
Pøi jednání, které se odehrálo 13. 7. 2015,
úèastníci konzultovali øešení dùležitých 
problematik v rámci Prahy. Hlavními disku-
tovanými tématy bylo napøíklad fi nancová-
ní sociálních služeb, školství (støední školy 

a propojení škol s praxí), øemeslo, vázané 
živnosti, cestovní ruch nebo doprava. Pro-
gram zahrnoval i problematiku taxislužby 
na území hlavního mìsta, v jejímž øešení 
úèastnické strany primátorku podpoøily.

pokraèování na str. 3
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7 Pracovní právo
Co znamená povinnost 

mlèenlivosti

pokraèování na str. 4

Jednání pražské tripartity 
po 4 letech obnoveno

Výrobní halu Fiamm najdete v Mladé Boleslavi 
hned pod místním hradem

Ještì dnes tuto fi rmu spojují s výrobou automobilových baterií a jménem Akuma. Není to náhoda. 
Kdysi patøila k podnikùm, které stály u kolébky jejich výroby u nás. Firma s pùvodním názvem 
Spoleènost pro všeobecnou výrobu akumulátorù vznikla z bývalé sladovny pod mladoboleslavským 
hradem už v roce 1903. A pamatuje doby, kdy jednosmìrný proud i díky èeskému vynálezci Køižíkovi 
prožíval rozkvìt. Na poèátku minulého století se tu vyrábìly akumulátory pro malé elektrárny mìst 
a továren. Do doby, než je v nich vytlaèil proud støídavý. V mobilních zaøízeních startovací baterie i pak 
zùstaly. Akuma u nás dlouho byla jejich synonymem.

Ve FIAMM v Mladé Boleslavi
chtìjí vybudovat novou tradici

8 Regiony
Novinky od kovákù 

z jižní Moravy 15Pøíloha
Chystáme do školy prvòáèka
Poslední tipy na zbytek léta

Po více než ètyøleté neèinnosti bylo obnoveno jednání Rady 
hospodáøské a sociální dohody hl. m. Prahy (RHSD). Na základì 
impulzu od pøedsedy Èeskomoravské konfederace odborových 
svazù Josefa Støeduly iniciovala setkání pražská primátorka 
Adriana Krnáèová. 
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Za OS KOVO se obnoveného jednání pražské 
RSHD zúèastnili i pøedseda OS KOVO 
Jaroslav Souèek a Miroslav Kvíz, èlen Regionální 
rady odborových svazù mìsta Prahy 
(tøese rukou primátorce Adrianì Krnáèové)

Pøedsedkynì ZO OS KOVO Alena Bašusová (vlevo) 
bìhem rozhovoru s operátorkou Dominikou Èepovou

Mítink v Tøinci
Za spravedlivými požadavky 

jdou jako berani



Zástupci ZO OS KOVO 
EvoBus Holýšov se kon-
cem èervence tohoto roku 
setkali se èleny katolických 
odborù z oblasti Regens-
burgu, ze závodu na 
výrobu autobusù. Jednalo 
se o pøátelské setkání 
a výmìnu zkušeností z od-
borové práce, nad kterým 
pøevzal záštitu øeditel 
závodu pan Bulent Acicbe. 
Nìmeckou delegaci vedl 
pøedstavitel katolických 
odborù z Regensburgu 
kol. Richard Wittmann.

    -VŠ-

Kovaèky a kováci, pozor: Mùžete se zúèastnit významné sportovní premiéry!
ÈMKOS pøevzala spoleènì s ministrem prùmyslu a obchodu a hlavním mìstem Prahou záštitu nad Èeskými sportovními hrami 2015, které se uskuteèní 

ve dnech 10.–12. záøí ve sportovním areálu Na Šancích v Praze 10. Smyslem této akce je založit i u nás tradici mezinárodního projektu, který každoroènì 
svede do Prahy ke spoleènému sportování zástupce zamìstnancù a zamìstnavatelù. Zástupci fi rem/organizací a jejich týmy budou moci soutìžit v malé 
kopané, bìhu, beachvolejbalu, tenisu, badmintonu, nohejbalu a také na lezecké stìnì. Pøipraven je i doprovodný program s autogramiádou známých 
sportovcù. K úèasti na hrách vyzývá sportovnì založené kováky i pøedseda OS KOVO Jaroslav Souèek. Podrobné informace k této mimoøádné sportovní 
události vèetnì pøihlášek najdete na www.oskovo.cz v sekci aktuality. (fav)

Jak se vyvíjejí mzdy 
V 1. ètvrtletí 2015 vzrostla prùmìrná mzda v kovoprùmyslu oproti stej-

nému období roku 2014 o 2,4 % a dosáhla tak hodnoty 27 467 Kè za 
mìsíc (jde o údaje týkající se podnikù s více než 50 zamìstnanci). Poèet za-
mìstnancù v kovoprùmyslu vzrostl o 4,3 % a èinil 513 544 osob. Nejvíce 
zamìstnancù – 146 546 osob – pracovalo ve výrobì motorových vozidel.

Nejvyšší prùmìrná mzda byla dosažena v sektoru výroby motorových 
vozidel, její výše dosáhla 28 872 Kè. Pokud porovnáme jednotlivé regio-
ny, nejvyšší prùmìrná mzda v kovoprùmyslu byla v Praze, kde dosáh-
la hodnoty 33 003 Kè. Naopak nejnižší prùmìrnou mzdu pobírali již 
tradiènì kováci v kraji Karlovarském, a to ve výši pouhých 22 522 Kè. 
Nejnižší regionální mzda tak dosahuje 68,2 % mzdy nejvyšší. Celkový 
pøehled o prùmìrných mzdách v kovoprùmyslu je k dispozici na Intranetu 
OS KOVO. Všechny v nìm uvedené údaje jsou urèeny pouze pro vnitøní 
potøebu OS KOVO. Ing. Bc. Alena Paukrtová

Tiché poslední rozlouèení s dlouho-
letým místopøedsedou OS KOVO, 
kolegou Jaromírem Endlicherem, se 
uskuteènilo ve velké obøadní síni areálu 
brnìnského krematoria Jihlavská 
v pátek 10. èervence 2015. 

Opustil nás navždy po náhlé 
a krátké nemoci ve vìku nedo-
žitých 62 let. Vìtšinu života za-
svìtil práci pro odbory. Zaèínal 
v Elektrotechnických závodech 
v Brnì – Komárovì jako dìlník 
slévárny a pozdìji mistr. Odbo-
rùm se následnì naplno vìno-
val jako profesionální pracovník 
a pozdìji volený funkcionáø odborové 
centrály našeho svazu v Praze. Pro své 
zkušenosti i energii, s jakou umìl více než 
25 let øešit problémy, diskutovat s lidmi 
a pøesvìdèovat je, se stal jednou z jeho 
vùdèích postav. A lidé mu také proto dáva-
li svou dùvìru. Místopøedsedou OS KOVO 
byl zvolen tøikrát, naposledy na VI. sjezdu 
OS KOVO v èervnu 2013. Od té doby až 
do svého odchodu se plnou silou vìnoval 

vedení a øízení provoznì-organizaèního 
úseku svazu. Tak jej také nedávno zastihla 
náhlá zdravotní pøíhoda – v plné práci pro 
odbory. Zhruba po dvou týdnech, strá-

vených v umìlém spánku, jeho 
obìtavé srdce dotlouklo navždy. 

Na poslední rozlouèení do ob-
øadní sínì dorazily desítky a de-
sítky smuteèních hostù, vèetnì 
èlenù vedení a orgánù svazu, 
a dalších kolegù z odborù. Jeho 
rodina tímto dìkuje všem za úèast 
na pohøbu, za projevení soustrasti 
a za kvìtinové dary. Ostatky bu-
dou navždy odpoèívat v rodinném 

hrobì na høbitovì ve Vlasaticích.
Èest Tvojí památce, Jaromíre, nezapo-

meneme!
Ve Výkonném vedení jsme spolupraco-

vali každý den dlouhá léta. Jen Jaromír 
a my víme, co vše jsme spolu prožili. 
Všechna slova jsou marná. Nastalá prázd-
nota se nedá popsat. Vím, že na Tebe ni-
kdo z nás nezapomene.

Za VV OS KOVO Jaroslav Souèek

  S lítostí jsme pøijali i zprávu, 
že 23. èervna 2015 zemøel ve 
vìku 74 let po delším onemocnì-
ní kolega Jaromír Šváb. 

Jaromír Šváb byl 
pøedsedou ZO OS 
KOVO LET Kunovice 
a následnì zamìst-
nancem OS KOVO 
na Metodickém pra-
covišti Zlín. Ke vše-
mu pøistupoval s ma-
ximální pracovitostí 
a zodpovìdností. 
I proto byl v tìchto funkcích dlouhá léta. 
Patøil do okruhu obìtavých a poctivých 
kováckých funkcionáøù. Všichni, kdo jsme 
mìli pøíležitost se s Jaromírem Švábem 
osobnì setkávat, budeme vzpomínat na 
jeho pøátelské vystupování.

Jaromíre, dìkujeme Ti za vše, co jsi pro 
nás, odboráøe, vykonal. 

Èest Tvojí památce!
Regionální pracovištì OS KOVO Zlín
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Jejich srdce bila pro kováky…

ÈSSD chce ve vládní koalici prosadit opìtovné 
zavedení zákonného zastoupení zamìstnancù 
v dozorèích radách akciových spoleèností. Prohlá-
silo to vedení strany poèátkem srpna tohoto roku. 

Zamìstnanci podle premiéra èeské vlády 
Bohuslava Sobotky potøebují informace o tom, 
jak fi rma hospodaøí. Vedení fi rem zase potøebují 
zpìtnou vazbu, uvedl s tím, že z øad zamìstnan-
cù by mìla být naplnìna tøetina míst v dozorèích 

radách. „Toto téma chceme jako politická strana 
otevøít v rámci koalièní diskuse,“ øekl pøedseda 
vlády.  

Odbory o záruku místa v dozorèích radách pøi-
šly poèátkem roku 2014. Tato povinnost zmizela 
z nového obèanského zákoníku, který zaèal platit 
v lednu téhož roku. Podle pøedsedy OS KOVO 
Jaroslava Souèka je souèasným špatným sta-
vem vinna pøedchozí pravicová vláda. „Zástup-

cùm zamìstnancù bylo zámìrnì ztíženo èlenství 
v dozorèích radách s cílem omezit jejich pøístup 
k informacím o dìní ve fi rmì, jejím skuteèném 
stavu, o plánech a chystaných opatøeních ze stra-
ny vedení,“ øekl.

Dozorèí rady mají pøevážnì kontrolní funkce
vùèi øídícím orgánùm akciových spoleèností. 
Èleny dozorèích rad vìtšinou volí valné hromady 
spoleèností. (ev + red)

Tøetinu míst v dozorèích radách pro odbory žádá Sobotka

Jaromír Endlicher Jaromír Šváb

http://www.oskovo.cz


Zlom nastal jako mnohde 
jinde po roce 1989, který pøi-
nesl privatizaci i další zmìny. 
O roku 1998 se Akuma stala 
souèástí nadnárodní skupiny 
FIAMM. V rámci tohoto kon-
cernu se zaèala orientovat na 
výrobu kabelù a antén pro 
automobilový prùmysl. Výro-
ba baterií skonèila o deset let 
pozdìji. Jednou z pøíèin byl požár, který 
v roce 2008 znièil znaènou èást výrobních 
budov. Výroba baterií byla proto pøesunu-
ta do Avezzana v Itálii.

