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Hyundai Nošovice
Odboráøi vyhlásili stávkovou
pohotovost

Na Špilberku mìli lidé možnost promluvit si i s novým pøedsedou ÈMKOS
OS KOVO bylo vidìt i v prvomájovém
prùvodu v Regensburgu

Jubileum
Kovácký dùchodce
slaví 100 let
Regiony
Co se dìje na severu Moravy

Zdravotní pojištìní
Jak lze èerpat lázeòskou péèi

Kulturní program na Špilberku byl
opravdu bohatý

Slavili jsme
spoleènì 1. máj
Jak se v posledních letech stalo už tradicí, nejvìtší odborová akce k Svátku
práce se uskuteènila v Brnì na Špilberku. Úèastníky oslavy sem pøišel pozdravit
i novì zvolený pøedseda ÈMKOS Josef
Støedula. Ve svém projevu poukázal na
mimoøádnou roli odborù pøi hájení práv
zamìstnancù. O práci OS KOVO se mohli
lidé informovat v našem stánku. Obléhaly
ho i dìti, které tu mohly získat i pexeso,

na jehož obstarání se podílela redakce
Kováku. V bohatém kulturním programu
k všeobecné dobré náladì nìkolika stovek návštìvníkù pøispìla vedle krásného
poèasí také skupina Renegáti, houslistka
Jitka Šuranská, dále vystoupení akrobatické skupiny, malých roztleskávaèek, brnìnské hudební skupiny D.N.A. a skupiny
historického šermu Collegium Saepers
Vše pak vyvrcholilo koncertem skupiny

Rangers – Plavci. Kováci se nezúèastnili oslav 1. máje jen doma. Novodobou
tradicí je už i naše úèast v prvomájovém
prùvodu odborové centrály DGB v nìmeckém Regensburgu. Ani tam, jak dokazuje naše foto, se nedali pøehlédnout.
Fotografie z prvomájových oslav najdete
i na str. 12.
(red, foto: Karel Kaláb a Tomáš Valášek)

Vzkaz Josefa Støeduly kovákùm
Novým pøedsedou ÈMKOS byl velkou
vìtšinou delegátù VI. sjezdu této odborové konfederace zvolen v pátek 26. dubna
Josef Støedula. Jeho zvolení souèasnì znamenalo, že v souladu s pøíslušnými pravidly odstoupil z funkce pøedsedy OS KOVO
a podle pøedem pøipraveného plánu ji
pøedal 1. místopøedsedovi Jiøímu Markovi. V pondìlí 28. dubna to bylo oznámeno rovnìž na schùzce pracovníkù ústøedí
OS KOVO v Praze. Po ní nový pøedseda
ÈMKOS požádal Kováka o zprostøedkování jeho vzkazu všem èlenùm OS KOVO:
„To první, co bych chtìl øíct, je velké
dìkuji. Prožil jsem v OS KOVO od roku

Evropský
parlament

1989, respektive od 1. února 1990, kdy
jsem se stal místopøedsedou odborové organizace, témìø 25 let. Za tu dobu jsem
se toho nauèil tolik, že kdyby mi to nìkdo øekl ve škole, jak moc a co všechno
se budu muset nauèit, tak bych tehdy urèitì protestoval. Ale dneska, s odstupem
èasu, nemohu opravdu øíct nic jiného,
než že dìkuji. Za to, jací kováci jsou, za
to, co umí, za to, co mì nauèili. Pokud
jsem mohl i já nìco nauèit, tak o to budu
samozøejmì radìji, ale chtìl bych hlavnì
popøát, aby zùstali takoví, jací jsou. Tvrdí,
pracovití, nekompromisní, správní, spravedliví. Aby vždy vìdìli, kde je jejich mís-

to. Rád bych øekl,
že Odborový svaz
KOVO má opravdu
velmi pevné místo
v ÈMKOS. Konfederace ho potøebuje a vìøím, že také
OS KOVO potøebuje sílu konfederace.
Budu se snažit spolu se znovu zvoleným
týmem o to, aby všechny odborové svazy
byly hrdé na konfederaci, na to, co umí,
kdo stojí v jejím èele a jakým zpùsobem
vyjednává. Aby byly hrdé na to, co vše
spolu dokážeme.
pokraèování na str. 2

Proè je tøeba jít volit
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pokraèování ze str. 1

Ale musím øíct, že bez spolupráce, bez
vzájemné podpory, bez upøímnosti a následnì bez vzájemné solidarity by se toho
opravdu moc nepodaøilo. Odborový svaz
KOVO za tìch témìø 25 let udìlal obrovský kus práce. Je všude vidìt, je slyšet, má
velký respekt v zahranièí, a to OS KOVO
dìlá tím, èím je. Nikdy však nesmí zlenivìt. Ale osobnì vím, že nikdy nezleniví,

protože nìco podobného nemá dáno ve
své základní genetické výbavì. Já dále
zùstanu kovákem, zùstanu èlenem svazu
v základní organizaci, kde jsem evidován.
Je to pro mne nadále velká èest. Je to vìc,
na kterou se nedá zapomenout.
Znám spoustu lidí z OS KOVO, a bohužel nezvládnu všem podìkovat osobnì.
Rád bych to proto uèinil prostøednictvím

Kováku. Chtìl bych všem kovaèkám a kovákùm popøát hlavnì pevné zdraví a ať je
jejich život stále lepší a ať se cítí líp. Tìším
se na vzájemnou spolupráci.“
Pozn.: Kováku J. Støedula následnì
popøál hodnì zajímavých èlánkù a stále
rostoucí ètenost. Dìkujeme, budeme se
o to v redakci snažit.
(red)

Stávková pohotovost v Hyundai
Odborový svaz KOVO podporuje požadavky nošovických pracujících
Vzhledem k dosavadní nemožnosti
dosáhnout dohody s vedením firmy pøi
projednávání nové kolektivní smlouvy
vyhlásily odbory v podniku Hyundai Motor Manufacturing Czech v Nošovicích
ve støedu 30. dubna odpoledne stávkovou pohotovost. Hlavním dùvodem
je neochota vedení HMMC vést
èestná a otevøená jednání se zástupci
zamìstnancù a pøistoupit na jejich
oprávnìné požadavky ohlednì odmìn
za práci. Firma místo toho jednostrannì
navrhuje navýšení, které podle odboráøù
neodpovídá dosahovaným hospodáøským
výsledkùm. Aèkoli jsou v poslední dobì
lepší než v minulosti, v odmìnách,
jak je navrhuje zamìstnavatel, se vyšší
výkony zamìstnancù prakticky témìø
neprojevují. Jak nám øekl pøedseda ZO

OS KOVO Radek Kuchaø, dùvodem
vyhlášení stávkové pohotovosti jsou i nátlakové akce vedení HMMC, kterými
se snaží obcházet vyjednávání s odbory. Odmítlo mimo jiné vyèkat na názor
zprostøedkovatele a zamìstnance nutilo
rùznými zpùsoby k tomu, aby podepisovali dodatky ke smlouvám jednotlivì. Odbory pøitom také veøejnì oèeròuje. Hovoøí
tak napøíklad o úzké skupince lidí, která
prý je odtržena od reality. V odborech
je, navzdory zastrašování, organizována
zhruba pìtina z celkového poètu 2 574
stálých zamìstnancù HMMC v Nošovicích
a další s nimi, jak ukázala i nedávná anketa, sympatizují. Napøíklad požadavek,
aby odbory dále vyjednávaly o kolektivní
smlouvì, podpoøilo 1 500 pracovníkù závodu. Jak øekl pøedseda ZO OS KOVO

Kuchaø, odboráøi z Nošovic o situaci v podniku informovali rovnìž odboráøské kolegy
v mateøském závodì Hyundai v Koreji.
Podpora OS KOVO
Odborový svaz KOVO plnì podporuje
stávkovou pohotovost odborové organizace OS KOVO v podniku Hyundai
Motor Manufacturing Czech v Nošovicích,
vyhlášenou dne 30. 4. 2014.
Odborový svaz KOVO podporuje požadavky odborù v kolektivním vyjednávání pro rok 2014.Podle ankety, kterou
odbory zorganizovaly, stojí za postupem
ZO OS KOVO 1 500 zamìstnancù z celkového poètu 2 500 zamìstnancù. Podporu požadavkùm nošovických a pøání
úspìchu vyjádøil i Odborový svaz zdra(red)
votnictví a sociální péèe ÈR.

