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Německý IG Metall uzavřel průlomovou dohodu
Zaměstnancům se zvýší mzdy a sníží pracovní doba
   V noci z pondělí 5. na úterý 6. února 
byla uzavřena průlomová dohoda mezi 
pobočkou IG Metall v Bádensku-Würt-
tembersku a zaměstnavatelským sva-
zem podniků v kovoprůmyslu a elek-
troprůmyslu Südwestmetall. Byla tak 
ukončena série mnoha kol neúspěš-
ných jednání a následných výstražných 
stávek, kterých se zúčastnilo celkem 
milión a půl německých pracujících.

 Dohoda v Bádensku-Württembersku 
se považuje za pilotní a s velkou prav-
děpodobností se jí budou řídit také dal-
ší obvody, na které se největší německý 
odborový svaz člení. Odbory musely 
sáhnout ke krajním prostředkům nátla-
ku především proto, že požadovaly 
nejenom zvýšení mezd, ale také zkráce-
ní pracovní doby, která přitom už nyní 
činí 35 hodin týdně. Nakonec se poda-
řilo dojednat obojí, i  když v kompro-
misní podobě: namísto požadovaného 
šestiprocentního růstu mezd půjde o 
4,3 %; odbory prosadily i požadavek 
na přechodné snížení pracovní doby 
na dva roky až na 28  hodin týdně, ov-
šem zaměstnavatelé nebudou pracují-
cím kompenzovat ušlou mzdu, naopak 
mohou uzavřít více pracovních smluv 
se zvýšenou pracovní dobou 40 hodin 
týdně. 
 Dohoda platí do 31. března 2020. 
„Výsledek kolektivního vyjednávání je 
milníkem na cestě k modernímu světu 
práce s právem zaměstnanců na sebe-

Odboráři z Mikulova se chtějí
obrátit na ministerstvo
Rakouská společnost Gebauer a Griller 
Kabeltechnik, spol. s r. o., která v Mi-
kulově zaměstnává přibližně 1700 lidí, 
patří mezi přední světové výrobce 
kabelových svazků pro automobilový 
průmysl. Ve firmě působí dvě odboro-
vé organizace, z nichž jedna je tzv. se-
skupením členů OS KOVO. Navzdory 

expanzi firmy a ekonomickému růstu se 
ovšem mikulovským odborářům dopo-
sud nepodařilo najít se zaměstnavate-
lem společnou řeč a sjednat podnikovou 
kolektivní smlouvu pro rok 2018. Po ně-
kolika jednáních, během nichž podstat-
ně slevili ze svých původních 
požadavků, proto zvažují, že více
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určení,“ řekl k dohodě předseda IG Metall 
Jörg Hofmann.
 Tohoto průlomového výsledku bylo 
dosaženo díky tomu, že Německem pro-
běhla v prvním únorovém týdnu vlna vý-
stražných jednodenních stávek, kterých 
se zúčastnilo celkem půl miliónu pracují-
cích. Stávkovalo se v téměř 280 podnicích 
německého kovozpracujícího a  elektro-
technického průmyslu, včetně koncernů 
jako je Daimler (automobily Mercedes-
-Benz), Audi, BMW, MAN, Airbus nebo 
loděnice TKMS. V továrnách se zastavila 
výroba, v automobilkách z  pásu v den 
stávky nesjelo jediné auto. Dohromady 
s předcházejícími kratšími výstražnými 
stávkami přerušilo práci během jednoho 
měsíce milión a půl pracujících.

 Čeho němečtí odboráři dosáhli:
•   Zvýšení mezd o 4,3 % od 1. dubna 

2018; vyplacení jednorázové část-
ky 100 € za období leden až březen 
2018; roční tarifní příplatek ve výši 
27,5 % měsíční mzdy; vyplácení pev-
né částky 400 € od roku 2019 dále.

•   Právo na zkrácení pracovní doby až 
na 28 hodin týdně po dobu až 24 mě-
síců bez udání důvodů; poté mají 
zaměstnanci právo vrátit se ke své 
původní pracovní době nebo pokra-
čovat s dobou zkrácenou.

