
Z výrobní linky strojů L 410

Jaký je stav pří-
pravných prací?
 Příprava řekl 
bych největšího 
projektu v  rám-

ci OS KOVO, který tu byl za posledních 
20  let realizován, tedy zavedení Cent-
rální evidence členů, jde již do samotné 
finalizace. Do základních organizací byla 
už zaslána prvotní informace s možnos-

tí stáhnutí potřebného programu pro 
evidenci členů, tj. Clew8 nebo šablony 
v excelu, do kterého se budou potřeb-
ná data v rámci Stanov OS KOVO zadá-
vat. Když bude mít ZO vyplněny údaje 
o všech členech, může je odeslat na pří-
slušné RP OS KOVO, kde budou nahrány 
do vytvořené webové aplikace pro člen-
skou základnu. V dalších krocích budou 
možné změny jednotlivců již jednodušší 

a bude je možné spravovat přímo i  ve 
webové aplikaci. Druhou fází je pak 
tisk samotných členských průkazů pro 
členy OS KOVO, kteří platí členský pří-
spěvek dle § 12 odst. 2., 2.1 a 2.2. Tisk 
průkazek bude probíhat na jednotli-
vých RP OS KOVO a dle dohody budou 
poté vyzvednuty funkcionářem ZO nebo 
zaslány do ZO. Každý člen, který uvede 
v evidenci svůj e-mail, bude mít osobní 
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Příprava centrální evidence jde do finále

pokračování na str. 4

OS KOVO nyní pracuje na přípravě centrální evidence členů, která by měla mj. přispět 
i k vyšší informovanosti členské základny svazu. Kovák nejenom na toto téma hovořil 
s místopředsedou svazu Tomášem Valáškem.

Slib majitelů Aircraft Industries: 
Výroba letadel zůstane v Kunovicích

Jednání s premiérem Sobotkou ve Zlíně dne 25. 9. 2016 se 
zúčastnili i předseda OS KOVO Jaroslav Souček (zcela vpravo) 
a předseda ČMKOS Josef Středula (druhý zprava)

Praha – Z podnětu ministra prů-
myslu a obchodu Jana Mládka se 
v pondělí 26. září 2016 uskutečnilo 
v Praze jednání o budoucnosti čes-
kého výrobce dopravních letounů 
Aircraft Industries. Kromě zástup-
ců OS KOVO se ho mj. zúčastnili rus-
ký vlastník společnosti a zástupce 
Ministerstva průmys-
lu a obchodu Ruské 
federace. více

strana 3 Modernizovaný stroj L 410 NG při jednom ze zkušebních letů

9 Soutěž Kováka
Komu skočil na háček  

ten největší kapr5 Zabezpečení
Minimum a maximum  
při výpočtu důchodu   10 Dieselgate

Automobilky ustupují  
od naftových motorů 8 Bydlení

Výhodné nájemné nemusí 
být výhodné

Jednání s ruskou stranou dne 26. 9. 
2016 v Praze vedl ministr průmyslu 
a obchodu Jan Mládek (vpravo)  
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Odešla legenda
  Se zármutkem oznamujeme, že dne 
16. září 2016 zemřel po krátké nemoci 
ve věku 93 let pan Ing. František Hála, 
předseda Komise důchodců při Radě 
předsedů ZO OS KOVO ŠKODA a.s.
  František Hála byl zakládajícím čle-
nem této komise a věnoval práci pro 

ni mnoho sil a času. Šlo mu o to, aby odchodem do 
důchodu pro seniory život nekončil, ale aby nadále 
aktivně užívali daru života.
 Pan Hála byl dlouholetým zaměstnancem firmy ŠKO-
DA v Plzni. Kromě Komise důchodců byl předsedou 
Klubu seniorů při Regionální radě odborových svazů 
ČMKOS Plzeňského kraje a také aktivním členem Rady 
seniorů ČR. Spoluzakládal Svaz důchodců ČR a dlouhá 
léta byl jeho předsedou. Ve všech funkcích pracoval 
vždy naplno.
 Bude nám všem velmi chybět. 
 Čest jeho památce.

Ze života sekcí OS KOVO
 Účastníci zasedání Rady sekce učňovských zařízení OS KOVO, která se 
konala ve dnech 19.–20. 9. ve Vlašimi, mj. diskutovali o návrzích na úpravu 
stanov OS KOVO ve vztahu k sekcím, a to i s přihlédnutím k ekonomickým 
aspektům. Dospěli k závěru, že dosavadní znění § 24 stanov je pro čin-
nost sekcí plně vyhovující. Zástupce sekce UZ a SOŠ OS KOVO v Radě sekcí 
byl pověřen, aby s těmito závěry seznámil jednání Rady sekcí dne 18. 10. 
Zástupci sekce se  7.– 8. 10. zúčastní semináře na téma „Učňovské školství 
v Karlových Varech“, který je pořádán ve spolupráci s DGB.  (red)

Glosujeme: Nedejme hlasy žvanilům
Opět budou volby. Do zastupitelstev kra-
jů a někde i do Senátu. Odstartují společ-
ně 7. a 8. října, druhé kolo voleb do 1/3 
Senátu pak bude o týden později. Český 
volič je nyní opět terčem soustředěné-
ho zájmu současných politiků i těch, co 
jimi teprve chtějí být. Téměř unisono je 
slyšet, co pro nás dobrého udělají, když 
je zvolíme, a jaké hrůzy nastanou, když 

dáme hlasy jiným. Vybírat nebu-
de vůbec jednoduché a  mozku 
to dá určitě zabrat. Dával bych si 
přitom hlavně pozor na ty, co do 
krajských voleb zatahují různá obecná 
a často i mezinárodní témata, a o každo-
denních problémech lidí v samotném 
regionu skoro nemluví. Místo nich bych 
dal přednost těm, co na nějaké výsled-

ky mohou ukázat. 
Lidem, o kterých se 
ví, že jenom nežvaní 
a  umí vzít za práci. 

Nebude to lehké, zcela určitě je ale tře-
ba k volbám jít. Neúčast totiž jen zvyšuje 
šance různých slibotechen, které sku-
tečné starosti a přání voličů přestanou 
zajímat už den po volbách. (fav)

Odboráři z Continental ČR si vyměňovali zkušenosti

 Ve dnech 22.–23. 9. 2016 se v Brandýse 
nad Labem uskutečnilo již tradiční celo-
státní setkání zástupců zaměstnanců ZO 
OS KOVO při Continental ČR. K hostite-
lům do Brandýsa přijela vedení ZO OS 
KOVO z Frenštátu pod Radhoštěm, Jičína 
a Otrokovic. Zástupci z Trutnova a Adr-

špachu se kvůli vysokému pracovní-
mu vytížení museli omluvit. 
 První den proběhla prohlídka 
výrobních prostor závodu BDY I. 
Průvodci byli předseda ZO OS KOVO 
v Brandýse nad Labem Miroslav 
Mäsiar a místopředseda Jan Janeček. 
Oba pracují dlouhá léta jako analyti-
ci výroby, takže popsat chod výro-
by a výrobní postup pro ně nebylo 
složité. Produkce nejmodernější 
elektroniky do automobilů (rádia, 
navigace, palubní desky) zaujala asi 
nejvíce kolegy z Otrokovic, protože 

v  tamním Continentalu vyrábějí pneu-
matiky, což je úplně jiný druh výroby. 
Hlavní náplní prvního dne setkání byla 
výměna informací o fungování jednotli-
vých ZO, přiblížení podmínek v jednot-
livých  závodech a prezentace výsledků 
kolektivního vyjednávání (tam, kde bylo 

uzavřeno). Následná volná diskuse byla 
plná výměny zkušeností a názorů. 
 Druhý den se skupina přesunula do 
druhého brandýského závodu BDY II, 
kde se vyrábí především čerpadla. Výro-
ba je spíše mechanická. I když elektro-
nika proniká stále více už i tam. Během 
dalšího jednání po prohlídce předala 
předsedkyně ZO OS KOVO z Frenštátu 
pod Radhoštěm kolegyně Marie Poklu-
dová informace z evropské podnikové 
rady. Následovala příprava na nad-
cházející Europa Forum, které se bude 
konat od 24. do 26. října v německém 
Ingolstadtu. Z každého evropského Con-
tinentalu jsou na toto fórum pozváni dva 
účastníci – jeden zástupce zaměstnanců 
a jeden zástupce vedení společnosti. 
 Dalšího celostátního setkání odborá-
řů z Continental ČR se příští rok na jaře 
chopí kolegové z Jičína.   (jj + red)

