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Předseda OS KOVO J. Souček 
k chystané novele zákoníku práce: 

pokračování na str. 4

6 Slevové portály
Co vše nám hrozí při jejich 

využívání   9 Členské příspěvky
Kde  nesplnili svoji povinnost 

vůči svazu     7 Zdraví
Pobyt v zahraničí a zdravotní 

pojištění      

Soutěž pro nové členy měla 1364 účastníků
8 Relax

Vyhrajte s námi jeden den 

koupání v Bibione 

Předseda OS KOVO Jaroslav Souček 
vyjádřil na nedávném 4. sněmu Čes-
komoravské konfederace odboro-

Za naše požadavky budeme bojovat dál
(„Devatero“ naleznete na Intranetu OS KOVO > záložka Doku-
menty > záložka Legislativa.) Co se zatím podařilo z požadav-
ků svazu do připravované novely prosadit, na to jsme se 
zeptali předsedy OS KOVO. 

„Z našich požadavků, a nejen z našich, se zatím nepodaři-
lo prosadit podstatné věci,“ sdělil nám J. Souček. „Pokud se 
si tu ace v dalším procesu nezmění, půjde o problém pro 
všechny zaměstnance v České republice. Vyhlídky na zlepšo-
vání jejich života zmizí na kdovíjak dlouho.“

vých svazů (ČMKOS) zklamání nad stavem prací na koncepční 
novele zákoníku práce. Důležitá norma, ovlivňující význam-
ně postavení zaměstnanců, je připravována nejen právními 
odborníky, její obsah se rodí i v diskusích na tripartitě. Svaz 
na základě poznatků z praxe vytvořil takzvané „Devatero ak-
tuálních požadavků OS KOVO na legislativní změny“, které 
by chtěl prosadit. Z devíti bodů se šest týká zákoníku práce. 

Všemi očekávaný okamžik 
nastal v pátek 3. června. Do 
ústředí OS KOVO v Praze se 
dostavila Darina Petrlíková, 
vedoucí pražské pobočky 
CK KOVOTOUR. Zastupovala 
cestovní kancelář, která vě-
novala cenu pro vítěze sou-
těže pro nové členy našeho 
svazu: zájezd k Jaderskému 
moři v Černé Hoře pro dvě 
osoby, do letoviska podle 
vlastního výběru v hodnotě 
až do 20 000 korun. 

Dialog na rovinu prospívá všem

V Horní Lomné se 7. června 2016 uskutečnila výroční 
konference ZO OS KOVO Strojírny a stavby Třinec. Ko-
nala se zhruba rok po mítinku v třineckém Dělnickém 
domě, který odboráři 29. 6. 2015 svolali zejména na 
protest proti mzdovým podmínkám ve firmě. Odborář-
skou petici na něm podepsalo více než 600 lidí a uká-
zali tak, že nejsou ovce, které si nechají vše líbit. Nyní 
odboráři vrcholný management podniku pozvali na 
veřejnou část své konference. Během setkání panovala 
atmosféra, která potvrdila, že nejenom 
časy se mění. více

strana 3
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Změnu vztahů ve firmě potvrdila i vystoupení zástupců 
zaměstnavatele na odborářské konferenci

Výhra – zájezd pro dva k moři – putuje do OEZ Letohrad
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Odešel navždy 
Dne 23. 5. 2016 jsme se v budově brněnského kre-
matoria naposledy rozloučili s naším kolegou Mar-
tinem Červinkou, místopředsedou ZO OS KOVO 
Královopolská, a.s. Odešel nečekaně uprostřed roz-
dělané práce 15. 5. ve věku 37 let. Nejenom z pozice 
své funkce v odborech byl Martin Červinka rozhod-
nut pomáhat ostatním zaměstnancům společnosti 
a také to obětavě a s jemu vlastním plným nasazením 
činil. Aby mohl pomáhat co nejúčinněji, neustále se 
vzdělával. Ještě krátce před svou smrtí se zúčastnil 
prvního cyklu pilotního ročníku odborové akademie.
Martine, budeš nám všem chybět jako člověk, kolega a kamarád.
Za ZO OS KOVO Královopolská, a.s., Aleš Richter, předseda

Zdokonalovali se v mediální komunikaci
Čím se odborová organizace prezentuje navenek a podle čeho bude 
v podniku hodnocena? Jaké jsou hlavní problémy vztahů s médii 
a jak je zvládnout? Těmito i dalšími stránkami mediální komunikace 
se zabývali členové OS KOVO na vzdělávacím kurzu o Public Relati-
ons, který se konal 6. 6. – 8. 6. 2016 ve Zvíkově. Kurzy, zabývající se 
komunikací, tvoří součást vzdělávacích aktivit svazu. Poslední místa 
v tomto roce si můžete rezervovat například na kurz K 15 – Využití 
Facebooku a sociálních sítí. Jeho součástí bude i práce s fotogra-

fiemi a tvorba fotoreportáží pro 
použití v odborové praxi. Kurz se 
koná v Jiřicích u Humpolce. Termín: 
19. 9. – 21. 9. 2016. Účast si re-
zervujte u Mgr. Jiřího Šuráně; tel. 
736521754; www.oskovo.cz; suran.
jiri@cmkos.cz. Katalog vzděláva-
cích akcí OS KOVO pro rok 2016 
je k dispozici na domovské  stránce 
webu svazu www.oskovo.cz.      (ev)

Blahopřál i předseda
Podpisem podnikové kolektivní smlouvy bylo 23. 5. úspěšně ukončeno 
kolektivní vyjednávání mezi ZO OS KOVO Dräger a zaměstnavatelem 
Dräger Medical, s. r. o. ZO OS KOVO Dräger je datem svého vzniku 
(13. 11. 2015) nejmladší organizací v rámci krajského sdružení Vysoči-
na a při vyjednávání PKS jí pomáhali specialisté z RP OS KOVO v Jihlavě.  
Kromě vymezení vzájemných vztahů v oblasti informování, projed-
návání a spolurozhodování byly dohodnuty i některé nadstandard-
ní benefity. K nim patří např. 1 týden dovolené nad rámec ZP, 6 dní 
zdravotního volna (tzv. „sick days“), pravidelný 3% růst mezd, zvýšené 
odstupné v případě ukončení pracovního poměru výpovědí z organi-
začních důvodů a úhrada nákladů na rekvalifikaci v případě hromad-
ného propouštění. Bylo rovněž vyjednáno srážení členských příspěv-
ků zaměstnavatelem, částečné uvolnění předsedy ZO a vyšší rozsah 
uvolnění zástupců ZO na školení organizovaná OS KOVO. Kolektivní 
smlouva, ke které vyjednavačům za OS KOVO poblahopřál i předseda 
svazu Jaroslav Souček, je platná od 1. května 2016 do 31. 12. 2017. 
Z 55 zaměstnanců společnosti Dräger v Čestlicích je 50 v OS KOVO.       

Řidičům autobusů už došla trpělivost
Předsednictvo Odborového svazu dopravy na mimořádném jednání 
1. 6. rozhodlo o konání stávky řidičů autobusové dopravy, zajišťujících 
dopravní obslužnost v závazku veřejné služby. K tomuto kroku bylo 
podle svého prohlášení donuceno více než šestiměsíčními neúspěš-
nými jednáními na všech úrovních od vyhlášení stávkové pohotovosti 
dne 23. 11. 2015.  I proto OSD vyzval vládu, samosprávy a všechny zú-

Soutěžit o tuto báječnou cenu mohli 
noví členové OS KOVO, kteří do svazu 
vstoupili v době od 1. ledna do 30. dub-
na 2016 a  jejichž údaje byly organizá-
torům doručeny do 31. května. Celkem 
tak bylo přihlášeno 1 364 soutěžících 
z  52  základních organizací a uskupení 
členů OS KOVO.
 Lístky s jejich jmény a dalšími kon-
taktními údaji byly vloženy do papírové 
krabice s otvorem pro ruku losující Da-
riny Petrlíkové. Její ruka také následně 
zmizela v  této losovací urně a po chvíli 
jeden z  lístků vytáhla a předala místo-
předsedovi OS KOVO Tomáši Valáškovi. 
Ten pak nahlas čte jméno vítěze:  Pavel 
Kalous ze ZO OS KOVO OEZ Letohrad, 
s.r.o. Z  elektrotechnického podniku se 
zhruba 1 700 zaměstnanci, kolem jede-
nácti set z nich je v současné době v od-
borech. Jak nám řekl předseda tamní ZO 
Ladislav Maixner, Pavel Kalous je jedním 
z 214 nových členů, kteří její řady posílili 
do konce letošního dubna. 

