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Zabezpečení
K jakým změnám došlo
v příspěvku na péči

9

Kolektivní vyjednávání
Jak prosazovat konec levné
práce v podnikové praxi
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Tip Kováka na výlet
Vydejte se s námi na
nejzáhadnější místo v ČR

Předseda odborové organizace Bronislav Dudzik v debatě s generálním ředitelem
Dr. Ing. Jiřím Formánkem. Ačkoli stojí na různých stranách pomyslné barikády,
vztahy mezi nimi jsou korektní a přátelské. Na odbory si generální najde vždy čas.

V Bekaert Bohumín a Bekaert Petrovice:
Věcný dialog přináší i spolupráci
Nadnárodní společnost Bekaert se
sídlem v belgickém Zwevegemu vznikla v roce 1880. Původně malý rodinný
podnik dnes vyrábí v několika státech,
obchodně působí zhruba ve 120 zemích
a zaměstnává na 30 000 lidí.
Bekaert je synonymem pro zušlechťování ocelových drátů, kterým je ovlivněna jejich pevnost, pružnost, únava, odolnost proti korozi a další vlastnosti.
Do České republiky belgická společ-

nost přišla v polovině devadesátých let
minulého století. Nejprve šlo o společný podnik s místními ŽD Bohumín. Od
nich Belgičané v roce 2002 odkoupili
akcie a založili vlastní společnost. Dnes
má Bekaert v ČR dva své výrobní závody – Bekaert Bohumín s. r. o. a Bekaert
Petrovice s. r. o. První se soustřeďuje na
výrobu za studena tažených ocelových
drátů s povrchovou úpravou pozink
nebo speciální Bezinal, v Petrovicích

jsou hlavní náplní produkce ocelové
drátky do betonu Dramix.
Zaměstnávají celkem 280 lidí, v Bohumíně 179 a v Petrovicích 101. Jde
o 77 technickohospodářských pracovníků a 203 zaměstnanců v dělnických profesích. Práce v nich je náročná a vyžaduje si celé chlapy. I když pomáhá nová
ventilace, teplo u svařovací
linky či u žárového poko- více
strana
vování je přesto dost cítit.
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Předseda OS KOVO Jaroslav Souček k minimální mzdě
a zaměstnávání cizinců: Nechceme konzervaci mezd
Zástupci vlády, zaměstnavatelů a odborů se na jednání tripartity koncem července neshodli na tom, o kolik
by se příští rok měla zvýšit minimální mzda. O navýšení proto zřejmě rozhodne vláda.
Ministerstvo práce a sociálních věcí
navrhlo růst ze současných 9 900 korun
na 11 000 korun.
Odboráři prosazovali 11 500 korun.
Pro zaměstnavatele bylo přijatelných
maximálně 10 600 korun. „Odpor ze
strany zaměstnavatelů jsem očekával,

poněkud mne však překvapil postoj
ministra financí Babiše, který se postavil jednoznačně na jejich stranu,“ sdělil
nám k průběhu jednání předseda OS
KOVO Jaroslav Souček. „Přitom ministr
sám uznává, že mimořádný hospodářský rozvoj v posledním období vytváří
potřebu nových, lépe placených pracovních míst. Zjevně by však dal přednost
přílivu levných pracovníků ze zahraničí.
Česká republika se bohužel stala zemí,

která v mnoha klíčových oborech vyváží
přidanou hodnotu, vytvořenou rukama
našich lidí, do zahraničních mateřských
firem. Prostřednictvím nízkých mezd jim
zdarma dáváme část národní práce.“
Vláda však nedávno schválila návrh
ministerstva průmyslu a obchodu, který
má urychlit zaměstnávání středně kvalifikovaných pracovníků z Ukrajiny. Ročně
může podle ministra Jana Mládka přijít do ČR až 5 000 Ukrajinců. Ministr se
pokračování na str. 2
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odvolával na požadavek zástupců firem
z jednání tripartity. Šéf Konfederace
zaměstnavatelských a podnikatelských
svazů Jan Wiesner před určitou dobou
také uvedl, že nedostatek kvalifikovaných
zaměstnanců vede k tomu, že tuzemské
firmy musí odmítat zakázky. „Představuje toto vládní opatření podle vašeho názoru další ohrožení vývoje domácího trhu práce a zvýšení tlaku na
udržení nízkých mezd?“ zeptali jsme
se Jaroslava Součka.
„Za současné situace bezpochyby
ano. Ale rád bych přesněji popsal stav,
jak ho vidíme. Nedostatek kvalifikovaných pracovníků středního, zejména
technického vzdělání je skutečností.
Na vině je devastace českého učňovského a středního technického školství
v posledním čtvrtstoletí. Tuto situaci
nelze vyřešit ihned mávnutím kouzelného proutku, ale dlouhodobou obnovou
zejména učňovských oborů. Bohužel
musím konstatovat, že i když současná vláda více slyší na naše požadavky než vlády v minulosti, její aktivity
v této oblasti jsou zcela nedostatečné.
Lepší zkušenosti už máme s některými
hejtmany, kteří se ve spolupráci s míst-

ními podniky snaží situaci ve svých regionech zlepšit.
Nechceme, aby podniky odmítaly
zakázky kvůli nedostatku kvalifikovaných lidí, když mohou v období hospodářského růstu vydělávat. Ale bez jasnějších pravidel to dopadne jako vždycky:
zaměstnanci z východu budou levnými,
vykořisťovanými pracovními silami, žijícími často v nedůstojných podmínkách.
Jak ostatně víme například z českého stavebnictví. Přispěje to ke snaze mnohých
podniků konzervovat mzdy na současné
nízké úrovni. Uvedu příklad z kováckého
oboru: průměrný výdělek nástrojaře je
24 800 Kč měsíčně hrubého, což je vzhledem k nutné kvalifikaci a nezbytné praxi
zcela neadekvátní.“
Ale jak se bránit?
„Recept známe. Podobně jako u agenturních pracovníků trvat na tom, aby
i zahraniční pracovníci byli přijímáni za
srovnatelnou mzdu, aby se i na ně vztahovaly výsledky kolektivního vyjednávání a toto nebylo obcházeno. Nesmí být
vykonáván tlak na náhradu domácích
lidí levnějšími cizinci. K tomu budeme
tlačit jak vládu, tak podnikatele.“
To zřejmě nebude lehké. Například

Co se děje s Kolbenkou?
Ve čtvrtek 12. května 2016 ve společnosti ČKD Praha DIZ, a.s., zasáhla speciální jednotka zvaná Daňová kobra. S odůvodněním, že firma, která je součástí
impéria miliardáře Petra Speychala, dluží státu na
daních přes 791 milionů korun. Následná opatření
podniku mj. znemožnila disponovat peněžními prostředky na jeho bankovních účtech.
Dne 2. 6. pak došlo k zahájení insolvenčního řízení.
Od firmy se odvrátili všichni investoři, a to i od rozdělaných zakázek. Do insolvenčního řízení vstoupilo
25. července Městské státní zastupitelství v Praze
s tím, že důvodem je podezření z trestné činnosti.
Jak nám 8. 8. řekl šéf odborů KOVO v ČKD Praha DIZ Miroslav Kvíz
„uštknutí Kobrou“ a další vývoj vedly k tomu, že znejistění zaměstnanci
nedostali květnovou, poté červnovou a červencovou výplatu. V pondělí
18. července tak na základě ustanovení zákoníku práce z firmy mohli
odejít první zaměstnanci. Rozhodli se zůstat do konce července, aby
na úřadu práce mohli uplatnit tři nevyplacené mzdy. Tuto možnost
využila většina z 250 zaměstnanců, takže jich 8. 8. ve firmě zbylo už
jen osm. Komentář M. Kvíze: „Manažeři si vždy umějí nějak pomoci,
nejhůře dopadli zaměstnanci. To, že majitel Speychal a jeho právníci
se budou další roky hádat o výši dluhu, jim nepomůže. Pro mne to je
šok, že to tak lze vůbec udělat. Firma je nenávratně u konce. Kobra
měla hned sdělit, k jakému trestnému činu došlo, a obvinit odpovědné. Pak bych to pochopil. Ale pokud to za tři měsíce nikdo neudělal
a lidé museli opustit palubu, tak na předvedený postup státu doplatili
nejvíc oni.“ Situaci budeme dále sledovat. 
(fav)

prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý napadl v médiích odbory
právě za to, jak se staví k problematice
minimální mzdy a že nechtějí příliv pracovníků ze zahraničí. Podle jeho názoru
je dnešní vláda pod diktátem odborů.
Jaký je váš názor?
„V jednom článku byl pan Dlouhý
nazván hrobařem českého průmyslu a já
to podepisuji, protože dobře pamatuji
dobu jeho ‚ministrování’. Jsme v situaci, kdy velcí zaměstnavatelé v ČR doslova
diktují podmínky a již delší dobu brání
navyšování hodinových mezd. Přitom
ročně odtéká na 400 miliard korun dividend do zahraničních mateřských společností. Nechceme brát tam, kde peníze
nejsou, třeba u malých polorodinných
firem v chudých regionech, kterých je
požehnaně. Ale od velkých a bohatých
chceme spravedlivý podíl na úspěchu,
o který se zaměstnanci zasloužili. Peníze, které zde zůstanou v podobě mezd,
podpoří i spotřebu a další rozvoj ekonomiky. Lidé typu pana Dlouhého to dobře
vědí, ale jsou jim zřejmě lhostejné perspektivy českého hospodářství i úroveň
života našich lidí.“
Děkujeme za odpovědi 
(ev)

Kdy vyjde Kovák č. 15
Hlavní období letních dovolených končí a s ním také doba, kdy
má Kovák pozměněnou periodicitu vydávání. Další číslo svazového časopisu vyjde 5. září. Po tomto datu už budeme vycházet
pravidelně každých 14 dní. Jelikož období letních dovolených
ještě neskončilo, k naší informaci pro čtenáře přidáváme také
přání, aby si zbytku léta ještě hezky užili.
(red)
Smutná analýza
ČR je v mnoha klíčových oborech stále „montovnou“ a ve velké
míře vyváží nedokončené produkty. Ty poté často směřují přes
Německo již jako dokončená produkce na náročné trhy včetně USA. Vyplývá to z analýzy Raiffeisenbank zveřejněné letos
2. srpna.
Česko se podle analýzy musí zaměřit na zvýšení domácí přidané hodnoty u vyráběného zboží. Ta je v ČR čtvrtá nejnižší v EU
a zároveň jedna z nejnižších mezi zeměmi OECD. Nejnižšího
podílu domácí přidané hodnoty dosahujeme v odvětvích, která
táhnou českou ekonomiku a tvoří pilíře českého exportu. Jak
uvádí analýza, jde o výrobu dopravních prostředků a IT s elektronikou, které se dohromady na českém vývozu podílejí téměř
polovinou.
Velkou slabinou české ekonomiky je také výrazně podprůměrné zastoupení služeb ve vývozu. Více než polovinu služeb
Česko dováží, přičemž velká část tohoto dovozu se týká technologicky vyspělých služeb, které jsou využívány v sektoru IT
a elektroniky a ve výrobě automobilových komponent.  (fav)

Opět je to potvrzeno: S odbory se zaměstnanci mají lépe
Výplaty čtyř stovek zaměstnanců českobudějovické strojírenské společnosti Kern-Liebers CR se od srpna zvýšily o 3,2 procenta. Nárůst
měsíčních mezd je výsledkem nově uzavřené kolektivní smlouvy. Jsou v ní zakotveny i garantované výhody zaměstnanců Kern-Liebers CR,
k nimž patří například pět týdnů dovolené, 13. a 14. mzda (před dovolenou a Vánocemi), 37,5hodinová týdenní pracovní doba ve všech
směnných provozech, příspěvek na závodní stravování, dynamicky odstupňované odměny při odchodu do důchodu, příspěvek na penzijní
připojištění, odměna za odpracování plného fondu pracovní doby v každém měsíci, u řady profesí flexibilní pracovní doba.
Odboráři jsou s výsledky vyjednávání spokojeni. „Mzdový nárůst je sjednán na úrovni lepšího průměru a současně odráží reálné možnosti
zaměstnavatele. Kolektivní smlouva navíc zaměstnancům zaručuje celou řadu významných benefitů,“ uvedl zmocněnec Krajského sdružení
Odborového svazu KOVO Jihočeského kraje Jan Švec, který je současně předsedou Základní organizace OS KOVO při Kern-Liebers CR.
V loňském roce dosáhla v jihočeských firmách, v nichž působí OS KOVO, průměrná hrubá měsíční mzda 28 852 korun, což bylo o 4 846 korun
více, než činil jihočeský průměr. 
(fav)
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Roman Malický při hrotování drátu. Na
hrotovačce drát dostává potřebný kónus

Ochutnali jsme to i během krátké návštěvy v provozech.
Mzdy v dělnických profesích jsou vyšší než v okolních podnicích. Ze spousty
zájemců o práci – na jedno uvolněné místo se jich hlásí 5 až 8 – si proto
mohou vybírat.
Od jiných podniků se odlišují oba
závody mimo jiné ale tím, že ve výrobních halách nenajdete nikoho, kdo by
nebyl v odborech. ZO OS KOVO, která
působí v obou závodech, čítá celkem
180 členů.
Je to znát. Názor odborové organizace
je respektován a má u vedení svoji váhu.
Odráží se to nejenom ve mzdách (u dělníků v průměru kolem 35 tisíc hrubého), ale i u benefitů, o kterých si jinde
Kde všude je Bekaert
Hlavními klienty jsou automobilový průmysl a stavebnictví. Firma je
dodavatelem ocelových výztuží do
pneumatik, najdete je v každé čtvrté, která je ve světě vyrobena.
Ve stavebnictví jsou to pak různě
tvarované volné nebo lepené ocelové drátky, které zvyšují pevnost, tažnost a pružnost betonu. Poprvé byly
vyrobeny v roce 1970. Byl to právě
Bekaert, kdo v roce 1970 představil ocelové vlákno s háky na obou
koncích, které slouží k jeho ukotvení
v betonu. Produkt dostal označení
Dramix. Díky jeho použití dochází k vyšší životnosti betonu, lepší
kontrole při tvorbě trhlin a tím i ke
snížení nákladů na betonové výztuže
jako celku. Takzvaný drátkobeton se
používá mimo jiné v průmyslových
podlahách nebo při stavbě tunelů.
V sortimentu Bekaert jsou ale třeba i drátky, kterými se otvírají lahve
sektů a šampaňského. Když bouchalo k oslavě výročí založení této
firmy, dostal každý zaměstnanec
dárek v podobě 400 eur…

