
Cílem kampaně je vymanit českou ekonomiku z přetrvávající-
ho hospodářského konceptu nízkých mezd.
 Kampaň odborů inspirovala a příznivě ovlivnila kolektivní 
vyjednávání ve firmách.  
 Také letos odbory chystají na 14. září další manifestační 
shromáždění, na kterém chtějí mobilizovat své síly před vyjed-
náváním o růstu mezd ve firmách. Na mítinku, který se usku-
teční ve Sparta Aréně v Praze chtějí ale také před říjnovými 
sněmovními volbami srovnat předvolební programy jednot-
livých stran. Zejména z pohledu, jak se staví k požadavkům 
zaměstnanců. Do Prahy by měla dorazit tisícovka odborářů. 

 Většinu z nich budou opět tvořit kováci. Některých z nich 
jsme se proto zeptali, co si o této kampani myslí a za jak 
důležité považují zvyšování mezd u nás a jejich sbližování 
v rámci celé EU.

Roman Bence, II. ZO OS KOVO Bosch Jihlava: 
„Myslím, že kampaň pomohla. Samozřejmě ne 
ve všech základních organizacích. Celá kampaň 
se ale stala i výbornou reklamou pro odbory, 
a  to není zanedbatelný přínos. Byla výborná 
i pro kolektivní vyjednávání. Chápu, že se nese-
tkalo s účinkem u všech firem, je třeba zdůraznit, 
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Boj za konec levné práce v ČR pokračuje

pokračování na str.4

Jde o existenci EU, slova 
už nestačí, žádáme činy!

více
strana 3

Papež o odborech
„Odbory se rodí a opětovně povstávají pokaždé, když jako bibličtí proroci poskytují hlas těm, kte-
ří jej nemají, obžalovávají ty, kteří ,prodávají chudáka za pár opánků‘ (Am 2,6), strhávají masku 
mocným, kteří pošlapávají práva nejslabších pracovníků, hájí cizince, nejposlednější, skartované...“ 
To uvedl papež František 28. 6. ve Vatikánu ve své promluvě k jednomu z italských odboro-
vých svazů. Svoje vystoupení pak ukončil slovy, že bez dobrých odborů nemůže fungovat ani 
dobrá společnost. (red)

11Kolektivní vyjednávání
Jak zjistíme, zda podnik 

dosahuje zisku   

7 Letní příloha
Dáváme tipy, jak si užít  

letní dovolenou  

5 Pracovní právo
Může zaměstnavatel nutit  

do přesčasů?  

12 Okénko do regionu
Co je nového u kováků 

v srdci Čech   

Odboráři ze skupiny 
Vídeňského memoranda 
k sociálním a hospodářským 
nerovnostem v Evropě:

V rakouském Bad Hofgasteinu se 12. července uskutečnilo mimořádné setkání předsedů odbo-
rových svazů ze skupiny Vídeňského memoranda. Ta sdružuje kovácké odborové svazy z ČR 
(OS KOVO), Maďarska (VASAS), Německa (IG Metall), Rakouska (PRO-GE), Slovenska (OZ KOVO) 
a Slovinska (SKEI). 

Snímek z mimořádné schůzky skupiny Vídeňského memoranda 
(Foto Peter Schissler)

Nechceme patřit mezi nejhůře placené zaměstnance v EU! Pod tímto heslem v roce 2015 
Českomoravská konfederace odborových svazů zahájila dlouhodobou kampaň „Konec lev-
né práce“ proti nízkým mzdám a platům v ČR.



Přilepšili vojákům
Vláda schválila nařízení, které od 1. července zvyšuje služeb-
ní tarify vojáků z povolání zhruba o 7 %. Průměrný plat vojá-
ků se nyní pohybuje kolem 31 000 Kč. Služební tarif svobod-
níka se zvýší z 21 110 Kč měsíčně na 22 590 Kč, kapitána ze 
41 530 Kč na 44 440 Kč a armádního generála z 106 980 Kč 
na 114 580 Kč. (red)

V prostorách společnosti BORGERS CS 
v  Rokycanech byla 28. 6. podepsána 
historicky první kolektivní smlouva mezi 
touto společností a OS KOVO, který 
působí u tohoto zaměstnavatele v rámci 
seskupení členů. Smlouva byla uzavřena 
na období od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2019.
 Podpisu kolektivní smlouvy předchá-
zela dlouhá jednání, kdy se obě strany 
nejen vzájemně poznávaly, ale hlavně 
se snažily najít cestu, která je jak pro 
zaměstnavatele, tak pro zaměstnance 
vyhovující při řešení otázek sociálního 
dialogu. Uzavřená kolektivní smlouva 

k  tomu pro obě strany vytvořila dobré 
a jisté základy.   
 Uzavření kolektivní smlouvy, kterou za 
seskupení členů podepsali vedoucí RP 
Plzeň Ing. Ivo Kužel a člen výboru sesku-
pení kol. Štěpán Mlateček, je dalším 
z kroků, které povedou členy k vytvoření 
základní organizace OS KOVO na bázi 
fungujícího výboru seskupení a členské 
základny. 
 Společnost BORGERS CS s.r.o. je jed-
ním z nejvýznamnějších dodavatelů do 
automobilového průmyslu v oblasti tex-
tilního odvětví, ale hlavně jedním z nej-

větších zaměstnavatelů v Plzeňském 
kraji. O to důležitější je uzavření kolek-
tivní smlouvy pro všechny zainteresova-
né strany. (red)  
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Nové propagační předměty 
O další čtyři kousky se rozrostly řady propagačních předmětů OS KOVO. 
Tentokrát se do nabídky dostala Power banka s kapacitou 4000 mAh za 
376 korun. Předmět ideální na dlouhé cesty, na kterých není možnost si 
nabít svá elektronická zařízení.  Další kouskem je termohrnek s objemem 
460 ml. Nápoje vydrží teplé i několik hodin. Zvláště ocenitelná vlastnost 
na dlouhé zimní večery. Mezi propagační předměty svazu přibyla i stylová 
klíčenka na krk za 22 korun či kuličkové pero s flash diskem a kapacitou 
8 GB za 229 korun. Dejte o sobě i na cestách vědět, že jste kováci! Veš-
keré informace, jak je získat, a také další zajímavé propagační předměty 
s  kováckými náměty najdete na webových stránkách OS KOVO v sekci 
služby členům. (as)

Výhru si užila
Opět se potvrdilo, že kdo čte Kováka, vyhrává. Na mezinárodní zahrad-
nickou výstavu IGA Berlín se tak 5.–7. července byla podívat paní Blan-
ka Zuzánková z jilemnické Jinovy. Zájezd vyhrála v soutěži, kterou Kovák 
uspořádal ve spolupráci s CK Quicktour. Po návratu z Berlína nám výher-
kyně do Kováku napsala: „Chtěla bych poděkovat za pěkný zájezd na zají-
mavou výstavu. Květiny mám ráda, takže mě to potěšilo. Počasí se též 
vyvedlo, pan průvodce byl super a  i pan řidič odvedl vše na výbornou. 
Cestovní kanceláři Quicktour dávám palec nahoru. Budu si přát, abyste 
dále zveřejňovali  soutěže, budu se snažit dobře odpovídat a doufat, že se 
na mě štěstí opět usměje.“ Za redakci připomínáme, že jedinečná výstava 
IGA v Berlíně trvá do 15. 10. 2017. (red)

Premiérová smlouva v BORGERS CS

Jsme na Twitteru
OS KOVO jde s dobou. Proto jsme své komunikační sítě roz-
hodili i na Twitter. Na této sociální síti budeme sdílet fotky 
a aktuality přímo z akcí OS KOVO. A jelikož je Twitter domé-
nou mladých a inovativních uživatelů, nebudou chybět ani 
fotky a příspěvky „ze zákulisí“. Přidejte si nás do svých sledo-
vaných.  (as)

Zástupci vlády, odborů a zaměstna-
vatelů se 17. července sešli na letos 
již šestém jednání Rady hospodářské 
a  sociální dohody ČR. Hlavním téma-
tem byla příprava státního rozpočtu 
na rok 2018. Jeho návrh počítá s pří-
jmy ve výši 1 292 mld. Kč, výdaji ve výši 
1 342 mld. Kč a s deficitem 50 mld. Kč. 
Plánovaný deficit je oproti schválenému 

zákonu o státním rozpočtu na rok 2017 
nižší o 10 mld. Kč. Rozpočet by měl zajis-
tit dostatečné množství finančních pro-
středků na již schválené i na další uvažo-
vané zvýšení platů ve veřejném sektoru. 
Počítá rovněž mj. s růstem starobního 
důchodu, zvedne se příspěvek na péči, 
vzroste rodičovský příspěvek nebo také 
příspěvek na pěstounskou péči. Místy 
kritická debata o finální podobě státního 
rozpočtu bude pokračovat do září.  
 Na tripartitě se projednávala i proble-
matika BOZP  a zajištění jeho financování. 
Ministerstvo práce a sociálních věcí bude 
i nadále podporovat preventivní progra-
my Bezpečný podnik, Profesionál BOZP, 
Koordinátor BOZP na staveništi a  další, 
které vedou ke zvyšování úrovně BOZP 
a zlepšování pracovních podmínek. 