Důchody se zvýší
 Vláda 21. 9. rozhodla, že průměrný měsíční starobní důchod vzroste od 
ledna 2017 o 308 korun. Nedosáhne na ně však zdaleka každý, někde to 
naopak bude i víc. O uvedenou částku se penze zvedne těm, kteří dosáhnou 
na průměrný starobní důchod – ten byl v červnu 11 437 korun. V praxi jde 
o necelou polovinu penzistů. Zhruba půl milionu důchodců má důchod nižší 
než deset tisíc korun a dalších zhruba dvě stě tisíc bere méně než osm tisíc 
měsíčně. O kolik vzroste důchod vám, vašim rodičům, babičce nebo dědeč-
kovi, si můžete zjistit na kalkulačce, kterou najdete na http://www.penize.cz/
kalkulacky/valorizace-duchodu#valorizace-duchodu-2017. (fav)

Znáte tajemství dobrého fotografického portrétu? Víte, jak se fotí exteriér v akci? Tyto a další užitečné 
dovednosti získávali kováci na speciálním vzdělávacím kurzu nazvaném „Využití Facebooku a dalších so-
ciálních sítí při práci v odborech“. Konal se od 19. 9. do 21. 9. 2016 v Jiřicích u Humpolce, v penzionu Sed-
lácký Dvůr. Nová elektronická média, zejména sociální sítě a internet, jsou stále častěji využívána v práci 
odborových organizací. Narůstají však i nároky veřejnosti na kvalitní až profesionální zpracování předá-
vaných informací. Na tyto požadavky reagují svým obsahem a zaměřením i kurzy, které Odborový svaz 
KOVO pořádá pro své členy. Na snímku účastníci kurzu z firmy ArcelorMittal při pilné práci na facebookové 
prezentaci. (red)

Pohled do výrobní haly BDY I. ZO OS KOVO Brandýs 
při Continental Automotive CR letos zaujala výbornými 
výsledky při mimořádném jednání o mzdách, kde dosáhla 
celkového nárůstu příjmů zaměstnanců o 12,6 %
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„Cílem bylo především zjistit úmysly 
ruského vlastníka společnosti, pokud 
jde o pokračování výroby v Kunovicích, 
zejména finální výroby letadel L 410 
a modernizované verze L 410 NG,“ sdělil 
nám předseda OS KOVO Jaroslav Souček 
po jednání. Ruská strana, zastoupená 
přímo vlastníkem akcií, byla dle Jarosla-
va Součka po poměrně složité diskusi 
ochotna přislíbit a písemně garantovat 
ministru Janu Mládkovi pokračování 
výroby v Kunovicích. Začátkem listopa-
du tohoto roku by se zde měla rozjet 
výroba opět naplno. Hovořilo se o tom, 
že se v roce 2018 spustí i sériová pro-
dukce nového modernizovaného letadla 
L 410 NG. Cílové země pro prodej vyrá-
běných strojů budou Rusko a Čína. 
 „Ruská strana deklarovala, že jsou si 
vědomi toho, že přesun finální výroby 
v této chvíli jinam není možný. Jak bude 
vše probíhat do budoucna, je nyní těžké 
odhadnout, hodně to závisí i na vývo-
ji geopolitické situace a navazujících 
věcech, jako jsou například hospodář-
ské sankce vůči Rusku,“ dodal J. Souček.
 (Ministr Jan Mládek obdržel téhož dne 
zmíněnou písemnou garanci od majite-
le, v českém překladu si ji můžete přečíst 
na stránkách www.oskovo.cz - záložka 
Kovák - záložka odkazy Kováku.)
 Jednání se zúčastnil i předseda 
Základní organizace OS KOVO Aircraft 
Industries Josef Mikula. „Tím, že jsme si 
sedli ke stolu společně s majiteli, zahájili 
dialog a začali jednat, se situace určitě 
zklidnila. Odbory prohlášení majite-
le berou jako dobrý signál, ale další 
vývoj budeme nadále bedlivě sledovat,“ 
popsal nám situaci. Odbory v Aircraft 
Industries také 14. 9. 2016 vyhlásily stáv-
kovou pohotovost. Důvodem byly nejen 
obavy z přesunu výroby letadel do Rus-
ka, ale také neplnění některých závazků 
zaměstnavatele vůči zaměstnancům. 

Odvolali ji 22. 9. 2016 poté, co společ-
nost uhradila závazky v podobě dluhů 
na benefitech vůči zaměstnancům.
 „Benefity pro zaměstnance, kde se 
jedná o asi 6,5 milionu korun, jsou už 
vyřešeny. Teď jde hlavně o to, jak dlou-
ho bude trvat doba, týkající se vyplácení 
60 % procent mzdy. Chceme samozřej-
mě vědět, jak bude vypadat pravděpo-
dobný další výdělek, což je dodatek čís-
lo 1 ke kolektivní smlouvě. Očekáváme, 
že se tato záležitost vyřeší nejpozději do 
20. 11. a nikoli, že až pak se o ní začne 
teprve jednat,“ sdělil nám J. Mikula.

Zachování produkce v Čechách pod-
pořil premiér Sobotka
 Podporu zachování produkce strojů 
L 410 Čechách vyslovil i předseda vlády 
Bohuslav Sobotka. Stalo se tak na schůz-
ce s odboráři ve Zlíně 25. 9. 2016. 
 Velkou obavu o osud kunovické výro-
by vyjádřil po zlínském setkání předseda 
Českomoravské konfederace odboro-
vých svazů Josef Středula. Letadla L 410 
by se brzy měla montovat také v Rusku 
u Jekatěrinburgu. Majitelé tvrdí, že by to 
provoz kunovické továrny nemělo ohro-
zit. Celky by se měly vyrábět v Kunovicích 
a některé pak v Rusku jen sestavovat. 
„Z našeho pohledu je ta situace daleko 
vážnější, než se snaží ruská strana zao-
načit. Všechny kroky vedou k vyvedení 
výroby mimo ČR,“ uvedl Josef Středula.

Výuka leteckých odborníků zůstane 
zachována
 Ministr průmyslu a obchodu Jan Mlá-
dek byl po jednání s vlastníkem Air-
craft Industries a zástupci Ministerstva 
průmyslu a obchodu Ruské federace 
poměrně optimistický. „Co se týče oka-
mžitých problémů, zdá se, že jsou vyře-
šeny. Zástupci majitele slíbili, že v  nej-
bližší době bude poptávka po dodávce 

jedenácti letadel pro ruský trh. Tato 
dodávka už je rozpracovaná, a je proto 
zapotřebí hledat další zakázky. Nejsem 
si tedy jist, zda všech dvě stě zaměst-
nanců Aircraft Industries, kteří jsou nyní 
doma a pobírají šedesát procent platu, 
začne skutečně brzy naplno pracovat.  
Nicméně máme příslib, že se zaměstna-
nost bude posunovat pozitivním smě-
rem, a my to samozřejmě jako minister-
stvo budeme bedlivě sledovat,“ sdělil.
 „Musím říci, že pan ministr byl při jed-
nání dostatečně razantní. Pro nás je také 
důležité, že v Kunovicích bude zachová-
na nejen výroba, ale i střední škola, kde 
se připravují odborníci pro letecký prů-
mysl,“ doplnil předseda odborového 
svazu KOVO Jaroslav Souček.
 Podle oficiální zprávy Ministerstva 
průmyslu a obchodu ČR získala spo-
lečnost Aircraft Industries v minulosti 
desítky milionů korun pro technologic-
ky náročnou výrobu. Ministerstvo bylo 
proto již delší dobu znepokojeno situací 
v této firmě (dříve Let Kunovice). V letoš-
ním roce se potýkala s hrozbou insol-
venčního řízení, přitom její produkce 
patří ve své třídě mezi světovou špičku 
a např. její nejnovější letoun L 410 NG si 
v náročné konkurenci získal celosvětové 
uznání.  (foto a text: red + ev + fav)

