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Nízké mzdy v ČR
Seminář v Praze ukazoval
příčiny i řešení
Zdraví
Kdy a jak lze změnit
svého lékaře

Rozvrh pracovní doby
Může zaměstnavatel určit
termín dovolené?

Mladí kováci
Pozvánka na tradiční
setkání v Biskupicích

Mezi hosty členské schůze nechyběl předseda ČMKOS
Josef Středula (vpravo), předseda Odborového svazu
KOVO Jaroslav Souček (uprostřed), třetím za stolem je
předseda ZO OS KOVO Let a.s. Kunovice Josef Mikula

Prototyp modernizované verze dopravního letounu
– L410 NG – při svém prvním vzletu dne 29. 7. 2015

80 let výroby letadel v Kunovicích
Ani špičkové technologie to nemají jednoduché

Na 330 odborářů ze ZO OS KOVO Let a. s. Kunovice se sešlo ve čtvrtek, 7. dubna 2016, ve sportovní hale v Kunovicích. Přítomní si připomněli pozoruhodné výročí – slaví se
80. let letecké výro1. máj
by v tomto městě.

Shromáždění se zúčastnili i významní hosté – Jaroslav
Souček, předseda OS KOVO, Josef Středula, předseda
ČMKOS, ale například i starostka města Kunovice Mgr. Ivana
Majíčková. Na členské schůzi si účastníci připomněli nejen
slavnou minulost, řešili i složitou současnost.
více

strana

…není jen lásky čas. Je to i Svátek
práce. Naši pozvánku na jeho oslavu najdete na str. 4, řádky k jeho
historii pak na str. 10
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Na 330 odborářů se sešlo na členské
schůzi ve sportovní hale v Kunovicích

Konta pracovní doby za 13 % navíc

Dosažené úspěchy je třeba umět lidem také prezentovat
Petr Vít (první zleva), Václav Tošovský a Jaroslav Šnopl pracují
na montáži pneumatikových válců. Také oni se svým členstvím
v odborech zasloužili o to, co se podařilo dohodnout

Nadnárodní koncern Ammann je předním celosvětovým dodavatelem obaloven, betonárek, strojů a služeb
stavebnímu průmyslu se zaměřením na výstavbu silnic
a dopravní infrastruktury. Celosvětově tato rodinná firma zaměstnává 3 700 lidí, její pobočka Ammann Czech
Republic a.s. v Novém Městě nad Metují dává práci
610 zaměstnancům. Více než polovina (kolem 330) je
v odborech. Hlavně díky tomu se zde při zavádění kont
pracovní doby podařilo pro zaměstnance dojednat
u nás dosud ojedinělé podmínky. Kovák o tomto úspěchu, který byl však spojen i s problémy, hovořil s předsedou ZO OS KOVO Josefem Duškem.
pokračování na str. 9
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Hledání cest z pasti nízkých mezd
„Konvergence mezd mezi starými a novými členy EU, úloha a cíle odborů v tomto
procesu“, to byl název semináře, který se
5.–6. dubna konal v kongresovém centru Olšanka v Praze. Ve spolupráci s pobočkou Nadace Friedricha Eberta v ČR
ho pořádala ČMKOS. Účastníky této akce
byli vedle odborářů z ČR, Rakouska, Německa, Polska a Slovenska také představitelé zaměstnavatelských svazů, vlády,
mezinárodních organizací a dalších institucí. Uskutečnila se v rámci kampaně
ČMKOS „Konec levné práce v ČR“ a jejím
smyslem bylo přispět do diskuse, jak tohoto cíle dosáhnout. Odpovědět na otázky, kde jsou příčiny udržování nízkých
mezd v ČR či proč dlouhodobě zaostáváme v produktivitě práce.
Pokud jde o příčiny, vše zjevně začalo podrazem na počátku devadesátých
let, kdy tehdejší vláda oklamala odbory
a prosadila opatření, která vedla k celkovému znehodnocení kurzu koruny o 56,6 % a poklesu reálných mezd
o 33 %. Vypařila se tak kupní síla ve výši
157 miliard. Dramatické znehodnocení
úspor pak mj. nahrálo i tomu, že mnoho

lidí podlehlo různým podvodníkům, slibujícím zázračné výnosy… Vláda rovněž
nesplnila slib valorizovat minimální mzdy
podle inflace, což se pak logicky odrazilo
na celkové mzdové hladině. Naše ekonomika pak v mezinárodní soutěži stavěla
zejména na nízké ceně práce. Důsledky
se projevují dodnes. Pokud jde o produktivitu práce, ČR přešlapuje na místě.
Ačkoli názory, jak se dostat ze začarovaného kruhu, se vzhledem k různorodosti účastníků odlišovaly, shoda panovala v tom, že je společným zájmem
dosáhnout změny zejména v produktivitě práce. Jinak hrozí, že ČR se k vyspělým
státům nebude jen přibližovat, ale naopak se od nich bude dále vzdalovat. Jak
bylo uvedeno, mzdy u nás dnes rostou
o 0,4 % rychleji než produktivita práce,
která se nahrazuje prodlužováním pracovní doby. Čeští zaměstnanci tak pracují
mnohem déle než jejich kolegové v produktivnějších ekonomikách.
Shoda proto panovala také v tom, že
požadavkem doby je zásadní reforma
české ekonomiky. A to tak, aby naše průmyslová výroba na trhu nekonkurovala

Během vystoupení viceprezidenta Svazu
průmyslu a dopravy Jana Rafaje

nízkou cenou práce, ale hlavně inovacemi.
Mj. je podle viceprezidenta KZPS R.  Dvořáka třeba opět podporovat střední podniky, které jsou ve světě nositeli inovací.
U nás jich však během transformace
mnoho zaniklo, zbylé jsou z velké části na
úrovni, která neumožňuje vlastní rozvoj…
Jak zaznělo, odpovídající zvyšování
ceny práce přitom k potřebným inovacím
může výrazně motivovat. Klíčové přitom
je, aby podněty pro prorůstovou národní
ekonomickou strategii nezůstávaly jen na
papíře, ale začaly se realizovat dříve, než
bude už skutečně pozdě. (text a foto: fav)

Poradny jsou tady!

Inflace v březnu

Jako každý rok, tak také letos jsme pro členy OS KOVO připravili brožuru se souhrnem odborných právních poraden, které byly
otištěny v Kováku v roce 2015. Všechny texty byly však před knižním vydáním jednotlivými
autory aktualizovány, takže
odrážejí platnou legislativu.
Brožurka, která je doplněna
kreslenými vtipy našich redakčních kreslířů Miroslava
Pavlíka a Miloslava Marteneka, je k dispozici na regionálních pracovištích OS
KOVO, kde se o ni mohou
zájemci také přihlásit. (red)

Inflace vyjádřená indexem spotřebitelských cen domácností celkem
dosáhla v březnu 2016 proti stejnému období minulého roku hodnotu
100,3 %. Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích
12 měsíců byla v březnu 0,4 %.
		
(ap)

Kovák pomůže
velmi rád i vám
V tomto vydání Kováka
přinášíme tipy na výhodné rekreační pobyty (viz
prezentace na str. 11) pro
členy OS KOVO. Máte také
vlastní rekreační kapacity (chaty, dětské tábory)
a chtěli byste je nabídnout
i ostatním, protože je nedokážete sami zaplnit? I vy máte možnost jejich bezplatné propagace v Kováku. Stačí jen poslat připravené prezentace nebo podklady, z nichž je pro vás vyrobíme my. Všechny potřebné informace
k tomu poskytne tajemnice redakce Míla Nováková (kontakt najdete v tiráži dole na této stránce). A pospěšte si, doba dovolených se
už kvapem blíží!
				