 Tripartita se zabývala také strategií 
státu při těžbě a využití lithia, jehož záso-
by u nás představují zhruba tříprocentní 
podíl na světových zdrojích. Z jednání 
vyplynulo, že cílem vlády je využití zdro-
jů lithia za dodržení hlavní podmínky, že 
surovina nebude vyvážena mimo území 
ČR v nezpracované podobě. 
 Jak redakci informoval předseda OS 
KOVO Jaroslav Souček, který se jedná-
ní zúčastnil, šéf Hospodářské komory 
Vladimír Dlouhý a také představitelka 
zaměstnavatelů z oblasti obchodu se 
snažili opět tripartity zneužít k úto-
kům proti dalšímu zvyšování minimál-
ní mzdy. Jejich pseudoargumenty byly 
přítomnými zástupci odborů na místě 
vyvráceny. Další jednání tripartity se 
uskuteční 18. září.  (fav)

Tripartita o státním rozpočtu, BOZP i těžbě lithia

Společné foto po podpisu kolektivní smlouvy. Zleva 
člen výboru seskupení členů kolega Štěpán Mlateček, 
jednatel a finanční manažer společnosti Ing. Lubor 
Šabacký, CFO, personalistka společnosti Mgr. Marta 
Párová a vedoucí RP OS KOVO Plzeň Ing. Ivo Kužel

Vývoj inflace v červnu 
Inflace vyjádřená indexem spotřebitelských cen domácností 
celkem dosáhla v červnu 2017 proti stejnému období minu-
lého roku hodnoty 102,3 %.  Míra inflace vyjádřená přírůst-
kem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 
12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců byla v čer-
vnu 1,7 %. (ap)

Záběr z jednání tripartity
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Jejich předsedové na setkání přijali rezo-
luci k jednomu z nejdůležitějších úkolů 
Evropské unie, kterým je vyrovnávání 
životních podmínek občanů v jejich člen-
ských státech. V Kováku nyní přinášíme 
podstatné části tohoto zásadního doku-
mentu.
 Hned v úvodu se uvádí, že EU se nyní 
nachází na rozcestí a že tzv. brexit a ten-
dence vystoupení v ostatních zemích 
vyžadují korekturu chybně vedené 
politiky minulých let, která prohlubuje 
hospodářské a sociální rozdíly v Evropě 
a tím posílila protievropské síly.  
 „Základní myšlenka Evropské unie 
– vyrovnání pracovních a životních 
podmínek v členských zemích – musí 
být znovu oživena. Důležité je, aby byla 
hospodářská unie doplněna i o udržitel-
nou unii sociální. Lidé musí mít znovu 
pocit, že sociální zájmy nejsou odsta-
veny na úkor deregulace a konkuren-
ceschopnosti. Pouze sociální Evropa je 
silnou Evropou!“ Evropské členské země 
podle signatářů rezoluce tento cíl ztra-
tily z  očí: „Středoevropští a východoev-
ropští zaměstnanci z nových členských 

zemí dostávají neustále platy a mzdy 
hluboce pod evropským průměrem 
a  nedrží krok s dosaženým pokrokem 
v oblasti zvýšení produktivity. To doklá-
dá vývoj reálných nákladů na mzdu, pře-
devším v průmyslu. K tomu je nutné při-
číst, že pracovní doba zaměstnanců leží 
významně nad úrovní evropského prů-
měru.“ Předseda Evropské komise Jean-
-Claude  Juncker se podle rezoluce svým 
podnětem implementace sociálního pilí-
ře v Evropské unii dostal na správnou 
cestu. Také švédský ministerský před-
seda Stefan Löfven se podle signatářů 
zasazuje o férové zaměstnávání a  féro-
vý růst. Vítají také na 17. 11. ohlášený 
sociální summit ve Švédsku, který má 
přispět k  tomu, aby se růst a pracovní 
podmínky v evropských zemích dostaly 
nahoru na férový standard.  
 „Odborové svazy Vídeňského memo-
randa se zasazují od roku 1999 o narov-
nání pracovních a životních podmínek. 
Předsedové členských odborových svazů 
vyzývají Evropskou unii, vlády, národní 
a  evropské svazy zaměstnavatelů a  so- 
ciální dialog, aby byla tomuto tématu 
dána nově nejvyšší priorita a aby byly do- 
hodnuty konkrétní narovnávací kroky.“
 Předsedové členských odborových 
svazů Vídeňského memoranda proto 
vítají pozitivní výroky českého a sloven-
ského ministerského předsedy Bohusla-
va Sobotky a Roberta Fica na sjezdech 
odborových svazů OS KOVO (Olomouc, 
CZ) a OZ KOVO (Žilina, SK). Také oni  
podle nich posilují podporu narovnání 
životních, pracovních a zvláště mzdo-
vých podmínek ve středoevropských 
a východoevropských státech.
 V rezoluci se zdůrazňuje: „Předsedové 
členských odborových svazů Vídeňské-
ho memoranda se musí postarat o to, 
aby cíl narovnání dostal také vysokou 
prioritu v jejich vlastních organizacích. 
Oni musí dostat toto téma do všech 
grémií a odvětví jejich organizací, do 
orgánů spolurozhodování, na úroveň 

evropských rad zaměstnanců, na úro-
veň konfederací a na úroveň národního 
a evropského sociálního dialogu. Budou 
se účastnit shromáždění a solidárních 
akcí příslušných odborových svazů. 
Vyšlou navzájem pozorovatele na tarifní 
vyjednávání, posílí bilaterální spolupráci 
a budou si poskytovat vzájemnou soli-
dární podporu při pracovních konflik-
tech a demonstracích.“ 
 V této souvislosti předsedové člen-
ských odborových svazů plně podpoří 
kampaň českého odborového svazu 
OS KOVO a jeho konfederace ČMKOS 
„Konec levné práce“, slovenského člen-
ského odborového svazu OZ KOVO „Za 
vyšší mzdy“ a jejich konfederace KOZ 
„Evropská práce, evropské peníze“, stej-
ně tak jako další srovnatelné kampaně.  
Vítají, že evropská federace industriAll 
ETU schválila rezoluci východního re-
gionu „Stejná mzda za stejnou práci“, 
a budou se zasazovat za Evropský akční 
den v Bruselu.   
 Rezoluce zdůrazňuje potřebu kon-
krétních opatření. Doslova se v ní uvádí: 
„Je nejvyšší čas. Slova musí konečně 
následovat činy. Politická prohláše-
ní musí být urychleně realizována. 
Předsedové členských odborových 
svazů budou proces narovnávání rok 
od roku monitorovat dle vhodných 
indikátorů a výsledky přenesou do 
politické debaty.“ 
 Předsedové Vídeňského memoranda 
v rezoluci zdůrazňují, že přeshraniční 
spolupráce a koordinace jejich odbo-
rových svazů jsou v dobách pokraču-
jící globalizace nepostradatelné, aby 
zaměstnanci ve výrobních lokalitách 
jednoho koncernu nemohli být štváni 
proti sobě.  Konstatují rovněž, že konku-
renční boj a konflikty ohledně zastupo-
vání zaměstnanců v podnicích ve finále 
zastupování zaměstnanců škodí a osla-
bují moc odborů a že tomuto nebezpeč-
nému trendu je třeba rozhodně čelit.
 (fav)   

dokončení ze str. 1

Zaměstnanci českobudějovické stro-
jírenské společnosti Kern-Liebers CR 
dostali začátkem července přidáno. Ná-
růst mezd v průměru o pět procent, kte-
rý jim garantuje nově uzavřená kolektiv-
ní smlouva, na jejímž obsahu se shodli 
odboráři s vedením firmy, pocítí všichni 
už v srpnovém výplatním termínu.
 „Po oboustranně seriózně vedených 
jednáních jsme nalezli kompromis, 
jehož výsledkem je navýšení základních 
měsíčních mezd všech zaměstnanců 

o 4,2 procenta. Při zachování stávajícího 
systému 13. a 14. mezd dochází v prů-
běhu roku k dalšímu navyšování odměn 
u jednotlivých zaměstnanců formou 
náhrad vypočítávaných z průměrného 
výdělku, například za dovolenou, práci 
přesčas, v noci a podobně, o přibližně 
jedno procento,“ uvedl předseda ZO OS 
KOVO při Kern-Liebers CR a jihočeský 
zmocněnec svazu Jan Švec.
 Nová kolektivní smlouva, která zacho-
vává všechny dříve sjednané benefity 

poskytované zaměstnavatelem, je pode-
psána pro období od 1. července 2017 
do 30. června 2018.  
 (red)  

V Kern-Liebers CR vyjednali odboráři vyšší mzdy

Faksimile posledního listu rezoluce s podpisy 
jejích signatářů. Za OS KOVO podepsal jeho 
předseda Jaroslav Souček



Evropská odborová konfederace (EOK) 
vyzvala vlády členských zemí Evropské 
unie, aby začaly více podporovat bez-
pečnost a ochranu zdraví svých zaměst-
nanců na pracovištích. Konkrétně se  
mají zaměřit na řešení bolestí zad, šíje, 
ramen a zkracování šlach.
 Tyto neduhy spadají do onemocnění 
pohybového aparátu známých jako mus-
kuloskeletální onemocnění (MSD). Jedná 
se o nejčastější onemocnění v  Evropě, 
související s prací. Hlavními příčinami 
jsou opakující se pohyby rukou, dlouho-

dobé sezení či práce s vibračními stroji.
 V roce 2007 EOK s Evropskou komisí 
konzultovala možná opatření, dosud 
však nebyla přijata žádná. 
 „Evropská unie musí jednat podle stá-
vajících právních předpisů,“ říká Esther 
Lynch, tajemnice EOK, a dodává: „Je 
potřeba přijmout nová opatření a pře-
devším zapojit odborové bezpečnostní 
pracovníky na všechna pracoviště, aby 
mohli vzdělávat zaměstnance a pouka-
zovat na možná rizika těchto pracovních 
onemocnění.“  (red)  
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dokončení ze str. 1

že nelze očekávat, že se všude vydaří růst 
mezd, ale někde zcela určitě ano. Tam, 
kde kampaň nepomohla, rozhodně ne-
ublížila. Jsem za ni rád.“  

Mária Koudelová, Adast: 
„Tato kampaň má obrov-
ský význam. Je třeba, aby 
se mzdy začaly konečně 
vyrovnávat těm evrop-
ským. Na druhou stranu 
je třeba si uvědomit i nut-

nost srovnávat mzdy nejen v Evropě, ale 
zaměřit se interně i na Českou republiku. 
Ani čeští zaměstnanci totiž nemají stejné 
mzdy za stejnou práci v rámci jednoho 
státu. Vidět to lze stále třeba na palčivé 
otázce zaměstnávání částečných invalid-
ních důchodců, kteří mají omezený počet 
hodin v  měsíci za tu nejmenší možnou 
mzdu, a to i včetně podpory státu. Je tře-
ba usilovat o rovné mzdy i nadále.“

Josef Čepelka, ATAS elek-
tromotory Náchod a.s.: 
„Je to důležité, to bezespo-
ru. Zvyšování mezd je jed-
ním ze základních kame-
nů snahy odborů, ovšem 
samotná kampaň naši 

snahu dosud v našem podniku nijak 
neulehčila ani nezlepšila. O to, aby prá-
ce byla patřičně oceněna, se snažíme už 
několik řádek let. Je třeba vytrvat a bojo-
vat za lepší mzdy napříč ČR.“ 

Marie Dančáková, ZO OS 
KOVO Zbrojovka Vsetín: 
„S kampaní souhlasím. 
Byla prospěšná. Samo-
zřejmě sblížit mzdy v EU 
s  ČR je běh na dlouhou 
trať a stále se to evidentně 

nedaří v takové míře, jak by mělo. Můžu 
zjednodušeně říct, že je i proto důležité, 

aby neochabla síla bojovat za lepší 
mzdy. Pokud dojde ke zvýšení minimální 
mzdy, je třeba opět bojovat za další zvy-
šování a sbližování mezd obecně, o tom 
není pochyb.“ 

