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Odbory
Jak ve firmě Borgers
hledali a našli odvahu

Předseda OS KOVO Jaroslav Souček
čte na 9. Radě svazu přítomným
výzvu vládě ČR

Zabezpečení
Zpětné přiznání důchodu
a nemocenského

Právo
Když zaměstnavatel
vstupuje do insolvence
Práce na finálním znění
Prohlášení OS KOVO
k vládě ČR

Mladí kováci
Pozvánka na setkání
v Louňovicích pod Blaníkem

Prohlášení Odborového svazu KOVO
k vládě ČR: Spravedlivě pomáhejte všem

Propuštěným pracovníkům z podniků, které jsou v restrukturalizaci,
Tento vzkaz vyslalo vedení Odborového
svazu KOVO vládě České republiky.
Automobilka TPCA
Rada Odborového svazu KOVO na
svém jednání 16. 6. 2016 v Praze schválila Prohlášení OS KOVO k vládě ČR,
týkající se státní pomoci poskytované
zaměstnancům soukromých firem v případě restrukturalizace. K této výzvě
vedla Radu veřejně diskutovaná pomoc
zaměstnancům firmy OKD. Představitelé svazu jsou přesvědčeni, že i zaměstnanci z jiných odvětví si zaslouží při
případných restrukturalizacích stejný
přístup vlády, jako OKD.
O výzvě a jejím smyslu hovořil pro Český rozhlas Plus Jaroslav
Souček, předseda Odbo- více
strana
rového svazu KOVO.
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Stávková
pohotovost!

pomáhejte stejně, bez ohledu na odvětví.
Stávkovou pohotovost odboráři v TPCA v Kolíně vyhlásili 16. června. Důvodem nejsou jen
průtahy při kolektivním vyjednávání, které od
předání odborářského návrhu koncem ledna
zatím nevedlo k žádnému výsledku. Odboráře
mimořádně rozladilo rovněž oznámení vedení automobilky, že i bez dohody s nimi zvýší od
června mzdy tarifních zaměstnanců o 700 korun.
Tento jednostranný postup je v rozporu se současnou kolektivní smlouvou, jejíž platnost byla
prodloužena do konce letošního srpna. Navíc to,
co vedení automobilky v rozporu s fakty vydává
za příspěvek k uklidnění situace, daleko zůstává
za požadavky odborů.
Ty, jak nám sdělil předseda ZO OS KOVO při
TPCA Ivo Navalaný, při vyjednávání nové kolektivní smlouvy požadují zvýšení tarifních mezd o 1350 korun a zavedení více
strana
směnného příplatku 450 korun.
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Čeští kováci v Madridu zabodovali
V Madridu se ve dnech 7.–9. června konal II. kongres evropské odborové federace industriAll Europe. O jeho
významu z českého pohledu jsme hovořili s předsedou OS KOVO Jaroslavem Součkem.
„Odborový svaz KOVO měl tu čest zastupovat na kongresu
celý východní region industriAll, to znamená všechny průmyslové odborové svazy z České republiky, Polska, Slovenska,
Maďarska a Slovinska, což představuje 26 odborových svazů.
Z České republiky jsou to odborové svazy ECHO, Textil, oděv,
kůže a Sklo keramika, porcelán. Pro nás je mj. potěšitelné, že
se podařilo změnit výpočet členského příspěvku, což přinese
do rozpočtu OS KOVO nemalou úsporu. Byly však zejména přijaty velmi významné rezoluce. Ta první je o ochraně evropského ocelářství především kvůli nekalým a dumpingovým dovozům z Číny, ze zemí bývalého Sovětského svazu a z některých
dalších světových regionů. Kongres se vyslovil proti udělení
pokračování na str. 2
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Čeští kováci v Madridu zabodovali

statutu tržní ekonomiky Číně. Z našeho pohledu je také velmi důležité, že
byla přijata rezoluce, kterou na žádost
východního regionu vytvořil OS KOVO.
Její podstatou je, že zaměstnanci v celé
Evropě by měli postupně dostávat stejnou mzdu za stejnou práci. Pokud to
převedu do kovácké praxe, tak nástrojář
v České republice by měl při naplnění
této rezoluce dosáhnout stejné mzdy
jako nástrojař v Německu nebo třeba ve
Švédsku. Samozřejmě, jedná se zatím
pouze o politický cíl a jasné je i to, že to
nebude během jednoho roku. Nicméně
je dobře, že tento politický cíl byl nyní
jasně vysloven formou rezoluce. Dosud
tomu tak nebylo.“

Bude to prostě běh na dlouhou trať.
Stejné mzdy za stejnou práci nemáme
ani v rámci České republiky. Takže se
zeptám, jaký užitek kromě stanovení
pěkného politického cíle z toho pro
nás plyne už dnes?
„Z pohledu České republiky je to
užitečné v tom, že pokud se u nadnárodní společnosti, jejíž mateřská společnost sídlí v nějaké západní nebo severské zemi Evropy, zadrhne kolektivní
vyjednávání na podnikové úrovni, tak
s odvoláním na tuto rezoluci by odboráři v mateřských společnostech už neměli mít možnost říkat, že se po dohodě
s vedením firmy zabývají vývojem mezd
pouze u nich doma a nikoliv v dceřiných

společnostech jinde v Evropě. Z rezoluce
vyplývá, že odboráři ze Západu a Severu by měli projevit solidaritu s českými
zaměstnanci, když se bude jednat o růstu jejich mezd.“
Bude k tomu i nějaký návod, jak
v podobných případech konkrétně
postupovat?
„O této rezoluci bude nyní jednat politický výbor kolektivního vyjednávání
industriAll a ten by měl přijít s návrhy
praktických postupů a řešení, které by
měly být na podporu plnění této rezoluce přijaty v průběhu současného volebního období.“

Za informace poděkoval: fav

Kdo ho překoná?
A máme tu první příspěvek do naší soutěže o největší kapří úlovek v době od 1. června do 30. září 2016. Ten
na našem snímku skočil na háček 8. června. Šťastným lovcem byl místopředseda II. ZO OS KOVO Bosch Jihlava,
kolega Tomáš Adam. Pěkného lysce – 70 cm/9,1 kilogramu – dostal na Pálavě, Dyje 7. Použil nástrahu Huňáček
+ pop up brusinka od essential baits. Ke krásnému úlovku samozřejmě gratulujeme a těšíme se na další příspěvky do naší letní soutěže. Připomínáme, že podmínkou účasti jsou: kde a kdy došlo k rybářskému úspěchu, míry
uloveného kapra a jeho fotografie. Uvítáme, když sdělíte, jaká byla použita návnada.. 
(red)
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TPCA: Stávková...