(red)

Brání svoji ocel
Více než 45 000 lidí se 11. dubna v Německu zúčastnilo odborářských
akcí na podporu německého ocelářství. Vystoupili na nich zejména
proti dovozům státem dotované čínské oceli a požadovali, aby Číně
proto nebyl udělen statut tržního hospodářství. To by totiž podpořilo importy oceli za dumpingové ceny. I to se podepsalo na razantním pádu cen, který prohloubil problémy výrobců oceli v zemích EU.
Účastníci rovněž požadovali zastavení reforem EU v oblasti prodeje
emisních povolenek CO2, které by vedly k dalšímu zdražení evropské
produkce oceli a jejímu postupnému útlumu. Mělo by to katastrofální
důsledky, protože jedno pracovní místo v ocelářství přestavuje 6,5
pracovních míst v návazných výrobách. Jen v Německu jde o zhruba
půl milionu míst. Německé oceláře na mítinku v Duisburku podpořil
i spolkový ministr hospodářství Sigmar Gabriel.
(fav)

Střípky z rady OS AP OS KOVO
Rada Odvětvové sekce Automobilového průmyslu OS KOVO zasedala ve dnech 6. až 7. 4. 2016. Pro členy OS AP OS KOVO trvá
úkol zasílat uzavřené PKS pro následující období v elektronické podobě na adresu kolar.zdenek@cmkos.cz s následným zveřejněním
na intranetu OS KOVO v odkazu automobilová sekce. Informační
zpravodaj č. 27 bude s přílohou zápisu a umístěn na intranetu OS
KOVO v odkazu automobilová sekce.			
(red)
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Sankce proti Rusku
tíží i českou výrobu
V září roku 2005 se stala vlastníkem továrny česká obchodní společnost Pamco. Podnik nyní vystupuje pod názvem
Aircraft Industries, a. s. Za krátkou
dobu její existence doznala výroba značných změn, prošla rozsáhlou restrukturalizací, získala řadu zakázek jak na produkci nových a repasovaných letounů L 410,
tak na jejich servis, úspěšně rozvíjela tzv.
kooperační zakázky.
V červnu roku 2008 se vlastníkem
51 % akcií podniku stala ruská průmyslová společnost Ural Mining and Metallurgical Company (UGMK). Továrna začala
připravovat další významný krok vpřed
– výrazně modernizovanou verzi L 410
(L 410 NG) s prodlouženým doletem.
V této době však kunovické výrobce citlivě zasáhl negativní vnější vliv – sankce
proti Rusku. Ruský majitel, který od srpna 2013 vlastní 100 % akcií, nyní paradoxně nemůže vyvážet letouny L 410 do
své země, kde jich řada slouží a kde by
se mohla výborně uplatnit i nová verze.
Což má negativní vliv na produkci. Vlastníci zatím přistoupili i k omezování práce
a mezd na 60 procent normálního stavu
z důvodu překážky na straně zaměstnavatele. „Od 8. 12. 2015 máme podepsánu dohodu o částečné nezaměstnanosti
podle § 209 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. V pátek 1. 4. 2016 jsme se
tentokrát po bouřlivé debatě dohodli na
v pořadí již čtvrtém dodatku k této dohodě, ve které se zaměstnavatel zavazuje
mimo jiné vyplácet zaměstnancům, kteří
jsou v režimu částečné nezaměstnanosti, minimálně 11 500 Kč (hrubá mzda)
a v období platnosti této dohody nedá
zaměstnancům výpověď z důvodu nadbytečnosti a bude preferovat prodlužování pracovních smluv na dobu určitou,“
objasnil J. Mikula.

Z pohledu předsedy ZO
Předseda
ZO
OS
KOVO Let a.s. Kunovice Josef Mikula vidí
i další důvody současných
problémů.
„Možná došlo k určitému zaváhání. Spoléhalo se na ruský trh,
to byla priorita, a shánění náhradních
odbytů přišlo poněkud pozdě. Také se
ještě před rokem mluvilo o tom, že se
nebudou brát žádné kooperace, že je
třeba soustředit se na výrobu ,čtyřistadesítek‘. Navyšoval se plán a nebyl zaručen prodej. Nyní se naopak kritizuje, že
obchodní oddělení přináší málo nových
kooperací, které vedení před rokem pří-

V provozu, kde se chemicky upravuje povrch dílů, aby byly odolnější vůči
vnějším vlivům – výklad podává vedoucí kooperace Antonín Michalec

liš nechtělo.“ (Vysvětlivka: Továrna díky
některým svým speciálním technologiím
dodává díly i pro jiné společnosti, a to nejen z leteckého průmyslu, ale například
z automobilového.)

Jak ruští vlastníci respektují
odbory?
Respektují, po vstupu do společnosti zjišťovali, kolik odborářů zde máme.
A konkrétně v minulém roce se stala
havárie na hlavním vodovodním přívodu pro Kunovice, netekla voda, nebylo
možno zajistit po nějakou dobu chod
výroby. Jako odbory jsme byli požádáni
vedením společnosti o spolupráci, aby
si lidé vzali náhradní volno nebo dovolenou. Slušně jsme požádali všechny
zaměstnance, aby v této situaci vyšli firmě vstříc, a lidé opravdu šli domů bez
náhrady mzdy. Tímto ještě jednou všem
děkuji. V podstatě šlo o velmi rychlou
akci a je potřeba majitelům a vedení

společnosti stále připomínat, že lidé zde
odbory „berou“, aby se na to nezapomínalo. Odborová organizovanost je u nás
vysoká, asi 48 procent – celkem máme
k dnešnímu dni 476 aktivních členů
a na šedesátku bývalých zaměstnanců,
kteří jsou na zaslouženém odpočinku
a zůstávají věrní odboráři.
	Daří se za složité situace vyjednávat o lepších podmínkách pro lidi?
Ano a je to naše povinnost. Naší prioritou
je mimo jiné navyšování základních mezd
a bezpečnost při práci. Benefity vyjednané v kolektivní smlouvě v roce 2014 byly
kompromisem za přidání do základu.
Průměrná hrubá mzda za rok 2015 činila
26 103 Kč – bez platů manažerů, ale včetně všech příplatků. V kolektivní smlouvě
pro rok 2015 došlo k dohodě o navýšení
v průmětu o 4,4 %. Někteří zaměstnanci
si polepšili mnohem víc, na některé se
bohužel zapomnělo. O novém mzdovém výměru rozhodoval přímý vedoucí.
Kolektivní smlouvu na rok 2016 máme
podepsanou a i přes současnou situaci
se podařilo dohodnout zase něco navíc.
Jednání o mzdovém vývoji jsme odložili
na červenec tohoto roku. Naše představa je jasná, ale zatím je předčasné se o ní
více zmiňovat.
Jak vidíte nejbližší perspektivu?
Lidé se samozřejmě ptají, zdali vůbec
budou výplaty a jaká je perspektiva.
pokračování na str. 4