Jiří Holubička, ZO OS 
KOVO Koito Žatec: „Kam-
paň ,Konec levné práce‘ 
byla a nadále je rozhod-
ně důležitá. Vidím to 
u  nás v  Žatci. Ze začátku 
to firma moc nevníma-

la. Dokonce jedno jednání s  vedením 
skončilo fiaskem. Ovšem díky kampa-
ni, která byla dobře medializována, se 
během dvou dnů vše obrátilo k lepšímu. 
Japonské vedení firmy změnilo postoj 
a řešení kolektivní smlouvy se obrátilo 
k lepšímu.“ (as, fav)

Práce nemá bolet…

Předseda OS KOVO Jaroslav Souček roze-
slal předsedům parlamentních stran 
a hnutí, předsedům Senátu a Poslanec-
ké sněmovny, představitelům zaměstna-
vatelských svazů a dalším osobnostem 
dopisy, v nichž je (i vzhledem k  nedo-
statečné prezentaci sjezdového jed-
nání v  médiích) informoval o  hlavních 
závěrech VII. sjezdu OS KOVO. Zaslal jim 
rovněž plné znění všech rezolucí, které 
delegáti sjezdu největšího odborového 
svazu v ČR přijali k různým aktuálním 

otázkám. Na informativní dopis už při-
cházejí první odpovědi.
 Za ODS reagovala tajemnice jejího 
předsedy Petra Fojtíková: „Dovolte mi 
jménem pana předsedy Fialy poděko-
vat za Váš dopis ze dne 29. června 2017 
s informacemi o výstupech z VII. sjezdu 
Odborového svazu KOVO, který se konal 
v červnu letošního roku. Závěry vašeho 
sjezdu předáme všem kompetentním 
osobám v ODS k prostudování a dalšímu 
využití.“

 Předseda KSČM Vojtěch Filip ve své 
odpovědi mj. uvádí „že to byl právě 
Poslanecký klub KSČM, který pro pracu-
jící občany odvedl v končícím volebním 
období v Poslanecké sněmovně Par-
lamentu České republiky největší kus 
práce. Oblasti života, o kterých hovoříte, 
jsou ve většině zahrnuty i do volebního 
programu KSČM pro letošní parlament-
ní volby. Přiložené rezoluce předávám 
k dalšímu využití odbornému zázemí ÚV 
KSČM.“  (red)  

Posjezdové ozvěny

Plakáty k této kampani vyrobil Evropský odborový 
institut (ETUI). Oficiálně byly představeny na 
Evropské konferenci o ergonomii, která se konala 
ve dnech 26. a 27. června v Bruselu. 

Odešel navždy
Smrt je součástí každého lidského života. To všichni víme a počítáme s tím. Někdy však přichází příliš brzy. 
A tak musíme v Kováku oznámit smutnou zprávu, že 7. července ve věku 63 let zemřel JUDr. Zdeněk Pazdera.
 Před odchodem do zaslouženého důchodu zesnulý dlouhá léta působil jako vedoucí Regionálního praco-
viště OS KOVO v Olomouci. Vynikal i tím, že měl vždy svůj vlastní názor na věc. Svou obětavou prací přispěl 
k upevnění a rozvoji kováckých odborů nejenom v tomto regionu.
 Poslední rozloučení se Zdeňkem Pazderou se na jeho přání uskutečnilo v nejbližším rodinném kruhu.
 Zdeňku, čest Tvé památce. Budeme na Tebe vzpomínat.
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pokračování na str. 6 

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

Může zaměstnavatel nutit do přesčasů?
Pracovní právo | Ing. Vladimír Procházka, specialista mezd a kolektivního vyjednávání, 
                                 RP OS KOVO Hradec Králové

Práce přesčas je cha-
rakterizována jako 
práce, která je nad 

stanovenou pracovní dobu nebo roz-
vrh směn. Z níže citovaného § 91 ZP 
vyplývá, že přesčasovou práci ve dnech 
pracovního klidu může zaměstnavatel 
nařídit pouze výjimečně, kdy se jedná 
o zastoupení zaměstnance v nepře-
tržitém provozu, který se nedostavil 
na směnu, o naléhavé opravné práce, 
inventury apod. Z níže citovaného § 91 
ZP je zřejmé, že vám zaměstnavatel prá-
ci ve dnech pracovního klidu nařizovat 
nemůže. Nařizovat může pouze práce, 
které jsou v § 91 ZP vyjmenovány.

Dny pracovního klidu dle § 91
  Dny pracovního klidu jsou dny, na 

které připadá nepřetržitý odpočinek 

zaměstnance v týdnu, a svátky.
  Práci ve dnech pracovního klidu může 

zaměstnavatel nařídit jen výjimečně.
  V den nepřetržitého odpočinku 

v  týdnu může zaměstnavatel nařídit 
zaměstnanci jen výkon těchto nutných 
prací, které nemohou být provedeny 
v pracovních dnech:

  a) naléhavé opravné práce,
  b) nakládací a vykládací práce,
  c) inventurní a závěrkové práce,
  d) práce konané v nepřetržitém pro-

vozu za zaměstnance, který se nedo-
stavil na směnu,

  e) při živelních událostech a v jiných 
obdobných mimořádných případech,

  f) práce nutné se zřetelem na uspo-
kojování životních, zdravotních, vzdě-
lávacích, kulturních tělovýchovných 
a sportovních potřeb obyvatelstva,

  g) práce v dopravě,
  h) krmení a ošetřování zvířat.
  Ve svátek může zaměstnavatel nařídit 

zaměstnanci jen výkon prací, které je 
možné zaměstnanci nařídit ve dnech 
nepřetržitého odpočinku v týdnu, prá-
ce v nepřetržitém provozu a práce 
potřebné při střežení objektů zaměst-
navatele.

  U zaměstnavatele, u kterého zaměst-
nanec koná práci v nočních směnách, 
začíná den pracovního klidu hodinou 
odpovídající nástupu zaměstnanců té 
směny, která v týdnu nastupuje podle 
rozvrhu směn jako první. Ustanovení 
věty první je možné použít též pro úče-
ly práva na mzdu nebo plat, odměnu 
z dohody a pro zjišťování průměrného 
výdělku.

Naše firma se v současné době potýká se značným nedostatkem kvalifikovaných zaměstnanců. 
Zaměstnavatel nás tak stále nutí k přesčasové práci. Tuto práci požaduje i ve dnech pracovního klidu, 
kterými je pro nás sobota a neděle. Může nám přesčasovou práci nařídit i ve dnech pracovního klidu?
 M. Jirák, Hradec Králové

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

Výživné pro „věčného studenta“
Právo | Mgr. Lada Beňová, právnička RP OS KOVO v Ostravě 

Váš dotaz svědčí o tom, že stále panuje 
názor, že je rodič povinen přispívat na 
výživu studujícího dítěte až do jeho 26 
let. Jedná se o mýtus, skončení vyživo-
vací povinnosti rodiče vůči dítěti je nut-
né posuzovat v každém konkrétním pří-
padě.
 Obecně platí, že rodiče mají vůči svým 
dětem vyživovací povinnost. Podle 
občanského zákoníku lze výživné při-
znat, pokud dítě není schopno se samo 
živit. Právě tato schopnost dítěte bude 
mít významný vliv pro určení, zda je 
rodič nadále povinen platit svému dítěti 
výživné. Studium střední školy u zletilé-
ho potomka je většinou překážkou pro 
to, aby dítě bylo schopno se samo živit. 
To však neplatí v případech, kdy poto-

mek dalším studiem samoúčelně odklá-
dá dobu, kdy se bude muset sám živit! 
Bude nutné pečlivě zkoumat konkrétní 
okolnosti každého případu, zejména 
účelnost tohoto studia.  
 Podle nálezu Ústavního soudu z roku 
2014 by studium mělo sloužit k prohlu-
bování předchozího vzdělání, na které 
zpravidla navazuje. Mělo by vést k lep-
ším budoucím vyhlídkám na získávání 
prostředků pro své životní potřeby pra-
cí.  Je třeba preferovat zájem na zvýšení 
kvalifikace dítěte. Nemělo by však určitě 
jít o studium samoúčelné, kterým by si 
vyživovaná osoba pouze „prodlužovala 
mládí“! 
 Soudy by tedy měly zkoumat, zda se 
jedná o navazující studium, zda je na trhu 

práce v daném regionu větší šance uplat-
nění pro absolventy dané střední školy 
než pro vyučené osoby; jaké byly důvo-
dy, aby dítě studovalo placenou soukro-
mou střední školu a nikoliv podobně 
zaměřenou školu veřejnou. V neposled-
ní řadě by soudy měly hodnotit, zda se 
dítě tomuto studiu věnuje s dostatečnou 
péčí, tedy zda dosahuje nepřiměřeného 
množství absencí (rozumně vysvětli-
telných a  doložených) 
a  zda dosažené 
studijní výsled-
ky potvrzují je-
ho skutečný 
zájem o zvole-
ný obor. Stej-
ně tak je nutné  

Platím výživné 22letému synovi, který žije s jeho matkou. Syn studoval asi na třech středních školách, 
pokaždé jen první, popř. druhý ročník. Naposled byl ze studia vyloučen. Nyní je již 4 měsíce v evidenci 
na úřadu práce a údajně si přivydělává brigádami a snad si měl koupit i osobní automobil. Když jsem 
mu sdělil, že mu nadále nebudu platit výživné, odvětil, že se hodlá přihlásit znovu ke studiu střední 
školy a že mám povinnost jej živit až do jeho 26 let. Jsem povinen přispívat na jeho výživu, pokud bude 
studovat? J. M., Kopřivnice
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posoudit rovněž to, jak velké časové 
nároky klade předmětné studium – tzn. 
zda např. vylučuje, aby vedle tohoto stu-
dia student pracoval alespoň příležitost-
ně formou brigád. 
 Z vašeho dotazu vyplývá, že syn 
pokaždé studoval jen první, popř. druhý 
ročník střední školy, kdy takto studoval 
na nejméně třech středních školách. Na 
poslední byl ze studia vyloučen. Syn jed-
noznačně neprojevuje skutečný zájem 

o zvolený obor, když se nevěnuje studiu 
s dostatečnou péčí, což dokazují jeho 
studijní výsledky. Tyto okolnosti posta-
čují pro závěr o zániku vaší vyživovací 
povinnosti vůči synovi, když neustále 
opakuje první či druhý ročník střední 
školy, zatímco jeho vrstevníci ve věku 
22 let už obvykle studují některý z vyš-
ších ročníků na vysoké škole. V daném 
případě nastaly důvody pro skončení 
vašeho výživného minimálně od doby, 

kdy syn ukončil studium a byl schopen 
se sám živit. Nad rámec dotazu uvádím, 
že ani v případě, kdyby syn znovu začal 
studovat na další střední škole a hypote-
ticky tam studoval řádně, nevedlo by to 
k obnovení vaší vyživovací povinnosti! 
 Z výše uvedených důvodů vám dopo-
ručuji podat k místně příslušnému 
okresnímu soudu návrh na zrušení 
vyživovací povinnosti ke zletilému dítěti.