  A co samotná nová 
posila a nyní i vítěz 
soutěže Pavel Kalous? 
Je mu 42  let. V  OEZ 
pracuje od roku 2009. 
Byl to jeho druhý pří-
chod do podniku, kde 
v  montážích začínal 
už v roce 1996. Jenže 

v  době ekonomických potíží byl pro-
puštěn. Nyní je jeho pracovištěm gal-
vanovna. 
 Jak se vítěz cítí? „Ještě stále vydýchá-
vám výhru. Nečekal jsem to. Měl jsem 
na dovolenou úplně jiné plány, teď je 
musím měnit a poupravit.  Ale je to ve-
selá činnost.“ 
  Už si vybral, kam pojede a s kým?  „Dí-
val jsem se do katalogu Kovotour, líbí se 
mi tam spousta věcí. Jet bych chtěl kon-
cem srpna. Asi se poradím s cestovní 
kanceláří. Přítelkyni nemám, takže taky 
ještě přemýšlím, jestli pojedu sám nebo 
někoho přiberu.“

 Na otázku, co ho letos v lednu přivedlo 
do OS KOVO, odpovídá:
 „Přivedl mě do nich pan Ladislav Maix-
ner. Obchází totiž neustále celý závod 
a  informuje o tom, co udělaly odbo-
ry pro zaměstnance. Protože už jsem 
sám přišel do určitých let, něco už zažil, 
a  myslím si proto, že odbory v závodě 
by měly být co nejsilnější, tak jsem mu 
chtěl vyjádřit svoji podporu a podal jsem 
si přihlášku. Chtěl jsem posílit odbory, 
protože si myslím, že jsou pro zaměst-
nance přínosem. Ať už jde o platové 
podmínky a různé benefity nebo třeba 
právní pomoc. Je to prostě spousta věcí, 
které člověk hned nedocení, ale teprve 
v situaci, kdy musí něco řešit a potřebuje 
pomoc. Sám toho člověk moc nezmůže, 
takže čím silnější odbory budou, tím líp.“
 Shrnuto: Soutěž pro nové členy OS 
KOVO se stala dalším důkazem, že tam, 
kde odbory mají výsledky a hlavně umějí 
lidi aktivně oslovit, tam se o svoji budouc-
nost nemusejí obávat.

pokračování ze str. 1

(text a foto: fav)

Zákoník práce: návrhy odborů zatím neprošly
Novela zákoníku práce půjde do dalšího legislativního procesu 
ve stávající podobě. Na tiskové konferenci po jednání tripartity 
to počátkem minulého týdne sdělili mj. ministryně práce 
a sociálních věcí Michaela Marksová a prezident Svazu průmyslu 
a dopravy Jaroslav Hanák. Předseda Českomoravské konfederace 
odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula uvedl, že odbory 
budou sice respektovat legislativní proces, ale nadále se budou 
v dalším jednání snažit prosadit  své  návrhy. Odbory prosazují 
například uzákonění pětitýdenní dovolené, zrušení karenční doby, 
tedy neproplácení nemocenské v  prvních třech dnech nemoci, 
zvýšení odstupného či vyšší odměny za pracovní pohotovost 
o nedělích a  svátcích. Podle Marksové tyto změny v  novele 
nejsou. Ministerstvo práce a sociálních věcí dostalo k novele na 
600 výhrad od různých subjektů.                                                         (red)

Kováci se učili na kurzu ve Zvíkově zvládat 
různé stránky mediální komunikace 

častněné, aby období měsíců června a července využili k intenzivním 
jednáním o vyřešení sporu a předešli vážnému sociálnímu konfliktu.  
Pokud jednání, která mají zlepšit tíživou situaci 11 000 řidičů, zajišťu-
jících dopravní obslužnost v obcích a krajích, budou i pak neúspěš-
ná, bude termín a rozsah stávky vyhlášen 3 dny před jejím konáním.  
Předseda OSD  Luboš Pomajbík v této souvislosti cestující veřejnost 
požádal o pochopení dopadů případných protestů a zdůraznil, že 
vzhledem k stávající špatné personální situaci jde rovněž o zajištění 
její bezpečnosti a o budoucnost veřejné dopravy jako takové.        (fav)

(red)
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V Horní Lomné se 7. června konala vý-
roční konference odborářů ze ZO OS 
KOVO Strojírny a stavby (SaS) Třinec. 
Z akciové společnosti, která do světa 
strojírenství vstoupila v roce 2013. Vznik-
la sloučením dvou dceřiných společnos-
tí, Třineckých železáren D5 a.s. a Strojír-
ny Třinec, a.s., s výrobní tradicí od roku 
1885. Dnes směřuje svou činnost přede-
vším do oblasti výroby pro strojírenský, 
hutní a energetický průmysl. Velká část 
produkce reaguje na potřeby mateřské 
společnosti Třinecké železárny, a.s.
 Právě rozdíly v odměňování zaměst-
nanců v mateřské společnosti a u její 
dcery, nízké platy daleko pod úrovní 
krajského průměru a další problémy 
vyvolaly loni bouři. Vedla až k veřejné-
mu mítinku, který odboráři svolali do 
Dělnického domu v Třinci. Přišly stovky 
lidí, kteří svými podpisy stvrdili, že pod-
porují jejich požadavky a jsou připraveni 
i k dalším protestům.
 Pohledy na věc jsou dodnes různé, 
byť se vztahy změnily k lepšímu. V kaž-
dém případě mítink přinesl určitý zlom 
v dialogu mezi odbory a zaměstnava-
telem. Začalo se jednat s vědomím, že 
i zaměstnanci jsou schopni za svými po-
žadavky jít. 
 Hovořilo se o nich samozřejmě i na 
výroční konferenci 7. 6., kam se sjeli zá-
stupci zhruba 500 odborářů v podniku. 
Předseda ZO Bronislav Kubiczek hodno-
tí: „Stěžejním požadavkem z mítinku byl 
růst mezd. Nám šlo o to, aby se udržel 
sociální smír a nemělo to negativní do-
pady na zaměstnanost.  Dosáhnout prů-
měrného výdělku Moravskoslezského 
kraje jsme mohli už v roce 2015, ale to 
by znamenalo navýšit průměrný výdě-
lek zhruba o 3 až 3,5 tisíce korun, což by 
velmi zvedlo náklady. Zaměstnavatel by 
to nedokázal řešit okamžitým zvýšením 
hodinových sazeb u mateřského podni-
ku a získáním jiných rentabilních zaká-
zek. Šlo by se do úspor a ty by se týkaly 
lidského faktoru. A to by nebylo dobře, 
doplatili by na to zaměstnanci, co jsou 

na tom nejhůře. Tak jsme se domluvili, 
že to rozložíme na tři roky, abychom se 
v roce 2018 dostali na slibovanou úro-
veň. Také jsme dohodli, že se budeme 
vzájemně upozorňovat a informovat, 
kde jsou nějaké rezervy. Když totiž něco 
chceme, tak tomu také musíme něco 
dát. Nemůžeme po firmě jen chtít. Mu-
síme také zvyšovat produktivitu práce, 
snažit se využívat rezervy.“
 I o nich se na konferenci hovoří. Zvlášť 
když na její veřejnou část přicházejí hos-
té – ředitel společnosti a předseda jejího 
představenstva Ing. Miroslav Kovářík se 
svým týmem. Ředitel se ve svém vystou-
pení soustřeďuje na to, čeho podnik do-
sáhl a co ho čeká. Je to otevřené a věc-
né. Po něm jsou zástupci managementu 
konfrontováni s řadou otázek. Týkají se 
hospodářského výsledku, navyšování 
hodinových sazeb u zakázek z mateřské-
ho podniku, účasti podniku v různých 
výběrových řízeních i akcí pro zaměst-
nance. Zodpovězeny jsou všechny. I ty, 
kde se řešení teprve hledá… 
 Předseda Kubiczek je spokojen: 
„Určitě jsme se posunuli kupředu jak 
v rámci firemní kultury, tak v rámci 
dosažení a  vedení dialogu. Ten tu teď 
funguje a za to jsem skutečně rád. 
Některé věci, které zazněly na mítinku, 
si můžeme tedy takzvaně odfajfkovat. 
Ovšem do roku 2018 máme stále ještě 
spoustu práce. Tam bych viděl prostor 
na další společná jednání.“
 Situace se skutečně změnila k lepšímu. 
Natolik, že mnozí lidé přestali vnímat sou-
vislosti. Když bylo zle, běželi za odboráři, 
když věci díky odborům začaly fungovat 
a mnohdy jdou nad rámec obvyklého, 
berou to za samozřejmost. Samozřej-
mostí je tak i jinde nebývalý nárůst mezd 
o 9 % … Chvilku asi potrvá, než pochopí 
význam odborů. Ze zhruba 1 400 zaměst-
nanců podniku je v odborech jen o něco 
víc než třetina tohoto počtu.
 Ředitele Kováříka mítink před rokem 
zaskočil. Dodnes tvrdí, že problémy se 
měly řešit jinak. Ovšem jak dodává, žijeme 

v jedné firmě a musíme 
se umět domluvit. Proto 
chce za minulostí tlustou 
čáru a soustředit se na budoucnost. 