 Více informací o průběhu jednání 
a vývoji situace v minulých dnech a týd-
nech naleznete na webových stránkách 
svazu: www.oskovo.cz - záložka Aktuality.

dokončení ze str. 1

Z jednání o Aircraft Industries na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR 
26. 9. 2016 v Praze. Zúčastnili se ho i zástupci OS KOVO

Rozestavěný stroj L 410

Křídlo L 410 má přes dvacet metrů



přístup na stránku, kde uvidí přehled-
ně veškeré výhody, které poskytuje OS 
KOVO centrálně pro všechny členy (sle-
vy u partnerů, konto živelních pohrom, 
el. verze časopisu Kovák apod.). Pokud 
e-mail neuvede, bude se muset bohužel 
spolehnout na přenos informací, tak jak 
je tomu doposud. Svůj členský průkaz 
může následně použít jako identifikaci 
člena u některého z našich partnerů. 
Celý systém bude možné dále rozvíjet 
a slibujeme si od něj hlavně lepší infor-
movanost členů. V půlce října budou 
podrobněji seznámeny orgány OS KOVO 
s celým projektem a následně dostanou 
informaci všechny organizační jednotky. 
V této chvíli se zaměstnanci RP OS KOVO 
školí v práci se samotnými programy 
a tiskem průkazek, aby bylo možno nej-
později od 1. 11. 2016 tisknout průkazy 
na všech RP OS KOVO.

Nyní byly zpracovány i nové formulá-
ře přihlášek pro nové členy. Proč?
 Nové přihlášky pro členy OS KOVO 
jsme vytvořili, protože ty staré byly 
opravdu již za zenitem a poplatné době. 
Nyní jsou zjednodušeny a také byla 
zmenšena jejich velikost na rozměr A5. 
Ke stažení je naleznete na internetu OS 
KOVO.

Letos na jaře proběhla soutěž pro 
nové členy, která se setkala se znač-
ným ohlasem. I do redakce jsme už 
dostali dotazy, zda se s podobnou 
akcí počítá i v budoucnu. Jak na tuto 
otázku odpoví místopředseda Valá-
šek, který soutěž zajišťoval organi-
začně?
 V soutěži o nové členy OS KOVO, ale 
i v dalších soutěžích pro členy OS KOVO 
chceme určitě v  budoucnu pokračovat. 
Po letní sezoně budeme jednat se svý-
mi dlouholetými, ale i  novými partne-
ry o  další možné spolupráci, abychom 
nabízeli svým členům stále něco zajíma-
vého. 

Do tvé kompetence spadá i propagace 
svazu. Ta zahrnuje i různé předměty, 
kterými lidé mohou dát najevo svou 

příslušnost k OS KOVO. Letos opět 
přibyly další, včetně nových stanů. Co 
se chystá v tomto směru? Kde a jak se 
lidé dozvědí, co vše je k dispozici a jak 
předměty objednat, popř. jaká jsou 
pravidla pro využívání nových stanů?
 Propagace a informovanost se musí 
stále vyvíjet kupředu. Začali jsme novými 
stany, letáky, nyní přihláškami. Na každé 
RP OS KOVO bude vyroben roll-up, aby-
chom mohli při propagačních akcích či 
seminářích být viděni. Stany OS KOVO 
si mohou zapůjčit i základní organiza-
ce prostřednictvím RP OS KOVO včetně 
možnosti zapůjčení dalších věcí či mož-
nosti koupení propagačních předmětů, 
které lze vidět na stránkách OS KOVO 
http://www.oskovo.cz/sluzby-clenum/pro-
pagace. Na podzim se budou s blížícími 
se konferencemi ZO opět obměňovat 
některé propagační předměty. V někte-
rých regionech budeme začínat „rekla-
mu“ pomocí billboardů, které si nechá-
me vyrobit a budou umístěny např. 
před průmyslovou zónou apod. a poté 
mohou být přemístěny na jiné místo. 
Následně samozřejmě dojde k vyhodno-
cení těchto aktivit pro další práci.

Děkujeme za informace. (red, fav)
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Debata na téma „Svět Práce 4.0“
 Dne 22. 9. 2016 se vedoucí RP OS 
KOVO Plzeň Ing. Ivo Kužel a právník té-
hož RP JUDr. Vladimír Štich zúčastnili 
části akce JOBAKTIV v sousedním Bavor-
sku, která byla tematicky věnována akti-
vitě „Svět práce 4.0“. 
 Ústřední myšlenkou této dvoudenní 
akce byla aktivnější příprava na budouc-
nost potřeby práce. Představitel Spolko-
vé agentury práce Dr. Markus Schmitz 
v úvodním projevu mj. zdůraznil, že: 
„Řetězce tvorby hodnot se stanou flexi-
bilnějšími a virtuální svět splyne se sku-
tečným. Ovšem Svět práce 4.0 potřebuje 
také Kvalifikaci 4.0 a profese se budou 
muset přizpůsobit měnícím se požadav-
kům. Dnešní nástrojař pracuje asi z 20 % 

pomocí digitálních modelů a z 80 % na 
polotovaru. Za několik let bude 80 % jeho 
činnosti v digitálních aplikacích. Digitální 
dovednosti budou stále důležitější a rea-
litou se stane celoživotní učení. Ovládání 
digitální komunikace bude vedle čtení, 
psaní a počítání novou součástí základ-
ního vzdělávání nás všech. Díky ‚čtvrté 
průmyslové revoluci’ se také zkrátí cesty 
a lepším propojením sítí se zvýší mobi-
lita. Tím také dojde ke sloučení ekono-
mických oblastí a regionů.“
 Zúčastnili jsme se programu, kte-
rý byl zaměřen zejména na studenty 
jak německých, tak českých středních 
a vysokých škol. Za českou stranu se 
mimo jiné zúčastnili studenti a vedení 

SOU Domažlice, kde působí OS KOVO. 
Jedním z přednášejících byl také předse-
da ČMKOS Josef Středula, který hovořil 
na téma „Společnost 4.0“. Jeho před-
náška měla dobrý ohlas u odborné 
veřejnosti a vedla k zajímavé diskusi. 
 Text a foto Vladimír Štich

Účastníci akce během jedné z mnoha zajímavých 
prezentací.