dokončení ze str. 5

Řemeslník nevrátil zálohu za neprovedenou práci

Práva spotřebitele | JUDr. Zdeňka Vejvalková, specialistka na spotřebitelské právo

Mám tento problém: domluvil jsem se s řemeslníkem na provedení různých stavebních prací. Požado-
val zálohu, protože materiál na jejich provedení bude drahý a on prý momentálně nemá hotové 
peníze, neboť kupoval materiál pro další klienty. Nakonec jsme se domluvili na záloze 15 tisíc korun. 
Dohodli jsme si termín započetí i ukončení zadaných prací i den, kdy začne materiál navážet. Když 
v dohodnutý den materiál navážet nezačal, kontaktoval jsem ho druhý den na mobil, jehož číslo mi 
pro lepší a operativnější spojení nadiktoval. Volal jsem mu opakovaně, celkem 8krát. Telefon mi celý 
den nebral. Nepřijel ani v termínu stanoveném pro zahájení prací. O víkendu jsem ho vyhledal v místě 
bydliště. Tam nebyl, jen jeho žena mi sdělila, že mu předá vzkaz, že jsem ho hledal, aby se mi ozval. 
Bohužel se tak nestalo. Do dnešního dne se mi ho nepodařilo nikde zastihnout. Smluvené práce nepro-

vedl. Nevím, co dělat. Pobírám mzdu, která je jenom o pár stokorun vyšší než ta minimální a částka, kterou jsem na 
zálohu složil, není pro mě tudíž nikterak malá. P. H., Slavkov u Brna

Případy podobné tomu, který popisuje-
te ve svém dotazu, nejsou výjimečné. Ze 
svých zkušeností mohu říci, že se při jed-
nání o provedení jakékoli práce vyplatí 
maximální opatrnost. 

Jak na to?
Je třeba sepsat písemnou smlouvu 
o  dílo. V ní stanovit přesné termíny 
i  ceny, včetně přesného popsání mož-
nost maximálního navýšení. Neměly by 
chybět ani sankce za neplnění stanove-
ných termínů apod. 

Co je psáno, to je dáno! 
Jde o to, že pokud i nadále nebude 
řemeslník na vaše snahy o vyřešení věci 
reagovat smírně, nezbude vám než si 
najít advokáta, protože pak váš případ 
s největší pravděpodobnosti skončí 
před soudem. Soud bude požadovat 
důkazy o tom, co tvrdíte. Minimálně 
bude ke svému rozhodnutí potřebovat 
zmíněnou smlouvu o dílo, její dodatky, 
korespondenci s řemeslníkem, která by 
prokazovala to, že jste čerpal všechny 
možnosti k vymožení svých práv. 

Výzva ke zhotovení díla
Abyste měl důkazy o vynaloženém úsilí 
k vymožení svých práv, je třeba řeme-
slníkovi zaslat písemnou výzvu, jíž ho 
vyzvete, aby do vámi daného termínu 
dohodnuté práce provedl. 

Odstoupení od smlouvy
Nebudete-li již provedení prací na zákla-
dě skutečnosti, že nesplnil termín daný 
smlouvou, chtít, pak je třeba výzvu for-
mulovat tak, že od smlouvy odstupujete, 
a požadovat, aby vám do vámi stanove-
ného termínu od doručení výzvy vrátil 
vámi složenou zálohu, kterou jste mu 
zaplatil. Většinou jde o lhůtu 14 dnů.
 Problém by byl, pokud by měl již 
nakoupený materiál či zaplatil jiné nákla-
dy související s prací, kterou má vykonat. 
Vynaložené náklady se totiž musí zapla-
tit. Zakoupený materiál by vám musel 
ukázat. S ústním sdělením se nespokoj-
te. Výzvu je třeba zaslat na jeho adresu 
trvalého bydliště. Nejlépe poštovní zásil-
kou, doporučeně s dodejkou.
 Ve výzvě nezapomeňte uvést, že 
pokud svoji povinnost nesplní, budete 
se bránit všemi prostředky, které vám 
dává náš právní řád. To znamená, že se 
obrátíte na soud.

Vyhledejte advokáta
Pokud byste tak musel učinit, dopo-
ručuji vám, abyste se obrátil na advo-
káta. Seznam advokátů najdete např. 
na www.cak.cz nebo si můžete sjednat 
toho, koho vám doporučí někdo, kdo má 
s advokátem dobré zkušenosti. Je třeba, 
aby advokát požadoval uhrazení veš-
kerých nákladů, které jste k uplatnění 
svého práva musel vynaložit (tj. soudní 

i náklady spojené se zastupováním). To 
tehdy, pokud spor vyhrajete, tj. že soud 
rozhodne ve váš prospěch.

Exekuce 
V případě, že by řemeslník i přes rozhod-
nutí soudu peníze nevrátil, musel byste 
udělat další krok. Jedinou možností by 
bylo podání návrhu na exekuci. Exeku-
ce může proběhnout tehdy, pokud má 
řemeslník dostatek finančních prostřed-
ků. Doporučuji si tuto skutečnost zjistit 
předem. Jinak byste měl v ruce sice roz-
hodnutí soudu, ale toto by bylo nevyma-
hatelné a případnou činnost exekutora 
byste musel platit vy. 

Prověření neuškodí
Chtěla bych znovu podotknout, že váš 
případ bohužel není výjimkou. Pří-
padů, kdy se řemeslník snaží proti-
právně obohatit na úkor zákazníka, je 
stále více. Nemluvě o nekvalitně prove-
dené práci, kdy řemeslník odmítá právo  
klienta na reklamaci. I tyto případy čas-
to končí u soudu. Je tedy třeba, jak jsem 
uvedla výše, dbát maximální opatrnos-
ti a  i  doporučené řemeslníky si prově-
řit, stejně tak i firmy. Zjištění co nejvíce 
informací nemůže být nikdy na škodu. 
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Bývaly doby, kdy u nás byl životním sty-
lem, přesvědčením a modlou tisíců lidí 
toužících po dobrodružství, kamarádství 
a přírodě. Kdy se vždy v pátek kdejaké 
nádraží zelenalo trampskými mundúry 
a znělo zvuky kytar a foglarovské přátel-
ství, svornost a čest byly předními dob-
rými vlastnostmi každého správného 
chlapa a holky.
 Ještě dnes je slyšet názor, že české 
trampování nemělo a nemá ve světě 
obdoby. Není to pravda. Nicméně čes-
ký tramping měl vždy svá dosti osobitá 
a často i velmi výrazná specifika. 
 A dokonce i své nepsané zákony. 
K  nim třeba dodnes patří, že každá 
osada má svého voleného šerifa, své 
domovenky, památečné placky, totem 
i určené „ohnivce“, kteří pečují při potla-
chu o slavnostní oheň. Také při zvuku 
trampské hymny Vlajka se vždy povsta-
ne a smeká klobouk i čepice. Vlajka se 
nehraje v hospodě (patří hlavně k ohni) 
anebo k slavnostním příležitostem, 
jako jsou svatby nebo pohřby kamará-
dů. Ruka (pravá) se podává tak, že se 
napřed stiskne dlaň jako znak pospoli-
tosti – všichni za jednoho a pak spojí pal-
ce na znamení – jeden za všechny. Říká 
se tomu zalomení palce.  
 Trampování nebo také vandrování 
či čundrování (z původně německého  
„tschundern“ – „toulat se“) se u nás stalo 
celospolečenským fenoménem, i když 
ve svých počátcích zasahoval spíš ty 
sociálně slabší z průmyslových aglome-
rací a přikláněl se spíše k levici.
 Trampové vždy nekompromisně od-
mítali, a to i za cenu ztráty nabízených 

výhod, jakoukoliv oficiální podřízenost 
a  organizovanost. Trampské hnutí 
je primárně založeno na přátelství či 
kamarádství, přirozeném humanismu, 
elementární úctě k druhému člověku, 
lásce a úctě k přírodě, jakož i na úctě ke 
svobodě každého člověka.
 Je proto jen logické, že pro svoji filozo-
fii volnosti, neformálnost a svobodomy-
slnosti se jejich neorganizované hnutí už 
od počátku mnohým nelíbilo.
 Proti jejich způsobu života se rozje-
la pomlouvačná kampaň připisující mu 
nejrůznější orgie všeho druhu. Český 
zemský prezident Hugo Kubát už v době 
1. republiky tak třeba vydal vyhlášku, 
kterou vyhlásil opatření proti výstřel-
kům campingu a trampingu. Zakázal 
v  ní například „společné táboření osob 
různého pohlaví v přírodě i ve stanech, 
chatách a srubech – vyjímaje táboření 
rodinné –, pobíhání v nedostatečném 
úboru, zvláště v úboru koupacím mimo 
obvod vykázaných koupališť, zpívání pís-
ní obsahu nemravného“, dále „přestup-
ky této vyhlášky budou trestány, bez 
újmy soudního stíhání, tresty na peně-
zích Kč 50,-, 100,- nebo na svobodě od 
12 hodin do 14 dnů“…
 Trampy to vyburcovalo k jednotné-
mu postupu. A tak se stalo, že na den 
19. května 1931 byl do zahrady Měšťan-
ského pivovaru na Královských Vinohra-
dech v Praze svolán protestní tábor lidu, 
kterého se zúčastnilo na 150 000 tram-
pů, aby s vyhláškou vyjádřili nesouhlas. 
Kubátův zákon byl nakonec Nejvyšším 
soudem v roce 1935 zrušen.
 Ještě více ležel tramping v  žaludku 

totalitním 
režimům. Potlačit ho chtě-

li nacisté a nevoněl ani režimu, který se 
chopil moci po roce 1948.
 Tramping však zakázat nešlo. Oficiál-
ně totiž žádný neexistoval. A tak se ales-
poň proti němu rozjely represe v podo-
bě kontrol na nádražích, bourání srubů 
v „nelegálních“ osadách a šikany ze stra-
ny příslušníků VB, kteří když nemohli nic 
jiného, tak alespoň párali domovenky 
z rukávů košil… Výjimkou ale nebyly ani 
procesy s některými trampy, které pak 
tehdejší média vydávala za neuvědomě-
lé a nepřizpůsobivé elementy.  Není pro-
to divu, že naučný slovník ČSAV z roku 
1956 charakterizuje toto hnutí následov-
ně: „Tramping je reakční hnutí, které 
pod záminkou falešné romantiky odvádí 
mládež do přírody, pryč od revolučního 
boje.“
 Tramping to vše přežil.  
 A pak přišel listopad 1989 a s ním 
svoboda. A zdálo se, že trampingu nic 
nebrání v rozvoji. Byl dokonce vyhlášen 
za součást českého kulturního dědictví.  
Přesto není pravda, že by trampová-
ní nemělo nepřítele. Už to však nejsou 
zákony, předpojatí politici nebo bezpeč-
nostní složky. Tentokrát je to diktát kon-
zumní společnosti. Kolem trampingu 
se netočí žádné moc velké peníze, a tak 
prostě pro mnohé není tzv. „in“. Navíc 
přišly možnosti cestování do zahraničí, 
ale třeba i počítače a další lákadla, které 
ztížily cestu do domácí přírody.
 I když moc věrných už nezůstalo 
a  trampy potkáváme už jen zřídka, 
tramping nepřetrvává jen v nostalgic-
kých vzpomínkách. Je to totiž především  
SVOBODA. A tak to zůstane i  nadá-
le. Trampové tu budou. Nikdo a  nic je 
nezničí. I  když se změní podoby tram-
pingu. (fav)

