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České oceláře bylo v Bruselu vidět

AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL V EVROPĚ
ČELÍ ŘADĚ NOVÝCH VELKÝCH VÝZEV
Za účasti představitelů EU, odborníků z oblasti automobilového
průmyslu a odborových organizací, se v sídle Evropského ekonomického a sociálního výboru v Bruselu uskutečnila 26. února
závěrečná konference Evropské kvalifikační rady pro automobilový průmysl. Zasedalo tam tedy fórum, které se zabývá budoucností průmyslového odvětví, jež patří k hnacím motorům evropské ekonomiky a je doslova její páteří. Vždyť v automobilovém

Pohled do jednacího sálu konference

průmyslu a výrobách, které jsou na něj přímo napojeny, je v EU
zaměstnáno 2,3 milionu lidí, obživa dalších milionů zaměstnanců je s ním spojena nepřímo. V následujících letech půjde o to,
aby se tato pracovní místa podařilo udržet a zvyšovala se jejich
kvalita. Jedním z klíčových úkolů proto bude udržet a také dále
rozvíjet dovednosti, které Evropa v tomto směru má. Nebude
to lehké: Dochází ke změně struktury průmyslu, přicházejí nové
technologie a v pozadí tiká i demografická bomba. Na jedné
straně se zvyšuje věk odchodu do důchodu a na druhé jsou v EU
miliony mladých lidí bez práce, protože nemají potřebnou kvalifikaci. Bude třeba změnit systémy vzdělávání a výuky. Hovořilo
se o evropských kvalifikačních pasech, o tom, že do systému
vzdělávání se budou muset více zapojit samotné podniky. A je to
i o tom, že zaměstnání v automobilovém průmyslu bude třeba
zatraktivnit, aby uplatnění v tomto odvětví, jak řekl i generální
tajemník IndustriAll ETU Ulrich Eckelmann, pro mladé bylo opět
„sexy“. Aby jim nabídlo víc než práci na pásu a aby se realizovali
v systému, který přinese robotizace a digitalizace výroby. Úkolů
je tedy skutečně celá řada. A i když konference byla závěrečná,
shoda panovala v tom, že je vlastně jen jedním z odrazových
můstků pro další práci a že společné hledání odpovědí na nové
výzvy je permanentním úkolem.
(text a foto: fav)

Foto: Miroslav Lodziana

Foto: Ondřej Bujok

ČEŠI BYLI V BRUSELU VIDĚT
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Jednali sociální partneři visegrádské čtyřky
Premiér Bohuslav Sobotka svolal
16. 2. 2016 vůbec první jednání tripartit Polska, Slovenska, Maďarska
a Česka – tedy tzv. zemí visegrádské
skupiny. Na zámku Štiřín jednali společně
s představiteli vlády o tzv. balíčku mobility a volném pohybu osob, energetice či
výstavbě dopravní infastruktury.
Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula se
vyslovil obdobně jako další představitelé
odborů visegrádské skupiny, že je třeba
být velmi obezřetní k nápadu EU revido-

vat směrnici o tzv. vysílání pracovníků.
Vyjádřil obavu, že revize by mohla znamenat zhoršení pro vzájemné zaměstnávání
v rámci EU. „Nejdříve vyhodnoťme aplikaci stávající směrnice a pak ji revidujme,“
řekl. Zdůraznil, že podniky zemí evropské
patnáctky se u nás chovají jako na dobytém území, pokud jde o mzdy a kolektivní
smlouvy. Rozdíly mezi starými a novými
zeměmi EU zůstávají. Bližší informace
o jednání naleznete na stránkách
www.oskovo.cz v Aktualitách.
(PK + red)

Kolega Witwer odešel navždy
Po dlouhé a těžké nemoci zemřel 17. února 2016
ve věku 68 let dlouholetý předseda ZO OS KOVO
BRANO Hradec nad Moravicí Břetislav Witwer.
Břéťa, jak mu říkali jeho nejbližší kamarádi, pracoval v BRANO a.s. nejprve jako slévač a v roce
1990 zde začal budovat odbory. Byl prvním polistopadovým odborářským předsedou v BRANO
a.s. a svou funkci zastával v letech 1990 až 2014.
Vedle toho působil rovněž jako předseda Rady
odvětvové sekce automobilového průmyslu OS KOVO. Břetislav Witwer
byl tělem i duší odborář, který byl připraven kdykoliv podat pomocnou
ruku tam, kde to bylo zapotřebí. Jeho vlastní slova hovoří sama za sebe:
„My nepracujeme, my sloužíme. Proto si nás členové platí. Nedá se
zde hovořit o nějaké pracovní době, ale skutečně o službě lidem. I kdyby
někdo přišel v deset hodin večer, je mou povinností se mu věnovat.“
Poslední rozloučení s Břetislavem Witwerem se konalo 22. 2. v Opavě.
Čest jeho památce!

Inflace v lednu
Inflace vyjádřená indexem spotřebitelských cen domácností celkem dosáhla v lednu 2016 proti stejnému období minulého roku hodnoty 100,6 %.
Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských
cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců byla
v lednu 0, 4 %. 
(ap)

Delegace českých odborů na jednání tripartit – (zleva) Josef Středula,
Jaroslav Souček, Dagmar Žitníková a Bohumír Dufek

Slíbil podporu horníkům
Ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier
se během pracovní cesty v Moravskoslezském kraji setkal s předáky
hornických odborů. Důvodem byl poslední vývoj v OKD. Vedení těžební
společnosti totiž oznámilo, že má v úmyslu v následujících dvou letech
postupně propustit asi pět tisíc zaměstnanců. Plánuje také ukončení
těžby na dolech Paskov, Lazy a Darkov. V regionu už tak zatíženém
vysokou nezaměstnaností tak hrozí další napětí.
Jiří Dienstbier se proto přímo na místě zajímal o pohled odborářů na
tuto vážnou situaci a také o jejich názory na východisko z ní. Sám k ní
uvedl: „Jako ministr pro lidská práva, mezi které patří samozřejmě
i práva zaměstnanecká, podpořím všechna opatření, která by negativní
dopad rozhodnutí těžko předvídatelných majitelů OKD minimalizovala.“ Jak zdůraznil, za prioritu považuje zajištění co největšího počtu
dobře placených pracovních míst v regionu a celkově důstojných podmínek těm, kterých se útlum hornictví dotýká. Obdobně znějí i požadavky hornických odborářů.
(red)

Vyjednali nárůst
Rada sekce leteckého průmyslu OS KOVO, která se konala 15.–16. 2. 2016
v Praze, probírala mj. informaci o KV KSVS s ALV. KSVS byla podepsána 25. 1. s účinností od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016. Ve mzdovém
vývoji byl sjednán nárůst průměrné nominální mzdy v roce 2016 o 3 %
ve srovnání s rokem 2015. Přitom průměrná nominální mzda zaměstnanců v jednotlivých kategoriích u jednotlivých zaměstnavatelů v roce
2016 vzroste ve srovnání s rokem 2015 o 400 Kč.
(red)

Nesplnili včas svou povinnost vůči svazu
Seznam ZO, které nesplnily ustanovení § 26 odst. 2.1 Stanov – odvod 25% podílu
členských příspěvků. Sledované období 1.– 9. 2015.
Poslední datum připsání platby na účet OS KOVO – 15. 1. 2016
číslo ZO

