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IG WATTEEUW ČR v Brně:
Zaměstnavatel přivolal stávku

2 Stanovy OS KOVO
Začíná první kolo diskuse 

k případným změnám 9 Výměna zkušeností
Mezinárodní seminář 

 OS KOVO k práci odborů

Předcházela tomu dlouhá neúspěšná 
jednání ZO OS KOVO IG Watteeuw ČR 
se zaměstnavatelem o kolektivní smlouvě 
na rok 2015, ve kterých nepomohlo ani 
zapojení zprostředkovatele a ani vyhlá-
šení stávkové pohotovosti 9. září. Proto 
byli odboráři vlastně donuceni ve dnech  
15. až 18. září uspořádat hlasování o stáv-
ce. Proběhlo přesně podle regulí stanove-
ných pro tyto případy. Zúčastnila se ho více 
než polovina zaměstnanců brněnského 

podniku a už před konečným sčítá-
ním bylo jasné, že více než dvě tře-
tiny z nich jsou pro stávku. 

Odboráři tak dali jasně najevo, 
že trvají na plošném mzdovém 
nárůstu tarifních mezd o 2,5 %  
a vrácení celé kolektivní smlou-
vy do stavu před zavedením fle-
xibilního konta pracovní doby 
(tzv. flexibox), a to včetně be-
nefitů.

5 Zdraví
Jak je to s plánovanou 

zdravotní péčí v zahraničí 6 Kamery na pracovišti
Kdy je zaměstnavatel může 

instalovat a kdy ne

Předseda ZO Zlatomír Vyhňák před  
nástěnkou s požadavky odborářů

Požadujeme konec  
levné práce v Čechách

Manifestační 
mítink odborářů  
v Praze:

Více  
strana

3

Na 1500 odborářů se sešlo ve středu 16. 9. 2015 v hale pražské Areny Sparta  
na manifestačním mítinku. Mottem akce bylo: „Konec levné práce v ČR“.  



2 | KOVÁK číslo 15/2015 | 21. září | Zaznamenáno

pokračování ze str. 1

 Vydává OS KOVO  IČO: 49276832  Redakční uzávěrka ve čtvrtek v 11 hodin  http//www.oskovo.cz  Redakce: šéfredaktor Mgr. Evžen Staněk, redaktor Mgr. František Vonderka, 
tajemnice Miloslava Nováková  Adresa redakce a vydavatele: nám. W. Churchilla 2, 113 59 Praha 3  Telefon: 234462344  Fax: 222717666  E-mail: stanek.evzen@cmkos.cz;  
vonderka.frantisek@cmkos.cz  Grafická úprava Matouš Johanides  Vydáno ve vydavatelství Enigma s.r.o.  Objednávky vyřizuje redakce  Nevyžádané rukopisy, fotografie a kresby se nevracejí 
 Za obsah inzerce redakce nezodpovídá  Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., odštěpný závod-Praha, č.j. nov. 6094/96 ze dne 20. 8. 1996  ISNN - 0332-9270  MK ČR E 4605

Na navrhovaný flexibox nepřistoupí  
a považují ho za protiprávní. Nemyslí si 
to sami: své pochyby, zda je v současné 
podobě v souladu s ustanoveními 
zákoníku práce, ve svém stanovisku 
naznačil i zprostředkovatel…

Původní návrhy společnosti IG Watteeuw 
ČR (IGW) pro uzavření KS zněly: snížení 
mezd o 0,6 % a zvýšení limitu flexiboxu 
ze 150 na 200 hodin ročně.

Ze své tvrdé pozice, zejména k flexibo-
xu, vedení odmítlo ustoupit. Právě to ved-
lo k vyhrocení situace.   

Kovák IGW navštívil 17. září. V době, 
kdy tam probíhalo hlasování o stávce. 
O stanovisko samozřejmě požádal i ředi-
tele Ivana Hrbáče. Žádost byla odmítnu-
ta a redaktor Kováka ředitelem poučen, 
že nesmí fotit v provozech a že rozhovory 
se zaměstnanci jsou možné pouze mimo 
areál podniku. Zakázal to, co bylo mož-
né během reportáže v srpnu 2013. Tehdy  
Kováku také řekl, že je „velkým zastáncem 
práce s lidmi a velkým zastáncem firemní 
kultury, která je postavena na oboustran-

né komunikaci“ a že mu jde o to „aby 
firma svými výsledky zajišťovala stabilitu 
 a jistoty i pro naše zaměstnance“. Tehdej-
ší originální tón ředitele Hrbáče: „Myslím, 
že z toho vycházejí obě strany při každo-
ročním vyjednávání kolektivní smlouvy  

a při řešení problémů, které přináší kaž-
dodenní život.“

Připravenost k věcné komunikaci, kterou 
se nadále vyznačuje přístup odborů,  
u manažerů ale nyní zjevně selhala.  
A to je hlavní důvod, proč se schyluje ke  
stávce. Svými pokusy o diktát si ji vlastně  
zaměstnavatel vynutil.

Kovák dodržel požadavky ředitele. Ne-
fotil, ale viděl, že většina zaměstnanců 
v halách má odznaky na podporu stáv-
ky. A nemohl neslyšet, co mu spontánně  
říkali. Motto: zaměstnavatel jen sklízí  
ovoce toho, co sám zasel. Když bylo 
během krize zle, lidé firmě pomáhali. 
Uskrovnili se v mzdových požadavcích, 
přistoupili na směnný provoz, i když jim 
to narušilo často i rodinný život. Nyní, 
když firma prosperuje, chová se vedení 

arogantně a odmítá dát podíl na dobrém 
hospo dářském výsledku i zaměstnancům. 
Flexibox je využíván i k provádění nekva-
lifikovaných prací, které nesouvisejí se 
zvýšenými zakázkami.

I proto nyní musí zaměstnavatel počítat 
se stávkou. V jejím oznámení se uvádí,  
že cílem je uzavření kolektivní smlouvy  
na rok 2015 tak, aby v ní byly sjedná-
ny pracovněprávní nároky a benefity, 
které byly poskytovány zaměstnancům 
na základě KS v roce 2014, bez flexibo-
xu a s účinností od 1. 4. 2015. Cílem je 
také nárůst tarifních mezd ve výši 2,5 % 
(s ohledem na platy manažerů maximálně 
1500 Kč měsíčně), a to také s účinností 
od 1. dubna 2014.

Stávka bude podle plánu odborářů  
vyhlášena 29. září v 6 hodin ráno a bude 
trvat po neomezenou dobu do rozhodnu-
tí ZO OS KOVO IG Watteeuw ČR. Infor-
mován o tom už byl e-mailem i zástupce  
belgických majitelů firmy. S tím, že na  
odvrácení stávky zbývá už jen pár dní.   

Už od vyhlášení stávkové pohotovos-
ti  do Brna přicházejí projevy solidarity.  
Od vedení OS KOVO, ČMKOS, z různých 
odborových svazů.

Nejde jen o morální pomoc. V Brně 
jsou na stávku připraveni i materiálně. Jak 
nám sdělil předseda ZO Zlatomír Vyhňák, 
odboráři si prozíravě odváděli po celou 
dobu  existence své základní organizace 
v podniku část peněz z členských příspěv-
ků do zvláštního fondu. Nyní by tyto pení-
ze bylo možné využít jako stávkový fond. 
Za 18 let se v něm nashromáždila tako-
vá částka, že by bylo možné stávkujícím  
odborářům po delší dobu kompenzovat 
případné ztráty na výdělku. 

Kovák bude vývoj v IGW v Brně samo-
zřejmě dále sledovat.

Text a foto: fav

Vývoj inflace 
Inflace vyjádřená indexem spotřebitelských cen domácností celkem dosáhla v srpnu 2015 proti stejnému období minulého 

roku hodnoty 100,3 %. Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců 
proti průměru předchozích 12 měsíců byla v srpnu 0,4 %. (ap)

Výzva k diskusi o Stanovách OS KOVO
Doba se mění a s ní i podmínky pro práci a působení OS KOVO.  To v některých případech vyžaduje i patřičné úpravy Stanov. 