V Mladé Boleslavi zmìna znamenala 
zmenšení zhruba na tøetinu pùvodní ve-
likosti. A to jak z hlediska  poètu pracov-
níkù, tak obratu. V roce 2012 se zmìnil 
i název podniku z Akuma na Fiamm 
Automotive Czech, a.s. Bylo to tvrdé 
a bolestivé období, které tehdy navíc 
umocnila nastupující hospodáøská krize 
v Evropì. V Boleslavi to ale pøežili.

Hlavní souèást výroby a tøi ètvrtiny ob-
ratu podniku dnes tvoøí koaxiální kabely 
a rùzné kabelové svazky k propojení antén 
s rádiem, mobilem, GPS èi dalšími zaøíze-
ními. K sortimentu patøí také automobilo-
vé pasivní antény, anténní adaptéry a zesi-
lovaèe. Asi desetinu výroby tvoøí pneuma-

tické houkaèky pro nákladní vozy a elek-
tronické sirény, které používají záchranky, 
policisté èi hasièi v rùzných zemích svìta.

Vìtšina produkce jde na export. Hlavní-
mi zákazníky jsou francouzské automobil-
ky jako Peugeot, Citroën, Renault a jejich 
dceøiné spoleènosti rùznì po svìtì, ale 
i Daimler, Hyundai, MAN, IVECO a další 
znaèky. A samozøejmì jedním z klíèových 
klientù je VW, a to hlavnì znaèka Škoda.

Podnik dnes dává práci 170 lidem. Pra-
cuje se ve smìnném provozu. První, co 
vás ve výrobní hale zaujme: vìtšinu za-
mìstnancù tvoøí ženy, zhruba ètyøi pìtiny. 
Asi i ženská ruka je jedním z dùvodù, že 
je vše pøehledné, všude vládnou organi-
zovaný poøádek a èistota. 

V odborech je organizována 
zhruba ètvrtina zamìstnancù. 
Není to moc, ale pro zamìstna-

vatele jsou významným partne-
rem. Když se ptám personalisty 
Tomáše Drahokoupila, jaký vý-
znam pøikládá dialogu s odbo-

rovou organizací, bez váhání odpovídá: 
„Urèitì velký, protože s odbory potøebuje-
me spolupracovat. Je to pro nás prodlou-
žená ruka, jak získat názory 
lidí, probrat jejich problémy, 
nìkde se pøi jejich øešení po-
tkat a jít za spoleèným cílem. 
Tím je samozøejmì udržet 
zamìstnanost a na druhé 
stranì také vyjít vstøíc našim 
vlastníkùm a posouvat fi rmu 
dále. K tomu je nutná doho-
da se zástupci zamìstnancù, 
jinak to prostì nejde.“

A to i v dobách, kdy se ne-
daøí, jak by všichni chtìli. I to 
ale pøežili. Tomáš Drahokou-
pil: „Podaøilo se nám i v rámci 
velké reorganizace fi rmy a ta-
ké bìhem krize, která trvala 

od roku 2008 až do zaèátku 
roku 2013, zachovat vìtšinu 
benefi tù, které zde pro za-
mìstnance byly. To znamená 
13. platy, pøíspìvky na do-
volenou, pøíspìvky na pen-
zijní nebo životní pojištìní, 
pìt týdnù dovolené, odmì-
ny k rùzným jubileím nebo 
podìkování pro zamìstnan-
ce, kteøí tu vydrží až do dù-
chodu, za loajalitu k fi rmì. 
Když tohle vše nasèítáte, tak 
jde o 2 až 2,5 tisíce korun 
mìsíènì navíc.“

Vìcný dialog s odbory 
oceòuje i generální øeditel 
Ing. Vladimír Pernikl: „Zatím 
se nám vždy da-

øilo najít spoleèný cíl. Mimo-
øádnì si cením hlavnì toho, 
že obìma stranám, jak vede-
ní, tak odborùm, jde o fi rmu. 
O to, aby mìla šanci žít, lidé 
v ní mìli dobré podmínky
a aby fi rma mohla dobøe 
fungovat dlouhodobì.“

V posledních dvou letech 
jde podnik nahoru. Nejnovìj-
ší údaje hovoøí o roèním ob-
ratu 15,31 milionu eur, což 
oproti pøedchozímu období 
znamená zvýšení o 8,6 %.
A to je samozøejmì dùvod 
pro další otázku jejímu øedi-
teli: V dobì krize odbory 

projevily vstøícnost, vycházely z toho, 
že jde hlavnì o udržení zamìstnanos-
ti. Nyní, když se hospodáøská situace 
zlepšuje, projevuje se vstøícnost i ze 
strany fi rmy?

„Snažíme se. Letos, jak by odboráøi 
mohli potvrdit, naše pùvodní nabídka pøi 
vyjednávání o mzdách byla nìjaká, poža-
davky odborù byly vyšší. Sešli jsme se na 
kompromisu, který si fi rma ještì mùže do-
volit z hlediska dlouhodobého rùstu. My 
jsme s výsledkem spokojeni a samozøejmì 
také doufám, že lidé jsou spokojeni s tím, 

co jim bylo pøidáno.“
Kompromisem je navýšení platù o 3,49 %.

Prùmìrné mzdy ve Fiamm sice zdaleka 
nedosahují toho, co pobírají v nedaleké 
automobilce (ty jsou ostatnì výjimeèné 
v rámci celé ÈR), ale v dìlnických profe-
sích i u THP jsou dnes na úrovni støedo-
èeského prùmìru, za kterou se podnik 
nemusí stydìt. V dìlnických profesích to 
je kolem 20 100 Kè, u THP dvojnásobek.

Pøedsedkynì ZO OS KOVO Alena Bašu-
sová pøi jednání o zvýšení mezd samozøej-
mì chtìla více, ale s výsledkem je spoko-
jena i ona. Ono to není jen o platech, ale 
o celkové atmosféøe ve fi rmì, která spíš 
pøipomíná rodinný podnik: „Vždy když 
potøebuji øešit nìco s panem øeditelem 
nebo panem Drahokoupilem, tak najdu 

pokraèování na str. 4

pokraèování ze str. 1
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Hana Chumlenová a Radmila Ulrychová 
na støihu èerné izolace pro Superb

Parťaèka Jana Haubertová pøedvádí, co má za 
úkol operátorka na jednom z nových projektù

Personální manažer 
Tomáš Drahokoupil

Do výrobního sortimentu Fiamm v Mladé Boleslavi 
patøí i houkaèky. Jednu z nich pro Kováka prezentuje 
osobnì generální øeditel Pernikl



Úèastníci pøedstavili i své aktuální posto-
je a námìty pro následující setkání, byla 
zdùraznìna potøeba vzájemného pravidel-
ného dialogu. Další jednání je naplánová-
no na 21. záøí letošního roku.

Co chce prosadit 
Miroslav Kvíz

Rada hospodáøské 
a sociální dohody 
hl. m. Prahy vznik-
la v roce 2011. Po 
ètyøech jednáních, 
která všechna pro-
bìhla v témže roce, 
se však již dále ne-
scházela. Obnoveného jednání rady se 
kromì pøedsedy ÈMKOS Josefa Støeduly, 
pøedsedy OS KOVO Jaroslava Souèka 
a dalších zástupcù odborù zúèastnil
i Miroslav Kvíz, èlen Regionální rady 
odborových svazù mìsta Prahy 
(a pøedseda VZO OS KOVO ÈKD PRAHA 

DIZ). Jako pamìtníka tehdejších událostí 
jsme se jej zeptali: 

Proè se pražská tripartita tak dlouho 
nescházela?

Pražská tripartita vznikla v roce 2011 
z popudu ÈSSD, která její vznik mìla 
ve volebním programu. Bohužel po 
necelém roce nastoupila na magistrát 
nová pravicová koalice v èele s TOP 09 
a její èinnost byla ukonèena. Až po ná-
stupu hnutí ANO a intervenci pøedsedy
ÈMKOS Josefa Støeduly se „ledy pohnu-
ly“ a vìøím, že po ofi ciálním zasedání 
RHSD Praha za úèasti významných hostù 
bude 21. záøí 2015 praktická èinnost 
tripartity obnovena.

Jaké je v souèasnosti zastoupení 
kovoprùmyslu v pražském regionu? 

Musím konstatovat, že naše kovácké 
zastoupení prùmyslu v Praze je spíše sym-
bolické. V Praze již žádné velké prùmyslo-
vé fi rmy neexistují a tento region je spíše 

o službách, bankovnictví, developerství, 
školství a dopravì. 

Co chcete v obnovené pražské 
tripartitì prosazovat?

Chtìl bych se pokusit pøesvìdèit ostat-
ní èleny RHSD o historické hodnotì fi rmy 
ÈKD, a protože je jasné, že její dny jsou 
seèteny, stálo by za úvahu vytvoøit ve 
Vysoèanech muzeum (skanzen) slavné 
minulosti fi rmy Èeskomoravská-Kolben-
-Danìk, která za první republiky vyrábìla 
„od špendlíku po lokomotivu“, za války 
vyrábìla pro nacisty a za socialismu vyrá-
bìla pro celé RVHP. Bohužel tuto svìtovì 
známou fi rmu znièila až nová generace rá-
doby kapitalistù „se stranickou knížkou“.

Pøíjemnì mne však pøekvapil aktivní 
pøístup paní primátorky Krnáèové. Pøi 
louèení jsem jí slíbil, že za ÈKD bude tunel 
Blanka v záøí otevøen.
Dìkujeme za odpovìdi, redakce Kováka 

(text + foto magistrát Prahy + ev)

otevøené dveøe. I pøi vyjednávání kolektiv-
ní smlouvy jsme se nakonec dohodli bez 
nìjakého velkého licitování. Je to prostì 
o dohodì a o pøístupu k lidem.“

Rodinnou atmosféru ve Fiamm dokre-
sluje i fakt, že odboráøùm pøi vyøizování 
rùzných organizaèních záležitostí pomáhá 
i fi remní úèetní Dana Štádlerová. Nemu-
sela by, sama v odborech není. Pøedsed-
kynì, která je parťaèkou oddìlení GPS 
a není pro funkci v odborech uvolnìna, 
to považuje za velký pøínos. K tomu, aby 
kandidovala na pøedsedkyni, ji prý „uke-
cali“. Za bývalého pøedsedy to totiž moc 
nefungovalo. Informaèní toky skøípa-
ly, mnozí ani nevìdìli, co je v kolektivní 
smlouvì. Lidé chtìli zmìnu, a tak logicky 
vyhrála. Nelituje, i když je to práce navíc. 
Zmìna totiž znamenala, že pøibylo lidí, 
kteøí se na ni obracejí s rùznými žádostmi 
o radu. Snaží se vše okamžitì øešit a neza-

tìžovat rodinu tím, že si bude práci nosit 
i domù, i když ani tomu se nìkdy nevyhne.

Také na nìjaké spoleèné odboráøské 
akce ve volném èase není pøíliš èas. Pod-

nik stojí na ženách 
a ty mají i po práci 
v zamìstnání doma 
øadu povinností. Pra-
vidlem je však pøíspì-
vek odborù na dovole-
nou a k Vánocùm.