Nyní odboráři zjišťují, jak se k možné
stávce postaví zaměstnanci. Uspořádali
k tomu hlasování, které vzhledem k rozložení pracovních směn potrvá do 9. července do 6 hodin ráno. Po sečtení hlasů
se rozhodne o dalším postupu. Tedy
i o možné zákonné stávce, pokud ji lidé
v hlasování podpoří.
V automobilce TPCA nyní působí celkem tři odborové organizace. Při vyjednávání kolektivní smlouvy postupují spo-

lečně a jednota podle Iva Navalaného
panuje i v otázce případné stávky. A jaké
jsou nálady mezi lidmi? Předseda nejsilnější odborové organizace v kolínské
TPCA Ivo Navalaný k nastalé situaci říká:
„Lidé nás podporují, celou záležitost
neberou jen jako spor během kolektivního vyjednávání, ale jde i o určitý vzdor
vůči firmě jako takové. V TPCA neustále
narůstají požadavky na zvyšování produktivity práce, zvyšuje se náročnost

výrobních procesů, zhoršují se vztahy
mezi nařízenými a podřízenými. Dlouhodobě nemáme dost pracovníků, stále
je třeba zaučovat někoho nového, podmínky jsou horší než dříve. Lidé jsou
nervózní a unavení, roste naštvanost.
Tady už nejde jen o peníze a možnou
stávku kvůli kolektivnímu vyjednávání,
ale o reakci na to, co se tu obecně děje.
Lidé chtějí ukázat, že už toho mají dost.
Taková je realita.“
(fav)

Mezinárodní diskuse mladých odborářů v Madridu

Při příležitosti II. kongresu evropské
odborové federace IndustriAll 7. června v Madridu uspořádala německá
sociálnědemokratická Nadace Friedricha Eberta seminář pro zástupce
mladých odborářů z odborových svazů průmyslového sektoru. Zúčastnili
se ho zástupci více než deseti různých
evropských států. Hlavním tématem
byla především situace mladých lidí na
trhu práce, která je v mnoha zemích velmi problematická.
V mnoha evropských zemích došlo
v důsledku finanční a ekonomické krize
ke změnám v oblasti pracovního práva.
Pro mladé zaměstnance vznikly nové
typy pracovních smluv, z nichž většina je
pouze na dobu určitou za často až diskriminačních podmínek. Jako příklad lze
uvést situaci ve Španělsku, kde je více než

50 % mladých lidí bez práce. Ti šťastnější,
jimž se podaří zaměstnání sehnat, pak
pracují za až o 30 % nižší mzdu než jejich
starší kolegové na stejných pozicích.
Ve Švédsku pak zákoník práce umožňuje tzv. „SMS smlouvy“, tedy nárazové
krátkodobé nabídky zaměstnání formou textové zprávy, na kterou musí
potenciální zaměstnanec reagovat do
15 sekund, jinak je práce nabídnuta jinému uchazeči.
S dalšími vážnými problémy, které
trápí hlavně mladé zaměstnance, pak
seznámili ostatní účastníky semináře
také mladí odboráři z Polska, Chorvatska a Belgie.
Vysoká míra nezaměstnanosti mladých lidí a nedostatek sociálních jistot
neohrožují pouze mladé, v konečném
důsledku jsou závažným problémem

pro celou společnost. Odchod mladých
do zahraničí, odkládání založení rodiny
kvůli nedostatku finančních a sociálních
jistot, to vše bude mít v budoucnu negativní dopad na sociální a ekonomický
vývoj státu.
Výsledkem semináře a diskuze všech
účastníků pak byl kromě užitečné výměny zkušeností také vznik prohlášení
Komise mladých při IndustriAll Europe,
které bylo předneseno zástupcem mladých odborářů na madridském kongresu odborové federace.
O výjimečnosti akce svědčí, že diskutovat s mladými odboráři přišel i nově
zvolený generální tajemník IndustriAll
Europe Luc Triangle. Českou republiku
na semináři zastupoval autor článku.
Petr Bártek, člen Komise mladých Odborového svazu KOVO, ZO OS KOVO Žďas, red
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Prohlášení OS KOVO k vládě ČR

„Myslíme si, že pomoc by neměla přijít
pouze pro ta odvětví a podniky, které
hodně hlasitě mluví a jsou nepříjemné. My, odboráři v kovoprůmyslu, jsme
dlouho mlčeli… Dnes máme v kovoprůmyslu stále více firem, které jsou
ohroženy ztrátou pracovních míst právě
v důsledku restrukturalizací a také sankcí EU vůči Rusku. Abych uvedl konkrétní
příklady, tak je to například Motorpal Jihlava nebo na Olomoucku ZKL Hanušovice…,“ řekl mimo jiné J. Souček.
„Stát, pokud chce pomáhat, měl by
rozdělit pomoc rovnoměrně a neměl
by preferovat pouze jednu soukromou
firmu, to je, myslím, názor Odborového
svazu KOVO. Vláda, která něco zapříčiní, by také měla vše řešit. K zaměstnancům, kteří dnes přicházejí o práci,
a nejen v rámci hornictví, ale i například
kovoprůmyslu, by mělo být přistupováno stejně minimálně v oblasti důchodů,“

shrnul Jaroslav Souček. (Celý rozhovor
si můžete poslechnout na www stránkách OS KOVO v Aktualitách – www.
oskovo.cz.)
Prohlášení OS KOVO
Prohlášení bylo dne 17. 6. 2016 odesláno vládě České republiky k rukám premiéra Bohuslava Sobotky. Přinášíme
jeho celé jeho znění:
Rada OS KOVO vyzývá vládu ČR, aby
při schvalování státní pomoci zaměstnancům soukromých firem v případě
restrukturalizace se ztrátou pracovních míst postupovala shodně ve všech
odvětvích hospodářství ČR.
K této výzvě vede Radu OS KOVO diskutovaná pomoc zaměstnancům firmy
OKD. Při restrukturalizaci jakéhokoliv
odvětví, či firmy od roku 1990 nedošlo
k takovéto formě vládní pomoci.
Rada OS KOVO odmítá takovouto stát-

ní pomoc pouze vybrané firmě či odvětví, považuje ji za diskriminační a nesystémovou.
Jsme přesvědčeni, že si i zaměstnanci
z jiných odvětví zaslouží při případných
restrukturalizacích stejný přístup vlády
ČR, jako v případě OKD.
Střípky z Předsednictva a z Rady
OS KOVO
Předsednictvo a Rada OS KOVO jednaly ve dnech 15. až 16. 6. 2016 v Praze.
Rada OS KOVO mimo jiné schválila:
	Doporučení Předsednictva OS KOVO
projednat materiál „Teze OS KOVO
pro přípravu VII. sjezdu OS KOVO
v roce 2017“ a přípravu „Strategie OS
KOVO po sjezdu v r. 2017“.
Schválila jako místo konání VII. sjezdu OS KOVO hotel Clarion v Olomouci
a dále předložený „Harmonogram příprav VII. sjezdu OS KOVO“.
es + red

Lidé se nakonec odhodlali a odbory v BORGERS vznikly
Ve firmě BORGERS na Rokycansku
se několikrát pokoušeli zaměstnanci
založit odbory a v první polovině června 2016 se jim to konečně podařilo.
Společností, kde odbory vznikají, v kraji
přibývá. V nedávné době vznikly například ve strojírenské firmě Wuppermann
Kovotechnika Holýšov nebo v rokycanském BORGERS, což je největší výrobce
netkaných textilií pro automobilové interiéry v Česku, informoval deník MF DNES.
„Informovali jsme vedení firmy, že
u nich vznikla odborová organizace
v podobě takzvaného seskupení členů
a že tam prostřednictvím svých členů
působí Odborový
svaz KOVO,“ sdělil
vedoucí Regionálního pracoviště
Plzeň odborového svazu KOVO
Ivo Kužel. Podle něj se jedná
o nemalý úspěch,
Vedoucí RP v Plzni Ivo Kužel
protože v BORGERS už se zaměstnanci pokoušeli
odbory založit zhruba čtyřikrát. Snahy
založit odbory ztroskotávaly na obavách
lidí z reakce vedení společnosti. Nyní
založené seskupení členů je však platné pro celý BORGERS, jde celkem o tři
pobočky na Plzeňsku – Rokycany; Hrádek; Volduchy. Dohromady mají kolem
tří tisíc pracovníků včetně agenturních.
Čtyři stateční
Odbory byly v Borgers založeny krátce poté, co zde na začátku května proběhlo v pobočkách Hrádek a Volduchy
několikahodinové přerušení výroby kvů-