mohou jen zdát. Předseda ZO Bronislav Dudzik vypočítává některé z nich:
Při splnění plánu na 95 a více procent
odměna 1 % celoročního objemu mzdy
zaměstnance, pokud se splní nad 100 %,
je to dvojnásobek. Jsou tu příplatky za
práci v noci a o víkendu, za odpolední
směny, za přesčasy. K benefitům patří
i odměny za bezúrazovost. Kdo má jen
jednu nemocenskou v roce, tomu se
proplácí už její první den. Pro případ
částečné nezaměstnanosti je dojednáno
70 % průměrné mzdy. Pro ty, kdo musí
zaměstnání opustit pro ztrátu zdravotní způsobilosti, vyjednali nadstandardní dynamické odstupné. Řídí se podle
odpracovaných roků, činí až osminásobek průměrné mzdy. Zaměstnané ženy
a osamělí zaměstnanci pečující o dítě
do 15 let mají nárok na placené volno
v trvání dvou dnů za každé dítě nad
rámec řádné dovolené, jsou tu 13. a 14.
platy, věrnostní příplatky, příplatky za
zaškolování nových pracovníků, odměny za zlepšovací návrhy. Zaměstnavatel přispívá na teplou stravu, pracovníci
v 11hodinových směnách mají nárok na
dvě dotovaná jídla. Kolektivní smlouva
stanoví to, za jakých podmínek může
zaměstnavatel uzavírat pracovní smlouvy, a s odbory musí předem projednat
i to, když hodlá některému pracovníkovi předat vytýkací dopis. A je s ním
i dohodnuto, kolik bude přispívat na činnost odborů.
A jak odbory vidí zaměstnavatel?
Generální ředitel Dr. Ing. Jiří Formánek:
„Je rozhodně fajn, že tady odbory jsou.
Spousta věcí se tak daleko rychleji vyřeší. Pokud chceme něco zavést, zejména
přes mzdový či bonusový systém nebo
v oblasti prémií, tak je to lepší řešit
s odbory, které to potom dále komunikují. Myslím, že máme velmi dobrou
spolupráci. Je to hlavně díky předsedovi. Můžete se snažit, jak chcete, ale když
protistrana nechce a je těžké s ní komunikovat, tak je to samozřejmě těžší…

Samozřejmě, že jsme se už také i chytli,
ale jak říkám, vždy to záleží na lidech.
Pokud je člověk přístupný, staví na faktech a přemýšlí i o názoru toho druhého,
pokračování na str. 4

Pohled do jedné z výrobních hal v bohumínském
závodě. Tady se dráty zbavují okují a pozinkováním
se zvyšuje jejich kvalita a tím i hodnota

Na informační nástěnce mají své místo i odbory

Tažec Jan Janočec při práci. Na otázku, proč
je v odborech, lakonicky odpovídá: „To je
přece každému jasné. Abychom se měli
lépe. A čím nás bude víc, tím to bude lepší.“
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tak je vyjednávání plodnější a přínosnější pro oba. Já chápu spoustu z toho, co
u nás chtějí odbory, na to v podstatě
stačí selský rozum. Taky je to o tom, že
odbory vnímají, jaká je situace v podniku
a co si může dovolit. Nepožadují nemožné, protože vidí, že mzdy u nás nejsou až
tak špatné a že máme i slušnou kolektivní smlouvu, ve které je už teď řada benefitů a výhod.“
Odboráři to vědí a postupují podle
hesla, že za podobné situace nemusí pršet, ale stačí, když dobře kape
a postavení zaměstnanců se dále zlepšuje. Letos se jejich příjmy navýší celkem
o tisícovku.
A nejde jen o mzdy a benefity. Jde také
o respekt toho druhého i o vzájemnou
důvěru. Předseda Dudzik vypráví o tom,
jak ho generální požádal o radu při zavádění kamerového systému. Nakonec
vzal zpět svůj vlastní návrh a dal na ten,
se kterým přišel odborář…
Ten to komentuje lakonicky: „Samozřejmě, aby se budovaly dobré vztahy
s vedením, tak je mu třeba zase nějakým
způsobem pomoci tam, kde to potřebuje a kde k tomu je možnost. Generální
ředitel už ví, že nejsem proti.“
Nebylo tomu tak vždy. Když odborová
organizace vznikala, měla jen 23 členů.
Tehdy ji dnes už odešlé vedení chtělo
Elektronik Aleš Broda a provozní zámečník
Jindřich Jung společně řeší vzniklý problém

z podniku vystrnadit, protože se snažila
hovořit do mezd a do zavádění směnového systému.
Změna k lepšímu ovšem nespadla z nebe. Dnešní postavení odborů je
výsledkem dlouhé každodenní práce.
Není to jen o lidech, kteří si dokážou vyjít vstříc, byť to dělá samozřejmě hodně.
Je to o síle odborové organizace a tím
i o získávání lidí. Předseda Dudzik o tom
ví svoje. Na otázku, jak lidi přesvědčit
o prospěšnosti odborů, odpovídá:
„Každopádně si musím za každým člověkem zajít. Ne jednou, ale opakovaně.
A to i přesto, že mne poprvé odmítne
nebo podruhé pošle někam a potřetí si
najde nevím co. Vždycky si musím najít něco, abych ho motivoval pro vstup
do odborů. Takže je mu třeba říkat, co
jsme udělali dobrého pro něho samotného, přestože v odborech ještě není.
A tak se ho klidně i zeptám, jestli ho
třeba neštve, že jsme pro něho vyboxovali nějaké peníze navíc. Dojednala to
odborová organizace a on je dostane
taky, i když není jejím členem. A vysvětlím mu, že čím silnější jsou odbory, tím
lepší může být výsledek vyjednávání se
zaměstnavatelem. Že když budu mít
20% zastoupení, tak se mne generální
ředitel zeptá, pro koho to vlastně chcete… Ale když budu mít 90% nebo 100%
zastoupení, tak se mne tak
zeptat nemůže. Je totiž jasné,
že to chtějí vlastně všichni.“
Odboráři v Bohumíně a Petrovicích i proto už dosáhli
hodně, ale dost toho ještě
mají v plánu. Jak zdůrazňuje
předseda Dudzik, tak třeba
to, aby v případě ukončení
pracovního poměru z důvodu nadbytečnosti bylo vyšší
odstupné, než kolik stanovuje zákoník práce. Toho ještě
nedosáhli. Zatím…
Text a foto
František Vonderka

Ředitel závodu v Petrovicích
Ing. Pavel Halama u linky,
na které se vyrábějí lepená
ocelová vlákna Dramix. Ve
výrobě této výztuže do betonu
je Bekaert světovým lídrem

O zlepšení pracovního prostředí se v Petrovicích
stará i nová ventilace. I na její instalaci se podepsala
spolupráce odborů se zaměstnavatelem

Plakát s pravidly podnikové kultury. K nim
vedle bezpečného pracovního prostředí
mj. patří podpora otevřené komunikace,
vyžadování vzájemného respektu mezi všemi
zaměstnanci a společné řešení problémů

Setkání mladých kováků pod Blaníkem se již blíží
Komise mladých OS KOVO, která je
organizátorem akce Setkání mladých
kováků v Louňovicích pod Blaníkem, připomíná všem, že termín akce 9.–11. září
2016 se již blíží raketovým tempem!
A proto: jsi-li právě ty mladý kovák
či kovačka  s věkovou hranicí do
35 let, zajímáš se o práci v odborech
nebo naopak nevíš, co od odborů očekávat, přijeď! Zváni jsou všichni mladí odboráři z OS KOVO! Přihlásit se na
Setkání mladých lze až do 31. 8. 2016.
Veškeré informace získáš zde:

http://www.oskovo.cz/mladi-kovaci/mladikovaci-opet-v-lounovicich-pod-blanikem.
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). Pro inspiraci
se můžeš podívat na Setkání mladých
z roku 2014: http://www.oskovo.cz/mladi-kovaci/setkani-mladych-2014-v-obrazech-0.
Všem přihlášeným účastníkům bude
na jejich e-mail uvedený v přihlášce nej-

později 1 týden před samotným setkáním poslán podrobný program Setkání
mladých 2016 i s instrukcemi.
Tomáš Valášek,
místopředseda OS KOVO
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Sociální zabezpečení | Ing. Marcela Hříbalová, specialistka úseku odborové práce OS KOVO