Název a adresa ZO

číslo ZO

Název a adresa ZO

1052–1100

TESLA PRAHA Strašnice a.s., Pod Lipami 27, PRAHA 3

1710-1821

PP&T, LINHARTICE 127, MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

2698–1100

ČKD POLYSERVIS a.s., Budějovická 5, PRAHA 4

počet ZO za KS OS KOVO Pardubického kraje

počet ZO za KS OS KOVO Praha

1

2
2073–4335

LINASET a.s., Čs. armády 362, BUDIŠOV NAD BUDIŠOVKOU

1293-1200

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

3109–4336

Bosch Termotechnika s.r.o., Osoblažská 5, MĚSTO ALBRECHTICE

1317-1200

ZBROJOVKA BŘEZNICE a. s, Počápská 557 – BŘEZNICE

počet ZO za KS OS KOVO Moravskoslezského kraje

počet ZO za KS OS KOVO Středočeského kraje

3143-1522

TOYODA Klášterec nad Ohří, Průmyslová 2 –
KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

počet ZO za KS OS KOVO Ústeckého kraje
1645-1622

JESVA Hořice, Žižkova 1021 – HOŘICE V PODKRKONOŠÍ

3162-1624

M. PREYMESSER Lipovka, Řepov 174 – MLADÁ BOLESLAV

počet ZO za KS OS KOVO Královéhradeckého kraje

2

2
2631-4400

THEVIA P. O. BOX 3, 1. máje 2633 – ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

2936–4400

ROSTRA, Říčanská 989, VIZOVICE

počet ZO za KS OS KOVO Zlínského kraje

2

1
3150–4524

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

počet ZO za KS OS KOVO kraje Vysočina
2

počet ZO za OS KOVO

1
13

Vydává OS KOVO IČO: 49276832 Redakční uzávěrka ve čtvrtek v 11 hodin http//www.oskovo.cz Redakce: šéfredaktor Mgr. Evžen Staněk, redaktor Mgr. František Vonderka,
tajemnice Miloslava Nováková Adresa redakce a vydavatele: nám. W. Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Telefon: 234462344 Fax: 222717666 E-mail: stanek.evzen@cmkos.cz;
vonderka.frantisek@cmkos.cz Grafická úprava Matouš Johanides Vydáno ve vydavatelství Enigma s.r.o. Objednávky vyřizuje redakce Nevyžádané rukopisy, fotografie a kresby se nevracejí
Za obsah inzerce redakce nezodpovídá Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., odštěpný závod-Praha, č.j. nov. 6094/96 ze dne 20. 8. 1996 ISNN - 0332-9270 MK ČR E 4605

Aktuálně | 29. února | KOVÁK číslo 4/2016 | 3
dokončení ze str. 1

Na pět tisíc zaměstnanců evropských
oceláren demonstrovalo 15. 2. 2016
před sídlem evropských institucí v Bruselu. Přišli dát najevo obavy z uznání Číny
za tržní ekonomiku. Varovali, že souboj
s konkurencí, která se neřídí stejnými
pravidly, může vést ke ztrátě pracovních
míst v Evropě. Byla mezi nimi také stovka
zástupců českých ocelářů z ArcelorMittal
Ostrava, Třineckých železáren a Vítkovice
Steel.
O přiznání či nepřiznání statusu tržní
ekonomiky Číně má v tomto roce rozhodnout Světová obchodní organizace (WTO).
Stanovisko k tomu bude vydávat také Evropská unie. Uvolnění čínských výrobků by
znamenalo pro evropský ocelářský průmysl
existenční ohrožení. „Chceme apelovat na
politiky a europoslance, aby nepřipustili
volný přístup Číny na evropský trh, protože by nízkými cenami zlikvidovala pracovní
místa v Evropě,“ řekl Vilém Kubiena z firmy Vítkovice Steel. Demonstraci svolala
průmyslová asociace AEGIS Europe. Podle odhadů by v evropském ocelářství
mohlo být ohroženo až 350 tisíc pracovních míst, z toho v Moravskoslezském kraji na 15 tisíc a desítky tisíc dalších v navazujících činnostech.
Změna statusu Číny omezí možnosti
regulace
Oceláři požadují po Evropské komisi
spravedlivé podmínky. Čína podle nich
prodává výrobky za ceny, které ani nepokryjí náklady. Tomu nelze konkurovat.
Jsou také obavy, že pokud Čína status tržní ekonomiky získá, znemožní to efektivní využívání antidumpingových opatření,
kterým je doposud vystavena.
„Dokud se nahlíží na Čínu jako na netržní ekonomiku, protože její výrobky
jsou významně ovlivňovány řízenou státní
ekonomikou, musejí její importéři prokazovat, že jejich ceny odpovídají našemu
tržnímu prostředí. A je poměrně snadné
uvalit na ně regulační opatření,“ uvedl
viceprezident Českého svazu průmyslu
a dopravy Jan Rafaj. „Pokud by však Čína
měla status tržní ekonomiky, situace by se

obrátila a my bychom museli prokazovat,
že jejich výrobky jsou dotovány,“ objasnil. Problémem jsou i ekologické limity.
„Zatímco my investujeme miliardy do
ekologie, Čína má zcela jiné limity. Oproti
evropským výrobcům produkuje mnohem
více emisí skleníkových plynů. Přitížilo by
se i klimatu,“ vysvětlil J. Rafaj.
V čem spatřují hlavní přínos bruselské
demonstrace, na to jsme se zeptali
jejích účastníků – našich ocelářů:
František Ligocki,
předseda
ZO OS KOVO
Třinecké železárny:
„Ocelářský průmysl
nejen u nás, ale i v celé
Evropě je ve velmi složité situaci a je velmi
ohrožen z pohledu zachování produkce oceli na potřebné úrovni. Je bezpodmínečně nutné čelit krizi
v ocelářství všemi dostupnými prostředky,
jejímiž hlavními aktuálními body z našeho
pohledu jsou: Ocelářský průmysl je potřebnou součástí průmyslu Evropy, jeho
rozvoje a tvorby pracovních míst a musí
být i jako kus historického dědictví zachován a podporován.
Je třeba nalézt a uplatnit vhodný nástroj
ochrany trhu EU s ocelí a zamezit jejímu
dovozu ze zemí s neoprávněnou konkurenční výhodou, efektivně zdanit a zamezit
dovoz tzv. špinavé oceli do EU, reagovat
vlastními opatřeními na záměry ochrany
trhu některých zemí mimo rámec EU.
A také pozastavit zpřísňování ekologických limitů v rámci EU, nalézt nástroje
podpory ekologických investic ocelářských firem.“
Marcel Pielesz,
místopředseda
ZO OS KOVO
Třinecké železárny:
„Demonstrace je shromáždění lidí na veřejném
prostranství za účelem
předvedení společného

názoru a konkrétně k demonstraci ocelářů
v Bruselu chci říci:
Šlo o podporu spravedlivého obchodu
v EU a tím i o snahu zabránit udělení statusu
tržní ekonomiky Číně. My jako zástupci
zaměstnanců výrobního odvětví chceme
chránit naše pracovní místa a zajistit
budoucnost pro nás a naše rodiny. Trváme
na tom, aby všechna průmyslová odvětví
dodržovala stejná pravidla a podmínky
hospodářské konkurence bez ohledu na
to, kde se daný podnik nachází.
Náš podnik vyrábí ocel s nízkým objemem emisí ve srovnání s Čínou a platíme
spravedlivě všem našim partnerům, proto
máme určitou minimální cenu, za kterou
prodáváme výrobky. Čínský průmysl je
nejen dotován státem, částečně je i ve
státním vlastnictví. Z toho plyne, že podniky mohou vyrábět se ztrátou a nezbankrotují, protože stát jejich deficity
kompenzuje. Z našeho pohledu čínská
ekonomika není tržní ekonomikou. Díky
dotacím mohou exportovat ocel za cenu,
která je nižší než nákladová cena – jde
tedy o dumping. Takový dovoz do EU je
proto nelegální.“
Ondřej Bujok, člen
ZO OS KOVO Třinecké železárny odpovědný za BOZP:
„Už jen to, že máme
možnost vyjádřit svůj
názor, což není všude samozřejmostí, je
super. Ale jako hlavní
přínos vnímám vyjádření podpory jak myšlence, tak aktérům, kteří za nás vyjednávají. Je jednoduché věci řešit od hospodského stolu, ale něco pro to udělat je už
jiná kapitola. Jako plus vnímám také prostor v médiích, který tyto akce získávají.
A co se týče akce samotné, snad se mnou
budete souhlasit, že by měla platit stejná pravidla pro všechny, jak pro členské
země, tak i pro Čínu a ostatní, kteří chtějí
v Evropě obchodovat.“
Děkujeme za odpovědi.
(Text: red + ev)