Rozhodovat o případných změnách bude VII. sjezd OS KOVO v červnu 2017. Aby úpravy co nejvíce odrazily novou realitu a nové 
potřeby svazu, vyzývá vedení OS KOVO a Komise pro Stanovy nejenom představitele ZO OS KOVO, ale i řadové členy k zahájení 
prvního kola celosvazové diskuse na toto téma. Své návrhy můžete zasílat Komisi pro Stanovy do poloviny listopadu 2015. Učinit 
tak lze doručovací poštou na adresu OS KOVO, Komise pro Stanovy, nám. Winstona Churchilla  1800/2, 113 59 Praha 3 nebo 
elektronicky na e-mail: valasek.tomas@cmkos.cz, případně na adresu oskovo@cmkos.cz.

Komise pro Stanovy se všemi došlými návrhy na změny Stanov bude zabývat na svém zasedání, které je plánováno na druhou 
půlku listopadu 2015. Žádá proto všechny, kdo se do diskuse hodlají aktivně zapojit, aby dodrželi termín pro předložení podně-
tů, který je stanoven na 15. 11. 2015.   (red)

Akce odborů v IGW v Brně sklidila 
potlesk i v Praze na odborářském 
mítinku s heslem Konec levné práce 

mailto:valasek.tomas@cmkos.cz


Mzdový vývoj v České republice začíná 
být vážným hospodářským problémem. 
Ekonomika po přestálé krizi znovu zazna- 
menává růst, dokonce nejrychlejší v Evropě. 
Tento pozitivní stav se však 
neodráží odpovídajícím způso-
bem na výdělcích, které rostou 
v porovnání se zisky společností 
jen pomalu. 

„Po 25 letech jsme v žádném 
případě nedosáhli tam, kde 
jsme si v roce 1989 mysleli, že 

bychom mohli být. Říkali jsme si tehdy,  
že za pět let bychom se mohli dostat na 
úroveň Rakouska. Ti pesimističtější mlu-
vili o osmi letech. Podle dnešních údajů  
bychom se na úroveň Rakouska a Němec-
ka dostali za 115 let,“ zdůraznil ve svém 
vystoupení předseda Českomoravské 
konfederace odborových svazů (ČMKOS) 
Josef Středula. Přidávání podle něj brzdí 
mnohdy sami zaměstnavatelé. Odmítl, že 
by čeští pracovníci měli menší produkti-
vitu práce – pokud firmy zajistí moderní 
vybavení, je srovnatelná s vyspělými státy.

Jedním z důvodů setkání byla  
i příprava na kolektivní vyjednávání  
o mzdách na příští rok. Odbory dopo-
ručují vyjednávat ve firmách alespoň 
o pětiprocentním růstu. Mítink podpo-
řil jednotu těchto snah napříč odborovými 
svazy.

Kromě předsedů odborových svazů, 
které jsou členy ČMKOS, a zahraničních 
hostů, odborových předáků ze Sloven-

ska, Rakouska a z Německa, 
vystoupil s projevem i před-
seda OS KOVO Jaroslav 
Souček: „Společenství lidí 
právě prožilo finanční a hos-
podářskou krizi, kterou doká-
zalo rozpoutat pouze několik 
jednotlivců v bankovním sek-
toru a která způsobila do-
minovým efektem strádání 

obyvatelstvu celé planety. V naší zemi se 
to projevilo tím, že jsme jako odbory sou-
hlasily, aby po dobu krize bylo upřednost-
něno udržení pracovních míst a zaměst-
nanosti lidí před nárůstem mezd. Logické.  
Jenomže tato logika měla pokračovat tím, 
že pokud se podaří krizi překonat, pak za-
městnavatelé začnou při zvyšování výroby 

také po dohodě 
s odbory zvyšovat 
mzdy, aby dochá-
zelo k férovému 
rozdělení vytvoře-
né hodnoty. 

A co se stalo?
Zaměstnavatelé nejen v ČR, ale v celém 

světě chtějí dohnat ztrátu svého bohatství 
z období krize, a tak vymýšlejí stále absurd-
nější argumenty, proč nezvyšovat mzdy 
zaměstnanců. Zvyšující se objem zakázek 
chtějí vyrábět se stále menším počtem 
zaměstnanců. Chtějí, aby zaměstnanci 
absolutně podřídili svůj osobní život potře-
bám firmy a v době převisu zakázek pra-
covali prakticky neomezeně….“ Jaroslav 
Souček dále v projevu upozornil mimo jiné 
na skutečnost, že cenová hladina v ČR 

se nebezpečně blíží cenové hladině  
Německa a Rakouska. Je přibližně na 
70 % jejich úrovně. Mzdy jsou u nás 
ale třikrát nižší. (Celý projev předsedy 
OS KOVO lze najít v dokumentu pdf., 
umístěném na: 
http://www.oskovo.cz/aktuality/ 
konec-levne-prace-v-cechach). 

Podporu mítinku vyjádřily také 
odborové centrály sousedních zemí. 
Zahraničními hosty akce byli: prezident 
Konfederace odborových svazů Slovenské 
republiky Jozef Kollár, generální tajemník 
ÖGB Dolní Rakousy Christian Farthofer, 
mezinárodní tajemník DGB Bavorsko  
Helmut Fiedler.

(ev + red)
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ČMKOS sdružuje 29 odborových 
svazů s 5600 organizacemi, 
zastřešuje více než 300 tisíc 
odborářů. Centrála už dřív 
doporučila pracovníkům ve firmách 
vyjednávat pro příští rok se 
zaměstnavateli o reálném růstu 
mezd o tři až pět procent. Mzdu 
loni pobíralo 2,86 milionu osob. 
V průměru dosahovala 27 046 
korun, medián činil 22 399 korun. 
Přes 60 % zaměstnanců však  
na průměrnou mzdu nedosáhlo.

Fotogalerie z mítinku je umístěna ve 
fotobance svazu na www.oskovo.cz. 
Videozáznam mítinku můžete zhléd-
nout prostřednictví Facebooku Kovák.

V úvodu mítinku vystoupil  
s prezentací předseda  
ČMKOS Josef Středula

pokračování ze str. 1

Prezident Konfederace odborových  
svazů Slovenské republiky Jozef Kollár

S projevem vystoupil i předseda  
OS KOVO Jaroslav Souček

Hovoří mezinárodní tajemník DGB 
Bavorsko Helmut Fiedler (vlevo)

Přítomnost zástupců OS KOVO 
se nedala přehlédnout

Roman Bence, předseda II. ZO OS KOVO  
Bosch Jihlava a zmocněnec Krajského sdružení 
OS KOVO kraje Vysočina (vpravo), v rozhovoru  
s jedním z televizních štábů

http://www.oskovo.cz/aktuality/konec-levne-prace-v-cechach
http://www.oskovo.cz/aktuality/konec-levne-prace-v-cechach
http://www.oskovo.cz
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Riziková zaměstnanost v Evropě na-
růstá. Přestože v mnohých evropských 
zemích nastává oživení hospodářství po 
globální finanční krizi, jsou nově vytvoře-
ná pracovní místa z velké části rizikovými. 
Zejména pro mladé lidi v Evropské unii se 
tento způsob zaměstnávání stal nevíta-
nou skutečností. 

Riziková zaměstnanost se šíří jak Evro-
pou, tak celým světem. Proto byl i v le-
tošním roce vyhlášen „Světový den za dů- 

stojnou práci“, který se koná 7. října 2015. 
IndustriALL Global Union, světová odbo- 
rová federace působící v řadě klíčových 
odvětví včetně kovoprůmyslu, vyzvala 
členské organizace ke zvýšení aktivity  
v boji za zastavení rizikové zaměstnanosti.

Evropská ekonomika se musí zakládat 
na důstojných pracovních místech pro 
zaměstnance, ne na nejistotě, zdůraz-
nila ve svém prohlášení IndustriAll Euro-
pe a také požádala členské organizace, 

aby mobilizovaly členy v souvislosti 
s chystaným globálním akčním dnem.