Krátce o dlouhé slavné minulosti
Ve druhé polovině roku 1936 vznikl v Kunovicích pobočný závod továrny na
výrobu letadel AVIA Letňany. Jednalo se o strategické rozhodnutí přesunout
část leteckého průmyslu dále od západních hranic kvůli napjaté situaci s tehdejším Německem. Provoz v této fázi fungoval jako opravárenský závod letounů. Místní továrna pak dávala v průběhu doby českému letectví taková letadla,
jako dvoumotorové letecké „aerotaxi“ L 200 Morava, proslavené nadčasovým
designem, které ještě leckde ve světě létá, dále dělníka vzduchu“ – známý zemědělský „práškovací“ letoun Z 37 Čmelák, a v neposlední řadě spolehlivý dopravní
dvoumotorový letoun L 410, který je vyráběn již páté desetiletí, létá v 50 zemích
světa a stále je o něj zájem. Pro letecké fandy připomeňme ještě legendární
celokovový větroň L 13 Blaník, exportovaný do 43 zemí.
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Výplaty zatím vždy byly. Musí však přijít
zálohy na letadla, která musí mít specifikaci a jasného zákazníka. Velmi důležité je udržet kolektiv odborníků, aby
v budoucnu měl vůbec kdo připravovat
výrobu a vyrábět. Nový obchodní ředitel
a jeho tým to nebudou mít v následujících měsících vůbec lehké. Na jejich dovednostech závisí budoucnost podniku
a čtyřistadesítky.
A co vaše chlouba, modernizovaný
stroj L410 NG?
Již se postavil první prototyp, který měl
vzlet 29. července minulého roku. V současné době probíhají letové zkoušky tohoto prototypu dle plánu. Pokud dopadnou dobře, měla by být zahájena sériová
výroba. První letadlo ze sériové výroby
má zamluven přímo ruský majitel.
Přes složitou situaci zůstává J. Mikula
optimistou. Blýskáním na lepší časy je
například nedávné jednání čínské delegace v Kunovicích, která sem zavítala při
příležitosti návštěvy čínského prezidenta v ČR. Byly přitom podepsány i předběžné smlouvy. „Určitě to firmě pomůže
alespoň v tom, že se zviditelní ve světě.
Druhou věcí je, že nyní musíme přestát
toto období, protože nemáme ještě certifikaci pro provoz letadel v Číně. Bylo

podepsáno memorandum, aby se certifikace urychlila,“ vysvětlil na závěr.
„Co mne děsí, je snaha přestěhovat firmu do Ruska,“ zdůraznil ve své
řeči k přítomným zaměstnancům na
členské schůzi předseda ČMKOS Josef Středula. „S předsedou OS KOVO
Jaroslavem Součkem uděláme vše, aby
k tomu nedošlo. Letadlo, vymyšlené
českými konstruktéry a zaměstnanci,
kteří ho vypiplali do současného stavu,
udělali jeho novou generaci – opravdu
zde nevidím důvod, proč by měla výro-

ba opustit území České republiky,“ zdůraznil šéf ČMKOS.
Případný negativní vývoj v Kunovicích
by měl i další dopad na letecký průmysl
v Čechách. Je zde střední škola – většinou
vychovává letecké mechaniky. Žáci chodí
do továrny na praxi. V nastalé situaci budou možná muset chodit nějakou dobu jinam. Dlouhodobé potíže by tak mohly mít
vliv i na výchovu vysoce kvalifikovaných
pracovníků, bez kterých se tento průmysl prostě neobejde a kterých se mu stále
více nedostává.
(text + foto ev + JM)

Součástí společné návštěvy zástupců OS KOVO a ČMKOS v Kunovicích
byla i návštěva provozu místní letecké továrny – výklad návštěvníkům
podává mimo jiné pracovník kooperace Jaroslav Jelínek (vpravo)

Práce bude mít svůj svátek

Zveme na oslavu 1. máje na Špilberku v Brně
První květnový den se na hradě Špilberku v Brně uskuteční tradiční oslava
1. máje s bohatým programem pro děti
i dospělé. Hlavním pořadatelem je Českomoravská konfederace odborových
svazů. K tomu, proč se zúčastnit té letošní, nám místopředsedkyně konfederace Ing. Radka Sokolová řekla: „Samotný První máj je úžasné datum a oslava
1. máje v Brně na Špilberku je už tradicí,

nádvořích hradu. Letos jsme oslovili
střední školy z regionu. A sedm z nich se
přijde na Špilberk představit. Představí
svou školu, svou výuku, budou mít s sebou i praktické ukázky výuky. Uvidíme
tak nejen prezentace grafické školy, ale
na Špilberku bude i možnost vyzkoušet
si, zda správně provádíme masáž srdce,
bude probíhat měření tlaku a budou
tam i další věci, které určitě zaujmou.“
A co samotné odbory? Přijdou
určitě i lidé, kteří v nich nejsou.
„Hlavně pro ně bude určena prezentace ČMKOS. Budeme mít s sebou i právníka, takže tam bude možné získat
i případnou drobnou pomoc z oblasti
pracovního práva.“

koná se tam už řadu let. V letošním roce
jsme navíc připravili několik novinek.
Byla bych ráda, kdyby lidé přišli nejenom
za kulturním programem a programem
pro děti, který jsme připravili na obou

A jak bude tedy program přesně
vypadat?
Na Velkém nádvoří ho zahájí ve 13:30
bleugrassová skupina Kósavá deka,
v 15 hod. bude následovat oficiální
zahájení oslav. Od 15:45 program pokračuje vystoupením skupiny D.N.A.

Brno a po ní od 17:15 zahraje a zazpívá
folkrocková legenda AG Flek.
Malé nádvoří se od 13:30 do 18:30
stane místem rodinných soutěží a her
pro děti. K vidění zde budou mj. skupina historického šermu Collegium Saepes se soutěžemi pro děti ve zručnosti
či malování na obličej. VIDA! science
centrum Brno představí svoji novou
show Aqua Et Ignis, vystoupí mistryně
ve stepu z tanečního studia No Feet
a po nich oblíbené Mažoretky Lažánky. Ukázky ze své činnosti předvede
Městská policie Brno a budou tu i zmíněné propagační stany středních škol.
Na Špilberku samozřejmě nebude
chybět ani stánek OS KOVO, kde se
budou moci návštěvníci setkat s pracovníky regionálního pracoviště v Brně
a diskutovat s nimi. Budou samozřejmě
připraveny různé propagační předměty, včetně reflexních pásků, zvyšujících
bezpečnost chodců v dopravě, zbrusu
nové publikace s poradenstvím i balonky, pastelky, pexesa se zvířátky a další
dárky pro děti. 			
(fav)
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Sociální zabezpečení | Ing. Marcela Hříbalová, úsek odborové politiky OS KOVO

Výpověď bez nároku na podporu
Onemocněl jsem. Dozvěděl jsem se, že v případě, že by mě zaměstnavatel nezastihl doma, může mi
dát výpověď bez odstupného a že by mi potom dokonce nevznikl nárok na podporu v nezaměstnanosti. Je to skutečně možné?
Zbyněk Č., Polička
V zásadě informace,
kterou jste obdržel,
odpovídá platné právní úpravě. Tato úprava vstoupila v platnost
v návaznosti na znění tehdy nového zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském
pojištění (účinnost od 1. 1. 2009). Následně došlo s účinností od 1. 1. 2012
i k úpravě tohoto problému v zákoníku
práce a v zákoně o zaměstnanosti.
Podle zákona o zaměstnanosti nárok
na podporu v nezaměstnanosti nemá
mj. uchazeč o zaměstnání, se kterým byl
v době posledních 6 měsíců před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání zaměstnavatelem skončen pracovněprávní vztah z důvodu porušení jiné
povinnosti zaměstnance podle § 301a zákoníku práce zvlášť hrubým způsobem.