Kariéra s budoucností
Podpora technického vzdělávání v Jihočeském kraji
Se zástupci Odborového svazu KOVO
se v pondělí 15. 2. 2016 setkal jihočeský hejtman Jiří Zimola. Na schůzce, která se uskutečnila nad rámec pravidelných
jednání krajské tripartity a v rámci krajské konference OS KOVO, byl přítomen
předseda svazu Jaroslav Souček, jihočeský
odborový předák Jan Švec a předsedové
většiny kováckých organizací z klíčových

jihočeských strojírenských
podniků.
Jihočeská hospodářská
komora, Jihočeský kraj, zaměstnavatelé a OS KOVO
spolupracují na projektu
„Kariéra s budoucností“,
jehož cílem je zejména
zatraktivnit studium na tech-

nických učilištích a středních školách, zlepšit informovanost žáků základních
škol o technických oborech,
zvýšit motivaci ke studiu na
technických školách.
„S kováky jsme se shodli,
že čelíme personální krizi
pokračování na str. 4
Jihočeský hejtman Jiří Zimola

4 | KOVÁK číslo 4/2016 | 29. února | Aktuálně
dokončení ze str. 3

v kovoprůmyslu. Chybí mladí technici. Mě
proto hlavně potěšilo, že OS KOVO plně
podporuje snahy našeho kraje o rozvoj
technického školství,“ uvedl mj. J. Zimola.
„Komunikace s jihočeským hejtmanem
je na velice vysoké úrovni. Bezvadně fun-

guje krajská tripartita a sociální dialog,“
konstatoval předseda OS KOVO J. Souček.
Spolupráci s vedením Jihočeského kraje
oceňuje také zmocněnec Krajského sdružení OS KOVO Jihočeského kraje Jan Švec.
„Díky zkvalitnění práce tripartity pod ve-

dením hejtmana Zimoly jsou vidět první
výsledky. A my jsme proto velice ochotni
v této spolupráci pokračovat. Je to totiž
něco, co v dnešním zmateném světě, či
chcete-li v Evropě, má opravdu význam,“
řekl J. Švec. 
(PP + red)

Chodovští kováci členy Světové odborové rady SKF
Historicky první setkání zástupců nové Základní odborové organizace OS KOVO SKF Chodov s představiteli
Světové odborové rady SKF se uskutečnilo 11. 2. 2016 v pražském hotelu Radisson.
Nadnárodní švédská společnost SKF oteZa Světovou odborovou radu SKF přivřela v Chodově u Karlových Varů 19. lis- jeli do Prahy jednat její předseda pan
topadu 2015 nový závod na výrobu ma- Kenet Carlsson a člen vedení rady pan
zacích systémů. V době zahájení zde bylo Peter Larsson. V úvodu jednání pan
zaměstnáno cca 380 zaměstnanců, cílový Carlsson představil světovou odborovou
stav je 500.
radu a odborovou organizaci, působící u společnosOdbory v SKF vytvořily
ti SKF, její historický vývoj
organizaci na celosvětové
a důvod jejího založení. Má
úrovni, která má za cíl koza úkol zejména napomáordinovat odborovou práci
hat sjednocovat odborové
ve všech zemích světa, kde
hnutí ve všech závodech
společnost působí se svými Za Světovou odborovou radu SKF
výrobními závody. V součas- přijeli do Prahy jednat její předseda SKF po celém světě a pomáhat při řešení problémů
nosti jsou v této organizaci pan Kenet Carlsson (vpravo) a člen
vedení rady pan Peter Larsson
jednotlivých zemí, když jsou
zástupci z 18 zemí světa.
Odboráři z České republiky prostřednictvím vyčerpány všechny prostředky jednotlivých národních odborových organizací.
své ZO OS KOVO budou jejími 19. členy.

Švédským kolegům byl naopak vysvětlen základní právní rámec fungování
odborů v ČR a organizační struktura největší odborové centrály ČMKOS. Pozornost byla věnována i vysvětlení činnosti
OS KOVO, včetně jeho zapojení do mezinárodních odborových struktur.
Za OS KOVO se jednání zúčastnili
předseda ZO OS KOVO SKF Chodov pan
Dan Rezek a člen výboru pan Vasilis Prodromou. Jednání zorganizovalo mezinárodní oddělení OS KOVO a kol. Mgr. Dana
Sakařová jednání koordinovala a tlumočila. Za RP OS KOVO Plzeň se zúčastnili vedoucí RP Ing. Ivo Kužel a právník RP
JUDr. Vladimír Štich.
(VŠ + red)

Když se pracovištěm stane vlastní byt
Časopis německých kováků Metallzeitung
se ve svém posledním vydání zabývá tématem, které se ve vyspělém světě stává
stále aktuálnějším. Je jím práce z domova.
Večer na pohovce odpovídají na pracovní e-maily. Na cestě vlakem do práce si
na laptopu připravují prezentaci na příští

Smluvně je tato činnost ovšem upravena
jen v malém procentu podniků. To přináší
řadu nevýhod, například tu, že pracovní
doba doma se prostě nepočítá.
Práce doma má přitom mnohé přednosti. Když se místo ve firmě pracuje ve
vlastním bytě, odpadají často zdlouhavé

příklad pracují častěji muži než ženy a totéž
platí také pro starší lidi v porovnání se zaměstnanci do 30 let. Nadprůměrně jsou
mezi mobilně pracujícími zastoupeni specialisté s maturitou a akademici, zaměstnanci
z malých podniků a také – což asi nepřekvapuje – lidé, kteří pracují na počítačích.

„HOME OFFICE“ JE PŘEDEVŠÍM ZÁLEŽITOSTÍ LIDÍ S VYŠŠÍ KVALIFIKACÍ

+4

Muži

+6

Lidé, kteří pracují
s počítačem

schůzi. Je to pracovní doba, kterou lidé věnují svým zaměstnavatelům. Pro německé
odbory IG Metall nejde vůbec o otázku,
zda lidé pracují mobilně či z domova, ale
o to, zda jsou pro tuto práci nastavena
férová pravidla. Skutečností totiž je, že
téměř každý třetí zaměstnanec v Německu příležitostně pro firmu pracuje i doma.