Změny v příspěvku na péči
Má manželka pečuje o svého otce, který s námi žije v domácnosti. Nechodí do zaměstnání, bylo
jí řečeno, že doba péče o otce jí bude započtena na důchod. Otec pobírá příspěvek na péči ve třetím stupni. Slyšeli jsme, že nyní dochází ke změnám zákona, podle kterého je příspěvek vyplácen.
Nezmění to nějak situaci mé ženy?
Jan P., Ústí nad Orlicí
Máte pravdu, s účinností od 1. srpna 2016
dochází k novelizaci
zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, a to zákonem
č. 189/2016 Sb. Hlavní změnou je zvýšení příspěvku na péči.
Zatímco do 31. července 2016 činí výše
příspěvku na péči podle jednotlivých
stupňů částky podle TAB 1, od 1. srpna
se částky zvyšují a náleží podle TAB. 2.
Částky příspěvku se podle § 12 zákona o sociálních službách zvyšují ještě
o 2 000 Kč za kalendářní měsíc v dále
uvedených případech. Zvýšení náleží:
	nezaopatřenému dítěti do 18 let věku,

kterému náleží příspěvek, s výjimkou dítěte, kterému náleží příspěvek
na úhradu potřeb dítěte ze systému
dávek pěstounské péče podle zákona
o sociálně-právní ochraně dětí, dítěte,
jemuž nenáleží příspěvek na úhradu
potřeb dítěte ze systému dávek pěstounské péče proto, že požívá důchod
z důchodového pojištění, který je stejný nebo vyšší než tento příspěvek,
a dítěte, které je v plném přímém zaopatření zařízení pro péči o děti nebo
mládež,
	rodiči, kterému náleží příspěvek,
a který pečuje o nezaopatřené dítě do
18 let věku, jestliže rozhodný příjem

TAB 1
Výše příspěvku pro osoby do 18 let věku činí za
kalendářní měsíc do 31. 7. 2016
3 000 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost),
6 000 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost),
9 000 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost),
12 000 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost).
Výše příspěvku pro osoby starší 18 let činí za
kalendářní měsíc
800 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost),
4 000 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost),
8 000 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost),
12 000 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost).

oprávněné osoby a osob s ní společně
posuzovaných je nižší než dvojnásobek částky životního minima oprávněné osoby a osob s ní společně posuzovaných podle zákona o životním
a existenčním minimu,
	náleží také nezaopatřenému dítěti od
4 do 7 let věku, kterému náleží příspěvek ve stupni III (těžká závislost) nebo
stupni IV (úplná závislost).
Příspěvek na péči zvýší ÚP ČR podle uvedené novely zákona všem příjemcům automaticky, a to podle přechodného ustanovení této novely.
To znamená, že lidé, kteří příspěvek
na péči pobírají, nemusí o jeho zvýšení od srpna žádat. Úřad
práce ČR, který dávku
TAB 2
vyplácí, jej upraví autoVýše příspěvku pro osoby do 18 let věku činí za
maticky podle přiznakalendářní měsíc od 1. 8. 2016
ného stupně závislosti
3 300 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost),
na pomoci jiné osoby.
6 600 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost),
Ve vašem případě tedy
9 900 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost),
ze 4 000 Kč měsíčně na
13 200 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost).
4 400 Kč měsíčně. ZápoVýše příspěvku pro osoby starší 18 let činí za
čet péče jako náhradní
kalendářní měsíc od 1. 8. 2016
doby pojištění se pro
880 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost),
vaši paní nemění, zákon
4 400 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost),
o důchodovém pojištění
8 800 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost),
v tomto bodě novelizo13 200 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost).
ván nebyl.

Sociální okénko
Ing. Marcela
specialistka
úsekuPlzeň
odborové politiky OS KOVO
Pracovní
právo ||JUDr.
VladimírHříbalová,
Štich, právník
RP OS KOVO

Kontrola
v pracovní neschopnosti
Souběh zaměstnance
podpory a starobního
důchodu
Zaměstnavatel vydal vnitřní předpis, kterým mimo jiné určuje zaměstnancům povinnosti v době
jejich dočasné pracovní neschopnosti. Mám dotaz, zda je zaměstnavatel oprávněn ukládat zaměstnancům povinnost hlásit předem svému zaměstnavateli jakékoliv změny ve smyslu změn režimu
povolených vycházek, odchody k lékaři na kontroly, rehabilitace a podobně. Toto je zaměstnanec
podle předpisu povinen hlásit telefonicky zaměstnavateli, a pokud tak neučiní, je mu uložena peněžitá sankce a tato je odůvodňovaná „možným planým výjezdem“ kontrolní skupiny, kterou si zaměstnavatel najímá od bezpečnostní agentury. To platí i v případě, že se nepřítomnost zaměstnance na
uvedené adrese dodatečně prokáže jako oprávněná, ale předem neohlášená.
K. V., Rokycany
Ustanovení § 301a zákoníku práce
zaměstnanci ukládá výslovně povinnosti spojené s režimem dočasně práce
neschopného pojištěnce (tento pojem

není totožný s pojmem léčebný režim),
tedy dodržovat stanovený režim, pokud
jde o povinnost zdržovat se v době
dočasné pracovní neschopnosti v mís-

tě pobytu a dodržovat dobu a rozsah
povolených vycházek podle zákona
o nemocenském pojištění. Dodržování
těchto povinností je zaměstnavatel
pokračování na str. 6
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oprávněn kontrolovat, od 1. 1. 2014
v období prvních 14 kalendářních
dnů dočasné pracovní neschopnosti. Zaměstnanec je povinen umožnit
zaměstnavateli kontrolu dodržování
svých povinností uvedených ve větě
první. Umožnit kontrolu znamená, že
zaměstnanec by měl mít na adrese,
kterou uvedl svému ošetřujícímu lékaři,
řádně označen funkční domovní zvonek
se svým jménem anebo u jmenovky
uvedeno telefonní číslo svého mobilu.
Dosti často se stává, že se zaměstnanci
vymlouvají, že jim někdo před prováděnou kontrolou domovní zvonek rozbil,
a proto nebyl dostižen na této adrese.
Zaměstnavatel je povinen v případě zjištění
porušení těchto povinností
vyhotovit o kontrole písemný záznam s uvedením skutečností, které znamenají
porušení tohoto režimu;
stejnopis tohoto záznamu
je zaměstnavatel povinen doručit zaměstnanci,
příslušné okresní správě
sociálního
zabezpečení
a ošetřujícímu lékaři dočasně práce neschopného
zaměstnance. Zaměstnavatel je oprávněn požádat
ošetřujícího lékaře, který
stanovil zaměstnanci režim
dočasně práce neschopného pojištěnce, o sdělení
tohoto režimu v rozsahu,
který je zaměstnavatel
oprávněn kontrolovat, a o zhodnocení
zaměstnavatelem zjištěných případů
porušení tohoto režimu. Sankce za prokazatelné porušení povinností dočasně práce neschopného zaměstnance
mohou spočívat v neposkytnutí nebo

snížení náhrady mzdy v nemoci zaměstnavatelem, a to se zřetelem na závažnost porušení. V případě porušení těchto povinností zvlášť hrubým způsobem
je zaměstnavatel oprávněn přistoupit
k výpovědi z pracovního poměru namísto snížení nebo neposkytnutí náhrady
mzdy. Je nutno říci, že v praxi se s tímto
výpovědním důvodem nesetkáváme.
Zaměstnavatel není oprávněn kontrolovat léčebný režim zaměstnance,
který ani nezná, tedy nehledí na to,
jakým činnostem se zaměstnanec
v době nemoci, včetně vycházek,
věnuje. Léčebný režim je oprávněna
kontrolovat jen okresní správa sociální-