li zavedení nového způsobu odměňování. „Již v průběhu měsíce dubna se na
nás zaměstnanci obrátili kvůli mzdám
o pomoc. Nabídli jsme jim založení
odborové organizace a tentokrát se to
podařilo, protože se našli čtyři odboráři, kteří ,ponesou kůži na trh‘ a budou
oficiálně vystupovat vůči vedení jako
zástupci odborové organizace,“ vysvětlil
situaci Ivo Kužel. Regionální pracoviště OS KOVO jim samozřejmě poskytuje
podporu jak při vyjednávání, tak zejména v právních záležitostech.
Od první schůzky s vedením regionálního pracoviště Odborového svazu
KOVO, která se uskutečnila předposlední týden v květnu, se do odborů
zapojily již desítky lidí. V současné době
probíhají jednání odborové organizace
se zaměstnavatelem o mzdovém systému, který se připravuje ve společnosti
k zavedení v nejbližší době. Jednání jsou
otevřená, konstruktivní a z obou stran
vedena na dobré úrovni. Zaměstnavatel
k odborové organizaci – členům výboru
seskupení členů – přistupuje jako k rovnocennému partnerovi a nejen je seznamuje s vlastním chodem a činností, ale
také konstruktivně reaguje na jejich připomínky a návrhy.
Seskupení členů ulehčuje odborářům
start
Firma Borgers je známá nejen díky
svému rozvoji, ale i kvůli následkům pracovního prostředí. Více než stovka jejích
pracovníků totiž mezi lety 2010 až 2015
doplatila na práci s chemickými látkami
především plicními chorobami.
„Od začátku roku 2010 bylo v Bor-

gers přiznáno celkem 113 nemocí
z povolání. Jednalo se o astma a plicní
onemocnění, odborně nazývané exogenní alergická alveolitida,“ uvedl již loni
Josef Klepáč z krajské hygienické stanice. Pak se ale situace zlepšila, protože
firma investovala do odsávání, respiračních zařízení a používá lepidla s nižším
obsahem škodlivých izokyanátů.

Podle zástupců Odborového svazu
KOVO přispěl k nárůstu odborových
organizací ve firmách i nový institut
seskupení členů. Díky němu mohou
profesionální pracovníci vyjednávat za
zaměstnance, kteří tak před vedením
firmy zůstanou v anonymitě. Pracovníci společností v Plzeňském kraji si od
založení odborů slibují mimo jiné i zvýšení mezd. Například ve firmě Panasonic na Borských polích byly odbory
založeny v roce 2000 a v prvním roce
jejich fungování vzrostly platy zaměstnanců o 18 procent.
Ne všude se však odbory prosadí.
V jedné menší firmě na severním Plzeňsku je založili před třemi roky, ale po
nátlaku zaměstnavatele odboráři po
půl roce podnik opustili, i když s dvojnásobným odstupným. Vedení firmy
bylo ochotné peníze obětovat, jen aby
se odborů zbavilo. V podobných situacích jim nyní pomáhá právě nový institut
seskupení členů, který lze s nadsázkou
nazvat i utajeným členstvím v odborech.

(ev + red)
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Kováci k podobě chystané novely zákoníku práce

Velké zklamání, ale i odhodlání jít dále za svým
Jedním z bodů, o kterých se vzrušeně diskutovalo na 9. zasedání Rady OS
KOVO v Praze, byla chystaná novela
zákoníku práce. Do této důležité normy se po projednání v tripartitě nepodařilo prosadit ani jeden z požadavků,
které obsahuje tzv. Devatero aktuálních požadavků OS KOVO na legislativní změny. Bude proto potřeba pokoušet se o to dále, např. tím, že je za své
vezmou jednotliví poslanci a vystoupí
s nimi v podobě případných pozměňovacích návrhů. Delegáti nad současnou
podobou novely nevyjadřovali jen své
zklamání. Unisono bylo také slyšet, že za
prosazením požadavků kováků je třeba
jít dále a když to bude nutné, tak i patřičně přitvrdit. Kovák na toto téma uspořádal mezi účastníky zasedání Rady malou
anketu.
Radek Kuchař, Hyundai Nošovice: S novelou v její současné
podobě je nespokojena celá naše základní organizace Nejen
pokud jde o postavení zaměstnanců, ale
i o požadavky, které by pomohly fungování odborů. Myslím, že když to nepůjde jinak, tak že bychom měli sáhnout
i k tvrdším metodám a ukázat vládním
politikům, že si už nenecháme líbit, aby
postupovali jako dosud a v podstatě
pro zaměstnance nedělali nic. Jenom se
pořád mluví a slibuje, a nic se neděje. Asi
bychom, podobně jako to kvůli zákoníku
práce udělali odboráři ve Francii, měli
sáhnout k razantnějším metodám a ukázat, že se nebojíme jít za svým. Vzorem,
jak na to, nám mohou být také Slováci,
kteří už změny dokázali prosadit.
Luboš Bidrman, Valeo Rakovník: Je to
už o tom, jak funguje
tripartita. Když nedojde ke shodě odborů
se zaměstnavateli, tak
vláda od toho dává
ruce pryč… Problém je
u nás v tom, jak jsou sestavovány vlády.
Kdybychom měli většinový systém a šlo
pouze o vládu sociálních demokratů, tak
by mohla prosazovat lepší zákony. Shrnuto: Odbory dnes nemohou prosadit
změny, protože je blokují zaměstnavatelé. A v současné vládní koalici, jsou
i strany, ve kterých jsou zaměstnavatelé zaháčkovaní. A stanoviska vlády jako

celku podle toho pak vypadají. Co teď
tedy dělat? Asi to chce vyvést lidi znovu
do ulic… A když už nelze změnit volební systém, tak se více zamýšlet nad tím,
komu vlastně dáváme svůj hlas. Aby po
volbách vznikla taková vláda, která bude
skutečně prosazovat zákony ve prospěch zaměstnanců a nikoli paskvily, jak
se tomu často děje doposud.
Mária
Koudelová,
Adast Systems Adamov: Novela nepřináší pro zaměstnance
žádné zlepšení. Ani
zrušení karenční doby,
i když zaměstnanci si
nemocenskou platí od
prvního dne, co jsou v práci. Pokud se
vláda neprobudí a tripartita nedokáže
dojednat ani toto, tak skutečně nevím,
co si o tom myslet. Zákoník práce je nutné novelizovat a upravit ve prospěch
zaměstnanců. Lidé jsou naštvaní a ptají
se, co teď bude dál? A mají pravdu. Vždyť
za celý rok, kdy jsme je přemlouvali, aby
jeli do Prahy demonstrovat proti levné
práci, se nic nepřijalo. Měli bychom asi
vyjít do ulic. Nevím, zda nás podpoří
ostatní, ale my ve výrobě potřebujeme
změny. Změny požadujeme, protože
v zákoníku práce v současné podobě je
zakotvena nerovnost. Máme tam, pokud
jde o sociální partnery, dva druhy lidí: ty,
kteří mohou skoro vše, a ty, kteří si kvůli
svému postavení nemohou dovolit skoro nic. A to je potřeba změnit. A kdy ty
změny prosazovat než právě nyní, kdy se
říká, že vládu vede sociální demokracie…
Emil Bug, ArcelorMittal Karviná: Novela pořád není prozaměstnanecká, a už
vůbec není proodborová. Když jsme
před volbami vyjadPohled do jednacího sálu Kongresového centra Olšanka
v Praze během 9. zasedání Rady OS KOVO