Využijte možnosti distanèního vzdìlávání

Odešel navždy
S hlubokým zármutkem oznamujeme, že v úterý 22. dubna ve vìku 67 let
náhle zemøel
kolega František Vach.
Byl dlouholetým èlenem ZO OS KOVO v Sigma Hodonín. František, jak jsme
mu øíkali, patøil ke spoluzakladatelùm nového Odborového svazu KOVO.
Aktivnì se úèastnil jednání mezi stávkovými výbory a tehdejšími Henešovými odbory.
Po roce 1990 byl èlenem pléna OS KOVO v ÈSFR, kde aktivnì pùsobil v pøedsednictvu moravskoslezské rady. Po rozpadu federace byl èlenem Rady OS KOVO. Výraznì se
zapojoval do všech klíèových vnitrosvazových diskusí a nikdy neváhal pomáhat pøi pøevádìní
závìrù jednání do praxe. Zapáleným kovákem zùstal až do své náhlé smrti.
Poslední rozlouèení s Františkem Vachem se konalo v sobotu 26. dubna v kostele sv. Vendelína
v Èejèi.
Èest jeho památce.
(J.E.)

Odborový svaz KOVO v roce 2014 poprvé nabízí moderní
formu tzv. distanèního vzdìlávání, které je obdobou
dálkového vzdìlávání. Smyslem je zejména vyjít vstøíc
èasovým možnostem studujících. Jedná se o „Kurs moderní
marketingové komunikace“. Pro koho je urèen?
V podstatì pro každého, kdo chce poznat základy rùzných
forem marketingové komunikace pro uplatnìní ve své praxi.
Detailní informace získáte a pøihlásit do kursu se mùžete
na Intranetu OS KOVO – Odborné útvary – Vzdìlávání.
Nebo si otevøít adresu: http://www.oskovo.cz/intranet/
odborne-utvary/vzdelavani/marketingova-komunikacemodernim-zpusobem. Uzávìrka pøihlášek je 15. 5. 2014,
dále dle obsazenosti kursu.
(red)

Vývoj prùmìrných mezd kovákù v roce 2013
Analýza mezd na základì Výkazù o mzdách v OS KOVO za rok 2013 byla projednána na pøedsednictvu OS KOVO, které se konalo 24. 4. 2014 v Praze.
Vzhledem k obsáhlosti materiálu uvádíme alespoò nìkterá zásadní data.
Analýza mezd je zpracována z údajù poskytnutých ZO OS KOVO za rok 2013 z vyplnìných a odevzdaných „Výkazù o mzdách v OS KOVO“ (dále též VOM).
K termínu 14. bøezna 2014 bylo pøedáno na RP OS KOVO 575 výkazù o mzdách ZO OS KOVO.
Výsledky analýzy mezd jsou vždy ovlivnìny skladbou respondentù. Pokud napøíklad neposkytnou údaje firmy s vysokými hodnotami mezd, klesne prùmìrná
mzda celého souboru, a naopak.
Nominální mzda z VOM se v roce 2013 oproti roku 2012 zvýšila o 1,3 %, nominální mzda dle ÈSÚ se zvýšila o 1,8 %. Konkrétní údaje o vývoji
mezd z ÈSÚ a výkazù o mzdách jsou uvedeny v následující tabulce:
Prùmìrné mzdy dle ÈSÚ a z výkazù o mzdách
Zdroj

2011

2012

2013

Index13/12

ÈSÚ
Výkazy o mzdách

25 855
26 072

26 786
26 827

27 257
27 177

101,8
101,3

Z dalších podkladù vyplývá, že poèet vyhodnocovaných Výkazù o mzdách v OS KOVO se za rok 2013 oproti roku pøedcházejícímu snížil (z 602 výkazù na
575 výkazù, pokles èiní 4,5 %). Co se týká poètu zamìstnancù, za nìž jsou výkazy vyhodnocovány, došlo ke snížení o více než 18 tisíc zamìstnancù.
(red)
Co se týká výsledkù analýzy, je možné konstatovat, že velká èást sledovaných údajù nezaznamenává v èasové øadì výrazných zmìn.
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100letý èlen OS KOVO
Dùchodci ze Šroubárny Kyjov vyprávìjí
Èlen ZO OS KOVO Šroubárna Kyjov,
pan Oldøich Krejèí, se dožívá významného životního jubilea 100 let. Rodák
ze Svatoboøic-Mistøína je na svùj vìk stále
v dobré kondici a na snímku je se svou
ženou Vìrou, s kterou vychovali dva syny.
I když paní Vìra bydlela v sousedním Kyjovì, zajímavostí je, že se spolu seznámili
až v Praze. Pan Krejèí je celý život aktivním
èlovìkem, který stál i na zaèátku budování Šroubárny Kyjov pøed 64 lety. I dnes
bez problémù povypráví, jak napøíklad
v pováleèných letech tehdejší podnik Svit
Gottwaldov získal ocelovou konstrukci na
výstavbu výrobní haly rozebráním vybombardovaného hangáru na opravu letadel
v Rakousku. A za to do Rakouska putovalo pùl milionu døevákù, které ležely neprodejné ve Svitu Gottwaldov. Nebo jak první
stroje do nového podniku byly pøemístìny z Vítkovických železáren, kde tehdejší Vítkovická šroubárna musela ustoupit
rozšiøování dodávek kotlù do nových
elektráren. A uvede i jména projektantù a tehdejších ministerských úøedníkù,
kteøí o tom rozhodovali. Jeho velkým
koníèkem kromì folkloru byla i práce ve
vinohradì v rodných Svatoboøicích, kde
jste jej mohli ještì pøed rokem i potkat.
Jménem všech zamìstnancù Šroubárny
Kyjov, vedení firmy a nás kovákù pøejeme
oslavenci ještì dlouhá léta a hlavnì taky
hodnì zdraví a štìstí.

Ve fabrice užili i legrace
I nìkolik bývalých zamìstnancù šroubáren již má pøes 90 let. Tøeba hned za
mìsíc bude slavit paní Antonína Hýpalová
95 let. A stále je v dobré kondici a s chutí
do života. Naši dùchodci èasto vzpomínají a vyprávìjí historky, které v práci zažili.
Rád se podìlím o jednu, kterou vyprávìl
dùchodce pan Vojta Luòák. Byl podzim
asi tak pøed 40 lety a tehdejší vedoucí
provozu se vsadil s podnikovým právníkem JUDr. Oravcem, že i tento rok Martin
pøijede na bílém koni (svátek Martina je
11. listopadu). Zima uvedeného dne sice
byla, ale snìžit nezaèínalo. Vedoucí provozu prohrát nechtìl a dostal nápad, jak
z toho ven. Pùjèil si bìlouše z místního
JZD, posadil na nìj pracovníka jménem
Martin a ten slavnostnì pøejel pøes vrátnici na nádvoøí firmy, což se brzy rozkøiklo,
a i dìlníci nechali práce a vybíhali z výrobních hal se podívat. Právník mìl po
prohrané sázce jít pìšky s batohem na
zádech až do bývalého Sovìtského svazu.
Po dohodì postaèilo, že s batohem na
zádech prošel celou fabriku. Takto to døív
chodilo a lidé si ve firmì užili i legraci.
Úcta k seniorùm pøetrvává
V podniku oceòujeme, že i po tom,
co Šroubárnu Kyjov koupily Tøinecké železárny, firma pøispívá na akce pro dùchodce – každoroèní slavnostní posezení

Kdyby to nebylo napsáno pøímo na fotografii,
neinformovaný pozorovatel by tìžko vìøil, že muži
na fotografii bylo již 100 let

s hudbou v domì kultury, dva zájezdy
a také pøi výroèích 70, 80, 85 a více let
dostanou dárkový balíèek v hodnotì
400 Kè, který jim pøedá nìkdo z èlenù výboru dùchodcù.
Ludìk Jagoš
pøedseda ZO OS KOVO Šroubárna Kyjov
„Motto: Kdo chce dlouho žít,
musí dobré moravské vínko
pravidelnì pít!“

Šéf ASO Dufek oèekává prohloubení spolupráce
Jednání VI. sjezdu ÈMKOS v Praze
se zúèastnil i pøedseda Asociace samostatných odborù Bohumír Dufek.
Kováku k tomu øekl:
Byl jsem velmi potìšen, že Asociace svobodných odborù dostala pozvánku na jednání nejsilnìjší odborové centrály. Myslím, že z naší strany
jde i o urèitou deklaraci toho, že vždy
budeme stát na stejné platformì, jakou
má ÈMKOS. To znamená dùsledné hájení
zájmù našich zamìstnancù a našich odboráøù.
Takže je možné i spojovat síly
a jít spoleènì?
Jsem pøesvìdèen, že ano. Je pravdou, že v nìkterých vìcech se mùžeme
lišit, ale myslím si, že jde spíš o nuance,
a to navíc v otázkách, kde naše asociace
má ryze profesní požadavky. A je také
pravda, že v naší asociaci není tolik odborových svazù, abychom museli, jak se øíká,

být doširoka rozkroèeni
a museli hájit zájmy úplnì
všech. Pokud jde o odborovou politiku, tak si myslím, že jsme se dokázali
velice dobøe dohodnout za
poslední dva roky v tripartitì. Myslím si, že to také
bylo i vidìt, zejména když
vládl velice nepopulární Neèasùv kabinet,
který v Èeské republice „zajistil“ obrovské
snížení úrovnì. Jsem velmi rád, že jsme se
spoleènì podíleli na nìkolika demonstracích, které zahýbaly Èeskou republikou.
Sjezd ÈMKOS volí nové vedení.
Co od tohoto nového vedení oèekáváte?
Zcela jednoznaènì prohloubení spolupráce a ještì razantnìjší hájení zájmù našich èlenù. Je pravdou, že politické strany si zvykly nám pøed volbami slibovat,
a po volbách èasto skutek utek. Myslím si,