Jde o povinnost zaměstnance v době
prvních 14 kalendářních dní trvání dočasné pracovní neschopnosti dodržovat stanovený režim dočasně práce
neschopného pojištěnce (vyplývající
ze zákona o nemocenském pojištění),

pokud jde o povinnost zdržovat se
v době dočasné pracovní neschopnosti v místě pobytu a dodržovat
dobu a rozsah povolených vycházek.

Po dobu prvních 14 dní, kdy zaměstnanci, který je v pracovní neschopnosti,
vyplácí náhradu mzdy či platu zaměstnavatel, může totiž zaměstnavatel také
provádět kontrolu dodržování výše uvedených povinností. Pokud zjistí jejich porušení zvlášť hrubým způsobem (např.
pokud by zaměstnanec v době, kdy se
má zdržovat doma, vykonával nelegální
práci, odjel na rekreaci apod.), může mu
být dána i v době trvání dočasné pracovní neschopnosti výpověď, a to v souladu
§ 52h zákoníku práce.
V takovém případě může vzniknout
uchazeči o zaměstnání nárok na podporu v nezaměstnanosti nejdříve po
uplynutí 6 měsíců od data skončení pracovního poměru. V evidenci uchazečů
o zaměstnání přitom může být od 1. dne
po skončení pracovního poměru.

Zdravotní okénko | Pro Kováka připravil PhDr. Václav Vojkůvka

Kdy a jak lze změnit svého lékaře
Jsem v důchodu a trvalé bydliště mám v Praze. V průběhu roku vždy několikrát pobývám na chalupě. Doba pobytu má různou délku, a to podle možností, tj. někdy měsíc, někdy i několik měsíců.
V obci, kde mám chalupu, praktický lékař je, ale nemohu se u něj nechávat léčit. Zdravotní péči mi
poskytne jen v případě akutního ošetření nebo v ohrožení života. Abych byl jeho pacient, tak bych
se musel přeregistrovat, ale já jsem registrován v Praze, kde trávím větší část roku. Zjistil jsem, že
byla upravena problematika změny zdravotní pojišťovny pacientem, ale nevím, zda nedošlo také
k úpravě možnosti změny lékaře na krátkou dobu nebo nově povolena možnost se u něj přihlásit
jen na přechodnou dobu tak, abych měl kontinuitu léčení. Proto by mne zajímalo, zda nedošlo k nějakým změnám v dané problematice?
Karel Pecka, Otrokovice
Od 1. 1. 2016 platí novelizace zákona č 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, která nově upravila vztah
mezi pacientem a zdravotní pojišťovnou,
avšak k úpravě vztahu mezi pacientem
a registrujícím lékařem nedošlo. Tudíž
nadále platí původní ustanovení, které
bylo v zákoně zakotveno před novelizací.
Vztah pacienta k registrujícímu lékaři upravuje § 11 zákona č. 48/1997
Sb., který stanoví právo pacienta na
výběr poskytovatele zdravotních služeb
v České republice, který je ve smluvním
vztahu k příslušné zdravotní pojišťovně.
V případě registrujícího poskytovatele může pojištěnec toto právo uplatnit

jednou za 3 měsíce. Registrujícím poskytovatelem podle zákona se rozumí
poskytovatel ambulantní péče v oboru
všeobecného lékařství, v oboru praktického lékařství pro děti a dorost, v oboru
zubního lékařství nebo v oboru gynekologie a porodnictví, který přijal pacienta
do péče za účelem poskytnutí primární
ambulantní zdravotní péče. Registrující
lékař je povinen při přijetí pacienta do
péče vyplnit registrační list, který pacient
musí podepsat.
Z uvedeného vyplývá, že právo změny registrujícího lékaře může pacient
uplatnit nejdříve za 3 měsíce, tj. pokud
se pacient registruje například k 5. 3.

2016, tak další změnu lékaře může
uskutečnit až od 5. 6. 2016.
Při déletrvajícím pobytu na území
České republiky (ne v zahraničí) mimo
trvalé bydliště se může vyskytnout případ, kdy pacient potřebuje jednorázové
ošetření při ohrožení života, akutním
onemocnění nebo úrazu. V takovém
případě je pacient ošetřen neregistrujícím lékařem, ale i lékařem, který nemá
smlouvu s pacientovou zdravotní pojišťovnou, a to v rámci nepravidelné péče,
jedná se tzv. nutnou a neodkladnou
zdravotní péči.
Podle platných právních norem máte
v případě delšího pobytu mimo trvalé
pokračování na str. 6
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bydliště a při potřebě poskytnutí zdravotní péče dvě možné varianty.
1 Prvou možností je, že se necháte
ošetřit lékařem v místě svého pobytu na
chalupě při potřebě nutné a nedokladné
zdravotní péče (ohrožení života, akutní
nemoc nebo úraz apod.). I když není váš
registrující lékař nebo nemá s vaší zdravotní pojišťovnou uzavřenou smlouvu,
vždy poskytne neodkladnou péči. Za poskytnutou péči nemusíte platit, neboť lékař provedené zdravotní úkony vyúčtuje
vaší zdravotní pojišťovně. Ostatní léčebně úkony však musíte absolvovat u svého registrujícího lékaře.
2 Druhou možností je přeregistrace
k novému lékaři na potřebnou dobu
v místě pobytu, kde máte chalupu (pobyt by měl být minimálně 3 měsíce).
Po návratu do místa trvalého bydliště
byste se pak registroval zpět u svého
bývalého lékaře. Zde je namístě upozornění, že původní lékař v místě trvalého
bydliště by vás po návratu nemusel zpět
registrovat a musel byste hledat nového
registrujícího lékaře. Lékař má zákonné
právo odmítnout přijetí pacienta do péče,
pokud by přijetím pacienta bylo překročeno únosné pracovní zatížení nebo přijetí brání provozní důvody, personální
zabezpečení a věcné vybavení. Překročením únosného pracovního zatížení se ro-

zumí stav, kdy by došlo přijetím pacienta ke snížení úrovně kvality zdravotních
služeb. Dále pak může lékař odmítnout
registraci v případě vzdáleného místa
pobytu pacienta, které by bránilo výkonu návštěvní služby, anebo v případě,
že nemá smlouvu s pacientovou zdravotní pojišťovnou. Podmínky přijetí pacienta do péče posuzuje vždy lékař, při
zápornému stanovisku musí pacientovi
vydat písemnou zprávu, ve které musí
být uveden důvod odmítnutí. Právo na

takový postup umožňuje lékaři zákon
č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách
a podmínkách jejich poskytování.
Když se budete rozhodovat, kterou
variantu využijete, tak zvažte vždy okolnosti pro a proti, abyste pak následně
neřešil jiné problémy, například při odmítnutí nehledal nového lékaře v místě
trvalého bydliště nebo při zkrácení pobytu byste musel dojíždět na léčení za
lékařem jinam, než máte trvalé bydliště, apod.