•   Dodatečné volné dny na výchovu 
dětí a péči o blízké osoby a pro pra-
cující ve směnném provozu, kteří se 
zřeknou ročního tarifního příplatku. 
Může jít až o  osm dní, z nichž dva 
platí zaměstnavatel.    (jač)

2 Předseda OS KOVO 
vstoupil do jednání 
s litovelskou firmou4 Firma 

neoprávněně půjčovala 
zaměstnance 9 Bavorští odboráři 

diskutovali o digitalizaci 
průmyslu i integraci uprchlíků10 Odboráři mají 

konzultace k bytové
problematice zdarma

Firma zaměstnává přes 1700 lidí
FOTO: jom

Při stávkách a demonstracích panovala atmosféra 
kolektivního souznění a radosti z úspěšné akce
  FOTO: Heiko Stumpe



Koncem ledna jednala valná hromada elektrosekce
   Valná hromada sekce ELEKTRO OS KOVO proběhla v úterý 30. ledna 
 v sídle OS v Praze. Sekce má celkem 19 členů, jednání se jich zúčastnilo 12. 
Valná hromada zvolila za člena komise kolektivního vyjednávání OS KOVO 
pro rok 2019 Pavla Hejhala a zástupce Miloše Brabce. Jako členové sek-
ce vyjednávací skupiny pro vyjednávání kolektivní smlouvy vyššího stupně 
(KSVS) pro rok 2019 byli vybráni Tomáš Formánek, Jan Dvořák, Pavel Hejhal 
a Miloš Brabec.

síně v Havlíčkově Brodě se přišli ve čtvrtek 
1. února ve 14 hodin rozloučit blízcí příbuz-
ní, spolupracovníci, členové odborů a také 
mnoho kamarádů. Bude nám všem chybět 
Mirkův humor. Už si nepřijde zahrát své oblí-
bené šipky do brodského klubu Tajfun a po-
povídat si s příznivci této hry. Poděkování 
patří všem, kteří se přišli s Mirkem rozloučit, 
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Zasedalo předsednictvo OS KOVO
   Ve čtvrtek 25. ledna zasedalo předsednictvo OS KOVO. Nejdůleži-
tějším bodem programu byl rozpočet OS KOVO na rok 2018. Před-
sednictvo schválilo rozpočet s nízkým přebytkem, protože jeho cílem 
není dosáhnout maximálního zisku, nýbrž vrátit maximum získaných 
prostředků do služeb členské základně. Velkou pozornost věnovalo 
předsednictvo zprávě o činnosti Komise mladých OS KOVO; vyzvalo 
všechny funkcionáře k aktivní spolupráci a k podpoře mladých členů ve 
svých mateřských základních organizacích, volebních obvodech a kraj-
ských sdruženích. Dále doporučilo jednotlivým krajským sdružením, aby 

zvala vždy jednoho zástupce Komise 
mladých na jednání rad a konferencí 
krajského sdružení a umožnila mu 
zde vystoupit. Vedle dalších bodů pro-
gramu se předsednictvo seznámilo 
s informací o delegátech OS KOVO na  
VII. sjezd ČMKOS, který se uskuteční 
letos v dubnu, a vzalo na vědomí závě-
rečnou zprávu o kolektivním vyjedná-
vání kolektivních smluv vyššího stupně 
pro rok 2018.                             (jač)

Konala se valná hromada sekce UZ a SOŠ 
   V úterý 6. února se v ústředí OS KOVO 
sešla valná hromada sekce učňovských 
zařízení a středních odborných škol. Před-
seda sekce Josef Velík informoval přítomné 
odboráře o tom, že bylo dosaženo vyššího 
zatřídění odborných učitelů odborného 
výcviku, kterým se tak zvýší jejich mzdy. 
Odboráři se dále usnesli, že je třeba odlo-
žit platnost připravené právní normy pro 
změnu financování regionálního školství 
a  nařízení vlády o nastavení maximálního počtu hodin, na něž dostanou 
jednotlivé školy a učiliště prostředky ze státního rozpočtu. O této otázce se 
diskutovalo se Zdeňkem Pracným z Ministerstva školství, mládeže a tělový-
chovy ČR, který přítomné zasvětil do dosti složité problematiky roztřídění 
oborů pro stanovení maximálního počtu hodin. Tato diskuse i tlak na pří-
padné změny ve vládním nařízení budou pokračovat. Protože pro naprostý 
nezájem ze strany Sdružení učňovských zařízení nebyla podepsána kolek-
tivní smlouva vyššího stupně na další léta, rozhodli se odboráři vypracovat 
formulář kolektivní smlouvy, který bude zaslán na jednotlivé školy.          (jač)