ho zabezpečení prostřednictvím svého
lékaře, a to i v období prvních 14 dnů
dočasné pracovní neschopnosti.
Podle mého názoru lze považovat
vnitřní předpis zaměstnavatele v části,
kterou jsou ukládány povinnosti zaměst-

nancům (hlášení před odchodem na
kontrolu k lékaři, na rehabilitaci a podobně) za vydaný v rozporu se zákoníkem
práce. Podle ustanovení § 192 odst. 6
zákoníku práce má zaměstnavatel možnost si tyto údaje zjistit u ošetřujícího
lékaře. Povinnosti zaměstnance v této
souvislosti obsahuje věta poslední citovaného odstavce a jedná se o povinnost
zaměstnance umožnit zaměstnavateli
kontrolu dodržování svých povinností –
zdržovat se v místě pobytu a dodržovat
rozsah povolených vycházek. Zaměstnavatel si povinnost „umožnit“ svým
výkladem rozšiřuje nad rámec zákona
a toto rozšíření může hraničit i s protiprávním vyžadováním citlivých
osobních údajů od zaměstnanců. Více povinností nad rámec
zákona obecně může zaměstnavatel ukládat zaměstnanci
pouze smlouvou mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem,
a to na základě ustanovení
§ 4a odst. 2 zákoníku práce.
K poslední části dotazu, který se týká ukládání finančního
postihu při nesplnění povinnosti
zaměstnance
hlášení změn v režimu vycházek,
návštěvy lékaře, rehabilitace
a podobně, lze uvést, že tyto
sankce jsou ukládány v rozporu s ustanovením § 346b
odst. 1 zákoníku práce, jelikož
zaměstnavatel nesmí zaměstnanci za porušení povinnosti
vyplývající mu ze základního pracovněprávního vztahu ukládat
peněžní postihy ani je od něho požadovat. Pokud lze ještě vzít v úvahu názor,
že povinnost zaměstnancům je ukládána v rozporu s právem, je i jakákoliv
sankce protiprávní.

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

Jak se bránit špatným službám
Budu opravovat rodinný dům, a tudíž sjednávat různé služby a práce od řemeslníků. Potřebuji
vyměnit okna, podlahoviny, natřít dveře, vymalovat, opravit oprýskané zdi na dvoře, vyměnit
plot, položit dlažbu pod pergolou apod. Proto bych dopředu chtěl znát, co mám po nich požadovat,
zda a jak sepisovat smlouvu. Jaká mám práva a jaké povinnosti. Bylo by možné pro nás, jako pro
objednávající lidi, nějak stručně, česky a srozumitelně napsat takový článek do kapsy, abychom
nenaletěli?
E. S., Brno
Pokud jde o váš dotaz,
konstatuji s povděkem, že jste velmi rozumný člověk, který
informace hledá dopředu, a ne až stojí
před problémem, kdy je v některých případech pozdě.

Jde-li o služby, lze ze zákona vyčíst, že
ustanovení v něm uvedená jsou spíše
obecného charakteru, zákon za služby
označuje všechny podnikatelské činnosti, které tito podnikatelé provozují
a v rámci své nabídky ji nabízejí.

Právní úprava
Najdeme ji nejen v občanském zákoníku, ale i v dalších zákonech, např.
v zákoně na ochranu spotřebitele.
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Občanský zákoník
Vzhledem k již zmiňované obecné
rovině právní úpravy služeb je zřejmé,
že občanský zákoník nebude upravovat
podrobnosti. Ty je nezbytné vždy upravit ve smlouvě, na jejímž sepsání musíme při sjednávání jakékoli služby trvat.
Ústní dohoda je sice možná, leč co je
psáno, to je dáno! Totéž platí u sjednávání smlouvy o dílo. Například při objednávce zhotovení nových vrat se dohodnete se zhotovitelem na tom, že se tyto
budou otvírat na levé straně do ulice,
abyste otvíráním dovnitř nepřišli o místo
v průjezdu. Řemeslník si sice udělá náčrtek, jak mají vrata vypadat, ale nesepíše
s vámi smlouvu, kde by bylo podrobně
popsáno nejen, co požadujete, aby bylo
zhotoveno na vratech, ale i cena, kvalita
provedení, termín dodání apod. Poté, co
řemeslník dojede a začne vrata montovat, zjistíte, že se otevírají opačně, nebo
zjistíte, že cena je mnohonásobně vyšší,
než jste se ústně dohodli, nebo provedení je značně nekvalitní. Pokud si zhotovitel bude trvat na svém, že jsou vrata
vyrobena přesně podle ústní dohody,
nebo že fakturace souhlasí s dohodnutou cenou, dostanete se do situace,
kdy nastane mezi vámi spotřebitelský
spor. Ten může rozhodnout soud. Soud
bude požadovat důkazy, mezi něž patří
smlouva o zhotovení díla nebo služby.
Zde se dostanete do důkazní nouze,
a těžko budete prokazovat, že to, co tvrdíte, je pravda.
Obdobný problém může nastat při
jakosti díla či služby. I v tomto je třeba
podrobně popsat, na jaké jakosti jste se
dohodli. Jinak se může zhotovitel dovolávat toho, že občanský zákoník stanoví,
že služba má mít střední jakost a vy jste
se na odchylné úpravě nedohodli. Takže
práce nemusí být super kvalitní, ale stačí, když ji soudní znalec uzná za provede-

ní práce ve střední jakosti. Jediná možnost, jak předejít sporům, je dopředu
a písemnou formou (tedy ve smlouvě)
ujasnit a nezaměnitelně jednoznačně
stanovit, podrobně popsat, jak bude
sjednaná práce vypadat a v jaké kvalitě
bude. Čím je služba popsána podrobněji, tím lépe pro vás a nakonec i pro
zhotovitele. Pokud poskytnutá služba
neodpovídá vašim nebo zákonným
požadavkům nebo vás zhotovitel neupozorní, že například nemá takové
stroje, na nichž by mohl vyrobit to, co si
přejete, například u vašich vrat nedokáže
zhotovit požadovanou ozdobu, a pokud
je toto zdobení podrobně popsáno ve
smlouvě, a přesto není provedeno nebo
provedeno je, ale nekvalitně, má služba
vadu a můžete ji reklamovat.
Kdy reklamovat?
Protože na služby není dvouletá
zákonná lhůta, je třeba pokud možno
reklamovat ihned nebo co nejdříve. Většinou lze tyto vady reklamovat do šesti
měsíců ode dne, kdy službu převezmete
a přijmete. V některých případech je lhůta delší či naopak kratší. Je tedy třeba si
zjistit, dokdy můžete reklamovat u konkrétní služby.
Podnikatel vždy odpovídá za to, že
služba byla v pořádku v době, kdy jste ji
přejímali.
Může také na svoji službu poskytnout
záruku, po niž bude služba mít vámi
domluvené vlastnosti. V tomto případě
je délka záruky na domluvě mezi vámi
a podnikatelem.
U smluv o zhotovení díla je lhůta dvouletá.
Jak reklamovat?
Prakticky je postup při reklamaci služby či díla obdobný postupu při jakékoli
reklamaci. Reklamaci musíte uplatnit