Kampaň není orientována jen na  
7. říjen. Vyhodnocení podobných aktivit, 
uskutečněných v průběhu minulých let, 

ukazuje, že mnoho odborových svazů 
v Evropě úspěšně realizuje akce proti 
rizikové zaměstnanosti a dosahuje lep-
ších pracovních podmínek pro své členy. 
Je tedy velmi důležité společné vedení 
kampaně a solidarita odborových svazů, 
protože tak lze dále zvýšit jejich účinnost. 

(Plakáty a letáky proti rizikové zaměst-
nanosti ke stažení naleznete na webových 
stránkách OS KOVO na adresách:
http://www.oskovo.cz/riziko_prace  
a http://www.oskovo.cz/os-kovo- 
ctrnactidenik-kovak/odkazy)

(ev + pau)

Mučednická obec Lidice byla 10. září 
svědkem události, která potvrdila mimo-
řádný význam akce „Tvorba pro Lidice“, 

kterou inicioval OS KOVO. Letos měla 
poprvé mezinárodní charakter. Z pod-
nětu německé odborové centrály DGB 
svoje umělecké dílo pro Lidice vytvořili  
i učni z firmy Grammer AG v německém 
Kümmersbrucku. V Německu to mělo 
ohlas a na jeho základě do Lidic nyní přije-
la i skupina členů mládežnické organizace 
Die Falken z Regensburgu. Většina z nich 
je současně organizována v odborech  

IG Metall. Společně se zástupcem OS KOVO 
Tomášem Valáškem si prohlédli expozi-
ci v místním památníku, vystavená díla 
českých a německých učňů a květy uctili 
památku obětí lidické tragédie. Velmi na 
ně zapůsobilo setkání s Václavem Zelen-
kou – jedním z dosud žijících lidických 
dětí, které unikly tragickému osudu svých 
kamarádů. Místopředsedkyně organizace 
Die Falken v Regensburgu Lena Lorenz 
nám k tomu řekla: „Byla jsem tu už před 
dvěma roky. Nebylo to tedy pro mne nic 
nového. Ale pokaždé je to hrozný šok až 
do morku kostí, když si člověk představí 
zrůdnosti nacistů. Na jedné straně je tu 
ta hrůza a na druhé poučení pro budouc-
nost, že něčemu podobnému musíme za 
každou cenu zabránit. To, že ve věci se 
angažují odbory, považuji za velmi dobrý 
signál. Potvrzuje, že je třeba mezinárod-
ně spolupracovat. Hranice by nás neměly 
rozdělovat, stačí, že svět je rozdělený na 
bohaté a chudé, na vládnoucí a ovládané. 
I dnes je v něm proto stále ještě spous-
ta neštěstí a pronásledování, chudoba  
a bída. Lidice byly postaveny znovu,  
a když jsme dnes slyšeli svědka těch hrůz, 
tak z něho znělo hlavně usmíření… To je 
určitě pozitivní. Ovšem musíme se snažit 

odstranit i příčiny, proč došlo k Lidicím. 
K tomu bohužel ještě všude nedošlo.“

Předseda Patrik Müller k jejím slovům 
dodává: „Já jsem tu poprvé a myslím, že 
právě pro mladé lidi je nutné, aby se sami 
podívali na místa hrůz, které způsobil na-
cismus. Ve škole se o tom totiž dovědí 
velice málo. Nehovoří se o souvislostech, 
o tom, kdo a proč podporoval nacis-
mus. Tady se k tomu dostane. Myslím si,  
že iniciativy odborů v tomto směru jsou 
velice nutné a je třeba je ještě posilo-
vat. Kdyby odbory a dělnické hnutí před  
rokem 1938 držely více spolu a spolupra-
covaly, tak by se možná dějiny odvíjely 
poněkud jinak. K takové spolupráci tehdy 
nedošlo, a proto ji dnes musíme rozvíjet  
a podporovat. Dokud není pozdě.“

(text a foto: fav)

7. říjen 2015 – Světový den boje za důstojnou práci

Ohlas na akci OS KOVO

CO JE RIZIKOVÁ ZAMĚSTNANOST 

Riziková zaměstnanost je protipólem důstojné práce. Za rizikovou zaměstnanost 
lze považovat takový pracovněprávní vztah, který není pracovním poměrem uza-
vřeným na dobu neurčitou a na plnou stanovenou týdenní pracovní dobu. Do 
rozsáhlé skupiny různých forem rizikové zaměstnanosti patří například pracovní 
poměry na dobu určitou, kratší úvazky (s výjimkou těch na přání zaměstnanců, 
například rodičů pečujících o děti), falešné sebezaměstnávání (nucený výkon sa-
mostatné výdělečné činnosti), práce na dohody o pracích konaných mimo pracov-
ní poměr, nebo agenturní práce. Právě ta je v ČR nejrozšířenější formou rizikové 
zaměstnanosti a OS KOVO se výrazně angažuje v boji proti ní. V březnu 2014 
podepsal svaz Rámcovou dohodu s Asociací poskytovatelů personálních služeb, 
která sdružuje nejvýznamnější mezinárodní agentury práce, představující 50 % 
trhu agenturní práce v ČR. Hlavním společným cílem signatářů dohody je očištění 
trhu práce v ČR od nepoctivých agentur. 

V síni s vystavenými díly českých a německých učňů

Uctění památky povražděných lidických mužů

http://www.oskovo.cz/riziko_prace
http://www.oskovo.cz/os-kovo-ctrnactidenik-kovak/odkazy
http://www.oskovo.cz/os-kovo-ctrnactidenik-kovak/odkazy
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pokračování na str. 6

Ve vašem dotazu 
správně rozlišujete dvě 
skutečnosti, a to vede-
ní v evidenci uchazečů 

o zaměstnání u úřadu práce a pobírání 
podpory v nezaměstnanosti. Dosažení 
důchodového věku ale nemá vliv ani na 
jednu z těchto skutečností.

Naopak pokud vám bude přiznán sta-
robní důchod, můžete být nadále veden 
v evidenci, podpora vám však již vypláce-
na nebude. Souběh pobírání starobního 
důchodu a podpory v nezaměstnanosti je 
vyloučen.

A jak je tomu v případě, kdybyste požá-
dal o přiznání důchodu zpětně a doba po-
bírání důchodu by se překrývala s dobou 
poskytování podpory v nezaměstnanosti?

Tehdy by vám vznikla povinnost část 
podpory v nezaměstnanosti vrátit v sou-
ladu s ustanovením § 56 odst. 2 zákona  
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

(2) Podporu v nezaměstnanosti  
a podporu při rekvalifikaci je uchazeč  
o zaměstnání povinen vrátit úřadu 

práce za dobu, po kterou se jejich 
poskytování překrývá s dobou

 a) trvání pracovněprávního 
vztahu nebo výkonu jiných 
výdělečných činností, s výjimkou 
činností uvedených v § 25 odst. 6,

 b) pobírání starobního důchodu,
 c) pobírání invalidního důchodu 

pro invaliditu třetího stupně,  
s výjimkou invalidního důchodu 
přiznaného fyzické osobě, která 
je invalidní ve třetím stupni a je 
schopna výdělečné činnosti za zcela 
mimořádných podmínek 32b), nebo

 d) pobírání dávek nemocenského 
pojištění, s výjimkou dávek 
nemocenského pojištění, které jsou 
uchazeči o zaměstnání poskytovány 
z účasti na nemocenském pojištění 
z titulu výkonu činností podle 
§ 25 odst. 3 nebo zaměstnání podle  
§ 25 odst. 6.

Ustanovení § 56 zákona č. 435/2004 
Sb. řeší vracení podpory v nezaměstna-
nosti (podpory při rekvalifikaci) úřadu 
práce v taxativně vyjmenovaných pří-
padech, kdy sice fyzická osoba přiznání  
a neoprávněné poskytování svým jedná-
ním nezavinila, ale kdy vzhledem k uvede-
ným okolnostem dochází k duplicitnímu 
poskytování prostředků z různých zdrojů 
– z důchodového pojištění, z nemocen-
ského pojištění, formou náhrady mzdy 
nebo platu (§ 69 zákoníku práce). Nárok 
na vrácení podpory v nezaměstnanosti 
(podpory při rekvalifikaci) zaniká uplynu-
tím doby pěti let, a počátek pětileté pro-
mlčecí lhůty se počítá pro každou splátku 
samostatně.

