Mám či nemám… jít do Občanské poradny?
Paní Alena přišla do Občanské poradny na popud své kamarádky, která jí přesvědčila o tom,
že by neměla tu svou záležitost se zaměstnavatelem nechat jen tak být… A jak to všechno
začalo? Paní Alena dlouhá léta pracovala v jedné výrobní společnosti, práce ji docela bavila,
nemusela nikam dojíždět, pracoviště měla v místě svého bydliště, i výše mzdy jí vyhovovala.
Asi před rokem se začalo ve firmě propouštět, a i když paní Alenu to nepotkalo, nastaly
problémy s výplatou mzdy. Když nepřišla první mzda, tak se zaměstnavatel omlouval, že vše
doplatí, jakmile obdrží platby za neuhrazené faktury. Prý se zaměstnanci nemají čeho obávat,
je to výjimečná situace. Bohužel však nebyla, situace s nevyplacenou mzdou se opakovala, a
když ani třetí měsíc na účet nic nepřišlo, ukončila paní Alena okamžitě pracovní poměr.
Zprvu to ale nechtěla udělat. Vždyť tam pracovala tak dlouho, vše se určitě vysvětlí a
zaměstnavatel jim mzdu doplatí, utěšovala se… Jenže chybějící mzda byla na rodinném
rozpočtu paní Aleny znát, manžel začínal být netrpělivý, a tak jí nic jiného nezbývalo. Shodou
okolností nabírali v nedaleké montážní hale nové zaměstnance a paní Aleně se brzy podařilo
najít pracovní místo. Nevyplacenou mzdu od bývalého zaměstnavatele už více neřešila. Když
se však jednou vracela z nové práce domů, potkala svou kamarádku a ta jí prozradila, že o
ušlou mzdu může požádat soudní cestou. Tak to udělala i kamarádčina sestra a úspěšně. A ať
se jde paní Alena zeptat do Občanské poradny, tam jí bezplatně poradí…
Tak se stalo. Paní Alena poradkyni převyprávěla celý svůj příběh, byla ráda, že to může
někomu říct, že jí někdo vyslechne a přitom neodsoudí, že udělala chybu. Poradkyně jí
vysvětlila, za jakých podmínek lze žádat o dlužnou mzdu, také jí ukázala, jak taková žaloba
vypadá. Paní Aleně se to nezdálo nijak obtížné, žalobu by zvládla napsat i sama, a případně
by mohla poprosit kamarádku o pomoc, když už s tím má zkušenosti. „Tak já do toho půjdu,
nemám přece co ztratit!“ prohlásila paní Alena na konci konzultace. Z Občanské poradny si
odnesla cenné informace a také navíc i vzor návrhu na zaplacení dlužné mzdy, podle kterého
si napíše ten svůj.
Máte podobné trable? Potýkáte se třeba se zadlužením? Máte rodinné neshody? Řešíte spory
s nájemcem nebo s pronajímatelem bytu? Nevíte, jak vymáhat škody způsobené podvodníky?
Stali jste se obětí trestného činu? I vy můžete využít služeb Občanské poradny! Přestože se
nejedná o advokátní poradnu a nezastupuje klienty u soudu, ani za ně nesepisuje listiny a
smlouvy, může vám poskytnout užitečnou radu či informaci a podpořit vás při hledání cesty,
jak z potíží ven. Nemusíte jezdit nikam daleko, od 8. 1. 2016 funguje nově kontaktní místo
přímo v Kostelci nad Orlicí na adrese na adrese Příkopy 530 (vedle Sokolovny), a to každý
sudý pátek. Pro zkvalitnění služby je zaveden objednávkový systém, proto je nutné se na
konzultaci předem domluvit na č. 734 370 960 či e-mailu opnachod@ops.cz. Další informace
o Občanské poradně najdete na www.ops.cz.