řovali podporu ČSSD, tak to bylo proto,
že jsme věřili, že ve vládě nám situaci
zaměstnanců pomůže zlepšit. Nestalo
se, a proto jsem velmi zklamán. Vláda
by podle svých prohlášení chtěla být
sociální, ale v tomto případě to tak zatím
bohužel nevypadá. A už vůbec se mi
nelíbí prohlášení premiéra Sobotky, že
do novely lze dát jen to, na čem se odbory a zaměstnavatelé dohodnou v rámci
tripartity. Vláda by měla určovat směr,
některé záležitosti upravit ze zákona,
a ne od nich utíkat. Pro nás to znamená, že už nemůžeme být těmi hodnými odbory, ale že za svými požadavky
bychom měli jít tvrději. Ať už to budou
petice nebo nějaké formy občanské
neposlušnosti, kterými svoje požadavky
připomeneme.
Roman Bence, Bosch
Jihlava: Jednoznačně
bychom měli dát najevo
náš nesouhlas s tím, že
vláda nepodporuje naše
návrhy. Jde o zásadní
věc a naprostou prioritu, protože bez změny
legislativy ve prospěch zaměstnanců se
dnes neobejdeme. Měli bychom nyní
naše požadavky spojit s akcí Konec levné práce. Změna legislativy ve prospěch
zaměstnanců by se měla prosazovat
stejně důrazně. Měli bychom proto hledat podporu u všech odborových svazů
a u ČMKOS a dokonce ji i vyžadovat.
A pokud podpora ostatních nebude na
potřebné úrovni, měli bychom se spojit alespoň s ostatními průmyslovými
svazy. A v případě nutnosti vystoupit
i samostatně. OS KOVO je největším
odborovým svazem a v případě potřeby je určitě schopný účinně vystoupit
za prosazení změn ve prospěch zaměstnanců.

Připravil: fav
Foto autor
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Sociální zabezpečení | Ing. Marcela Hříbalová, specialistka úseku odborové politiky OS KOVO

Zpětné přiznání důchodu a nemocenského
Jsem zaměstnanec a mám dotaz, který se týká dvou sociálních dávek, a to starobního důchodu
a nemocenského. Konkrétně se mi jedná o to, zda je možno požádat o některou z těchto dávek zpětně, nebo jen do budoucna. Pokud to lze učinit, zajímá mě, o kolik dnů.
Michal G., Pardubice
Nejprve k problematice starobních důchodů. Zde je třeba rozlišit
žádost o předčasný
starobní důchod, který se přiznává k datu předcházejícímu
(třeba jen o jeden den) důchodovému
věku žadatele, a žádost o tzv. řádný
starobní důchod, který je přiznáván
při nebo po splnění důchodového věku
žadatele.
Co se týká nároku na řádný starobní
důchod, tento nárok uplynutím času
nezaniká. Za předpokladu, že byly splněny podmínky nároku, lze důchod přiznat
zpětně. Nárok na výplatu důchodu je
však časově omezen, výplatu lze přiznat nejvýše pět let zpětně od uplatnění nároku.
Uvedené neplatí pro tzv. předčasný
starobní důchod. Tento lze přiznat nejdříve ode dne uplatnění žádosti.
Dodáváme, že žádost o dávku důcho-

dového pojištění lze podat nejdříve tři
měsíce přede dnem, od kterého občan
žádá dávku důchodového pojištění přiznat.
V souladu se zněním zákona
č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, dočasná pracovní neschopnost
zpravidla začíná dnem, v němž ji ošetřující lékař zjistil.
Vystavit potvrzení o pracovní neschopnosti zpětně je možné nejvýše
3 kalendářní dny, a to pouze tehdy:
	je-li nesporné, že změna zdravotního
stavu nastala dříve než v den návštěvy lékaře, a
	nebyl-li lékař včas k dosažení či neumožňoval-li zdravotní stav včasnější
návštěvu pacienta u lékaře.
Ošetřující lékař může v případě, že
pojištěnec nemohl navštívit ošetřujícího lékaře nebo v jiných odůvodněných
případech rozhodnout, že dočasná pra-

covní neschopnost pojištěnce vznikla
i přede dnem, v němž ji ošetřující lékař
zjistil. Za období delší než 3 kalendářní dny před tímto dnem tak může
ošetřující lékař postupovat jen po předchozím písemném souhlasu příslušného orgánu nemocenského pojištění uděleného na základě žádosti
ošetřujícího lékaře. Pokud ošetřující
lékař rozhodl o tom, že dočasná pracovní neschopnost vznikla v období delším než 3 kalendářní dny přede dnem,
v němž dočasnou pracovní neschopnost
zjistil, bez souhlasu příslušného orgánu
nemocenského pojištění, má se za to,
že dočasná pracovní neschopnost trvá
pouze 3 kalendářní dny přede dnem,
v němž ji zjistil.
Počátek pracovní neschopnosti je
přitom mimořádně důležitý, má-li se
rozhodnout, zda pracovní neschopnost
vznikla po skončení zaměstnání ještě
v tzv. ochranné lhůtě.
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Pracovní
cesta a pracovní
doba důchodu
Souběh podpory
a starobního
Dostala jsem se na pracovišti do sporu s vedoucím, a potřebovala bych proto poradit v několika
věcech. Můžete mi sdělit, co se chápe pod pojmem pracovní cesta? Co je skutečným výkonem práce
a co čekáním či odpočinkem? Může být pracovní cesta přesčasem?
K. J., Liberec
Problematiku cestovních náhrad řeší zákoník práce (dále jen ZP).
Pracovní cestou se
rozumí časově omezené vyslání zaměstnance zaměstnavatelem k výkonu práce mimo sjednané místo výkonu práce. Zaměstnanci náleží nárok
na cestovní náhrady (§ 42 ZP). Do cestovních náhrad mohou být zahrnuty:
jízdní výdaje, jízdní výdaje k návštěvě
člena rodiny, výdaje za ubytování, zvýšené stravovací výdaje (tj. stravné), nutné
vedlejší výdaje.
Zaměstnavatel může vyslat zaměstnance na dobu nezbytné potřeby na

pracovní cestu jen na základě dohody s ním. S vysláním na pracovní cestu
zaměstnanec musí souhlasit. Obvykle je
tento souhlas součástí pracovní smlouvy. Celkovou dobu vyslání zaměstnance
na pracovní cestu ani vzdálenost od místa jeho bydliště ZP nijak blíže nespecifikuje. Pouze, že zaměstnance lze vyslat
na pracovní cestu jen na dobu nezbytné
potřeby. A tu určí zaměstnavatel.
Cesta mimo pravidelné pracoviště –
časově omezené vysílání zaměstnance
zaměstnavatelem k výkonu práce mimo
sjednané místo výkonu práce, ale například jen v rámci téže obce. Zaměstnanci
náleží nárok na cestovní náhrady, ale

není vyžadován jeho souhlas s vysláním,
jelikož se nejedná o pracovní cestu
Místo výkonu práce je vždy známé,
protože patří do základních náležitostí
při uzavírání pracovní smlouvy (§ 34 ZP).
Určit se také může pravidelné pracoviště zaměstnance. Pokud ale smlouva
pravidelné pracoviště nestanoví a místo výkonu je sjednáno na úrovni obce,
považuje se pro účely cestovních náhrad
za pravidelné pracoviště místo, kde
zaměstnanec obvykle vykonává svou
práci. Konkrétní podmínky poskytování
cestovních náhrad udává zaměstnavatel
písemně předem. Může tak zaměstnanci
například určit, jaký druh dopravy použít
pokračování na str. 6
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a kde se ubytovat. Zaměstnanec by však
měl být v pracovním poměru. Pokud je
mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem uzavřena dohoda mimo pracovní
poměr (například dohoda o pracovní
činnosti), zaměstnavatel cestovní náhrady vyplácí jen po předchozím sjednání.
Zároveň musí být sjednáno i pravidelné
pracoviště zaměstnance. Výjimku tvoří
dohoda o provedení práce, kdy místo pravidelného pracoviště určeno být
nemusí, a přitom může mít zaměstnanec na cestovní náhrady nárok.
Zaměstnanec na pracovní cestě koná
práci podle pokynů vedoucího zaměstnance, který ho na pracovní cestu vyslal.
Pracovní cesta má několik fází, neboť se
skládá zejména z cesty na místo výkonu
práce a cesty zpět a pak ze samotného
výkonu práce, který je zpravidla cílem
této pracovní cesty. V této souvislosti
zákonná úprava rozlišuje mezi plněním
pracovních úkolů na straně jedné a činnostmi jinými než plnění pracovních
úkolů na straně druhé.