+3

Zaměstnanci
s dětmi do 6 let

cesty do práce. Také pracovní povinnosti
a soukromé potřeby lze lépe skloubit.
I když počet takových pracovníků stále
roste, možnosti pracovat z domova podle studie pro spolkový institut pracovního
vzdělávání a spolkový úřad ochrany práce
a pracovního lékařství využívají především
zcela určité typy zaměstnanců. Doma na-

+29

Studující

+24

Zaměstnanci s maturitou a vzděláním

Práce z domova ale přináší i rizika. Lidé
jsou prostřednictvím mobilních telefonů
kdykoli k zastižení a pracovní doba ztrácí
hranice. Kdo neustále žije v modu „stand
by“, riskuje svoje zdraví. I proto nemůže
být rostoucí flexibilita žádnou jednosměrnou ulicí a musí respektovat i zájmy a potřeby zaměstnanců. 
(fav)

Zdroj: Nadace Hanse Böcklera 2015

Pravděpodobnost příležitostně pracovat z domova se u těchto skupin zaměstnanců
v porovnání s průměrem zvyšuje o tolik procent:
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Pracovní
právo | |Ing.
Kocáb, specialista
pro mzdy
kol. vyjednávání
Sociální okénko
Ing.František
Marcela Hříbalová,
specialistka
úsekuaodborové
politiky RP
OSBrno
KOVO

Přesčasová
práce bya měla
být jen důchodu
výjimkou
Souběh podpory
starobního
Stále se nám nedaří přesvědčit zaměstnavatele o výjimečnosti nařizování přesčasové práce. Co nám
v tomto případě radíte?
M. S., Ivančice
Máte pravdu, dle § 93
ZP odst. 1 je možné
práci přesčas konat jen
výjimečně, z vážných
provozních
důvodů,
popř. pro plnění taxativně v § 91 odst. 3 ZP vyjmenovaných
činností: naléhavé opravné, nakládací
a vykládací práce, inventurní a závěrkové práce, práce za zaměstnance, který se
nedostavil na směnu, při živelních událostech a v jiných obdobných mimořádných případech, práce nutné se zřetelem
na uspokojování životních, zdravotních,
vzdělávacích, kulturních, tělovýchovných
a sportovních potřeb obyvatelstva, práce
v dopravě a při krmení a ošetřování zvířat. Celkový rozsah práce přesčas, pokud

není její rozsah předem sjednán v pracovní smlouvě jinak, nesmí činit více než
150 hodin ročně a v průměru více než
8 hodin týdně v období, které může činit nejvýše 26 týdnů po sobě jdoucích.
Jen kolektivní smlouva může vymezit toto období nejvýše na
52 týdnů po sobě jdoucích.
Běžná podnikatelská praxe
je bohužel taková, že při vědomé personální poddimenzovanosti zaměstnavatelé realizují nasmlouvané zakázky nikoliv
přijetím dalších pracovníků či jednáním a dohodou se stávajícími zaměstnanci, nýbrž nařizováním přesčasové práce
včetně nejrůznějších pohrůžek. K tomu jim
napomáhají i oblastní inspektoráty práce

a školicí agentury, které si uvedená zákonná ustanovení doplňují v tom smyslu,
že výjimečnost nařízení přesčasové práce
posuzuje a rozhoduje o ní zaměstnavatel.
Tento zavedený standard, včetně další
obdobně zanedbané problematiky kamer na pracovištích a součinnosti zaměstnavatelů se
zástupci zaměstnanců může
změnit pouze jednání odborových svazů s generálním
inspektorem Státního úřadu
inspekce práce, popř. zákonodárná poslanecká iniciativa.
Takže požadovaná rada po neúspěšném jednání se zaměstnavatelem zní: Pište, pište a zase pište podněty na příslušný
oblastní inspektorát práce.

Sociální zabezpečení | Ing. Marcela Hříbalová, specialistka úseku odborové práce OS KOVO

Starobní důchod a vyplácení nemocenské
Prosím o vysvětlení možnosti výplaty starobního důchodu a nemocenské. Člen naší ZO dovršil nárok
na starobní důchod 1. prosince 2014. O důchod nepožádal a hodlá zatím dále pracovat v pracovním
poměru. V tomto měsíci však onemocněl a je dosud v pracovní neschopnosti. Po jakou dobu má
nárok na nemocenskou s ohledem na to, že je rozhodnut si zpětně požádat o výplatu starobního
důchodu od svého důchodového věku?
Josef G., Dačice
Zcela správně předpokládáte, že vyplácení nemocenského je
u starobních důchodců nějakým způsobem omezeno. Je tomu tak v zákoně
č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, a spočívá to v rozdílné úpravě podpůrčí doby. Zatímco u běžného zaměstnance
činí délka podpůrčí doby nemocenského
380 kalendářních dnů od uznání pracovní
neschopnosti, u poživatelů starobního (ale
i invalidního důchodu III. stupně) je délka
podpůrčí doby nemocenského omezena
na 70 kalendářních dnů v kalendářním
roce a začíná se počítat od 15. dne pracovní neschopnosti.
U běžného zaměstnance, vznikl-li nárok na nemocenské z důvodu dočasné
pracovní neschopnosti, započítávají se do
podpůrčí doby též doby předchozích dočasných pracovních neschopností, pokud

spadají do období 380 kalendářních dnů
před vznikem dočasné pracovní neschopnosti. Předchozí období dočasné pracovní
neschopnosti se započítávají do podpůrčí
doby, i když při nich nemocenské nenáleželo. Zápočet se neprovádí v případě, kdy
pojištěná činnost trvala aspoň 190 kalendářních dnů od skončení poslední dočasné pracovní neschopnosti.
Kdy vznikne po uplynutí podpůrčí doby
nárok na novou podpůrčí dobu pro nemocenské u poživatelů starobních důchodů a invalidních důchodů? Zde je úprava
jednodušší, podpůrčí doba 70 kalendářních dnů se vztahuje vždy ke kalendářnímu roku. Nemocenské u poživatelů těchto důchodů však náleží nejdéle do dne,
jímž skončila doba zaměstnání.
Váš dotaz se týká zaměstnance, který
hodlá požádat o starobní důchod za již
uplynulé období. To je podle současné

právní úpravy možné učinit pět let zpětně. Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, uvádí, že nárok na důchod
nezaniká uplynutím času, avšak nárok na
výplatu důchodu nebo jeho části zaniká
uplynutím pěti let ode dne, za který důchod nebo jeho část náleží.
Zaměstnanec je povinen uhradit plátci dávky přeplatek na nemocenském mj.
v případě, kdy mu nemocenské bylo vypláceno i v době, kdy mu v důsledku zpětného přiznání starobního důchodu nebo
invalidního důchodu pro invaliditu třetího
stupně nenáleželo. Váš člen by tedy neměl
čerpat v kalendářním roce nemocenské
po delší dobu než 70 kalendářních dnů,
je-li pevně rozhodnut za stejné období
pobírat zpětně přiznaný starobní důchod.
Samozřejmě, bude-li v pracovní neschopnosti déle, bude mu neschopenka sloužit
jako „omluvenka“ pro zaměstnavatele.
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Práva
spotřebitele
| JUDr.
Zdeňka
Vejvalková,
specialistka
naodborové
spotřebitelské
právo,
Brno
Sociální
okénko | Ing.
Marcela
Hříbalová,
specialistka
úseku
politiky
OS KOVO

Nová
ochrana
předakšeftaři
s elektřinou
Souběh
podpory
starobního
důchodu
Vždy jsem si myslel, že se mi to nemůže stát, ale stalo se. Před dvěma dny u našich dveří zazvonil
člověk, který hned po otevření začal vykládat, že jde od nejlepšího dodavatele energie, a vypočítával
všechny možné výhody. Řekl jsem mu, že nic nechci měnit, ale nakonec se mu povedlo mě přesvědčit,
abych podepsal prý předběžnou smlouvu, kterou podle něho nemusím přijmout, když se tak
rozhodnu. Poté, co odešel, jsem si přečetl v klidu, o co jde. Zjistil jsem, že mě ten člověk podvedl,
že jsem mu jako hlupák podepsal smlouvu o dodávce energie. Co s tím mám dělat?
J. K., Ostrava
Nejste sám, kdo byl
takto nechutně oklamán. Prodejci obcházejí naše domácnosti
a vymýšlejí různé fígle, i když ve většině
obcí platí zákaz podomního a pouličního
prodeje. Jeho porušení je sankcionováno
mnohdy velmi vysokými pokutami. Zda
se zákaz podomního a pouličního podeje
týká i vaší obce, najdete na jejích stránkách.
Jako spotřebitel máte právo do
15 dnů od každé takové smlouvy, která byla uzavřena u vás doma, odstoupit. Jde totiž o smlouvu uzavřenou mimo
obchodní prostory prodejce. Její uzavření
mnohdy, nebo spíš většinou probíhá pod
nátlakem, byli jste vytrženi z nějaké činnosti, někam spěcháte apod.