Podobnì jako jinde i ve Fiamm zaèínají 
mít problémy se získáváním kvalifi kova-
ných zamìstnancù. Nárùst výroby øeší 
s pomocí agenturních pracovníkù, ale 
snaží se o co nejnižší fl uktuaci a aby pøi-
bývalo kmenových zamìstnancù. Proto 

dále drží i papírové dùchodce. Personál-
ní manažer Drahokoupil: „Setkáváme se 
velmi èasto s tím, že lidé chtìjí pracovat 
i po dovršení dùchodového vìku. Máme 
tu tøeba zamìstnankyni, která už je v dù-
chodu dva roky. Vždy se po ètvrtroce ze-
ptáme, zda s ní mùžeme ještì dále po-
èítat… A takových je tu víc.“ Firma jim 
vychází vstøíc. Po dohodì s vedoucím mají 
možnost i rùzných úprav, které vyplývají 
z jejich vìku. Není na to žádný obecný 

pøedpis, vždy záleží na profi laci konkrét-
ního zamìstnance. Chce to jen slušné 
jednání, ochotu k dohodì a vzájemnou 
vstøícnost. Bez toho se nová tradice nedá 
ostatnì ani budovat.

Text a foto: fav
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dokonèení ze str. 3

dokonèení ze str. 1

Øada výrobních procesù dnes probíhá na vysoce automatizovaných linkách. 
Do výrobních zaøízení ve Fiamm v poslední dobì investovali nìkolik milionù eur

Práce nyní pøibývá a k vykrytí zvýšených poptávek jsou využíváni i agenturní pra-
covníci. Jedním z nich je i Jiøí Hošek. V dobì reportáže byl ve fi rmì první mìsíc

Miroslav Kvíz
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Mám v plánu dovolenou mimo území Èeské republiky. V souèasné dobì stále slyším nebo ètu, že je 
nutné se pøi zahranièních cestách pøipojistit na zdravotní péèi. Do nynìjška jsem byl pøesvìdèen, 
že když jsme vstoupili do Evropské unie, tak pøi cestách do tìchto zemí nepotøebuji nìjaké pøipojištìní, 
ale staèí mi potvrzení o placení zdravotního pojištìní v Èeské republice. Pøedpokládal jsem, že na toto 
potvrzení nebo zdravotní prùkaz budu ošetøen bez problémù. Ale podle zjištìní, tak to úplnì není 
a musel bych platit vyšší èástky v hotovosti. Jaký mám vlastnì nárok na ošetøení pøi zahranièní cestì, 
respektive pøi dovolené v zahranièí, a má vùbec smysl uzavírat pøipojištìní? Karel M., Strakonice

Poskytování zdravot-
ní péèe v zahranièí mùžeme rozdìlit do 
dvou rovin, a to do roviny plánované zdra-
votní péèe a do roviny nutné neodkladné 
zdravotní péèe. Z vašeho dotazu vyplývá, 
že máte zájem o informace o poskytování 
neodkladné zdravotní péèe.

Pøi cestách do státù Evropské unie 
(dále EU) postupují obèané Èeské republi-
ky podle naøízení Evropského parlamentu 
a Rady è. 883/2004 o koordinaci systémù 
sociálního zabezpeèení. Z toho vyplývá, 
že ve státech Evropské unie, Evropského 
hospodáøského prostoru (Norsko, Island, 
Lichtenštejnsko) a ve Švýcarsku musí být 
k èeským obèanùm pøistupováno stejnì 
jako k obèanùm daného státu, ať jde 
o pøístup ke zdravotní péèi, kvalitu zdra-
votní péèe, zpùsob poskytování zdravotní, 
zpùsob nebo výši úhrady nákladù na péèi.

Pokud budete pobývat ve státech, kde 
platí režim naøízení o koordinaci sociál-
ního zabezpeèení, je dùležité, abyste 
mìl Evropský prùkaz zdravotního pojiš-
tìní nebo Potvrzení doèasnì nahrazující 
Evropský prùkaz zdravotního pojištìní 
(doklady vystavuje zdravotní pojišťovna). 
V pøípadì potøeby nezbytného ošetøení 
je vždy potøebné se uvedenými doklady 
prokázat. Náklady za poskytnutí zdravotní 
péèe jsou hrazeny stejným zpùsobem 
jako u místních obèanù, tj. jsou uhrazeny 
místní zdravotní pojišťovnou a je poža-
dována stejná výše spoluúèasti. Náklady 
jsou pak pøeúètovány vaší èeské zdravotní 
pojišťovnì, mimo spoluúèast. V nìkterých 
státech EU (Belgie, Francie, Lucembursko) 
funguje tzv. pokladenský systém, zejmé-
na v ambulantní sféøe, kdy musíte zaplatit 
ošetøení v hotovosti a teprve dodateènì 
lze požádat o refundaci pøímo místní 
zdravotní pojišťovnu nebo pak svou zdra-
votní pojišťovnu po návratu do Èeské 
republiky.

Aby úhrada za ošetøení nebo léèení 
byla provedena, musí být péèe èerpána 
ve zdravotnických zaøízeních, která jsou 
napojena na veøejné zdroje. Pøi ošetøe-
ní v zaøízeních mimo veøejný systém se 
zpravidla platí lékaøské úkony v plnì výši. 
Náklady je pak možno refundovat u zdra-

votní pojišťovny po pøedložení originál-
ních úèetních dokladù a lékaøské zprávy. 
Pojišťovna náklady proplatí v cenách sta-
novených v Èeské republice. Vynaložené 
fi nanèní prostøedky za spoluúèast se ne-
proplácejí.

Pokud budete cestovat do zemí mimo 
EU, tak mùžete èerpat zdravotní péèi na 
základì mezinárodních smluv o sociálním 
zabezpeèení nebo ji budete hradit sám 
v hotovosti a v plné výši. V zemích, se kte-
rými má Èeská republika uzavøeny smlou-
vy, je poskytována zdravotní péèe na 
základì pøedložení formuláøe, který vám 
vystaví vaše zdravotní pojišťovna, nìkteré 
státy akceptují Evropský prùkaz zdravot-
ního pojištìní. V souèasné dobì jsou také 
v platnosti nìkteré mezinárodní smlouvy, 
které byly uzavøeny pøed rokem 1989, na 
jejich základì v tìchto státech lze náro-
kovat bezplatnì nutnou a neodkladnou 
zdravotní péèi. V daném pøípadì se pøe-
vážnì jedná o exotické zemì a uplatnì-
ní nárokù je problematické. V ostatních 
zemích se ošetøení platí v hotovosti ve 
vlastní režii. Pøi cestách do zemí mimo 
EU se vždy vyplatí se pøedem informovat 
o zpùsobu a možnostech èerpání zdravot-

ní péèe u své zdravotní pojišťovny nebo 
v Centru mezinárodních úhrad.

Pøi cestách do zahranièí, i když jste kryt 
Evropských zdravotním prùkazem nebo 
mezinárodní smlouvou, se vždy vypla-
tí uzavøít cestovní zdravotní pøipojištìní, 
pøedevším pøi cestách do zemí mimo 
EU, neboť pøi úrazu nebo zdravotních 
potížích se mùže zahranièní cesta znaènì 
prodražit. Cenové relace v zahranièí jsou 
vyšší než v Èeské republice, to se týká 
hlavnì spoluúèasti pacienta. Z cestovní-
ho pøipojištìní je hrazena nejen nutná 
a neodkladná zdravotní péèe, ale také 
spoluúèast a pøípadný pøevoz do Èeské 
republiky, což není hrazeno ze zákonného 
zdravotního pojištìní. Navíc má cestovní 
pøipojištìní výhodu v tom, že mùže po-
jištìnec využít služeb asistenèních služby. 
Pøi potížích je telefonická komunikace 
vedena v èeském jazyce. 

Pøed sjednáním cestovního pojištìní 
je potøebné se seznámit s podmínkami 
pojištìní, výlukami (za jakých okolností 
není pojistné plnìní) a výší plnìní léèeb-
ných výloh. Totéž platí, pokud máte po-
jištìní, které je souèástí nìkterých služeb 
(napø. využívání kreditních karet apod.).

Dovolená v zahranièí a zdravotní pojištìní
Zdravotní okénko | Pro Kováka pøipravil PhDr. Václav Vojkùvka

Pøi cestách do zahranièí je vždy vhodné uzavøít zdravotní pøipojištìní. Foto: jaš
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Objednal jsem si zboží na internetu. Pøi dodání jsem zaplatil cenu, protože jsem si vybral platbu 
dobírkou. Po rozbalení zásilky se mi nelíbil odstín barvy ani tvar výrobku, který v katalogu vypadal 
jinak. Rozhodl jsem se zboží vrátit. Uèinil jsem tak 4 dny poté, co jsem zboží obdržel. Za tøi dny se mi 
telefonicky ozval zamìstnanec e-shopu. Øekl mi, že nemám na odstoupení právo, protože jsem ho 
vybalil z pùvodního obalu, který je tím poškozený. Nechápu! Jak bych mohl zboží vidìt pøes krabici! 
Mám šanci na to, aby si zboží vzali zpìt a vrátili mi peníze? P. Z., Šlapanice

Vypadá to, že pro-
dejce zkusil, zda se ne-

cháte odradit. Nenechte! Právo je na vaší 
stranì! Písemnou formou (ne telefonicky) 
sdìlte podnikateli, aby postupoval pod-
le zákona, protože odstoupení je platné, 
neboť to vyplývá ze zákona. Je zcela jas-
né, že pøi pøevzetí a kontrole dodaného 
zboží musíte krabici otevøít. V žádném 
pøípadì tento úkon nezpùsobuje ne-
možnost odstoupení od kupní smlouvy 
(dále též jen smlouvy). 

Vy jako spotøebitel máte právo, a to 
bez udání dùvodu, odstoupit od kupní 
smlouvy uzavøené na dálku nebo mimo 
obchodní prostory. Mùžete tak uèinit do 
14 dnù od uzavøení smlouvy. Prodejce 
naopak nemá právo posuzovat èi jakkoliv 
rozhodovat (pøijímat èi zamítat) o odstou-
pení od smlouvy. Odstoupení je platné 
dnem doruèení prodejci.

V pøípadì, že prodejce-podnikatel ne-
splnil svoji obecnou informaèní povin-
nost, lhùta se prodlužuje. Podnikatel musí 
v rámci své informaèní povinnosti pouèit 
spotøebitele o právu odstoupit od smlou-
vy. Pokud tak neuèiní, prodlužuje se lhùta 
pro odstoupení o rok, tzn. na rok a 14 dní. 
Podnikatel má v takové situaci možnost 
svoji povinnost splnit dodateènì a spotøe-
bitele pouèit. Poté následující den bìží již 
jen ètrnáctidenní lhùta. Proto je tøeba si 
peèlivì pøeèíst kupní smlouvu vèetnì vše-
obecných obchodních podmínek. 

Zjistíte tím, zda vám podnikatel poskytl 
informace jasnì, srozumitelnì a v jazyce, 
ve kterém uzavírá smlouvu. Ještì pøed 
uzavøením smlouvy musí poskytnout tyto 
informace: identifi kaèní údaje o podnika-
teli a kontakt. Dále pak informace o cenì 
zboží, jeho oznaèení, dodací podmínky 
a odpovìdnost za vady atd. Podnikatel 
má u smluv uzavøených na dálku i spe-
ciální informaèní povinnost. Podrobnos-
ti viz ust. § 1811 odst. 2, ust. § 1820 
a 1826 odst. 1 obèanského zákoníku (dále 
též OZ). Veškeré zákony najdete na inter-
netu napø. na www.zakonyprolidi.cz.