Souběh podpory a starobního důchodu
Sociální okénko | Ing. Marcela Hříbalová, specialistka úseku odborové politiky OS KOVO

Dostal jsem výpověď z důvodu nadbytečnosti, po skončení pracovního poměru jsem se zaevidoval  
u úřadu práce. Pobírám podporu v nezaměstnanosti. Nyní jsem dosáhl důchodového věku.  
O starobní důchod jsem si nepožádal, doufám, že ještě seženu práci. Mohu být v důchodovém věku 
ještě v evidenci a mohu pobírat podporu? Jaromír K., Praha

Mám určité zdravotní problémy, na které se léčím delší dobu. Zdravotní stav se nezlepšuje ani 
nezhoršuje. Byla jsem informována, že mé zdravotní potíže se dají léčit v zahraničí, a bylo mi 
doporučeno, abych to vyzkoušela. O této možnosti léčby mám jen kusé informace. Proto můj 
dotaz směřuje k problematice možnosti léčení v zahraničí. Co mám podniknout, abych léčbu mohla 
realizovat? Jiřina Š., Šumperk

Český občan může 
čerpat zdravotní péči 
v zahraničí, a to v rámci 

Evropské unie (dále EU) podle nařízení Ev-
ropského parlamentu a Rady č. 883/2004 
o koordinaci systému sociálního zabez-
pečení, dále pak v zemích Evropského 
hospodářského prostoru (Norsko, Island  
a Lichtenštejnsko) a ve Švýcarsku. Mimo 
EU pak na základě uzavřených mezinárod-
ních smluv. Rozsah a kvalita jsou stejné jako  
u občanů daného státu, totéž platí o způ-
sobu úhrady a výši finanční spoluúčasti.

Poskytování zdravotní péče v zahraničí 
můžeme rozdělit na zdravotní péči nut-
nou a neodkladnou (náhlé propuknutí 
nemoci, úraz) a plánovanou (plánovaná 
operace, dlouhodobé léčení). Z charakte-
ru dotazu vyplývá, že ve vašem případě by 
se jednalo o poskytnutí plánované zdra-
votní péče v zahraničí. 

Pokud byste plánovala cíleně vycestovat 
do zahraničí za účelem čerpání zdravotní 
péče, tak můžete vycestovat se souhla-
sem své zdravotní pojišťovny nebo bez 
jejího souhlasu. 

Při vycestování do státu EU, EHP nebo 
Švýcarska se souhlasem české zdravot-
ní pojišťovny je souhlas udělen na zá-
kladě evropských nařízení č. 883/2004  
a č. 987/2009 nebo na základě zákona  
č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním 
pojištění. Pokud se jedná o péči, která 
není hrazena v České republice z veřej-
ných zdrojů, tak se musí jednat o jedinou 
možnost léčení.

Žádost o léčení v zahraničí se předkládá 
příslušné zdravotní pojišťovně, která žá-
dost posoudí a zahájí řízení. O výsledku 

Plánovaná zdravotní péče v zahraničí
Zdravotní okénko | Pro Kováka připravil PhDr. Václav Vojkůvka
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řízení vydá rozhodnutí (lhůta dle správní-
ho řádu trvá zpravidla 30 dnů), a to v pí-
semné formě. V případě zamítnutí může 
žadatel podat odvolání k rozhodčímu or-
gánu pojišťovny, a pokud i v odvolacím ří-
zení bude žádost zamítnuta, má možnost 
se žadatel obrátit na soud. Při kladném 
vyřízení pojišťovna vystaví nárokový do-
klad S2. Uvedený doklad se předkládá in-
stituci ve státě, kde bude čerpání zdravot-
ní péče. V zemích, kde léčení hradí místní 
pojišťovna přímo zdravotnickému zaříze-
ní, uhradí náklady místní pojišťovna a tyto 
dodatečně přeúčtuje české pojišťovně. 

Pokud český občan uhradí část léčení 
v hotovosti, může požádat svou pojišťovnu 
o refundaci vynaložených finančních pro-
středků. Přichází to v úvahu pouze v přípa-
dech, kdy je péče v České republice hraze-
na z veřejného zdravotního pojištění a je 
vyšší než česká cena léčení. Pojišťovna ově-
řuje, zda žadatel má nárok na proplacení. 

V případě, že uhradí péči v hotovosti 
v plné výši, má český občan nárok na re-
fundaci nákladů, kterou uplatňuje u své 
zdravotní pojišťovny. Žádost musí obsa-
hovat veškeré informace týkající se léčení, 
tj. způsob léčby, provedené úkony, přede-
psané léky, účetní doklady apod.

Pojišťovna žádost posoudí a rozhod-
ne o proplacení. Po sdělení refundova-
né částky může žadatel požádat ještě 
o prověření ceny.

Při vycestování za účelem čerpání zdra-
votní péče se souhlasem do smluvního 
státu (Srbsko, Černá Hora, Makedonie  
a Turecko) platí pro podání žádosti stej-
ná pravidla jako pro EU. Pro čerpání 
péče mimo území EU, EHP, Švýcarska  
a smluvních států jsou pravidla pro po-
dání žádosti stejná, avšak souhlas je po-
skytován jen ve výjimečných případech,  
kdy z hlediska zdravotního stavu je jedi-
nou možností léčení.

Pokud občan České republiky vycestuje 
do zahraničí za účelem čerpání zdravotní 
péče bez souhlasu své zdravotní pojišťov-
ny, musí si být vědom, že veškeré pod-
mínky léčení musí dojednat v zahraničí 
sám a zdravotní péči uhradit z vlastních 
finančních prostředků. Po návratu do 
České republiky má nárok podle zákona  
č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním po-
jištění, na refundaci nákladů do výše ceny 
zdravotnických služeb v České republice. 
Nárok na proplacení má v případě, že péče 
byla poskytnuta ve státech EU, tento se 
nevztahuje na péči poskytnutou v zemích 
mimo EU, ve státech EHP (Norsko, Island, 
Lichtenštejnsko), Švýcarsku nebo smluvních 
státech. Při podání žádosti na refundaci pla-
tí stejná pravidla jako při proplacení nákladu 
za péči schválenou zdravotní pojišťovnou.

Pokud máte zájem zdravotní léčbu ab-
solvovat v zahraničí, tak vám doporučuji si 
vyžádat souhlas u své zdravotní pojišťovny. 

Poznámka redakce: 
Odpověď jsme vzhle-
dem ke složitosti ma-
terie, která obsahuje  
i nejasná a problema-

tická místa, a vyžaduje tedy velmi po-
drobné vysvětlení, rozdělili do dvou částí.  
Dnes přinášíme první část.

Kamerové systémy začali mnozí za-
městnavatelé užívat také k monitorování 
svých zaměstnanců v zaměstnání. Hod-
lá-li zaměstnavatel na svých pracovištích 
zřídit kamerový systém, většinou předpo-
kládá, že tento systém může být využit  
ke dvěma účelům:

  ke sledování, zda zaměstnanci plní 
své pracovní povinnosti a důsledně 
využívají pracovní doby,
  k ochraně majetku (sledování  
návštěv, zejména za účelem 
předcházení krádežím).

Sledování zaměstnanců
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákoník práce“), však stanoví, že za-
městnavatel nesmí bez závažného důvo-
du spočívajícího ve zvláštní povaze jeho 
činnosti narušovat soukromí zaměstnan-
ce na pracovištích a ve společných prosto-
rách zaměstnavatele tím, že jej podrobuje 

otevřenému nebo skrytému 
sledování. 

 
Kamerový systém se 
záznamem je bezpo-
chyby prostředkem 
sloužícím k otevřené-
mu sledování.