  Jak vidíte dialog s odbory dnes? 
„Scházíme se na dohadovacích komi-
sích, v jednotlivých výborech a odbory 
mají také logicky zástupce v dozorčí radě 
SaS. Myslím, že jste si mohl všimnout, že 
teď komunikujeme absolutně v pohodě.  
Odboráři mají svoje požadavky, což chá-
pu, ale oni zase musejí vnímat ty moje, 
to znamená zvýšit produktivitu a pomo-
ci na nákladové stránce.“

  Mohou tedy odbory řediteli podniku 
v  něčem i pomáhat?

„Myslím, že když si něco dohodneme, 
tak by to mělo být ve stylu win-win, tedy 
výhrou pro oba. Já to musím obhájit 
před dozorčí radou svým šéfům a oni 
to musí vysvětlit členské základně. Vý-
hrou je už samotný normální dialog.“ 

  Ten je tedy žádoucí?
„To je snad jasné, jinak bych tady přece 
ani nebyl.“

V dialogu v třineckých SaS jde o to, do-
sáhnout v roce 2018 průměrné mzdy 
v Moravskoslezském kraji. Jen to je cesta, 
jak zamezit odchodům kvalifikovaných 
zaměstnanců, stabilizovat firmu a zajistit 
kvalitu výroby. A o to, jak potvrdila i vy-
stoupení na konferenci, jde všem.
                                                 Text a foto: fav

pokračování ze str. 1

Rovný dialog je přínosem pro všechny

Předseda ZO Kubiczek (vlevo) a ředitel Kovářík si 
symbolicky potřásli rukou i před Kovákem

 Během protestního mítinku, který ukázal sílu a odhodlání 
odborů, Dělnický dům v Třinci loni doslova praskal ve švech…
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dokončení ze str. 1

  V čem je příčina, tripartita přece již 
o požadavcích odborů jedná poměrně 
dlouho?

Vláda pod vedením ČSSD deklaruje 
ochotu s námi jednat snad nejvíce ze 
všech, které zde doposud byly. Avšak 
idea vládních představitelů, že do při-
pravovaného zákoníku práce budou 
vtělena pouze opatření, na kterých se 
dohodnou všichni partneři tripartity, 
prakticky znamená, že se neprosadí nic 
podstatného, protože zástupci zaměst-
navatelů se na mnoha záležitostech 
pro stě dohodnout nechtějí, přestože 
oficiálně deklarují ochotu intenzivně 
jednat. Nejsilnější strana současné vlád-
ní koalice ČSSD by se měla jednoznač-
ně postavit za zájmy zaměstnanců, což 
nečiní. Z mého pohledu je prostě slabá 
a přes vyhlašovanou snahu nechává ve 
skutečnosti věcem volný průběh.

  V čem spatřujete příčiny tak negativní-
ho postoje zástupců zaměstnavatelů?

Základní organizace Odborového svazu 
KOVO působí v naprosté většině přípa-
dů v soukromé sféře, většina firem je 
v  zahraničních rukou. Zkušenosti říkají, 
že existuje naprostá ekonomická pod-
řízenost našich firem jejich mateřským 
společnostem v západní Evropě i v dal-
ších zemích světa. Chtějí maximální fle-
xibilitu, ale nechtějí ji zaplatit. Dokonce 
máme informace, že v mateřských spo-
lečnostech hlídají výšku mzdových ná-
kladů v dceřiných společnostech u nás 
a ve východní Evropě, a pokud by měla 
překročit 40 procent mzdových nákladů 
mateřské společnosti, budou uvažo-
vat o přesunu do jiného světového re-
gionu. Neboli nám říkají, že doživotně 
a  po několik generací budeme druhou 
garniturou Evropské unie. Nutí vedení 
dceřiných společností (většinou česká), 
aby se pokusila změnit pracovněprávní 
předpisy ve prospěch zaměstnavatelů. 
V minulosti se jim to úspěšně podařilo, 
když se například vrátila do zákona zpět 
možnost řetězení pracovních poměrů 
na dobu určitou. Máme i poznatky, jak je 
zákoník práce zneužíván v praxi.

  Mohl byste jmenovat příklady? 

Narážíme třeba na praxi, kdy na úrov-
ni firmy vznikne odborová organizace, 
složená z manažerů podřízených přímo 
řediteli. Organizace vznikla s jediným 
cílem – znemožnit uzavření kolektivní 
smlouvy. Neexistuje argument, kterým 
byste náměstky s více než stotisícovými 
platy přiměli, aby byli ochotni s odbo-
rovou organizací spolupracovat při pří-
pravě kolektivní smlouvy. Zákon takové 

„dvojvládí“ neřeší, neexistuje povinnost 
uzavřít v případě nedohody smlouvu 
s  největší odborovou organizací. Do-
chází k účinnému blokování kolektiv-
ních smluv. V tomto případě však máme 
škodnou i ve vlastních odborových řa-
dách. Předseda ASO Bohumír Dufek, je-
hož základní organizace jsou ve firmách 
zpravidla menší než majoritní odborová 
organizace některého jiného odboro-
vého svazu, prohlásil na jednání národ-
ní tripartity, že pokud by do novely ZP 
byla zařazena možnost pro firmy uzavřít 
kolektivní smlouvu s největší odboro-
vou organizací, tak on to dá okamžitě 
k Ústavnímu soudu a udělá vše pro to, 
aby toto ustanovení Ústavní soud zrušil. 
Po tomto vystoupení MPSV tento návrh 
z novely zákoníku práce stáhlo!!!

  Jak tedy dále?

Chci říci, že Odborový svaz KOVO se 
s  tím nehodlá smířit. Nebude-li průcho-
zí tripartita, musíme jednat a lobbovat 
přímo v Parlamentu ČR, mezi poslan-
ci a  senátory. Praxe totiž ukazuje, že 
pokud něco není ošetřeno zákonem, 
zaměstnavatelé to nerespektují. Vzpo-
mínám na plamenné projevy v devade-
sátých letech, kdy odborům bylo říkáno: 
vy si všechno můžete dojednat. Nemu-
síte mít pět týdnů dovolené v zákoníku 
práce, můžete si sjednat i víc, když na 
to budete mít sílu.  Za dobu své dlou-
holeté praxe jsem se setkal pouze se 
dvěma firmami v kovoprůmyslu v sou-
kromé sféře, které uzavřely kolektivní 
smlouvu na více než pět týdnů dovole-
né. Naopak je snaha dovolenou krátit, 
a to maximálně možnou mírou. Pama-
tuji první novelu zákoníku práce v roce 
1995 pod vedením námořního kapitána 
Vodičky. A  dále politiku premiérů Topo-
lánka a Nečase. Vím, jak byla postupně 
oslabována možnost odborů zastupovat 
oprávněné zájmy zaměstnanců, a nepo-
chybuji, že bude snaha zaměstnavatelů 
v tom pokračovat. 

  Obáváte se tedy naopak zhoršování 
postavení zaměstnanců?

Dovedu si živě představit, že v případě 
budoucí politické koalice, kterou mo-
hou tvořit třeba pánové Babiš, Kalousek 
a  F iala, dojde na věci, po kterých za-
městnavatelé zatím volají potichu, nikoli 
ještě veřejně, ale myslí je smrtelně váž-
ně. Uvedu dva příklady: možnost výpo-
vědi ze strany zaměstnavatele bez udání 
důvodu a také, což je novinka, chtěli by 
v kontech pracovní doby prosadit mož-
nost sjednat tzv. vyrovnávací období na 
dobu neurčitou. 