Jak jsem uvedla, mùžete odstoupit od 
smlouvy uzavøené na dálku i mimo ob-
chodní prostory ve lhùtì 14 dnù, a to bez 
uvedení dùvodù odstoupení. 

Lhùta 14 dnù zaèíná bìžet: 
1  ode dne uzavøení smlouvy nebo:
2  ode dne pøevzetí zboží,
3  od pøevzetí poslední èásti dodávky 

zboží,
4  od pøevzetí první dodávky zboží, po-

kud spoèívá v opakované dodávce zboží.
Tato lhùta bude dodržena, i když po-

slední den lhùty pøedáte zboží k pøepravì 
dopravci (napø. Èeské poštì). 

Jak odvolání napsat?
Má-li podnikatel na svých internetových 

stránkách vzorový formuláø pro odstou-
pení od smlouvy, odstupte od smlouvy 
vyplnìním a odesláním tohoto formuláøe. 

Pokud formuláø na jeho stránkách 
nenajdete, mùžete využít tento vzor:

Odstoupení od smlouvy v zásilkovém obchodì
Práva spotøebitele | JUDr. Zdeòka Vejvalková, specialistka na spotøebitelské právo, Brno

Jméno a pøíjmení spotøebitele .........................................................
Adresa: ...................................................................................................
Telefon a e-mail ...................................................................................

Jméno a pøíjmení podnikatele .........................................................
IÈ podnikatele ......................................................................................
Adresa sídla podnikatele ...................................................................

V ......................... dne .........................

Vìc: Odstoupení od kupní smlouvy uzavøené na dálku

Vážení,
dne ......................... 2015 jsem s Vámi prostøednictvím prostøedku komunikace 

na dálku uzavøel kupní smlouvu, jíž jsem si od Vás koupil (název zboží, znaèka). 
Toto zboží mi bylo doruèeno dne ......................... 2015 spoleènì s dokladem 
o koupi – faktura è. ..........................................., jejíž kopii  v pøíloze zasílám.

Využívám svého práva, které mi vyplývá z ust. § 1829 odst. 1 ve spojení 
s ust. 1818 zákona è. 89/2012 Sb., obèanský zákoník, ve znìní pozdìjších 
pøedpisù, a od výše uvedené kupní smlouvy odstupuji.

Zakoupené zboží zasílám zpìt v samostatné doporuèené zásilce (nebo zboží 
zasílám spoleènì s tímto prùvodním dopisem), zároveò Vás žádám o vrácení kupní 
ceny dle pøiložené faktury ve výši .........................Kè, vèetnì poštovného a balného 
ve výši .........................Kè, které jsem pøi koupi výše uvedeného zboží zaplatil. 
Celkem zašlete èástku .........................Kè. Poukažte ji bez zbyteèného odkladu 
nejpozdìji do 14 dnù, jak Vám to ukládá zákon, ode dne odstoupení od smlouvy 
na úèet è. ......................... vedený u ......................... (váš penìžní ústav).

S pozdravem ............................................................
                                    váš podpis

http://www.zakonyprolidi.cz
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Zamìstnavatel dostal zajímavou zakázku, ale zadavatel požaduje zajištìní ochrany dùvìrných informací 
od všech zamìstnancù formou ujednání o mlèenlivosti. Co to znamená pro nás zamìstnance? J. L., Blovice

Jak odstoupení odeslat?
Odstoupení od smlouvy i vrácené zboží 

je nejlépe zaslat doporuèenì, na dodejku. 
Dodejka se vám vrátí s podpisem prodejce, 
který stvrzuje pøevzetí poštovní zásilky.

Zvláštní charakter zboží:
Pokud jde o zboží rozmìrné (nebo je 

zásilka zvláštní svým charakterem napø. 
zvíøe), jehož povaha neumožòuje odeslání 

obvyklou poštovní cestou, pak si podnika-
tel pøevezme zboží od spotøebitele v jeho 
domácnosti na své náklady.

Závìrem
Podnikatel je povinen nejpozdìji do 

14 dnù od obdržení odstoupení vrátit 
všechny pøijaté penìžní prostøedky vèetnì 
nákladù na dodání. Není však povinen tak 
uèinit døíve, než mu vrátíte zboží.

Ochrana dùvìrných 
informací bývá veli-
ce èasto dùležitá pro 
chod fi rmy a obecnì 
platí, že tuto povin-
nost mají všichni za-

mìstnanci. Tato povinnost vyplývá mimo 
jiné z ustanovení § 301 písm. d) zákoní-
ku práce, kde jsou zamìstnanci povinni 
øádnì hospodaøit s prostøedky svìøenými 
jim zamìstnavatelem a støežit a ochra-
òovat majetek zamìstnavatele pøed po-
škozením, ztrátou, znièením a zneužitím
a nejednat v rozporu s oprávnìnými zá-
jmy zamìstnavatele. Toto ustanovení 
dává zamìstnavateli dostateènou právní 
záruku pro ochranu dùvìrných informací 
a z pohledu odborù by tato právní úprava 
mìla staèit i jako záruka pro obchodního 
partnera zamìstnavatele. Jsou ale známy 
pøípady, kdy je uzavøení kontraktu podmí-
nìno zvláštním ujednáním mezi zamìst-
navatelem a jeho zamìstnanci nazvaném 
napøíklad „dohoda o mlèenlivosti“ apod., 
nebo uložením mlèenlivosti v pracovním 
øádu zamìstnavatele.

Ujednání o mlèenlivosti zamìstnan-
ce o dùvìrných informacích v pracovní 
smlouvì, nebo jejím dodatku, mùže být 
výsledkem smluvní volnosti. Zamìstna-
nec nemusí s touto náležitostí pracov-
ní smlouvy souhlasit, neboť se jedná 
o dvoustranné právní jednání. Sjednání 
takového ujednání v pracovní smlouvì, 
nebo jejím dodatku, není však vylouèeno. 
Problémy mohou nastat v pøípadì, že si 
zamìstnavatel urèí povinnost ujednání 
o mlèenlivosti jako požadavek pro øád-
ný výkon práce, a potom mùže nastat 
situace, že zamìstnanec, který odmítne 
uzavøít dohodu o mlèenlivosti v pracovní 
smlouvì, nebo jejím dodatku, nebude 
pro zamìstnavatele perspektivní. To by 
v koneèném dùsledku mohlo znamenat 
i skonèení pracovního pomìru tohoto 
zamìstnance výpovìdí zamìstnavatele 

z dùvodu ustanovení § 52 písm. f) zákoní-
ku práce. Oprávnìnost tohoto požadavku 
zamìstnavatele by v koneèném dùsledku 
mohl posoudit soud v souvislosti s pøípad-
nou žalobou na urèení neplatnosti skon-
èení pracovního pomìru.

V pøípadì porušení výše uvedeného 
závazku bude záležet na konkrétních 
podmínkách výkonu práce, druhu práce, 
charakteru pracovištì, úèelu takového 
ujednání vèetnì dùsledkù pro smluvní 
strany. Na základì tìchto kritérií by pak 
bylo možno posuzovat porušení ujednání 
pro pøípad pøijetí sankcí ze strany zamìst-
navatele vùèi zamìstnanci, který by ujed-
nání porušil. Jedná se zejména o možnost 
postihu v dùsledku porušení povinností 
vyplývajících z právních pøedpisù vzta-
hujících se k zamìstnancem vykonávané 
práci. V takovém pøípadì by se mìla hod-
notit intenzita tohoto porušení, motivace 
jednání, pøípadný vznik škody, ohrožení 
konkurenceschopnosti zamìstnavatele 
apod. Vliv by mìlo i to, zda se jednalo 
o nedbalost anebo úmyslné zavinìní za-

mìstnance (prodej informací konkurenci 
apod.).

Nìkteøí zamìstnavatelé zakotvují po-
vinnost mlèenlivosti do svých pracovních 
øádù. Podle ustanovení § 306 odst. 1 zá-
koníku práce nesmí pracovní øád zaklá-

dat nové povinnosti zamìstnancù, a to 
i s ohledem na ustanovení § 4a odst. 2 
zákoníku práce. I když by tuto povinnost 
zamìstnavatel v pracovním øádu zamìst-
nancùm uložil, nemohl by vyvozovat z po-
rušení této povinnosti sankèní opatøení.

Oprávnìnost sankcí zamìstnavatele vùèi 
zamìstnanci by mohl posoudit až nezávislý 
soud, který by rozhodoval o jejich platnos-
ti. Jednalo by se pravdìpodobnì o urèení 
neplatnosti skonèení pracovního pomìru 
zamìstnance z dùvodu§ 52 písm. g) zá-
koníku práce, a nebo v krajním pøípadì 
o okamžité zrušení pracovního pomìru 
zamìstnavatelem podle § 55 odst. 1 písm. b)
zákoníku práce. Vedle výše uvedeného je 
nutno uvažovat i o pøípadné náhradì ško-
dy, která by porušením závazku mlèenli-
vosti zamìstnavateli vznikla.

Pracovní právo | JUDr. Vladimír Štich, právník RP OS KOVO Plzeò

Povinnost ochrany dùvìrných informací
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Regionální pracoviš-
tì v Brnì (dále RP) jako 
jedno z odborných 
pracovišť OS KOVO 
pomáhá organizovat 
a zajišťovat èinnost 
tøí volebních obvodù, 
Krajského sdružení 
OS KOVO JMK (dále 

také KS) a seskupení èlenù OS KOVO 
evidovaných pøi RP. Naše pracovištì po-
skytuje konzultaèní a praktickou pomoc 
základním organizacím (dále ZO) a èle-
nùm OS KOVO v oblasti právních služeb, 
kolektivního vyjednávání a BOZP. S vý-
jimkou kolektivního vyjednávání zajiš-
ťujeme prostøednictvím našich specia-
listù uvedené služby také ZO a èlenùm
OS KOVO v pùsobnosti RP Zlín. Èleno-
vé OS KOVO pùsobnosti RP Brno jsou 
evidováni v 57 základních organizacích 
s právní osobností a 9 seskupeních èlenù 

OS KOVO evidovaných na regionálním 
pracovišti. Na RP došlo v letošním roce 
k jedné personální zmìnì, kdy na pracovní 
pozici odborná administrativní pracovnice, 
kterou zastávala dlouhá léta Eva Hložková, 
nastoupila ing. Marcela Toufarová.

Hlavní oblasti práce
Na jižní Moravì pùsobí OS KOVO 

u 86 zamìstnavatelù, pøièemž uzavøel 
Podnikovou kolektivní smlouvu se 64 za-
mìstnavateli. Nejèastìji sjednaným náro-
kem nad úroveò garantovanou zákoní-
kem práce se v kolektivních smlouvách 
vyskytuje pøedevším vyšší nárok na dovo-
lenou a vyšší pøíplatky za práci. 