V tomto případě nepřichá-
zí v úvahu ani možnost instalovat 
kamerové systémy se souhlasem zaměst-
nanců, neboť zaměstnanec by se předem 
vzdával svého práva na ochranu soukromí 
na pracovišti. Zároveň k vyloučení aplika-
ce tohoto ustanovení nelze použít ani pří-
padný souhlas všech zaměstnanců, neboť 
jak vyplývá z § 2 odst. 1 zákoníku práce, 
odchýlení není možné od ustanovení uklá-
dajících povinnost, ledaže jde o odchýle-
ní ve prospěch zaměstnance. V případě 
§ 316 odst. 2 zákoníku práce se tak jed-
ná o kogentní ustanovení, které obsahuje 
pro zaměstnavatele jednoznačný zákaz.
Jedinou možností, jak na pracovišti 
instalovat kamerové systémy se 
záznamem v souladu se zákonem,  
je využití výjimky podle § 316 odst. 3 
zákoníku práce, tedy výjimky 
spočívající ve zvláštní povaze 
činnosti zaměstnavatele. 

V jiném případě by se jednalo 
nejen o porušení zákoníku prá- 
ce, ale také § 10 zákona  

č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů a změ- 

ně některých záko- 
nů, neboť by 

zaměstna-
vatel nedbal 

na ochra-
nu před ne-
oprávněným 
zasahováním 
do soukromého 
a osobního života zaměst-
nanců – subjektu údajů.

●   Kamerový systém jako 
zpracování osobních údajů
Jestliže zaměstnavatel dojde k závěru, 

že se na něj vztahuje výše citovaná výjim-
ka zákoníku práce, a instaluje kamerové 
systémy se záznamem, musí si uvědomit, 
že tím vstupuje do sféry působnosti právě 
zákona o ochraně osobních údajů. 

Ani při použití kamerového systému se 
záznamem se však nemusí vždy jednat  
o zpracování osobních údajů. 

Údaje uchovávané v záznamovém za-
řízení, ať obrazové či zvukové, jsou tedy 

Zdravotní okénko | 

Můžete mně vysvětlit, kdy a za jakých podmínek může zaměstnavatel instalovat do objektu 
kamerový systém? Máme kamery i v místnosti, kde svačíme a odpočíváme, a to prý, aby se zamezilo 
krádežím. K. J., Kladno

Kamery se záznamem na pracovišti

Právo | JUDr. Marie Stodolová, právnička RP OS KOVO Praha a Středočeský kraj

http://www.mzdovapraxe.cz/document/enactment?no=262/2006 Sb.h316&effect=10.3.2010
http://www.mzdovapraxe.cz/document/enactment?no=262/2006 Sb.h316&effect=10.3.2010
http://www.mzdovapraxe.cz/document/enactment?no=101/2000 Sb.h10&effect=10.3.2010
http://www.mzdovapraxe.cz/document/enactment?no=101/2000 Sb.&effect=10.3.2010
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Práva spotřebitele | JUDr. Zdeňka Vejvalková, specialistka na spotřebitelské právo, Brno

Reklamace zboží zakoupeného v zahraničí

Pobyty v zahrani-
čí často znamenají 
nákupy spotřebitel-
ského zboží, dárků, 
upomínek. Přiznejme, 
že mnohdy zatoužíme 
i po zboží levnějším či 
jinak vypadajícím, než 
nabízejí obchody u nás.

Můžeme se tím dostat i do nemilé si-
tuace. Často až doma můžeme zjistit, že 
na první pohled velmi kvalitní zboží může 
být šunt, brak neboli zmetek, které se 
nám po pár dnech používání tak nějak 
porouchá, což řečí zákona označujeme 
tak, že zakoupené zboží má vadu. Po prv-
ním rozčarování nás začne zajímat, jak je 
to s reklamací a zda vůbec máme na něco 
nárok. Klademe si otázku za otázkou. Jak 
máme postupovat? Kdo zaplatí poštov-
né? Jak reklamovat? Mohu reklamovat 
v našem obchodě, který prodává stejnou 
značku? Na některé otázky si dnes odpo-
víme. 

Nakupujeme-li v zemích Evropské unie, 
máme větší šanci být při reklamaci úspěš-
ní, protože země EU mají celou řadu pra-
videl společných. Všechny země EU mají 
například stejnou délku záruční doby. 
Pokud si kdekoli v EU zakoupíte nový vý-
robek, máte na něho záruku 24 měsíců. 

Ale pozor! Platí jen na vady, které byly na 
zboží již při jeho převzetí. Nadto si mohou 
jednotlivé státy stanovit různé odlišnosti. 
Zásadně platí to, že zboží musí odpovídat 
kupní smlouvě. Musí tedy být bez vad  
a odpovídat u zboží připojenému popisu 
(na etiketě, letáku). 

Projeví-li se vada v prvním půlroce, 
má se za to, že se jedná jednoznačně  
o vadu, kterou měl výrobek již v okamžiku 
nákupu, a proto spotřebitel může žádat 
výměnu zboží za jiný výrobek, nebo 
vrácení peněz. Pokud prodejce tvrdí 
něco jiného, je důkazní břemeno na jeho 
straně. Musí tedy prokázat, že to, co tvrdí, 
je pravda.

Pokud se závada objeví později než do 
půl roku od nákupu, může prodejce po-
žadovat důkaz o tom, že vada nevznikla 
kvůli špatnému používání anebo běžné-
mu opotřebení; takovým důkazem může 
být odborný znalecký posudek, ani ten 
ale prodejce nemusí vždy respektovat. 
Důkazní břemeno se tedy přenáší na 
spotřebitele.

Kde můžete zakoupené zboží 
 reklamovat?

Reklamujte tam, kde jste uzavřeli kupní 
smlouvu, tj. u prodejce, kde jste zboží za-
koupili. Neznamená to však, že byste měli 

znovu vážit cestu do země, kde jste strávili 
dovolenou nebo v níž jste nakupovali. 
Stačí reklamaci vyřídit poštou. Pro případ-
né další řešení reklamace si uschovejte 
podací lístek.

Jak reklamovat vadné zboží?
Při reklamaci zboží zakoupeného v cizině 

je třeba dbát následujících pravidel:
  Pokud nereklamujete osobně,  
podejte reklamaci poštou.
  Nezapomeňte na to, že není ve 
všech zemích dán stejný termín 
pro vyřízení reklamace jako v naší 
republice nebo na Slovensku.  
V některých zemích platí tzv. obvyklá 
lhůta, která je 4 až 6 týdnů. Můžete 
ve své reklamaci uvést den, dokdy si 
přejete odpověď na reklamaci.
  V žádosti je nezbytné přesně a srozu-
mitelně uvést, co reklamujete, tj. jaký 
je u zboží problém, jak se projevuje 
a jaký způsob vyřízení reklamace si 
přejete (např. oprava, výměna za 
nový výrobek, odstoupení od smlou-
vy, tj. vrácení peněz).
  Žádost nemusíte psát přímo v jazyce 
země, kde jste nakupovali, ale měla 
by být napsaná alespoň v angličtině.

 

osobními údaji pouze za předpokladu,  
že na základě těchto záznamů lze přímo 
či nepřímo identifikovat konkrétní fyzic-
kou osobu (tedy: informace z obrazových 
či zvukových nahrávek umožňují, byť ne-
přímo, identifikaci osoby). 

Fyzická osoba je identifikovatelná, po-
kud ze snímku, na němž je zachycena, 
jsou patrné její charakteristické rozpo-
znávací znaky (zejména obličej) a na zá-
kladě propojení rozpoznávacích znaků  
s dalšími disponibilními údaji je možná 
plná identifikace osoby. Osobní údaj pak 
ve svém souhrnu tvoří ty identifikátory, 
které umožňují příslušnou osobu spojit 
s určitým, na snímku zachyceným, jedná-
ním.

Je třeba konstatovat, že pokud ze zvlášt-
ních okolností při pořízení záznamu nebu-
de možné jednotlivé osoby identifikovat, 
lze v obecné rovině uvést, že informace 
obsažené v záznamech z kamerových sys-
témů nedosahují kvality osobního údaje, 
neboť z pouhého obrazového záznamu 
fyzické osoby nelze tuto osobu bez použi-
tí dalších doprovodných údajů, v záznamu 
neobsažených, obecně ztotožnit. 