Vady musí poskytovatel služby odstranit nejpozději do 30 dnů

Na chyby řemeslníků je třeba
reagovat co nejdříve

tam, kde jste službu dostali, nejčastěji
přímo u živnostníka nebo na provozovně. Můžete tak učinit osobně. Povinností
podnikatele je sepsat reklamační protokol. Někteří podnikatelé mají na svých
stránkách umístěné formuláře, jejichž
prostřednictvím můžete vadu reklamovat, nebo je zde uvedeno telefonické číslo, kde lze vadu ohlásit telefonicky. Podstatné je, že ve všech formách uplatnění
reklamace se musí o reklamaci pořídit
protokol. V protokolu musí být uvedeno vaše jméno a příjmení, bydliště, co
reklamujete, den podání reklamace,
u koho reklamujete, důvod reklamace
a čeho chcete reklamací dosáhnout.
Pokud vám tento protokol není předán, vyžadujte ho! Pokud tak podnikatel neučiní, lze podat podnět na Českou
obchodní inspekci.
Podnikatel nebo pracovník pověřený
vyřizováním reklamací musí o ní rozhodnout ihned, nejpozději do 3 dnů. Vada
má být odstraněna nejpozději do 30 dnů
od uplatnění reklamace. Neznamená to,
že lhůta na vyřízení reklamace je 30 dnů,
podnikatel tak má učinit bezodkladně,
nejpozději od 30 dnů.
Způsob vyřízení reklamace
Lze-li vadu odstranit, můžete požadovat opravu. Chybí-li nějaká součást nebo
část, požadujete doplnění toho, co chybí. Můžete požadovat též přiměřenou
slevu.
Pokud vadu odstranit nelze, pak
můžete chtít slevu nebo máte právo na
odstoupení od smlouvy. To znamená,
že vy vrátíte věc-službu a zhotovitel vám
vrátí peníze zpět. Jinak řečeno vzájemně
si vrátíte svá plnění.
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Bydlení | JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR (SON) Praha

Řešíme problémy spojené s bydlením
Dluhy ve společenství vlastníků

Obec rozprodávala v rámci privatizace jednotlivé byty. Již několik let máme společenství vlastníků
a vedle toho zde zůstalo několik nájemníků. Je zde asi 7 neplatičů, kteří neplatí služby ani nepřispívají do fondu oprav. Dluh se zvětšuje také tím, že dva vlastníci takto neplatí již 7 let, nekomunikují se
společenstvím, odstěhovali se do Anglie. Dluh je opravdu velký, okolo jednoho milionu korun. Domu
hrozí, že budou odpojeny dodávky tepla, vody i elektřiny. Jak postupovat v takovéto situaci?
L. K., Uherské Hradiště
Obecně platí podle občanského zákoníku, že vlastník bytu-člen společenství
ručí za dluhy společenství v poměru
podle velikosti svého podílu na společných částech (§ 1194 odst. 2 občanského
zákoníku). Takto se musí uhradit dluhy,
které vznikly na službách (teplo, voda,
společná elektřina, svoz odpadu) a také
dluhy za správu domu. Společenství nesmí dopustit, aby se služby v domě neposkytovaly, v opačném případě pak hrozí
trestní oznámení některého vlastníka či
nájemníka, jelikož tyto nezbytné služby
k bydlení v bytě patří a bez jejich poskytnutí by mohlo dojít dokonce i k ohrožení

života. Pokud společenství nemá dostatek prostředků, musí si s jednotlivými
dodavateli služeb dohodnout splátkový kalendář a vedle pravidelné úhrady
splácet dluh. Takto potom také musí ve
společenství nastavit částku zálohy za
služby u jednotlivých vlastníků.
U neplatičů-vlastníků musí dluhy
vymoci soudně společenství, u neplatičů-nájemců dluhy bude vymáhat vlastník těchto bytů, tedy obec. U vlastníků
v opravdu závažných případech může
soud nařídit i prodej jednotky.
Doporučuji rovněž, abyste se urychleně spojili s obcí a požádali ji o pomoc

při řešení nastalého problému, jelikož
dluhy se týkají nejen vás, ale i obce.
Také je možné zvážit variantu zpětného
odkoupení bytů obcí (v poslední době
se dost často takto postupuje), jelikož je
jasné, že vaše společenství správu domu
nezvládá. Výbor společenství nese za
dluhy společenství odpovědnost. Člen
výboru společenství odpovídá za způsobenou škodu celým svým majetkem.
Pokud chcete dále zachovat společenství a postupně vymoci dluhy od neplatičů, doporučuji vám, abyste vyhledali
odbornou právní pomoc advokáta.

Nedoplatek za služby

Chtěla jsem se zeptat, zda jsem povinna platit nedoplatek za služby spojené s nájmem bytu za rok 2014, které mi
správcovská firma zaslala až letos v dubnu, ač je ve smlouvě uvedeno, že vyúčtování provede vždy 30. 6. (v tomto
případě to tedy mělo být 30. 6. 2015). Mohou to takto se zpožděním po mně ještě požadovat? Je také v pořádku, že mi
účtují i 2 400 korun za správu ve službách? Celkem se jedná o nedoplatek ve výši cca 18 000 Kč za byt velký 42 metrů,
kde platím nájem 11 000 Kč a zálohy za dva lidi 2 000 Kč za měsíc.
L. B., Praha 5
Uvádím, že jako nájemce za správu
neplatíte vůbec.
Vyúčtování služeb – nedoplatek za

poskytnuté služby – je možno uplatnit
za 3 roky zpětně.
Co se týká výše nedoplatku, máte prá-

vo nahlédnout do příslušných podkladů
k vyúčtování a máte právo vyúčtování
reklamovat.

Vyhrajte zájezd za historií i krásami přírody
Proslulé Orlí hnízdo se nachází
uprostřed nádherné alpské krajiny

V nabídce CK Vega Tour, která na základě dohody poskytuje výhody členům OS
KOVO, je i řada zajímavých jednodenních autokarových výletů. Jeden z nich
účastníky zavede do Obersalzbergu
v jižním Bavorsku, kde se nacházelo
přísně střežené alpské sídlo nacistického vůdce Adolfa Hitlera. Mělo dvě části: dolní tvořil zámek Berghof, který byl
od roku 1933 Hitlerovou letní rezidencí.

Zde mimo jiné chystal připojení
Rakouska a uvítal zde i Nevilla
Chamberleina během příprav
mnichovského diktátu. Horní
část komplexu tvořila vyhlídka
Kehlsteinhaus, která však do
dějin vstoupila jako Orlí hnízdo (Adlershorst). Nacistická
partaj ho své modle 20. dubna
1939 věnovala k narozeninám.
Z Orlího hnízda ve výšce 1834
metrů nad mořem je nádherný výhled
po krajině jezer a Alp v širokém okolí. Do
Orlího hnízda se jezdilo výtahem uvnitř
hory, který výšku 124 metrů zdolal za 41
sekund. Hitler se prý ale bál zaseknutí
výtahu, a tak osobně toto místo navštívil
jen asi desetkrát. Kromě pohledu z výšin
historického Orlího hnízda se účastníci
výletu mohou pokochat i krásami König-

see, které je se svými 130 metry nejhlubším jezerem v Německu. Jeden z našich
čtenářů se společně se svým partnerem bude moci výletu v sobotu 24. září
zúčastnit zcela zdarma. Předpokladem
je správná odpověď na otázku, ke kolikátým narozeninám úchvatné Orlí hnízdo
Hitler od své NSDAP dostal:
a 45.
b 50.
c 55.
d 60.
Nápovědu hledejte na:
https://ck.vegatour.com.
Odpovědi zasílejte na adresu redakce
nebo e-mail Novakova.Miloslava@cmkos.cz
do 30. srpna. A kdo vyhrál zájezd pro
dva k moři v Bibione, o který se soutěžilo
v Kováku č. 13? Správná odpověď byla c)
30 000, vyhrává Jana Pešková z Hodonína. Blahopřejeme!
(red)
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Mzdy | Ing. František Kocáb, specialista pro mzdy a kolektivní vyjednávání RP v Brně