 Praha – Na Ministerstvu průmyslu 
a obchodu ČR v Praze se 26. září 2016 
projednávala situace podniku Kovosvit 
MAS ze Sezimova Ústí. 
 V Kovosvitu MAS je mimo jiné pro-
blém s odběrem produkce na ruském 
trhu. Zástupce Ministerstva průmyslu 
a obchodu Ruské federace na jednání 
přislíbil pomoc ze strany ruské vlády 
s tím, že český vlastník Kovosvitu by se 

měl s ruským ministerstvem spojit, aby 
mohly být projednány společné kroky 
k řešení situace. Potvrdil nám to před-
seda OS KOVO Jaroslav Souček, který se 
schůzky zúčastnil. 
 Problémy jednoho z největších za-
městnavatelů na jihu Čech, kde pracu-
je zhruba 770 lidí, vyšly najevo v srpnu 
tohoto roku. Ministr průmyslu a obcho-
du Jan Mládek podnik navštívil, vyjádřil 

připravenost jeho ministerstva podpořit 
firmu například při diverzifikaci export-
ních trhů, protože podle něj se jedním 
z problémů Kovosvitu stala i přílišná 
závislost na Rusku. (Hlavním tématem 
schůzky na MPO bylo jednání o budouc-
nosti českého výrobce dopravních letou-
nů Aircraft Industries, který má ruského 
vlastníka – pozn. red.)
 (ev)

Ruské ministerstvo přislíbilo pomoc v případu firmy Kovosvit MAS

Tak budou 
vypadat nové 
členské průkazy



Minimum a maximum při výpočtu starobního důchodu

Sociální zabezpečení | Ing. Marcela Hříbalová, úsek odborové politiky OS KOVO
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Pro výpočet starobní-
ho důchodu v součas-
nosti skutečně exis- 
tuje dolní i horní hra-
nice. Minimální výše je 
uvedena v § 33 zákona 

č.  155/1995 Sb., o důchodovém pojiš-
tění, již od počátku jeho účinnosti (1. 1. 
1996). Zatímco výše základní výměry 
starobního důchodu činí 9 % průměrné 
mzdy měsíčně, což znamená, že se kaž-
dý rok mění (zvyšuje) a v roce 2016 činí 
2 440 Kč měsíčně, výše procentní výmě-
ry starobního důchodu má též od 1. 1. 
1996 uzákoněno minimum. Procent-
ní výměra nesmí být nižší než 770 Kč 
měsíčně, což platí pro každý rok, a tedy 
i pro rok 2016. 
 Minimální výše starobního důcho-
du přiznaného v roce 2016 tedy činí 
3 210 Kč (2 440 Kč + 770 Kč) měsíčně. 
To platí pro zaměstnance i pro osoby 
samostatně výdělečně činné (OSVČ).
 Poněkud složitější je určení maximální 
výše (stropu), který platí pro vysokopří-
jmové zaměstnance (případně i OSVČ).
 Připomeňme, že výše procentní výmě-
ry starobního důchodu se vypočte pro-
centní sazbou z výpočtového základu, 
a to podle doby pojištění získané do 
vzniku nároku na tento důchod a podle 
doby pojištění získané po vzniku náro-
ku na tento důchod. Výpočtový základ 
se získá při výpočtu redukcí osobního 
vyměřovacího základu.
 Od ledna do září 2011 se osobní 
vyměřovací základ, což je průměrná 
měsíční mzda za odpracované roky, 
redukuje tak, že do první redukční hra-
nice (11  000 Kč) se osobní vyměřovací 
základ započítává v plné výši. Z dru-
hé redukční hranice (od 11 000 Kč do 
28 200  Kč) se započítává z 30 %. Nad 
redukční hranici 28 200 Kč se započí-
tává z 10 %. Výsledná penze se skládá 
ze základní výměry důchodu, která je 
v roce 2011 pro všechny důchodce stej-
ná, ve výši 2  230 Kč a  procentní části 
důchodu.
 Od října 2011 vstupuje v účinnost 
nový způsob výpočtu důchodu, což je 
eufemisticky nazýváno malou důcho-
dovou reformou. Zavádí se nové zně-
ní § 15. Důsledkem je postupné snížení 

důchodů středně příjmových pojištěnců 
ve prospěch vysokopříjmových. 
 Ovšem od roku 2015 způsobuje 
zavedení pouhých dvou redukčních 
hranic, přičemž nad druhou hranici 
se osobní vyměřovací základ neza-
počítává, právě strop pro výpočet 
procentní výměry důchodu. Nejed-
ná se však o jednu konkrétní částku 
maximální výše procentní výměry 
důchodu pro rok 2015 a 2016, neboť 
do výpočtu vstupuje též doba pojiště-
ní, případně náhradních dob pojištění 
jednotlivého pojištěnce.

 Výpočet procentní výměry důchodu 
v roce 2016 je zastropován, neboť výši 
důchodu ovlivňuje pouze průměrná 
měsíční mzda do 108 tisíc Kč. Příjmy 
za odpracované roky nad tuto hranici 
nemají na výši důchodu vliv.  
 Výše starobního důchodu přiznané-
ho v roce 2016 závisí na výši osobního 
vyměřovacího základu a získané době 
pojištění v celých ukončených letech. 

Osobní vyměřovací základ, neboli prů-
měrná měsíční mzda za odpracované 
roky převedená na současné hodno-
ty, se v roce 2016 vypočítává z příjmů, 
ze kterých bylo zaplaceno sociální 
pojištění v letech 1986 až 2015. Do 
doby pojištění se započítávají nejenom 
odpracované roky, ale i náhradní 
doby pojištění. Z uvedeného vyplývá, 
že v roce 2016 příjmy nad 108 tisíc Kč 
se nehodnotí. Při výpočtu důchodu 
v roce 2016 se osobní vyměřovací základ 
do částky 11 883 Kč započítává plně, od 
11 883 Kč do 108 024 Kč z 26 % a osobní 

vyměřovací základ nad druhou redukč-
ní hranici již výši důchodu neovlivňuje. 
Tímto způsobem je nepřímo stanoven 
i maximální měsíční státní důchod.
 Jedním z důvodů nepřímého stanove-
ní maximálního důchodu je skutečnost, 
že od roku 2008 se sociální (důchodo-
vé) pojištění odvádí pouze do stropu 
a z částky nad strop se již sociální pojiš-
tění během roku neplatí.

Zajímá mě, zda pro výpočet výše starobního důchodu v roce 2016 platí dolní, případně horní hranice 
výše starobního důchodu.                                                                                                           Pavla M., Milevsko

§ 15 zákona č. 155/1995 Sb.

(1) V období od 30. září 2011 do 31. prosince 2014 se výpočtový základ stanoví 
z osobního vyměřovacího základu (§ 16) tak, že
a) do částky první redukční hranice se počítá 100 %,
b) z částky nad první redukční hranici do druhé redukční hranice se v období od 
30. září 2011 do 31. prosince 2011 počítá 29 %, v roce 2012 se počítá 28 %, v roce 
2013 se počítá 27 % a v roce 2014 se počítá 26 %,
c) z částky nad druhou redukční hranici do třetí redukční hranice se v období od 
30. září 2011 do 31. prosince 2011 počítá 13 %, v roce 2012 se počítá 16 %, v roce 
2013 se počítá 19 % a v roce 2014 se počítá 22 %,
d) z částky nad třetí redukční hranici se v období od 30. září 2011 do 31. prosince 
2011 počítá 10 %, v roce 2012 se počítá 8 %, v roce 2013 se počítá 6 % a v roce 2014 
se počítají 3 %.

(2) V období po roce 2014 se výpočtový základ stanoví z osobního vyměřovacího 
základu (§ 16) tak, že
a) do částky první redukční hranice se počítá 100 %,
b) z částky nad první redukční hranici do druhé redukční hranice se počítá 26 %,
c) k částce nad druhou redukční hranici se nepřihlíží.

(3) V období od 30. září 2011 do 31. prosince 2014 činí první redukční hranice 44 % 
průměrné mzdy, druhá redukční hranice činí 116 % průměrné mzdy a třetí redukční 
hranice činí 400 % průměrné mzdy. V období po roce 2014 činí v kalendářním roce 
první redukční hranice 44 % průměrné mzdy a druhá redukční hranice činí 400 % 
průměrné mzdy. Částky redukčních hranic se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

(4) Za průměrnou mzdu se pro účely tohoto zákona považuje částka, která se vypoč-
te jako součin všeobecného vyměřovacího základu za kalendářní rok, který o dva 
roky předchází kalendářnímu roku, pro který se průměrná mzda zjišťuje, a přepočí-
tacího koeficientu pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu;



 Když zaměstnanec během roku do-
sáhne stropu, tak je mu ze mzdy odve-

deno sociální pojištění naposledy za 
měsíc, kdy je stropu dosaženo, a v dal-
ších měsících již sociální (důchodové) 
pojištění neplatí.