Pokud jde konkrétně o vámi podepsanou smlouvu, máte podle platné
právní úpravy právo na odstoupení. Vhodné je také upozornit svého současného
dodavatele a sdělit mu své rozhodnutí,
že chcete odebírat elektřinu i nadále od
něho a že jste smlouvu podepsal pouze na
základě omylu, v který vás uvedl prodejce,
aby získal nového odběratele. Ve většině
případů se současný dodavatel s vámi spojí
a sám nabídne pomoc. Jde i o to, aby byl
současný dodavatel informován o tom, že
i nadále chcete odebírat energii od něho,
aby věděl, jak reagovat pro případ, že by
se s ním prodejce spojil.
V loňském roce došlo k novelizaci
energetického zákona. Tato novelizovaná úprava je účinná od 1. ledna
2016. Podle této úpravy (citace):
V případě smlouvy o dodávce elektřiny,
plynu nebo tepelné energie nebo smlouvy
o sdružených službách dodávky elektřiny
nebo plynu, kterou uzavřel zákazník v po-

Novela zakotvuje možnost spotřebitele
zrušit smlouvu podepsanou mimo obchodní prostory dodavatele do 15 dnů
poté, co nový dodavatel začal s dodávkou
energie (elektřina, plyn).

K ZAPAMATOVÁNÍ:
1 	Existuje novela energetického

zákona.
2 	Umožňuje zrušit smlouvy uzavřené

stavení spotřebitele s držitelem licence
distančním způsobem (na dálku) nebo
mimo obchodní prostory držitele licence,
běží čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení
od smlouvy podle zvláštního zákona ode
dne jejího uzavření. ...
…je zákazník oprávněn bez sankce
vypovědět smlouvu uzavřenou na dobu
neurčitou nebo určitou ve lhůtě do
patnáctého dne po zahájení dodávky
elektřiny nebo plynu. Lhůta je zachována,
je-li v jejím průběhu výpověď odeslána
držiteli licence. Výpovědní doba činí
15 dnů a počíná běžet prvním dnem
měsíce následujícího po doručení výpovědi.
Tím nejsou dotčena práva a povinnosti
zákazníka a držitele licence podle tohoto
zákona týkající se sjednané výpovědi
smlouvy uzavřené na dobu neurčitou.
Máme tedy jako spotřebitelé novou
možnost, jak se bránit vnuceným či
nevýhodným smlouvám, které bychom za běžných okolností nikdy nepodepsali. Spotřebitelé tedy v případě
uzavření smlouvy při domovním prodeji
či prostředky na dálku (tj. přes internet
či telefon) mají další možnosti se těmto
praktikám bránit.
Co nám jako spotřebitelům novela
energetického zákona přináší?
Smlouvu je možné bez jakékoliv sankce vypovědět i po zahájení dodávek!
Tato možnost dříve neexistovala, byla
dána pouze možnost tak učinit nejpozději
tři dny před zahájením dodávky elektrické
energie. Po této době již nebylo možno, bez
sankce uvedené ve smlouvě, se z ní vyvázat.

na dálku nebo mimo obchodní prostory dodavatele.
3 	Spotřebitel má delší lhůtu k vyvázání
se ze smlouvy – až 15 dnů od počátku dodávání energie.
4 	Využitím této možnosti se vaše
smlouva ruší od počátku.
5 	Dodavatel vás nesmí za toto zrušení
nijak sankcionovat.
6 	Pouze v případě, že vám již začal
dodavatel elektřinu dodávat, jste
povinni mu za odebranou elektřinu
(plyn) zaplatit.
V případě, že dodavatel ve své smlouvě
stanoví sankci, např. v podobě pokuty,
za zrušení smlouvy, nebudete ji muset
při výpovědi smlouvy ve lhůtě 15 dnů od
zahájení dodávek zaplatit.
Závěrem připomínám, že existují bezplatné poradny, které řeší spotřebitelské problémy, a jejich pracovníci vám
rádi poradí, např. je to Sdružení obrany
spotřebitelů – Asociace v Brně, Energetická poradna v Plzni atd. Vždy je nejlépe poradit se před podpisem smlouvy. Návrh smlouvy máte právo si vzít
domů a vyžádat si přiměřenou dobu na
rozmyšlení. V této době se můžete poradit
v některé z poraden. Pokud s tím nebude
prodejce souhlasit, lze předpokládat, že
jeho úmysly nemusí být zrovna čestné.
Jinak by mu váš požadavek nevadil.
Vězte, že i když vás prodejce nachytá
nepřipravené a smlouvu mu podepíšete, je třeba rychle jednat. Pokud jednáte včas, řešení existuje. I v tomto případě je velmi žádoucí ihned navštívit odbornou poradnu pro spotřebitele.
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Bydlení | JUDr. Jitka Kociánová, poradkyně Sdružení nájemníků (SON) Praha

Řešíme problémy spojené s bydlením
Nájemce nedodržuje ústní dohodu
Vzala jsem do svého domku nájemníka a nyní se ho nemůžu „zbavit“. Platí nájemné
(včetně služeb), nikoliv však ve výši mezi námi dohodnuté, ale podle svého uvážení a na mé
písemné výzvy nereaguje. Vše jsme si dohodli ústně. Ještě dodávám, že se jedná o úplně
směšnou nepatrnou výši nájemného včetně služeb. Co mám dělat? Jsem zoufalá.

I. J., Žatec
Je nepochybné, že nájemní vztah k bytu vznikl. Navíc podle
občanského zákoníku se má za to, že
užívá-li nájemce byt po dobu tří let v dobré víře, že nájem je po právu, považuje se
nájemní smlouva za řádně uzavřenou.
Dále nelze zpochybnit, že vám
jako pronajímateli náleží nájemné,
a to ve výši, jakou jste si dohodli.
Je důležité, abyste měla v rukou
alespoň nějaký důkaz o tom, v jaké
výši bylo nájemcem placeno dříve
a jaké je placeno nyní. Například
jste si peníze předávali proti podpisu nebo z účtu na účet, pak máte
výpis z účtu. V případě, že důkazy
nemáte, bylo by možné dle mého
názoru využít ustanovení § 2246
odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, kdy platí, že neujednají-li strany výši nájemného, vznikne pronajímateli právo na nájemné
v takové výši, jaká je v den uzavření
smlouvy v místě obvyklá pro nový
nájem obdobného bytu za obdobných smluvních podmínek.
Uvádíte, že nájemce nehradí
nájemné v dohodnuté výši.
Spočítejte tedy rozdíl mezi dohodnutým a skutečně placeným
nájemným, a jakmile tato celková
částka dosáhne trojnásobku nájemného
a nákladů za služby, je dán důvod
k výpovědi bez výpovědní doby (tzv.

okamžitá výpověď). Jedná se totiž o zvlášť
závažné porušení nájemcových povinností.
Nájemce porušuje svou povinnost zvlášť
závažným způsobem, zejména nezaplatil-li nájemné a náklady na služby za dobu

alespoň tří měsíců, poškozuje-li byt nebo
dům závažným nebo nenapravitelným
způsobem, způsobuje-li jinak závažné

škody nebo obtíže pronajímateli nebo osobám, které v domě bydlí, nebo užívá-li
neoprávněně byt jiným způsobem nebo
k jinému účelu, než bylo ujednáno.
Poruší-li nájemce svou povinnost zvlášť
závažným způsobem, má pronajímatel právo vypovědět nájem
bez výpovědní doby a požadovat,
aby mu nájemce bez zbytečného
odkladu byt odevzdal, nejpozději však do jednoho měsíce od
skončení nájmu.
Před doručením výpovědi jste povinna nájemce písemně vyzvat, aby
své povinnosti napravil v přiměřené
době, jinak že mu hrozí výpověď.
Výpověď nájmu vyžaduje písemnou formu a musí dojít druhé
straně. Ve výpovědi nezapomeňte
pečlivě popsat, v čem spatřuje
zvlášť závažné porušení nájemcovy povinnosti, a znovu uveďte, že
jste jej vyzvala, aby v přiměřené
době odstranil své závadné chování, popřípadě odstranil protiprávní stav, a on tak ani v této
přiměřené době neučinil. Také
nezapomeňte na poučení nájemce
o jeho právu vznést proti výpovědi
námitky a navrhnout přezkoumání
oprávněnosti výpovědi soudem, jinak by byla výpověď neplatná.
S ohledem na to, že nájemce
vaše dosavadní snahy o řešení ignoruje,
vám doporučuji, abyste řešila celou záležitost prostřednictvím advokáta.