Ve čtvrtek 25. ledna 
2018 zemřel ve věku 
39 let pan Miroslav 
Rohlíček. Byl dlouho-
letým pracovníkem ve 
firmě Futaba Czech,  
s. r. o., a také členem 
odborů. Do obřadní 

 Do jednání odborářů s italským 
vlastníkem litovelské společnosti Braz-
zale Moravia, a. s., vstoupil předseda 
OS  KOVO Jaroslav Souček. Ve středu 
31. ledna se v sídle OS KOVO v Praze se-
tkal se zástupcem italských vlastníků jed-
né z  největších tuzemských sýrařských 
firem Robertem Brazzalim a se členem 
představenstva Petrem Dostálem. Se-
tkání inicioval předseda OS KOVO, aby 
se pokusil narovnat vztahy mezi odbory 
a  vedením společnosti. Litovelští odbo-
ráři totiž doposud neuzavřeli jednání 
o podpisu kolektivní smlouvy pro rok 
2018. 
 Jádrem sporu je především skuteč-
nost, že management odmítal zahrnout 
zvýšení platů do kolektivní smlouvy. Od-
boráři si také opakovaně stěžovali na 
arogantní chování managementu. Od 
loňska až do dnešního dne proběhlo 
celkem dvanáct kol kolektivního vyjed-

návání, žádné z nich 
však nenarovnalo vzta-
hy mezi vedením firmy 
a  jejími zaměstnanci 
organizovanými v od-
borech. „Vím, že mezi 
zaměstnanci firmy a ve-
dením panuje napětí, 
proto jsem navrhl tuto 
schůzku, abychom zlepšili vzájemnou ko-
munikaci a dospěli k rozumné dohodě,“ 
řekl během schůzky Jaroslav Souček, který 
Roberta Brazzaliho podrobně seznámil se 
vším, co litovelským odborářům vadí. „Ně-
které věci nechceme napsat do kolektivní 
smlouvy, neboť management se vždy na 
konci roku sejde a na základě hospodář-
ského výsledku rozhodne o navýšení,“ 
zdůvodnil Brazzale postoj společnosti. Slí-
bil, že se záležitostí bude osobně zabývat, 
a vyjádřil přesvědčení, že se podaří narov-
nat vztahy se zaměstnanci. 

 „Myslím, že jsme učinili první krok, 
abychom se dlouhodobě neuspokoji-
vou situaci pokusili vyřešit a narovnat 
nedobré vztahy. Zda a do jaké míry se 
nám to podaří, nechci předjímat. Zahájili 
jsme rozumný dialog, což lze považovat 
za úspěch,“ zhodnotil dojmy z jednání 
předseda Souček. 
 Italská společnost Brazzale Moravia, 
a. s., zaměstnává v  Litovli přes sto lidí. 
Další zaměstnance má v síti svého pro-
dejního řetězce La Formaggeria Gran 
Moravia.                     (jom)

Předseda OS KOVO vstoupil do jednání 
s litovelskou firmou

Schůzka vedení OS KOVO se společností Brazzale Moravia z Litovle měla 
za cíl urovnat napětí mezi tamními odboráři a managementem společnosti 
(Zleva: Roberto Brazzale, jeden z vlastníků společnosti, člen představenstva 
Petr Dostál a předseda OS KOVO Jaroslav Souček)                          FOTO: jom

   Místopředseda OS KOVO Libor Dvořák prezentoval předpokládaný vývoj 
na pracovním trhu. Podle jeho vyjádření může doznat v blízkém časovém 
horizontu podstatných změn, jež se dotknou většiny oborů. Zástupci ZO 
přiblížili situaci v jednotlivých podnicích a průběh vyjednávání PKS, dotkli 
se také tématu agenturního zaměstnávání. Předseda odborového svazu 
Jaroslav Souček vyzval přítomné předsedy ZO k hledání smysluplného di-
alogu. „Odbory by do společnosti měly vnášet spíše konsensus, než aby 
působily rozkoly. Máme své úkoly a cíle, na jejichž prosazování bychom se 
měli zaměřit.“                                             (jom)

a také vedení firmy Futaba, která umožnila Mir-
kovým spolupracovníkům z oddělení logistiky 
účast na pohřbu.
Čest jeho památce!