že teï nastala vhodná doba, abychom po
politických stranách spoleènì požadovali,
aby to, co slibovaly, také koneènì zaèaly plnit. I když je ještì doba hájení nové
vlády, všechny vládní strany by si proto
už teï mìly dùslednì kontrolovat, zda
a jak svoje pøedvolební sliby plní. Jisté totiž
je, že pøijdou další volby a že my to tìm,
co neplní dané sliby, následnì dokážeme
velice rychle spoèítat.
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Jde o sociálnìjší Evropu
Na VI. sjezdu ÈMKOS v Praze delegáti pøijali výzvu k volbám do Evropského
parlamentu. S tím, aby odboráøi k volbám, které se uskuteèní
23. a 24. kvìtna, šli
a ovlivnili tak budoucí
podobu EU. Kovák na
téma role odborù a volby do EP hovoøil s nìkterými hosty sjezdu.
Tím prvním byl profesor
Jan Keller, který v eurovolbách sám kandiduje.
Jak vidíte roli odborù ve spoleènosti?
I pøesto, že odbory jsou ve všech zemích
EU pod obrovským tlakem, je to v souèasné dobì nejsilnìjší a nejakceschopnìjší
èást obèanské spoleènosti. Spolupracuji
s obèanskými iniciativami už víc než dvacet let a jsem z toho nìkdy i dost otrávený, protože bìžná obèanská iniciativa, to
je tak pìt, deset lidí, kteøí se hádají mezi
sebou a èasto nejsou schopni svému okolí
ani øíct, o co jim jde, natož aby byli schopni aktivnì sledovat nìjaký cíl. Odbory se
naproti tomu tradiènì snaží držet pohromadì a jsou schopny, i když v takzvané
postprùmyslové spoleènosti je to stále složitìjší, vyvinout úèinný tlak. To se o zbytku
obèanské spoleènosti bohužel øíct nedá.
Jste lídr kandidátky ÈSSD ve volbách do Evropského parlamentu. Jak
vidíte vztah sociální problematiky a EP?
Jsem pøesvìdèen o tom, že v souèasné
dobì nelze sociální soudržnost zachránit
na pùdorysu jednoho státu, natož tak
malého, jakým je Èeská republika po rozbití Èeskoslovenska. Pokud se má zabránit tomu, èemu já øíkám nástup sociální
nesoumìøitelnosti, to znamená, že hrstka
bohatých jde nahoru a spousta lidí padá
pod hranici bídy a støední vrstvy nevìdí,
kdy se pøiblíží k hranici bídy, tak to lze dnes
jedinì v rovinì Evropské unie. Jeden stát
je naprosto bezmocný. Pokud by ÈR mìla
odvážnou vládu, která by øekla „pùjdeme
tvrdì proti velkým penìzùm, proti finanènímu kapitálu, proti nadnárodním spoleènostem“, tak koruna konèí bìhem pár
týdnù, naše ekonomika bude vydíraná

K vìci

Klaus opìt mlží
„Musím brutálnì øíci, že vliv máme nulový,
i když si dnešní pan premiér myslí, že ten náš
vliv tam je velký,“ nechal se slyšet bývalý prezident Václav Klaus ve svém vystoupení k 10. výro-

a skonèíme velice brzy a velice špatnì. Jen
Evropa má potenciál s tím nìco dìlat. Bohužel minimálnì posledních deset let tento potenciál ale nevyužívá. V èele Evropské komise, v èele EP, v èele Rady Evropy
pøevažovala pravice a zdá se, že nìkterým
pravicovým silám souèasný trend sociální
dezorganizace vyhovuje.
Takže teï jde o to, zmìnit pomìr sil
v evropských institucích, konkrétnì v EP.
Ano, a je to skuteènì velice dùležité.
Frakce, jejímž èlenem je i ÈSSD, má nyní
šanci stát se nejsilnìjší skupinou v EP. Je to
dùležité ze dvou hledisek: Za prvé by tím
byl snížen vliv neoliberálù na rozhodování
v Bruselu a za druhé by to mìlo pomoci
proti nástupu ultrapravice, která jde nahoru ve 13 z 28 èlenských zemí. Je tu obava,
že pokud lidé k volbám nepùjdou, tak stoupenci ultrapravice to urèitì udìlají a posílí
i v EP. Budou i v ní šíøit rasismus a nesnášenlivost, a to za spoleèné evropské peníze.
Jste spoluautorem sociálního manifestu pro Evropu. Co je jeho hlavním
obsahem?
Je tøeba zastavit dvì velice nebezpeèné tendence. Za posledních dvacet let se
každoroènì pøi pøerozdìlování prostøedkù
stále ménì dává zástupcùm práce, a naopak stále více se dostává zástupcùm kapitálu. Nemyslím malé a støední firmy. Ale
velké nadnárodní koncerny získávají z vyprodukovaného bohatství každým rokem
vyšší podíl a na zamìstnance pøipadne
menší podíl. Druhým velkým problém je,
že ti, co získávají stále více, se oprošťují
od daòové povinnosti. Takže zamìstnanci dostávají jednak stále ménì, padá na
nì stále vìtší daòové bøímì a jsou vlastnì posledními sponzory sociálního státu
a státu vùbec. Pokud se tyto dvì tendence nezlomí, tak to nepovede jen k radikálnímu útlumu sociálního státu, ale mùže
to obecnì postihnout funkènost státu.
Pokud by mìli zamìstnanci hradit všechny nároky civilizovaného státu ze svých
stagnujících pøíjmù, tak penìz nebude
dostatek. Nechci malovat nìjaké katastrofické scénáøe, ale stát tu je proto, aby spoleènost neupadla do chaosu. Zdá se ale,

èí vstupu ÈR do Evropské unie. Podle Klause je
prý naším osudem, že v EU nezmùžeme nic. Pan
exprezident je známý svým postojem k evropské
integraci a ví, proè svá slova pronesl právì pøed
volbami do Evropského parlamentu. V nich jde
o to, jakým smìrem Evropa pùjde v dalších letech.
Zda ji bude ovládat pravice se svými èasto neoliberálními recepty, nebo zda starý kontinent získá
sociálnìjší vizáž. Ovlivnit, a to potvrzují i spoleèné požadavky evropských odborù, to mùžeme.

že nìkterým neoliberálùm by takový
chaos docela vyhovoval.

Dalším hostem sjezdu, kterého jsme se
zeptali na význam voleb do Evropského
parlamentu, byl pøedseda rakouské odborové ústøedny ÖGB Erich Foglar:
Vy i my jsme
spoleènì s dalšími èleny Evropské
odborové konfederace EOK. V ní
máme zcela jasný spoleèný cíl:
chceme sociálnìjší
Evropu. Chceme,
aby základní sociální práva mìla stejnou hodnotu jako
ètyøi základní evropské svobody, jimiž
jsou volný pohyb zboží a služeb, kapitálu
a osob. Chceme, aby Evropská unie pøijala nový investièní program, který pomùže
k dalšímu zvýšení poètu pracovních míst.
Žádáme silnìjší regulaci finanèního sektoru, tvrdý postup proti finanèním spekulacím. Žádáme, aby se více investovalo do
oborù, které produkují reálné hodnoty.
Chceme sociálnìjší Evropu, která bude
mít úpravy týkající se minimální mzdy.
Ty si musí každá zemì nastavit podle sebe,
ale to, že minimální mzda bude existovat
všude a že bude vycházet ze stejných principù, to je náš spoleèný cíl. Chceme, aby
skonèila politika škrtù, která se uplatòovala
jako odpovìï na krizi. Nedokázala zmírnit její dùsledky, naopak je dále vyhrotila.
V Evropì musíme pochopit, že naší silnou
stránkou je spoleèný trh, na kterém participuje 500 milionù lidí. Tento trh ale nelze
úspìšnì využívat, pokud bude pøetrvávat
princip mzdového a sociálního dumpingu, pokud tu bude ekologický a daòový
dumping. I proto žádáme daò z finanèních
transakcí, uzavøení daòových oáz a jednotné principy pro zdanìní podnikù a potírání daòových podvodù. Chceme taková
opatøení, která zajistí, aby lidé mìli práci
a dosáhli jejím prostøednictvím na pøíjmy,
z nichž mohou i slušnì žít. To jsou požadavky, s nimiž spoleènì jdeme do evropských voleb a podle nich také budeme
v jednotlivých zemích vybírat kandidáty,
kteøí získají naši podporu.
Ptal se: fav, foto: autor a pk