Práva
spotřebitele
| JUDr.
Zdeňka
Vejvalková,
specialistka
naodborové
spotřebitelské
právo,
Brno
Sociální
okénko | Ing.
Marcela
Hříbalová,
specialistka
úseku
politiky
OS KOVO

Se
spory podpory
nyní bezplatně
pomůže idůchodu
ČOI
Souběh
a starobního
Reklamoval jsem práci, kterou pro mne provedla firma zajišťující montáž bezpečnostních zámků do
dveří. Zámky byly totiž vmontovány tak, že vůbec neslouží svému účelu. Ze strany majitele firmy
neustále dochází k odmítání reklamace zakázky. Směje se mi do očí a odmítá se o věci vůbec bavit.
Špatným usazením zámků došlo k poškození dveří a očividně byly vmontovány zámky neodpovídající typu dveří. Zámky stály téměř 20 000 Kč. Lze v souvislosti s odmítáním podat trestní oznámení?
Prosím o  radu, kam se obrátit.
P. Š., Boskovice
V případě, že se se zhotovitelem díla, tj. objednané služby, nedohodnete na způsobu
vyřízení reklamace, vzniká spotřebitelský spor. K jeho vyřešení máte pouze
dvě možnosti:
1 První možnost spočívá v tom, že
se můžete obrátit na instituci, která
řeší spotřebitelské spory mimosoudní cestou. Na začátku letošního roku,
od novelizace zákona č. 634/1992 Sb.
o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, se řešením mimosoudních spotřebitelských sporů zabývá i Česká obchodní inspekce (ČOI).
Řízení dané věci je vedeno před subjektem, kterým je podle své působnosti
buď Česká obchodní inspekce, finanč-

ní arbitr, Český telekomunikační úřad,
Energetický regulační úřad, nebo jiná
osoba, kterou Ministerstvo průmyslu
a obchodu pověří mimosoudním řešením spotřebitelských sporů.
Mimosoudní řešení spotřebitelských
sporů Českou obchodní inspekcí není
zpoplatněno. Je poskytováno bezplatně. Musel byste však, stejně jako podnikatel, sám hradit své případné náklady (např. cestovné, poštovné, právní
zastoupení advokátem). Mimosoudní
řešení spotřebitelských sporů je levnější, rychlejší (délka řešení max. 90
dnů) a méně formální. Vy jako spotřebitel máte možnost svůj problém touto
cestou řešit – až na výjimky upravené
v § 20d ZOS, viz www.zakonyprolidi.cz.

Mimosoudní řešení spotřebitelského
sporu se zahajuje na návrh spotřebitele, který musí obsahovat zákonem stanovené náležitosti. Jsou to:
■ a) identifikační údaje stran sporu,
■ b) označení, čeho se navrhovatel
domáhá,
■ c) úplné a srozumitelné vylíčení
rozhodných skutečností,
■ d) datum, kdy navrhovatel uplatnil
své právo, které je předmětem sporu,
u prodávajícího poprvé,
■ e) prohlášení, že ve věci nerozhodl soud, nebyl vydán rozhodčí
nález a nebyla uzavřena dohoda
stran v rámci mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a ani
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nebylo zahájeno řízení před soudem,
rozhodčí řízení nebo mimosoudní
řešení spotřebitelského sporu podle
tohoto zákona,
■ f) datum a podpis navrhovatele.
K návrhu se přiloží doklad o skutečnosti, že se navrhovateli nepodařilo
spor vyřešit s druhou stranou přímo,
a další písemnosti dokládající tvrzené
skutečnosti, jsou-li k dispozici. K návrhu
se přiloží plná moc, je-li navrhovatel zastoupen na základě plné moci.
Návrh lze podat písemně nebo ústně
do protokolu anebo elektronicky prostřednictvím on-line formuláře uvedeného na internetových stránkách České
obchodní inspekce, podepsaný uznávaným elektronickým podpisem nebo zaslaný prostřednictvím datové schránky
osoby, jež návrh podává. Za podmínky,
že je návrh do 10 dnů potvrzen, popřípadě doplněn jedním ze způsobů uvedených ve větě první, je možno jej podat
pomocí jiných technických prostředků,
zejména prostřednictvím telefaxu nebo
veřejné datové sítě bez použití uznávaného elektronického podpisu. U pověřeného subjektu lze návrh podat písemně nebo elektronicky prostřednictvím

on-line formuláře uvedeného na jeho
internetových stránkách.
Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného
subjektu nejpozději do 1 roku ode dne,
kdy uplatnil své právo u prodávajícího poprvé.

2 Druhou možností je řešení sporu
soudní cestou, jiná instituce nemůže
spor závazně rozhodnout. Soudní poplatky byste musel zaplatit vy, ale pokud
by soud rozhodl ve váš prospěch, musel
by je uhradit zhotovitel.
Soud v těchto případech vyžaduje posudek soudního znalce. Seznam soudních znalců najdete na www.justice.cz.
Znalecký posudek je důležitým podkla-

dem pro rozhodnutí soudu. Doporučuji
věc probrat se zvoleným soudním znalcem (někteří znalci poskytují tuto službu
zdarma nebo za menší úplatu – je třeba
se dohodnout). Pokud soudní znalec věc
vyhodnotí tak, že jste v právu, je třeba
znovu oslovit zhotovitele s tím, že mu
znovu nabídnete smírné vyřešení sporu.
Náklady na soudního znalce by pak měl
uhradit on.
V případě, že svůj názor zhotovitel nepřehodnotí, je třeba podat žalobu k soudu. V tom případě je vhodné obrátit se
na advokáta, aby sepsal žalobu a zastupoval vás u soudu. I s ním je dobré se
poradit dopředu, jak vidí vaši možnost,
že soud věc rozhodne ve váš prospěch.
Nemůže sice předjímat rozhodnutí soudu, ale ze své praxe ví, jak k obdobným
případům soud přistupuje. Dále je třeba
se dohodnout, kolik si za své služby vybraný advokát účtuje – je dobré obvolat
více advokátů, každý má jiné ceny, protože se jedná o ceny smluvní. Seznam
advokátů najdete na www.cak.cz, je
zde uveden jmenný seznam, jejich sídlo
a oblast práva, jíž se zabývají. Vy potřebujete advokáta, který se zabývá občanským právem a je zaměřený na spotřebitelské právo.

Pracovní právo | Ing. Olga Kreslová, specialistka RP OS KOVO Praha a Středočeský kraj

Rozvrh pracovní doby a určení dovolené
Zaměstnavatel předložil odborové organizaci vypracovaný roční rozvrh pracovní doby včetně celozávodní dovolené. Tento dokument nebyl s odbory konzultován a na naše připomínky zaměstnavatel
nechce brát zřetel. Může zaměstnavatel uplatnit tento rozvrh bez našeho souhlasu?
										
ZO OS KOVO, Kolín
Z dotazu vyplývá, že
uvedený dokument
zahrnuje úpravu dvou
zásadních pracovněprávních oblastí –
rozvrh pracovní doby a určení dovolené.
Tyto dvě problematiky dle stávajících zákonů podléhají odlišnému režimu.
Opatření týkající se hromadné úpravy
pracovní doby, práce přesčas, možnost
nařizovat práci ve dnech pracovního
klidu a noční práci se zřetelem na bezpečnost a ochranu zdraví při práci je zaměstnavatel povinen podle § 99 ZP s odborovou organizací předem projednat.
Definice projednání je uvedena
v § 278 ZP jako „jednání mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci, výměna stanovisek a vysvětlení s cílem dosáhnout shody“.
Dobu čerpání dovolené je dle
§ 217 ZP zaměstnavatel povinen určit
podle „písemného rozvrhu čerpání do-

volené vydaného s předchozím souhlasem odborové organizace“.
Vliv projednání a souhlasu odborové organizace na platnost dokumentů
upravuje § 19 ZP následně:

1

„Soud přihlédne i bez návrhu k neplatnosti právního jednání, k němuž nebyl udělen předepsaný
souhlas příslušného orgánu, v případech, kdy to stanoví výslovně
tento zákon anebo zvláštní zákon.“