Délka výpovědní doby z nájmu
Chtěl bych se zeptat, jaká je délka výpovědi z nájmu bytu.
Obvykle se jedná o tříměsíční výpovědní
dobu. Výpověď nájmu vyžaduje písemnou formu a musí dojít druhé straně.
Výpovědní doba běží od prvního dne kalendářního měsíce následujícího poté, co
výpověď došla druhé straně. Vypoví-li nájem pronajímatel, poučí nájemce o jeho
právu vznést proti výpovědi námitky a na-

vrhnout přezkoumání oprávněnosti výpovědi soudem, jinak je výpověď neplatná.
V případě tzv. okamžité výpovědi ze
strany pronajímatele pro zvlášť závažná
porušení nájemcových povinností musí
nájemce odevzdat byt bez zbytečného
odkladu, nejpozději do jednoho měsíce
od skončení nájmu.

J. J., Rakovník
Obecně je pak nutno uvést, že délka
výpovědní doby závisí na výpovědním důvodu – délka je tři měsíce (§ 2287, 2288
občanského zákoníku) nebo dva měsíce
(§ 2283 občanského zákoníku). Ve výjimečných případech lze nájem vypovědět
bez výpovědní doby (§ 2291 občanského
zákoníku).
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Daňová odpovědna | Jindra Plesníková, specialistka na daně, úsek odborové politiky OS KOVO

Co dělat, když není DIČ
Jsme odborová organizace a nemáme DIČ – daňové identifikační číslo, které po nás požaduje
náš partner, což je cestovní kancelář. Nenašli jsme ani registraci na finančním úřadu. Máme pouze
IČ – identifikační číslo. Jaký je postup v tomto případě?
J. V., Kutná Hora
V prvé řadě je nutné
zjistit, zda vaše základní organizace někdy
v minulosti nebyla zaregistrována. To zjistíte
na místně příslušném finančním úřadu
v oddělení registrace.
Pokud nedodáte svému „obchodnímu“
partnerovi DIČ, protože jej nemáte, bude

tento postupovat následujícím způsobem.
V kontrolním hlášení v části A.4. se
v kolonce DIČ odběratele uvádí u odběratelů – plátců DPH – DIČ pro účely DPH.
V případě neplátců DPH (osob povinných
k dani nebo právnických osob nepovinných k dani) se zde uvádí DIČ podle § 130
zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád. Pokud odběratel nesdělí v rámci obchodní

transakce dodavateli své DIČ, má se za to,
že při pořízení plnění vystupuje jako fyzická osoba nepovinná k dani = konečný
spotřebitel. Pak, jak vyplývá ze zdrojů finanční zprávy, bude hodnota plnění uvedena do části A.5. kontrolního hlášení,
a to bez ohledu na limit.

E:

PŘIPOMÍNÁM

SOUTĚŽ PRO NOVÉ ČLENY OS KOVO
Jak už víte z Kováka, probíhá od 1. ledna pro nové členy OS KOVO soutěž o zájezd do Černé Hory v ceně 20 000 Kč.
OS KOVO ji připravil ve spolupráci s CK KOVOTOUR PLUS. Je dohodnuto, že výherce si bude moci destinaci v Černé Hoře
sám z nabídky CK KOVOTOUR PLUS vybrat. Do slosování bude zařazen každý nový člen OS KOVO, který do OS KOVO vstoupí
v době od 1. 1. 2016 do 30. 4. 2016 a splní podmínky pro zařazení do slosování. Těmi jsou nahlášení příjmení a jména
nového člena, uvedení konkrétní ZO OS KOVO a tel. spojení na OS KOVO do 31. 5. 2016. Na odeslání seznamů nových členů
budou mít představitelé jednotlivých ZO tedy celý měsíc. Odesílat dílčí seznamy před 30. dubnem je tedy zbytečné. Po tomto
datu je třeba seznamy všech nově přijatých členů zaslat na e-mailovou adresu valasek.tomas@cmkos.cz. Na intranetu
OS KOVO v záložce služby členům a její rubrice CK KOVOTOUR 2016 najdete odkaz, kde si můžete podklady k vytvoření seznamu stáhnout. Termín losování bude oznámen v Kováku, stejně jako výsledek soutěže. 
(red)
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Zdraví | Exkluzivně pro Kováka připravil PhDr. Václav Vojkůvka

Zdravotní pojišťovny a jejich nabídka (II)

Preventivní programy mohou využívat jen
pojištěnci zdravotní pojišťovny. Z čerpání finančních prostředků jsou vyloučeni
pojištěnci, kteří avizovali registraci k jiné
zdravotní pojišťovně a mají finanční závazky vůči pojišťovně. Řada preventivních
programů je vázaná na portál VITAKARTA
ONLINE.
VITAKARTA ONLINE je souhrnné označení služeb a nástrojů pro komunikaci mezi
pojištěncem a zdravotní pojišťovnou prostřednictvím internetu k informacím o vyúčtovaných zdravotních i dalších službách.
VITAKONTO
Součástí VITAKARTA ONLINE je elektronický bonusový systém VITAKARTA. Měnou v systému jsou kredity, které pojištěnec získává například za menší čerpání
zdravotní péče, zajištění nového pojištěnce, dárcovství apod. Následně pak může
kredit čerpat na očkování nehrazeného
z veřejného zdravotního pojištění, fitness,
vitaminy, pohybové a rehabilitační aktivity
apod. Veškeré informace jsou k dispozici
v pojišťovně.
Program pro maminky a novorozence
Příspěvek až 1 300 Kč
	
očkování nehrazené z veřejného zdravotního pojištění,
	
vitaminy a potravinové doplňky stravy
pro těhotné ženy zakoupené v lékárně,

 v
yšetření plodu a v I. trimestru těhotenství,
	
předporodní kurzy a náklady s porodem,
	
kurzy plavání a cvičení novorozenců
s rodiči.
Zdarma
	
úrazové pojištění novorozenců po první
rok života.
Program pro děti a mládež
Příspěvek až 300 Kč
	
očkování, které není nehrazeno z veřejného zdravotního pojištění, a to včetně
aplikace (pojištěnci do 26 let).