  Ne všechny návrhy OS KOVO však 
odmítli v tripartitě, jeden zablokovaly 
i  některé partnerské odborové svazy 
v ČMKOS. Konkrétně šlo o návrh, aby 
funkcionáři ZO měli nárok být uvolně-
ni jednou měsíčně na 15 minut na kaž-
dého odboráře (celková doba uvolně-
ní by tedy byla závislá na počtu členů 
ZO). Proč k tomu došlo?

Pokud jde o tento bod, bylo to původ-
ně mé osobní zklamání i zklamání svazu 
KOVO. Nechtěli jsme nic jiného než uvol-
nění zástupců zaměstnanců pro výkon 
zastupování podle slovenského vzoru. 
Argumenty některých svazů, že by za-
městnavatelé u malých organizací tento 
bod naopak využili ke zrušení plného 
uvolnění předsedů ZO tam, kde se to již 
podařilo vybojovat, a nechali by jim pou-
ze 15 minut na každého odboráře, pova-
žuji za falešné. Náš svaz má na sedm set 
organizací, většina z nich je malých. Pří-
padů, kdy se u nich podařilo vybojovat 
plné uvolnění předsedy, je velmi málo. 
Ostatním by těch patnáct minut velmi 
pomohlo. Naštěstí se podařilo přesvěd-
čit odborové svazy v rámci ČMKOS na 
sněmu dne 24. 5. 2016 a sněm svým 
usnesením doplnil tento bod do priorit 
ČMKOS při dalším jednání o koncepční 
novele zákoníku práce.
Děkujeme za rozhovor.

Ve Francii pokračují protesty proti návrhu nového 
zákoníku práce, který výrazně oslabuje ochranu 
zaměstnanců. Nedávné střety demonstrantů 
s policisty v Paříži byly tvrdé

(text ev, foto archiv)
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(Dokončení z minulého vydání Kováka)
Mezi další novinky 
patří změna zákona 
č. 309/2006 Sb. záko-
nem č. 88/2016  Sb. 
Změny se týkají po-
žadavků na kvalifi-
kaci osob odborně 
způsobilých v pre-
venci rizik (dále jen 

OZO) a na kvalifikační požadavky ko-
ordinátorů BOZP na staveništi.
 Po připomínkách byly u OZO zmír-
něny požadavky na střední vzdělání, 
již není podmínkou technický maturitní 
obor.  U  koordinátorů BOZP 
na staveništích došlo k výraz-
ným změnám, na tuto kva-
lifikaci už nedosáhne každý 
absolvent střední či vysoké 
školy bez rozdílu, ale pouze 
absolvováním třítýdenního 
odborného kurzu. Musí mít 
vzdělání technického směru 
a  posléze minimálně 3 roky 
odborné praxe – středního 
vzdělání nebo minimálně 
1 rok praxe při vysokoškol-
ském vzdělání stavebního 
zaměření. Za odbornou praxi 
se považuje doba činnosti vy-
konávané při přípravě nebo 
realizaci staveb.
 U koordinátorů i OZO pak vznikla 
povinnost vést písemně chronologic-
ký seznam smluvních vztahů o výkonu 
své činnosti a opatřovat zpracované 
dokumenty související s výkonem své 
činnosti svým jménem a  vlastnoruč-
ním podpisem. 
 Cílem těchto změn je zkvalitnit 
výkon funkce koordinátora, dosud 
měl odpovědnost a skoro žádnou 
pravomoc. Podle novely je koordiná-
tor povinen zpracovávat plán BOZP při 
přípravě realizace stavby a posléze je 
aktualizuje v průběhu stavby. Koor-
dinátora stanovuje zadavatel stavby. 
Koordinátor spolupracuje už při pro-
jektové přípravě stavby.
 V rámci OZO jde o zkvalitnění jejich 
činnosti, zejména pokud ji vykonáva-
jí jako OSVČ. V současné praxi jsou 
OZO (OSVČ), kteří mají 20 či 30 nebo 
40   smluvních vztahů. To znamená, že 
mají na jednu firmu cca 1 den na prak-
tický výkon odborné činnosti. I když do-
kumenty zpracovávají po večerech a no-
cích doma, na to, aby řádně dohlíželi 

na stav BOZP, vyhledávali a posuzovali 
důsledně rizika apod., je jedna směna 
v měsíci málo.
 V současné době probíhají odborné 
debaty o způsobu vedení evidence čin-
nosti a již se objevily i nabídky progra-
mů pro tento účel. Lze tedy předpoklá-
dat, že bude vydána jednotná metodika 
nebo prováděcí vyhláška, aby došlo ke 
sjednocení tohoto problému.
 V přímé souvislosti s uvedenou no-
velizací proběhla i novelizace zákona 
č.  251/2005 Sb., o inspekci práce, a to 
v pasážích týkajících se postihů v oblasti 
staveb a práce s chemicky nebezpečný-

mi látkami a směsmi. Dále probíhá no-
velizace nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 
o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích.
 Mezi další důležité změny patří vydání 
vyhlášky č. 34/2016 Sb., o čištění, kont-
role a revizi spalinové cesty. Tato vyhláš-
ka jednoznačně stanovuje termíny pro 
revize, kontroly a čištění spalinových 
cest u spotřebičů do 50 kW a nad 50 kW, 
pro všechny druhy paliv.
 Vyhláška stanovuje rozsah kontroly, 
revize a čištění a rovněž i formu násled-
né písemné zprávy. 
 Změnovým řízením prošel i zákon 
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví a o změně některých souvise-
jících zákonů. Došlo k důležité změně 
v § 37 odst. 4. Dosud prováděl zaměst-
navatel měření rizikových faktorů za 
účelem kategorizace práce, a to pro 
zařazení do kategorie 3 nebo 4. Kate-
gorii 2  pouze na příslušnou KHS ozna-
moval. Od 1. 12. 2015 musí i kategorii  2 
doložit protokolem o měření akredi-

tovanou laboratoří, popř. zdravotním 
ústavem.
 Příjemnou změnou je vydání nařízení 
vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování 
bolesti a ztížení společenského uplatně-
ní způsobené pracovním úrazem nebo 
nemocí z povolání. Tímto byla zrušena 
vyhláška č. 440/2001  Sb., která stanovo-
vala hodnotu bodu ve výši 120 Kč. Nově 
bude hodnota bodu činit 250 Kč.
 Určitě nejen zaměstnance pracují-
cí ve  2. a 3. kategorii rizika fyzické zá-
těže potěší novelizace nařízení vlády 
č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam 
nemocí z povolání. Byla zpracována me-

todika posuzování onemoc-
nění bederní páteře při výko-
nu zaměstnání a  v  současné 
době byly podklady předány 
vládě ke schválení. Novelizace 
zmíněného NV bude provede-
na k  1. 1 2017. Zatím se před-
pokládá, že o  uznání nemoci 
z povolání u bederní páteře 
budou moci požádat za-
městnanci, kteří již v posled-
ních 3 letech mají odpovídající 
klinický nález, ale NzP nebylo 
možno uznat, jelikož nebyla 
uvedena a  schválena v sezna-
mu nemocí z povolání, který je 
součásti zmíněného NV.
 Pro úplnost je nutno 

také upozornit na připravovanou no-
velizaci zákona č. 373/2011 Sb., o  spe-
cifických zdravotních službách, kdy se 
budou upravovat podmínky pracov-
ně-lékařské péče, a  posléze novelizaci 
prováděcí vyhlášky tohoto zákona – 
č.  79/2013 Sb. – provedení některých 
ustanovení zákona č.  373/2011 Sb., 
o specifických zdravotních službách (vy-
hláška o pracovně-lékařských službách 
a některých druzích posudkové péče).
 Dlouhodobě běží novelizace již ne-
platného zákona č. 266/2006 Sb., 
o  úrazovém pojištění zaměstnanců. 
Po dlouhých jednáních byla vládou vy-
brána varianta, která převede realizaci 
úrazového pojištění zaměstnanců pod 
Českou správu sociálního zabezpečení. 
Po zpracování připomínek k RIA bude 
zahájena práce na tvorbě nového záko-
na. Předpokládaná účinnost je od roku 
2018, spíš ale od roku 2019. Příjemné 
je ovšem to, že úrazové pojištění již ne-
bude provádět zejména pojišťovna Ko-
operativa, s níž mnozí z vás mají osobní 
negativní zkušenosti.