Èinnost svazového inspektora bezpeè-
nosti práce ing. Karla Kalába se zamìøuje 
do ètyø základních oblastí BOZP. Nejvìtší 
rozsah tvoøí provádìní kontrol u jednot-
livých zamìstnavatelù z hlediska 
dodržování platných právních 
pøedpisù, hygienických 
norem, pøedpisù 
o požární ochranì
a ÈSN v oblasti BOZP. 
Pøi 25 kontrolách 
provedených v 1. po-
loletí letošního roku bylo 
zjištìno pøes 80 menších èi 
vìtších závad, které se podaøilo 
ve spolupráci se zamìstnavateli ve velké 
míøe odstranit. Ke zlepšení došlo zejmé-
na v oblasti všeobecné bezpeènosti prá-
ce, bezpeènosti strojù a zaøízení, poøádku 
na pracovištích a pracovních podmínek. 
Naopak se nepøíznivì projevuje urèité 
navýšení problémù v oblasti pracovnì-
právních záležitostí a nechuť nìkterých 
zamìstnavatelù poskytovat zamìstnan-
cùm placené bezpeènostní pøestávky.

Druhou oblastí je poskytování metodic-
ké pomoci jednotlivým základním organi-
zacím na základì jejich požadavkù. Podle 
obsahového zamìøení se jedná o tvor-
bu kolektivních smluv v èásti týkající se 
BOZP, šetøení a odškodòování pracovních 
úrazù, poskytování ochranných nápojù, 
mikroklimatických podmínek na praco-
vištích, poskytování OOPP a další. V této 
souvislosti je nutno znovu pøipomenout 
dùležitost vyplnìní záznamu o pracovním 
úrazu, neboť je hlavním podkladem pro 
odškodnìní postiženého zamìstnance. 
Od správnì vyplnìného záznamu o pra-
covním úrazu se vìtšinou odvíjí úspìšnost 
vymáhání odškodnìní zamìstnance po 
zamìstnavateli, resp. pojišťovnì.

Tøetí oblastí je zajištìní pøípravy èle-
nù výborù ZO OS KOVO k problematice 
BOZP, jejich seznamování s novì vydáva-
nými pøedpisy a normami. První semináø 
k BOZP se uskuteènil dne 25. 2. 2014 
v Brnì, další v kvìtnu na RS Jelenov-
ská pro RP Zlín a 3 podzimní semináøe 
pro jednotlivé volební obvody v rámci 
KS JMK pøipravujeme na mìsíce záøí a øí-
jen v Horních Vìstonicích.

Ètvrtou a poslední oblastí je vlastní 
odborná pøíprava svazového inspektora, 
kterou pøedstavuje zejména úèast na po-
radách svazových inspektorù BOZP, úèast 
na semináøích organizovaných Asociací 
bezpeènostních a požárních technikù, 
Oblastní inspekcí práce a jiných.

K pøíznivému vývoji v oblasti BOZP pøi-
spívá rovnìž dobrá a vytrva-

lá práce vìtšiny 
pøedsedù a èle-
nù výborù ZO 
OS KOVO, kte-
øí jsou povìøe-
ni v rámci ZO 
péèí o BOZP. 

Za jejich obìta-
vou èinnost jim nále-

ží podìkování, dou-
fáme, že v nastoupeném 

trendu vydrží i nadále.

Naše hlavní úkoly
Konference Krajského sdružení OS KOVO

JMK stanovila na rok 2015 následující 
priority:

  pomoc pøedevším ZO, které nemají 
zkušené nebo uvolnìné funkcionáøe
  prùbìžná aktualizace základních 
dokumentù ZO a volebních protokolù
  kontrola a konzultace úèetnictví ZO
  aktualizace elektronické evidence 
èlenské základny v ZO  a na RP
  aktivní pomoc a zastupování èlenù 
OS KOVO v organizaèních jednot-
kách bez právní osobnosti

Naplòování uvedených priorit je orga-
nizaènì a èasovì velmi nároèné nejen 
na práci jednotlivých zamìstnancù RP, 
ale i na odborové funkcionáøe. Pøijatými 
úkoly pro letošní rok se snaží KS reago-
vat na problémy základních organizací 
a snaží se pomoci zejména neuvolnìným 
funkcionáøùm v jejich nelehké èinnosti. 
Ochota a obìtavost pro zastupování za-
mìstnancù mnohdy nestaèí a nemùže 
nahradit odborné znalosti a zkušenosti, 
a to jak ve vztahu k zamìstnavatelùm, 
kteøí disponují odborným a kvalifi kova-
ným personálem, tak i ve vztahu napø. k fi -
nanèním úøadùm a jiným správním orgá-
nùm a v neposlední øadì i vùèi OS KOVO. 
Je velmi obtížné vysvìtlit a pøesvìdèit 
nìkteré funkcionáøe, že i když jejich 
ZO má právní osobnost, musí dodržovat 
Stanovy i další vnitøní pøedpisy OS KOVO 
(mít aktuální základní dokumenty, voleb-
ní protokoly, vést øádnì úèetnictví atd.). 
Ke zlepšení napomáhá i konzultaèní èin-
nost v oblasti hospodaøení ZO, provádì-
ná dle ustanovení § 29 Stanov OS KOVO 
zamìstnanci RP. Pøes poèáteèní negativní 
postoj nìkterých zástupcù ZO došlo k po-
chopení této èinnosti a zaznamenává-
me i pozitivní ohlasy. Pokraèujeme také 

Co teï právì øeší jihomoravští odboráøi
Okénko do regionu | Mgr. Jiøí Grim, vedoucí Regionálního pracovištì OS KOVO Brno             
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Sídlo RP OS KOVO pro Jihomoravský 
kraj najdete na Malinovského nám. 4 
(Palác Morava), 660 87 Brno. 
Tel.: 542 212 536, 
mobil: 731 268 012,  
e-mail: oskovobn@cmkos.cz
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v aktualizaci elektronické evidence èlenù 
v rámci KS OS KOVO JMK. Evidence èlenù 
minimálnì na úrovni KS je velmi potøeb-
ná a pro realizaci nìkterých opatøení dle 
Stanov OS KOVO naprosto nezbytná 
(napø. svolání èlenské schùze základní or-
ganizace Pøedsednictvem OS KOVO). 

K novým formám pùsobení
Pozitivnì hodnotíme pøístup dalších re-

gionù k vytváøení organizaèních jednotek 
OS KOVO bez právní osobnosti, sesku-
pení èlenù OS KOVO, jejichž prostøednic-
tvím u zamìstnavatelù pak pùsobí pøímo 
OS KOVO. V orgánech zastupujících èleny 
OS KOVO v seskupeních èlenù – výbo-
rech seskupení èlenù pùsobí pøedevším 
zamìstnanci RP a plní tak bezezbytku roli 
výboru ZO, vèetnì uzavírání podnikové 
kolektivní smlouvy. Po dvouleté zkuše-
nosti se nám jeví tato nová a nároèná 
forma zastupování zamìstnancù jako 
nejefektivnìjší, protože èlenové odborù 
– zamìstnanci nejsou vystaveni pøímému 
tlaku zamìstnavatele (zamìstnavatel ani 
neví, kteøí jeho zamìstnanci jsou èleny 
OS KOVO) a není potøeba mít od poèátku 
organizaènì a odbornì zdatné funkcioná-

øe, napø. na vedení úèetnictví nebo dozor-
èí a revizní komisi, jako je tomu v pøípadì 
novì zakládaných ZO. V neposlední øadì 
nejsou problémy s výbìrem èlenských pøí-
spìvkù prostøednictvím zamìstnavatelù, 
èlen OS KOVO platí pøíspìvek v paušál-
ní výši 100 Kè mìsíènì, bezhotovostnì, 
trvalým pøíkazem na úèet RP Brno. Odpa-
dá rovnìž problém s aktualizací základ-
ních dokumentù ZO a volebních protoko-
lù. V pøípadì, že zájem o èinnost odborù 
ve fi rmì ze strany zamìstnancù opad-
ne, není tøeba komplikovaná a nároèná 
likvidace této organizaèní jednotky ani 
složitá komunikace s Mìstským soudem 
v Praze v pøípadì zmìn v zápisech Spol-
kového rejstøíku. Staèí prosté oznámení 
zamìstnavateli, že u nìho již Odborový 
svaz KOVO nepùsobí.  Zájemcùm o tuto 
formu èinnosti odborù u zamìstnavatele 
rádi poskytneme bližší a praktické infor-
mace. Každý zamìstnavatel pøistupuje 
k této formì pùsobení odborové organi-
zace jinak. Jsou i zamìstnavatelé, kteøí se 
existenci odborù ve fi rmì brání. 

V této souvislosti musíme ocenit aktiv-
ní pøístup pøedsedy OS KOVO Jaroslava
Souèka a JUDr. Jiøího Podhajského,

kteøí spoleènì s místopøedsedou ÈMKOS 
JUDr. Vítem Samkem v reakci na chování 
nìkterých zamìstnavatelù iniciovali jed-
nání se zástupci MPSV ÈR. Výsledkem 
tohoto jednání byla zmìna právního 
stanoviska MPSV ÈR ohlednì pùsobení 
odborové organizace u zamìstnavatele. 
Dle tohoto aktualizovaného stanoviska 
k ustanovení § 286 ZP nemusí odborová 
organizace své pùsobení u zamìstnava-
tele prokazovat, ale staèí tuto skuteènost 
pouze oznámit.

Na co se chystáme 
V nejbližších dnech se ještì budou za-

mìstnanci RP støídat v èerpání zasloužené 
dovolené pøi nepøetržitém zajištìní pro-
vozu RP. Po návratu z dovolených vyvr-
cholí pøíprava na podzimní cyklus odbor-
ných semináøù a jednání organizovaných 
pro jednotlivé volební obvody našeho KS 
v Horních Vìstonicích. Semináøe budou 
zamìøeny zejména na pøípravu funkcio-
náøù v oblasti zákoníku práce, kolek-
tivního vyjednávání, Stanov a vnitøních 
pøedpisù OS KOVO. Velký dùraz bude-
me klást na oblast BOZP a odškodòování 
pracovních úrazù.

Osobních automobilù tak bylo vyro-
beno celkem 673 241.  Oproti 1. pololetí 
roku 2014 byl letos zaznamenán nárùst 
výroby o 6,04 %. 

Relativnì nejvyšší rùst produkce oproti 
stejnému období roku 2014 byl zazname-
nán u fi rmy TPCA Czech (+38,04 %). Po-
díly tøí výrobcù (ŠKODA Auto, HMMC No-
šovice a TPCA Czech) na celkové produkci 
osobních automobilù se oproti konci roku 
2014 však zmìnily jen nepatrnì. Podíl 
ŠKODA Auto na celkové výrobì osobních 
automobilù v ÈR za 1. pololetí 2015 èinil 
58,2 % (za celý rok 2014 to bylo 59,0 %), 
u HMMC Nošovice je to 24,8 % (za mi-
nulý rok 24,7 %) a podíl TPCA Kolín èiní 
17,0 % (v loòském roce to bylo 16,3 %).

Tuzemský prodej v ÈR vyrábìných osob-
ních automobilù vzrostl o 20,78 % a cel-
kový export se zvýšil o 7,14 %.

Autobusù (BUS) bylo v ÈR za 1. po-
loletí 2015 vyrobeno 2 196, což oproti 
stejnému období roku 2014 pøedstavu-
je nárùst výroby o 33,58 %. Hlavními 
výrobci jsou fi rmy IVECO Czech Republic 
(podíl na celkové produkci èiní 83,4 %) 

a SOR Libchavy (podíl
15,8 %). K rùstu pro-
dukce došlo u obou 
tìchto výrobcù.

Tuzemský prodej v ÈR 
vyrábìných autobusù
vzrostl podle údajù Au-
toSAP o 115,05 % a vý-
voz se zvýšil o 47,31 %.