Program pro dárce
	
vitaminy po každém odběru,
	
příspěvek 3 000 Kč pro dárce kostní
dřeně a orgánů,
	
příspěvek 1 000 Kč až 3 000 Kč pro
dárce krve a krevní plazmy, výše příspěvku je určena podle počtu odběrů
a druhu ocenění,

Přímořské ozdravné pobyty
pro děti od 7 do 15 let s chronickými
onemocněními na doporučení lékaře,
	
v době letních prázdnin na ostrově
Dugi Otok v Chorvatsku,
	
sleva 15 % až 45 % z ceny (dle počtu
pojištěných osob u pojišťovny).
Program pro dospělé
Příspěvek až 4 000 Kč
	
program STOP kouření, na léčbu na
závislosti na tabáku.
Příspěvek až 3 000 Kč
	
onkologickým pacientům, lze čerpat na
paruky, epitézy nebo lymfodrenáže.
Příspěvek až 300 Kč
	
očkování, které není hrazeno z veřejného
zdravotního pojištění, a to včetně aplika-

Nárok na preventivní program a bonus
nemá pojištěnec, pokud: podepsal registraci (přihlášku) k jiné zdravotní pojišťovně pro následující období, má evidovaný
dluh na zdravotním pojištění nebo penále, je pojištěn jako cizinec po dobu kratší
než 6 měsíců a je evidován jako pojištěnec s dlouhodobým pobytem v cizině.

Programy jsou členěny do balíčků, které
mají skupiny aktivit ve stanovených relacích. Jednotlivé aktivity lze čerpat pouze
na konkrétního pojištěnce, a to jen do
výše celkové hodnoty balíčku, tj. 1 000 Kč.
Částka čerpaná na aktivity označené jako
„Bonusy k preventivním programům“ se
nezapočítává do limitu.

ce (pro pojištěnce nad
27 let věku).

Děti do 6 let (maximálně 1 000 Kč)
Příspěvek až 1 000 Kč
	
úhrada kteréhokoliv očkování nehrazeného ze zdravotního pojištění, kromě očkování do ciziny.
Příspěvek až 500 Kč
	
nákup potravin určených dětem
s diagnózou celiakie,
	
nákup monitoru dechu,

	
příspěvky lze využít na stomatologickou péči, léčbu zrakových vad, dioptrické brýle, nákup v lékárně
a v prodejně zdravotnických potřeb
a úhradu zdravotní péče nehrazené
z veřejného zdravotního pojištění.
Slevy
na cestovní připojištění a při nákupu
zboží nebo služeb u smluvních partnerů
(seznam je k dispozici v pojišťovně).

	
organizované plavání,
	
školka v přírodě trvající minimálně 5 dní.
Příspěvek až 300 Kč
	
nákup mléčné výživy v lékárnách nebo
od výrobce pro děti do 1 roku,
	
organizované cvičení rodičů s dětmi.
Příspěvek až 100 Kč
	
nákup léčiva na fluoridaci zubů v lékárnách,
	
nákup vitaminů v lékárnách pro děti
od 3 let věku.
Mládež od 7 do 18 let
(maximálně 1 000 Kč)
Příspěvek až 1 000 Kč
	
úhrada kteréhokoliv očkování nehrazeného ze zdravotního pojištění, kromě očkování do ciziny.
pokračování na str. 10
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Příspěvek až 500 Kč
	
nákup potravin určených dětem
s diagnózou celiakie,
	
léčba vadného růstu chrupu fixním
nebo snímatelným aparátkem,
	
organizované plavání pro děti do 10 let,
	
účast v programu STOB (stop obezitě),
	
prevence rakoviny kůže, preventivní
vyšetření pigmentových změn kůže
(1× za rok).
Příspěvek až 300 Kč
	
lékařská periodická prohlídka registrovaných sportovců.
Příspěvek až 100 Kč
	
nákup vitaminů v lékárnách.
Pojištěnci nad 19 let
(maximálně 1 000 Kč)
Příspěvek až 1 000 Kč
	
úhrada kteréhokoliv očkování nehrazeného ze zdravotního pojištění, kromě očkování do ciziny.
Příspěvek až 500 Kč
	
prevence rakoviny kůže, vyšetření
pigmentových změn kůže (1× za rok),
	
komplexní vyšetření na kardiovaskulární a metabolické onemocnění, pojištěnci ve věku od 40 do 60 let (1× za rok),
	
mamografické vyšetření prsů (ženy
od 40 do 44 let) nebo ultrasonografické vyšetření (ženy do 44 let),
	
vyšetření na okultní krvácení ve stolici
(pojištěnci do 49 let),
	
preventivní vyšetření prostaty
(muži 1× za 2 roky),
	
denzitometrické vyšetření (vyšetření
při podezření na osteoporózu), ženy
nad 40 let (1× za 2 roky).
Příspěvek až 300 Kč
	
nákup potravin pro pacienty s diagnózou celiakie,
	
ošetření rázovou vlnou (1× za rok),

Žadatel o příspěvek musí být pojištěncem
zdravotní pojišťovny, musí být registrován
nepřetržitě od data realizace do
data vyplacení příspěvku a nesmí být
přeregistrován k jiné zdravotní pojišťovně.
Pojištěnec může v kalendářním roce
požádat o příspěvek pouze z jednoho
programu, a to na jednu položku dle
vlastního výběru, a musí mít zřízenou
„Kartu života“ (netýká se to dárců krve,

	
genetické vyšetření u renomované
laboratoře,
	
lékařská periodická prohlídka registrovaných sportovců,
	
nákup vybraných léčivých přípravků
při nezhoubném zbytnění prostaty
(muži nad 45 let),
	
nákup vybraných hormonálních
a nehormonálních léčivých přípravků na
prevenci osteoporózy a negativních menopauzálních stavů (ženy nad 40 let),
	
nákup fixačních a čisticích prostředků
pro celkové zubní náhrady (pojištěnci
nad 60 let).
Příspěvek až 100 Kč
	
nákup vitaminů v lékárnách.
Těhotné ženy (maximálně 700 Kč)
	
kurz psychoprofylaxe a těhotenský
tělocvik (příprava k porodu),
	
nákup vitaminů v lékárnách v době
těhotenství,
	
provedení epidurální analgezie při
porodu,
	
provedení ultrazvukového vyšetření
plodu v I. trimestru,
	
nákup porodnického gelu.
Bonusový program
Novorozenci
	
balíček pro novorozence, který rodiče
obdrží pří přihlášení dítěte v pojišťovně.
Očkování proti rakovině
	
4 000 Kč po ukončení očkovacího cyklu na úhradu preventivního očkování
proti lidskému papilomaviru, tj. proti
rakovině děložního čípku u dívek a žen
(od 12 do 30 let) a u chlapců (od 12 do
15 let) proti genitálním bradavicím.
Léčebné přímořské a horské pobyty
	
pro děti ve věku 8–14 let, které splňují
stanovenou diagnózu, přímořský pobyt

plazmy a dřeně). Příspěvek není vyplacen,
pokud má pojištěnec dluh vůči pojišťovně
na zdravotním pojištění nebo penále.
Pokud je vyplacen v nižší částce, než je
maximální výše příspěvku, nelze zbytek
příspěvku dočerpat.
Karta života je souhrn důležitých údajů
o zdravotním stavu pojištěnce, které jsou
uloženy v databázi zdravotní pojišťovny
a jsou zpřístupněny online. Výpis z karty lze
také získat pomocí SMS zprávy na mobilní
telefon. Data jsou uložena na zabezpečeném
serveru pojišťovny a přístup k informacím
mají jen oprávněné osoby. Vstup do databáze
je nepřetržitě monitorován.
Program pro těhotné ženy
Příspěvek do 800 Kč
	
těhotné ženy, lze využít na předporodní
kurz, zakoupení vitaminů, vyšetření
související s těhotenstvím, účast otce

v době školních prázdnin v letovisku
Ulcinj v Černé Hoře, spoluúčast rodičů:
pojištěno jen dítě 8 500 Kč, pojištěno
dítě a jeden zákonný zástupce 7 500 Kč,
pojištěno dítě a dva zákonní zástupci
(samoživitel/ka) 7 000 Kč,
	
pro děti ve věku 8–14 let, které splňují
stanovenou diagnózu, vysokohorský
pobyt v době školních prázdnin
v Tatranské Lomnici na Slovensku,
spoluúčast rodičů: pojištěno jen dítě
4 000 Kč, pojištěno dítě a jeden zákonný zástupce 3 500 Kč a pojištěno
dítě a dva zákonní zástupci (samoživitel/ka) 3 000 Kč.
Bezpříspěvkoví dárci krve, plazmy a kostní dřeně
	
vitaminy bezprostředně po odběru,
	
příspěvek ve výši 500–2 000 Kč dárcům krve, dle počtu,
	
příspěvek ve výši 1 500 Kč dárcům
kostní dřeně,
	
příspěvky mohou být využity na nákup
v lékárnách, na úhradu očkování, ošetření a stomatologickou péči nehrazenou z veřejného zdravotního pojištění.
Program Zdraví 90
	
v rámci programu je bonifikován
účastník starší 19 let (registrace pouze
do 30 let věku), který aktivně pečuje
o své zdraví a dokáže se vyvarovat
nadváhy, kouření a návykových látek,
	
příspěvek je možno čerpat na nákup
v lékárnách, při očkování a nákupu
permanentky na plavání a fitness.
Slevy
	
slevy při nákupu zboží nebo služeb
u smluvních partnerů (seznam partnerů k dispozici v pojišťovně).