Pozor, dochází ke změnám v předpisech (2)
BOZP | Stanislav Šmíd, specialista BOZP RP OS KOVO Ostrava

(text ev, foto archiv)



Chtěla bych si objednat zájezd přes slevový portál, neustále však slyším o různých podvodech. Mám 
obavy, abych také nenaletěla. Snažím se snížit nebezpečí na minimum, a ptám se tedy předem. Na 
co si mám dát pozor? Mám vůbec nějaké záruky, že bude plněno, když zaplatím? Co když třeba zkra-
chují? Vrátí mi slevový portál peníze, nebo se budu muset dohadovat s tím, kdo slevu nabízí? Na co si 
mám dát pozor, abych sice nevlastnila kus papíru s nějakým nárokem, ale to nebylo vše? Kontroluje 
vůbec někdo činnost těchto portálů?                                                                                                E. P., Břeclav
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Ráda bych vám po-
děkovala za polo-

žený dotaz. Jsem přesvědčena, že od-
povědi využijete nejen vy, ale i ostatní 
čtenáři. V dnešní době, kdy tuto činnost 
provozují stovky slevových portálů, je 
třeba, aby každý měl dostatek infor-
mací k tomu, aby se mohl odpovědně 
rozhodnout, zda nabídky na slevovém 
portálu využije či nikoli. 

Jak nakupovat na slevových portá-
lech a kdo chrání práva spotřebitelů?

  Prověřte nabídku slevového portálu!
 Je nabídka na slevovém portálu sku-
tečně výhodná?
 Někteří prodejci se mohou snažit spo-
třebitele oklamat. Proto není od věci si 
nabídky na slevových portálech ověřit. 
Můžeme narazit na to, co často vidíme 
při akcích v obchodech, že obchodník 
nadsadí původní cenu, aby sleva vypa-
dala bombasticky, a tak dochází k okla-
mání spotřebitele. Není to pravidlem, ale 
můžeme na takovou praktiku narazit. 
 My chceme najít výhodnou nabídku. 
Je dobré porovnat nabídky na stránkách 
poskytovatele nebo jinak řečeno inze-
renta. Např. pokud nás zaujme pobyt 
v hotelu na slevovém portálu, najdeme 
si webové stránky tohoto hotelu a srov-
náme ceny nabízené zde. To platí ob-
dobně i u jiných poskytovatelů slev.

  Prověřte poskytovatele slev!
 Nemáte-li s inzerentem, tedy firmou, 
která slevu nabízí, pozitivní osobní zku-
šenosti, věnujte čas prověření firmy. 

 Čeho si všímat?

■  Jaké má firma zkušenosti – zda jde 
o zavedenou firmu. 

■  Jaká je kvalita jejích webových stránek. 
■  Jaká jsou hodnocení firmy na interne-

tu (nikoli na slevovém portálu).
■  Jaké mají zkušenosti jiní spotřebitelé.
■  Podívejte se na diskuze na internetu 

a  na spotřebitelské organizace, které 
na svých stránkách zveřejňují spotře-
bitelské zkušenosti. 

■  Jaké ceny mají jiní obchodníci. Ověřte 
si, za jakou cenu obdobnou službu na-
bízejí oni. 

 Pokud se dovíte negativní informace, 
nákupu se v tom případě raději vyhněte. 
Ušetříte si tím řadu problémů a času.

  Krach!
 S tímto nemilým slovem se můžeme 
setkat ve dvou případech. Pokud dojde 
ke krachu slevového portálu nebo u in-
zerenta, tj. poskytovatele služby.

Krach slevového portálu 
 Při nákupu na slevovém portálu je 
vždy třeba co nejdříve uzavřít smlouvu. 
Postačí, abyste si, ihned jak sle-
vu (dále též voucher) zakoupíte, 
čerpání služby nechali co nej-
dříve potvrdit od poskytovatele, 
tím dojde k uzavření smlouvy na 
poskytnutí služby přímo s po-
skytovatelem. Za dodání zakou-
pené věci nebo služby zodpoví-
dá ten, kdo je uveden v  kupní 
smlouvě, tedy prodejce. 
 Ke každé smlouvě musíte ob-
držet obchodní podmínky, ty je 
též třeba si pročíst a pozornost 
věnovat zejména tomu, jak řeší 
právě tuto otázku. 
 Pokud by k uzavření kupní smlouvy 
vůbec nedošlo, museli byste přihlásit 
svou pohledávku do insolvenčního říze-
ní. Což je dlouhodobý problém s otevře-
ným koncem, otázkou je, zda se na vaši 
pohledávku dostane a kolik.

Krach poskytovatele
 Při čtení obchodních podmínek sle-
vového portálu také zjistěte, jak v nich 
mají ošetřenu otázku případu, kdy si 
zákazník zakoupil voucher a firma zkra-
chovala. Hledejte ustanovení o tom, zda 
se slevový portál v tom případě zavázal 
k  tomu, že zákazníkovi poskytne mož-
nost objednání jiného voucheru nebo 
vrácení peněz. 

  Kdo je pověřen kontrolou slevových 
portálů?

 Slevové portály je pověřena kontrolo-

vat Česká obchodní inspekce. Bližší in-
formace najdete na www.coi.cz. Slevové 
portály jsou zařazeny pod e-shopy.
 Je však třeba zdůraznit, že tyto portá-
ly jsou pouhými zprostředkovateli. Pro-
to v praxi dochází k tomu, že se slevové 
portály brání odpovědnosti. Například na 
slevových portálech často nejsou uvede-
ny zákonem předepsané povinné infor-
mace. Vzhledem k tomu, že portál je pou-
hým zprostředkovatelem, nenese za toto 
pochybení odpovědnost. Ta zůstává na 
tom, kdo poskytl slevu. Co to znamená 
pro nás, jsme-li v roli spotřebitele? Jedno-
duše řečeno – zjistíme, že slevové portály 
vlastně skoro nic nemohou porušit. 

 V případě, že byste se nedohodli na 
řešení konkrétního případu, je třeba 
se obrátit na advokáta, který se touto 
problematikou zabývá. Seznam advo-
kátů najdete na www.justice.cz nebo na 
www. cak.cz. Zde je uvedeno jméno ad-
vokáta, jeho sídlo i obor práva, kterým 
se zabývá. Při jednání s vybraným advo-
kátem je třeba pamatovat na to, že ad-
vokát nabízí své služby za určitou úplatu 
a každý advokát má jiné ceny. Vždy se 
ptejte, jaké ceny má a přibližně kolik by 
si účtoval za službu, kterou potřebuje-
te. Nebudete-li s jeho cenou souhlasit, 
oslovte jiného advokáta, případně si 
srovnejte ceny u více oslovených advo-
kátů. Věřím však, že k tomuto nedojde 
a že se na základě informací poskytnu-
tých v tomto článku rozhodnete správně 
a na pochybné nabídky slev vůbec nebu-
dete reagovat.

1

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

Co hrozí při využití slevového portálu
Práva spotřebitele | JUDr. Zdeňka Vejvalková, specialistka na spotřebitelské právo, Brno
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Při cestě do zahrani-
čí určitě není připo-

jištění zbytečný finanční výdaj. Z dotazu 
však není patrno, zda tazatel do zahrani-
čí vyjíždí krátkodobě nebo dlouhodobě, 
pracovat nebo užívat dovolenou, zda 
cestuje do států Evropské unie nebo do 
států mimo ni. Vzhledem k tomu, že za-
hraniční cesta se má uskutečnit v   létě, 
lze předpokládat, že se bude jednat 
o krátkodobou dovolenou.
 Každý občan ČR, který vycestuje na 
území Evropské unie (dále EU), podlé-
há veřejnému zdravotnímu pojištění, 
které mu uhradí v zahraničí poskytnu-
tou zdravotní péči na základě předlo-
žení Evropského průkazu zdravotního 
pojištění. Majitel průkazu má v  zemích 
EU, v zemích Evropského hospodářského 
prostoru (Island, Lichtenštejnsko a  Nor-
sko), ve Švýcarsku (dohoda o volném po-
hybu osob) a ve smluvních státech (Čer-
ná Hora, Makedonie, Srbsko a Turecko) 
nárok na lékařsky nezbytnou zdravotní 
péči s  přihlédnutím k povaze nemoci 
a předpokládané době pobytu v daném 
státě (nesmí jít o plánované vycestování 
za zdravotní péči). U smluvních států je 
rozsah péče omezen na nutnou a neod-
kladnou zdravotní péčí. 
 Český občan v EU čerpá zdravotní 
péči za stejných podmínek jako míst-
ní občané. Tato péče je financována 
z veřejných zdrojů, a to na zákla-
dě předložení Evropského průkazu 
zdravotního pojištění nebo Potvrzení 
dočasně nahrazujícího Evropský prů-
kaz (vystavuje zdravotní pojišťovna). 
Při žádosti o čerpání péče je nutné se 
těmito doklady prokázat. Náklady za 
poskytnutí zdravotní péče jsou hraze-
ny stejným způsobem jako u místních 
obyvatel dané destinace, tj. jsou uhra-
zeny místní zdravotní pojišťovnou a je 
požadována stejná výše spoluúčasti. 
Náklady zahraniční pojišťovny jsou pak 
přeúčtovány české zdravotní pojišťovně, 
mimo spoluúčasti. Při léčbě ve zdravot-
nickém zařízení, které není financováno 
z veřejných zdrojů, platí léčbu pacient ve 
vlastní režii. V některých státech EU fun-
guje tzv. pokladenský systém, zejména 