Pokud tedy nebude záznam  
z kamerového systému možno doplnit 
dalšími informacemi o zaznamenané 
osobě, nelze údaje takto získané 
v obecné rovině vztáhnout k určitému 
nebo určitelnému subjektu údajů. 
Nicméně na druhou stranu je nepo-
chybné, že každý záběr zachycující 
znaky umožňující odlišení fyzické 
osoby od jiné (zejména obličej) vytváří 
ze záběru minimálně potenciální 
osobní údaj a jako s takovým by  
s ním mělo být nakládáno.

Z toho vyplývá, že zaměstnavatel se 
instalací kamerového systému se zázna-
mem stává správcem osobních údajů ve 
smyslu § 4 písm. j) zákona o ochraně 
osobních údajů se všemi povinnostmi  
z tohoto postavení vyplývajícími. 

Je nutné si uvědomit, že v tomto pří-
padě se na majitele kamerového systému 
vztahuje zákon o ochraně osobních údajů 
v plném rozsahu, tak jak je tento zákon 
aplikován i při jiném způsobu zpracování 
osobních údajů.

Každý provozovatel kamerového 
systému musí mít vyjasněny základní 

otázky, a to především, zda jeho 
záměr je legitimní a zda  
a jaké povinnosti ve vztahu k jiným 
subjektům musí zajistit a dodržovat.     

Je třeba předem jednoznačně stanovit 
účel pořizování záznamů, který musí ko-
respondovat s důležitými, právem chráně-
nými zájmy správce (např. ochranou ma-
jetku před krádeží). Záznamy tak mohou 
být využity pouze v souvislosti se zjištěním 
události, která poškozuje tyto důležité, 
právem chráněné zájmy správce. 

Přípustnost využití záznamů pro jiný 
účel musí být omezena na významný ve-
řejný zájem, např. boj proti pouliční kri-
minalitě. 

U kamerových systémů lze také opráv-
něně očekávat, že bude splněna i povin-
nost stanovená v § 5 odst. 1 písm. c) zá-
kona o ochraně osobních údajů, tedy po-
vinnost zpracovávat pouze přesné osobní 
údaje. 

Příště: Problematická ustanovení zákona 
o ochraně osobních údajů

Foto: (jaš)

pokračování na str. 8

http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/brak
http://www.mzdovapraxe.cz/document/enactment?no=101/2000 Sb.h4&effect=10.3.2010
http://www.mzdovapraxe.cz/document/enactment?no=101/2000 Sb.h5&effect=10.3.2010
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Zpravidla se jedná  
o tříměsíční výpovědní 
dobu. Výpověď nájmu 
vyžaduje písemnou for-

mu a musí dojít druhé straně. Výpovědní 
doba běží od prvního dne kalendářního 
měsíce následujícího poté, co výpověď 
došla druhé straně. Vypoví-li nájem pro-
najímatel, poučí nájemce o jeho právu 

vznést proti výpovědi námitky a navrh-
nout přezkoumání oprávněnosti výpovědi 
soudem, jinak je výpověď neplatná.

V případě tzv. okamžité výpovědi ze 
strany pronajímatele pro zvlášť závažná 
porušení nájemcových povinností musí 
nájemce odevzdat byt bez zbytečného 
odkladu, nejpozději do jednoho měsíce 
od skončení nájmu.

Obecně je pak nutno uvést, že délka 
výpovědní doby závisí na výpovědním 
důvodu – délka je tři měsíce (§ 2287, 
2288 občanského zákoníku) nebo dva 
měsíce (§ 2283 občanského zákoníku). 
Ve výjimečných případech lze nájem vy-
povědět bez výpovědní doby (§ 2291 
občanského zákoníku).

Tato informace je mylná. Záleží jen 
na vás, zda budete mít dům v byto 
vém spoluvlastnictví či v podílovém 
spoluvlastnictví. V tomto opravdu no- 
vý občanský zákoník žádnou změnu 
nepřinesl.

Řešíme problémy spojené s bydlením
Bydlení |  JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků (SON) Praha

Délka výpovědní doby z nájmu 

Podílové spoluvlastnictví domu

Chtěl bych se se zeptat, jaká je délka výpovědi z nájmu bytu dle nového občanského zákoníku.
J. J., Rakovník 

Obracím se na vás s dotazem 
ohledně spoluvlastnictví domu 
v souvislosti s novým občanským 
zákoníkem. Bytový dům, ve 
kterém bydlím, má v podílovém 
spoluvlastnictví 7 osob. Takto nám 
byl prodán před lety městem. Nejsme 
tedy vlastníci jednotek, ale vlastníme 
každý podíl na domě. Dostala se 
ke mně informace, že občanský 
zákoník tuto formu spoluvlastnictví 
nepřipouští, že katastr nebude toto 
vlastnictví evidovat, a tedy nepůjde 
podíl prodat, zapsat např. dědictví 
apod. Pokoušela jsem se najít tuto 
informaci ve znění zákoníku, ale 
nějak se mi to nepovedlo. Můžete 
mi, prosím, výše zmíněné potvrdit, 
nebo vyvrátit? A. K., Liberec

Jakou formu zvolit?
Reklamujte formou písemnou, napište 

tedy prodejci dopis a v něm uveďte to, co 
uvádím v předchozím bodě nazvaném Jak 
reklamovat vadné zboží.

Kdo hradí výlohy spojené s reklamací?
V některých zemích je zákonem upra-

veno, že podnikatel nesmí nic za vyří-
zení reklamace účtovat. V některých 
státech dokonce nemusíte platit žádné 
náklady (např. poštovné). O jejich ná-
hradu musíte prodávajícího písemnou 

formou požádat. Podrobnosti zjistíte na  
www.evropskyspotrebitel.cz, e-mail: 
esc@coi.cz, tel.: 296 366 155. 

Na koho se můžete obrátit s žádostí 
o pomoc?

S problémem při reklamaci zakoupené-
ho zboží se můžete obrátit na Evropská 
spotřebitelská centra (dále jen ESC). 

U nás je ESC součástí Ministerstva prů-
myslu a obchodu. Bližší informace najde-
te na adrese www.mpo.cz/esc.

Můžete zde najít rady obecného 

charakteru. Taktéž zde najdete pomoc 
v případě, že při reklamování potřebujete 
s něčím poradit či pomoci. Dále můžete 
podat žádost o konkrétní pomoc při vy-
řizování reklamace. V tomto případě je 
však třeba nejprve věc reklamovat, a až 
pokud neuspějete u podnikatele v některé 
ze zemí EU (mimo ČR), Norsku či Islandu 
sami, můžete se obrátit na ESC. Pomoc 
je bezplatná. Taktéž zde najde pomoc při 
řešení spotřebitelských sporů tzv. mimo-
soudní cestou. Podrobnosti opět najdete 
na výše uvedených kontaktech na ESC.

dokončení ze str. 7

Ilustrační foto: jaš

http://www.evropskyspotrebitel.cz
mailto:esc@coi.cz
http://www.mpo.cz/esc
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Odborový svaz KOVO uspořádal ve 
spolupráci s německou sociálnědemo-
kratickou nadací Friedrich-Ebert-Stiftung  
v pražském kongresovém centru Olšanka 
ve dnech 7.–9. září mezinárodní seminář, 
který se zabýval vybranými aspekty půso-
bení a fungování kováckých odborových 
organizací v ČR (OS KOVO), Němec-
ku (IG Metall), Rakousku (PRO-GE a SR  
(OZ KOVO).  Byl pokračováním obdobné 
akce, která se uskutečnila v Praze v listo-
padu loňského roku. Účastníky semináře 
uvítal místopředseda OS KOVO Libor Dvo-
řák, který se společně s kolegou Tomášem 
Valáškem podílel také na jeho moderaci. 
Tentokrát se probíraly takové otázky, jako 
jsou legislativa ovlivňující působení od-
borových organizací a podnikových rad  
a kompetence těchto subjektů na růz-
ných úrovních, financování odborových 
organizací a podnikových rad a spolu-
práce odborů s politickými stranami. Pre-
zentace jednotlivých delegací ukázaly, že 
i když cíle odborářů jsou všude prakticky 
totožné (hájit práva zaměstnanců a pro-
sazovat jejich zájmy), podmínky pro jejich 
práci a metody práce jsou v zúčastněných 
státech často velmi až diametrálně odliš-
né. V Německu a Rakousku např. nemají 
celistvý zákoník práce a pracovní právo je 
tam upraveno v řadě dílčích zákonů. 