Doba pojištění ovlivňuje 
výši důchodu
 Z důvodu nezapočítává-
ní osobního vyměřovacího 
základu nad 108 tisíc Kč 
nemůže být při výpočtu 
státního důchodu v roce 
2016 výpočtový základ vyš-
ší než 36 880 Kč. Maximál-
ní státní důchod se tak při 
výpočtu důchodu v roce 
2016 liší pouze dle získa-

né doby pojištění. V přiložené tabulce 
máme vypočítaný maximální měsíční 
státní důchod dle legislativy roku 2016 
v závislosti na získané době pojištění.
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Souhlasím s vámi, že 
je těžké reklamovat věc, která tzv. chví-
li funguje a chvíli stávkuje. Téměř pra-
videlností bývá, že v době podávání 
reklamace se tváří, že nikdy nezlobila. 
Ovšem prodejce měl na základě vašeho 
tvrzení o občasném vypovězení služby 
tohoto přístroje sepsat protokol, mobil 
přijmout a vyzkoušet si ho delší dobu. 
Nikoli o reklamaci rozhodnout na zákla-
dě své domněnky, která vyplývala z oka-
mžitého stavu, v němž mobil byl zapnu-
tý, tudíž fungoval. Netvrdila jste mu, že 
mobil nefunguje stále, ale občas. Vy jste 
si koupila věc, která má být funkční stá-
le, pokud není, nemůžete ho používat 
tak, jak se předpokládá. 
 Doporučuji vám tedy konkrétní 
postup: Pokud s vyjádřením prodejce 
nesouhlasíte, vraťte se zpět do prodej-
ny, nejednejte s nikým jiným než s jejím 
vedoucím, protože jdete reklamovat 
i  chování a postup jeho zaměstnance. 
Jednejte v klidu, ale důrazně. Sdělte 
mu, že v jeho zájmu přicházíte znovu, 
s postupem prodavače, který vyřizoval 
reklamaci minule, nesouhlasíte a žádáte 
ho, aby stav napravil.
 K rovnoprávnému jednání s prodej-
cem je třeba znát právní úpravu, která 
se na řešení tohoto problému vztahuje. 

 Jde o ustanovení občanského zákoní-
ku č. 89/2012 Sb. Tam se v § 2165 odst. 1
uvádí základní ustanovení o reklamač-
ní lhůtě, která je dvouletá. Jde o právo 
z vadného plnění a toto právo máte vy 
jako kupující. 

 Lhůta k vyřízení reklamace je 30 dnů. 
Pokud tak prodávající neučiní, máte prá-
vo na odstoupení od smlouvy. 
 Vždy je prodávající povinen sepsat 

o  uplatňované reklamaci protokol. 
V něm uvede datum – důležité při posu-
zování běhu lhůt, důvod reklamace a jak 
ji chcete vyřídit. Zkontrolujte, zda zapsa-
né souhlasí. Tato povinnost je prodejci 
stanovena zákonem o ochraně spotře-
bitele v § 19 odst. 1, v současném znění. 
Nemá možnost ji vyřídit ústně, jak tomu 
bylo asi ve vašem případě. Pokud tak 
prodejce učiní, můžete na jeho chová-
ní upozornit Českou obchodní inspekci 
podnětem. Ta je v tomto smyslu dozoro-
vým orgánem. Jak podnět podat, najde-
te na stránkách www.coi.cz. 
 Obchodní inspekce sice nevyřeší 
konkrétní podnět (tedy váš – ten může 
direktivně rozhodnout pouze soud), ale 
provede u prodejce kontrolu, a zjistí- 
-li pochybení, má právo prodejci uložit 
značně vysokou pokutu, a ten jistě pro-
příště obdobné chování svých zaměst-
nanců nedopustí.
 Občanský zákoník rozlišuje mezi pod-
statným porušením smlouvy a nepodstat-
ným porušením smlouvy. O podstatné 
porušení smlouvy se jedná, pokud vada 
výrobku je taková, že kdyby o ní kupující 
(spotřebitel) věděl, tak by smlouvu neuza-
vřel. Pokud byste věděla, že se bude mobil 
bezdůvodně vypínat, jistě byste ho nekou-
pila. Jde tedy o vadu podstatnou.

Před 14 dny mi manžel k narozeninám zakoupil nový mobilní telefon. Zjistila jsem, že je vadný. 
Vada se projevuje tím, že se bezdůvodně vypne a poté nejde zapnout nebo nijak nereaguje, jako 
by usnul. Naskočí až po několikerém opakovaném pokusu o zapnutí. Šla jsem do prodejny, kde ho 
manžel koupil, a reklamovala tuto vadu. Mobil prohlédli a řekli mi, že funguje, a reklamaci neu-
znali. Co mám teď  dělat? Ráda bych také věděla, zda je prodejce povinen sepsat se mnou při rekla-
mování zápis, protože to mi bylo odmítnuto. Když jsem chtěla zavolat vedoucího, bylo mi řečeno, 
že není přítomen. A prodavač se mnou více nekomunikoval.                                           E. S., Štramberk

Reklamace „stávkujícího“ mobilního telefonu
Práva spotřebitele | JUDr. Zdeňka Vejvalková, specialistka na spotřebitelské právo, Brno

TAB 1 Maximální vyměřovací základ pro 
platbu sociálního (důchodového) pojištění 

Rok Sociální (důchodové)  
pojištění

2016 1 296 288 Kč
2015 1 277 328 Kč
2014 1 245 216 Kč
2013 1 242 432 Kč
2012 1 206 576 Kč
2011 1 781 280 Kč
2010 1 707 048 Kč
2009 1 130 640 Kč
2008 1 034 880 Kč

TAB 2 Výše maximálního starobního důchodu pro rok 
2016 v závislosti na získané době pojištění (VZ = maximální 
výpočtový základ) včetně základní výměry

VZ (Kč) Doba pojištění 
(let)

Výše starobního 
důchodu (Kč)

36 880 40 24 568
36 880 41 25 122
36 880 42 25 675
36 880 43 26 228

36 880 44 26 781
36 880 45 27 334



Servis | 3. října | KOVÁK číslo 17/2016 | 7

pokračování na str. 8

V Kováku jste psala o sexuálním obtěžování na pracovišti. Můžete sdělit, o jaká právní ustanovení se 
lze opřít, když k takovým praktikám nebo něčemu podobnému dojde?                             Věra S., Liberec

Souběh podpory a starobního důchodu
Sociální okénko | Ing. Marcela Hříbalová, specialistka úseku odborové politiky OS KOVO

Sexuální obtěžování z pohledu českého práva
Právo | JUDr. Marie Stodolová, právnička RP OS KOVO pro Prahu a Středočeský kraj

 V takovém případě máte nárok na 
okamžité odstoupení od smlouvy, a tím 
i vrácení peněz nebo můžete požadovat 
výměnu zboží. Muselo by jít o mobil stejný! 
Tedy stejné barvy, značky atd. Pokud by se 
o  stejný mobil nejednalo, musel by vám 
prodejce vrátit peníze a vy jemu mobil. 
 Nepodstatným porušením smlouvy je 
například nefunkční nabíječka, kterou sta-
čí vyměnit, nebo porušení vnějšího krytu 
mobilu, u něhož lze přijmout přiměřenou 
slevu apod.
 Pro úplnost uveďme, že nelze rekla-
maci uplatňovat na vady, které vznikly 
nevhodným použitím nebo běžným opo-
třebováním. V poradně se občas setkávám 
s  případy, kdy se prodejce právě tohoto 
ustanovení snaží zneužít a tvrdí, že rekla-
maci neuznává právě z těchto důvodů. 
V  případě nesouhlasu je třeba nechat 