při porodu, epidurální analgesii a odběr
pupečníkové krve pro vlastní potřebu,
	
kojící ženy, lze využít na cvičení po
porodu, pomůcky pro kojení dětí,
plavání, na nákup monitoru dechu
a pomůcek pro novorozence a kojence.
Program školní děti (věk 6 až 15 let)
Příspěvek do 600 Kč
	
fixní rovnátka zubů (pouze na jednu
čelist),
	
dietní potraviny při onemocnění celiakií,
	
sestavení jídelníčku pro děti
s nadváhou,
	
ozdravný pobyt v ČR organizovaný
školou (škola v přírodě, lyžařský výcvik),
	
preventivní sportovní prohlídky,
	
oční vyšetření.
Třetí část seriálu včetně dokončení nabídky pojišťovny 211 najdete v Kováku č. 5.
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Tip na výlet: S rytířem na Blaník
Co dělat, když se zima zblázní a počasí připomíná spíše jaro nebo podzim? Co takhle vytáhnout
z botníku pohorky a vydat se na příjemný „výšlap“? Kam? Třeba na legendární horu Blaník.
Přes její vrchol vede naučná stezka „S rytířem na Blaník“ s mnoha zastaveními
pro velké i malé. Trasy začínají na dvou
místech, čímž je úpatí hory nad obcí

te tu cestou o kopii základního kamene
Národního divadla, který odtud pochází,
sochu rytíře a geologickou expozici Podblanicka. Od paty na vrchol je to 3,5 km.
Psi a kočárky jsou vítáni. Na vrcholu čeká

rozhledna v podobě husitské hlásky, je vysoká 29,5 m se 107 schody. (Rozhledna je
otevřena v zimních měsících o víkendech
od 10.00 do 16.00 hod.)

Dnešní podobu získala rozhledna na Velkém Blaníku
v roce 1941. Klub českých turistů zde tehdy postavil místo
nekryté rozhledny dřevěnou věž ve tvaru husitské hlásky

Jak se tam dostanete
Nejrychleji se k Blaníku dostanete autem.
Z brněnské dálnice odbočíte na Vlašim
a pak pojedete do obce Louňovice nebo
Kondrac. Odtud vede červená turistická
značka až na vrchol.

Louňovice nebo nad obcí Kondrac. Vyjít můžete z jedné a slézt do druhé. Na
obou místech lze i parkovat. Zakopne-

Co ještě můžete vidět
V nedaleké vesnici Běleč stojí zřícenina
hradu Šelmberk. Mají tu středověké ře-

meslné dílny a nabízejí spoustu programů
zaměřených na vzdělávání, historii a řemesla. Nevíte, jak vypadala středověká
bylinná zahrada, chlebová pec, hodovní
sál nebo hrnčířská pec? Po tomhle výletu
už to vědět budete.
Pověst o blanických rytířích
Hora Blaník je opředená spoustou zajímavých legend. Nejznámější je pověst
o bájných blanických rytířích, odpočívajících uvnitř hory. Velitelem rytířů je světec
a patron země české svatý Václav osobně.
Ve chvíli, kdy bude naše vlast v největší
tísni, zazelená se suchý dub na Blaníku
a pramen pod ním vydá tolik vody, že studánku přeplní a voda poteče až po stráni
dolů. Pak se v hoře otevře tzv. Veřejová
skála, rytíři uvnitř se probudí z hlubokého spánku a pod vedením patrona české země vyrazí proti nepřátelům, porazí
je a v Čechách nastane opět klid a mír.
Legenda o Blaníku vznikla patrně v 15. století mezi prostými lidmi na základě události, kdy bylo podivuhodným způsobem na
jihovýchodním úpatí Blaníka, u vesnice Býkovice, poraženo nepřátelské vojsko.
(text a foto: SŠ)

Vyhrajte novou knížku o letošním velkém jubilantovi
Letos si připomeneme 700. výročí narození římského císaře a českého krále
Karla IV. Panovníka, kterého český rektor
pařížské Sorbonny a kazatel Vojtěch Raňkův z Ježova ve své pohřební řeči nazval
kvůli jeho zásluhám o rozkvět zemí Koruny české „Pater Patriae“ čili Otec vlasti.
Výročí muže, který se v anketě Největší
Čech všech dob suverénně umístil na prvním místě.
Letos se bude opět skloňovat ve všech
pádech. Budou se připomínat jeho velké
počiny a zásluhy. Jaký byl ale ve skutečnosti? Opravdu se vyznačoval jen tím, co
o něm uvádějí učebnice dějepisu? Pohled
za kulisy slávy nabízí nejnovější knížka
Jana Bauera. Nejznámější český autor literatury faktu nám v ní nabízí skutečně
střízlivý pohled na našeho nejpopulárnějšího panovníka. Dovíme se z ní mj. o tom,
že Karel IV. měl vedle nepochybných
ctností i spoustu neřestí. Rád se třeba –
byť v přestrojení – vydával na různé objevitelské výpravy, v mládí se s chutí účastnil

nost ji bude moci poprvé
od roku 2008 letos opět
vidět. V rámci oslav sedmistého výročí narození
Karla IV. bude soubor
Titulní strana nové knihy
nejplodnějšího současného
českého spisovatele

Jan Bauer píše věnování pro vítěze naší soutěže

rytířských turnajů. Ke své slávě mnohdy
také účinně přispěl, když vědomě, zcela
ve stylu moderních politiků, dbal o svůj
mediální obraz.
Jednou z památek, kterou po sobě zanechal, je i svatováclavská koruna. Veřej-

českých korunovačních klenotů mimořádně vystaven od 15. do 29. května ve
Vladislavském sále na Pražském hradě.
A oproti původním plánům vstup bude
zdarma. Knihu o Otci vlasti s věnováním jejího autora může získat zdarma
jeden z našich čtenářů. Musí nám však
do 10. března správně odpovědět na
otázku, kdy se narodil Karel IV., a potom
mít štěstí při losování. Odpovědi posílejte na adresu redakce nebo na e-mail:
novakova.miloslava @cmkos.cz.
Text a foto: fav
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Správné znění tajenky z čísla 2: Práva zaměstnanců zaručí jen silné odbory. Správně luštil a štěstí při losování měl Jaroslav
Harvan z Jaroměře Blahopřejeme! Dostane výhru od vydavatelství Enigma, které připravuje naši křížovku. Je také vydavatelem
časopisu Křížovky pro každého (další čísla vyjdou 1., 15. a 29. března). Na tajenku z tohoto čísla čekáme do 16. března na doručovací
adrese redakce nebo na e-mailu: novakova.miloslava@cmkos.cz.

