat prostøedí agentur práce aby se i ti, kteøí pro nì
pracují, mìli tak dobøe, jako lidé v klasických pracovních pomìrech,“ øekl Josef Støedula, pøedseda OS KOVO.
Když v roce 2004 pøišel
èeský parlament s nápadem pustit na trh práce
agentury, nikdo netušil,
co všechno se odehraje.
Od té doby se udála
spousta vìcí, trh prakticky nebyl regulovaný,
takže dnes je v Èesku
pøes tisíc agentur práce,
zatímco v Polsku jim staèí
celkem 18. Docházelo
i k vydírání agenturních pracovníkù,
dokonce k naprosto neuvìøitelným
praktikám, kdy zahranièní zamìstnance
zavírali, brali jim pasy, dìlali z nich
novodobé otroky. „A èasem i nìkterým

agenturám zaèaly extrémní praktiky vadit.
Proto jsme uzavøeli smlouvu s APPS, která
je nejvìtším sdružením nejvýznamnìjších
agentur práce u nás, objemem služeb tvoøí témìø polovinu trhu agenturního
zamìstnávání
a sdružuje agentury, které považujeme za serióznìjší,“ dodává. Podle
Prezidentka APPS Jaroslava
Rezlerová na tiskové konferenci
k rámcové smlouvì

J. Støeduly prùlomová
dohoda mùže být vzorem a inspirací pro další
odborové svazy, sdružené v ÈMKOS (Èeskomoravské konfederaci odborových svazù).
„Z Evropy èerpáme zkušenosti, jak
má správnì fungovat flexibilní trh práce, jehož významnou souèástí jsou právì

Støípky z Rady a pøedsednictva OS KOVO
Pøedsednictvo a Rada OS KOVO jednaly ve dnech 4. až 6. bøezna 2014
v Hradci Králové v domì Aldis. Rada OS KOVO schválila:
Zprávu Pøedsednictva o èinnosti OS KOVO za období od 11. 10. 2013 do 4. 3. 2014.
Návrh rozpoètu OS KOVO na rok 2014.
Závìreènou zprávu o kolektivním vyjednávání KSVS pro rok 2014.
Konto živelných pohrom za rok 2013
Rada vyslovila podìkování a uznání všem ZO OS KOVO, které poslaly dobrovolné
sociální pøíspìvky na konto živelných pohrom za rok 2013. Svým postojem daly jasnì
najevo, že solidarita má v Odborovém svazu KOVO svoje místo. Zvláštní podìkování
bylo vysloveno tìm ZO OS KOVO, které v souvislosti s mimoøádnou vlnou povodní
v èervnu 2013 zaslaly na konto živelných pohrom další dobrovolný pøíspìvek.
Stejnì tak i tìm ZO OS KOVO, které zaslaly sociální podporu pøímo èlenùm postiženým povodní, nebo pøispìly kromì konta OS KOVO i na konto zøízené za tímto úèelem nìkterou z humanitárních organizací.
Bylo uloženo projednat na konferencích Krajských sdružení OS KOVO stav v naplòování a èerpání Konta živelných pohrom s dùrazem na naplòování konta ze
strany ZO OS KOVO zaøazených v pøíslušném KS OS KOVO.

agentury práce. Bohužel v Èeské republice ještì stále existuje obrovský èerný trh
s doèasným zamìstnáváním, kde jsou
poškozováni zejména zamìstnanci. Zde
asociace agentur oèekává od smlouvy
o spolupráci s odbory velký posun v potírání èerného trhu díky sdílení informací
a úzké spolupráci,“ objasnila prezidentka APPS Jaroslava Rezlerová na dotaz
Kováka, jaká jsou oèekávání asociace
od spoleèného postupu s odbory.
O spoleèné aktivitì odborového svazu a APPS bude informován i premiér
a ministrynì práce a sociálních vìcí.
Po podpisu smlouvy byla v Domì odborových svazù uspoøádána tiskové konference. Obsáhlou tiskovou zprávu,
která byla poskytnuta médiím, lze nalézt v elektronické verzi na webových
stránkách svazu (na adrese http://
www.oskovo.cz/aktuality). Tamtéž lze
také nalézt celý text rámcové smlouvy.
(red)

ÈMKOS v akci
Èeskomoravská konfederace odborových svazù 4. bøezna na
Masarykovì námìstí v Ostravì zahájila sérii prezentaèních akcí pro
média a veøejnost. Dìje se tak v rámci projektu „Posílení sociálního
dialogu pro všechny zamìstnance – dùstojná práce – Èeská
republika“. Akce v Ostravì se zúèastnil i úøadující šéf konfederace
Václav Pícl. O den pozdìji se prezentace uskuteènila v Karviné.
ÈMKOS ještì navštíví Hradec Králové (18. 3.), Náchod (19. 3.),
Plzeò (24. 3.) a Rokycany (26. 3.). Bìhem svého zviditelòování
v regionech konfederace pøedstavuje nejen své tamní zástupce, ale
na setkání s obèany na hlavních námìstích zve i experty, kteøí pøímo
na místì radí s pracovnì–právní problematikou, zodpoví dotazy na
bezpeènost práce èi na zlepšení pracovních podmínek.
(red)

Významné schválené dokumenty
Harmonogram kolektivního vyjednávání OS KOVO pro rok 2015.
Strategie OS KOVO v kolektivním vyjednávání pro rok 2015 a následující
období na dobu neurèitou.
Novela Pøedpisu è. 38/2009 Vznik, zánik a likvidace organizaèních jednotek OS KOVO s právní subjektivitou (novelizovaný pøedpis bude zveøejnìn na
Intranetových stránkách OS KOVO).
Novela Pøedpisu „Pravidla pro poskytování kompenzace nákladù základním
organizacím OS KOVO, jejichž èlenové vykonávají funkce zástupce KS OS KOVO
v Radì OS KOVO, zmocnìnce KS OS KOVO nebo v DaRK OS KOVO.
Novela Pøedpisu è. 42/2012 „Výše èlenských pøíspìvkù“ (novelizovaný pøedpis
bude zveøejnìn na Intranetových stránkách OS KOVO).
Složení komise kolektivního vyjednávání OS KOVO pro rok 2015 vèetnì vyjednávacích skupin jednotlivých KSVS.
Z diskuse
Na Radì OS KOVO probíhala živá diskuse, týkající se mj. i situace svazu po odchodu
základní organizace Škoda Auto Mladá Boleslav. Událost ovlivní i ekonomickou situaci
svazu, protože se jedná o úbytek èlenských pøíspìvkù. Je proto nutno pøijímat i ekonomická opatøení, aby vlastní servis svazu a zejména poradenská pomoc základním
organizacím zùstaly zajištìny v potøebném rozsahu a kvalitì. Odchod velké základní
organizace ovlivòuje i vztahy v oblasti automobilového prùmyslu v ÈR a zejména
v ZO, pùsobících pøímo v závodech, jichž se produkce v Mladé Boleslavi dotýká.
I o tìchto vìcech je nutno otevøenì diskutovat, hledat východiska, pøípadnì cesty
k nové spolupráci – zaznìlo v diskusi.
Pøítomen na jednání Rady byl dne 5. 3. 2014 i Václav Pícl, místopøedseda, povìøený
øízením ÈMKOS. Odpovìdìl na øadu dotazù, podnìtù i poznámek k souèasné èinnosti a smìrování konfederace, k jejímu hospodaøení.
(red)

Støípky z jednání Rady sekce leteckého
prùmyslu OS KOVO
Rada sekce leteckého prùmyslu OS KOVO jednala ve dnech
17. až 18. února 2014 v Praze.
Kontrola plnìní úkolù: Trvá úkol pro èleny sekce leteckého
prùmyslu OS KOVO zasílat uzavøené PKS pro následující období
v elektronické podobì na úsek odborové politiky OS KOVO
(kolar.zdenek@cmkos.cz). Jednání s Asociací leteckých výrobcù:
KSVS byla uzavøena 23. 1. 2014 s úèinností od 1. 1. 2014 do 31. 12.
2014. Èlenové Rady sekce podali informace o prùbìhu a závìrech
kolektivního vyjednávání pro rok 2014 spolu s hodnocením
souèasné výrobní a ekonomické situace jednotlivých firem.
Úèastníci zasedání Rady sekce se mj. zúèastnili návštìvy a besedy
se zástupcem vedení GE AVIATION Czech s.r.o.