ZO OS KOVO FUTABA CZECH
Baštínov 130 
580 01 Havlíčkův Brod

 FOTO: jač

 FOTO: jom



požádají o asistenci Ministerstvo práce 
a sociálních věcí (MPSV). Chtějí, aby od-
borům v Mikulově přidělilo zprostředko-
vatele. Ten by měl pomoci přivést jedná-
ní ke zdárnému konci. 

S rostoucím obratem musí růst mzdy
 „Zdejší odboráři se už od loňského lis-
topadu snaží přimět vedení, aby vzhle-
dem k hospodářským výsledkům a pro-
speritě firmy souhlasilo se zvýšením 
mezd. Zatím jsme ale byli úspěšní jenom 
částečně, i když odbory už udělaly řadu 
vstřícných kroků a ústupků,“ konstatuje 
Mgr. Jiří Grim, vedoucí brněnského Re-
gionálního pracoviště OS KOVO a lídr 
seskupení. „Společnost své výrobky do-
dává automobilkám Porsche, BMW, Fiat 
a dalším. Jsme pro společnost jedním 
z  klíčových závodů, firma prosperuje, 
expanduje, nedávno například otevřela 
další pobočky v Moldavsku a Mexiku. Do 
nových poboček se přesouvá výroba, 
kterou už v našem mikulovském závodě 
nejsme schopni z kapacitních důvodů 
pojmout. V Mikulově zůstávají nejvý-
znamnější zakázky, současně pro další 
pobočky GG zajišťujeme servis formou 
dodávek komponentů, případně know-
-how,“ přibližuje realitu v mikulovském 
závodu člen odborářského výboru se-
skupení členů OS KOVO Igor Vymyslic-
ký. Obě skupiny odborářů proto chtějí, 
aby se ekonomické výsledky, jichž firma 
dosáhla, v přiměřené míře projevily také 
na mzdách. 

Poděkování lidem nestačí
 O tom, že úspěchy společnosti a zá-
sluhy zaměstnanců nejsou jen pouhými 
domněnkami, svědčí samotné vyjádření 
vedení, kterým koncem loňského roku 
firma poděkovala svým lidem: „Pokud 
se jako podnikové vedení ohlédneme 
zpět, můžeme být pyšní na to, že jsme 
díky vašemu vysokému nasazení uděla-
li velké pokroky směřující k tomu, aby-
chom se stali vedoucí mezinárodní spo-

lečností v oblasti přenosu energie a dat.“ 
Ve zprávě se současně uvádí také odhad 
obratu za hospodářský rok: „V  koncer-
nu pro výrobu kabelů se obrat zvýší 
z 374 mil. € na 433 mil. (prognóza).“ 
 „Jsme samozřejmě velmi rádi, že vel-
kou měrou přispíváme k rozvoji firmy 
a že je s námi zaměstnavatel spokojen. 
Na druhou stranu za to jako zaměstnan-
ci očekáváme adekvátní mzdy,“ dokládá 
oprávněnost požadavků odborů Igor 
Vymyslický. Ve svém původním návr-
hu požadovaly odbory navýšení mezd 
o 15 %, během dalších jednání však sle-
vily na 8 % s minimální částkou 1250 Kč 
pro každého. Koncem ledna pak vede-
ní předložilo nové návrhy pro výrobní 
zaměstnance růst o 7,32 % v  základní 
hodinové sazbě, což odbory přijaly. Na 
mzdovém nárůstu nepřímých výrobních 
a THP zaměstnanců se však obě strany 
nedohodly. „Trváme na tom, aby kaž-
dému zaměstnanci byl zaručen mzdo-
vý nárůst vyjádřený buď procentuálně, 
nebo absolutní částkou,“ zní aktuální 
stanovisko místních odborů. 