Nákladní automobily 
v ÈR produkuje pouze fi r-
ma TATRA TRUCKS, která 
za 1. pololetí 2015 vyrobi-
la 406 nákladních vozi-
del (NA). Zvýšení výroby oproti stejnému 
období roku 2014 pøedstavuje nárùst 
o 20,47 %. 

Vývoz nákladních automobilù znaè-
ky TATRA se oproti stejnému období 
roku 2014 mírnì snížil (o 5,76 %, 
to je o 16 vozù), avšak domácí prodeje 
vzrostly o 81,33 % (to je o 61 vozù).

Výroba motocyklù (MTC) v ÈR je dána 
produkcí fi rmy JAWA Moto. Za 1. po-
loletí roku 2015 bylo vyrobeno celkem 
932 motocyklù této znaèky.

Pøívìsù a návìsù všech katego-
rií („O“) bylo za dané období vyrobeno 
13 527, což je o 9,34 % více než v mi-
nulém roce. Produkce velkých pøípoj-
ných vozidel (pøívìsy a návìsy kat. O3 
a O4) èinila 891 ks (+ 5,44 %) a podílely 
se na ní fi rmy SCHWARZMÜLLER (podíl 
74,0 %) a PANAV (podíl 26,0 %). Pøípoj-
ných vozidel kat. O1 a O2 bylo fi rmou 
AGADOS vyrobeno 12 636 ks, což pøed-
stavuje nárùst o 9,63 %.

(fav)

V Èeské republice bylo za 1. pololetí 
2015 vyrobeno celkem 676 775 silnièních 
motorových vozidel (+6,11 %).
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Školní aktovka, batoh
Když se øekne školní výbava, každého 

asi nejdøíve napadne aktovka nebo batoh. 
Obzvláštì pro prvòáèka je to vìtšinou na-
prosto zásadní vìc. Je proto dùležité vy-
brat tu správnou školní aktovku nebo 
správný batoh. Pokud vás výbìr ještì 
èeká, pak se urèitì vyplatí vzít budoucího 
prvòáèka s sebou, a je-li to jen trochu 
možné, tak vyhovìt jeho pøáním a pøed-
stavám. Je jisté, že ne vždy to jde, ale 
pak je fajn domluvit se na urèitém kom-
promisu. Dítì by se tedy výbìru batohu 
mìlo úèastnit a mít výrazný vliv na to, jaký 
školní batoh bude do první tøídy nosit. 
Je ale velice dùležité pamatovat na to,
že v tomto vìku jsou dìtská záda velice cit-
livá a náchylná k rùzným poškozením, pro-
to vybírejte batohy kvalitní, se zpevnìnými 
zády a s širokými popruhy na ramena.

1Velikost batohu èi aktovky versus 
výška dítìte. Urèitì je dùležité tašku 

vyzkoušet. Dítìti musí na zádech dobøe 
sedìt a být mu pøíjemná.

2Hmotnost brašny – mìla by být 
co nejlehèí (uvádí se maximálnì 

1 200 gramù).

3 Konstrukce a materiál – dítì bude 
nosit pomìrnì tìžký „náklad“, a tak 

je dùležité, aby jeho záda nebyla zbyteè-
nì zatìžována. Rozhodnì se vyplatí kou-
pit tašku s anatomicky tvarovanými zády, 
dobrým odvìtráváním zad a širokými pol-
strovanými popruhy, které se dají nastavit. 
Dùležitý je i materiál, ze kterého je vyro-
bena. Mìl by být nezávadný a pevný, aby 
se hned neznièila. Výborné jsou plastové 
rohy dna a nožièky. Podstatné je i poutko 
na nošení v ruce a na zavìšení na lavici.

4Praktické jsou rùzné kapsy a pøihrád-
ky, kam si školáèek pohodlnì složí 

veškeré vìci. Dùležitá je kapsa na láhev 
s pitím a na doklady. 

5Taška nebo batoh by mìly splòovat 
kritéria pro bezpeènost v silnièním 

provozu. Nezapomeòte na to, že na tašce 
by mìly být refl exní prvky (dítko musí být 
vidìt i pøi špatné viditelnosti).

Penál
I ten by se mìl dítìti líbit, ale sa-

mozøejmì musí také splòovat urèitá 
kritéria. Pro prvòáèka je vhodné zvo-
lit takový penál, který bude pøehled-
ný – a pokud možno prázdný.

Co do penálu
Pastelky – rozhodnì vybírejte neláma-

vé (jsou sice dražší, ale zase nìco vydrží 
a nakonec se to i cenovì vyplatí) a nejlépe 
trojhranné (lépe se dítìti drží), dále pak 
tužky (platí stejné pravidlo jako u paste-
lek), oøezávátko – nejlépe se zásobníkem, 
guma, pravítko (cca 20 cm) a samozøejmì 
také pero. Pero dle rozhodnutí školy: nej-
lépe s ergonomickým úchopem – a není 
inkoustové.

Další potøeby
Vhodné jsou desky, respektive školní 

boxy na uèebnice a sešity. Potøebovat bu-
dete i obaly na sešity, knihy a také obal na 
notýsek. Dìti také budou potøebovat des-
ky na èísla, písmena a desku, kam z pís-
men skládají slova. Asi oceníte i krabièku 
na svaèinu, popøípadì láhev na pití, která 
neteèe. Potøeba bude ruèník s poutkem, 
kelímek na pití a zøejmì i látkový ubrou-
sek na svaèinu, papírové kapesníky a toa-
letní papír.

Potøeby na výtvarnou výchovu
Mezi obvyklé potøeby patøí: nùžky

(s kulatou špièkou), vodové barvy, tempe-
ry, voskovky, kelímek na vodu, plastelína, 
deska na modelování, lepidlo, štìtce – dle 
potøeb školy napøíklad plochý èíslo 8 a 12, 
kulatý èíslo 5, 8, a 12, zástìra a hadøík.

Potøeby na 
tìlesnou výchovu

Pøezùvky s bílou
podrážkou, prodyš-
ný pytlík na pøe-
zùvky, pytlík na úbor 
do tìlesné výchovy, 

triko a pohodlné šortky, cvièky, tzv. „jarmilky“,
tenisky, tepláková souprava na ven. 

Shrnutí závìrem
Jak zmiòujeme už v úvodu, vìtšina škol 

dnes rodièùm pøedkládá seznam, ve kte-
rém jsou uvedeny pøesné požadavky na 
školní pomùcky, protože dìti tyto vìci 
pøi výuce opravdu potøebují a bez nich se 
neobejdou. Tam, kde seznam nedostali, 
doufáme, pomùže alespoò orientaènì 
náš seznam.

Pøi poøizování vycházejte z toho, že ne 
vždy je potøeba kupovat nejdražší vìci, 
na druhou stranu napøíklad u pera, tužek 
a pastelek se vyplatí pøiplatit za kvalitu.

Pøi výbìru zkuste co nejvíce respektovat 
pøání dítìte – tady máme na mysli takové 
vìci, jako je tøeba styl èi barva školní tašky 
nebo batùžku, volba obrázku na deskách 
a podobnì. 

Uèebnice a pracovní sešity dostávají 
prvòáèkové ve škole zdarma, protože do 
pracovních sešitù píší. Záleží na škole, 
nìkterá škola má také pro prvòáèky 
pøipravené pøekvapení.
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Chystáte do školy prvòáèka
Prázdniny se pøehouply do druhé poloviny, a tak je pomalu na èase zamyslet se nad tím, 
co je potøeba poøídit prvòáèkovi do školy. Nìkde školy dávají rodièùm seznam potøebných 
vìcí již v èervnu, jinde ho dostávají až v záøí, nebo tøeba také vùbec. Co by tedy vlastnì 
výbava malého školáèka mìla obsahovat? Bez èeho se neobejde? A podle èeho jednotlivé
vìci vybírat? Pøipravili jsme pro vás pár základních rad.

NA CO DBÁT PØI VÝBÌRU



pokraèování na str. 12

AREÁL 

Základní organizace SOCIAL-PARTNER Od-
borového svazu KOVO nabízí základním 
organizacím OS KOVO k odprodeji rekre-
aèní areál v katastrálním území mìsta Zbi-
roh v Plzeòském kraji. Nabízený nemovitý 
majetek je veden na listì è. 18 na Katas-
trálním úøadì v Rokycanech. 

Rekreaèní areál leží v kraji lesa u sil-
nice ze Zbirohu do obce Líšná 
v CCHKOO KKØIVVOOKLÁÁTSKKO. Na rekreaè-
ních pozemcích stojí 7 staveb evidova-
ných v katastru nemovitostí. Jedná se 
o hlavní budovu (v pøízemí jídelna a spo-
leèenský prostor, v patøe 13 tøílùžkových 
pokojù a 2× sociální zaøízení) s pøístav-
bou sociálního zaøízení, chatu správce 
(4+1), hospodáøskou budovu, chatu Hana 
(4+1), chatu Yveta (4+1), srub (kapacita 
10 osob, neobyvatelný pøed rekonstruk-
cí) a vodárnu. Dále je zde 42 døevìných 
chatièek dìtského tábora (2 palandy 
v chatièce) a døevìná klubovna. Stavby 
se nacházejí ve stavu pøed rekonstruk-
cí, 2 objekty jsou neobyvatelné. Za plné-
ho provozu rekreaèní objekty nabízely 
pùvodnì ubytování pro celkem 200 osob. 

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

Zájemci se mohou pøihlásit do 30. záøí 2015. Kontakty: 

PRODEJ

REKREAÈNÍ

NA

Pohled na 
hlavní budovu

Hlavní
 budova zezadu 

Chata Hana

Pohled na èást ze 
42 malých chatièek

Budova srubu K areálu patøí 
vlastní vodárna 

Chata
správce areálu

socialpartner@email.cz

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

722 936 447, 604 158 313, 777 158 313
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Školní papírové kornouty k nám pøišly 
z Nìmecka a Švýcarska. V Nìmecku jejich 
tradice sahá až do poèátku devatenáctého 
století. Tehdy se rodièe, zejména v Sasku 
a Durynsku, rozhodli dìtem jejich prv-
ní cestu do školy osladit. První doložené 
dokumenty o tom jsou z Jeny (1817), 
Drážïan (1820) a Lipska (1836).  Dìtem 
tam døíve vyprávìli, že v domì uèitele ros-
te strom se školními kornouty, a když ty 
dorostou do potøebné velikosti, je nejvyšší 
èas, aby dìti zaèaly chodit do školy. Aby 
tato cesta byla pro dìti sladkým potìše-
ním, obsahují kornouty pralinky, èoko-
ládové bonbony a fi gurky, oplatky, slad-
ké peèivo v podobì rùzných písmenek, 
datle, kandované ovoce a další laskominy. 
Tradice se postupnì rozšíøila po celém Nì-
mecku. V nìkterých jeho èástech se jim 
øíká „cukrové pytlíky“. Z Nìmecka se zvyk 
šíøil i do oblastí v zahranièí, které obýva-
ly nìmecké menšiny, napø. ve Švýcarsku, 
ale i v Polsku nebo u nás v tzv. Sudetech. 
Nìmci byli po druhé svìtové válce odsu-
nuti, ale tradice mnohde zùstala a hlav-
nì v severních a západních Èechách tak 
i dnes mùžete vidìt  prvòáèky s kornou-
tem, který by jinde ve vlastech èeských 
a moravských vzbuzoval asi podiv. 
Podobnì je tomu ostatnì i se zvykem,

že prvòáèci nosí do školy uèitelce ky-
tièku… Zjistìte si, jak je tomu u vás, 
aby slavnostní den nic nepokazilo.