v ambulantní sféře, kdy pacient zaplatí 
ošetření v hotovosti a dodatečně žádá 
o  refundaci přímo místní zdravotní po-
jišťovnu nebo svou zdravotní pojišťovnu 
v České republice.
 Pokud český občan cestuje do zemí 
mimo EU, tak může péči čerpat na zá-
kladě mezinárodních smluv o sociálním 
zabezpečení (smluvní státy) nebo ji bude 
platit v hotovosti a v plné výši. V zemích, 
se kterými je uzavřena smlouva, je po-
skytována zdravotní péče na základě 

předložení formuláře, který vystavuje 
příslušná česká zdravotní pojišťovna. 
V  platnosti jsou ještě také smlouvy, kte-
ré stát uzavřel v minulosti. Vzhledem 
k  tomu, že se převážně jedná o exotic-
ké země, je uplatnění nároků, i když dle 
smluv je nárok, na zdravotní péči pro-
blematické. V ostatních zemích světa se 
ošetření platí v hotovosti. Při cestách do 
těchto destinací se vyplatí o možnosti 
zajištění zdravotní péče předem infor-
movat, a to u své zdravotní pojišťovny 
nebo v Kanceláři zdravotního pojištění 
(bývalé Centrum mezinárodních úhrad).
V případě, že občan vyjíždějící do zahra-
ničí trpí chronickým onemocněním a ví, 

že bude během pobytu potřebovat ur-
čitou péči (například dialýzu nebo che-
moterapii), je třeba její poskytnutí v zemi 
pobytu ještě před odjezdem se zdravot-
nickým zařízením předjednat, a to pro-
střednictvím své zdravotní pojišťovny.
 I když občan ČR při cestách do zemí 
EU a některých států mimo EU má 
záruky poskytování zdravotní péče, 
nemusí se ochránit při nutnosti čer-
pání zdravotní péče před finančními 
výdaji. Systém poskytování péče v  rám-

ci Evropského zdravotního průkazu ne-
zahrnuje výdaje na spoluúčast při léčbě 
(léky, zdravotnické zařízení), léčbu ve 
zdravotnickém zařízení, které není na-
pojeno na veřejné zdroje (soukromé 
zařízení), repatriaci do České republiky, 
asistenční službu a podobně. Aby dovo-
lená v zahraničí proběhla v klidu a bez 
rizik, je vhodné před výjezdem uzavřít, 
při cestě do zemí mimo EU v každém 
případě, cestovní pojištění.
 Cestovní pojištění pokrývá léčebné 
výlohy, pobyt ve zdravotnickém zaříze-
ní (nemocniční poplatky), předepsané 
léky, přepravu do nejbližšího zdravot-
nického zařízení, repatriaci do ČR, za-
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Cesta do zahraničí a zdravotní pojištění
Zdraví |  Pro Kováka připravil PhDr. Václav Vojkůvka

pokračování na str. 8

Letos v létě plánuji cestu do zahraničí. Nemám žádné zdravotní problémy, ale co není, může být. 
Mám dilema, zda se při výjezdu mimo území republiky zdravotně připojistit, tj. uzavřít cestovní pojiš-
tění, nebo spoléhat jen na Evropský zdravotní průkaz. Navíc nemám přehled, na co mám v zahraničí 
nárok. Zatím jsem se nerozhodl, jakou variantu zvolím, a proto bych se chtěl informovat, na jakou 
péči mám nárok při pobytu v zahraničí, zda připojištění není zbytečný finanční výdaj a zda má vůbec 
smysl uzavírat připojištění?                                                             Petr. Č., Kladno

K vážnému poranění může dojít i v zahraničí 
na pěší túře v horách či v zátoce u moře



Jednou z atrakcí, které má v nabídce CK 
Vega Tour, se kterou OS KOVO v rámci 
výhodného servisu pro své členy uzavřel 
smlouvu o spolupráci, jsou jednodenní 
pobyty u moře v italském lázeň-
ském středisku Bibione. V pá-
tek večer se odjíždí z Prahy, 
v sobotu se celý ten může-
te koupat v  moři nebo si 
užívat dalších radovánek 
a večer se jede zpět, v Pra-
ze jste opět v neděli brzy 
ráno. Cestuje se moderní-
mi klimatizovanými auto-
busy Mercedes-Benz a  Se-
tra, které poskytují naprosté 
pohodlí a  bezpečnost. Obliba 
jednodenních pobytů u moře nyní stá-
le roste. Není divu, kdo se i v uspěchaném 
čase rád nekoupe v  moři a neužije si hezký 
letní den?

Vy a partner/partnerka vaší volby si tyto ra-
dovánky můžete ve dvou užít úplně zdar-
ma. K moři do Bibione v termínu, který si 

podle nabídky dohodnete s  CK 
Vega Tour, se zdarma do-

stanete za podmínky, že 
správně odpovíte na 

naši soutěžní otázku 
a  budete mít v  pří-
padě většího počtu 
správných odpově-
dí štěstí při losování. 
Naše soutěžní otáz-

ka zní: 

Cestovní kancelář Vega 
Tour pro letošní rok při-

chystala novinku na českém 
trhu a tou jsou plavby luxusní jachtou 
po Jadranu. Jedna z plaveb, kterou po-
řádá na lodi s bazénem, 20 kajutami 

a  sluneční palubou, je nazvaná Přírodní 
klenoty Chorvatska. Navštívíte opravdu 
úchvatná místa, ale nás zajímá, jaké je 
poslední navštívené místo před připlu-
tím zpět do Splitu?

          Zadar
         Krka
         Vodice
         Trogir

Odpovědi zasílejte na adresu redakce 
nebo na e-mail Novakova.Miloslava@
cmkos.cz do 24. června. Náš tip: Nápo-
vědu hledejte na https://plavby.vegatour.
com/. Termíny cest do Bibione a další 
údaje najdete na https://ck.vegatour.
com/bibione-jednodenni-koupani-u-more. 
Objednávka zájezdu do Bibione musí 
být uskutečněna minimálně 14 dní před 
odjezdem.      (red)
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Vyrovnání investice do cizího majetku
Bydlení | JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení na ochranu nájemníků ČR (SON) Praha

jištění opatrovníka a asistenční služby, 
která funguje jako partner a logisticky 
zajišťuje veškeré informace a návody, 
jak se chovat a jednat (tj. radí, co pode-
psat a co ne, jak vyplnit formulář, do-
poručuje lékaře a zdravotnické zařízení, 
zajistí úhradu a podobně). 
 Při cestě do zahraničí může občan 
uzavřít, mimo pojištění léčebných výloh, 
ještě připojištění proti úrazu, způsobené 
škodě na zdraví nebo majetku jiné 
osobě, na náhradu při ztrátě zavazadel 
a rizika při sportu nebo na náhradu za 
akce horské služby.
 Před sjednáním cestovního pojištění 
je vždy nutné se podrobně seznámit 
s  podmínkami pojištění, především 
s  výší limitů na pojistné události, ale 
hlavně s výlukami z pojistného (jedná 

se o situace, na které se pojištění ne-
vztahuje nebo je omezuje).
 Je potřebné upozornit, že v rámci ně-
kterých služeb či prodeje produktů (při 
vydávání platebních karet, při zakoupení 
zájezdu, při zakoupení produktu u pe-
něžních ústavů apod.) je cestovní pojiš-
tění jejich součástí. Toto pojištění však 
nemusí pokrýt všechny finanční výdaje 
při pojistné události. Proto je u  těchto 
pojištění potřebné se podrobně sezná-
mit s podmínkami pojištění a výší plnění.
 Při cestách do zahraničí uzavře-
ní cestovního pojištění není určitě 
zbytečný finanční výdaj, protože 
poskytování zdravotní péče a léčba 
v zahraničí nejsou levná záležitost 
a finanční náhrady za léčebné úko-
ny jsou daleko vyšší než v ČR, totéž 

platí o spoluúčasti a případně repa-
triaci. Proto vám doporučuji při ces-
tě do zahraničí cestovní pojištění 
uzavřít, neboť denní sazby pojištění 
jsou v desetikorunách a vaše celko-
vé náklady na dovolenou výrazně 
nezvýší. Rozhodně méně, než pokud 
byste léčbu musel hradit z vlastních 
finančních zdrojů. Léčba v zahraničí 
vychází na desítky až stovky tisíc ko-
run, a to by určitě nepokryl Evropský 
zdravotní průkaz.
 Na závěr ještě připomínám, že někte-
ré země při vstupu na své území poža-
dují povinné očkování nebo ČR při cestě 
do určitých zemí některé očkování do-
poručuje. Informace o této povinnosti 
poskytuje hygienická služba nebo zdra-
votní pojišťovna.