Obě strany deklarují vůli k dohodě
  „Společnosti se podařilo uzavřít kolek-
tivní smlouvu s odborovými organizace-
mi každý rok a není důvod, proč by tomu 
mělo být v letošním roce jinak. Současná 
jednání probíhají již od července 2017, 
kdy byl odborovým organizacím  před-
staven plán na navyšování mezd v  jed-
notlivých odděleních. K tomuto kroku fir-
ma přistoupila v srpnu 2017. Za období 
srpen až prosinec 2017 došlo k navýšení 
274 individuálních mezd zaměstnanců 
a další změny byly plánovány v rám-
ci úprav mezd od ledna 2018,“ uvedlo 
pro redakci Kováka vedení společnosti. 
Podle svého vyjádření zásadní překáž-
ky ve vyjednávání nevidí a kolektivní 
smlouva je podle něj de facto připrave-
na k podpisu. „Firma vždy deklarovala 
otevřený postoj k jednání s odborovými 
organizacemi,“ ujišťuje vedení. 
 „Přestože se jednání posunulo blíže 
k  požadavkům odborů, dohodli jsme 

se, že podáme Ministerstvu práce a  so-
ciálních věcí podnět, aby určilo zpro-
středkovatele, který povede vyjednávání 
o  kolektivní smlouvě. Dalším jednáním 
a návrhům vedení společnosti přesto zů-
stáváme otevření,“ prezentuje další kroky 
odborů vedoucí RP OS KOVO Jiří Grim. 

Mzdové paradoxy Schengenu
 Necelých dvacet kilometrů od Miku-
lova sídlí v rakouském Poysdorfu další 
z významných výrobních závodů spo-
lečnosti. Obě pobočky spolu úzce ko-
operují a  jsou na sobě závislé. Přesto 
je mezi nimi jeden zcela zásadní rozdíl. 
A  právě na ten poukazují nejen odbo-
ráři, ale také řadoví zaměstnanci Geb-
auer a Griller Kabeltechnik, spol. s r. o., 
v Mikulově. „Deklarujeme konec levné 
práce, srovnání standardů s  Evropou, 
ale rozdíly v platech přitom zůstávají ob-
rovské,“ zdůrazňuje vedoucí RP Mgr. Jiří 
Grim. „Firma si loni kvůli nedostatku za-
městnanců a vzrůstu poptávky sjednala 
stovku agenturních pracovníků, ovšem 
za několikanásobně vyšší plat. Pokud 
by nabídla lepší podmínky našim lidem, 
měla by zaměstnanců dost, a kvalitních,“ 
říká Radek Klepáček, další z členů výbo-
ru Seskupení členů OS KOVO. Podle in-
formací odborářů činí rozdíly u nejhůře 
placených pozic v Mikulově a Poysdor-
fu i  30  tisíc korun. Právě nepoměr ve 
mzdách za obdobnou práci byl ve zmí-
něné mikulovské firmě důvodem, proč 
zdejší zaměstnanci v  roce 2012 založili 
odbory. 
 Vedení společnosti ovšem podob-
ná srovnávání označilo za populismus. 
„Jedná se o velmi zjednodušený pohled 
na historický vývoj, který se populisticky 
objevuje v médiích. V Mikulově je český 
zaměstnanec a v Poysdorfu je rakouský 
zaměstnanec. Obě společnosti se řídí zá-
kony a zvyklostmi dané země, a to včetně 
mzdového ocenění a  životních nákladů. 
Stejná rovnice platí při srovnání mzdových 
hladin mezi pracovníky v závodě v Mikulo-
vě s našimi kolegy v Moldavsku,“ zdůvod-
ňuje management nepoměr ve mzdách.
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dokončení ze str. 1 Odboráři v Mikulově se zřejmě obrátí na ministerstvo