Støípky z mimoøádného zasedání Pøedsednictva
OS KOVO
V Praze se konalo 24. 2. 2014 mimoøádné zasedání Pøedsednictva OS KOVO. Vzalo mj. na vìdomí informaci o výsledcích projednávání pøípravy VI. sjezdu ÈMKOS v rámci jednotlivých KS OS KOVO.
Nominovalo pøedsedu OS KOVO J. Støedulu na post pøedsedy
ÈMKOS a JUDr. V. Samka na post místopøedsedy ÈMKOS.
Uložilo zástupcùm OS KOVO ve Snìmu ÈMKOS informovat Snìm
ÈMKOS, že pøijímaná varianta Statutu ÈMKOS je z ekonomických
dùvodù a vzhledem k pøedpokládanému vývoji èlenské základny
velmi problematická, ekonomicky neudržitelná a bude do budoucna
znamenat zrušení nìkterých služeb dosud poskytovaných ze strany
ÈMKOS èlenským OS. Navrhnout Snìmu ÈMKOS variantu, kterou
OS KOVO navrhoval v pøipomínkovém øízení ke Statutu ÈMKOS.
Schválilo zmìnu zastoupení v Sektorovém výboru IndustriAll Europe
pro ocel – místo Josefa Lejska bude OS KOVO zastupovat Stanislav
Malušek.
(red)
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Slovenští kolegové Viera Adamèíková z JC v Námestovu
a Miloslav Turský z JC v Žilinì. Na zaèátku semináøe
Viera Kováku øekla: Chtìla bych odjíždìt s pocitem,
že jsem poznala zajímavé lidi a získala i nové poznatky.
Souèasnì také doufám, že nové poznatky, získají i èeští
a nìmeètí kolegové, když si vyslechnou naši prezentaci.“
Z toho, jak reagovala na podnìty z nìkterých vystoupení
a jak ostatní sledovali se zájem její, lze uèinit závìr,
že Vierce se na konci pøání z poèátku semináøe urèitì splnilo.

Viera Adamèíková z OZ KOVO ve slovenském Námestovu, ale tøeba i Radka Frišová z OS TOK v JC Èeská Lípa
– dodávali, že zatím nevìdí, co oèekávat a v èem jim úèast na semináøi pomùže pøi øešení konkrétních problémù doma. Není divu, bylo to vlastnì premiérové setkání tohoto typu. A nutno dodat,
že poèáteèní obavy ohlednì jeho užiteènosti se rozplynuly už v prvních hodinách,
bìhem nichž zástupci z jednotlivých filiálek informovali o tamní situaci. O výrobním programu, pøípadných oèekávaných zmìnách, prùmìrných platech,
a samozøejmì také o podmínkách pro
práci odborù.
Už to bylo mimoøádnì zajímavé a inspirativní. Tøeba když nìmeètí kolegové hovoøili o tom, že u nich se plánuje ukonèení
výroby, která má být pøesunuta napø. do
Žatce a Námestova. Pro Vieru Adamèíkovou byla pøekvapením informace o poètu
nových pracovních míst, která by tak mìla
v Námestovu vzniknout… Èeské i slovenské úèastníky zaujalo, jaká práva mají
zástupci zamìstnancù v Nìmecku.
Zájem vzbudily informace o struktuøe
odborù a jejich fungování, o závodních
radách, i o metodách získávání mladých.
Mimo jiné to, že je tøeba se stále pøizpùsobovat potøebám a zájmùm mladých,
i tomu, že práci v odborech mohou na
èas pøedøadit jiné zájmy. Doèasná ztráta
zájmu z jejich strany nesmí znamenat,
že odbory se pøestanou vìnovat jim.
I když nìmeètí kováci opakovanì upozoròovali, že rùžové brýle ohlednì jejich
možností a podmínek na práci nejsou na
místì a existuje mnoho palèivých problémù, je nìmecký model zatím v øadì
míst nedosaženým vzorem, zejména pokud jde o spolurozhodování a kolektivní
smlouvy vyššího stupnì.
Debata ukázala, že situace se liší nejen v jednotlivých zemích, ale i podnicích v nìkteré z nich. Tøeba v Èeské Lípì
je komunikace odborù s managemen-

tem jednodušší než je tomu tøeba v JC
v Rychnovì nad Knìžnou.
Platí to i o Nìmecku: zamìstnanci JC
v Hannoveru, kde se vyrábìjí baterie, mají
benefity, o kterých se výrobcùm sedaèek
v JC ve Wuppertalu, podle slov pøedsedy tamní organizace IG Metal Sigurda
Hauptiga, nemùže ani zdát.
Navzdory rozdílùm ovšem existuje øada
spoleèných problémù, kde vzájemná výmìna informací a zkušeností mùže být
cestou k øešení. Potvrdila to jak diskuse
na semináøi, tak i malá anketa s úèastníky.
Sigurd Hauptig, pøedseda závodní
rady v JC ve Wuppertalu: „Je nesmírnì
dùležité, že se setkáváme na mezinárodní
úrovni a vymìòujeme
si zkušenosti. Koncerny jsou už dávno
nadnárodní a my jako
odboráøi tuhle skuteènost vlastnì teprve
doháníme. Já osobnì
jsem pøivezl informace, které by mohly
být dùležité pro odbory KOVO pokud jde
o budování závodu JC v Žatci a Námestovu. Samozøejmì, že i pro mì a moje kolegy v Nìmecku je užiteèné vìdìt, jak se na
tyto problémy, které se týkají obou stran,
díváte vy. Moje cesta sem se vyplatila už
jen kvùli tomu, že jsme si vymìnili informace, které jinak získat nejdou.
Fritz Janitz, øeditel vzdìlávacího
centra IG Metal v Sprockhövelu: „Roky
jsme o podobném
setkání
diskutovali
a tady je koneènì realitou. Mimoøádnou
cenu na nìm má už
jen výmìna informací. Informaèní úroveò je velmi rozdílná.
Na základì kultury spolurozhodování v Nìmecku u nás
máme v nìkterých bodech informaèní
náskok. Když se tady o informace podìlíme, tak už jen to je dùvod, proè taková
setkání organizovat. Teï je tøeba to nìjak
systemizovat, aby nešlo o jednorázovou
ale trvalou záležitost.“
Salvatore Di Gaetano z JC v Solingenu: „Skvìlé je, že tady se mùžeme informovat osobnì. Jedna vìc totiž
je, když se o nìèem
dovím z novin, televize nebo internetu
a úplnì jiná, když to
s nìkým mùžu probrat osobnì. To je vždy
pøínosnìjší, než na
dálku. Kolegy doma
budu o tomto setkání

podrobnì informovat a získané poznatky
samozøejmì využijeme pro svou budoucí
práci. Tøeba pokud jde o dopady stìhování pracovních míst z Nìmecka dál na
východ Evropy. Budujeme tady v Praze
síť, která pøesahuje rámec regionu i státu. Èím více spolu budeme propojeni,
o to menší bude šance druhé strany stavìt nás proti sobì.“
Radka Frišová, pøedsedkynì ZO
OS TOK v JC v Èeské Lípì: „Je to pro

mne pøínos. A nejenom proto, že poznám
nové lidi, ale je to i o tom, že èlovìk získá
rozhled, jak to funguje tøeba v Nìmecku
nebo na Slovensku. Nìmeètí kolegové
nám tøeba øíkají, co funguje u nich. Mnì se
to moc líbí, souèasnì ale vím, že u nás to
nejde realizovat. Aspoò zatím. Jen pøíklad:
Johnson Controls v Èeské Lípì se snaží na
všem ušetøit. A je tudíž velmi tìžké pøijít za
vedením firmy a žádat je, aby nám nìco
zafinancovali, žádat, aby mì uvolnili, protože to nakonec dostanou zpìt tøeba ve
zvýšené produktivitì. V Nìmecku takové
diskuse už nemají, tam už si to prosadili. Mají to zažité na obou stranách. Jejich
management už je zvyklý jednat s odbory, kdežto u nás, ale i jinde v Èesku, se
tomu asi bude moc bránit… Naše firma
je sice zahranièní, ale management tvoøí
Èeši. A ti se snaží majitelùm èasto zalíbit
a ustupují jen až když to nejde jinak.
U nás to ještì jde, ale když se budu bavit
tøeba s kolegy z Rychnova nad Knìžnou,
tak je to nebe a dudy. Mají s vedením takové problémy, které já neznám… Semináø, i když mám pocit, že ponìkud supluje evropské komunikaèní fórum, vítám,
protože to mùžeme probrat spoleènì.“
Radka svùj názor øíká i v diskusi. Pøichází okamžitá reakce nìmecké strany. Nejen od Sigurda Hauptiga slyší, že tamním
odborùm nespadlo nic do klína, museli
jsme si vše tìžce vybojovat. Radka slyší,
pokraèování na str. 4
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že odbory musí pøedevším hájit zájmy zamìstnancù a nikoli pøemýšlet o tom, zda
se to líbí managementu. I proto jsou jednání tvrdá a to i v Nìmecku. I nìmecký
management se snaží na zamìstnancích
šetøit, pokouší se odbory vyšachovat.
I tím, že pøesouvá výrobu jinam. Brání se
uvnitø firem i tím, že porušování pravidel
pranýøují v médiích…
Rudolf Medek, pøedseda ZO OS
KOVO v JC v Rychnovì nad Knìžnou:

jedná... Hezky to v rozhovoru s Kovákem
shrnul Klaus Bucholz z frankfurtské
centrály IG Metal: „Toto setkání je prvním krokem, aby lidé k sobì navzájem
získali dùvìru. Ta je klíèovým pøedpokladem pro spolupráci. Pro to, aby lidé vidìli,
že se na sebe mohou spolehnout a øíkat
si vše bez problémù. To by nebylo možné,
kdyby se neznali. To, že výmìna informací
nás posiluje, druhá strana ví, a i proto se
nám v ní snaží bránit…“
Ona ta výmìna i inspiruje. Na setkání tu zaznìl pojem export nìmeckého
spolurozhodování, jehož podoba se
mnohým líbí…
„Nemluvil bych nutnì o exportu nìmeckého spolurozhodování. Hovoøil bych
Semináø spoleènì moderovali pøedseda OS KOVO
Josef Støedula a pracovník centrály IG Metal ve Frankfurtu
nad Mohanem Klaus Buchholz. Pøedseda OS KOVO
spoleènì s Danou Sakaøovou z mezinárodního oddìlení
svazu úèastníkùm podal i informaci o souèasné situaci v ÈR.

„Získáváme tady pøehled o problémech
na rùzných místech a zjišťujeme, že se
velmi podobají. Vidíme, že i Nìmci se potýkají se skoro stejnými problémy jako my.
Jsou v nevýhodì, protože firma chce kvùli
nákladùm výrobu pøesouvat jinam. Teï
k nám, do levnìjší ÈR, ale pozdìji od nás
pak tøeba na Ukrajinu. Spoleènì musíme
dosáhnout, aby ty pøesuny nebyly pro majitele až tak jednoduché a firma se místo
stìhování zaèala více pøizpùsobovat podmínkám a požadavkùm lidí v daných lokalitách. Tady to probíráme, a proto semináø
vítám. Èlovìka takové
setkání nabudí, uvìdomí si, že v tom není
sám, že je nás víc a že
pøece jen máme šanci
s tím hnout.“
Tento pocit si z Prahy
odváželi i další. Pocit,
že setkání bylo pøínosem, doložený konkrétními poznatky.
I když tedy existují
Evropské závodní rady
a Evropské komunikaèní fórum, je tato
další platforma mimo
nì užiteèná. Nabízí možnost výmìny informací a zkušeností mezi tìmi, jichž se
urèitý problém pøímo dotýká. Na pražském semináøi to mj. byly otázky pøesunu
výroby v rámci JC, konkrétnì z Nìmecka
do Žatce a Námestova. Osobní kontakt
zúèastnìných byl navázán, nyní už staèí
napsat e-mail nebo zavolat, jak se vìc vyvíjejí… Druhá strana bude vìdìt, s kým

Èekají nás nyní volby do evropského parlamentu. I to je fórum, kde jde
o zájmy zamìstnancù.
„Myslím si, že zamìstnanci a odbory
mají velké úkoly, pokud jde o utváøení
Evropy a její další vývoj. Nemùžeme tuhle
záležitost pøenechat hrstce lidí, my všichni
se na tom musíme kriticky podílet. Evropa není o prázdném žvanìní, to jí škodí.
Musí být hlavnì o èinech.
Tady na semináøi kousek té Evropy
èinù v praxi zažíváme.
„Ano, to je Evropa, jak ji chápu já.
V tomto smìru si ji vždy spojuji s evropskými závodními radami. Máme v souèasnosti kolem tisícovky takových grémií.
To jsou grémia, kde se prakticky vytváøí
spoleèná Evropa. Není to jen o slovech,
ale tvoøí se a spoleènì se hájí práva zamìstnancù. Tomu fandím. A tady v Praze
je to tedy malý krok správným smìrem.

Klaus Buchholz bìhem
rozhovoru pro Kováka

Jsme ale jen na zaèátku, musíme jít dál.
Jak zde øekl i mùj pøítel Josef (pozn. redakce: mínìn byl pøedseda OS KOVO), je
tøeba, aby se do této spolupráce zapojili
i další. Myslím, že pøíštì bychom mohli
a mìli pozvat i kolegy z JC v Polsku…“
(fav), foto es

spíš o tom, že bychom se mìli snažit využívat všechny dobré zkušenosti, uèit se
jeden od druhého. To ale pøedpokládá,
že o sobì budeme vìdìt. Jen tak se dovíme, kde nìco funguje dobøe a kde tøeba
hùø. Pak se lze pokusit aspekty zastupování zamìstnancù z Nìmecka transformovat do nìjaké jiné zemì. Ale jak øíkám,
dobré vìci jsou i v jiných zemích.“
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s politiky OS KOVO
NOZ | JUDr. Jiøí Podhajský, úsek odborové

Nicotnost právních jednání a zákoník práce
Jednou z novinek v právní úpravì nového obèanského zákoníku, která významnì ovlivní i pracovnìprávní vztahy
a o které jsme se zmínili v jednom z minulých èlánkù, je nový typ následkù vad právního jednání, tzv. nicotnost
právního jednání. Nicotné je právní jednání, které právnì neexistuje a z toho dùvodu se k nìmu vùbec nepøihlíží.
Následek nicotnosti nový obèanský zákoník a po provedené novele od 1. 1. 2014 i zákoník práce upravuje ve výslovnì
uvedených pøípadech, u kterých je uvedeno, že se k urèitému právnímu jednání nepøihlíží. V dnešním èlánku bychom
chtìli upozornit na nìkolik, zejména pro zamìstnance dùležitých právních jednání, pøi kterých je jejich dùsledkem právì
jejich nicotnost.
Práva a povinnosti zamìstnancù
Typickým pøípadem nicotnosti právního jednání je situace, kdy zamìstnanec
se vzdá svého práva, které mu zákoník
práce, kolektivní smlouva nebo vnitøní
pøedpis poskytuje. Právì v této situaci se ke vzdání se práva zamìstnancem
nepøihlíží (ustanovení § 4a odst. 4 zákoníku práce). Stejnì tak se nepøihlíží
k ujednáním v kolektivní smlouvì, která
zamìstnancùm ukládají povinnosti nebo
zkracují jejich práva stanovená zákoníkem práce (§ 23 odst. 1 zákoníku práce)
nebo která upravují práva z pracovnìprávních vztahù zamìstnancù v menším
rozsahu než kolektivní smlouvy vyššího
stupnì.
Zánik pracovních pomìrù
I v tak pro zamìstnance závažné oblasti jako je zánik pracovního pomìru
se nicotnost právních jednání významnì
projevila. Konkrétnì se jedná o povinnost
dodržení písemné formy pøi nìkterých
jednáních smìøujících k rozvázání pracovního pomìru se zamìstnancem. Nepøihlíží se k odstoupení od pracovní smlouvy
zamìstnavatele se zamìstnancem v pøípadì, pokud zamìstnanec nenastoupil
do práce, není-li pøi tomto odstoupení
dodržena písemná forma (ustanovení
§ 34 odst. 4 zákoníku práce). Stejnì tak se
nepøihlíží pøi nedodržení písemné formy
k výpovìdi z pracovního pomìru, okamžitému zrušení pracovního pomìru, zrušení
pracovního pomìru ve zkušební dobì,
a to ať jsou dány zamìstnavatelem nebo
zamìstnancem (ustanovení § 50 odst. 1,
§ 60, § 66 odst. 2 zákoníku práce). Totéž
platí i pro výpovìï dohody o provedení
práce nebo dohody o pracovní èinnosti
a pro okamžité zrušení tìchto dohod
(ustanovení § 77 odst. 4 zákoníku práce).
Právo na mzdu
Ustanovení § 144a odst.1 a 2 zákoníku
práce zakazuje zamìstnanci postoupit
právo na svou mzdu, plat, odmìnu z dohody nebo jejich náhradu, pøípadnì použít
svého práva na mzdu, plat, odmìnu z dohody nebo jejich èást anebo jejich náhradu k zajištìní dluhu s jedinou výjimkou,
a tou je pøípad dohody o srážkách ze

mzdy. I v tomto pøípadì nastupuje pøi porušení tìchto ustanovení
jako následek nicotnost právního
jednání, protože podle ustanovení
§ 144a odst. 3 zákoníku práce, odchýlí-li se zamìstnanec a zamìstnavatel
od zákazù uvedených v pøedchozích
pøípadech, nepøihlíží
se k tomu.