Mùžeme prosadit opatøení, která budou modifikována podle možností jednotlivých zemí. A to
je dùvod, proè Klaus a další zastánci povìstné
všemocné ruky trhu tak hlasitì vyvolávají nechuť
k volbám do EP. Èím ménì lidí totiž pùjde volit
zmìnu, tím vìtší bude šance neoliberálù zachovat
jim vyhovující stav vìcí. Pøejí si EU bez spoleèných
sociálních pravidel, aby doma mìli šanci dìlat si
dle libosti to svoje.
(fav)
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Okénko do regionu | Ing. Jiøí Kozel, vedoucí
RP Ostrava

Co je nového v Moravskoslezském kraji
Stav zamìstnancù na
regionálním pracovišti je
stabilizovaný. Zástup za
mateøskou dovolenou,
JUDr. Miriam Foksovou,
se podaøil zajistit. Tento
zástup nyní, a je to provázeno velkou spokojeností v regionu, vykonává Mgr. Dagmar
Klimecká, bývalá zamìstnankynì OS KOVO.
Kolektivní vyjednávání
Situace v jednotlivých základních organizacích regionu není nijak rùžová. U nìkterých významných zamìstnavatelù byly kolektivní smlouvy uzavøeny (Tøinecké
železárny, BRANO, VÍTKOVICE,
ŽDB), u dalších vyjednávání probíhá (ArcelorMittal, Hyundai). U firmy Hyundai základní organizace
požádala o zprostøedkovatele.
V regionu se pravidelnì scházejí zástupci hutnických firem v tzv.
„G6“. Hlavními tématy byly pøedevším informace o jednotlivých
firmách v oblasti zamìstnanosti,
zakázkové náplnì, výsledcích hospodaøení a o prùbìhu kolektivního vyjednávání. Dalšími významnými projednávanými body na úrovni
KS MSK i „G6“ byly výsledky VI. sjezdu
OS KOVO a pøíprava VI. sjezdu ÈMKOS.
Orgány zvolily delegáty sjezdu a také se
vyjadøovaly ke kandidátce volených funkcionáøù a k návrhu dokumentù ÈMKOS.
Školení v regionu
V letošním roce jsme poøádali 2 školení
zamìøená na dopad nového obèanského
zákoníku na èinnost základní organizace. Celkem jsme proškolili 61 posluchaèù. I v letošním roce stavíme jako velkou
prioritu školení pro základní organizace
tzv. „na klíè“. První školení probìhlo poèátkem dubna pro Základní organizaci
STROJÍRNA. Zde došlo k zásadní obmìnì
funkcionáøù a školení v oblasti základních

dokumentù, zákoníku práce a BOZP pøineslo základní informace pro 24 úèastníkù školení. Obdobná školení pøipravujeme také pro Základní organizace MSA,
Dolní Benešov a Strojírny a stavby Tøinec.
Bìhem prvních mìsícù roku došlo
u více základních organizací ke zmìnám
funkcionáøù. Odešli zkušení funkcionáøi, kteøí byli i 100% uvolnìni pro výkon
funkce. Tato obmìna bude pokraèovat
i bìhem celého letošního roku. Pro nové
funkcionáøe pøipravujeme školení základních dokumentù základní organizace,
kde se noví funkcionáøi dozvìdí informace k èinnosti OS KOVO, regionálního

pracovištì, základní organizace, k dokumentùm základní organizace a stanovám
OS KOVO.
Problematika BOZP
Ke konci loòského roku a poèátkem
letošního byl zaznamenán zvýšený poèet
tìžkých a bohužel i smrtelných pracovních úrazù. Specialista regionálního pracovištì se zástupci jednotlivých základních organizací po celou dobu šetøení
spolupracoval a pøíèiny úrazù vyhodnocoval. Zástupcùm základní organizace
byly poskytovány prùbìžné informace,
jak úrazy hodnotit, jaké souvislosti by
v rámci šetøení mìly být brány v potaz
a zohledòovány v posouzení míry zavinìní jednotlivých stran. V pøípadì potøeby

byla i pøímá úèast na vlastním šetøení specialistou regionálního pracovištì vèetnì
kontroly pracovištì, kde se úraz stal. Kladnì lze hodnotit spolupráci s pøíslušným
OIP, kde mohl specialista regionálního
pracovištì prùbìh šetøení úrazù konzultovat s vyšetøujícím inspektorem.
Získávání nových èlenù
V regionu je zájem o odborovou organizovanost. Prùbìžnì jsou na RP zasílány dotazy na založení odborù. Pøi první schùzce
dostanou zájemci informace, jak
založit základní organizaci, jaké
jsou povinnosti èlenù OS KOVO
a jaké výhody mají pøi vstupu do
OS KOVO. Je také nabízeno èlenství v OS KOVO formou seskupení
èlenù. V poslední dobì se jednalo
o 9 zájemcù, z toho u firmy Ferona
SSC Ostrava dojde k založení nové
základní organizace. Další zájemce obdržel podklady k založení
a k dnešnímu dni nemáme informaci, zda odbory založí, nebo ne.
Ostatní zájemci od zámìru založit
odborovou organizaci z rùzných dùvodù
odstoupili.
U firmy Mölnlycke Health Care Klinipro
s.r.o. v Karviné projevili zamìstnanci zájem o založení odborù. Tìchto zájemcù
se ujal uvolnìný pøedseda ZO ArcelorMittal Karviná kolega Emil Bug. V souèasnosti je u OS KOVO evidována vìtší
polovina výrobních dìlníkù této firmy,
zamìstnavatel zaèal s odvodem èlenských
pøíspìvkù, zaèalo kolektivní vyjednávání
a již byl také podán návrh urèení na zprostøedkovatele.
Pozn. redakce: Ke vzniku odborù ve
firmì Mölnlycke Health Care Klinipro
s.r.o. chystáme v Kováku samostatný
èlánek.

Péèe o zdraví | Ing. Marcela Høíbalová, specialistka na sociální oblast, úsek odborové politiky OS KOVO

Jak lze nyní èerpat lázeòskou péèi?
Rád bych jel letos do lázní. Èetl jsem v novinách, že se zmìnily podmínky poskytování lázeòské péèe pro
pojišťovny. Na jak dlouho se nyní mùže do lázní jet? Platí se v lázních regulaèní poplatek? Filip È., Kladno
Existují v podstatì dva
zpùsoby, jak èerpat lázeòskou péèi, a to buï pro-

støednictvím zdravotní pojišťovny, nebo
jako samoplátce. Pøes zdravotní pojišťovnu mùže mít pacient péèi buï plnì hraze-

nou, tzv. komplexní, nebo pøíspìvkovou,
kdy si èást nákladù hradí sám. Rozdíl je
i v èerpání volna bìhem pobytu. V pøípapokraèování na str. 6
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dì plnì hrazené péèe má pacient pracovní neschopnost, u pøíspìvkové varianty
absolvuje pobyt v rámci své dovolené.
Vždy je ale nutné mít návrh od
praktického lékaøe, který jej vystaví
na základì doporuèení odborného
lékaøe. Návrh pak musí projít schválením
zdravotní pojišťovny. Neschválí-li zdravotní pojišťovna komplexní ani pøíspìvkovou
lázeòskou péèi, mùže klient absolvovat
pobyt v lázních jako samoplátce.
Je všeobecnì známo, že èeské láznì
se v posledních tøech letech dostaly do
vážných ekonomických problémù, nìkteré dokonce zkrachovaly. Jednou z pøíèin
je podle provozovatelù indikaèní seznam
z roku 2012, který vydal tehdejší ministr
zdravotnictví Leoš Heger (TOP 09). Pobyty
zkrátil a omezil i poèty diagnóz, se kterými pacienti mohli jet do lázní na úèet
zdravotního pojištìní.
Indikaèní seznam je vlastnì vyhláška
ministerstva zdravotnictví, která k jednotlivým diagnózám a jejich stupni pøiøazuje
nárok na èerpání hrazené lázeòské péèe.
Jedná se o vyhlášku è. 267/2012, o sta-

novení Indikaèního seznamu pro lázeòskou léèebnì rehabilitaèní péèi o dospìlé,
dìti a dorost. U vìtšiny diagnóz zkrátila
vyhláška s úèinností od 1. 9. 2012 o týden délku pobytu (výjimka se týkala dìtí,
které v lázních i nadále tráví ètyøi týdny). Vyhláška omezila nìkteré diagnózy,
které znamenaly nárok na pobyt v lázních,
urèila ale i nové indikace, které lázeòský
pobyt umožòují.
Dne 2. 4. 2014 Ústavní soud zrušil tuto
„lázeòskou“ vyhlášku a vyhovìl tak návrhu 21 senátorù. Stejnì jako v pøípadì již
døíve tímto soudem zrušených „nadstandardù“ ve zdravotní péèi soudcùm vadilo
hlavnì to, že úprava byla daná vyhláškou,
a ne zákonem. Souèasná pravidla daná
zrušenou vyhláškou však budou platit do
konce roku 2014.
Ministr zdravotnictví Svatopluk Nìmeèek øíká, že jeho úøad rozhodnutí Ústavního soudu respektuje. „Budeme se snažit
co nejrychleji pøipravit zákonnou pøedlohu tak, aby indikaèní seznam už nebyl
dán vyhláškou ministerstva zdravotnictví,
ale zákonem.“