Ve vztahu k tomuto rozlišování
je nezbytné zmínit ust. § 210 ZP,
který stanoví, že doba strávená
na pracovní cestě nebo na cestě mimo pravidelné pracoviště
jinak než plněním pracovních
úkolů, která spadá do pracovní
doby, se považuje za překážku
v práci na straně zaměstnavatele, při které se zaměstnanci
mzda nebo plat nekrátí. Jestliže
však zaměstnanci v důsledku
způsobu odměňování mzda nebo
plat ušly, přísluší mu náhrada
mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku.

Toto ustanovení zákona se vztahuje
zejména na dobu, kterou zaměstnanec
(„neřidič“) stráví na cestě do místa výkonu práce či zpět dopravou a nekoná práci, tj. slovy zákona neplní pracovní úkoly.
Pokud tato doba strávená jinak než
plněním pracovních úkolů nespadá do
doby pracovní – tj. do doby rozvržené
směny, nikterak se nezohlední ve vztahu k vykazování doby odpracované; nicméně vždy se započítává do doby trvání
pracovní cesty pro účely přiznání cestovních náhrad.
S ohledem na uvedené upřesňujeme,
že doba trvání pracovní cesty z pohledu
doby výkonu práce a dob postavených
na roveň a z pohledu vykazování odpracované doby se poměřuje k době trvání
„normální“ směny zaměstnance, kterou
má zaměstnanec na den pracovní cesty
rozvrženou; toto se zpravidla nevztahu-

je na pružnou pracovní dobu, kterou pro
účely tohoto výkladu pomíjím.
Z hlediska posouzení pracovních cest
je nutné rozlišit, co do odpracované
doby započítat, co naopak vyloučit a kdy
má zaměstnanec nárok na přesčas.

Doba trvání pracovní cesty je
doba od jejího nástupu v určeném místě až po návrat z pracovní cesty do určeného místa.

To je důležitý údaj z hlediska posouzení délky pracovní cesty a výpočtu
nároku na stravné. Stejně tak je ale
důležité i určení, která část pracovní
doby se považuje za výkon práce a zda
náhodou nejde o přesčas. Zaměstnanci
bývají na pracovní cestu vysíláni z různých důvodů. Může jít například o uzavírání smluv, nákup materiálu, jednání
s klientem nebo účast na školení. Logické je, že po tuto dobu nevykonávají práci nepřetržitě. Určitou část dne stráví
v dopravním prostředku, čekáním na
klienta, odpočinkem a při vícedenním
pobytu i spánkem.

Prací přesčas je práce konaná zaměstnancem na příkaz
zaměstnavatele nebo s jeho
souhlasem nad stanovenou
týdenní pracovní dobu vyplývající z předem stanoveného rozvržení pracovní doby a konaná
mimo rámec rozvrhu pracovních směn.

U zaměstnanců s kratší
pracovní dobou je prací
přesčas práce přesahující
stanovenou týdenní pracovní dobu; těmto zaměstnancům není možné práci
přesčas nařídit (§ 78 ZP).
Práci přesčas je možné
konat jen výjimečně. Práci
přesčas může zaměstnavatel zaměstnanci nařídit
jen z vážných provozních
důvodů (co se rozumí vážnými provozními důvody,
zákoník práce neupravuje,
a proto rozhodnutí o tom,
kdy se jedná o vážné provozní důvody, je plně
v pravomoci zaměstnavatele, pokud jejich určení
není předmětem úpravy v kolektivní smlouvě
s odbory), a to i na dobu
nepřetržitého odpočinku

mezi dvěma směnami, popřípadě za
podmínek uvedených v § 91 odst. 2 až
4 ZP i na dny pracovního klidu. Nařízená práce přesčas nesmí u zaměstnance činit více než 8 hodin v jednotlivých
týdnech a 150 hodin v kalendářním roce
(§ 93 ZP).
Zjednodušeně se dá říci, že v době
trvání pracovní cesty je vše, co zasahuje
do pracovní doby zaměstnance, výkonem práce nebo překážkou na straně zaměstnavatele, při které se mzda
nekrátí. Dobu, která do stanovené denní pracovní doby nezasahuje, je nutné
posoudit zvlášť. Buďto se jedná o výkon
práce, v tom případě jde o přesčas, nebo
se jedná o čas strávený čekáním, odpočinkem, cestováním atd. Tato doba není
přesčasem, do odpracované doby se
nepočítá a nepřísluší za ni ani mzda, případně plat.

Shrnuto:
Na pracovní cestě je
vše, co zasahuje do pracovní doby,
výkonem práce nebo překážkou
na straně zaměstnavatele (mzda
se nekrátí),
 oba nad stanovenou pracovní
d
dobu, pokud jde o výkon práce,
přesčasem,
 oba nad stanovenou pracovní
d
dobu, pokud nejde o výkon práce,
volným časem zaměstnance (není
přesčasem).
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Zaměstnavatel
neplatí,
vstupuje do insolvence
(I)
Souběh podpory
a starobního
důchodu
Můžete nám poradit, jak máme dál postupovat, když nám zaměstnavatel nevyplácí mzdu a zřejmě
vstoupí do insolvence?
I. O., Nymburk
Pokud již u zaměstnavatele bylo zahájeno insolvenční řízení,
je možné uplatnit
mzdové nároky u úřadu práce v souladu
se zákonem č. 118/2000 Sb. o ochraně
zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých
zákonů ve znění pozdějších předpisů.
Veškeré informace, jak postupovat, získáte na úřadu práce.
V tomto příspěvku přinášíme základní
informace o vašich právech a povinnostech při insolvenčním řízení zaměstnavatele. Z prostorových důvodů jsme příspěvek rozdělili do dvou částí.
Kdo má právo na uspokojení nevyplacených mzdových nároků úřadem
práce?
Zaměstnanec má nárok na úhradu
mzdových nároků nevyplacených jeho
zaměstnavatelem, který je v platební
neschopnosti, ze strany úřadu práce.
Zaměstnavatel je v platební neschopnosti, jestliže neuspokojil splatné mzdové nároky zaměstnanců,
a to dnem následujícím
po dni, kdy na něho bylo
vyhlášeno moratorium
před zahájením insolvenčního řízení, nebo
po dni, kdy byl na něho
podán insolvenční návrh
u příslušného soudu
v České republice, nebo
u nadnárodního zaměstnavatele také dnem, kdy byl prohlášen
za platebně neschopného u příslušného
orgánu v jiném členském státě Evropské
unie.
Nárok na uspokojení mzdových nároků úřadem práce má rovněž zaměstnanec nadnárodního zaměstnavatele
v případě, že v rozhodném období tento
zaměstnanec nadnárodního zaměstnavatele vykonával práci v České republice.
Nárok na uspokojení mzdových
nároků úřadem práce naopak nemají
zaměstnanci, kteří byli v rozhodném
období zároveň statutárním orgánem
zaměstnavatele nebo členem jeho statutárního orgánu a měli u tohoto zaměstnavatele nejméně poloviční majetkovou