Vnitøní pøedpis
Podle ustanovení § 305 odst. 1 zákoníku práce mùže zamìstnavatel vnitøním
pøedpisem stanovit práva v pracovnìprávních vztazích, z nichž je oprávnìn zamìstnanec, a to pouze výhodnìji, než stanoví zákoník práce. Výslovnì se zakazuje,
aby vnitøní pøedpis ukládal zamìstnanci povinnosti nebo zkracoval jeho práva
stanovená zákoníkem práce. Pokud by se
zamìstnavatel od tohoto zákazu odchýlil, nepøihlíží se k tomu. Opìt by se tedy
v tomto pøípadì jednalo o tzv. nicotnost
právního jednání, které právnì vùbec neexistuje a ke kterému se z toho dùvodu
nepøihlíží.
Oproti výše uvedenému pøípadu, pokud
by vnitøní pøedpis nebyl vydán písemnì,

byl by v rozporu s právními pøedpisy, nebo by byl vydán se zpìtnou úèinností, nebyl by nicotný,
ale zcela nebo v dotèené èásti neplatný (ustanovení
§ 305 odst. 2 zákoníku práce).
Rozdíl mezi tìmito dvìma pøípady
by pro zamìstnance
spoèíval zejména ve
zpùsobu právní ochrany proti po-

rušení tìchto ustanovení zákoníku práce.
Následek neplatnosti se totiž od nicotnosti liší tím, že právní úkon jednání existuje,
ale nezpùsobuje právní následky právì
z dùvodu své neplatnosti.
Právní ochrana pøed nicotným
nebo neplatným právním jednáním
Jak proti nicotnému, tak proti neplatnému právnímu jednání bude zpùsob právní
ochrany v podstatì stejný.
1. Porušování zákoníku práce a jiných právních pøedpisù je možné ohlásit
pøíslušnému inspektorátu práce s žádostí
o kontrolu jejich dodržování. Inspekpokraèování na str. 6
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toráty práce kontrolují zejména právní
pøedpisy, z nichž vznikají zamìstnancùm
(ale i orgánùm odborových organizací)
práva nebo povinnosti v pracovnìprávních vztazích vèetnì právních pøedpisù
o odmìòování zamìstnancù, náhradì
mzdy nebo platu a náhradì výdajù zamìstnancùm, právní pøedpisy stanovící
pracovní dobu a dobu odpoèinku, právní pøedpisy k zajištìní bezpeènosti práce,
k zajištìní bezpeènosti provozu technických zaøízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví a právních pøedpisù
o bezpeènosti provozu vyhrazených technických zaøízení a právní pøedpisy o za-

mìstnávání zamìstnankyò, mladistvých
zamìstnancù, zamìstnancù peèujících
o dìti, jakož i zamìstnancù, kteøí prokázali, že pøevážnì sami dlouhodobì peèují
o osobu závislou na jejich pomoci. Dùležité je také to, že inspektoráty práce také
kontrolují kolektivní smlouvy v èástech,
ve kterých jsou upraveny individuální pracovnìprávní nároky zamìstnancù vyplývající z právních pøedpisù, jakož i vnitøní
pøedpisy podle § 305 zákoníku práce.
2. Druhým zpùsobem právní ochrany
je ochrana soudní. Proti nicotnému i proti neplatnému právnímu jednání, kterým
jsou krácena individuální práva zamìst-

nancù se zamìstnanci mohou bránit prostøednictvím žalob u pøíslušných soudù.
Rozdílnost mezi soudní ochranou proti
nicotným právním jednáním a soudní
ochranou proti právním jednáním neplatným bude spoèívat ve formì žaloby
a zejména žalobního petitu v tom-kterém pøípadì. Lze konstatovat, že to, jak
budou reagovat soudy na konkrétní žaloby v konkrétních pøípadech zejména nicotných právních jednání, není doposud
zcela jasné. Je proto nezbytné doporuèit,
aby v pøípadech soudní ochrany proti
tìmto jednáním zamìstnanci konzultovali
její zpùsob a formu s právníky.

Sociální dávky | Ing. Marcela Høíbalová, specialistka na soc. oblast, úsek odborové politiky OS KOVO

Pøijdu o èást rodièovského pøíspìvku?
Jsem na rodièovské dovolené, synovi bude 18 mìsícù. Pobírám rodièovský pøíspìvek ve výši 11 500 Kè
mìsíènì. Neèekanì se mi naskytla možnost nastoupit zpìt do práce, ovšem s podmínkou, že nastoupím
prakticky okamžitì. Dceru bych mohla umístit do jeslí. Slyšela jsem, že pøi pobírání rodièovského
pøíspìvku si mohu vydìlat bez omezení.
Karla S., Èáslav
Zákon è. 155/1995 Sb.,
o státní sociální podpoøe
uvádí, že nárok na rodièovský pøíspìvek
má rodiè, který po celý kalendáøní mìsíc
osobnì, celodennì a øádnì peèuje o dítì,
které je nejmladší v rodinì, a to až do vyèerpání celkové èástky 220 000 Kè, nejdéle do 4 let vìku dítìte. Pøíjmy rodièe
pøitom nejsou sledovány.
U dítìte, kterému již byly 2 roky, není
doba docházky do jeslí, mateøské školy,
nebo jiného obdobného zaøízení omezena. U dítìte mladšího 2 let je pro nárok na rodièovský pøíspìvek omezen
rozsah návštìvy jeslí, mateøské školy
nebo jiného zaøízení pro dìti pøedškolního vìku nejvýše na 46 hodin
v kalendáøním mìsíci.
Zvláštní úpravu obsahuje zákon v tìchto pøípadech:
Dítì mùže navštìvovat léèebnì rehabilitaèní zaøízení nebo jesle, mateøskou
školu nebo obdobné zaøízení pro zdra-

votnì postižené pøedškolní dìti v rozsahu
nepøevyšujícím 4 hodiny dennì.
Dítì zdravotnì postižené mùže navštìvovat jesle, mateøskou školu nebo obdobné zaøízení pro dìti pøedškolního vìku
v rozsahu nepøevyšujícím 6 hodin dennì.
Dítì, jehož osamìlý rodiè nebo oba
rodièe jsou závislí na pomoci jiné osoby ve
stupni III nebo IV, mùže navštìvovat jesle,
mateøskou školu nebo obdobné zaøízení
pro dìti pøedškolního vìku v rozsahu nepøevyšujícím 4 hodiny dennì.
Z uvedeného vyplývá, že pokud byste
nastoupila do práce a syna umístila do
jeslí na vyšší dobu než je 46 hodin v mìsíci, výplata rodièovského pøíspìvku by vám
nadále nenáležela. Byla byste v souladu se
znìním zákona povinna ohlásit do osmi
dnù tuto skuteènost pøíslušné krajské poboèce Úøadu práce zmìny ve skuteènostech, které jsou rozhodné pro trvání nároku na dávku, na její výši nebo výplatu.
Z tohoto ustanovení by pro vás vyplynula

povinnost ohlásit na pøíslušné poboèce
ÚP nástup dítìte mladšího 2 let do jeslí.
Výplatu rodièovského pøíspìvku by
vám zastavili, nedoèerpala byste èástku 220 000 Kè.

Závìrem uvádím, že podmínka osobní
celodenní péèe se též považuje za splnìnou a rodièovský pøíspìvek náleží, jestliže rodiè zajistí péèi o dítì jinou zletilou
osobou. V tom pøípadì mùže jít i o dítì
mladší 2 let.