Pár rad ke dni D
Pro prvòáèky je nástup do školy oprav-

du den s velkým D. První školní den jsou 
ve škole pouze hodinu nebo dvì, uèitelé 
prvních tøíd doporuèují rodièùm upravit si 
první týden v záøí pracovní dobu. Pokud 
vám zamìstnavatel nevyjde vstøíc, požá-
dejte ho proto o dovolenou alespoò na 
první školní den.

V každém pøípadì bychom mìli vý-
znamný okamžik v životì dítìte zdoku-
mentovat, proto bychom nemìli nezapo-
menout na fotoaparát nebo videokame-
ru. První školní den je vhodné s dítìtem 
také oslavit – zajít do cukrárny, spoleènì 
poobìdvat v restauraci nebo pøipravit 
doma sváteèní veèeøi a pozvat i babièku 
s dìdeèkem. Užívejte si významný den 
s dítìtem, buïte spolu, povídejte si. Ne-
zapomeòte dítì pøed vykroèením nebo 
pøed vstupem do tøídy povzbudit, dát mu 
pusu pro štìstí èi drobný talisman.

Doporuèujeme také natrénovat si spo-
lu s prvòáèkem cestu do školy a ze školy. 
Dítì by si mìlo všímat, kudy cesta vede, 
co je v okolí. Ve vìtších mìstech je nut-
né nauèit dítì cestovat hromadným do-
pravním prostøedkem, vysvìtlit nástup, 
výstup, placení jízdného èi pøedložení
èipové karty nebo prùkazky. Ideální 
je první dny doprovázet dítì do školy. 
Je nezbytné vysvìtlit prvòáèkovi, jak si 
poèínat, když zabloudí nebo mu uje-
de autobus. Vysvìtlete dítìti, že když si 
nebude s nìèím vìdìt rady, má se ve 
škole obrátit na vyuèující nebo jinou 
dospìlou osobu.

Pøipravili: mn, jaš a red

Všechny dìti ve škole se uèí podle plá-
nu. Výuka je rozložena podle jednotlivých 
pøedmìtù do vyuèovacích hodin. Pro orien-

taci je nezbytný rozvrh hodin. Umožòuje 
školákùm pøipravit se na jednotlivé ho-
diny, poskytuje pøehled, kdy je pøestáv-

ka na obìd èi jak dlouho 
trvá vyuèování. Rozvrh 
hodin pøipomíná rùzné 
úkoly pro další den a je 
podnìtem patøiènì se na 
vyuèování pøipravit. Ať už 
tak uèiní samotný školák 
nebo školní povinnosti své 
ratolesti po pohledu do 
rozvrhu hodin pøipome-
nou rodièe.

Rozvrh hodin si lze 
pøipravit celkem jedno-
duše. My v redakci Ko-
váka jsme ve spolupráci 
s našimi kreslíøi Pavlou 
Hovorkovou a Mirosla-

vem Pavlíkem pro školáky pøipravili ke 
stažení dvì pøedlohy. Obì v èernobílém 
provedení. A to nejenom proto, že všich-
ni nemají k dispozici barevnou tiskárnu, 
ale hlavnì aby školáci projevili svou krea-
tivitu a vybarvili si je zcela podle svých 
pøedstav. V jednom z návrhù najdete 
i informace o tom, kdy budou ve škol-
ním roce 2015/2016 prázdniny. Vìøíme, 
že je to užiteèná informace i kvùli tomu, 
že tøeba jarní prázdniny se v ÈR konají 
v rùzných termínech.

Vaše redakce

Oba návrhy stáhnete na linku: 
www.oskovo.cz/os-kovo-
ctrnactidenik-kovak/odkazy
Cesta: www.oskovo.cz – záložka Kovák – 
záložka Odkazy Kováka

První školní den se blíží a pro prvòáèky pøichází slavnostní zlomová chvíle jejich života. 
I proto se rodièe snaží, aby byla co nejhezèí. Dìti v první školní den dostávají rùzné dárky. 
Díky tomu také u nás mùžete obèas vidìt v první školní den nejmladší dìti s pestrými 
kornouty. Kde se tato tradice vlastnì vzala a co se v kornoutech ukrývá? 
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http://www.oskovo.cz/os-kovo-ctrnactidenik-kovak/odkazy
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I když jsem rodilá Pražaèka, miluju èes-
ké rybníky, protože jsem na bøehu jedno-
ho malinkého jihoèeského trávila veškeré 
prázdniny až do dospìlosti. Tady jsem 
se nauèila plavat a zaèala milovat všech-
nu havìť, která v nìm žila. Užovky, èol-
ky, mloky, vodní pavouky, vodomìrky… 
A nikdy nezapomenu ani na veèerní žabí 
koncerty. Do rybníkù se chodím kou-
pat dodnes, i když ten mùj už zavál èas. 
Tu romantiku vám totiž žádný blankytnì 
modrý bazén smrdící chlórem neposkyt-
ne. Pojïte objevit nejlepší èeské pøírodní 
„koupáky“. 

Autorka doporuèuje: Za sebe dnes 
mohu doporuèit zatopený lom u vesnice 
Kvášòovice kousek u Nepomuku. Voda 
je èistá tak, že vidíte nìkolik metrù do 
hloubky, a navíc je v lese nad lomem na-
lezištì lesních jahod a kolem nìj spousta 
malin. 

1. Jezero Podìbrady – Podìbrady
Pøírodní koupalištì Jezero Podìbrady 

vzniklo jako zatopená pískovna, i když 
pláže jsou zde i travnaté. Pùjèí vám zde 
lodièku i šlapadlo, nabídnou lehátka 
i sluneèníky a dìtem nìkolik herních 
koutkù a skluzavek. Pro dospìlé tu mají 
beachvolejbalová a nohejbalová høištì 
a dokonce i nudi pláž. Posilnit se mùže-
te v pìti restauracích, a pokud tu chcete 
zùstat déle, za stan zaplatíte jen 50 Kè 
za den. Denní vstupné je stejné. Vše na: 
www.koupalistejezero.cz

2. Jezero Lhota u Mìlníka
Nádherné jezero vzniklo zatopením 

pískovny, takže voda bývá dlouho èistá. 
Najdete tu kiosky s obèerstvením, stinné 

kouty i vyhlášenou pláž pro nudisty. Jedi-
ní, kdo sem nesmí, jsou psi. Dostanete se 
sem lehce autem, autobusem i vlakem, 
velké parkovištì je hned u jezera. Mají 
tu pùjèovnu šlapadel i lodìk. Vstupné je 
50 Kè, otvírací doba: 6–21 hod. Vše na: 
www.lhotajezero.cz

3. Velké Dáøko – Vysoèina
Velké Dáøko, nejvìtší rybník Èeskomo-

ravské vrchoviny, je dnes rájem milovníkù 
windsurfi ngu a jachtingu. Vyrostl u nìj 
i autokemp. Najdete ho blízko Žïáru nad 
Sázavou. Po restitucích se vrátil do majet-
ku rodu Kinských, koupání v nìm je ale 
zdarma. Více na www.velkedarko.eu

4. Sadská u Nymburka
Kousek od Nymburka u obce Sadská 

najdete známé pískovcové jezero stejné-
ho jména. Tato volnì pøístupná lokalita 
s píseènými plážemi a borovými hájky je 
vhodná hlavnì pro rodiny s dìtmi, proto-
že je tu velice èistá voda a pozvolný pøí-
stup. Najdete zde také høištì na nohejbal 
a volejbal. A jednu pláž si pro sebe zabrali 
i naturisti. Více na: www.koupani.cz

5. Hracholusky u Støíbra
Severozápadnì od Plznì smìrem na 

Støíbro najdete krásnou pøehradu Hracho-

lusky. Píseèné pláže, travnaté bøehy, les, 
svah, štìrkopískové a kamenité dno. Jsou 
tu vybavení, takže si mùžete pùjèit šla-
padla, motokáry, svézt se lodí a poveselit 
se na mnoha vodních atrakcích. Kolem 
pøehrady je mnoho turistických a cyklis-
tických tras, takže ani „kolaøi“ nemusejí 
nechávat svùj stroj doma. Vstup je zdar-
ma, pobýt mùžete i k nìkolika kempech. 
Vše na: www.hracholusky.com

6. Dachovy u Hoøic
Pokud se budete pohybovat na seve-

ru Èech, vyzkoušejte koupání u osady 
Dachovy na Hoøicku. Dno koupalištì je 
tvoøeno pískovcovými kvádry, pláž je trav-

natá i písèitá. Pro dìti tu mají brouzda-
lištì a houpaèky, pro rekreanty stanový 
a chatkový kemp.  Koupalištì je lemo-
váno ze tøí stran lesem, v jeho støedu je 
molo a malý ostrùvek. Nedaleko se na-
chází pramen Kalíšek a do Hoøic se dosta-
nete pìšky romantickou turistickou stez-
kou. Celodenní vstupné je 30 Kè. Vše na:
www.kralovehradeckyregion.cz

7. Rozkoš u Èeské Skalice
Rozkoš je menší pøehrada, které místní 

pøezdívají východoèeské moøe. Nejlepší 

Tipy Kováka na zbytek prázdnin:

Protože prázdniny ještì nekonèí, pøinášíme nìkolik tipù na hezké koupání. Moøe sice nemáme, 
zato hodnì bøehù omývají skvìlá pøírodní koupalištì, kterých je u nás nìkolik set! Máme pro 
vás aspoò deset nejlepších. 

Doporuèení: 
Proveïte test na sinice
Naberte asi litr vody do plastové 
láhve a nechte deset minut 
ustát. Pokud k povrchu vystoupá 
kroužek drobného zeleného 
jakoby nasekaného jehlièí, 
ve vodì se nekoupejte, jsou 
v ní sinice. Jestliže je zakalená 
rovnomìrnì, jde jen o øasy 
a fytoplankton, který není 
toxický. Informace také získáte 
na pøíslušné krajské hygienické 
stanici.

Jezero Lhota u Mìlníka vzniklo zatopením pískovny

Pøehrada Hracholusky u Støíbra

Dno koupalištì u Dachov na Hoøicku 
tvoøí pískovcové kvádry

Rozkoš u Èeské Skalice je menší pøehrada, 
místní jí pøezdívají východoèeské moøe

http://www.koupalistejezero.cz/
http://lhotajezero.cz/
http://www.velkedarko.eu/
http://www.koupani.cz/
http://www.hracholusky.com/kemp/
http://www.hkregion.cz/
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Ve spolupráci se Sdružením pro rehabilitaci osob po cévních 
mozkových pøíhodách se nám podaøilo zajistit nìkolik míst 
ve ètrnáctidenních pobytech v rehabilitaèních centrech 
Chata Jedlová (5. 9. – 19. 9.) v Deštném v Orlických horách 
a v Penzionu Espero (4. 10. – 18. 10.) v obci Skokovy v ob-
lasti Èeského ráje. Celková cena obou ètrnáctidenních poby-

tù je 5 300 Kè a je do ní zahrnuta plná penze. Dopravu na 
místo si zájemci zajišťují sami. Pobyty jsou velmi vhodné pro 
osoby po cévních mozkových pøíhodách a seniory, nabídka je
však otevøena a platí i pro všechny další èleny OS KOVO 
a pøíslušníky jejich rodin hledající klid a pohodu za velmi 
slušnou cenu.