účast. Tito zaměstnanci si však mzdové
nároky mohou uplatnit u insolvenčního
správce zaměstnavatele jako pohledávku postavenou na roveň pohledávkám
za majetkovou podstatou.
Zaměstnanci, kteří nárokují zaplacení škody vzniklé při pracovním úrazu
nebo nemoci z povolání, za niž odpovídá zaměstnavatel podle ustanovení 190
odst.1 zákoníku práce, hradí za zaměstnavatele příslušná pojišťovna. Uvedené
platí i tehdy, byl-li na majetek zaměstnavatele prohlášen konkurs podle zákona
o konkursu a vyrovnání; prohlášením
konkursu není a nemůže být dotčena povinnost příslušné pojišťovny ze
zákonného pojištění (popřípadě dřívějšího smluvního pojištění) odpovědnosti
zaměstnavatele za škodu při pracovním
úrazu nebo nemoci z povolání, neboť je
smyslem této právní úpravy, aby poškozenému zaměstnanci byla tímto způsobem zajištěna náhrada škody též pro
případ platební neschopnosti zaměstnavatele.
Vzhledem k tomu, že v době po prohlášení konkursu na majetek zaměstna-

vatele hradí škodu příslušná pojišťovna
(stejně, jako kdyby k prohlášení konkursu vůbec nedošlo), nepředstavuje nárok zaměstnance na náhradu
této škody, včetně náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní
neschopnosti nebo při uznání invalidity nebo částečné invalidity a náhrady za ztížení společenského uplatnění, pohledávku, která by mohla (měla
být) hrazena z konkursní podstaty,
a povinnost hradit tuto škodu nesouvisí s nakládáním s majetkem patřícím do
konkursní podstaty.
U náhrady za ztrátu na výdělku po
skončení pracovní neschopnosti nebo
při uznání invalidity nebo částečné inva-

lidity nejde (a ani nemůže jít) o pracovní
nárok ve smyslu ustanovení § 31 odst. 3
písm. i) a § 31 odst. 4 zákona o konkursu a vyrovnání, neboť rovněž splátky
náhrad za ztrátu na výdělku po skončení
pracovní neschopnosti nebo při uznání
invalidity nebo částečné invalidity, které
se staly splatné po prohlášení konkursu
nebo v měsíci, v němž byl konkurs prohlášen, jsou hrazeny ze zákonného
pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo
nemoci z povolání.
Jaké mzdové nároky lze požadovat
u úřadu práce a kdo o jejich přiznání
rozhoduje?
Mzdové nároky, které může uspokojit
úřad práce, jsou mzda (plat), její náhrady a odstupné, které náleží zaměstnanci
z pracovního poměru, nebo odměna,
popřípadě její náhrada, která zaměstnanci náleží podle dohody o provedení
práce nebo dohody o pracovní činnosti.
Mzdové nároky musí vzniknout zaměstnanci v rozhodném období.
Rozhodné období pro uplatnění mzdových nároků je kalendářní měsíc, ve kterém bylo
vyhlášeno moratorium
před zahájením insolvenčního řízení nebo
ve kterém byl podán
insolvenční návrh, jakož
i 3 kalendářní měsíce
předcházející
tomuto
měsíci a 3 kalendářní
měsíce následující po
tomto měsíci.
O nároku rozhoduje úřad práce prostřednictvím krajské pobočky úřadu práce, v jejímž obvodu má:
	sídlo zaměstnavatel, který je právnickou osobou,
	místo podnikání zaměstnavatel, který
je fyzickou osobou, nebo v jehož
obvodu je umístěna organizační
složka nadnárodního zaměstnavatele, který nemá sídlo na území České
republiky nebo
	bydliště zaměstnavatele, který je
fyzickou osobou a který nemá místo
podnikání.
Příslušná krajská pobočka úřadu práce vyvěsí na úřední desce informace
pokračování na str. 8
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o zaměstnavatelích, jejichž zaměstnanci mohou uplatnit své mzdové nároky
u krajské pobočky úřadu práce nebo
kontaktního pracoviště úřadu práce,
a současně informuje o lhůtě, do které
mohou zaměstnanci tyto nároky uplatnit.
Uplatněte své mzdové nároky včas!
Zaměstnanec může mzdové nároky
uplatnit nejpozději do 5 měsíců a 15
kalendářních dnů následujících po dni,
kdy místně příslušná krajská pobočka
úřadu práce zveřejnila informace na
úřední desce. Jestliže v této lhůtě zaniklo
moratorium vyhlášené před zahájením
insolvenčního řízení nebo soud rozhodl
o insolvenčním návrhu jinak než vydáním rozhodnutí o úpadku, lze mzdové
nároky uplatnit nejpozději v den zániku moratoria nebo v den právní moci
soudního rozhodnutí. Nárok na uspokojení mzdových nároků ze strany úřadu
práce zaniká, není-li uplatněn v uvedených lhůtách. Zaměstnanci však zůstává
zachováno právo na uplatnění mzdových nároků u soudu.
Zaměstnanec může o uspokojení
svých mzdových nároků požádat kteroukoliv krajskou pobočku úřadu práce nebo kontaktní pracoviště krajské
pobočky úřadu práce. V písemné žádosti musí zaměstnanec uvést zejména své
jméno, rodné číslo nebo datum narození, adresu bydliště, označení zaměstnavatele, sídlo nebo místo jeho podnikání
nebo jeho bydliště, výši uplatňovaných
mzdových nároků, údaje potřebné
pro výpočet daně z příjmů, kalendářní
měsíce rozhodného období, za které
uplatňuje mzdové nároky, a způsob
jejich výplaty, případně označení účtu
u peněžního ústavu, na který by částka odpovídající výši mzdových nároků

měla být bezhotovostně převedena,
a označení zdravotní pojišťovny, v jejíž
prospěch se provádí odvody. Součástí
žádosti by měly být také doklady prokazující výši uplatňovaných mzdových
nároků. Zaměstnanec je povinen prokázat dobu trvání pracovního poměru,
dohody o provedení práce nebo dohody
o pracovní činnosti. Žádost o uspokojení
mzdových nároků je k dispozici na internetových stránkách Úřadu práce České
republiky.
V jaké výši a kdy budou mzdové nároky vyplaceny?
Mzdové nároky může zaměstnanec
uplatnit nejvýše v rozsahu odpovídajícím splatným mzdovým nárokům za
3 kalendářní měsíce rozhodného období. Po uspokojení alespoň části uplatněných mzdových nároků může úřad
práce uspokojit další mzdové nároky
zaměstnance uplatněné vůči témuž
zaměstnavateli až po uplynutí 12 měsíců
ode dne vydání příkazu k úhradě mzdových nároků.
Celková výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci nesmí
překročit za 1 měsíc jedenapůlnásobek
rozhodné částky. Pro období od 1. května 2016 do 30. dubna 2017 je rozhodná
částka stanovena na 26 467 Kč. Jednomu zaměstnanci tak může být vyplacena
maximálně částka ve výši 39 700,50 Kč,
i kdyby jeho měsíční příjem činil např.
částku 50 000 Kč.
Souhlasí-li výše mzdových nároků
a doba, za kterou zaměstnanec uplatňuje mzdové nároky, s písemným
vykázáním dlužných mzdových nároků
provedeným zaměstnavatelem nebo
insolvenčním správcem, úřad práce do
10 dnů od předložení tohoto vykázání