Po šesti letech se rozcházím s partnerem a řešíme majetek, jelikož jsme rekonstruovali dům, který 
vlastní jeho rodiče. Chci se zeptat, jak postupovat, abych dostala nějakou část peněz zpět, jelikož 
úvěr je jen na mě. Přítel v  té době nepracoval. Mám jejich souhlas s rekonstrukcí domu a faktury 
mám také schované.                                      A. F., Humpolec

Bohužel jste inves-
tovala do cizího ma-
jetku a vypořádání 
v těchto případech 

bývá obvykle složité. Měla byste se s ro-
diči expřítele a expřítelem dohodnout 
zejména o tom, kdo převezme úvěr. 
Vše musíte řešit podle úvěrové smlouvy 

a podmínek příslušného peněžního ústa-
vu; nejdříve si toto ověřte přímo u posky-
tovatele úvěru. Zároveň se dohodněte na 
vyrovnání již splacené části úvěru. Jako 
další variantu řešení také můžete mít 
na toto jednání nachystáno k podpisu 
uznání dluhu spolu se splátkovým ka-
lendářem. V případě, že nepřistoupí na 

převzetí úvěru, nepodepíší vyrovnání, ne-
podepíší uznání dluhu apod., vyhledejte 
právní pomoc advokáta, který zváží po-
třebné kroky, jak docílit alespoň částeč-
ného vyrovnání. Doporučuji vám, abyste 
si originál souhlasu s rekonstrukcí domu 
a originály faktur pečlivě uschovala. Při 
všech jednáních předkládejte kopie.

Vyhrajte den koupání v Jaderském moři

a
b
c
d
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Postřehy mladých z návštěvy 
Třineckých železáren 

číslo ZO Název a adresa ZO

1052–1100 TESLA PRAHA Strašnice a.s., Pod Lipami 27 – PRAHA 3

2698–1100 ČKD POLYSERVIS a.s., Budějovická 5 – PRAHA 4

počet ZO za KS OS KOVO Praha 2

1261-1200 ELEKTROTEPLO s.r.o., Rybářská 56 – KOLÍN II

1317-1200 ZBROJOVKA BŘEZNICE

 

a. s, Počápská 557 – BŘEZNICE

počet ZO za KS OS KOVO Středočeského kraje

 

1645-1622 JESVA Hořice,  Žižkova 1021 – HOŘICE V PODKRKONOŠÍ

3162-1624 M. PREYMESSER Lipovka,  Řepov 174 – MLADÁ BOLESLAV

počet ZO za KS OS KOVO Královéhradeckého kraje 3

 

počet ZO za OS KOVO  14

4

2714-1200 TERMOSONDY Kladno spol. s.r.o., Dělnická 81 – KLADNO

1293-1200 BSS METACO a.s., Pražská 298 – BRANDÝS NAD LABEM

TSR Czech Republic s.r.o., Vážní 957 – HRADEC KRÁLOVÉ 31617-1621

číslo ZO Název a adresa ZO

1807–4122 SOŠ a SOU strojírenské a elektrotechnické, Trnkova 113 – BRNO

počet ZO za KS OS KOVO Jihomoravského kraje

 

1

 

2073–4335 LINASET a.s., Čs. armády 362 – BUDIŠOV NAD BUDIŠOVKOU

počet ZO za KS OS KOVO Moravskoslezského kraje 1

1645-1622  

 

1617-1621 THEVIA P. O. Box 3, 1. máje 2633 – ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

ROSTRA,

počet ZO za KS OS KOVO Zlínského kraje 2

Říčanská 989 – VIZOVICE

 

3150-4524 při Cooper–Standard Automotive s.r.o., Jamská 33 – ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 

počet ZO za KS OS KOVO Kraje Vysočina 1

Nesplnili včas svou povinnost vůči svazu
Seznam ZO, které nesplnily ustanovení § 26 odst. 2.1 Stanov – odvod 25% podílu členských příspěvků.
Sledované období 1. – 12. 2015. Poslední datum připsání platby na účet OS KOVO – 31. 5. 2016

 Během zasedání Komise mladých 
OS KOVO, které probíhalo ve dnech 
26.– 28.  5. v penzionu Beskydka v Dolní 
Lomné, se mladí kováci na pozvání od-
borářů ze základní organizace OS KOVO 
Třinecké železárny zúčastnili společné 
besedy se zástupci výboru základní or-
ganizace a prohlédli si vybrané provozy.
 V sídle ZO hosty přivítal předseda pro-
vozní organizace pro výrobu surového 
železa kolega Zdeněk Turoň, který jim 
spolu se zástupci mladých, kolegy Ond-
řejem Bujokem a Janem Baroňem, před-
stavil strukturu a práci místní základní 
odborové organizace, která je dnes nej-
větší v OS KOVO. Hodně se diskutovalo 
o získávání nových členů a o práci s člen-
skou základnou v tak velké ZO. Kolega 
Bujok informoval o spolupráci se SOŠ 
v Třinci a o výzvách vedení TŽ, které chce 
v následujících letech investovat do ino-
vace provozů, ekologie i robotizace vý-
roby. Velmi dobrou úroveň spolupráce 
komise mladých a ZO Třinecké železár-
ny potvrzuje mj. skutečnost, že členové 
této ZO pracují v komisi mladých od je-
jího vzniku před více než 15 lety a nyní 
v ní mají 2 své zástupce.
 Po besedě jsme navštívili 2 klíčové 
provozy: výrobu surového železa a vý-
robu kolejnic pro železnici. S výrobou 
surového železa ve vysokých pecích nás 
seznámil Ing. Antonín Samek. V areálu 
mají dvě.  Jsou vysoké 35 metrů, mají 
obsah 1 300 metrů krychlových a teplo-
ta v nich dosahuje až 2 200 ˚C. Chladí se 
demineralizovanou vodou. V nepřetrži-
tém provozu zde pracuje 1 500 dělníků. 
Pece jsou plněné shora, průchod mate-

riálu je zhruba 7,5 až 8 hodin a  doplňují 
se kontinuálně. Při odpichu je odváděno 
zvlášť železo (1 450 ˚C) a zvlášť strus-
ka (1 500 ˚C). Obě pece vyrobí za rok 
2,1  mil. tun železa a 0,6 mil. tun strusky, 
která je dále zpracovávána a komerčně 
využívána (např. v betonářství). Hlavním 
palivem je koks. Část koksu si vyrábí 
sami, po opravě druhé koksové baterie 
pokryjí svoji spotřebu zhruba na 96  %.  
Část železa se zpracovává v závodě, 
další směřuje k přímému zákazníkovi.  
V ocelárně probíhá zpracování železa, 
odsíření pomocí vápna a hořčíku a pře-
měna na samotnou ocel. Vyrábí se zde 
800 značek oceli (odlišné chemické slo-
žení). Její chladnutí trvá 20–30 hodin dle 
formátu. Obnova vysoké pece nastává 
v  intervalu cca 15–20 let.
 Do válcovny kolejnic hosty doprovodi-
li Ing. Adam Pomykacz a předseda pro-
vozní organizace válcovny předvýroby 
a profilů Jaroslav Sikora. Výroba kolejnic 
v TŽ začala v roce 1878 a doposud zde 
bylo vyrobeno na 13 mil. tun kolejnic 
pro tuzemský i světový trh. TŽ vyrábí 
kolejnice širokopatní, tramvajové, důlní 
a výhybkové. Probíhá zde rovněž vývoj 
kolejnic legovaných chrómem a bainitic-
kých kolejnic.
 Kolejnice se vyrábějí v max. možné 
délce 78 m, po zkrácení měří 75 m. Dále 
se zkracuje podle přání zákazníka. I pro-
dukce kolejnic se děje v nepřetržitém 
provozu, za směnu se jich vyrobí cca 70. 
Samotná výroba začíná nahříváním ingo-
tu o rozměrech 300 x 350 mm v krokové 
nebo hlubinné peci po dobu cca 8 hodin 
na 1 230 ˚C. Poté ingot jde na blokovací 