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

Daòová sleva na vyživované vnouèe
Moje dcera je samoživitelka na mateøské dovolené. Slyšela jsem, že jako prarodièe mùžeme uplatnit
slevu na vyživované dítì, v našem pøípadì na vnouèe. Je to pravda?
Pravda to je pøi splnìní zákonných podmínek,
vyplývajících z ustanovení § 35c odst. 6 zákona
è. 586/92 Sb., o daních z pøíjmù v platném znìní, kdy poplatník má nárok

na daòové zvýhodnìní na vyživované
dítì žijící s ním v domácnosti. Domácnost
neznamená pro úèely zákona o daních
z pøíjmù stejnou adresu ale spoleèné
hospodaøení. Daòové zvýhodnìní mùže
poplatník uplatnit formou slevy na dani,

daòového bonusu nebo slevy na dani
a daòového bonusu.
Za vyživované dítì poplatníka se pro
úèely tohoto zákona považuje dítì vlastní, osvojenec, dítì v péèi, která nahrazuje péèi rodièù, vnuk a dítì nebo vnuk

Servis | 10. bøezna | KOVÁK èíslo 5/2014 | 7

druhého z manželù, pokud jeho
(její) rodièe nemají pøíjmy, z nichž by
mohli daòové zvýhodnìní uplatnit,
pokud je:
a) nezletilým dítìtem,
b) zletilým dítìtem až do dovršení vìku

26 let, jestliže nepobírá invalidní dùchod
pro invaliditu tøetího stupnì a
1. soustavnì se pøipravuje na budoucí
povolání; pøíprava na budoucí povolání se
posuzuje podle zákona o státní sociální
podpoøe,14d)

2. nemùže se soustavnì pøipravovat na
budoucí povolání nebo vykonávat výdìleènou èinnost pro nemoc nebo úraz, nebo
3. z dùvodu dlouhodobì nepøíznivého
zdravotního stavu je neschopno vykonávat soustavnou výdìleènou èinnost

Na slovíèko s bezpeèákem | Libor Novotný, Regionální pracovištì OS KOVO Jihlava

Právo odmítnout výkon práce
Zamìstnavatel po mnì chtìl pøi mìøení rizikových faktorù na dílnì (prašnost), abych mìl nìkolik hodin
na sobì zavìšené osobní odbìrové èerpadlo. Vadilo mnì to pøi práci, tak jsem to odmítl, mistr mnì hrozil vytýkacím dopisem. Mùže si to dovolit?
P. CH., Svratka
Právo odmítnout výkon
práce máte dle § 106 odst.
2 zákoníku práce (dále
též „ZP“), pokud se dùvodnì domníváte, že bezprostøednì a závažným zpùsobem ohrožuje váš život nebo zdraví,
pøípadnì život nebo zdraví jiných osob.
Takové odmítnutí nelze považovat
za nesplnìní povinnosti vyplývající
z právních pøedpisù vztahujících se
k zamìstnancem vykonávané práci.
Pokud tedy nešlo (pøedpokládám,
že ne) o ohrožující výkon práce, tak si na
druhou stranu musíme uvìdomit, že dle
§ 102 ZP je zamìstnavatel povinen vytváøet bezpeèné a zdraví neohrožující
pracovní prostøedí a pracovní podmínky
vhodnou organizací bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci a pøijímáním opatøení
k pøedcházení rizikùm. Zamìstnavatel
je povinen soustavnì vyhledávat nebez-

peèné èinitele a procesy pracovního prostøedí a pracovních podmínek, zjišťovat
jejich pøíèiny a zdroje. Tudíž zamìstnavatel

peèného a zdraví neohrožujícího pracovního prostøedí. Z tohoto dùvodu by
se tedy opravdu mohlo jednat o porušení

Zamìstnavatel je povinný soustavnì vyhledávat nebezpeèné èinitele na pracovišti a na rizika také patøiènì upozoròovat

tyto rizikové faktory zjistit musí, což je ve
výsledku dobøe hlavnì pro vás zamìstnance.
V tomto pøípadu musím podotknout, že dle § 106 ZP je nejen právem
zamìstnance, ale souèasnì i jeho povinností podílet se na vytváøení bez-

vašich povinností. Pokud byl pøístroj objemnìjší nebo tìžší, tak se jistì dalo se
zamìstnavatelem dohodnout na odpovídajícím pracovním postupu bìhem smìny, vèetnì pøípadného pøerušení práce,
které není zapoèítáno do prùbìhu mìøení
škodlivin.

Bytová poradna | JUDr. Alena Pachtová, poradkynì Sdružení nájemníkù ÈR (SON)

Pomáháme øešit otázky kolem bydlení
Bydlíme v nájemním bytì a pronajímatel nám písemnì sdìlil, že z dùvodu rekonstrukce chce,
abychom se pøestìhovali do jiného bytu v tom samém domì s tím, že nám pøesný termín dá
vìdìt. My jsme si našli už jiný nájemní byt, ale teï nevíme, zda musíme dodržet výpovìdní
lhùtu, i když se bude námi pronajatý byt rekonstruovat?
Ivana Michnová, Ostrava
Pronajímatel je oprávnìn
provádìt stavební úpravy bytu a jiné podstatné
zmìny v bytì pouze se
souhlasem nájemce. Tento souhlas lze odepøít jen
z vážných dùvodù. Provádí-li pronajímatel takové úpravy na pøíkaz
pøíslušného orgánu státní správy, je nájemce povinen jejich provedení umožnit,

jinak odpovídá za škodu, která nesplnìním této povinnosti vznikla.
Pokud nejde o rekonstrukci Vašeho
bytu a pøesto pronajímatel chce, abyste
byt uvolnili, mohlo by se jeho konání
vykládat jako porušení povinnosti pronajímatele, tj. nerušit nájem a umožnit
nájemci využívat pøedmìt nájmu. Od
smlouvy byste tedy mohli odstoupit
(máte-li smlouvu na dobu urèitou) nebo

podat výpovìï (máte-li smlouvu na dobu
neurèitou) okamžitì a nemuseli byste
splnit výpovìdní lhùtu. Nejprve se zkuste s majitelem dohodnout a navrhnìte,
že nechcete rekonstrukci bránit a že
se odstìhujete tedy kompletnì nìkam
jinam, ať mohou práce postupovat.
Pokud to nepùjde jinak, odstupte od
smlouvy nebo podejte okamžitou výpovìï.

Doèetl jsem se, že uzavøení nájemní smlouvy je od 1. ledna 2014 jednodušší. V èem se liší od pøedchozí právní úpravy?
Jan R., Mladá Boleslav
Nový obèanský zákoník dá obecnì
ménì na formality. Nájemní smlouva
podle nìj nemusí nezbytnì obsahovat

náležitosti jako pøesné oznaèení bytu,
jeho pøíslušenství, rozsah užívání, zpùsob
výpoètu nájemného a spojené úhrady.

Pro platnì uzavøenou smlouvu podle nového zákoníku postaèí, sjednají-li si strany
pøedmìt nájmu a skuteènost, že za jeho
pokraèování na str. 8
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užívání náleží pronajímateli úplata. Nájemní smlouva ovšem i podle nìj musí být
písemná, s tím rozdílem, že její neplatnosti pro formální nedostatky se nebude
moci dovolávat pronajímatel vùèi nájemci. Zakázána jsou také všechna ustanove-

ní, která ukládají nájemci zaplatit smluvní pokutu, a ustanovení, která ukládají
nájemci povinnosti, které jsou vzhledem
k okolnostem zjevnì nepøimìøené.
Pokud strany neuzavøou platnou
smlouvu èi smlouvu vùbec, je nájemce

chránìn ustanovením, které mu umožní nájem bytu vydržet. Bude-li nájemce byt užívat po dobu tøí let v dobré
víøe, že je nájem po právu, bude se
nájemní smlouva považovat za uzavøenou.