zaměstnavatelem nebo správcem oznámí zaměstnanci termín, způsob jejich
uspokojení a údaj o období, za které
mzdové nároky uspokojí, a dá peněžnímu ústavu příkaz k úhradě. Nesouhlasí-li tvrzení zaměstnance s údaji zaměstnavatele, rozhodne úřad práce o vyplacení
mzdových nároků pouze v prokázané
výši a za nesporná období.
Upozornění: V případě, že zaměstnanec věděl nebo musel z okolností předpokládat, že jde o částky nesprávně
určené nebo omylem vyplacené, je povinen je vrátit úřadu práce do 3 týdnů ode
dne, kdy se o této skutečnosti dozvěděl.
Neuspokojené mzdové nároky uplatňujte u insolvenčního správce!
Pokud úřad práce neuspokojí mzdové nároky v uplatňované výši nebo
mzdové nároky zcela nepřizná, může
je zaměstnanec uplatnit spolu s dalšími
peněžitými pohledávkami, které má vůči
zaměstnavateli, v insolvenčním řízení.
Pracovněprávní pohledávky zaměstnanců jsou v insolvenčním řízení považovány za pohledávky postavené na roveň
pohledávkám za majetkovou podstatou,
a pokud to stav insolvenčního řízení
umožňuje, uspokojují se v plné výši kdykoli po rozhodnutí o úpadku. Zaměstnanec mzdové nároky nemusí přihlašovat,
postačí, když uplatní mzdové nároky přímo u insolvenčního správce zaměstnavatele, a to neformálním způsobem.
Pokud zaměstnanec svou pohledávku
v insolvenčním řízení vůbec neuplatní, bude insolvenční správce vycházet
z údajů uvedených v účetnictví zaměstnavatele.

Příště: Registrace na úřadu práce

Kdo čte Kováka, ten má šanci vyhrát
Nejen tím, že získá užitečné informace.
Může vyhrát i v našich soutěžích. Tak jako
Alena Kučerová z jihočeských
Dačic. Vyhrála autokarový
zájezd pro dva na pláž ve
známém italském letovisku Bibione. V naší
soutěži správně odpověděla, že hledaným
místem v cestovním
plánu luxusní jachty,
kterou využívá CK Vega
Tour k plavbám po Jadranu, je starobylé město
Trogir. Měla pak také štěstí
při losování ze všech správných
odpovědí. Výherkyni blahopřejeme!
Jednodenní koupání v moři v italském

Bibione můžete pro sebe a svou partnerku/partnera vyhrát i vy. Branou
k tomu je účast v naší soutěži,
kterou pořádáme ve spolupráci s Cestovní kanceláří Vega Tour. Ta má ve
své nabídce i řadu zajímavých poznávacích
výletů a zájezdů po
Evropě. A právě s nimi
souvisí i naše nová
soutěžní otázka. Účastníci jednoho ze špičkových zájezdů „Bavorské
pivovary“ navštíví mimo jiné
Kuchlbauer´s Bierwelt – kultovní
místo piva. A my se ptáme, kterým slavným umělcem byl pivovar navržen?

a
b
c
d

Vlado Milunić
Friedensreich Hundertwasser
Salvador Dalí
Jan Kaplický

Nápovědu hledejte na https://ck.vegatour.com. Odpovědi zasílejte na adresu
redakce nebo na e-mail Novakova.Miloslava@cmkos.cz do 7. července. Termíny cest do Bibione a další údaje k nim
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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Po stopách kovácké tradice v českých zemích – 4. díl

KUCHYŇKA – NEJSYMPATIČTĚJŠÍ NÁŘADÍ
Technický pokrok přinesl lidstvu v průběhu staletí nejrůznější vymoženosti, jež mu usnadňují
život i šetří jeho čas, který tak může věnovat příjemnějším záležitostem, než je pouhý boj
o holou existenci. Člověk je naštěstí vybaven dostatečným smyslem pro fantazii, takže při
pouhém pohledu na kuchyňské stroje a nářadí v Národním technickém muzeu si dokáže vybavit
nejpestřejší jídelní lístek včetně následných moučníků a nápojů.
Národní technické muzeum svou
expozicí „Technika v domácnosti“ je
jedním z mála v Evropě, které seznamuje návštěvníka s vývojem mechanických, elektrických, plynových i jiných
„pomocníků v domácnosti“ od poloviny
19. století až do současnosti. Vystavené předměty – od drobných strojků na
drcení koření až po litinové sporáky,
od nejstarších mechanických pomůcek
pro přípravu pokrmů až po designérské
vize elektrospotřebičů budoucnosti –
pocházejí ze sbírkových fondů Technika
v domácnosti a Průmyslový design. Tyto
exponáty jsou dále doplněny zápůjčkami od současných výrobců kuchyňských
strojů a nástrojů.
Expozice „Technika v domácnosti“
demonstruje intenzivní vývoj technického i tvarového řešení techniky pro
domácnost na příkladu tří druhů spotřebičů: vysoušeče vlasů, vysavače a pračky. Návštěvník vchází do nejnovější přítomnosti a postupuje etapovitě zpět až
k počátku vývoje sledovaných oborů.
Vysavače, žehličky, kuchyňské roboty
a další výrobky značky ETA vděčí za své
domácí i exportní úspěchy spolupráci
konstruktérů s designéry, která trvá již
několik desetiletí. K vidění je i typizovaná
koupelna ze 70. let, o něco starší smaltovaná plechová kuchyně s lednicí, vařičem
a dalším příslušenstvím. Ke stejné éře
náleží i vitrína s ukázkami „západních“
výrobků, dostupných tehdy v Československu pouze v prodejnách Tuzex za tzv.
odběrové poukázky neboli známé bony.

Bez žehličky a luxu se už dnes
neobejde žádná domácnost

Takové typy šicích strojů a sporáků už dnes pamatují
jen babičky a prababičky

Neméně rozporuplné období 50. let
představuje v této expozici oddíl „Výtvarník v průmyslu“ (1950–1960), a to především jako období vzniku nové generace
kuchyňských robotů, vařičů, žehliček,
vysavačů se jmény planet, vysoušečů
vlasů a dalších výrobků od holicích strojků až po pračky a ledničky. Expozice
laděná do světle modré otevírá období
tzv. „první republiky“ pod názvem „Náš
zákazník – náš pán“. Připomíná atmosféru i nabídku reprezentativních obchodů
a obchodních domů. Rozmanité typy
elektrických praček domácí i zahraniční provenience a jejich intenzivní vývoj

Pamětník 1. republiky si vybaví i tento
výkřik domácí techniky – pračku se
ždímačkou

Míchačky, mixéry, hnětačky a sekačky
opravdu usnadňují práci hospodyněk

představují nízké sokly. Poslední meziválečný celek nazvaný „Elektrický dům
první republiky“ připomíná nástup elektrifikace domácnosti.
Mezi nejnovějšími exponáty z 50.
a 60. let lze nalézt automatickou pračku se sušičkou, vysavač na vzduchovém
polštáři nebo mikrovlnnou troubu, holicí strojky nebo legendární kuchyňský
robot Braun, který se udržel na trhu více
než tři desetiletí.
(text + foto -rur-)

Samovary a kafemlýnky nejen ulehčují
práci v domácnosti, ale staly se i ozdobou téměř každého příborníku
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Setkání mladých kováků v Louňovicích
pod Blaníkem 2016: Organizační pokyny
Pokud jsi právě ty mladý kovák či
kovačka  ve věku do 35 let, zajímáš se
o práci v odborech, nebo naopak nevíš,
co od odborů očekávat, přijeď na setkání mladých kováků do Louňovic pod
Blaníkem.
Součástí tohoto čísla časopisu Kovák
je informační leták, popisující blíže
program chystaného setkání. Bylo by
skvělé, kdybys leták umístil (nebo umístila) například na vaši nástěnku, aby se
o setkání dozvěděli i jiní.
Další informace o chystaném setkání získáš u svého předsedy ZO, vedoucího příslušného regionálního pracoviště
OS KOVO, či na internetových stránkách
(www.oskovo.cz, www.mladikovaci.cz),
případně na facebooku: https://www.
facebook.com/mladikovaci?ref=hl. Na
výše uvedených odkazech nalezneš
ke stažení i zmíněný propagační leták
v elektronické formě a dále přihlášku na
akci.