K létu u nás stále patří tramping

I tramping se mění. Dnes trampy, vandráky či čundráky nahrazují v mnoha případech lidé, kteří podle moderní 
mluvy provozují outdorové iniciativy. Podstata je ale v mnohém podobná... Co zůstává, je určitě láska k přírodě

Takto trampy s pověstnými „teletinami“ 

a „usárnami" na zádech můžeme potkat ještě i dnes

Snímek z dob počátků českého trampingu
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První česká trampská osada vznikla 
pod názvem „Ztracenka“ již v roce 1918 
a tento rok lze také považovat za rok 
založení trampingu. Spolu 
s  jeho vznikem se začaly 
hrát i  zpívat u táboráků 
první trampské písničky, 
převážně romantického 
ladění, a to jak domácího 
původu, tak i přeložené 
z angličtiny. Následně, 
v roce 1929, také vznik-
la česká trampská hym-
na „Vlajka vzhůru letí“. 
V prvních poválečných 
letech také poprvé 
vyšel překlad knížky 
Jacka Londona CESTA, 
kde se poprvé vyskytl 
termín TRAMP, který 
se u nás spontánně 
začal používat pro 
hnutí mladých lidí, kteří chodívali tábo-
řit pod stany a vařit na otevřeném ohni. 
Poté, co se trampové usadili na jednom 
zalíbeném místě, zpravidla u  řeky, nej-

časněji Sázavy, Berounky, Vltavy či jiných 
toků, začali se legalizovat u příslušných 
úřadů, aby měli pokoj od místních úřadů 
či policie.

Trampská osada MERIDA v roce 1932…
Podobně jako desítky jiných se díky 
rozvoji železniční dopravy podél toku 
Sázavy usadili trampové koncem 20. let 
i u hvězdonického jezu na Sázavě poblíž 
Chocerad. První trampové tu nejpr-
ve stanovali či spali po „širákem“, ale 
poté, co tu po pár letech zdomácněli, 
rozhodli se, že si tu od místních rolníků 
koupí pozemky a začnou si počátkem 
30. let stavět chaty proti nepřízni počasí. 
V roce 1932, tedy před 85 lety, se první 
obyvatelé prkenných příbytků rozhodli 
vytvořit trampskou osadu, dát jí jméno 
MERIDA podle stejnojmenného města 
v Mexiku na poloostrově Jukatan a při-
hlásit ji k evidenci na ministerstvu vnitra.

… a po 85 letech
Trampská osada Merida žije plným 
životem již téměř stovku let, ale není to 
zdaleka skanzen. Za uplynulých 85 let 
se původní prkenné příbytky změnily 
v pohledné a praktické rekreační objek-
ty, kde nechybí vodovody, splachovací 
záchody, elektřina a spolu s tím ani tele-
vizory, počítače a společné osadní objek-
ty, které o víkendech poskytují svým čle-

nům nejrůznější 
druhy občerstve-
ní. Nejen pivem 
jsou však uspoko-
jováni v osadě její 
členové. Osada má 
svůj výbor v  čele 
se šerifkou, který 
od jara do podzimu 
organizuje nejrůz-
nější sportovní, kul-
turní a  společenské 
akce, jako např. tur-
naje v nohejbalu trojic 
za bohaté účasti cca 
20 trampských druž-
stev z  blízkého i  vzdá-
lenějšího okolí, koncer-
ty kytarových skupin, 

sportovní soutěže pro děti a  mládež 
a v neposlední řadě populární humorné 
soutěže pro dospělé o ceny.

 Na sobotu poloviny srpna letošního 
roku připravuje výbor osady důstojné 
oslavy 85. výročí její oficiální existence. 
Na oslavy již přijalo pozvání osm kyta-
rových i jiných hudebních skupin, které 
mají na Meridě vyhrazeno ke své umě-
lecké produkci celé odpoledne i večer. 
Kromě toho tu bude pro návštěvníky 
oslav k dispozici pestré občerstvení 
tekuté i tuhé. 
 Že už vlastně tramping vyšel z módy? 
Za oněch 85 až 90 let se změnily pouze 
kulisy. Kdo se jednou usadil na břehu 
Sázavy, Berounky či Vltavy, kde se po 
celé léto o víkendech či dovolených kou-
pe u zdejších splavů, kde se zamiloval 
do zdejší romantické krajiny a vyrůstal 
zde již od plenek, či o něco později, ten 
si s chutí až do vysokého věku navlék-
ne triko s nápisem MERIDA, zaplácá si 
balonem přes síť, zahraje si s kamará-
dy u  piva mariáš či zazpívá si při kyta-
ře staré trampské písničky či soudobé 
westerny a těší se na setkání s kama-
rády o příštím víkendu, ať už se sjedou 
ke Zlaté řece Posázavským Pacifikem, či 
„dvoulitrákem“. Všichni si tu jsou navzá-
jem kamarády, tykají si a je jim prostě 
u řeky báječně bez ohledu na generace. 
 Text a foto Rudolf Unger     

Českému fenoménu už táhne na stovku
Pátrat po kořenech českého trampingu je tak trochu kovbojka. Podle Masarykova slovníku naučného z roku 1933 je 
tramp anglický tulák, bezcílný cestovatel pěšky. Podle jiných pramenů jsou to výletníci, kteří tráví víkendy v přírodě, 
kde přenocují, vaří a zpívají u táborového ohně. Tramping v Čechách vznikl podle záznamů po 1. světové válce pod 
náporem amerických filmů i literatury s dobrodružnou tematikou. Pražské Prokopské údolí i vzdálenější údolí Sáza-
vy, Vltavy či Berounky se podle těchto literárních vzorů začaly měnit v literární vzory romantického Západu. Někteří 
trampové působili dříve ve skautu, ale později jim přestala vyhovovat skautská přílišná organizovanost a ukázněnost. 
Trampové si tak místo skautských táborů začali budovat nejdříve stanové a následně trvalé prkenné či roubené osady.

Zazpívat si sborově při kytaře na břehu řeky, to se 
našinci ve městě nepodaří

Sotva se Sázava trochu ohřeje, je již hvězdonický jez 
plný plavců

Členové osady Merida mají k dispozici klubovnu, 
letní posezení a dvě hřiště na volejbal či nohejbal

Nástup družstev před zahájením turnaje 
u hvězdonického jezu

Turnaj trampských osad v nohejbalu 
trojic na dvojhřišti osady Merida se letos 
uskuteční již po 54. a stále je velmi oblíbený
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Zážitkové parky rozhodně dětem nena-
bízejí pasivní zábavu. Jde o rozsáhlá 
místa, kde najdou celou řadu atrakcí, 
na kterých mohou dle libosti běhat, 
houpat se, skákat, zkrátka se pořádně 
vyřádit a vyblbnout. Často zde ale najde-
te i místo, kde probíhá nějaké předsta-
vení, koncert nebo dětská diskotéka, či 
třeba vystoupení kouzelníka. V zážitko-
vém parku je zkrátka vše uzpůsobené 
dětem, které si pobyt zde náležitě užíva-
jí, a těžko byste našli dítě, které by se zde 
nudilo. Takových parků v Česku vzniklo 
hned několik a určitě nějaký takový 
najdete i ve vašem okolí. Kam se tedy 
vypravit s dětmi za zážitky a zábavou? 
Tady je několik tipů.

Mirakulum 
Rodinný park Mirakulum se rozkládá na 
úctyhodné ploše, kde se dřív nacházelo 
cvičiště ruské armády v Milovicích, zhru-
ba 40 kilometrů na východ od Prahy. 
Užijí si zde nejen děti, ale i jejich rodi-
če. Na bývalém tankodromu se totiž 
mohou malí i velcí svézt ve skutečném 
tanku, který překonává značně nerov-
ný terén. Na tankodrom je možné dojet 
úzkokolejnou železnicí. Pro děti je zde 
nachystáno mnoho trampolín, včetně 
jedné obří, houpačky, se kterými se děti 
mohou vyhoupnout skoro až do nebes, 
lanovky, bludiště, klouzačky, vodní svět, 
kde se mohou v horku svlažit, minizoo 
a amfiteátr, kde se pořádají třeba show 
s dravci, nebo dětská diskotéka a prolé-
zací hrad.  Dostat se sem můžete kromě 
vlastní dopravy i autobusem a vlakem, 
základní vstupné činí 210 korun na 
osobu, rodina se dvěma dětmi zaplatí 
720 korun. 

Duhový park
Duhový park vznikl před dvěma lety. 
Jeho kapacita je 500 osob, a tak na jeho 
webových stránkách doporučují regis-
traci. Vstupenku pořídíte za 195 korun 
na osobu, nebo 700 korun za 4 osoby, 
děti do dvou let vstup neplatí. Park se 
nachází u obce Třebovle ve středních 

Čechách na cestě z Českého Brodu do 
Kolína. Dostat se sem můžete autem. 
Nebo vlakem do Českého Brodu a pak 
autobusem. Park se rozkládá na 55 000 
metrech čtverečních. Děti si zde mohou 
zaskákat na mnoha skákacích nafuko-
vacích hradech, projedou se na koloto-
čích, zaskáčou si na trampolínách, nebo 
se nechají zavřít do průhledného válce 
a  poznají, jaké to je, když se svět točí. 
Většina atrakcí je nafukovacích. Před 
deštěm se není příliš kde ukrýt, proto je 
třeba plánovat návštěvu za příznivých 
dnů. 