Budu delší dobu pobývat na stáži v zahranièí. Musím tuto skuteènost oznámit pronajímateli? Josef S., Chomutov
Zcela novì je v novém obèanském
zákoníku (§ 2269 NOZ odst. 1) upravena zvláštní povinnost nájemce a zvláštní oprávnìní pronajímatele v situaci,
kdy nájemce pøedem ví o své dlouhodobé (nejménì dvoumìsíèní) nepøítomnosti v bytì. Tuto skuteènost je povinen
oznámit vèas pronajímateli. Souèasnì
oznaèí osobu, která po dobu jeho ne-

pøítomnosti zajistí možnost vstupu do
bytu v pøípadì, kdy toho bude nezbytnì
zapotøebí; nemá-li nájemce takovou
osobu po ruce, je takovou osobou pronajímatel.
Dlouhodobá nepøítomnost v bytì však
nezakládá oprávnìní pronajímatele vniknout do bytu podle výše uvedeného
stanovení. Pøi nedostupnosti a nepøítom-

nosti kratší než dva mìsíce nemá pronajímatel právo vstupovat do bytu na
základì tohoto zákonného ustanovení.
Naléhavá událost, která vyžaduje okamžité øešení (napø. požár nebo havárie
vody èi plynu) tak bude i nadále v praxi požadovat pøítomnost policie èi jiných orgánù
veøejné moci.

Moderní marketingová komunikace – moderním zpùsobem
OS KOVO nabízí první kurs tzv. distanèního vzdìlávání
Odborový svaz KOVO se rozhodl v tomto roce rozšíøit své vzdìlávací aktivity o další moderní formu tzv. distanèního vzdìlávání, které je jakousi obdobou dálkového
vzdìlávání. Smyslem je zejména vyjít vstøíc
èasovým možnostem studujících, protože
takto se lze mnohem lépe pøizpùsobit jejich individuálním potøebám.
První vlaštovkou v roce 2014 je
„Kurs moderní marketingové komunikace“. Pro koho je urèen? V podstatì
pro každého, kdo chce poznat základy
rùzných forem marketingové komunikace
zejména pro uplatnìní ve své praxi.
Jaké jsou pøínosy vzdìlávání z hlediska studenta? Lze je jednoduše shrnout do tøí hlavních oblastí: Aby po absolvování získal:
Ucelený pøehled o možnostech marketingové komunikace.
Konkrétní návody i tipy na zlepšení
komunikace v praxi.
Konkrétní øešení a využití pro projekty
studujících.
Studující by mìli získat také následující základní dovednosti a znalosti:
Hlavní formy marketingové komunikace, vývoj, rozdíly a použití.
Internetový marketing a jak využít
jeho potenciál.
Základní typy marketingových analýz.
Marketingový prùzkum.
Cílové skupiny komunikace a jak se
definují.
Dùraz na efektivnost kampanì a minimální náklady.
Jak správnì sestavit plán komunikaèních a marketingových aktivit.
Jak bude kurs probíhat? Zahájí jednodenním semináøem s diskusí, kde se
studenti dozvìdí další detaily. Dostanou,
kromì základních údajù, i odpovídající

podklady – seznamy doporuèené literatury, pøednášky a zkušební podklady vèetnì otázek, které bude tøeba ke
zkouškám zvládnout. Budou jim poskytnuty v elektronické formì a také umístìny na Intranetu OS KOVO.
Každý student v prùbìhu kursu
zpracuje projekt v rozsahu 23–28 stran
A4 bez pøíloh. Pøi projektu bude mít
i patøièné konzultace se školitelem – a to
buï e-mailem nebo prostøednictvím Skype, nebo pøi osobní schùzce – dle dohody.
Témata projektù, ze kterých si lze vybírat,
jsou dána. Patøí mezi nì napøíklad: „Public
Relations – role v marketingové komunikaci (esej s konkrétními pøíklady)“, nebo
„Øešení konkrétního pøíkladu krizové komunikace“ apod. „Klademe dùraz pøedevším na øešení praktických témat, se kterými se úèastníci kursu setkávají ve svých
základních organizacích a spoleènostech,“
øíká Jaromír Endlicher, místopøedseda
OS KOVO. Kromì urèených témat bude
proto každý student mít možnost zvolit si
i téma vlastní, po konzultaci se školitelem.
Závìreèná zkouška probìhne pøi
osobním setkání se školitelem. Student již
bude mít vyhodnocenu a oznámkovánu
seminární práci. Odpoví na dvì otázky,
vztahující se k seminární práci, které bude
znát pøedem. Dvì otázky si vylosuje a dále
podiskutuje se školitelem o øešení tzv.
„modelové situace“. Modelová situace
je, zkrácenì øešeno, pøíkladem konkrétní
krizové nebo komunikaèní situace, s jakou se lze bìžnì setkat v praxi. Seznam
možných modelových situací a jejich popis obdrží každý úèastník již na poèátku
kursu, takže i zde se bude moci pøipravit
s dostateèným pøedstihem.
I celkové trvání kursu lze pøizpùsobit
èasovým možnostem studenta. Pøedpo-

O vzdìlávací kurzy OS KOVO je stále velký zájem.

kládá se však, že vèetnì seminární práce
a závìreèné zkoušky zabere maximálnì
6 mìsícù.
„Mnoho škol má již i specializované
webové stránky, prostøednictvím kterých
lze skládat testy na dálku, bez úèasti pedagoga,“ øíká místopøedseda OS KOVO
Jaromír Endlicher. „Do budoucna nevyluèuji ani takovou formu, dùležitý však
bude prùbìh roku 2014, kdy si ovìøíme,
jaký je o tento typ vzdìlávání zájem a jaké
jsou další požadavky studentù,“ dodává.
Pokud se týká finanèních nákladù bude
postupováno stejnì, jako u bìžných vzdìlávacích semináøù uveøejnìných v katalogu vzdìlávání OS KOVO. Co to znamená?
OS KOVO uhradí náklady na místnost
a stravu u vstupního semináøe (pøednášky), uhradí školitele a náklady na závìreèné setkání frekventantù. Protože se bude
jednat hlavnì o elektronickou komunikaci, nemìly by další náklady být. Pro upøesnìní podotýkáme, že místo jednodenního
zahajovacího semináøe (pøednášky) budeme øešit tak, aby bylo co nejblíže budoucím studentùm.
Zahájení kursu se pøedpokládá v kvìtnu
2014.
Zájemci se mohou pøihlásit na e-mailové
adrese: novakova.miloslava@cmkos.cz
(ev)
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Dokument ÈMKOS na žádost ètenáøù
V Kováku jsme informovali (mj. v rozhovoru s právním expertem ÈMKOS Vítem Samkem), že konfederace pøipravila analýzu porušování odborových a zamìstnaneckých práv u nás v roce 2013. Informace vyvolala žádost ètenáøù, abychom tento dùležitý dokument zveøejnili celý. Rádi tak nyní èiníme.

V roce 2013 se situace v dodržování
pracovnìprávních vztahù a odborových
práv v Èesku výraznì zhoršila. Èeská
spoleènost v dùsledku bývalé vládní politiky zchudla a rychle se zvyšuje pøíjmová
nerovnost. Neèasova vláda v daleko vìtší míøe omezovala sociální i ekonomická
práva zamìstnancù.
To inspirovalo nìkteré zamìstnavatele
k vytváøení vlastních pravidel zamìstnávání mimo rámec zákoníku práce. Docházelo i k pøenášení podnikatelského rizika na
zamìstnance. Pøíkladem je pøístup majitele OKD Ostrava. Nezøídka zamìstnavatelé bránili zamìstnancùm vstupovat do
odborù a zakládat odborové organizace
pod pohrùžkou ztráty zamìstnání.
Nevyplácení mezd, práce naèerno
Zamìstnavatelé stále èastìji zneužívají strach lidí ze ztráty zamìstnání. I pøes
èetnìjší státní kontroly jsou zamìstnanci
pøijímáni v nìkterých subdodavatelských
firmách do stavu bez øádné pracovní
smlouvy „na zkoušku“ s tím, že se po
nich vyžadují pracovní úkony, aniž by
byli náležitì proškoleni, dostali potøebné
ochranné pracovní prostøedky a byla jim
øádnì vyplácena mzda. Ta se napøíklad ve
stavebnictví vyplácí i s nìkolikamìsíèním
odstupem, jindy se její èást vyplácí tzv. na
ruku, èímž zamìstnavatelé krátí danì.
Pøíkladem pøenášení podnikatelského
rizika na zamìstnavatele je i pøípad avizovaného uzavøení Dolu Paskov v OKD
Ostrava a propuštìní více než 2500 zamìstnancù. Horníci v uplynulých letech
vytváøeli mateøské spoleènosti mimoøádnì vysoké miliardové zisky. Vlastníci však
dnes odmítají použít èást tìchto ziskù
k pøekonání doèasných ekonomických
problémù.
Zákazy vstupovat do odborù
Zamìstnavatelé èasto brání zamìstnancùm vstupovat do odborù nebo je dokonce zakládat. Nezøídka vyhrožují sankcemi
èi pøímo propuštìním. Zamìstnanci se
bojí odbory založit, i když jsou si vìdomi
jejich potøeby. Dokonce podléhají nátlaku
zamìstnavatelù, aby z odborù vystoupili,
popøípadì, aby ukonèili èinnost celé odborové organizace.
Typické pøíklady porušování
zamìstnaneckých práv v praxi
Pøestože se vnímání odborù ze strany
veøejnosti i mediální pozornost odborové
problematice v posledních letech znaènì