Přihlásit se můžeš na svém regionálním pracovišti OS KOVO nebo na
organizačně-provozním úseku OS KOVO
u Kateřiny Kordovské – kordovska.katerina@cmkos.cz, (tel. 602 354 238). Vyplněnou přihlášku očekáváme nejpozději
do 8. 8. 2016.
Podmínkou účasti je uhrazení vratné kauce 300 Kč na osobu na účet
OS KOVO č. 2000141339/0800 do
8. 8. 2016. (Nebo lze po dohodě s místopředsedou OS KOVO Tomášem Valáškem termín posunout v případě pozdějšího schválení přihlášení na setkání.)
Jako variabilní symbol uveďte soubor
čísel ve tvaru: 972 a 4místné číslo, které udává číslo vaší základní organizace
či seskupení členů OS KOVO. Například:
9722831, kdy číslo 2831 je ZO OS KOVO
IG WATTEEUW.
Organizátor hradí náklady na ubytování, stravu a náklady spojené s organizací vlastního setkání. Doprava je indi-

viduální. Náklady na dopravu si hradí
každý sám, případně uhradí náklady na
základě dohody vysílající základní organizace OS KOVO, která stejně tak může
za účastníka uhradit i vratnou kauci.
Kauce se vrací zpět plátci v případě,
že se nahlášený účastník setkání mladých opravdu zúčastní. Pokud se nezúčastní, kauce propadá OS KOVO a bude
z ní hrazena část nákladů na setkání
mladých OS KOVO. Refundaci mzdy OS
KOVO nehradí.
Všem přihlášeným účastníkům bude
nejpozději jeden týden před samotným setkáním zaslán podrobný program „Setkání mladých 2016“ i s dalšími
instrukcemi na e-mail, který sdělí v přihlášce. Přihlášky bude organizačně-provozní úsek OS KOVO distribuovat i prostřednictvím příslušných regionálních
pracovišť OS KOVO.

Tomáš Valášek
místopředseda OS KOVO

Kováci rozdávali radost dětem i jejich rodičům
Na dětském dnu ve Vsetíně nechyběl ani propagační stan OS KOVO

Pro zhruba 550 účastníků
vsetínského dětského dne byl
připraven i zajímavý program

Brandýs nad Labem
V neděli 5. 6. 2016 se ve sportovním areálu v Mratíně uskutečnil druhý ročník
dětského dne, pořádaný ZO OS KOVO
Brandýs při Continental Automotive.
Byla to společenská událost, na kterou
přišlo přes 170 lidí, kteří se bavili plážovým volejbalem, nohejbalem a různými
atrakcemi nebo jen poslechem hudby.
Po celý den bylo k dispozici občerstvení,
v němž nechyběly vedle vychlazených
nápojů ani vybrané pochoutky z udírny
a grilu. Na 70 dětí si svůj den užívalo ve
skákacích hradech a soutěžením o ceny.
Přijela také malířka, která nejen dětem
malovala na obličej. Ani letos nechyběli
dobrovolní hasiči z Brandýsa s oblíbenou pěnou a ukázkou hasičské techniky. Celá neděle se nesla v soutěžní, ale
poklidné a pohodové náladě.

Dobrovolní hasiči z Brandýsa nad Labem udělali dětem radost oblíbenou pěnou

Malování na tvář si v Mratíně nevyzkoušely jen děti

Vsetín
Dětské dny pro děti členů odborů tradičně pořádá ZO OS KOVO Zbrojovka
Vsetín. Tento rok se dětský den uskutečnil v prostorách sportovního areálu
obce Janová. Velmi dobrou účast (cca
550 účastníků) určitě podpořilo i slunečné počasí a v neposlední řadě perfektní organizace celé akce. Bezpochyby
šlo o velmi dobrou propagaci OS KOVO
v rámci regionu. (foto + text JJ, BL + red)

V mratínském areálu si děti s chutí zaskákaly v nafukovacím hradu

Mladí kováci zvou do
Louňovic pod Blaníkem
Setkání mladých kováků v RS Blaník

Louňovice pod Blaníkem se stanou v roce 2016 již počtvrté hlavním místem mladých kováků. Komise mladých OS KOVO se
rozhodla po „dvouleté odmlce“ opět uspořádat setkání mladých kováků, které bude celkově již šesté takového formátu.
Organizátoři tak zvou mladé kováky do rekreačního zařízení RS Blaník u obce Louňovice pod Blaníkem (nedaleko Vlašimi) v
termínu

9. - 11. září 2016

www.rekreace-deti.cz/stredisko/blanik
Počítá se s účastí až 150 mladých kováků či kovaček. Na setkání mladých budou pozváni také naši mladí kolegové a kolegyně ze
zahraničí. Věříme proto, že mezinárodní hosté budou přínosem při výměně zkušeností mezi mladými účastníky.
V programu budou nejen diskuse, ale i zábava. Účastníci se mohou přihlásit na různé sportovní disciplíny se zajímavými cenami
pro vítěze i poražené a pobavit se na večerní zábavě či diskotéce se svými kolegy či kolegyněmi. Mladí zde budou diskutovat o
všem, co dnes mladou generaci zajímá. Hlavním diskusním tématem setkání mladých 2016 bude „Role odborů ve společnosti“.
Kde všude odbory pomáhají ve společnosti? V zaměstnání, sociální oblasti, školství, kultuře, legislativě apod. Jak je již zvykem,
vždy na účastníky čeká na místě nějaké překvapení či nové věci, a proto sledujte naše média, ve kterých Vám přineseme v
následujících týdnech více informací.
Pokud jsi právě Ty mladý kovák či kovačka :-), zajímáš se o práci v odborech, nebo naopak nevíš, co od odborů očekávat, přĳeď!
Nechte starosti doma a přĳeďte se s námi seznámit a odnést si něco z diskusí či workshopů se svými novými přáteli z celé ČR.
Limitem je pouze věková hranice 35 let. Další informace budou následovat v dalších týdnech. Budou zveřejňovány
prostřednictvím časopisu Kovák, stránek facebook (kovák, mladí kováci) a na www.oskovo.cz a www.mladikovaci.cz.
Tomáš Valášek
místopředseda OS KOVO

přátelské debatě
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Výměna zkušeností při
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Správné znění tajenky z čísla 10: Členství v odborech je i formou sebeobrany. Správně luštila a štěstí při losování
měla Marie Kučová ze Zbůchu. Blahopřejeme! Dostane výhru od vydavatelství Enigma, které připravuje naši křížovku. Je také
vydavatelem časopisu Křížovky pro každého (další čísla vycházejí 7. a 19. července). Na tajenku z tohoto čísla čekáme do
13. července na doručovací adrese redakce nebo na e-mailu: novakova.miloslava@cmkos.cz.