2

„Požaduje-li zákon, aby právní jednání bylo s příslušným orgánem
pouze projednáno, není možné
právní jednání prohlásit za neplatné jen z toho důvodu, že k tomuto
projednání nedošlo.“

Z tohoto znění jednoznačně vyplývá,
že dokument (vnitřní předpis, organizační směrnice apod.) je platný i v případě, kdy neproběhlo projednání (tzn.
konečné rozhodnutí je na zaměstnavateli), kdežto v případech, kdy je potřeba
souhlas (tzn. dohoda s odborovou organizací, předchozí souhlas, spolurozhodování) a tento souhlas odborová organizace neposkytne, je takový dokument
neplatný.
Pokud tedy výše uvedený rozvrh pracovní doby, který zaměstnavatel odborové organizaci předložil, obsahuje určení dovolené, měl by být s odborovou
organizací řádně projednán a následně
odsouhlasen.
Takový postup by měl být i v zájmu zaměstnavatele, neboť tím může předejít
nejen zvyšování sociálního napětí v podniku, ale i případným soudním sporům.
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Biskupice opět ožijí
kováckým mládím
V jihomoravských Biskupicích se 19.–20. května uskuteční oblíbené regionální Setkání mladých kováků. Kovák na toto téma hovořil s jedním z hlavních
organizátorů, místopředsedou ZO OS KOVO Baumüller Miroslavem Kubínem.
	Setkání mladých v Biskupicích mají
už desetiletou tradici. Měnila však
v průběhu času svoji podobu. Proč?
V roce 2011 jsem byl zvolen předsedou
ZO OS KOVO Baumüller, a proto jsem
začal jezdit po školeních OS KOVO,
abych načerpal nutné informace a zkušenosti. Setkával jsem se na nich především se staršími zasloužilými odboráři.
V roce 2012 mě proto velmi zaujala nabídka účasti na setkání mladých kováků
v Biskupicích. Ale i tam jsem opět potkal stejné tváře jako na ostatních školeních. Rozhodli jsme se tedy, že ročník
2013 uděláme jinak. Chtěli jsme především zaujmout tak, aby odboráři chtěli přijet sami. Nastavit program podle
priorit dnešní mladé generace. A to se
nám podařilo. Cílem je vytvářet kontakty, učit se, získávat informace a těšit se
na další spolupráci.
	Kdo všechno se může zúčastnit?
Dokdy je možné podat přihlášku
a kolik se bude za pobyt platit?

Zúčastnit se mohou všichni členové OS
KOVO. Ostatní zájemci se jimi mohou
snadno stát. Dalšími účastníky mohou
být i studenti. Ty letos také přivítáme
mezi námi, protože v Baumüller Brno
jsme navázali spolupráci se SOU a SOŠ
André Citröena. Přihlášky lze posílat
na kloss.m90@gmail.com do 10. května
2016. Členům hradí ubytování a stravu OS KOVO, ostatní zaplatí 180 Kč za
den a osobu. Za naše studenty to např.
uhradí jejich škola. Dále je tu startovné
200 Kč pro všechny: z těchto peněz nakupujeme ceny pro vítěze.
	V programu myslíte jak na informace o odborech a vzdělávání, tak
na zábavu. Přednášky atd. ovšem
hlavně mezi mladými nebývají moc
populární, jde tedy velice o způsob,
jak k nim potřebné informace dostat. Jakou formu volíte vy?
Dlouhá, byť obsahově hodnotná školení opravdu nejsou populární. Především u mladých. Ti nechtějí sedět,
a také nebudou. Vytvořili jsme proto
hry, kde je spojen pohyb a vzdělávání
v různých oblastech. Letos jsou připraveny jak pro jednotlivce, tak celé týmy.
Probírat budeme samozřejmě i témata,
která lze vzhledem k jejich náročnosti
koncipovat jen klasicky. Na to ale navazují další hry, ve kterých účastníci mohou hned uplatnit svoje nové poznatky.
Ve výsledku jsou to tak právě oni, kdo si
informace vyhledává a získává.
	Setkání budou provázet různé sportovní soutěže. Jaké? A je nějaká
hlavní disciplína a co je připraveno
pro vítěze?
Hlavní disciplína? V předešlých ročnících
to byl turnaj ve známém „nohecu“ nebo
ve volejbale. Letos nás ZO Minerva Boskovice seznámí s kroketem. Samozřejmě, že nebude chybět hod gumákem
– tradiční disciplína Biskupic. Na vítěze
kromě dalších hodnotných cen čeká
také putovní pohár zesnulého místopředsedy OS KOVO Jaromíra Endlichera.
Přípravy tedy vrcholí, takže za Kovák
přejeme, aby setkání bylo pro všechny
opět přínosem.
(fav, foto archiv organizátorů)
Atmosféru na setkáních v Biskupicích
připomínáme snímky z minulého ročníku
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 o předcházelo
C
tomu, že jste souhlasili s kontem pracovní doby?
Prvotním impulsem byla
snaha švýcarského majitele prosadit i v ČR konta pracovní doby. Má je ve všech pobočkách ve světě a chtěl je zavést i u nás.
	Chtěl je tady tedy zavést za každou
cenu. A ta byla jaká?
Byl jí náš požadavek, aby byly zachovány mzdy zaměstnanců ve100 %, aby se
nešlo na 80 % stálé mzdy, jak připouští
zákoník práce. Majitel i zaměstnavatel
na to přistoupili. Dále jsme k tomu ještě
chtěli kompenzace v podobě 13% navýšení tarifních mezd a vylepšení benefitního systému. S tím souhlasil také.
	Bylo přijato od začátku roku. Takže
je logická otázka, jak to funguje po
více než třech měsících v praxi. Odbory se domluvily se zaměstnavatelem na tom, že budou supervizorem
a na jakékoli odchylky od dohodnutého nebo nedostatky okamžitě poukážou a budou při jejich řešení.
Byli jsme zajedno v tom, že tato věc je
pro obě strany nová a jde nám tedy o to,
aby vše fungovalo a lidé byli spokojeni.
Aby dostávali stále stejné mzdy s tím, že
jim ještě jednou za půl roku budou dorovnávány případné doplatky, čili šestkrát 13 %, za normální hodiny. A pokud
budou hodiny do plusu, tak se převádějí do dalšího vyrovnávacího období.
Máme ale pro jedno vyrovnávací období
limit 120 hodin, a co by bylo nad, to by
se proplatilo jako přesčas.
Jak nový systém vnímají lidé?
Teprve si zvykají. I proto, že nový systém
je značně odlišný od toho, na který byli
zvyklí. Také v okolí konta nejsou ještě
moc rozšířena, a pokud je někde zavá-