Konec levné práce v podnikové praxi
V září se v Praze opět vyslovíme pro konec levné práce v Čechách. Jak toho ale konkrétně dosáhneme
v podnikové praxi?
B. S., Moravský Krumlov
Příčiny, proč z firem
s excelentními ekonomickými výsledky
odcházejí zaměstnanci z důvodu podprůměrných příjmů a na jejich místa nastupují zahraniční zaměstnanci, takže mzdy
v České republice jsou stále tam, kde
jsou, by si zasloužily hlubší sociologickou analýzu včetně sebereflexe odborů.
K lepší argumentaci a prosazování mzdových požadavků doporučuji
při kolektivním vyjednávání pracovat nejen s klasickou finanční analýzou a porovnáváním průměrných
mezd výrobně srovnatelných podniků v regionu a České republice, ale
též současně hodnotit i průměrný tří
až pětiletý vývoj průměrných mezd
daného podniku v minulosti, ideálně včetně plánované budoucnosti
ve vztahu k průměrnému vývoji celkové a neinvestiční produktivity práce pomocí průměrných meziročních
indexů, a to dle následujícího vztahu:

I (mzdové náklady/průměrný počet
zaměstnanců) <=> I (přidaná hodnota/
/průměrný počet zaměstnanců) = I (přidaná hodnota/øHMVS) * I (øHMVS/průměrný počet zaměstnanců),
kde øHMVS = Hmotné movité věci a jejich
soubory (pol. B.II.2 Rozvahy) – průměrný
stav příslušného roku.
Neinvestiční produktivitu, resp. průměrnou meziroční změnu a podíl na celkové produktivitě, hodnotí první činitel
(PH/øHMVS), zatímco druhý činitel vyjadřuje strojní vybavenost zaměstnance.
V případech, pokud podíl kooperace
s majetkově či personálně spřízněnými
zahraničními firmami činí cca 20 ÷ 25
procent z tržeb či z nakupovaných materiálů a energie, potom je ještě nezbytné
využívat informací z Evropské podnikové
rady zaměstnanců a zajímat se o vývoj
koncernového ukazatele EBITDA, tj. zisku před zdaněním + úroky + odpisy.
V této souvislosti nelze nezmínit ust.

§ 346 písm. b odst. 2 zákoníku práce,
o zákazu přenášení rizika ze závislé
práce na zaměstnance, tj. zaměstnanci
nemohou v žádném případě zodpovídat
za eventuální manažerská pochybení
managementu.
Jestliže zaměstnavatel vyplácí podprůměrné mzdy, růst podnikových
finančních ukazatelů, průměrný růst
neinvestiční či celkové produktivity práce a koncernový růst EBITDA v posledních třech až pěti letech předstihuje
růst mezd, potom je svatou povinností
zástupců zaměstnanců postupovat dle
zákona o kolektivním vyjednávání, a to
včetně zastavení práce.
Pouze tímto způsobem je reálně
možné u zaměstnavatelů, kteří odmítají slyšet na ekonomické argumenty
a obvykle též usilují o ukončení působení odborů ve firmě, dosáhnout
toho, abychom přestali být lacinou
evropskou montovnou a aby se zářijová akce nestala pouhou politickou
a mediální proklamací.

Nově o ochraně před oxidem křemičitým
Již dlouho je známé onemocnění nazývané silikóza plic. Vzniká kvůli obsahu
oxidu křemičitého (SiO2) v horninách.
Hrozbou pro lidské zdraví jsou částice,
které mají velikost cca 4 µm a usazují
se v plicních sklípcích. Postupně vyvolávají zánět a zjizvení, které je nevratné,
a posléze dojde ke vzniku silikózy plic.
Tím se vysoce zvyšuje následné riziko
vzniku rakoviny plic.
Ohrožení pracovníci byli proto pravidelně sledováni. Dlouho si nikdo ale
neuvědomoval, že SiO2 se vyskytuje všude kolem nás a je hojně používán i v různých průmyslových oborech. Nejde jen
o uhelný prach, ale také o výskyt v křemičitých píscích už během jejich těžby,
dále v hutnictví, slévárenství, ve sklářském průmyslu, keramice, maltě, izolacích, kamenivu, v chemickém průmyslu, při svařování, používání brusných
kotoučů, při výrobě cementu apod.
Zejména za podpory Evropského
odborového svazu IndustriAll vznikla v rámci EU iniciativa, která se začala
touto problematikou zabývat, a v dub-

nu 2006 pak byla podepsána dohoda
NepSi. S jejím obsahem se lze seznámit
na internetové adrese www.nepsi.eu.
V Bruselu se ve dnech 15.–16. 6.
2016 konala mezinárodní konference
k 10. výročí dohody NepSi, která hodnotila její plnění. Celkově lze konstatovat, že se k ní hlásí a postupně ji pak
dobrovolně uvádějí do praxe zejména
evropské průmyslové svazy, oborové
svazy a také jednotliví zaměstnavatelé.
Během konference bylo dohodnuto,
že do další etapy seznamování a monitorování bude zahrnuta i Česká republika, současně s ní také Polsko a Rumunsko. Měla by být zahájena v roce 2017.
Už 16. 5. 2016 Evropská komise přijala
návrh nové směrnice o karcinogenních
a mutagenních látkách. Měla by být
schválena do konce roku 2016 a následně implementována do národních předpisů.
V legislativě České republiky je prach,
který obsahuje SiO2, definován a jsou
stanoveny i jeho limitní hodnoty, které korespondují s hodnotami stávající

směrnice EU. Známe jej pod názvem
fibrogenní prach a svářečské dýmy.
K činnostem, kdy dochází k největšímu uvolňování křemičitých složek, patří
řezání, broušení, drcení a lámání. Proto
je podle NepSi třeba: a) vyhodnocovat
a posuzovat rizika, b) přijímat adekvátní
opatření, c) sledovat expozici zaměstnanců a d) jejich školení a informování.
Doporučujeme tedy jednotlivým ZO,
u jejichž zaměstnavatelů se používají
křemičité písky, aby je na problematiku
SiO2 upozornily a snažily se na základě
NepSi o vzájemnou spolupráci, včetně
poskytování podkladů při monitoringu. A samozřejmě aby také po svých
zaměstnavatelích požadovaly maximální dodržování naší platné legislativy
a tím všichni společně přispívali ke zlepšování pracovních podmínek zaměstnanců a ochraně jejich zdraví.
Další informace lze nalézt na adrese:
http://vimeopro.com/ecpvideoproductions/nepsi, password: silica. Prezentace
je zde i v českém jazyce.
Připravili Stanislav Šmíd a Milan Těšínský, specialisté BOZP OS KOVO
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Po stopách kovácké tradice v českých zemích – 6. díl