zlepšily (odbory pozitivnì vnímá 60 až
70 % obyvatel), jsou prosazování zamìstnaneckých a odborových práv a ochrana
pøed jejich porušováním stále mimoøádnì
obtížné.
ÈMKOS požádala odborové svazy,
aby zaslaly centrále informace
o porušování zamìstnaneckých
a odborových práv v jejich odvìtvích.
Souhrnná analýza ukazuje na
nejèastìji se vyskytující problémy.
Závislá práce – zamìstnavatelé nutí
zamìstnance ukonèit pracovní pomìr
a poøídit si živnostenský list s tím, že
s nimi následnì budou spolupracovat
v rámci „obchodní èinnosti“ jako s OSVÈ
(typický švarcsystém).
Prekérní formy práce – zamìstnavatelé nutí uchazeèe o zamìstnání nebo zamìstnance v pracovním pomìru na dobu
neurèitou pøijmout pro nì ménì výhodné pracovní podmínky (dohody o pracích
mimo pracovní pomìr, pracovní pomìry na dobu urèitou, agenturní zamìstnávání) výmìnou za udržení nebo zachování
práce.
Nehlášená práce – zamìstnavatelé
nutí zamìstnance pracovat za odmìnu
vyplácenou v hotovosti, aniž by to ohlásili
správci danì a orgánùm pøíslušným podle
pøedpisù o zdravotním a sociálním pojištìní.
Pracovní doba a doba odpoèinku – nadále dochází k nerespektování
maximálních limitù pøesèasové práce zamìstnavatelem, nedodržování pøestávek
v práci a dob odpoèinku. Vyskytují se
nedostatky v evidenci pracovní doby
(§ 78 zákoníku práce).
Odmìòování – mnozí zamìstnavatelé neplatí pøesèasovou práci, zákonné
pøíplatky, nerespektují nejnižší úrovnì zaruèené mzdy (§ 109 a násl. naøízení vlády
è. 567/2006 Sb.), nevyplácejí mzdy v øádných termínech, vyplácejí jen èást mzdy
nebo celou mzdu v hotovosti na ruku
apod.
Odmìòování ve veøejných službách a správì – dochází k diskriminaci
v odmìòování zamìstnancù v pøípadì,
kdy zamìstnavatelé využívají tarify s rozpìtím. Výše tarifù je v souèasné dobì
urèována bez pøedem stanovených kritérií, což vede k rozdílnému odmìòování zamìstnancù pøi výkonu stejné práce,
což je v rozporu s § 110 zákoníku práce.
Kolektivní vyjednávání – èasté

jsou pøípady odmítání, popøípadì bezdùvodného prodlužování vyjednávání.
Jeden „vzdìlaný“ zamìstnavatel dokonce
usiluje soudní cestou o zrušení zákona
o kolektivním vyjednávání.
Právo zamìstnancù a odborové
organizace na informace a projednání
– nedostateèné informování a projednávání s odbory jako zástupci zamìstnancù,
pozdní pøedávání informací, mnohdy až
po realizaci rozhodnutí zamìstnavatele,
èi v nepøimìøenì krátkých lhùtách (srov.
zejména § 278 zákoníku práce). Zamìstnavatel mnohdy neinformuje odbory
o pøipravovaných organizaèních a personálních zmìnách, organizaèních a procesních auditech a v èasovém pøedstihu
s nimi tyto návrhy neprojednává.
Svoboda odborového sdružování
– nerespektování odborové organizace
a neplnìní povinností stanovených zákoníkem práce, tlak na ukonèení èinnosti
odborové organizace jejím rozpuštìním.
Tlak na vystoupení vìtšiny èlenù, aby odborová organizace nesplòovala podmínku tøí zamìstnancù v pracovním pomìru
u zamìstnavatele pro pùsobení odborové organizace (Èl. 27 Listiny základních
práv a svobod, zákon èíslo 83/1990 Sb.,
o sdružování obèanù). Nadále dochází
k zastrašování zamìstnancù v souvislosti
s jejich úèastí na demonstraci èi stávce
organizované nebo vyhlášené odborovou
organizací.
Zákaz diskriminace – zejména
z dùvodu èlenství v odborech èi výkonu
odborové funkce. Zamìstnavatelé vyžadují seznamy èlenù odborové organizace,
vykonávají nátlak na odborové funkcionáøe, aby ukonèili pracovní pomìr, popøípadì jim dávají výpovìï z organizaèních
dùvodù v souvislosti s „úèelovì“ provedenou organizaèní zmìnou apod. (Èl. 3
a Èl. 27 Listiny základních práv a svobod,
§ 276 odst. 2 zákoníku práce, § 4 zákona o zamìstnanosti).
Uvolòování odborových funkcionáøù – zejména neposkytování pracovního volna s náhradou mzdy pro výkon
èinnosti zástupce zamìstnancù, pøípadnì
vyžadování refundací za dobu takového volna ze strany odborové organizace
– viz § 203 odst. 2 písm. a) zákoníku
práce.
Diskriminace – pøetrvává diskriminace žen v odmìòování za stejnou práci ve
vìtšinì odvìtví, nedaøí se snižovat rozdíly
mezi výší mezd (platù) vyplácených mužùm a ženám. Stále dochází k diskriminaci
pokraèování na str. 10
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žen s malými dìtmi pøi pøijímání do práce.
Dùsledkem jsou rozdíly ve výši dùchodù
vyplácených mužùm a ženám.
Pokraèuje diskriminace agenturních
pracovníkù nebo zamìstnancù vykonávajících jiné formy prekérní práce zejména v oblasti pracovních podmínek
a výše odmìòování ve srovnání s kmenovými zamìstnanci vykonávajícími srovnatelnou práci. Nadále se vyskytují pøípady

diskriminace romských uchazeèù o zamìstnání.
Restrikce práv zamìstnancù
vládními reformami
Výsledkem vládní politiky je i zhoršená
úroveò právního øádu Èeské republiky,
který se v dùsledku èastých zmìn stává nepøehledný a nestabilní a zhoršuje
obecnì znalost práva a zejména možnos-

ti ochrany zamìstnancù i podnikatelské
prostøedí. To je v rozporu s cíli, k nimž se
Èeská republika pøihlásila svým vstupem
do Evropské unie. Dochází k oslabení
solidarity ve spoleènosti, rozbíjí se sociální
stát, útoèí se na sociální partnerství a sociální soudržnost. Ve svých dùsledcích to na
dlouhou dobu negativnì ovlivní v mnoha
smìrech životy obyvatel.
(red)

Náš seriál k historii odborù (4)

První bouøe dìlníkù v Èechách
Prakticky až do 40. let devatenáctého
století se zamìstnavatelé a dìlníci v èeských zemích (vzhledem k historickému vývoji to u nás tehdy byly vìtšinou kartounky) nedostali do žádných vìtších konfliktù. Bylo to mj. dané tím, že prùmysl rostl
a potøeboval další pracovní síly. Zmìna
nastala i u nás se zavádìním strojù, které
nahrazovaly ruèní práci. V kartounkách
válcové stroje na nìkolik barev, užívání
perotin a dalších technických zdokonalení
mìlo za následek, že dìlníci ztráceli práci
a znaènì se snižovaly mzdy. Mezi postiženými rostla pudová nenávist ke strojùm,
které vykonávaly více práce než èlovìk.