reklamovanou věc posoudit soudním znal-
cem. A není-li prodejce přístupný dohodě 
ani poté, co soudní znalec rozporuje jeho 
tvrzení, nezbývá než za svá práva bojovat 
soudně. Přizná-li prodejce vaše právo až 
po přečtení posudku znalce, musí uhradit 
i náklady na jeho zpracování, protože jde 
o náklady spojené s uplatněním reklama-
ce. Pokud by to odmítl, musel by i o tomto 
rozhodnout soud a zaplacení vyhotovení 
posudku mu nařídit.
 Nepodaří-li se vám zvrátit rozhodnu-
tí o neuznání reklamace, obraťte se na 
soudního znalce a nechte si vyhotovit 
nezávislý posudek. V tom případě, jak 
uvádím, může rozhodnout pouze soud. 
Můžete se se znalcem dohodnout na 
tom, aby věc předem posoudil a sdělil 
vám, zda lze předpokládat úspěch soud-
ního sporu. Znalecký posudek sice musí-

te nejprve uhradit, ale budete-li v soud-
ním sporu úspěšná, bude ho muset 
prodejce uhradit, stejně jako všechny 
ostatní výlohy (advokátní zastoupení, 
cestovné apod.), to znamená, že se mu 
jeho neodborný postup značně pro-
draží.
 Seznam soudních znalců najdete na 
http://www.justice.cz/ nebo na každém 
krajském soudu. O svém postupu mů-
žete, ale nemusíte prodejce informovat. 
Pokud tak učiníte, dáte mu možnost 
pochopit, že znáte svá práva a budete 
na nich trvat, než své rozhodnutí o neu-
znání reklamace změní. 
 V případě, že byste si chtěla na tyto 
služby sjednat advokáta, je jejich seznam 
na www.cak.cz. Jde o jmenný seznam 
s uvedením sídla a rozsahu služeb, které 
poskytuje.

V českém právním řá-
du je úprava ochrany 
lidských práv a  svo-
bod zakotvena v Lis-
tině základních práv 

a svobod, která je součástí ústavního 
pořádku, a to zejména v článcích 7, 10 
a 13. Článek 7 uvádí jen obecné pravidlo, 
že ,,nedotknutelnost osoby a jejího sou-
kromí je zaručena“ a omezena může být 
,,jen v případech stanovených zákonem“. 
V článku 10, který upravuje podrobněji 
ochranu osobnosti, je stanoveno právo 
každého (tedy všech fyzických osob), 
aby „byla zachována jeho lidská důstoj-
nost, osobní čest, dobrá pověst a chrá-
něno jeho jméno“. 
 Pracovněprávní předpisy se u nás 
zabývají ochranou lidské důstojnos-
ti a  soukromí zaměstnanců dosud jen 
velice okrajově, a stejně tak i ochra-
nou zaměstnavatelů a jejich vedoucích 
zaměstnanců, a to jen v souvislosti 
s požadavky a někdy i pod tlakem směr-
nic EU na rovné zacházení a zákaz dis-
kriminace. Jde o problémy, které česká 
společnost ve své podstatě po více než 
čtyřiceti totalitních letech vnímá jen 
povrchně a neochotně. 
 Na úvod bych upozornila na hlavu IV 
– Rovné zacházení a zákaz diskrimi-
nace § 16 zák. práce, a to zejm. odst. 2,
z  něhož se podává, že v pracovně-

právních vztazích je zakázaná jakákoliv 
diskriminace. Pojmy, jako např. přímá 
diskriminace, nepřímá diskriminace, 
obtěžování, sexuální obtěžování, proná-
sledování, pokyn k diskriminaci a navá-
dění k diskriminaci a případy, kdy je 
rozdílné zacházení přípustné, upravuje 
antidiskriminační zákon č. 198/2009 Sb.
 Uchazeč o zaměstnání či zaměstnanec 
mají právo, dojde-li v pracovněprávních 
vztazích k porušování práv a povinností 
vyplývajících z rovného zacházení nebo 
k  diskriminaci, podat pod-
nět orgánu kontroly – úřadu 
práce – k provedení kontroly 
dodržování pracovněpráv-
ních předpisů dle § 126 a násl. 
zákona o zaměstnanosti. Pro-
vádí-li úřad práce kontrolu na 
základě podnětu, informuje 
písemně o způsobu a výsled-
cích kontroly toho, kdo podnět 
podal, je-li znám. Jedná-li se 
o  podnět ke kontrole z důvo-
du diskriminace, má v podnětu 
označená diskriminovaná fyzická oso-
ba právo vyjádřit se k obsahu podnětu 
a ke skutečnostem zjištěným úřadem 
práce (§  137 zákona o zaměstnanosti). 
Porušení zákazu diskriminace úřad prá-
ce kvalifikuje jako přestupek (v případě 
fyzických osob) či správní delikt (v přípa-
dě právnických osob), za což lze vymě-

řit pokutu do 1 milionu Kč (§ 139 a násl. 
zákona o zaměstnanosti). 
 Oběti diskriminace v pracovněpráv-
ních vztazích se mohou k ochraně obrá-
tit i na orgány činné v trestním řízení, 
mají-li důvodně za to, že jejich případ 
má trestní aspekt. Na rozdíl od trestní-
ho práva Francie nebo Velké Británie 
neexistuje v českém trestním zákoně 
speciální skutková podstata kriminalizu-
jící porušení zákazu diskriminace. V čes-
kém trestním zákoně však existuje hned 

několik skutkových podstat, jejichž apli-
kace připadá v úvahu, jsou to například 
§ 174 – křivé obvinění, § 178 – neopráv-
něné nakládání s osobními údaji, § 202 
– výtržnictví, § 204 – kuplířství, § 205 – 
ohrožování mravnosti, § 206 – pomluva, 
§ 221 až 224 – ublížení na zdraví, § 226 
– ohrožování pohlavní nemocí, § 231 



– omezování osobní svobody, § 235 – 
vydírání, § 237 – útisk, § 241 – znásilnění, 
§ 243 – pohlavní zneužívání osoby mlad-
ší než 18 let a příp. i další. 
 Zřejmě nejpřiléhavěji 
je definován útisk (§ 237 
tr. zák.): „Kdo jiného nutí, 
zneužívaje jeho tísně nebo 
závislosti, aby něco konal, 
opomenul nebo strpěl, 
bude potrestán odnětím 
svobody až na 6 měsíců.“ 

 Podle současné zákonné úpravy oběti 
diskriminace na základě svého pohla-
ví, rasového nebo etnického původu, 
náboženství, víry, světového názoru,  

zdravotního postižení, vě- 
ku anebo sexuální orien-
tace (tedy nikoli všech 
uznávaných diskriminač-
ních důvodů) požívají ve 
věcech pracovních výho-
dy obráceného důkaz-
ního břemene, a to jen 

v řízení před soudem (§ 133a o.  s. ř.), 
o důkazním břemenu. V případech dis-
kriminace z důvodu příslušnosti k pohla-
ví je přitom obsažen závazek členských 
států přijmout do svých právních sys-
témů opatření nezbytná v řízení před 
soudem nebo jiným kompetentním 
orgánem tak, aby bylo důkazní břeme-
no přeneseno z osoby žalující na osobu 
žalovanou, která, má-li ve sporu uspět, 
musí prokázat, že zásadu rovného 
zacházení neporušila. 
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dokončení ze str. 7

KAUCE NEBOLI JISTOTA
Bydlíme s manželem v pronajatém bytě od roku 1977. Máme nového pronajímatele, který po nás 
požaduje zaplacení kauce, a to tak, že nám nedá přeplatek za vyúčtování služeb a my doplatíme do 
výše jednoho nájmu. Vzhledem k tomu, že se stále zpožďuje s vyplacením přeplatku, se ptám, zda 
na takovýto postup má nárok. Pokud tedy bude neodbytný, máme nárok na úročení této „půjčené“ 
částky? A jak to vše sepsat?                                                                                                         M. H., Poděbrady