Zástupci brněnského Regionálního pracoviště OS KOVO a místních odborářů (zleva: Radek Klepáček z výboru 
seskupení členů Mgr. Jiří Grim, vedoucí brněnského Regionálního pracoviště OS KOVO a lídr seskupení, Igor 
Vymyslický, člen výboru seskupení, a Ing. František Kocáb z RP Brno)                                                      FOTO: jom

Přestože mikulovský závod dělí od toho 
v rakouském Poysdorfu necelých 20 kilometrů, 
rozdíly ve mzdách jsou obrovské

 (jom)



Oblastní inspektorát práce v Brně roz-
hodl, že společnost CommScope Czech 
Republic v Modřicích u Brna neopráv-
něně půjčovala své lidi na práci sester-
ské firmě. Proti těmto praktikám loni 
v říjnu protestovali odbory i zaměst-
nanci. Korporátní vedení v reakci na 
rozhodnutí inspektorátu práce odvo-
lalo ředitele společnosti CommScope 
v Modřicích Roberta Müllera.

 Společnost opakovaně vysílala své za-
městnance na práci do sesterské firmy 
ADC v Brně-Slatině. Vedení odůvodňo-
valo svůj postup tím, že zaměstnanci 
mají ve smlouvě bod o vysílání na slu-
žební cesty. Místní odbory OS KOVO i za-
městnanci se proti převádění na práci 
do jiného podniku opakovaně ohrazo-
vali. Loni v říjnu dokonce proběhl před 
branami závodu protestní mítink, jehož 
se účastnilo 200 lidí, ani poté však ne-
chtělo vedení podniku přistoupit na 
jednání. „Inspektorát práce po kontrole 
ve firmě uvedl, že si zaměstnavatel po-
čínal protizákonně, neměl právo posílat 
zaměstnance do sesterské firmy proti 
jejich vůli,“ uvedl předseda podnikových 
odborů Valer Mikolaj. „Na tom, že pro-
testní akce v Modřicích byla úspěšná, 
mají zásluhu samotní zaměstnanci, kteří 
se rozhodli, že se jednoznačně postaví 
za své požadavky a budou v tomto úsi-
lí jednotní,“ zdůrazňuje místopředseda 
OS  KOVO Tomáš Valášek, který loň-
ský protest zaměstnanců společnosti 
Comm-Scope osobně podpořil. 
 Ke konci loňského roku v podniku 
skončilo 270 zaměstnanců, protože se 
část výroby přesunula do Číny. Vedení 
firmy pro tyto lidi už nemělo na podzim 
práci a rozhodlo se je využít v sesterské 
firmě ve Slatině, a to proti jejich vůli. 
„Zároveň jsme se obávali, že když se 

to bude vedení hodit, vyšle do Slatiny 
v případě potřeby i zaměstnance, kteří 
ve firmě zůstali. Tímto krokem ovšem 
považujeme celou situaci za uzavřenou 
a věříme, že se opět vrátíme ke stan-
dardům spolupráce, na kterou jsme byli 
zvyklí,“ řekl Mikolaj. 
 „Ze zjištěné situace i kontrolovanou 
osobou uvedených informací je zjevné, 
že firma ADC měla větší objem zaká-
zek, než byla schopna personálně zajis- 
tit. Naproti tomu kontrolovaná oso-
ba (CommScope – pozn. red.), mimo 
jiné v souvislosti s organizační změnou 
a přesunem části výroby do Číny, měla 
část zaměstnanců, pro které neměla 
práci ve sjednaném místě výkonu práce. 
Při výpomoci firmě ADC se nejednalo 
o  subdodávku výrobků, ale o dočasné 
posílení personálního zajištění výroby, 
tedy dočasné zapůjčení zaměstnanců, 
kteří plní úkoly pro jiného zaměstnava-
tele. Uvedené skutečnosti, zejména 
charakter práce a její organizace na 
pracovišti, naplňují podstatu usta-
novení § 43a zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, ve znění pozdějších 

předpisů, dle kterého mělo být postu-
pováno,“ uvádí se mimo jiné ve zprávě 
Oblastního inspektorátu práce. 
 Společnost CommScope spustila vý-
robu v Modřicích v roce 2003, kvůli po-
klesu zájmu o část segmentu výroby se 
rozhodla své tuzemské aktivity omezit. 