Dolní Morava 
Na Dolní Moravu se jezdí v zimě na lyže, 
ale vypravit se sem můžete s dětmi za 
zábavou i v létě. Nachází se zde totiž 
zážitkový park uprostřed lesa s domeč-
ky, které jsou umístěné v korunách stro-
mů. Čtyři pohádkové domečky umístěné 
na stromech v různých výškách nabízejí 
zábavu pro děti všech věkových katego-
rií. Herna slouží dětem už od 3 let věku 
k zábavě a experimentům s interaktivní-
mi hrami a nástroji. „Chýše“ pak nabízí 
malým kutilům a řemeslníkům pracov-
ní stůl s nářadím a kuchařům kuchyň-
ku s nádobím. Starší nebojácné děti se 
mohou vydat do „Úkrytu v divočině“, 
který jim představí pravidla pro přeži-
tí v přírodě. Do nejvyššího domečku se 
mohou vydat pouze ti nejodvážnější, 
vede tam totiž lanový most nebo šplhací 
tunel. Stojí to ale za to – z vrcholu totiž 
vede obří tobogán! Po zemi a vzduchem 
vedou spojovací závěsné chodníky, paře-
zové cesty nebo systém létajících lián. 
Malí tarzani a akrobati si tak také při-
jdou na své. K odpočinku po celém dni 
plném her a zážitků poslouží závěsné 
sítě a  malé i velké houpačky. Park fun-
guje denně od půl deváté do půl sedmé. 

Zeměráj u Orlíku
Zážitkový park Zeměráj najdete u obce 
Kovářov na samotě v okolí bývalého 
středověkého mlýna, dnes usedlos-
ti zvané Budař nedaleko nádrže Orlík. 

Autobusem se dostanete 
z Milevska do Kovářova, pak se jde ještě 
kilometr a půl pěšky. Park se rozkládá 
na devíti hektarech, otevřeno je denně 
od 9 do 19 hodin. Děti do dvou let mají 
vstup zdarma, jinak se platí 100 korun 
na osobu. V Zeměráji najdete na 100 
různých her, zábavných i naučných prv-
ků, dobrodružných úkolů nebo hlavola-
mů. Projít si můžete archeopark raného 
středověku, kilometr dlouhou přírodní 
stezku naboso, archeologické a paleon-
tologické naleziště, bludiště, dětskou 
vesničku, interaktivní hernu, dětskou 
únikovou hru, lukostřelnici, množství 
přírodních hřišť různého zaměření, 
tajemnou cestu za pokladem a pátrá-
ní po Kamenech času. Občerstvíte se 
v hospůdce, po dlouhém dnu zakotvíte 
v odpočinkové zóně. V případě nepříz-
nivého počasí se můžete uchýlit napří-
klad do herny. Jde o zastřešený prostor 
o rozloze 160 m2, v  němž je umístěna 
řada hlavolamů a tvořivých herních prv-
ků, které zaujmou děti i dospělé. Mimo 
jiné zde najdete i dvě vnitřní pískoviště 
a dřevěný tunel pro nejmenší návštěv-
níky. Můžete si zde vyzkoušet svůj cit 
pro rovnováhu na několika balančních 
prvcích. Vnitřní prostor herny je velkými 
průchody propojen s okolní přírodou.
 Připravila Michaela Kadlecová, 

foto: autorka a jaš

Vezměte děti do zážitkových parků
Kam jet s dětmi, aby se perfektně zabavily a nechtělo se jim domů? Běžné výlety 
po hradech a zámcích pro ně bývají nudné, co je takhle vzít do zážitkových parků, 
které začaly vznikat před pár lety? Zde si užijí na čerstvém vzduchu, protáhnou 
se a pobaví se do sytosti!

V Duhovém parku 
u Třebovle si nejen děti 
mohou vyzkoušet tuto 
nafukovací lezeckou stěnu

Součástí Zeměráje nedaleko Orlíku 
je i archeopark vesnice Hruškov 
z raného středověku

Zážitkový park Dolní Morava nabízí 

i dobrodružné putování v korunách stromů

Jedním ze zážitků v Mirakulu je i cesta úzkokolejným vláčkem s parní lokomotivou



REKREACE V JIZERSKÝCH HORÁCH

Nabízíme cenově zvýhodněnou rekreaci pro členy OS KOVO
v penzionu U potoka v Lučanech nad Nisou

v termínech od 5. 8. do 16. 12. 2017 

týdenní pobyt se snídaní (bufetový stůl) – 1 750 Kč na osobu/1 500 Kč dítě do 12 let
týdenní pobyt s polopenzí (snídaně+večeře) – 2 450 Kč na osobu/2 200 Kč dítě do 12 let

dítě do 3 let bez nároku na lůžko a stravu zdarma, pes za příplatek 100 Kč/den

Příjezd je vždy v sobotu od 16 hodin, pokoje je třeba uvolnit následující sobotu do 10 hodin.
K dispozici jsou dva dvoulůžkové, jeden třílůžkový a tři pětilůžkové pokoje s příslušenstvím a televizí a tři čtyřlůžkové apartmány 
s kuchyňkou za příplatek 50 Kč za osobu a noc. V apartmánech je možnost přistýlky. V penzionu je možnost připojení k Wifi.
V areálu penzionu je hostům k dispozici restaurace s velkou venkovní zastřešenou terasou, grilem a udírnou (čepujeme pivo 
Plzeň 12° a Kozel 11°), bezpečné dětské hřiště. Na hranici pozemku začíná les s možností sběru hub a borůvek, areálem protéká 
pstruhový potok a je zde i malý rybníček.

V dosahu je koupaliště v Lučanech nad Nisou, Josefově Dole, Jablonci nad Nisou nebo liberecký aquapark Babylon, v okolí jsou 
cyklotrasy, rozhledny a jiné turistické zajímavosti.

Kontakt: e-mail: penzionupotoka@seznam.cz, telefon: 720 130 386, 722 162 246
Odkaz: https://www.ceskehory.cz/ubytovani/penzion-u-potoka-lucany-nad-nisou.html

Při objednání pobytu uveďte heslo „OS KOVO“ pro uplatnění zvýhodněné ceny.



Finanční situace podniku a kolektivní vyjednávání

Kolektivní vyjednávání | Ing. Pavel Marinič, specialista RP OS KOVO pro Prahu a Středočeský kraj

Kuchyňská linka již dosloužila
Bytová poradna | JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR
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Kolektivní vyjednává-
ní mnohdy ztroskotá-
vá na tvrzení majitele 
či managementu, že 

firma nemá peníze, aby mohla zvyšo-
vat mzdy a garantovat výplatu benefi-
tů plynoucích z kolektivní smlouvy. Svá 
tvrzení opírají o výstupy z účetnictví 
a říkají, že firma je ve ztrátě a že nege-
neruje žádný, nebo dostatečný zisk na 
to, aby mohla splnit požadavky zástup-
ců zaměstnanců. Fakt, že firma tvoří 
zisk, ale v praxi neznamená automatic-
ký dostatek disponibilních finančních 
prostředků, tzv. cash, a naopak firma 
může disponovat dostatkem finančních 
zdrojů a přitom krátkodobě negeneruje 
účetní zisk.  Znalost finanční situace fir-
my vylepšuje vyjednávací pozici zástup-
ců zaměstnanců a posiluje jejich schop-
nost argumentace.
 Moderní přístupy v řízení a správě fir-
my posilují pozici vlastníka, majíce oporu 
v zákoně. Po zrušení obchodního záko-
níku zákon o obchodních korporacích 
umožňuje vyplácet zisk či podíly na něm, 
dokonce i zálohy na podíly v neomezené 
výši, s výhradou, že taková výplata ne-
smí přivodit úpadek. Tento požadavek 
zákona mohou zástupci zaměstnavate-
le uvést jako argument, kterým odmít-
nou požadavky zástupců zaměstnanců. 
Zákon neukládá povinnost majitelům 

podělit se o část zisku se zaměstnanci, 
takže pokud se tak stane, je to důsle-
dek schopnosti zástupců zaměstnanců 
vyjednat co nejlepší podmínky a zakotvit 
je v kolektivní smlouvě.  
 Problém spočívá v tom, že nejde 
ani tak o zisk, jako o skutečnost, 
jestli má podnik peníze, či nikoliv. 
Jak je tedy možné zjistit, jestli firma 
má dostatek peněz a jestli v souladu 
se zákonem může vyplácet benefity 
a přitom nebyla ohrožena její další 
existence? Odpověď na takovou otáz-
ku poskytuje účetní výkaz Přehled 
o  peněžních tocích, který v souladu 
s vyhláškou č. 500/2002 Sb. je součástí 
účetní uzávěrky a který lze v souladu 
s ustanovením zákoníku práce § 287 
odst. 2 písmeno a) od zaměstnavatele 
požadovat.
 Peněžní toky podniku, ze kterých lze 
zjistit skutečný benefit majitele ve for-
mě skutečných příjmů, na rozdíl od 
účetního zisku integrují pouze položky 
– finanční částky, které skutečně byly 
přijaty, resp. zaplaceny za dané období. 
Z pohybu peněz, které lze vysledovat ve 
výkazu o peněžních tocích, je patrné, 
kolik peněz do podniku plyne z provozu, 
kolik bylo využito na obnovu a investice 
a kolik zbylo na platby v oblasti finanční. 
 Kladný převis peněz plynoucích z pro-
vozu nad výdaji spojenými s obnovou 

a investicemi tvoří tzv. volný peněžní 
tok, který je k dispozici podniku ke kry-
tí výdajů ve finanční oblasti. Součástí 
finančních výdajů jsou například úroky, 
splátka úvěrů, ale i výplata podílů vlast-
níků.  V praxi může nastat situace, že 
volný peněžní tok je záporný a podnik 
nemá peníze na financování základních 
potřeb. Pokud je tento nedostatek pře-
chodný, je možné to řešit půjčkou ve 
formě úvěrů. Pokud by stav, že podnik 
nemá peníze, byl trvalého charakteru 
a je to důsledek špatného hospodaření, 
je nutno přikročit k restrukturalizaci, či 
přesněji k revitalizaci, jak je umožňu-
je právní úprava. V prvním i druhém 
případě představuje volný peněžní tok 
tzv. ekonomický zisk, který představu-
je přírůstek hodnoty vlastníka plynoucí 
z podnikání a je základem pro vyjádření 
přidané hodnoty vlastníka a stanove-
ní výše, kterou lze z podnikání vyplatit, 
při zachování zásady, kterou vyžaduje 
zákon. 
 Tento ekonomický zisk, a tedy přidaná 
hodnota majitelů, pokud je kladná, indi-
kuje výši nově generovaných finančních 
zdrojů plynoucích do podniku z  pod-
nikání a v takovém případě tvrzení, že 
podnik nemá finance pro financování 
případných benefitů plynoucích z při-
pravované kolektivní smlouvy, není 
pravdivé.