Ustanovení § 2254 zá-
kona č. 89/2012  Sb., 

občanský zákoník, v platném znění, 
o kauci (správně „jistota“) upravuje 
možnost, že si nájemce a pronajímatel 
mohou sjednat peněžitou jistotu dosa-
hující nanejvýš šestinásobku měsíč-
ního nájemného, která pronajímateli 
zajišťuje plnění nájemcových povinností 
z nájmu. Tím vzniká nájemci vůči pro-
najímateli pohledávka na vrácení kau-
ce, která dospěje při skončení nájmu. 
Protože nájemce dává složením jistoty 
pronajímateli k využití vedle své peníze, 
aniž za to dostává protiplnění, má prá-
vo na úrok z jistoty. Výši úroku je dob-
ré si v dohodě o kauci rovnou sjednat. 
K samotným penězům jejich vyplacením 
zaniká nájemcovo vlastnické právo, pro-
tože jde o druhově určené věci. Vznikne- 
-li za trvání nájmu nájemci dluh vůči pro-
najímateli souvisící s nájmem (dluh na 
nájemném, na náhradě škody způsobe-
né porušením nájemcových povinností 

apod.), je na nájemci, aby dluh vyrovnal, 
popřípadě se s pronajímatelem dohodl, 
že se o dlužnou částku jistota sníží a do 
jaké doby ji případně doplní na původní 
úroveň.
 K tomu, aby pronajímatel mohl po 
nájemci vyžadovat poskytnutí kau-
ce, je zapotřebí výslovné dohody. Bez 
dohody není pronajímatel oprávněn 
kauci po nájemci požadovat. Ujednání 
o kauci je zpravidla součástí nájemní 
smlouvy. Není však vyloučeno, aby se 
strany dohodly na jejím poskyt-
nutí i  v  průběhu nájmu. Zákon 
nepředepisuje pro takovou doho-
du písemnou formu, je to však 
z  důvodu právní jistoty obou stran 
nanejvýš vhodné.
 Pokud se na kauci dohodnete, 
můžete se i dohodnout, jakým 
způsobem ji uhradíte. V tuto chvíli 
považuji započtení přeplatku na 
službách na kauci za nesprávné. 
Povinností pronajímatele je pře-

platek vrátit, pokud se nedohodnete 
jinak, např. že se zúčtuje v dalším období 
za poskytování služeb. Kauci jste si zatím 
nedohodli, takže přeplatek na službách 
není proti čemu započítat.
 V rámci „dobrých vztahů“ s pronají-
matelem doporučuji, abyste se s pro-
najímatelem o kauci dohodli (písemně), 
protože požaduje pouze jednonásobek 
nájemného, což je slušné. Dále si však 
hlídejte vyúčtování služeb za další zúčto-
vací období.

Řešíme problémy spojené s bydlením
Bydlení | JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR (SON) Praha

VÝHODNÉ NÁJEMNÉ NEMUSÍ BÝT VÝHODNÉ
Mám nabídku na uzavření nájemní smlouvy na byt, a to za velmi výhodné nájemné. Na co si mám dát pozor? 

L. D., Slaný

 Pokud si společně s  výhodnou výší 
nájemného nedohodnete ve smlouvě, 
že se nájemné nebude zvyšovat, pak 
můžete očekávat to, že pronajímatel 
bude např. po měsíci vašeho bydle-
ní v  bytě navrhovat zvýšení nájemné-
ho a  tzv. vás tlačit ke zdi. Pronajímatel 

bude v právu, bude se odvolávat na 
občanský zákoník, který pronajímateli 
umožňuje požadovat cenu srovnatel-
ného nájemného obvyklého v  daném 
místě. Nastane vaše „domlouvání se“ na 
výši nájemného (podle pravidel daných 
v občanském zákoníku), což není nic 

příjemného a obvykle, když se nedo-
hodnete, věc končí u soudu. Soud pak 
rozhoduje o výši nájemného na základě 
znaleckého posudku. Bohužel obvyklé 
nájemné už se vám jako výhodné jevit 
nebude.



Fotografie ještě v plenkách 
Ve vstupním podlaží expozice „Fotogra-
fický ateliér“ pražského Národního tech-
nického muzea je prezentován vývoj 
fotografické techniky a interaktivní foto-
grafické přístroje. Část věnovaná vývoji 
fotografické techniky začíná prezenta-
cí snah o zachycení a uchování obrazu 
z dob ještě před vznikem fotografie. 
 Klíčovým exponátem celé expozice je 
fotografie „Zátiší v ateliéru“ od samot-
ného vynálezce fotografie Louise-Jac-
quese-Mandé Daguerra, který ji věno-
val kancléři Metternichovi v roce 1839, 
ještě před zveřejněním svého objevu. 

Jedná se o národní kulturní památku ČR, 
zapůjčenou do Národního technického 
muzea ze zámku Kynžvart.
 Galerie vývoje fotografických technik 
pokračuje ukázkami kalotypie, slaných 
a albuminových papírů, mokrého kolo-
diového procesu, ambrotypie, ferotypie 
a jiných technik. V sekci fotografování na 
film nalezneme fotografie Oldřicha Šká-
chy pořízené během invaze sovětských 
vojsk v srpnu 1968 a fotografie zachycu-
jící tehdejšího disidenta Václava Havla 
při psaní dopisu Gustávu Husákovi. 

Na počátku byly dřevěné bedýnky
Zvláštní místo je věnováno expozici 
ateliérových fotografických přístrojů. 
Je zde dřevěný ateliérový přístroj na 
formát desek do 30 x 40 cm i moder-
ní kardanový přístroj Linhof na formát  
18  x 24  cm. V expozici jsou vysvětleny 
principy fotografického přístroje a práce 
se světlem. Interiér fotografického ate-
liéru tvoří dobový nábytek a tři repliky 
pláten pozadí s motivy, před nimiž se 
zákazníci v tehdejších ateliérech fotogra-
fovali. Za ateliérem se nachází expozice 

fotografické laboratoře. Expozice INTER-
KAMERA představuje tři oblasti, kam se 
fotografie postupně rozšířila s tím, jak to 
umožňoval vývoj techniky.

Barva – revoluce ve fotografii
Expozice barevné fotografie představu-
je všechny základní procesy používané 
v praxi, založené na fotografické che-
mii, až po nástup digitální fotografie na 
přelomu 20. a 21. století. Základy byly 
položeny již v 19. století, běžně se však 
barevná fotografie začala používat až po 
uvedení vícevrstvých barevných mate- 
riálů ve třicátých letech 20. století. 
 Text a foto  -rur-
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Ve fotografiích je život věčný
V době, kdy je člověk denně zahrnován ze všech stran fotografiemi a filmovými záběry, si našinec 
jen obtížně dokáže představit dobu historicky nedalekou, kdy zachování podoby nějaké osoby, krajiny či situace bylo 
možné jen prostřednictvím malíře, barev a plátna. Ne každý si to však mohl dovolit zaplatit. Historický zlom v této 
záležitosti nastal teprve koncem 19. století.

Mokrý kolodiový proces fotografie

 Vše má svůj konec. I naše soutěž o nej-
větší kapří úlovek, kterou jsme vyhlásili 
před letními dovolený-
mi. Už na jejím startu 
jsme také oznámili, 
že fanoušci Petrova 
cechu nám svoje sou-
těžní příspěvky mohou 
zaslat od 1. června do 
pátku 30. září.
 Co říci k tomu, co se 
událo mezi těmito dvě-
ma daty? Zejména to, že 
soutěž měla velice příznivý 
ohlas. A to nejen mezi rybáři kováky. Jak 
jsme mohli sledovat na sociálních sítích, 
zaujala i řadu dalších lidí, kteří to dávali 
najevo ve svých komentářích.  
 A kdo je tedy vítězem? Není jen jeden, 
máme hned dva. Těsně před uzávěrkou 
soutěže všechny účastníky trumfnul 
kolega Radim Kacmar ze ZO OS KOVO 
v ArcelorMitall v Ostravě. Dne 24. 9. 

v 19:30 ulovil ve svazovém revíru Odra 2 
kapřího obra, který měřil 98 cm a vážil 

21,5 kg! Stal se tak nejúspěšněj-
ším mužem v naší soutěži. Při 
vyhlašování soutěže jsme 
bohužel tak trochu opomně-
li, že rybaří i  ženy. To nám 
připomněla kolegyně Jolana 

Marešová z  II. ZO OS KOVO 
Bosch fotografií s kaprem, kte-

rý měřil 89  cm a  vážil 14,7 kg. 
Protože i ve sportu soutěží muži 
a ženy zvlášť, máme proto vítěze 
dva. Dostanou také stejnou cenu. 