Josef Kňourek (vlevo) a Jan Remeš z dokončovací dílny

Pracovníci školicího centra a servisu poprodejních služeb (zleva)
Jan Kalenský, Martin Novák, Josef Dementěv, Adam Gennert, Jan
Sedláček a Petr Burdych V jejich centru je v porovnání s ostatními
středisky procentuálně nejvyšší počet odborářů

dějí, tak jsou to tzv. flexikonta nebo, jak
jim říkám já, pseudokonta. Lidi tlačí do
toho, aby dělali přesčasy, které jim nejsou okamžitě propláceny a jsou dorovnávány až za 3 měsíce, jak to připouští
zákon. S tím si lidé náš nový systém stále ještě často pletou.
kont pracovní doby. Mistr nebo vedoucí střediska zaměstnanci řekl, že by
potřeboval, aby zůstal déle, protože to
či ono je třeba udělat. Zaměstnanec,
pokud se mu to v daný okamžik hodilo,
tak řekl ano, a pokud se to nehodilo, tak
se dohodli na nějakém dalším možném
termínu, který vyhovoval oběma stranám. Podobně to začíná fungovat také
u kont pracovní doby.
	Máte tady s vedením dobré vztahy, a to natolik, že platí chlapské
slovo a některé věci se řeší jen
slovní dohodou. Přesto nové úpravy chcete zafixovat i jinak.
Bude to rozumnější, a já proto už v tomto směru něco připravuji a doufám, že
personální oddělení také. Domnívám
se, že tak důležitá záležitost by měla být
ošetřena vnitřním předpisem, který by
jasně a srozumitelně formuloval vše, na

čem jsme se dohodli. Aby nedocházelo
k dezinformacím, což se nám bohužel
přihodilo.
	Proč k nedorozumění došlo?
Zpočátku jsme volili strategii, že jsme
chtěli informovat především odboráře. Informaci jsme nepustili otevřeně
a souhrn toho zásadního, co konta obnášejí, v tištěné podobě rozdali členům
výboru, aby to tlumočili lidem na dílenských výborech. Jenže zeptat se nepřišli
všichni a na obíhání jednotlivců není
čas. Můj záměr ukázat neodborářům jejich slabiny byl sice dobrý, ale v praxi se
to obrátilo proti nám. Někteří z těch, co
nepřišli, spolu se skupinou neodborářů
začali v důsledku své neinformovanosti
šířit naprosté nesmysly. Až vnikl chaos
a došlo i k tomu, že nám začali vyčítat,
že jsme konta vůbec podepsali.
	Je tu tedy poučení i pro odbory, že
klíčové informace musejí dostat
úplně všichni. Zvlášť když jde o zásadní změny.
Ano, lidé by měli mít vždy tolik informací, aby pochopili, co bylo vyjednáno.
I když to pomyslné zlaté vejce vyjednaly
odbory a oni se s tím jen svezli, tak i oni
musí vědět vše o tom, co je čeká a proč
to či ono má takovou podobu. Pak tu
nebude prostor pro dezinformace. Říkám to i s tím, že bych jim nepřál, aby
zažili stav, který připouští zákoník práce,
který hovoří o 80 % stálé mzdy. S tím,
že by navýšení mezd bylo dříve běžné,
tedy od nuly do 3,5 %. Aby nebyly ohraničené směny na maximálně devět a půl
hodiny a byly delší, třeba dvanáctihodinové. Pak by teprve viděli, co je možné,
a byli by vděční za model, který máme
dnes nastavený. Ale oni dostali přímo
to zlaté vejce a nechápou, že skutečně
zlaté je. Informovanost je určitě zásadní
záležitostí. Nejvíc ale určitě pomůže, až
doběhne vyrovnávací období, vše se zúčtuje a lidé výsledky uvidí v reálu.
pokračování na str. 10
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	A budou mít peníze, jak se říká, na
prkně. Když to vše shrnu: flexibilitě
i v podobě kont pracovní doby stále říkáte ano, ale za určitou cenu
a za jasných podmínek.
Ano, za určitých podmínek. Prioritní
je, jak říkám, dohoda. Důležité je, aby
některý z jednotlivých vedoucích nebo
mistrů nezačal vlčit a nechtěl lidi nutit
pracovat, jak on si umane. V takových
případech jsem lidi žádal, aby okamžitě
přišli a informovali nás o tom, že dochází k takovým tlakům. Máme páky
k tomu vše přezkoumat a případně napravit. Vedení s tím souhlasí a je na to
připraveno.
	Jistě, jde o to, že společným zájmem
je, aby to fungovalo. A o to jde i odborům. Když se povede dobře firmě,

tak je to i jejich zájmem. Dohodnout lze různé věci, ale musí tu být
prostě ochota k dialogu a vzájemná
vstřícnost…
My jsme využili toho, že na dohodě se
stavělo už předtím. A ta dohoda víceméně pokračuje i v podobě pracovních kont
a lidé za to ještě dostanou 13% navýšení platu. A o tom to je. U nás ve volebním obvodu nebo i jinde po republice
se často bavím s předsedy jiných ZO.
Když se dověděli, že jsme tady nasadili
konta pracovní doby a že máme nějaké zajímavé podmínky, tak chtěli vědět
podrobnosti. Poslal jsem jim náš model,
a když pak na ně jejich zaměstnavatelé
při jednáních tlačili, aby přešli na konta pracovní doby, tak jim to předložili.
S tím, že to chtějí také tak. A většinou
se na to téma už nejednalo a zaměst-

Také Martin Novák ze školicího centra a servisu poprodejních služeb je odborářem a má tedy zásluhu na
tom, co se podařilo vyjednat pro všechny zaměstnance

navatelé své požadavky stáhli. Ale jak
jsem se dověděl, už to i zabírá. Ve firmě
Bosch v Českých Budějovicích už mají
pracovní konta také se 100% mzdami.
Podrobnosti jejich smlouvy jsem ještě
nestudoval, ale pozitivní zkušenosti odjinud se určitě hodí vždy.
	Jistě, jedna vlaštovka jaro nedělá.
Ale je důležité, že tu je a je vidět.
Lidé na ni můžou ukázat a říct: když
to jde v jednom případě, proč by to
nemohlo jít i jinde? Třeba u nás.
A je také třeba zdůrazňovat, že tam, kde
odbory nejsou, si změny zaměstnavatel
může vyhlásit třeba vnitřním předpisem, a to tak, jak bude chtít. Ale tam,
kde odbory jsou, tak mohou vyjednat
mnohem lepší podmínky. Třeba podobné těm u nás. Už jen to je jasný důvod,
proč být v odborech.
Text: fav, foto: jd a archiv Kováka

Odborář Jiří Rydlo pracuje ve vývojové dílně

1. máj: Podnět přišel před 130 lety z Chicaga
Svátek práce zavedla v roce 1889 II. internacionála na paměť celodenní stávky
amerických dělníků 1. května 1886. Proběhla pod vedením odborů a anarchistů
a cílem bylo prosadit osmihodinovou
pracovní dobu bez ztráty peněz. Celkově stávkovalo v USA asi 300 000 dělníků, jen v Chicagu jich bylo 90 000. Tam
na následném dělnickém shromáždění
3. května došlo ke střetu demonstran-

Tábor dělnictva na 1. máje 1890
na Střeleckém ostrově v Praze

tů s pořádkovými silami, při kterém přišli o život dva lidé.
Na protestním shromáždění
o den později násilí eskalovalo. Shromáždění probíhalo
poklidně, ale jen do okamžiku, kdy policisté téměř v jeho
závěru vyzvali k rozpuštění
demonstrace. Z davu byla
směrem k policistům vyhozena podomácku vyrobená bomba a sedm uniformovaných mužů
zabila. Policejní síly následně zahájily
palbu do davu. Došlo ke střetu, který
do dějin USA vstoupil pod označením
Haymarket Affair či Haymarket Riot.
Krvavý masakr si vyžádal desítky mrtvých a zraněných. Osm anarchistů,
kteří shromáždění organizovali, bylo
zatčeno a následně obviněno ze spiknutí. Ačkoli chyběly důkazy, sedm
z nich bylo odsouzeno k trestu smrti
a osmý k 15 letům vězení. Rozsudek vyvolal protesty a rozhořčení.