Zaměstnavatel odmítá uzavření kolektivní smlouvy s odůvodněním, že firma nemá dostatek peněz na 
uhrazení benefitů a že přednostně je nutné investovat do rozvoje firmy, protože to garantuje práci. 
Jak je možné toto tvrzení ověřit a zjistit, zda zaměstnavatel má pravdu? P. S., Kolín

Dobu užitnosti vybave-
ní bytu, např. kuchyň-
skou linkou, řešila nyní 
již zrušená vyhláška 

č. 176/1993 Sb., a to v souvislosti s nájem-
ným za vybavení bytu. Toto vypočítávání 
doby užitnosti vybavení bytu ztratilo své 
opodstatnění, protože výše nájemného 
není určována právním předpisem, ale 
je věcí dohody mezi pronajímatelem 

a nájemcem. Ve výši nájemného je tedy 
zohledněna mimo jiné i vybavenost bytu.
 Jelikož ve vašem případě kuchyňská lin-
ka je vybavením bytu, proto v okamžiku, 
kdy je linka nefunkční, došlo k  jejímu 
přirozenému opotřebení běžným provo-
zem, máte právo obrátit se na pronají-
matele a žádat písemně o výměnu linky. 
Pokud pronajímat výměnu neprovede, 
můžete ho dopředu upozornit, že výmě-

nu kuchyňské linky provedete sama 
a poté budete požadovat náklady s tím 
spojené. Protože tyto náklady by měly 
být přiměřené, účelně vynaložené, což 
znamená, že nelze očekávat, že by vám 
pronajímatel uhradil nějaký luxus, dopo-
ručuji vám, abyste se na celém postupu 
výměny linky s pronajímatelem dohodla 
včetně toho, kolik vám na kuchyňskou 
linku přispěje.

Již 27 let bydlím v nájmu. Byt je od počátku jeho výstavby a uzavření nájemní smlouvy vybaven kuchyň-
skou linkou. Byla už v době mého nastěhování značně opotřebovaná, a tak jsem žádala o novou. Prona-
jímatel ji však nechce pořídit, prý si ji mám udělat sama a za své. Jak to tedy je? J. K., Poděbrady



Úvodem bych chtěl 
sdělit, že počet ZO 
OS KOVO jak v Pra-
ze, tak ve Středo-
českém kraji se 
nyní nesnižuje a že 
jsme zaznamena-
li zvýšený zájem 
o založení seskupe-

ní, a to hlavně ve Středočeském kraji.
 V současné době v nich evidujeme cca 
600 členů, přičemž ve dvou seskupeních 
je evidováno cca 200 členů. Tato sesku-
pení a zejména členové jejich výborů 
vyžadují časově náročná setkání se 
zaměstnanci RP, během nichž se „učí“ 
vyjednávat kolektivní smlouvu, vedení 
základní organizace a seznamují se se 
základním minimem zákoníku práce, 
neboť jsou vedeni k tomu, že by měli 
v budoucnu založit klasickou základní 
organizaci. 
 Některá seskupení vyžadují návště-
vu pracovníků RP minimálně jedenkrát 
v týdnu. 
 Hospodářka RP provedla předepsané 
kontroly hospodaření a při nich nezjisti-
la žádné závažné nedostatky. Mimo tyto 
kontroly pořádáme 2x ročně školení 
hospodářek ZO.

 A s čím se potýkají ZO spadající pod 
RP Praha a Středočeský kraj?
 V květnu 2017 jsme řešili stížnost čle-
na odborů z TPCA Kolín na zaměstna-
vatele, týkající se ukončení pracovního 
poměru výpovědí ze strany zaměstna-
vatele podle § 52 písm. e) zák. práce 
(pracovní poměr končí dnem 30. čer-
vna 2017). Další porušení zákoníku prá-
ce spatřuje stěžovatel v tom, že podle 
lékařského posudku, vydaného posky-
tovatelem pracovnělékařských služeb, 
byl od září 2016 do dubna 2017 uznán 
dočasně nezpůsobilým k výkonu stáva-
jící funkce. Zaměstnavatel jej nepřevedl 
na funkci odpovídající jeho zdravotní-
mu stavu, neboť tuto neměl k dispozi-
ci. Stěžovatel byl v domácím ošetření, 
ovšem bez poskytování nemocenských 
dávek, neboť mu dle jeho tvrzení skon-
čila podpůrčí doba.
 V dubnu 2017 vydal lékař zdravotní 
posudek, z něhož vyplývá, že stěžovatel 
pozbyl dlouhodobě zdravotní způsobi-
lost k výkonu stávající funkce.
 Stěžovatel má diagnostikovaný zánět 
šlach a loktů a dle jeho názoru se jedná 
o chorobu z povolání, neboť prý zaměst-

navatel neměl zpracovanou směrnici 
rotací a při výkonu funkce docházelo 
k přetěžování šlach. Na základě jeho stíž-
nosti je v současné době jeho zdravotní 
stav předmětem revize na klinice chorob 
z povolání v Praze. Nápravy se stěžova-
tel bude domáhat soudní cestou.
 Rovněž jsme zaznamenali z různých 
firem větší počet stížností týkajících se 
údajného šikanování zaměstnanců. Na 
setkáních s předsedy ZO z příslušných 
regionů se i proto zaměřujeme hlavně 
na školení ohledně šikanování zaměst-
nance, nařizování čerpání dovolené ze 
strany zaměstnavatele, nařizování přes-
časové práce zejména ve dnech pracov-
ního volna a práce ve svátek.
 V případě potřeby poskytujeme pora-
denskou činnost i přímo v objektu firmy.
 V roce 2016 jsme vás informova-
li o  tom, že u Okresního soudu v Jičíně 
probíhají dvě soudní řízení, týkající se 
zaplacení náhrady mzdy za čerpání jed-
noho dne nařízené dovolené, a to ve dni 
státem uznaného svátku. 
 Jeden zaměstnanec pracující v nepře-
tržitém provozu měl na den svátku 
vypsanou pracovní směnu. Požádal nad-
řízeného o poskytnutí volna na tento 
den, a ten mu nařídil čerpání dovolené.  
 Odboráři s tímto postupem nesou-
hlasili s poukazem na ust. § 217 odst. 2 
zákoníku práce a rozhodli se řešit situaci 
soudním řízením. 
 Spor není dosud skončený a další 
jednání je nařízeno na 24. srpna 2017. 
O  výsledku sporu vás budeme infor-
movat. 
 V rámci stálých aktivit regionálního 
pracoviště, mezi něž patří i provádění 
kontrol BOZP v organizacích OS KOVO 
regionu Praha a Středočeský kraj, pro-
vedl specialista BOZP předepsaný počet 
kontrol u  určených zaměstnavatelských 
subjektů v dohodě s příslušnou ZO OS 
KOVO. 
 Převážná většina kontrolních akcí byla 
provedena v rámci zpracovaného plánu 
kontrol BOZP na r. 2017, který byl pře-
dem projednán na konferencích přísluš-
ných KS.
 Ze strany zaměstnavatelů nebyly při 
organizaci a provádění kontrol BOZP 
zaznamenány žádné negativní či odmíta-
vé postoje. V řadě případů jsou kontroly 
BOZP přijímány jako podnět ke zkvalitně-
ní podmínek BOZP v prověřované firmě. 
Specialista při prováděných kontrolách 
nezaznamenal žádné větší nedostatky.

 Nedílnou součástí aktivit regionál-
ního pracoviště v oblasti BOZP byla 
i poradenská a metodická pomoc 
základním organizacím nebo jednot-
livým členům. Nejčastější dotazy se 
týkaly především zajištění podmínek 
ochrany zdraví při práci. Zejména se jed-
nalo o oblast mikroklimatických podmí-
nek při práci v teple (v letních vedrech), 
prostorových požadavků na pracoviště, 
vybavení sanitárních zařízení a podmí-
nek při práci v riziku hluku apod. 
 Tak jak tomu bylo doposud, RP posky-
tuje nadále i značné množství právních 
porad mimo oblast pracovního práva.  
Jde např. o dotazy ohledně možnos-
ti zvýšení výživného na nezletilé děti, 
postupu u rozvodového řízení, dědické-
ho řízení atd. Osobní život mnoha jed-
notlivců rovněž ovlivňuje malá znalost 
základních ekonomických a finančních 
pravidel, s čímž souvisí značné množství 
dotazů ve věci exekučního řízení.
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Co je nového u kováků v srdci Čech
Okénko do regionu | PhDr. Milan Fiala, vedoucí RP pro Prahu a Středočeský kraj 

Regionální pracoviště Odborového svazu KOVO 
pro Prahu a Středočeský kraj najdete na adrese: 
náměstí W. Churchilla 2, 130 00 Praha 3 - Žižkov
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Zaměstnavatelé v České republice bijí 
na poplach. Češi prý nechtějí pracovat. 
Alespoň ne za mzdy, které jim nabíze-
jí. Proto jsou údajně nuceni poohlížet 
se po levnější pracovní síle, především 
z Ukrajiny. Česká vláda se jim v posled-
ních měsících snaží vyjít vstříc. Schválila 
zjednodušení formalit při vyřizování pra-
covních povolení pro uchazeče z Ukraji-
ny. Potěšila tím firmy, které prý marně 
shánějí zaměstnance, hlavně na nízko 
a středně kvalifikované pozice. 

 Otázkou je, zda ČR takové zahraniční 
pracovníky v takovém množství sku-
tečně potřebuje. Odbory říkají, že niko-
li, a poukazují na to, že problém není 
v lenosti Čechů, ale v platech, za které se 
těžko uživí jedinec, natož rodina.

Víza si přivážejí z Polska
Vzrušenou debatu ohledně zaměstná-
vání cizinců na hraně zákona u nás navíc 
přiživila kauza internetového obchodu 
Rohlik.cz. Razie v jeho skladech totiž 
nedávno ukázala na praxi, kdy tuzem-
ské firmy dávají práci migrantům, kteří 
mají schengenská víza z Polska. České 
podmínky jsou nastaveny tak přísně, 
že podnikatelé, kterým chybí lidé, jdou 
oklikou. Polsko podle Asociace pracov-
ních agentur vydalo za uplynulé dva 
roky téměř milion schengenských víz. 
Díky nim mohou třeba Ukrajinci pobývat 
na území EU dva roky. Často ale v zemi 
zůstanou déle. 