Termohrnečky, které do soutěže vě-
noval její sponzor, firma Mandrilla. Je 
to reklamní agentura, která už řadu let 
spolupracuje s OS KOVO v oblasti pro-
pagace.
 Vítězům blahopřejeme, sponzorovi dě- 
kujeme a velký dík i ostatním účastníkům 
a fandům naší soutěže, která potvrdila, 
že život kováků není jen o práci.  (fav)

Kapří soutěž má dva vítěze Nejúspěšnější žena soutěže Jolana Marešová

Kapří goliáš putoval z náruče Radima Kacmara 
zpět do vody

Ceny 
pro vítěze

Suché fotografické 
želatinové desky
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 Emisní limity totiž počítají až s pouhý-
mi 80 g oxidů dusíku na km. A ty jsou 
problémem nedokonalého hoření při 
vysokých teplotách, tedy hlavně u naf-
tových motorů. Automobilkám se dopo-
sud podařilo vyjednat překlenovací 
úlevy až na 168 g/km NOx. Jenže překle-
novací doba skončí v roce 2020 a pak už 
bude Evropská komise tvrdě vyžadovat 
nízké hodnoty podle Euro 7.
 Snad i proto vedení značky Renault 
nedávno připustilo, že naftové motory 
úplně stáhne z trhu. Podobné zprávy, 
byť ne tak radikální, jsou slyšet i odji-
nud. Volkswagen podle nich přemýšlí, 
zda jeho kauzou Dieselgate zprofano-
vané naftové agregáty vůbec dál vyvíjet 
a nabízet. Jeho značka Audi už oznámi-
la, že její budoucnost bude elektrická. 
Do roku 2020 chce minimálně tři elek-
tromobily a několik dalších hybridů 
a plug-in hybridů. Podle odhadů Škody 
budou v  roce 2025 tvořit asi čtvrtinu 
jejího odbytu vozy s elektrickým poho-
nem. „Rozhodli jsme se, že v roce 2019 
představíme první plug-in hybrid značky 
Škoda, bude to Superb. Bezprostředně 
po něm bude následovat řada čistě elek-
tricky poháněných vozů,“ říká předseda 
představenstva této automobilky Bern-
hard Maier. 
 Také Volvo hodlá sázet na elektřinu, 
Toyota už potichu začala od dieselů 
ustupovat a soustředí se na hybrid-
ní techniku. Peugeot nedávno přiznal, 
že jeho cesta hybridních motorů, kde 
ovšem spojoval elektromotor s nafto-
vým agregátem, byla slepá a už v tom 
pokračovat nebude. Podobně hovoří 
i další. Pokud jde o výrobce, zdá se být 
jasno. Ale není to jen o nich. Co ti, pro 
které jsou jejich výrobky určeny?
 V zemích EU+EFTA bylo za 1. polo-
letí 2016, podle údajů zveřejněných 
ACEA, poprvé zaregistrováno celkem 
339 485 nových osobních automobi-
lů s  alternativním pohonem. Opro-

ti stejnému období roku 2015 došlo 
k nárůstu v souhrnu o 5,65 %.  
 U jednotlivých „kategorií“ alternativ-
ních pohonů se však meziroční nárůsty 
značně liší. Zatímco se prodeje nových 
elektromobilů a hybridních vozů 
v  Evropě zvýšily, u  ostatních vozidel 
s  alternativním pohonem (celkem 
CNG + LPG + E85) došlo k poklesu prv-
ních registrací o více než 20 %.
 „Popularita“ jednotlivých druhů vozi-
del s alternativními pohony 
mezi zákazníky, kterou mož-
no nejlépe vyjádřit podílem 
osobních automobilů s alter-
nativním pohonem k celko-
vým registracím osobních 
automobilů, je v jednotlivých 
zemích EU+EFTA i v jednot-
livých kategoriích (ECV, HEV, 
other AFV) rovněž různá.
 V elektromobilech (ECV) 
např. vévodí pomyslně sesta-
venému pořadí zcela bezkonkurečně 
Norsko (22 099 vozů, oproti stejnému 
období 2015 nárůst téměř o třetinu), 
Česká republika figuruje až na 21. místě 
(108 vozů) a patří mezi 7 zemí, kde mezi 
roky 2016 a 2015 došlo k poklesu prv-
ních registrací.

 V pořadí dle podílu registro-
vaných hybridních osobních 
automobilů na celkových regis-
tracích se Česká republika i přes 
více než 66% nárůst zařadila 
stejně jako v roce 2015 až na 
předposlední místo z 25 zemí, 
které poskytly údaje.
 Za Českou republiku jsou již 
k dispozici údaje za leden až 
srpen 2016 (ACEA zveřejňuje 
pouze čtvrtletně). Za uvede-
né období bylo v ČR poprvé 

zaregistrováno celkem 3 217 nových 
osobních automobilů s alternativním 
pohonem, což představuje 1,86  % 
z celkového počtu nově zaregistrova-
ných vozů. Oproti stejnému období 
roku 2015 došlo v souhrnu k poklesu 
o 14,96 %. S výjimkou hybridních osob-
ních automobilů byl v ČR u všech ostat-
ních kategorií vozidel s alternativním 
pohonem zaznamenán pokles prvních 
registrací.

 Uvedené údaje dokumentují, že pro-
deje vozidel s elektrickým či hybridním 
pohonem v České republice nejsou na 
žádoucí úrovni. Zjevně nejvýraznějším 
důvodem tohoto stavu je vedle ome-
zeného dojezdu elektromobilů, neroz-
vinuté sítě dobíjecích stanic a dalších 
technických parametrů, které se samo-
zřejmě budou časem měnit k lepšímu, 
především doposud vysoká cena těchto 
vozidel. I to by se však – jak naznačují 
signály z Číny – mohlo v dohledné době 
změnit.
 Faktem také ovšem je, že výraznější 
podpora prodejů těchto vozidel (např. 
daňové úlevy za nákup ekologicky čistěj-
ších automobilů) v současné době u nás 
stále neexistuje a že se zatím neobjevil 
ani náznak nějaké ucelenější koncepce 
v tomto směru.  (fav), foto: jaš a Toyota

Škodovku s elektrickým 
pohonem u nás zatím vyrábí 
jen společnost EVC Group

Automobilky vážně pochybují o budoucnosti naftových agregátů. Postupně hlásají, že přestupují na hybridní (spojení 
benzinového agregátu s elektromotorem) nebo elektrické technologie. 

Automobilky se chystají na soumrak „dieselů“

Česká 
republika

leden–
srpen 2016

leden–
srpen 2015

změna 
2016/2015

Elektromobily 108 195 -44,62 %
Hybridní 
osobní 
automobily 

938 592 58,45 %

Palivo CNG 1 849 1 953 -5,33 %
Palivo LPG 317 1 032 -69,28 %
Palivo E85 5 11 -54,55 %
CELKEM: 3 217 3 783 -14,96 %

Hybridy jsou pro japonskou 
Toyotu už samozřejmostí

Podobně jako jinde ve světě i náš 
automobilový trh dosud jasně ovládají 
benzinové a naftové motory
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Šek Dovolená

dárková poukázka pro ideální obdarování

105 Kč.
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Správné znění tajenky z čísla 15: OS KOVO prosazuje konec levné práce v České republice. Správně luštil a štěstí při 
losování měl Josef Knedla z Jeseníku. Blahopřejeme! Dostane výhru od vydavatelství Enigma, které připravuje naši křížovku. 
Je také vydavatelem časopisu Křížovky pro každého (další čísla vycházejí 11. a 25. října). Na tajenku z tohoto čísla čekáme do 
19. října na doručovací adrese redakce nebo na e-mailu: novakova.miloslava@cmkos.cz.