Nakonec byli čtyři anarchisté popraveni,
pátý spáchal sebevraždu den před plánovanou popravou, zbylí tři
dostali po několika letech
milost. Nejnovější šetření naznačují, že bombový
atentát byl dílem policejního provokatéra…
Demonstrace na paměť dva roky starých událostí se v USA celostátně konaly poprvé 1. května 1888. O rok
později přijala II. internacionála
návrh francouzských socialistů a prohlásila 1. máj za oficiální svátek práce.
U nás se podobně jako v dalších evropských zemích poprvé slavil v roce
1890. Postupně se ke stále populárnější oslavě tohoto svátku přidávaly
další politické proudy, včetně katolické
církve, jež ho roku 1955 zasvětila sv. Josefovi, který byl tesařským dělníkem.
(fav)
Rakouští dělníci k první oslavě 1. máje
ve Vídni 1890 vyrobili i tyto odznáčky

Nabídka kouzelné dovolené
Milovy

Nitranské Rudno

Velký Meder

Rekreace v oblasti Ždárských vrchů

Rekreace na SLOVENSKU

Rekreace na SLOVENSKU

Objekt se nachází v kempu u Milovského rybníka v lokalitě obce Sněžné.

Rekreační objekt se nachází v autokempu
Nitrianské Rudno.

Rekreační objekt se nachází ve městě
Velký Meder (Calovo).

Typ a kapacita objektu: Chata s prostornou zastřešenou terasou, umístěná v kempu, 4 lůžka.

Typ a kapacita objektu: 2 chaty sprostornou
zastřešenou terasou, umístěné v oploceném
kempu, 2×4 lůžka.

Typ a kapacita objektu: 4 chaty s prostornou zastrešenou terasou, umístěná na soukromé oplocené zahradě, 4×4 lůžka.

Ubytování a vybavení chaty: 2 dvoupatrové postele, vybavení nábytkem, rádio, TV.
Sociální zařízení a sprchy v areálu kempu
– 30 m od chaty. Povlečení na lůžkoviny je
nutno mít vlastní.

Ubytování a vybavení každé chaty: 2 dvoupatrové postele, vybavení nábytkem, rádio, TV.
Sociální zařízení a sprchy vareálu – 15 m od chaty. Povlečení na lůžkoviny je nutno mít vlastní.

Ubytování a vybavení každé chaty: 2 dvoupatrové postele, vybavení nábytkem, rádio,
TV. Sociální zařízení a sprchy v areálu – 15 m
od chaty. Povlečení na lůžkoviny je nutno mít
vlastní.

Stravování: Vybavená kuchyně pro vlastní
vaření (nádobí, lednička, 2plotýnkový elektrický vařič, mikrovlnná trouba, varná konvice). Možnost dalšího stravování v blízkých
restauracích, občerstvení přímo v kempu.

Stravování v každé chatě: Vybavená kuchyně pro vlastní vaření (nádobí, lednička, 2plotýnkový elektrický vařič, mikrovlnná trouba,
varná konvice). Možnost dalšího stravování
v kempu, nebo v dalších místních restauracích.
Domácí zvíře: Povoleno.

Domácí zvíře: Povoleno.
Doprava: Autobus 500 m, parkování u chaty, nejbližší město Nové Město na Moravě,
Svratka.
Sport a zábava u vody: Přírodní koupaliště –
Milovský rybník, krytý bazén a sauna v hotelu
Devět skal – 200 m.
Ostatní sport a zábava: Stolní společenské
hry, hřiště na volejbal a nohejbal, tenisové
kurty, minigolf, sauna, rybolov, půjčovna
lodí, cyklistika – značené cyklostezky, horolezectví, turistika. Ohniště v blízkosti chaty.
Tipy na výlet: Nové Město na Moravě
(13 km) – Horácká galerie, Horácké muzeum,
sportovní areál Vysočina Arena (konání MS
v biatlonu, Zlatá lyže), Ždár nad Sázavou – Zelená hora památka UNESCO, zámek, muzeum
knihy, krytý bazén s tobogánem. V blízkosti
skalní útvary – Drátník, Malinská skála, Devět
skal, Čtyři palice, Perníčky, Zkamenělý zámek
atd. Možnost navštívení okolních obcí se starodávnými roubenými domky.

Ceník ubytování – chata/týden:
Květen, září

2 500 Kč

Červen

2 700 Kč

Červenec, srpen

3 000 Kč

Doprava: Autobus 500 m, parkování u chaty,
nejbližší město Prievidza.
Sport a zábava u vody: Přírodní přehradní nádrž vhodná ke koupání, půjčovna lodí,
šlapadel.
Ostatní sport a zábava: Stolní společenské
hry, travnatá plocha na ostatní zábavu, volejbalové nebo nohejbalové hriště, pingpongové
stoly, skákací hrad, pouťové atrakce, letní kino,
diskotéky, koncerty, cyklistika – značené cyklostezky, turistika, houbaření, rybaření atd.
Tipy na výlet: Chalmová (5 km); Malé Bielice (3 km) – termální koupaliště; Bojnice
(15 km) – zámek, ZOO, termální koupaliště,
termální lázně; v blízkém okolí naučné stezky, pohoří Magura, které vytváří unikátní siluetu spícího mnicha.

Stravování v každé chatě: Vybavená kuchyně pro vlastní vaření (nádobí, lednička,
dvouplotýnkový elektrický vařič, mikrovlnná
trouba, varná konvice). Možnost dalšího stravování v blízkých městských restauracích
nebo v areálu termálního koupaliště.
Domácí zvíře: Povoleno.
Doprava: Autobus 1 km, vlak 1,5 km, parkování u chaty, nejbližší město Dunajská Streda.
Sport a zábava u vody: Termální koupaliště
– 3 kryté a 3 venkovní bazény, vnitřní i venkovní tobogány, sauna, solární jeskyně.
Ostatní sport a zábava: Stolní společenské
hry, travnatá plocha na ostatní zábavu, cyklistika – značené cyklostezky, turistika, rybaření.
Tipy na výlet: Vodní dílo, elektrárna Gabčíkovo - Nagymaros (15 km) – možnost plavby
lodí, Gyór – termální koupaliště.

Ceník ubytování – chata/týden:
Květen, září

2 500 Kč

Ceník ubytování – chata/týden:

Červen

2 700 Kč

Červen, září

2 500 Kč

Červenec, srpen

3 000 Kč

Červenec, srpen

3 000 Kč

Objednávky ubytování:
Miloš Brabec
tel.: 608630613 nebo 566 684264
e-mail: odbory@medin.cz

Poznámka:
Ubytování pouze v letních měsících
v týdenních turnusech, mimo sezónu
je možnost víkendových pobytů.
Více na www.oskovo.cz odkaz > rekreace
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Správné znění tajenky z čísla 5: Hezké Velikonoce a bohatou pomlázku přeje redakce. Správně luštila a štěstí při losování měla,
Irena Dobiášová z Bechyně. Blahopřejeme! Dostane výhru od vydavatelství Enigma, které připravuje naši křížovku. Vydává také časopis Křížovky pro každého (další číslo vychází 26. 4.). Na tajenku z tohoto čísla čekáme do 4. května. A protože je tentokrát k Svátku práce, výherců
bude mimořádně celkem pět! Dostanou od nás knížky o správné životosprávě a k historii odborů v ČR. Na odpovědi čekáme na doručovací
adrese redakce nebo na e-mailu: novakova.miloslava@cmkos.cz.