Pokud se týká regulaèních poplatkù,
jejich souèasná výše byla též zmìnìna,
a to k datu 1. 1. 2014, na základì nálezu Ústavního soudu. Uplynutím dne
31. 12. 2013 bylo zrušeno ustanovení § 16a odst. 1 písm. f) zákona
è. 48/1997 Sb., o veøejném zdravotním
pojištìní, které stanoví povinnost pojištìnce v souvislosti s poskytováním
hrazených služeb hradit regulaèní poplatek ve výši 100 Kè za každý den,
ve kterém je poskytována lùžková
péèe vèetnì lùžkové lázeòské léèebnì
rehabilitaèní péèe. Totéž platí i pro pobyt prùvodce dítìte v lùžkovém zaøízení,
je-li hrazen ze zdravotního pojištìní.
Vzhledem k tomu, že do 31. 12. 2013
nebyla pøijata nová legislativní úprava, neplatí od 1. 1. 2014 pojištìnci
žádný regulaèní poplatek za ústavní
péèi, a to ani v lázních.
Pozn.: Regulaèními poplatky v ambulantní sféøe (30 Kè za klinické vyšetøení,
návštìvní službu a recept, 90 Kè za pohotovost) se Ústavní soud nezabýval a jejich
zákonná úprava platí i po 1. 1. 2014.

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

Náhrada za ztrátu výdìlku
Zamìstnavatel mi dal výpovìï podle § 52 písmeno e) na základì lékaøského vyšetøení sluchu.
Dle lékaøské zprávy závodního lékaøe jsem pozbyl dlouhodobì zdravotní zpùsobilost. Souèasnì mì
posílají na kliniku nemocí z povolání. Vzhledem k tomu, že ještì nemám uznanou nemoc z povolání,
výpovìï dostávám podle § 52 ZP písm. e) – ztráta dlouhodobé zdravotní zpùsobilosti. Nárok na odstupné ve výši 12násobku prùmìrného výdìlku nemám, protože ten je možný jen pøi výpovìdi pro pracovní
úraz nebo nemoc z povolání. Mùj dotaz zní: Až mi bude uznána nemoc z povolání, budu dostávat
tzv. „rentu“ – náhradu za ztrátu na výdìlku?
K. P., Havlíèkùv Brod
Pøi pojistné události vzniklé z dùvodu
nemoci z povolání je povinností zamìstnavatele oznámit tuto skuteènost pøíslušné pojišťovnì a v souèinnosti s ní se podílet na vèasném a øádném odškodnìní.
V pøípadì, že bude zamìstnanci pozdìji
po ukonèení pracovního pomìru uznáno
uvedené onemocnìní, pro které se stal
nezpùsobilým k výkonu profese, jako
nemoc z povolání, pak nárok na pøiznání
náhrady za ztrátu na výdìlku dle § 371
zákoníku práce (dále jen renta) vzniká
v pøípadì, že jsou splnìny ještì tyto
podmínky: Váš smluvní lékaø pracovnì
lékaøské péèe, který døíve rozhodl o zdravotní nezpùsobilosti zamìstnance, vystaví
vyjádøení (po vystavení dokladu o uznání
nemoci z povolání), že tato nezpùsobilost
je v pøíèinné souvislosti s pozdìji vystaveným pøiznáním nemoci z povolání, a zamìstnavatel odpovìdný za nemoc z povolání potvrdí, že by zamìstnanec, nebýt
uvedeného pracovního omezení, mohl
být dále zamìstnancem. Pokud by nastala situace, že zamìstnavatel potvrdí, že by

byl pracovní pomìr ukonèen i bez ohledu
na pozdìji zjištìnou nemoc z povolání,
nemùže vzniknout pøirozený nárok na
výplatu renty vypoètený do prùmìrného
výdìlku dosahovaného u tohoto zamìstnavatele. Pak za podmínky, že je poškozený evidován na ÚP ÈR, mùže za urèitých podmínek vzniknout nárok na tzv.
„novou škodu“ od data vystavení hlášení
o uznání nemoci z povolání – teprve tehdy, je-li možné pøedpokládat, že se ucházel o zamìstnání, kdy jediným dùvodem
nepøijetí byla zjištìná nemoc z povolání.
Není lhostejné, jak je ukonèen pracovní pomìr, ani v pøípadì, že byla (nebo je
pozdìji) pøiznána nemoc z povolání. Vždy
je nutné prokazovat, že k tomuto ukonèení pracovního pomìru (pøípadnì k pøevodu na ménì placené pracovní místo) došlo v pøímé souvislosti s uznanou nemocí
z povolání. Nárok na výplatu renty nevzniká automaticky pøiznáním nemoci z povolání. Vždy se zkoumá souvislost mezi
poklesem na výdìlku a zjištìnou nemocí
z povolání. K pøiznání nároku musí být

tedy splnìny vždy 3 pøedpoklady: uznání
nemoci z povolání, vznik škody – pokles
na výdìlku a pøíèinná souvislost mezi vznikem škody a uznanou nemocí z povolání.
Výše uvedeným zpùsobem postupují
pojišťovny, u kterých jsou zamìstnavatelé
ze zákona pojištìni z dùvodu odpovìdnosti zamìstnavatele za nemoci z povolání a pracovní úrazy. Existuje i právní
názor, že ke škodì postiženého pøi uznání
nemoci z povolání musí docházet vždy.
Ovšem takové vyèíslení škody by bylo
zøejmì znaènì složité. Proto zastávám
názor, že v pøípadì náznaku na ohrožení
nebo nemoc z povolání je tøeba dìlat vše
pro to, aby byla pøípadná škoda vyèíslena
a doøešena u stávajícího zamìstnavatele
ještì pøed pøípadným odchodem nebo
výpovìdí.
Pokud by nìkdo v budoucnu øešil podobný problém, doporuèuji obrátit se
prostøednictvím místní odborové organizace na regionální pracovištì OS KOVO,
jehož zamìstnanci jsou schopni v této
vìci odbornì poradit.
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s politiky OS KOVO
NOZ | JUDr. Jiøí Podhajský, úsek odborové

Co jsou a jak se liší promlèení a prekluze
V tomto èlánku se budeme vìnovat
otázce, co jsou to prekluzivní a promlèecí
lhùty a jak se od sebe odlišují. Tato problematika je s výjimkou ustanovení § 333
zákoníku práce øešena v ustanoveních
obèanského zákoníku, které se však vztahují i na oblast pracovnìprávních vztahù.
Protože znalost tìchto ustanovení obèanského zákoníku je nezbytná pro úspìšné
uplatnìní práv zamìstnancù vyplývajících
z pracovnìprávního vztahu, doporuèuji
vìnovat jim náležitou pozornost.
Jak v pøípadì lhùt prekluzivních neboli
propadných, tak i promlèecích se jedná
o lhùty, ve kterých je nutné uplatnit urèité
právo, v tomto pøípadì právo zamìstnance vyplývající z pracovnìprávního vztahu.
Rozdíl mezi prekluzivní a promlèecí lhùtou
spoèívá v tom, že pokud není právo uplatnìno v prekluzivní lhùtì, pak zanikne,
pøièemž soud musí k zániku práva vždy
pøihlédnout i bez návrhu, ale pokud není
právo uplatnìno v promlèecí lhùtì, nedochází k jeho zániku, pouze k významnému oslabení tohoto práva. Po uplynutí
promlèecí lhùty už totiž zamìstnavatel
není povinen zamìstnanci jeho právo splnit. Nicménì k zániku tohoto práva nedochází (jako u prekluze), a pokud zamìstnavatel po uplynutí promlèecí lhùty bude
plnit, nejedná se o plnìní bez právního
dùvodu a zamìstnavatel nemùže požadovat vrácení toho, co plnil. K promlèení
potom soud pøihlíží jen tehdy, pokud zamìstnavatel promlèení namítne.
1. Prekluze
V pracovnìprávních vztazích jsou prekluzivními (propadnými) lhùtami pouze lhùty uvedené v ustanovení § 330 zákoníku práce, kterými jsou ustanovení
§ 39 odst. 5, § 57, § 58, 59, 72, § 267
odst. 2, § 268 odst. 3, § 315 a § 339a
odst. 1. Jedná se tedy pouze o následující
lhùty:
dvoumìsíèní lhùta pro podání návrhu
soudu na urèení, zda byly splnìny podmínky pro opakované uzavírání pracovního pomìru na dobu urèitou podle ustanovení § 39 odst. 5 zákoníku práce,
jednomìsíèní lhùta pro podání výpovìdi zamìstnavatelem zamìstnanci
pro porušení jiné povinnosti stanovené
v § 301a, tj. povinnosti dodržovat stanovený režim doèasnì práce neschopného
pojištìnce zvlášť hrubým zpùsobem podle
ustanovení § 57 zákoníku práce,
dvoumìsíèní lhùta pro podání výpovìdi zamìstnavatelem zamìstnanci nebo
pro okamžité zrušení pracovního pomìru