Dopravní prostředky jsou největší atrakcí
Expozice Dopravy patří v Národním technickém muzeu (NTM) k nejrozsáhlejším a je také u všech
jeho návštěvníků nejvyhledávanější a nejoblíbenější. Expozice obsahuje pouze exponáty, které byly
vyrobeny na území České republiky, anebo stroje zahraničního původu, jejichž provozní historie je
s naším územím úzce spjata.
Automobily
Automobilová sbírka NTM je bezesporu
jednou z nejkvalitnějších místních sbírek
na světě. Čtyři desítky nejvýznamnějších
automobilů této sbírky jsou vystaveny ve
stálé expozici. Vedle základního průřezu
výroby tří největších výrobců – Tatra,
Škoda a Praga – jsou v expozici zastoupeny i automobily AERO, RAFR, VELOX,
WALTER, WIKOV, JAWA a ČZ. Je tu vystavena třeba 12válcová Tatra prezidenta T. G. Masaryka, přehlídková ZIS 110
komunistických pohlavárů, neprůstřelný
8válcový Mercedes nacistického ministra K. H. Franka nebo vozy užívané prezidenty Václavem Havlem a Václavem
Klausem a tatrovka, s níž objeli cestovatelé Hanzelka a Zikmund polovinu světa.
Motocykly a cyklistika
Struktura motocyklové sbírky NTM
obráží skutečnost, že naše země byla
i v minulosti velmocí ve výrobě motocyklů. Firma Laurin a Klement stála na
počátku 20. století u zrodu tohoto průmyslového odvětví. V průběhu let u nás
Přízemí haly částečně zabírají i rozměrné
exponáty z historie českých železnic

vzniklo na 150 různých značek motocyklů s omezenou
výrobou. Vedle drobných
výrobců jsou tu prezentovány i stroje našich větších
firem – JAWA a ČZ – z přelomu
60. a 70. let 20. století, které
dominovaly nejen světovým
motocyklovým soutěžím, ale
též sloužily v poválečných
letech jako významné dopravní prostředky.
Cyklistická sbírka muzea
patří mezi nejhodnotnější
soubory svého druhu ve světě. Vznikla díky Augustinu Vondřichovi,
který začal s její stavbou již počátkem
20. století a vytvořil tak jedinečný soubor, který počátkem padesátých let
minulého století daroval muzeu. V expozici jsou vystaveny všechny hlavní mezníky ve vývoji jízdního kola od 1. poloviny 19. století až do současnosti.
Letectví
Dominantu vstupního prostoru do
expozice Dopravy tvoří zavěšený letoun
JK, systém Bleriot, se kterým v roce 1911
vykonal Ing. Jan Kašpar první dálkový let
v dějinách českého letectví – z Pardubic
do Velké Chuchle. Tento letoun doplňuje dalších 16 letadel, většinou zavěšených v prostoru.

Původní vůz prezidenta T. G. Masaryka

Osobní vůz Tatra, ve kterém legendární cestovatelé
Hanzelka a Zikmund procestovali polovinu světa

Od motokol až po dnešní motocykly

Železnice a lodní doprava
Železniční sbírka NTM je charakterizována pouze několika předměty, např.
lokomotivou Kladno z roku 1855, která
představuje nejstarší parní lokomotivu dochovanou na našem území. Existují však plány na zřízení
samostatného železničního
muzea v bývalých drážních
dílnách pražského Masarykova nádraží v Praze, kde
by bylo umístěno mnohem
více zajímavých exponátů
z dějin českých železnic.
Dějiny lodní dopravy jsou
v expozici dokumentovány
převážně lodními modely,
které přibližují historii české a československé říční
i námořní plavby.
Většina leteckých exponátů je zavěšena pod
stropem haly



Text a foto - rur Celkový pohled na expozici Doprava
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Výlet na nejzáhadnější místo v ČR

Pohled na část jedné z řad.
Kdo a proč je vytvořil?

Balvan Pegas dostal své jméno
kvůli rýhám, které prý připomínají
stejnojmenné souhvězdí

Na cestě k řadám narazíte i na idylickou poutní kapli sv. Vojtěcha,
který prý v době sucha místnímu kraji vymodlil déšť

Najdete ho v přírodním parku Džbán
na vrchu Rovina nad středočeskou obcí
Kounov. Z vlakového nádraží Mutějovice k němu vede značená naučná stezka.
Na jejím konci je čtrnáct řad kamenů,
které jsou považovány za nejzáhadnější
umělý útvar v České republice.
Je tomu tak už od roku 1934, kdy tyto
kamenné řady pro moderní časy objevil
kounovský učitel Antonín Patejdl a upozornil na ně archeology a památkový
úřad. Sám Patejdl ve své zprávě, která
krátce po jeho objevu vyšla ve vlastivědném sborníku žateckého muzea, řady
označil za „jedinečnou prehistorickou
stavbu nejen u nás, nýbrž v celé střední
Evropě“.
Kounovské řady probíhají přesně od
severu k jihu, jsou téměř rovnoběžné,
dlouhé až čtyři sta metrů a vzdálené od
sebe třináct až třicet metrů. Rozprostřené jsou na ploše asi jedenáct hektarů.
Jednotlivé kameny jsou různě veliké, od
0,8 metru až po několik metrů, nejvyšší

vyčnívají asi půl metru nad zem. Celkem
se jich vzhledem k lesním pracím a dalším devastacím v minulosti do dneška
zachovalo 2 239.
Dva největší balvany o váze několika
tun byly nazvány Pegas (podle rýh připomínajících souhvězdí Pegas) a Gibbon
(na počest anglického historika Edwarda
Gibbona).
Zatím se bezpečně ví jenom jediné –
řady jsou dílem lidí. Na to přišli už v roce
1936 žatečtí muzejníci. Zjistili totiž, že
některé velké balvany jsou umístěny
v lůžkách z menších kusů horniny, a že
tedy řady byly vytvořeny uměle člověkem. Jasná odpověď na to, kdy a proč
řady vytvořil, však nadále chybí.
Někteří badatelé tvrdí, že jde o českou
obdobu francouzského Carnacu. Řady
bývají považovány za pravěkou megalitickou observatoř nebo za jakési starověké závodní dráhy, v Seznamu nemovitých památek jsou zapsány jako kultovní
místo. Podle jiných se jedná o novověké

meze polí. Existuje i řada dalších teorií, přesvědčivé důkazy o žádné z nich.
Byly záhadné kounovské řady pravěkým
chrámem k uctívání slunce, pohanským
kalendářem, anebo se jedná o prostý,
přesto unikátní systém polních mezí,
který svou podobou nemá obdoby? Přes
úsilí několika generací badatelů odolává záhada kounovských kamenných
řad rozluštění. Výlet za nimi se ale určitě vyplatí. Kromě areálu Kounovských
kamenných řad najdete na vrchu Rovina také keltské hradiště z 5. století před
naším letopočtem a poutní kapli svatého Vojtěcha.
Areál řad je volně přístupný po značených stezkách. Cesta na řady trvá
z Kounova cca 30 minut volné chůze.
Stálou expozici věnovanou Kounovským
kamenným řadám, která shrnuje dosavadní výsledky bádání, najdete v Kounově v domě U Tří lip.
(fav)
Foto autor a jaš

A aby toho nebylo málo, na nedalekém
vrchu Špičáku byl objeven i tento
shluk kamenů připomínající kruh…
A o samotném Špičáku autoři některých
teorií dokonce tvrdí, že vznikl uměle a je
obdobou slavného anglického Silbury Hill

Ke Kounovským kamenným
řadám, které jsou dnes kulturní
památkou, návštěvníky dovede
dobře značená naučná stezka

Co nám chtěl vzkázat autor
nápisu na pomníčku nedaleko
kaple sv. Vojtěcha?

Kdo a proč sem přitáhl tunové balvany?
Rolníci, aby označili hranice svých polí, která
byla na místě dnešního lesa?
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Správné znění tajenky z čísla 12: Čtvrt století vás baví a odměňují křížovky pro každého. Správně luštila a štěstí při losování měla
Milena Janoštíková z Prahy. Blahopřejeme! Dostane výhru od vydavatelství Enigma, které připravuje naši křížovku. Je také vydavatelem
časopisu Křížovky pro každého (další číslo vychází 30. srpna). Na tajenku z tohoto čísla čekáme do 31. srpna na doručovací adrese redakce
nebo na e-mailu: novakova.miloslava@cmkos.cz.