Příčinou jsou mzdy na hranici přežití
Oficiální statistiky uvádějí, že v součas-
né době je v Česku 140 tisíc volných 
pracovních míst pro středně a málo 
kvalifikované pracovníky. I když je na 
úřadech práce registrováno kolem tří 
set tisíc uchazečů o práci, firmy volné 
pozice nemohou obsadit. O pomoc tak 
prosí i firma RD Rýmařov, která  je jed-
ním z  největších výrobců montovaných 

rodinných domů v Evropě. Její tradi-
ce sahá až do roku 1969. Pro mediální 
portál Euro.cz vedení podniku sdělilo, 
že zoufale shání zaměstnance a že není 
nikoho, kdo by jí v tomto odlehlém kou-
tě Moravskoslezského kraje pomohl. 
A podobně jako v  Rýmařově prý má 
vypadat situace mnoha dalších firem 
v ČR. Mnohé společnosti hrozí dokonce 
snížením výroby. Každá mince má však 
dvě strany. 
 Zatímco kupříkladu RD Rýmařov bije 

na poplach, mno-
zí z jejich bývalých 
zaměstnanců se pří-
stupu Čechů vůbec 
nediví. „Pracoval jsem 
ve firmě zhruba rok. 
Bydlím přímo v Rýma-
řově. Bral jsem něco 
okolo dvanácti tisíc 
čistého. Sedm jsem 
dal za nájem, dva 
tisíce za splátku vozu 
a  zbytek jsem jen 
mohl protočit v  jíd-
le. Snažil jsem se ze 
všech sil i něco ušet-
řit, ale marně,“ sdělil 

redakci Kováku Josef R., který si nepřál 
být jmenován (redakce Kováku má jeho 
celé jméno k dispozici). 

Jak to celé vidí odbory
„Česká republika má kolem 300 tisíc 
nezaměstnaných. To je pravda. Dál se 
uvádí, že máme 140 tisíc volných pracov-
ních míst pro středně a málo kvalifiko-
vané pracovníky. To je polopravda, která 

bývá horší než lež! Takzvaná volná pra-
covní místa jsou nabízena za tak haneb-
ných mzdových a pracovních podmínek, 

že je nedůstojné, aby 
za ně český zaměstna-
nec pracoval. Za pocti-
vou práci je nabízena 
mzda, která nepokry-
je základní životní 
potřeby zaměstnan-
ce. Takto pracující lidé 
jsou potom označova-
ní jako ‚pracující chu-

doba‘. A z práce si potom musí chodit 
pro sociální dávky. Zaměstnavatelé chtě-
jí vytvářet zisk a maximalizovat jej nikoliv 
svou schopností podnikat, ale výhradně 
tím, že budou šetřit mzdové náklady na 
zaměstnance. Volání po zahraničních 
zaměstnancích jen završuje jejich tou-
hu zaměstnávat na území ČR občany 
třetích zemí, kteří ve své zemi pracují za 
ještě nižší mzdy, než jsou v ČR, a chtě-
jí tímto způsobem snižovat a udržovat 
nízkou cenu práce v ČR,“ řekl k tématu 
předseda OS KOVO Jaroslav Souček.  
 Přísun nekvalifikovaných cizinců by 
podle názoru odborů prospěl pouze 
zaměstnavatelům, kteří by mohli pokra-
čovat v politice levné práce, a to české 
ekonomice, českému průmyslu a čes-
kým zaměstnancům nijak neprospě-
je. Cena i kvalifikované české práce je 
v porovnání s jinými vyspělými zeměmi 
EU extrémně nízká a zaměstnavatelé se 
ji snaží ještě srazit. Odbory to rozhodně 
odmítají akceptovat.  

(as) Foto: autorka a Práce.cz

Čeští zaměstnanci příliv levných Ukrajinců odmítají

Detail nabídky práce RD Rýmařov. Nástupní plat dělníka činí 15 500 Kč. 
V čistém si zaměstnanec na této pozici domů odnese něco málo přes 
12 tisíc korun.

Nejčastěji jsou Ukrajinci 
zaměstnaní na stavbách 



Předseda ZO Unie profesionálních zpě-
váků Jakub Hrubý k celé situaci řekl: 
„Pokud nepřistoupí na naše podmínky, 
jsme připraveni jít do ostré 
stávky.“ Zhruba šedesátce 
sboristů opery ND vadí neús-
pěšné kolektivní vyjednávání, 
nerovné pracovní podmínky 
a také to, že s nimi ředitel Jan 
Burian nekomunikuje ohledně 
koncepce Národního divadla. 
Sám Burian stávkovou poho-
tovost považuje za útok na 
vlastní osobu a  nechápe prý 
její důvody.
 Problémem je velký počet 
výkonů v  měsíci. „Členové orchestru 
mají smluvně stanoveno, že za měsíc 
podají maximálně dvacet dva výkonů. 
Sboristé však mají zakotvený pouze 
počet představení, konkrétně osmnáct. 

Stává se, že máme osmnáct představe-
ní a k tomu třeba dvacet zkoušek, to je 
třicet osm výkonů měsíčně. Požadujeme 

proto, aby se počet výkonů za 
měsíc stanovil na třicet,“ nastí-
nil jeden z hlavních problémů 
Jiří Hrubý. Druhým důvodem 
nespokojenosti je neprojed-
nání koncepce Národního 
divadla, kterou ředitel před-
kládal ministerstvu kultury 
31.  března, s  odborovými or-
ganizacemi. 
  „Všichni předchozí ředitelé 
zásadní dokumenty s odbo-
rovými organizacemi projed-

návali. Je také důležité připomenout, že 
když v roce 2013 pan Burian nastupoval, 
stalo se tak bez řádného výběrového 
řízení. Je to historicky první ředitel, kte-
rý řídí divadlo bez koncepce schválené 

zřizovatelem. Nikdy nic s nikým nekon-
zultoval,“ vysvětluje sborista.
 Účastníky stávkové pohotovosti 
k  začátku července podpořily mnohé 
odborové organizace včetně OS KOVO, 
ČMKOS a dalších 18 odborových orga-
nizací a svazů z celé České republi-
ky. „Unie je nadále nucena setrvat ve 
stávkové pohotovosti, neboť jednání 
s  vedením nedospělo k dohodě, která 
by směřovala k odstranění dlouhodobě 
přetrvávající diskriminace zaměstnan-
ců a nerovných pracovních podmínek,“ 
vysvětlil Jakub Hrubý.  Stávková poho-
tovost se prodlužuje do doby ukončení 
řízení před zprostředkovatelem. Pokud 
ani poté nebude požadavkům vyhově-
no, přejdou členové sboru do stávky. Jak 
si Národní divadlo poradí s absencí 60 
členů, zatím není jasné.
 (as)
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V Národním divadle jde do tuhého
Základní organizace Unie profesionálních zpěváků Národního divadla vyhlásila 8. čer-
vna stávkovou pohotovost. Ta měla skončit 20. června. Vše je ale jinak. Vedení divadla 
odmítlo přistoupit na podmínky nespokojených členů souboru. Stávková pohotovost 
tedy pokračuje i nadále. 

Předseda ZO Unie 
profesionálních 
zpěváků v ND Jakub 
Hrubý je ochoten přejít 
i do ostré stávky 

Kováci se setkali na vodě i na kolech
Na konci června se opět uskutečnilo 
setkání mladých kováků ústeckého re-
gionu. Tentokrát si společně sjeli řeku 
Ohři z města Lokte. Akce se zúčastnilo 
16 kováků a 4 kováci junioři. Na setká-
ní zavítal i zástupce volebního obvo-
du Chomutov–Louny–Most v Radě 
OS KOVO kolega Ladislav Zinek, který 
zúčastněným předal dárkové předměty 
OS KOVO a krátce je seznámil s aktuál-
ními informacemi z našeho odborové-
ho svazu. 
 První den proběhlo vše přesně po-
dle přání účastníků. Počasí se vydaři-
lo a báječnou zábavu nemělo co zka-
zit. Bohužel druhý den nepřálo počasí 
a nepříjemný déšť ztížil boj s vodním ži-
vlem. Přesto všichni vodáci dojeli úspěš-
ně do cíle.

 „Po skončení celého dvoudenní-
ho sjezdu řeky Ohře byl prezentován 
nápad, že další akce by se mohly konat 
společně s kováky z dalších regionů, kde 
se obdobným aktivitám mladí kováci 
také věnují. Například sjíždění Vltavy 
v českobudějovickém regionu. Společné 
pokoření další divoké řeky by určitě stá-
lo za to,“ doplnil ke své zprávě z vodác-
kého setkání vedoucí RP OS KOVO Ústí 
nad Labem Radek Zákon.
 Za necelý týden po sjíždění Ohře sed-
li jiní kováci na kola. První červencový 
víkend totiž patřil již druhému Miner-
váckému cyklotoulání, tedy vyjížďce na 
kolech pro zaměstnance podniku Miner-
vy Boskovice a jejich přátele. Přes šede-
sát jezdců se vydalo zdolat trať dlouhou 
35 kilometrů v okolí Boskovic. Hned na 
začátku čekalo na účastníky 300 výš-
kových metrů, které bylo nutno zdolat. 
Jelo se lesem, po poli i po silnici. Závě-
rečný sjezd do Boskovic byl odměnou 
za všechny ty nastoupané metry. Přes 
najeté kilometry navíc, pád i defekty, se 
všichni sešli v cíli a při závěrečném pose-
zení panovala dobrá nálada. „Myslím, že 
většina z nás se sejde na startu příštího 
ročníku a přivítáme další nové tváře, 
které naláká naše vyprávění. Poděko-
vání patří nejenom organizátorům OS 

KOVO Minerva Boskovice, ale také mís-
topředsedovi OS KOVO Tomáši Valáško-
vi a vedení podniku Minerva Boskovice 
za věnování drobných upomínkových 
reklamních předmětů pro všechny 
účastníky cyklovýletu,“ komentoval cyk-
listický výlet Karel Kleveta, předseda OS 
KOVO Minerva Boskovice.  (red)

Foto: Karel Kleveta a Radek Zákon

I společný snímek účastníků Minerváckého cyklotoulání 
dokumentuje dobou náladu, která na něm panovala

Společný snímek kováků, kteří se na člunech vydali 
na vlny Ohře

Dobrou náladu kováckým vodákům a jejich 
dorostu nepokazilo ani špatné počasí během 
druhého dne sjíždění Ohře



Potěšení 
každý den
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Správné znění tajenky z čísla 11: Kovačky a kováci se připravují na sjezd svého svazu. Správně luštila a potřebné štěstí při 
losování měla Petra Bukovská z Prahy. Blahopřejeme! Dostane výhru od vydavatelství Enigma, které připravuje naši křížovku. Je také 
vydavatelem časopisu Křížovky pro každého (další čísla vycházejí 1., 15. a 29. srpna). Na tajenku z tohoto čísla čekáme do 9. srpna 2017 
na doručovací adrese redakce nebo na e-mailu: novakova.miloslava@cmkos.cz.