A nejde jen o odlišnou legislativu, ale 
také např. o postavení podnikových rad či 
politickou angažovanost odborů. Zatímco 
v Německu a Rakousku jsou podnikové 
rady jednou z pák pro působení odboro-
vých organizací, v ČR a SR není tato mož-
nost z různých důvodů natolik využívána 
a podnikové rady jsou v některých pří-
padech zaměstnavateli zneužívány proti 
odborům. Zástupci OS KOVO v této sou-
vislosti informovali o nové formě působe-
ní odborů, kterými jsou uskupení členů. 
Odbory ve všech zúčastněných zemích se 
drží principu nadstranickosti. V Rakous-
ku v nich však pod jednou střechou čas-
to působí politické frakce, na Slovensku 
jsou odbory připraveny při prosazování 
svých cílů i ke spolupráci s politickými 
stranami, které sdílí jejich hodnoty. Uza-
vřely v tomto směru už se stranou SMER 
i dohodu, která však staví na naprosté 
autonomii obou stran a lze ji kdykoli vy-

povědět. Značné rozdíly jsou i ve způsobu 
financování odborových svazů. V ČR a SR 
základní organizace do centrál odvádějí 
25 % z vybraných členských příspěvků, 
v Rakousku a Německu jsou členské pří-
spěvky vybírány centrálně a ústředím pak 
podle přesně stanovaného klíče dále pře-
rozdělovány. 

To mimo jiné znamená jistotu finanční-
ho zajištění různých služeb, které posky-
tuje centrála a umožňuje je i plánovitě 
rozvíjet.

A nejenom to. Ukázaly se i přednosti 
centrální evidence, která zlepšuje přehled 
o stavu členské základny a umožňuje je-
jich oslovení při řešení operativních otá-
zek. Na Slovensku ji už právě proto začali 
budovat.  

Jak opakovaně zaznělo na semináři, 
získané informace pomohou nejen lépe 
chápat situaci jinde, ale mohou také in-
spirovat v další vlastní práci. Potvrzují to  
i odpovědi v anketě, kterou Kovák uspo-
řádal s účastníky semináře. 

JUDr. Vladimír Štich 
z RP OS KOVO v Plz-
ni: „V odborech pracuji 
18 let a celou tu dobu 
se setkáváme s kolegy 
ze zahraničí. Zejména 
z Německa, protože 
náš Plzeňský kraj s ním 
přímo sousedí. Pokaž-

dé se dovídám něco nového. A to nové  
a dobré je třeba použít i v naší práci  

a s tím špatným se rozloučit. A právě tady 
se můžeme seznámit s tím, jak k řešení 
podobných problémů přistupují u sou-
sedů. Přínosné jsou tyto akce i ale z jiné-
ho důvodu: V příhraničí máme mnoho 
firem, které mají německého vlastníka,  
a to, co zde načerpáme, přispívá například 
k tomu, abychom problémy řešili třeba za 
pomoci podnikových rad v Německu, což 
se nám také i v některých případech daří.“

Michael Knuth, zá-
stupce německých 
odborů IG Metall: „Je 
vždy dobré a důležité 
se učit jeden od druhé-
ho. Legislativní zákla-
dy, organizace odborů  
a podniková politika 
jsou totiž v různých ze-

mích velmi rozdílné. Souvisí to s historic-
kým vývojem, protože ve východoevrop-
ských zemích odbory do roku 1990 měly 
jinou funkci. Myslím, že je důležité tyto 
rozdíly poznat a vyvodit z nich závěry pro 
vlastní práci. Pro to, jak se sami vyvíjíme  
a kam bychom měli směřovat. Pomůže 
nám to také lépe chápat jeden druhého. 
Odborovou práci neděláme přece samo-
účelně, jde nám všem o to, abychom zlep-
šili pracovní a životní podmínky pro pracu-
jící lidi, aby i oni měli spravedlivý podíl na 
hospodářském vývoji. K tomu vedou růz-
né cesty, ale cíl máme jednoznačně spo-
lečný: zlepšit situaci lidí v práci, jejich mzdy  
a další věci, které s tím úzce souvisí.“ 

Mezinárodní seminář OS KOVO v Praze: 

Podnětná výměna  
informací a zkušeností

pokračování na str. 10
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  A co tě v tomto směru tady nejvíc 
zaujalo?
„Vždy mne fascinuje, když se hovoří 

o kolektivních smlouvách, jak těžká je situa- 
ce v České republice. Kolektivní smlouvy se 
u vás uzavírají hlavně na úrovni podniků. 
My to máme poněkud snazší, protože uza-
víráme kolektivní smlouvy pro celé branže, 
a tím pro několik set podniků. Máme jen 
jedno vyjednávání a nikoli jako tady u vás, 
kde se vyjednává v každém z více než šesti 
set podniků zvlášť. To je obrovská práce, 
před kterou smekám, ale cílem by mělo 
být, a to také přeji zdejším kolegům, aby 
se jim podařilo dosáhnout plošných kolek-
tivních smluv pro celé branže. Dohodnout 
na nich směrodatná data, která platí pro 
všechny a v jednotlivých případech už mo-
hou být jen vylepšena a nikoli podcházena. 
Pokud mám řešení jen na úrovni podniku, 
tak může docházet k tomu, že stejná práce 
je placena rozdílně. Zámečník, který pra-
cuje v podniku A, dělá stejnou práci jako 
jeho kolega v podniku B, tak může dostá-
vat úplně jinou mzdu. Z práce se tak stává 
konkurenční faktor a tomu musíme zabrá-
nit. Stejná práce musí být zaplacena stejně 
a je jedno, jestli jsem zámečníkem v nějaké 
strojírně nebo třeba ve slévárně. Samozřej-
mě, že to nespadne z nebe, musíme za to 
bojovat a to znamená v tomto směru tlačit 
i na politiku. Tak, aby pro podobná řešení 
vytvářela potřebné opory v legislativě.“

Jaroslav Kordek, člen 
předsednictva slo-
venského OZ KOVO: 
„Pro mne osobně bylo 
přínosem vše, co se tý-
kalo nosných témat, ze-
jména otázky pravomo-
ci a financování odborů. 
A také to, co se týkalo 

zkušeností kolem vztahů mezi radami za-
městnanců a odbory. Ve svém vystoupení 
jsem poukazoval na to, že na Slovensku 
a v Čechách je vývoj jiný a že se to nedá 
přehlédnout. Ale vidím tu i určitou výzvu  
a možnost. Je to otázka politického vyhod-
nocení, jaký význam a přínos by angažo-
vanost v tomto směru měla pro ty, které 
zastupujeme, a to jsou zaměstnanci. Určitě 
se nad tím musíme zamyslet. Doba se totiž 
mění a všechno je ve stálém pohybu. Mys-
lím si, že je správné a užitečné, že se tím za-
býváme a vyměňujeme si informace, a další 
život ukáže, který směr je správný a kterým 
bychom se měli proto vydat.“

  Takže bylo užitečné slyšet, jak to 
funguje v Německu a Rakousku…
„Jsou to zajímavé poznatky. Informa-

ce jsou to nejdůležitější, co člověk může 
získat, a tady se to děje i velmi efektivní 
formou. Studovat všechny materiály je 
ekonomicky i časově mnohem náročněj-

ší, než když si to navzájem řekneme. Tady 
přidaná hodnota spočívá ještě v tom, že 
nejde jen o teoretické informace, ale jsou 
obohaceny o praktické příklady. A v tom 
vidím další pozitivum podobných akcí.“