Mimoøádná nabídka pro kováky
– zejména pak pro ty v dùchodu

Veškeré bližší informace 
a pøihlášky vyøizuje Sdružení 
CMP, Elišky Peškové 17, 
150 00 Praha 5.

776 721 519 a 777 610 827

scmp@volny.cz

www.sdruzenicmp.cz

travnaté pláže jsou na stranì od Èeské
Skalice. Kolem vodní plochy najdete 
tobogány, dìtské brouzdalištì, mini-
golf a dokonce i letní kino. Je tu také 
jeden z nejlepších autokempù v re-
publice, v jehož areálu se v létì po-
øádají diskotéky a country koncerty. 
Vstupné se neplatí (v kempu 10 Kè), 
parkování ano. Vyhlášené jsou disko-
téky pro nejmenší poøádané zdarma 
na terase restaurace. Na Pláži. Vše na: 
www.atcrozkos.cz

8. Kamencové jezero u Chomutova
Jediné kamencové jezero na svìtì, 

které pravdìpodobnì kdysi vzniklo za-
topením dolu po tìžbì kamencových bøi-
dlic. Skvìlé je, že vysoký obsah kamence 
zabraòuje rùstu øas a sinic. Vstupné je 60 
korun, dìti polovic. Vyøádit se mùžete na 
opravdu bohaté nabídce rùzných atrakcí 
jako koulení po vodì v nafukovací bub-
linì, katapulty, šlapadla, horolezecké stì-
ny a mnoho dalšího. Taky tu mají nejdelší 
vlek na vodní lyže v republice. K pobytu 
nabízejí kemp i øadu penzionù. Vše na: 
www.echomutov.cz

9. Koupalištì Ostrava-Poruba
Ostravakum, tìm je hej… V létì se to-

tiž mùžou osvìžovat v nejvìtším pøírod-
ním koupališti ve støední Evropì. Vy se 
ale klidnì mùžete pøidat a zajet si sem 
na výlet. Vejdou se všichni, areál pojme 
15 tisíc návštìvníkù! Jsou tu tobogány, 
skluzavky, skokanské mùstky a dìtské 
skluzavky, døevìný hrad, nafukovací ská-
kadla a dìtská autíèka. Pro rodièe mini-
golf, tenisové kurty, plážový volejbal, malý 

fotbal, ruské kuželky a další. Vstupné je 
95 Kè pro dospìlé a 75 pro dìti. Vše na: 
www.sareza.cz

10. Bezdrev u Hluboké nad Vltavou
Bezdrev je druhým nejvìtším rybníkem 

v Èeské republice a najdete ho jen ètyøi 
kilometry od Hluboké nad Vltavou. Je to 
velice oblíbené turistické letovisko pose-
té rekreaèními chatami i spoustou pláží. 
Skvìlý je i pro jachtaøe (konají se tu kaž-
dý rok závody) a milovníky windsurfi ngu. 

Také na jeho bøehu najdete jeden z nej-
oblíbenìjších kempù v republice. Vstup 
zdarma. Vše na: www.bezdrev.cz

(Text + foto SŠ + red)

Ostrava-Poruba – nejvìtší pøírodní 
koupalištì ve støední Evropì

Bezdrev je druhým nejvìtším rybníkem 
v ÈR, skvìlý i pro jachtaøe

http://www.atcrozkos.cz/
http://www.echomutov.cz/
http://www.sareza.cz/
http://www.bezdrev.cz/
http://www.sdruzenicmp.cz/
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V tøineckém Dìlnickém domì se 
29. èervna sešli na mítinku odboráøi a za-
mìstnanci dceøiné spoleènosti Tøineckých 
železáren (TŽ) Strojírny a stavby Tøinec, 
a.s. (SaS). Hlavním dùvodem byla jejich 
nespokojenost s nízkými platy, nevyplace-
ní mimoøádných odmìn za dosažené hos-
podáøské výsledky, neobjektivní pracovní 
normy a další problémy, které vyvolávají 
obavy z toho, jaká bude vlastnì budouc-
nost této dceøiné fi rmy, berou lidem chuť 
do práce a zpùsobují odchod kvalifi ko-
vaných zamìstnancù. Dùvod èíslo dvì: 
výroky nìkterých èlenù vedení podniku, 
že za požadavky odborù stojí jen hrstka 
køiklounù a stìžovatelù, zatímco vìtši-
na zamìstnancù je spokojená a bere to, 
co pøedkládá vedení podniku. I proto se 
odboráøi rozhodli svolat veøejný mítink 
mimo areál TŽ.

Hlasatele teorie o ojedinìlých køiklou-
nech usvìdèil ze lži. Do tøineckého Dìl-
nického domu pøišlo více než 700 lidí. 
Jeho kapacita nestaèila, doslova praskal 
ve švech, v jednacím sále se skoro neda-
lo dýchat. Pøesto vše probìhlo spoøádanì 
a disciplinovanì. Lidé pozornì 
naslouchají vystoupení pøedsedy 
ZO OS KOVO SaS Tøinec Broòka 
Kubiczka, pøedsedy Provozní orga-
nizace 940 TŽ Petra Kapriho 
(v podniku pùsobí dvì ZO OS 
KOVO) i dalších øeèníkù, jejichž 
vystoupení èasto doplòují souhlas-
nými výkøiky. Motto: Ohodnocení 
ve fi rmì neodpovídá tomu, jakých 
dobrých hospodáøských výsledkù 
nyní po odeznìní krize dosahuje 
mateøský podnik. Ten, jak zazní, 
sice sponzoruje sport a další bohu-
milé aktivity, ale na ty, co napomáhají dob-
rým hospodáøským výsledkùm, ponìkud 
zapomíná. Skuteèností je, že Tøinecké žele-
zárny v loòském roce dosáhly èistého zisku 
3,1 miliardy korun, což je témìø trojnáso-
bek v porovnání s rokem 2013. Samozøej-
mì, že se pøitom neobejdou bez kvalit-
ních služeb dceøiných spoleèností, kterých 

mají v ÈR kolem dvou desítek. A jejich 
zamìstnanci odmítají, aby byli považová-
ni za nìjakou druhou ligu. A odmítají i to, 
aby se k nim tak chovali nìkteøí manažeøi.

Požadavky na zlepšení odmìn za práci
a slušnìjší jednání mají masovou pod-
poru. Jen v Dìlnickém domì to potvrdi-
lo 622 úèastníkù mítinku (ti, co se stihli 
prodrat ke stolùm s podpisovými archy). 
A nejsou v tom sami. S øadou poža-
davkù souhlasí i odboráøi z mateøských 
Tøineckých železáren. Tento solidární 
postoj potvrdil pøedseda tamní ZO OS 
KOVO František Ligocki. Už pøed mí-
tinkem se také uskuteènilo v Praze se-
tkání zástupcù odborové organizace 
SaS s pøedsedou OS KOVO Jaroslavem 
Souèkem. I on vyjádøil podporu oprávnì-
ným požadavkùm odborù zvláštì v dobì, 
kdy se mateøské fi rmì daøí velmi dobøe. 
Není možné, aby se zamìstnanci nepo-
díleli na dosažených dobrých výsledcích. 
I proto je dùležité sjednat obsah kolektiv-
ní smlouvy tak, aby nemohlo docházet
k jejímu obcházení zvláštì v oblasti mezd.

Samotný mítink vyslal zamìstnavateli 
dùrazný signál, že zamìstnanci SaS ne-
jsou žádné ovce, že jejich trpìlivost má 
své meze a je proto tøeba hledat øešení, 
aby se situace dále nevyhrocovala.

Kovák se po nìm pøedsedy Kubiczka 
zeptal, jak je s ním spokojen. Samotného 
ho prý obrovská úèast trochu zaskoèila. 
Lidem se dodateènì omlouvá, že nasta-
la tlaèenice, ve které bylo i špatnì slyšet. 
Nakolik byla ale akce úspìšná, ukážou 
prý ovšem až další jednání. Jedno už pøed-

seda vìdìl pøedem: 
„Dnes mohu lidem 
jen dìkovat. Ukáza-
li, že chtìjí pracovat 
a váží si své práce. Za-
mìstnanci ale nejsou 
žádné ovce, které bu-
dou jen poslouchat. 
Dnes to ukázali. Jsou 
to osobnosti, které, 
když použiji pøirov-
nání, jdou v pøípadì 
nutnosti za svým jako 
berani.“

Masová úèast na mítinku zapùsobila 
zjevnì i na vedení.

Jednání už pøišla. Pøi nich zamìstnava-
tel slíbil, že skuteènì vyplatí mimoøádné 
odmìny. Teï se jedná, jaká èástka to 
bude. Dohoda o její výši ještì není, další 
jednání bude 24. srpna. Pøedseda pøedsta-
venstva TŽ ale projevil vstøícnost, i pokud 

jde o zastoupení zamìstnancù v dozorèí 
radì SaS. Zamìstnanci sami navrhnou své 
kandidáty, z nichž pak jednoho vyberou. 
Doufejme, že i to povede ke zklidnìní 
situace v této oblasti.

Když jsem se pøedsedy Kubiczka 
13. srpna po prvních jednáních zeptal, 

jak je spokojen nyní, odpovìï znìla, že 
je to nadìjné. Ovšem i k tomu hned do-
dal: „Je to i proto, že obì ZO OS KOVO, 
které tu pùsobí, se nechovají jako dva 
kohouti na jednom dvorku, ale postupují 
koordinovanì a do všeho jdou jako jeden 
muž. To je hodnota, které si nesmírnì vá-
žím. Stojí na tom celá odboráøská práce, 
za kterou bych chtìl všem kolegùm po-
dìkovat, hlavnì spoluorganizátorùm mí-
tinku místopøedsedovi ZO OS SaS Tomáši 
Tomeczkovi, pøedsedovi provozní organi-
zace 940 ZO OS TŽ Petru Kaprimu i jeho 
místopøedsedovi Radomilu Brabencovi. 
Samozøejmì nemohu zapomenout podì-
kovat i obìma výborùm základních orga-
nizací a všem ostatním, kteøí se podíleli 
na prùbìhu tohoto mítinku.“

Text a foto: František Vonderka

Mítink v Tøinci: Za kvalitní práci
požadují i odpovídající odmìny

Lidé se do jednacího sálu nevešli, stáli i v pøilehlých 
místnostech a na chodbách

Nával u stolù s podpisovými archy. 
Mnozí se až k nim neprodrali…

Pøedseda ZO OS KOVO SaS 
Bronislav Kubiczek

Tak to vypadalo v pøeplnìném pøedsálí

K dalšímu vývoji v SaS v Tøinci se 
v Kováku samozøejmì vrátíme.

Informace najdete také na 
www.oskovo.cz v sekci aktuality.

http://www.oskovo.cz/
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Správné znìní tajenky z èísla 11: Køížovky pro každého udrží vaši pamìť stále svìží. Správnì luštila a štìstí pøi losování mìla Hana 
Oczadlá z Pøelouèe. Blahopøejeme! Dostane výhru od vydavatelství Enigma, které pøipravuje naši køížovku. Je také vydavatelem 
èasopisu Køížovky pro každého (další èísla vyjdou 1., 15. a 29. záøí). Na tajenku z tohoto èísla èekáme do 2. záøí na doruèovací adrese 
redakce nebo na e-mailu: novakova.miloslava@cmkos.cz.