zamìstnavatelem zamìstnanci pro porušení povinnosti vyplývající z právních
pøedpisù vztahujících se k vykonávané
práci nebo z dùvodu, pro který je možné okamžitì zrušit pracovní pomìr podle
ustanovení § 58 zákoníku práce,
dvoumìsíèní lhùta pro okamžité zrušení pracovního pomìru zamìstnancem
podle ustanovení § 59 zákoníku práce,
dvoumìsíèní lhùta pro uplatnìní neplatnosti rozvázání pracovního pomìru
výpovìdí, okamžitým zrušením pracovního pomìru, zrušením ve zkušební dobì
nebo dohodou podle ustanovení § 72 zákoníku práce,
patnáctidenní lhùta pro ohlášení škody na odložených vìcech zamìstnancem
zamìstnavateli podle ustanovení § 267
odst. 2 zákoníku práce,
patnáctidenní lhùta pro ohlášení škody na vìcech, které zamìstnanec obvykle
do práce nenosí a které zamìstnavatel
nepøevzal do zvláštní úschovy, zamìstnancem zamìstnavateli podle ustanovení
§ 268 odst. 3 zákoníku práce,
tøímìsíèní lhùta pro uplatnìní práva zamìstnancem, aby zamìstnavateli
bylo uloženo soudem pøimìøenì upravit
obsah potvrzení o zamìstnání nebo pracovního posudku, s nímž zamìstnanec
nesouhlasí, podle ustanovení § 315 zákoníku práce,
dvoumìsíèní lhùta pro uplatnìní práva
zamìstnance domáhat se u soudu urèení,
že k rozvázání pracovního pomìru došlo
z dùvodu podstatného zhoršení pracovních podmínek v souvislosti s pøechodem
práv a povinností z pracovnìprávních
vztahù podle ustanovení § 339a odst. 1
zákoníku práce.
V jiných pøípadech v pracovnìprávních
vztazích k prekluzi (propadnutí) práva nedochází.
2. Promlèení
K promlèení dochází kromì zákonem
výslovnì uvedených pøípadù u všech majetkových práv. Promlèení podléhá v pracovnìprávních vztazích napøíklad právo
na mzdu, plat nebo odmìnu z dohod
o pracovní èinnosti nebo o provedení práce, na náhrady cestovních výdajù nebo
na náhradu škody. Jedná-li se o právo
vymahatelné u soudu, poène promlèecí
lhùta bìžet ode dne, kdy právo mohlo být
uplatnìno poprvé.
Podle ustanovení § 629 odst. 1 nového obèanského zákoníku trvá promlèecí
lhùta tøi roky. Podle ustanovení § 630 si
strany navíc oproti døívìjší právní úpra-

vì mohou ujednat
kratší nebo delší
promlèecí dobu poèítanou ode dne, kdy
právo mohlo být uplatnìno poprvé, nejménì však
v trvání jednoho roku a nejdéle
v trvání patnácti let. V pøípadech návrhu
takovéto zmìny zamìstnavatelem je nezbytné si velmi dobøe promyslet, zda by
taková zmìna promlèecí doby nebyla ke
škodì nebo v neprospìch zamìstnance.
Pokud zamìstnavatel nebo zamìstnanec uznají svùj dluh co do dùvodu a výše
a písemnì, promlèí se právo podle ustanovení § 639 nového obèanského zákoníku za deset let ode dne, kdy k uznání
dluhu došlo. Urèí-li však dlužník v uznání
i dobu, do které splní, promlèí se právo za
deset let od posledního dne urèené doby.
Podle ustanovení § 640 nového obèanského zákoníku se právo pøiznané roz-

hodnutím orgánu veøejné moci promlèí
za deset let ode dne, kdy mìlo být podle
rozhodnutí plnìno.
3. Poèítání lhùt
Ve vztahu ke lhùtám, ať již prekluzivním, nebo promlèecím, je nezbytné upozornit ještì na nìkolik dùležitých zásad.
Lhùta urèená podle dnù poèíná dnem,
který následuje po skuteènosti rozhodné pro její poèátek. Konec lhùty urèené
podle týdnù, mìsícù nebo let pøipadá na
den, který se pojmenováním nebo èíslem
shoduje se dnem, na který pøipadá skuteènost, od níž se lhùta poèítá. Není-li
takový den v posledním mìsíci, pøipadne konec lhùty na poslední den mìsíce.
pokraèování na str. 8
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li nebo svátek, je posledním dnem lhùty
nejblíže následující pracovní den. Kdyby
tedy ve výše uvedeném pøípadì 30. srpen
pøipadl na sobotu, skonèila by lhùta až
v pondìlí 1. záøí.
Pro úplnost je potøeba pøipomenout, že
uvedené platí pouze pro bìh lhùt, nikoliv
dob. Obèanský zákoník totiž mezi dobami
a lhùtami rozlišuje. Jako lhùta se oznaèuje
èasový úsek stanovený k uplatnìní práva
napø. u druhé strany nebo u soudu a jako
doba se oznaèuje èasový úsek, jehož uplynutím zaniká právo nebo povinnost bez
dalšího. Ale o tom nìkdy pøíštì.

Pøipadne-li poslední den lhùty na sobotu,
nedìli nebo svátek, je posledním dnem
lhùty pracovní den nejblíže následující.
Jako praktický pøíklad je možno uvést
situaci, kdy zamìstnavatel dá zamìstnanci výpovìï, výpovìdní doba uplyne
30. èervna a zamìstnanec považuje výpovìï za neplatnou. Dne 1. èervence poène
bìžet dvoumìsíèní lhùta, v níž musí podle
§ 72 zákoníku práce uplatnit návrh na urèení neplatnosti výpovìdi u soudu. Tato
lhùta skonèí v den, který se èíslem shoduje se dnem skonèení výpovìdní doby,
tedy 30. srpna (nikoliv 31. srpna). Pøipadne-li poslední den lhùty na sobotu, nedìs

Bydlení | JUDr. Iveta Golasová, specialistka Sdružení nájemníkù ÈR (SON) Praha

Naše odpovìdna k otázkám bydlení
Vlastník našeho domu, se rozhodl dùm prodat, a to po jednotlivých bytech. Máme jako nájemci pøedkupní právo k našemu bytu? V katastru nemovitostí jsou již zapsány jednotlivé jednotky. Jiøí Pokorný, Praha
Pøedkupní právo je v tomto pøípadì upraveno v ustanovení § 1187 nového obèanského zákoníku. Vznikla-li jednotka rozdìlením práva k domu nebo pozemku

na vlastnické právo k jednotkám, máte
pøedkupní právo k jednotce pøi jejím
prvním pøevodu. Pøedkupní právo vám
zanikne, nepøijmete-li nabídku do šesti
mìsícù od její úèinnosti. Poté již vlastník

domu mùže pøevést byt další osobì s tím,
že vaše nájemní právo zùstává zachováno. Zmìna vlastnictví jednotky není dùvodem k ukonèení nájemní smlouvy, napø.
formou výpovìdi z nájmu.

Mám uzavøenou nájemní smlouvu k bytu na dobu urèitou. V nájemní smlouvì nemáme žádné ustanovení o tom,
že by se po uplynutí sjednané doby nájmu nájemní smlouva prodlužovala. Mám ze zákona nárok na její prodloužení,
nebo se na tom vždy musím dohodnout s pronajímatelem, napø. formou dodatku k nájemní smlouvì?
A. U., Jihlava
Uvedenou vìc upravuje obèanský zákoník v ustanovení § 2285, a to tak,
že pokraèuje-li nájemce v užívání bytu
po dobu alespoò tøí mìsícù po dni, kdy

mìl nájem bytu skonèit, a pronajímatel
nevyzve v této dobì nájemce, aby byt
opustil, platí, že je nájem znovu ujednán
na tutéž dobu, na jakou byl ujednán

døíve, nejvýše ale na dobu dvou let; to
neplatí, ujednají-li si strany nìco jiného.
Výzva k vyklizení bytu vyžaduje písemnou
formu.