Dobová kresba jedné z prvních našich textilek v Horním
Litvínovì. Založil ji hrabì J. J. Valdštejn už v roce 1715

V èervnu 1844 se tak snižovaly mzdy
v továrnách kolem Prahy i v Praze samotné. Mimoøádnì drsnì si napøíklad vedla
továrna „Bratøí Porgesové“, která najednou dávala tiskaøùm místo 45 krejcarù
jen 21 kr. a cena za kus klesla z 24 kr.
na 10 kr. Reakce byla daná stavem uvìdomìní tehdejších dìlníkù: tiskaøi v nìkolika pražských kartounkách se dohodli,
že se dají do vyjednávání se zamìstnavateli a to s cílem, aby továrníci odstranili
stroje perotiny a zvýšili mzdy… Tiskaøi
proto 18. èervna zastavili práci a pøednesli
továrníkùm své žádosti. Majitelé továren
o odstranìní strojù pøirozenì nechtìli ani

slyšet, a pokud šlo o mzdy, odmítali jejich
zvýšení s poukazem, že „ceny zboží se
nelepší“ a že „kartounkáøství pro vysoké
sazby celní má co konkurovat s cizinou“.
V bezmocném hnìvu nad svou nesplnìnou žádostí zaèali pak dìlníci rozbíjet
perotiny, které mylnì považovali za pøíèiny svého špatného postavení a „jen tam
neudìlali velikých škod, kde továrník lépe
dìlníky platil“.
O den pozdìji chtìli dìlníci požádat
o pomoc dokonce královského správce
arcivévodu Štìpána. Ten však „buøièe,
kteøí nièí cizí majetek“ odmítnul pøijmout. Dìlníci se následnì rozhodli, že vyšlou delegaci k samotnému císaøi.
Svùj další postup
v této vìci chtìli
domluvit na veøejném shromáždìní 21. èervna
a to nìkde v místech, kde je dnes
pražská ètvrť Vinohrady. Shromáždìní bylo hned
v poèátku rozehnáno vojskem.
Nanovo se shlukli
druhého dne u staromìstské radnice,
ale opìt byli rozprášeni. O dva dny pozdìji se tiskaøi pokusili o shromáždìní na
Perštýnì, ale i to bylo znemožnìno po
zákroku vojska. Bìhem bouøí zatèení dìlníci byli postaveni pøed vyšetøující komisi,
kde jim bylo doporuèeno, aby svoje „pøání vyjádøili zákonnou cestou“. Tiskaøi uposlechli. Sepsali žádost, ve které požadovali
„úplný zákaz užívání perotin ve všech
zemích dìdièných“ a také to, aby jejich
mzda „od ouøadù vyvejšena byla“. Uvádìli rovnìž, že do vyøízení jejich pokorné
žádosti už nebudou nic podnikat.
Už 25. èervna tak mohla být odvolána
policejní opatøení v Praze a 27. èervna
se již opìt pracovalo ve všech pražských

100. výroèí založení
továrny na sukno
pøipomíná obelisk
z roku 1815

i blízkých mimopražských kartounkách
a to za stejných podmínek, jaké panovaly
pøed bouøemi. Pražský magistrát se pak
6. èervence 1844 rozhodl udìlit vojsku,
které potlaèilo tiskaøské bouøe mimoøádnou odmìnu 1000 zlatých.
Bouøe pražských tiskaøù pøesto nezùstaly úplnì bez odezvy. Poté, co utichly protesty v Praze, propukly v èervenci
1844 nepokoje v kartounkách v Liberci
a Èeské Lípì. I tam došlo k rozbíjení
strojù, i tam byla nasazena proti dìlníkùm armáda a ostrostøelci. I tam tiskaøi
ovšem znovu nastoupili do práce, aèkoli
jejich požadavky nebyly ani èásteènì vyplnìny…
(fav)
Pøíštì: Spojování sil
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Tipy pro rozmarné poèasí
Letošní poèasí tropí hlouposti – chvíli je zima a padá sníh, chvíli naopak vykukuje sluníèko a láká na procházky.
A meteorologové dokonce pøedpovídají, že letošní zima je již pryè. Takže pokud chce nìkdo otužilejší již vyrazit
na ménì nároènou pìší túru, máme zde nìjaké tipy.

Tip 1: Procházka s geologií Raspenavy

Stezka vede podél cesty u chaty Zátiší, na žlutì znaèené trase z Frýdlantu
na Skalní hrad. Skládá se z dvanácti nejtypiètìjších nerostù a hornin Jizerských

V pùvabném regionu Frýdlantska v Libereckém kraji se koncem roku 2013 objevilo nové lákadlo pro turisty a návštìvníky: je jím zcela nová geologická
Vzorek jizerské žuly
Procházka nauènou stezkou na Raspenavì je
i procházkou geologickou minulostí kraje

stezka, nacházející se v katastru obce Raspenava. Stezku tvoøí dvanáct kamenù
– hornin, které pocházejí z místních
Jizerských hor. Geologická stezka

V pøírodním parku Ještìd narazíte i na
zážitkovou nauènou stezku pro dìti

je kromì turistù urèena také dìtem a studentùm ze základních a støedních škol.

Tip 2: Na túru i na bìžky v „Jizerkách“
V Libereckém kraji otevøeli pro návštìvníky Jizerek v blízkosti Smìdavy zcela novou, 420 metù dlouhou lesní cestu. Cesta propojuje
dvì vùbec nejnavštìvovanìjší místa
Jizerek a to jizerskohorské rašeliništì
Na Èihadle a rozcestí Na Kneipì.

hor. Každý z kamenù je na stezce Vzorek jizerské horniny zvané fylit
opatøen plastovou cedulkou s pøíslušnými informacemi a mikroskopickým
Tato místa dosud spojovala cesta pouze
snímkem. Nejstarší horninu na geolo- jedna, která však již kapacitnì nestaèila
pojímat stále se zvyšující množství
turistù. Nová cesta bude návštìvníkùm hor sloužit bìhem celého roku,

Zážitková stezka
v pøírodním parku
Ještìd nabízí zábavu
i pro nejmenší turisty

gické stezce pøedstavuje žula, jednotlivé kameny jsou na vršku vybroušeny,
aby byla detailnì vidìt jejich struktura.

Malé arboretum na severu Èech – Èerná Studnice

v zimì ji mohou využívat i milovníci bìžeckého lyžování pøi putování po trasách
Jizerské magistrály.
(text + foto SŠ)

Nabídnìte v Kováku svoje volné kapacity!
Možnost bezplatné inzerce letních rekreací
Podobnì jako už v minulých letech,
chceme v Kováku pomoci základním
organizacím OS KOVO, které vlastní,
èi mají ve spoluvlastnictví rekreaèní
zaøízení nebo dìtské tábory. Nabízíme
jim bezplatnou inzerci na stránkách
našeho èasopisu, která pomùže co
nejvíce naplnit tyto rekreaèní kapacity. Souèasnì tak èlenové OS KOVO
a jejich dìti budou mít další výhodnou možnost, podívat se tam, kde
ještì nebyli, nebo kam by se rádi
podívali znovu.

Naše nabídka se týká všech ZO OS KOVO,
které mají rekreaèní støediska umístìna
na nejrùznìjších místech naší republiky,
eventuálnì na Slovensku. Ať už tato zaøízení provozujete sami, nebo prostøednictvím nájemce, Kovák vám na svých
stránkách poskytne zdarma prostor jejich propagaci. Otiskneme charakteristiky (popisy) jednotlivých rekreaèních zaøízení vèetnì dodaných obrázkù (je ovšem
tøeba dbát na jejich technickou kvalitu).
U nabídky je dùležité uvést kontaktní telefon èi adresu (napøíklad e-mail), kam se

mohou zájemci obracet, popøípadì uvést
webové stránky, na nichž lze potøebné informace o pøíslušném rekreaèním zaøízení
vyhledat. Vaše nabídky uveøejníme okamžitì, respektive v došlém poøadí. Všem
nabídkám dáme rovnìž prostor na intranetu a internetu OS KOVO. Závìrem znovu
pøipomínáme, že uveøejnìní nabídek je
zcela bezplatné. Nabídky vèetnì podkladù zasílejte na poštovní doruèovací adresu
redakce nebo v elektronické podobì na
e-mail novakova.miloslava@cmkos.cz.
Vaše redakce Kováka
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Správné znìní tajenky z èísla 3: Odbory pomáhají zvyšovat bezpeènost práce. Správnì luštila a štìstí pøi losování mìla
Zdeòka Hlávková z Èeské Skalice. Blahopøejeme! Dostane výhru od vydavatelství Enigma, které pøipravuje naši køížovku. Je také
vydavatelem èasopisu Køížovky pro každého (další èíslo vychází 18. bøezna). Na tajenku z tohoto èísla èekáme do 19. bøezna na
doruèovací adrese redakce nebo na emailu: novakova.miloslava@cmkos.cz