Robert Hauser z práv- 
ního oddělení rakous- 
kých odborů PRO-GE: 
„I když problémů máme 
sami dost a po celý rok 
se zabýváme hlavně ře-
šením domácích záleži-
tostí, tak je občas také 
nutné, aby se člověk 

podíval, jak se říká, i za okraj svého talíře. 
I proto, že řada věcí se nás tak či onak do-
týká. Když v médiích slyšíme zprávy, že se 
v jiné zemi, jako například v České republice 
nebo na Slovensku, děje to či ono, tak často 
nechápeme souvislosti. Chybí nám potřeb-
né informace. My v Rakousku nemáme mj. 
skoro žádné informace o tom, jak se třeba 
financují české a slovenské odbory. A právě 
podobné semináře jsou velmi dobré k tomu, 
abychom je získali. Tady se dovídáme po-
drobnosti, které nikde v médiích neuslyšíte. 
A pokud už ano, tak určitě nikoli v němec-
kém jazyce. Proto je tak dobré se dovídat 
i tyto detailní informace. Z nich si pak lze 
vytvořit celý obrázek, pochopit souvislosti  
a motivace při řešení různých problémů.“ 

  To jsi se nyní tedy podrobně  
a z první ruky dověděl.  
A co tě tady mimořádně zaujalo?
„Velmi mě překvapilo poněkud skep-

tické dělení mezi podnikovými zastou-
peními, které volí zaměstnanci, a mezi 
odbory. Po vstupu do Evropské unie mu-
seli zaměstnavatelé připustit závodní rady  
a vy se na ně díváte spíše skepticky. V Ra-
kousku je to úplně normální věc. Existují 
podnikové rady a v podnicích působí i od-
bory a spolupracují spolu. Mnoho členů 
podnikových rad je současně i v odborech. 
A co si povezu domů? Pokud jde bezpro-
středně o mou práci v právním oddělení, 
tak to nebude až tak mnoho, to bychom 
se museli jednotlivým problémům věnovat 
hlouběji. Ale to zásadní, co si odvážím, je, 
že výměnu informací musíme ještě pro-
hloubit. To tu ostatně říkal už český kolega 
Šrott, že je třeba hledat cesty, jak ji posílit. 
Myslím si, že by bylo důležité setkávat se 
k detailním otázkám v menších skupinách 
4 až 6 expertů. A ti by se jim věnovali do 
hloubky. Třeba otázce organizování voleb 
do podnikových rad. Jak jít na věc, když 
to děláme třeba poprvé. Jaké jsou tady 
zkušenosti jinde? Jaké při tom vyvstávají 
problémy, kde jsou slabiny? Bylo by fatální, 
kdyby chyby, kterých jsme se při tom do-
pustili my, nebyly třeba v České republice 
napraveny a při startování nových věcí ne-
byly využity použitelné zkušenosti odjinud. 

Takže jsem pro malá setkání ke konkrétním 
otázkám. S tím, že si řekneme, co by mělo 
být jejich konkrétním výsledkem, a bude-
me se k němu snažit dopracovat. Když to 
shrnu: výměna informací je přínosem vždy,  
ale použitelná řešení určitých problémů, 
které mají nadnárodní charakter, lze na-
cházet jen v expertních skupinách, které se 
na ně cíleně zaměří.“

 
David Šrott z RP ve 
Zlíně: „Především jde 
o výměnu zkušeností. 
Obvykle přitom míváme 
jazykovou bariéru, na 
těchto akcích ji bourá 
kvalifikovaný překlad  
a tím pádem je tok infor-
mací volný. Zkušenosti, 

které si vyměňujeme, jsou často podobné. 
Taky se ale dovídáme o praktikách někte-
rých zaměstnavatelů, se kterými jsme se 
my ještě nesetkali, a můžeme je vyhodnotit 
jako rizika do budoucna a přizpůsobit tomu 
naši koncepci. Další záležitostí je, že pokud 
se někde snažíme něco měnit a víme, co je 
špatně, tak bychom měli vědět, jak to chce-
me změnit a čeho tím chceme dosáhnout. 
Jestliže v jiné zemi prošli stejným nebo po-
dobným vývojem, tak můžeme, i když ne 
úplně, tak ale alespoň v určitých konturách 
rozpoznat, jakou cestou bychom mohli jít 
a co bychom od toho mohli a měli chtít.“

  Takže si myslíš, že je možné získané 
poznatky převádět do naší praxe. 
Někdy slyším, že o nějakých věcech 
se diskutuje už řadu let a výsledky 
nejsou příliš vidět. A k tomu zazní-
vá otázka, jestli další diskuse má 
ještě vůbec smysl…  
„Myslím, že v době, kdy se svět pro-

měňuje, tato otázka nemá opodstatně-
ní. Změn je stále dost, takže se tu hovoří 
dokonce o akceleraci. V reakci na změny 
ve světě se mění i legislativa a mění se  
i strategie zaměstnavatelů, a to i ta nad-
národní. Bylo by velkou chybou ustrnout 
jen proto, že už jsme si před deseti lety 
něco řekli. To sice může ještě z části platit, 
ale třeba už také platit nemusí. Aktuální 
výměna informací je proto velice důleži-
tá a zásadní věc. Samozřejmě souhlasím 
s tím, že je třeba se snažit ty nové poznat-
ky převádět do praxe co nejrychleji. To už 
je na lidech, kteří informace získají, a na 
těch, kdo mají rozhodovací pravomoci.“

Připravil František Vonderka
Foto: autor

Poznámka: Ze semináře bude zpraco-
ván podrobný analytický srovnávací ma-
teriál. Tato důležitá pomůcka pro práci 
odborářů bude k dispozici na intranetu 
OS KOVO.
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pokračování na str. 12

AREÁL 

Základní organizace SOCIAL-PARTNER Od-
borového svazu KOVO nabízí základním 
organizacím OS KOVO k odprodeji rekre-
ační areál v katastrálním území města Zbi-
roh v Plzeňském kraji. Nabízený nemovitý 
majetek je veden na listě č. 18 na Katas-
trálním úřadě v Rokycanech. 

Rekreační areál leží v kraji lesa u sil-
nice ze Zbirohu do obce Líšná  
v CHKO KŘIVOKLÁTSKO. Na rekreač-
ních pozemcích stojí 7 staveb evidova-
ných v katastru nemovitostí. Jedná se  
o hlavní budovu (v přízemí jídelna a spo-
lečenský prostor, v patře 13 třílůžkových 
pokojů a 2× sociální zařízení) s přístav-
bou sociálního zařízení, chatu správce 
(4+1), hospodářskou budovu, chatu Hana 
(4+1), chatu Yveta (4+1), srub (kapacita 
10 osob, neobyvatelný před rekonstruk-
cí) a vodárnu. Dále je zde 42 dřevěných 
chatiček dětského tábora (2 palandy  
v chatičce) a dřevěná klubovna. Stavby 
se nacházejí ve stavu před rekonstruk-
cí, 2 objekty jsou neobyvatelné. Za plné-
ho provozu rekreační objekty nabízely  
původně ubytování pro celkem 200 osob. 

K nabízenému nemovitému majetku byl vy-
pracován znalecký posudek, který vážnému 
zájemci bude poskytnut k nahlédnutí.

Zájemci se mohou přihlásit do 30. září 2015. Kontakty: 

PRODEJ

REKREAČNÍ

NA

Pohled na  
hlavní budovu

Hlavní
 budova zezadu 

Chata Hana

Pohled na část ze 
42 malých chatiček

Budova srubu K areálu patří 
vlastní vodárna 

Chata 
správce areálu

socialpartner@email.cz

Petr Jungmann, předseda ZO
ZO SOCIAL-PARTNER OS KOVO,  
Zdibsko 613, 250 67 Klecany

722 936 447, 604 158 313, 777 158 313
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Správné znění tajenky z čísla 13: Odbory prosazují delší dovolenou na zotavenou. Správně luštil a štěstí při losování měl  
Karel Stárek z Trutnova. Blahopřejeme! Dostane výhru od vydavatelství Enigma, které připravuje naši křížovku. Je také vydavatelem 
časopisu Křížovky pro každého (další čísla vyjdou 29. září). Na tajenku z tohoto čísla čekáme do 30. září na doručovací adrese 
redakce nebo na e-mailu: novakova.miloslava@cmkos.cz.

mailto:novakova.miloslava@proscmkos.cz