Chtìl jsem se zeptat, jestli majitel musí dát souhlas k pøipojení pevné telefonní linky? Chtìli jsme si s manželkou poøídit internet pøes pevnou telefonní linku a majitel se ohradil, že musíme mít jeho souhlas.
Petr. Z., Mladá Boleslav
Souhlas se zavedením telefonní linky
do bytu byste potøebovali tehdy, pokud
by bylo nutné provést nìjakou stavební

úpravu, aby linka do bytu byla zavedena, napø. vybudování „vedení“ do vašeho bytu apod. Pokud je „zázemí“ pro

pøipojení již vybudováno a staèí se „jen
pøipojit“, pak souhlas pronajímatele nepotøebujete.

Pronajímatel mi v bøeznu letošního roku dal výpovìï z dùvodu, že potøebuje byt pro sebe a svoji manželku. Mám
nárok na náhradní byt? Pronajímatel øíká, že ne.
J. K., Brno
Nový obèanský zákoník zcela opouští
úpravu bytových náhrad. Pojmy jako bytová náhrada, náhradní byt, náhradní ubytování èi pøístøeší již v novém obèanském
zákoníku nenajdete. Na bytové náhrady
narazíte jen v tzv. pøechodných ustanoveních, tedy v § 3076, kde je stanoveno, že
bylo-li pøede dnem nabytí úèinnosti tohoto

zákona zahájeno øízení o neplatnosti výpovìdi nájmu bytu, dokonèí se podle dosavadních právních pøedpisù právo nájemce
na bytovou náhradu nebo na jiná plnìní
podle dosavadních právních pøedpisù, tedy
právo nájemce tak není dotèeno. Ve vašem
pøípadì tedy nárok na zajištìní bytové náhrady nemáte. Pronajímatel je však povi-

nen vám byt znovu pronajmout nebo vám
nahradit škodu v pøípadì, že nevyužije byt
do jednoho mìsíce poté, co ho vyklidíte
k úèelu uvedenému jako výpovìdní dùvod. Tato lhùta nebìží po dobu potøebnou
k úpravì bytu, bylo-li s úpravou zapoèato
nejdéle do dvou týdnù po vyklizení bytu
a je-li v ní øádnì pokraèováno.

V souèasné dobì jsme bytové družstvo a chceme si byty pøevést do vlastnictví a založit spoleèenství vlastníkù jednotek. Jde nám o to, zda si mùžeme kromì statutárních orgánù zøídit i jiné orgány spoleèenství, které by se zamìøovaly
na øešení konkrétních problémù mezi vlastníky.
Jiøina L., Ostrava
Nejvyšším orgánem spoleèenství vlastníkù je „shromáždìní“. Statutární orgán
je „výbor“, ledaže stanovy urèí, že je jím

„pøedseda“ spoleèenství vlastníkù. Stanovy mohou zøídit i další orgány spoleèenství, nelze jim však založit pùsobnost

vyhrazenou shromáždìní nebo statutárnímu orgánu.
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Náš seriál k historii odborù (8)

Z pøehlížených hybnou sílou dìjin
Co vedlo k probuzení dìlnického hnutí
v èeských zemích po roce 1867? Oživilo
ho hlavnì pøijetí zákonù o právu spolèovacím a zákon koalièní. Rùzné spolky
a sdružení zaèaly rùst jako houby po dešti,
nevyjímaje ty, jejichž èleny byli zejména
dìlníci. Další vìdecký pokrok, kdy páru

Dobový snímek Liebigovy továrny ve Svárovì

zaèala nahrazovat elektøina. Spoleènost
prožívala až do hospodáøské krize v roce
1870 období hospodáøského rozkvìtu.
Sociální situace dìlnictva v druhé polovinì 19. století byla ale dále neúnosná.
Neexistovalo sociální ani zdravotní pojištìní. Pracovní doba trvala 14 až 16 hodin.
Skláø pracoval 6 smìn v týdnu po 11 hodinách. Skláøský dìlník u pece pracoval
až 102 hodiny týdnì. Výjimeèná nebyla ani práce v nedìli. Zamìstnávání žen
a dìtí také zpoèátku nebylo nijak omezeno. Urèitá omezení se týkala pouze dìtí
do deseti let. Starší dìti smìly pracovat

dokonce i v noèních smìnách nepøetržitého provozu. Nelidské podmínky.
Není divu, že i dìlnické hnutí zaèalo
nabývat ostøejšího rázu. Stávky se dostávají na poøádek dne. Vystupovali pøi nich
zejména oborovì organizovaní dìlníci.
Jako první tak vystoupili typografové, po
nich krejèí atd. Všude se žádalo omezení
pracovní doby a zvýšení mezd. Poèátkem
roku 1870 se i v Èechách konaly všeobecné dìlnické schùze, které se vyslovovaly
zejména k politickým otázkám.
Krize vyvolává i opatøení na stranì zamìstnavatelù. A to i v továrnì Jana Liebiga, který byl za svoje mimoøádné schopnosti vyznamenán Øádem železné koruny,
a dokonce povýšen do šlechtického stavu.
Den, který vše zmìnil, nese datum posledního bøezna roku 1870. V jeho továrnì ve
Svárovì vypukla stávka, která se krvavì
zapsala do dìjin. Vyvolal ji øeditel závodu
Václav Palme, který se pokusil dùsledky
krize i vlastních podvodù (docela podobné nìkterým souèasným metodám mocných) vyøešit desetiprocentním snížením
mezd zamìstnancù. Když dal vyhlásit snížení mezd, odpovìdìlo 1200 svárovských
dìlníkù stávkou. K øediteli vyslali delegaci. Ten ale na nìjaká vyjednávání neslyšel a uvedl do pohybu státní mašinerii.
„K ochranì majetku a osobní bezpeènosti“
si vyžádal policii a armádu.
Aèkoli první demonstrace
jsou pokojné, policie tvrdì
zasahuje, je první mrtvý,
jsou zranìní. Vedení závodu dále vyostøuje: „Po tak
mnohých výtržnostech … je
nutné pøíkladné potrestání, dìlníci nouzí musejí být
k rozumu pøivedeni.“ Když
se to stávkující dozvìdìli,
celá masa se odebrala ihned
do Tanvaldu a Smržovky,
aby informovala dìlníky
v tamìjších továrnách. Ti se
k nim pøidávají a do centra
událostí se pak vydaly víc
než tøi tisíce dìlníkù. Když
se domáhali toho, aby jejich
zástupci byli vpuštìni do továrny a tam mohli vyjednávat s vedením závodu, byla
pøenechána iniciativa vojenskému veliteli. A ten vydává
rozkaz k „èištìní terénu“.
Co nastalo, popsal jeden
z jeho obyèejných vojákù
následovnì: „Lid dal se na
útìk. Hned nato byli jsme

komandováni, abychom do lidu støíleli,
a to byl ten nejvìtší nesmysl, neboť oni proti nám nic nemìli a jenom køièeli: Nazdar,
ať žijou èeští vojínové! Ale jak se chudáci
v nás zklamali, když musili jsme do nich
bodat bajonety a støílet doopravdy. To bylo
potom pláèe a náøkù a proklínání… nìco
hrozného, až mnì vlasy hrùzou vstávaly.“
Zahynulo celkem 9 úèastníkù demonstrace. Mezi nimi i mladièká 16letá dìl-

Památník svárovské stávky ve Velkých Hamrech patøil
mezi národní kulturní památky. V devadesátých letech
minulého století by tento jeho statut podobnì jako u øady
dalších památných míst dìlnického hnutí u nás naøízením
Klausovy vlády zrušen

nice. Zahynul i devítiletý chlapec, který
se na vše jen díval z okna. Svárovské krveprolití vyvolalo další protesty a vlnu solidarity. Vláda ve Vídni byla nakonec nucena ustoupit a vydat ještì v roce 1870
zákon, který formálnì pøiznával právo na
stávku a zakládání odborových spolkù.
Aèkoli brzy nastává další vlna perzekuce, vývoj už nemùže zastavit. Dìlníci se
úèastní protestù i v dobì, kdy v jiných vrstvách národa vlna táborových manifestací
opadla. Jak napsal profesor národohospodáøství a pozdìjší druhý prvorepublikový
ministr sociální péèe Josef Gruber: „Tøídní
uvìdomìní dìlnictva, zejména odborného, však vzrùstalo a dlouho pøipravovaná
vnitøní pøemìna celého hnutí pøevedla
dìlnictvo záhy z dosavadního národního tábora mladoèeské buržoasie na
pùdu mezinárodní sociální demokracie…
Èeské dìlnictvo, co do hlavních rysù, béøe
se od r. 1872 širokým proudem mezinárodní soc. demokracie, žije svùj zvláštní
život, má svùj vlastní tisk, literaturu, poli(fav)
tiku, požadavky.“
Pøíštì: Pro dìlníky v Èechách psal i otec Vinnetoua
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Tipy k zahájení lázeòské sezony

Minerální pitka v Mariánských Lázních
Že jste zdraví? No a co? Proè si i tak nevyjet na výlet do Mariánských Lázní a neopít
se vodou z takøka stovky minerálních pramenù, které zde vyvìrají. Jedná se o studené železnaté kyselky s rùzným obsahem
minerálních solí. K pití se doporuèuje šest
hlavních pramenù: Køížový, Rudolfùv,
Karolinin, Lesní, Ambrožùv a Ferdinandùv.