stolici, kde se promění 
v kolejnici. Dále putu-
je na vratnou trať, kde 
celkem 9krát projde 
válci. Výroba kolejnice 
na vratné stolici trvá 
cca 3  minuty. Ihned 
po vyválcování pro-
chází první laserovou 
a  kamerovou kontro-
lou. Pak se kolejnice 
nechá vychladnout, 
vyrovná se a na raz-
nici dostává číselné 
označení. V  poslední fázi výroby projde 
měřením a kontrolou po celé délce na 
povrchové i vnitřní vady, ultrazvukovou 
a kamerovou kontrolou.
     Po prohlídce hosty čekal přesun do 
penzionu Beskydka, kde se uskutečnilo 
samotné jednání Komise mladých OS 
KOVO. Závěrem nezbývá než poděko-
vat všem hostitelům a vyjádřit naději, že 
dosavadní dobrá spolupráce nejen mla-
dých bude i nadále pokračovat.

Připravili: Tomáš Valášek, místopředse-
da OS KOVO, a Lenka Dutková, předsed-
kyně KM OS KOVO. Foto: Tomáš Valášek



10 | KOVÁK číslo 11/2016 | 13. června | Seriál

Expozice dějin hornictví je umístěna ve 
druhém a třetím suterénu hlavní bu-
dovy Národního technického muzea 
v   sousedství hutnické expozice, pro-
tože oba obory spolu vždy těsně sou-
visely. Expozice se věnuje historickému 
i soudobému vývoji hornictví a  doka-
zuje, že základem veškerého dění při 
těžbě byly dva nástroje, ze kterých vy-
chází hornický symbol – mlátek a že-
lízko. Hlavním úkolem tu je především 

představit báňskou techniku a dobýva-
cí technologii od uvedených hornických 
symbolů – zkříženého mlátku a želízka 
– až po současné důlní podzemní kom-
bajny, automatické podpěry a povrcho-
vé skrývkové a dobývací velkostroje, je-
jichž pořizovací cena se dnes pohybuje 
kolem statisíců korun. Expozice formou 
posloupných vývojových bloků umož-

ňuje návštěvníkům pochopit a zároveň 
srovnat, jak se báňská technika měnila 
v průběhu dějin lidstva.

Jedno z nejstarších řemesel

Historie hornictví patří k nejstarším v dě-
jinách lidstva a zabírá skoro šest tisíc let 
zdokonalování techniky, ulehčující prá-
ci při získávání potřebných výrobních 
i energetických surovin. Báňská technika, 

dobývací metody a další specifika hor-
nictví jsou tu vysvětleny pomocí mul-
timediální prezentace. Dějiny báňské 
techniky může návštěvník lépe pochopit 
také z  vystavených archivních materiálů 
důlních map a konstrukčních výkresů do-
plněných o kvalitní sbírkové předměty.
 Nelze pominout, že i hornické řemes-
lo změnilo v průběhu let a desetiletí 

svou náplň a popis. Zatímco se po de-
setiletí učební obor většiny zaměstnan-
ců v dolech nazýval univerzálně horník, 
v  současné době již tento výuční list 
nestačí k ovládnutí důlní složité tech-
niky – důlních kombajnů či velkostrojů. 
Obsluha těchto moderních strojů dnes 
nese hrdý název důlní mechanik a důl-
ní elektrikář.

Důlní tma v záři moderního osvětlení                                                                                                  

Nejdůležitějším pilířem expozice zůstává 
maketa rudného a uhelného dolu z pa-
desátých let 20. století. Je však vybavena 
světelnými prvky, které jsou vytvořeny 
zelektrizováním originálních důlních sví-
tidel, karbidových lamp a elektrických ka-
hanů. Návštěvníci důlní expozice mohou 
také fárat s  vlastním svítidlem v dopro-
vodu odborného lektora. Zvuková kuli-
sa a projekce z činných důlních provozů 
umocní návštěvnický prožitek. Na tvorbě 
této expozice se podílely nejen domácí 
hornické společnosti, ale i zahraniční.                                                                                                                                      
                                          (Text a foto -rur-)

„KDYž šLO O UHLÍ, NIKDY JSME NEUHLI“ 

Po stopách kovácké tradice v českých zemích – 3. díl

Tato kulhavá rýmovačka se nosila u nás v poválečných letech až do konce 
80. let.  Nelze popřít, že uhlí bylo po celá desetiletí oporou industrializace země.

K nezbytnému vybavení horníků patří nejen dobývací 
stroje, ale i nejrůznější ochranné pomůcky

 Expozice dobývacích strojů a zařízení

Obsluhovat moderní dobývací kombajn už 
vyžaduje vyšší mechanické či elektrotechnické 
vzdělání než staré klasické hornické

Kráčející výztuž do vyrubaných chodeb je už 
něco jiného, než byly staré dřevěné „hajcmany“
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Prodej zájezdů First Minut běží na plné obrátky
a nabízí se tak jedinečná příležitost motivovat
zaměstnance ke zvýšenému výkonu. Jak?
Prostřednictvím benefitních poukázek Unišek+
a Šek Dovolená, které jsou určeny právě pro
rekreační a volnočasové aktivity.

Lze je uplatnit jak při samotném nákupu zájezdu
v cestovních kancelářích, tak k úhradě nákladů přímo
v pobytových, rekreačních a wellness zařízeních či při
sportovních nebo kulturních podnicích. Koupit dovolenou
First Minut může být navíc výhodnější než pověstné Last
Minut, protože nabídka zájezdů je teď největší a na složení
zálohy stačí i zlomek celkové částky.

Poukázky Unišek+ a Šek Dovolená jsou velmi populární
formou příspěvku zaměstnavatelů na dovolenou a další
volnočasové aktivity jejich pracovníků. Zaměstnavatel
s jejich využitím získává až 36% úsporu mzdových nákladů,
na straně zaměstnance přitom nepodléhají dani z příjmů
a nevztahují se na ně ani odvody na sociální a zdravotní po-
jištění, a to až do výše 20 000 korun na zaměstnance a rok.

Poukázky poskytované českou pobočkou skupiny
Up (Up Česká republika), dříve Chèque Déjeuner, jsou
dodávány v nominálních hodnotách podle požadavku
klienta. Přinášejí navíc i možnost personifikace a jejich
opatření firemní grafikou nebo reklamou.

Výsledná podoba šekové knížky také obsahuje mix
slevových kuponů různých partnerů. Jejich použití je tak
skutečně velmi široké a flexibilní. Paleta participujících
cestovních kanceláří a pobytových zařízení je velmi pestrá
a navíc se neustále rozrůstá o další a další společnosti.

Nejen každý personalista, ale i zaměstnanec, ocení
originální poukázky z nabídky české pobočky skupiny
Up (Up Česká republika). Umí zajistit výhodnou
dovolenou i aktivně strávený volný čas nejen
z domácí nabídky rekreací, ale i v mnoha exotických
destinacích.

Obchodní tým Up Česká republika navíc dokáže
zaměstnavatelům sestavit atraktivní mix benefitů tak,
že se dovolená pro jejich zaměstnance stane stejně
tak výhodná, jako pro ně samotné.

Dovolená,
která se
vyplatí dvakrát
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Správné znění tajenky z čísla 9: Odbory pomáhají i těm slabším vítězit. Správně luštila, a štěstí při losování měla, Marie Bartálová ze 
Starého Poddvorova. Blahopřejeme! Dostane výhru od vydavatelství Enigma, které připravuje naši křížovku. Je také vydavatelem časopisu 
Křížovky pro každého (další číslo vychází 21. června). Na tajenku z tohoto čísla čekáme do 29. června na doručovací adrese redakce nebo na 
e-mailu: novakova.miloslava@cmkos.cz.