Lázeòský hotel Dìvín v Mariánských Lázních poskytuje
èlenùm svazu KOVO cenové výhody

Mariánské Láznì sice neoplývají žádnou
dlouhou historií, zato výjimeènou lázeòskou architekturou, nádhernými parky
a kolonádami, které vznikaly pøed pouhými
dvìma sty lety. O léèivých úèincích zdejších
pramenù a rašelinných koupelí se ovšem
vìdìlo dlouho pøedtím. Povìst praví, že se
zde pøi cestì z bojištì zastavil i chudý žoldák, léèil si v bahenních koupelích utržené
šrámy a pøitom se modlil k obrázku panenky Marie, který si povìsil na strom. Protože
se voják záhy uzdravil, zázrak se rychle rozšíøil a pramen byl pojmenován jako Mariin.
Pozdìji zaèalo vznikat lázeòské mìsto.
Slavnostní zahájení lázeòské sezony –
10. 5. 2014
V tento den vás zde èeká celodenní zábavný program, který otevøe zdejší sezonu už po dvousté šesté. Tìšit se mùžete
na staroèeský jarmark, program pro dìti,
svìcení pramenù, taneèní a pìvecká vystoupení, ohòostroj i speciální program
od firmy Kolonáda – výrobce skvìlých lázeòských oplatek. U Køížového pramene
zahraje jazz-swingová kapela, uvidíte malé
taneèníky i zajímavé hosty jako Jiøího Stivína, Svìtlanu Nálepkovou, Ondøeje Rumla,
Ivanu Jirešovou a další.
Slavkovský les
Pokud jste v Mariánských Lázních na
víc dní, nebo jste spíš turistický tip, urèitì
si udìlejte procházku Slavkovským lesem.
Rozsáhlé lesní komplexy s rašeliništi vy-

tváøejí ohromný pøírodní vodní rezervoár,
který chrání tvorbu minerálních pramenù
a v celé republice je zcela jedineèný. Možná,
že uvidíte vzácné rostliny jako rožce, arniku, masožravou rosnatku, tuènici a další.
Pravidelnì zde hnízdí èáp èerný a vykouknout mùže i sysel obecný. Celá oblast je
protkána sítí dobøe znaèených turistických

Hrad Loket patøí k nejnavštìvovanìjším místùm z oblasti
Slavkovského lesa

cest, takže se neztratíte. Èekají zde novì
otevøené stezky na Kladské a Smraïoch,
pøístupné i vozíèkáøùm. Zajímavým cílem
procházky mùže být klášter v Teplé, hrad
Loket, Beèov a zámek Kynžvart.
Legenda o vzniku lázeòských oplatek
Podle legendy z poloviny 19. století stál
za vznikem lázeòských oplatek (známých
dnes pod znaèkou Kolonáda) šikovný kuchaø z premonstrátského kláštera v Teplé.
Když jednou dostal za úkol pøipravit pro

Zámecká zahrada v Beèovì jistì stojí za návštìvu

hosty zákusek, napadlo ho využít oplateènic (kleští) na peèení hostií. Jednoduché
tìsto z vody a mouky vylepšil pøidáním
cukru a mléka a mezi upeèené oplatky nasypal lahodnou smìs oøíškù, cukru, skoøice
a dalšího jemného koøení. Oplatky potom
spekl dohromady. Dezert mìl úspìch a recept se tak brzy dostal za brány kláštera.

Okuste vodoléèbu v Jeseníkách
Pokud pocházíte napøíklad z Moravy
a nechce se vám cestovat až do Mariánských Lázní, máte blíž svìtoznámé
Priessnitzovy léèebné láznì v Jeseníku. Tradièní zahájení lázeòské sezony,
v poøadí již 167.(!), zde mùžete zažít
17. kvìtna 2014. Priessnitzovy léèebné láz-

Premonstrátský klášter v Teplé, kde podle povìsti vznikly
známé lázeòské oplatky

nì jsou nejstarší vodoléèebné láznì na svìtì.
Za svou existenci a proslulost vdìèí geniálnímu rodákovi Vincenzi Priessnitzovi
(1799–1851). Ten v roce 1822 založil na
Gräfenbergu nejprve skromný vodoléèebný ústav a položil tak základ nové léèebné
metodì – vodoléèbì. Zavedl novou formu
léèení ve zcela jiném vztahu k nemocnému. Vincenz Priessnitz léèil èlovìka v souladu se zákony pøírody a navracel mu ztracené zdraví.
(foto a text SŠ)

Slavkovské moèály mohou být i zrádné

Pøipomínáme: Nenaplánovali jste si
ještì letošní dovolenou? Zvýhodnìné
nabídky rekreací pro èleny svazu, napøíklad cestovních kanceláøí KOVOTOUR,
CK Kalousek, Volareza i další, najdete na www stránkách OS KOVO na
adrese:
http://www.oskovo.cz/sluzby-clenum.
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Májové víkendy a Letnice s grilováním – akce!
Procházky rozkvetlou pøírodou a aktivní pohyb na èerstvém vzduchu, uprostøed hor a lesù. Po znaèených turistických
trasách a cyklostezkách se mùžete vydat za objevováním zajímavých a èasto i neznámých míst našeho regionu.
Po nároèném dni plném nových dojmù a zážitkù Vám nabízíme odpoèinek a relaxaci v saunì nebo hydromasážní
vanì, mùžete si dopøát také parafínový zábal.
Pøíjemným zakonèením dne bude posezení s pøáteli, spojené s grilováním a ochutnávkou speciálních druhù piva
z malých regionálních èeských pivovarù, napø. Excelent Rýmaøov, Raduòský pivovar, Pivovar Zobak a dalších.
Zveme Vás k jarním víkendovým pobytùm do Horského hotelu BRANS*** v Malé Morávce, horském støedisku
v srdci Jeseníkù, ležícím v bezprostøední blízkosti klimatických lázní Karlova Studánka, v oblasti s nejèistším
ovzduším v Èeské republice.

Cyklisté jsou u nás vítáni ! Vlastní kola mùžete u nás uschovat v uzamykatelném prostoru.
Nabízíme zapùjèení horských kol dámských i pánských, vèetnì ochranné pøilby.

Májové víkendy a Letnice s grilováním a ochutnávkou piva
za akèní cenu 1 380 Kè/os./pobyt
Pobyt zahrnuje:
• Ubytování na 2 noci (pátek-nedìle) s polopenzí (snídanì, veèeøe)
• Sobotní veèerní grilování spojené s ochutnávkou speciálních piv z malých regionálních pivovarù
• Zdarma 1× vstup do wellness – sauna nebo hydromasážní vana nebo parafínový zábal (podle vlastního výbìru)
• Zdarma pobyt 1 dítìte do 10 let
Termíny pobytù:
Májové – 2.–4. 5. 2014, 9.–11. 5. 2014, 16.–18. 5. 2014, 23.–25. 5. 2014 a 30. 5.–1. 6. 2014
Letnice – 6.–8. 6. 2014, 13.–15. 6. 2014
Úèastníkùm Májových víkendù a Letnic nabízíme bonus – speciální slevu
pro návštìvu originálních BBB pivních lázní:
• 25% slevu na proceduru pro 2 osoby, sleva 400 Kè, cena procedury po slevì 1 200 Kè
• 20% slevu na proceduru pro 1 osobu, sleva 240 Kè, cena procedury po slevì 960 Kè
Akèní cena pobytù a slevy k návštìvì pivních lázní platí pouze v uvedených termínech!
Mapy znaèených turistických a cyklistických tras Hrubého Jeseníku, Rýmaøovska a Bruntálska je možné
zakoupit v hotelové recepci.

Rezervace pobytù a informace v recepci Horského hotelu BRANS***,
tel.: +420 554 273 045, e-mail: brans@brans.cz, www.brans.cz
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Kováci byli vidìt jak na tradièních oslavách
1. máje na Špilberku, tak v Regensburgu

Správné znìní tajenky z èísla 7: Odbory pomáhají zvyšovat kvalifikaci. Správnì luštil a štìstí pøi losování mìl Jiøí Pázler
z Hrádku. Blahopøejeme! Dostane výhru od vydavatelství Enigma, které pøipravuje naši køížovku. Je také vydavatelem èasopisu
Køížovky pro každého (další èíslo vychází 13. a 27. kvìtna). Na tajenku z tohoto èísla èekáme do 14. kvìtna na doruèovací adrese
redakce nebo na e-mailu: novakova.miloslava@cmkos.cz