Výsledky jednání mezi vedením 
CommScope a odbory:
•   Do ADC Czech Republic, s. r. o., mohli 

být vysíláni již pouze dobrovolníci. 
•   Všem zaměstnancům, kteří zůsta-

li do 31. prosince 2017, byl vyplacen 
tzv. retenční bonus v hodnotě nejvýše  
20 000 Kč hrubého (při dodržení sjed-
naných podmínek). 

•   Zaměstnanci, kteří se rozhodli odejít 
v období mezi 1. listopadem a 31. pro-
sincem 2017, dostali zaplacené odstup-
né a mzdu za odpracovanou dobu do 
skončení pracovního poměru.

•   Při podpisu nové smlouvy na dobu neu-
rčitou se sesterským závodem ve Slati-
ně nástupní bonus 10 000 Kč.

(jom)
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Firma neoprávněně půjčovala zaměstnance

 Odborový svaz KOVO se bude podí-
let na celoevropské kampani Evrop-
ské odborové konfederace (ETUC), jež 
má za cíl nárůst platů. Vedení odbo-
rového svazu bylo vyzváno, aby pro 
kampaň pořídilo krátká videa, v nichž 
budou jednotliví odboráři prezento-
vat své postoje k aktuální výši mezd. 
 Videa budou využita během tzv. Týdne 
akcí na pracovištích, což je část kampa-
ně ETUC určená Evropským odborovým 
federacím (ETUF) a národním členům. 
Týden akcí na pracovištích se odehraje 
v květnu tohoto roku.

 „Cílem Týdne akcí na pracovištích je 
zvýšit povědomí a podpořit diskuse na 
národní a evropské úrovni o mzdových 
otázkách, konkrétně o nárůstu platů za 
účelem podpory kupní síly a udržení ev-
ropského hospodářského růstu. Cílem 
na národní úrovni je změnit víru zaměst-
nanců, že nárůst platů je nerealistický, 
a obnovit důvěru v to, že se mohou obra-
cet na své zaměstnavatele a vlády a po-
žadovat nárůst platů. Pro naši organizaci 
jde o příležitost spolupracovat na aktivi-
tách společné kampaně,“ píše se ve zprá-
vě zaslané centrálou IndustriAll Europe.  

 Na produkci videí se budou podílet 
redaktoři časopisu Kovák, kteří během 
února a března osloví některé z odborá-
řů a požádají je o spolupráci při tvorbě 
materiálů, jež mají posloužit celoevrop-
ské kampani za zvýšení mezd. „Tato 
krátká videa budou hlavně využita bě-
hem květnového Týdne aktivit na praco-
vištích, na podporu naší online (sociální 
média, web stránky atd.) a offline (pre-
zentace, aktivity atd.) výzvy za zvýšení 
platů ze strany členů a IndustriAll Eu-
rope,“ uvádí Sarah Bedson z IndustriAll 
k využití videí.                   (jom)

ETUC spouští kampaň za zvýšení platů, zapojí se i OS KOVO

Zaměstnanci firmy se 19. října uchýlili  
k otevřenému protestu        FOTO: fav



Čtenářům našeho ča-
sopisu přinášíme kaž-
doročně počátkem 
roku nový výpočet 
starobního důchodu 
(přiznaného k  1. led-
nu 2018) a  jeho po-
rovnání s  výpočtem 
starobního důchodu 

přiznaného k roku předchozímu (31. pro-
since 2017; včetně valorizace k 1. lednu 
2018). Jedná se o starobní důchod téhož 
pojištěnce, s týmiž výdělky v rozhodném 
období a s týmž počtem let pojištění. Na-
vazujeme na článek ZVÝŠENÍ DŮCHODŮ 
OD 1. LEDNA 2018.
 Připomeňme si, že starobní důchod, 
a  to řádný i předčasný, stejně jako in-
validní důchody (I., II. i III. stupně) a po-
zůstalostní důchody (vdovský a sirotčí) 
se skládají ze základní výměry a procent-
ní výměry. Základní výměra důchodu 
je pro všechny stejná, u důchodů přizna-
ných v roce 2017 činí 2 550 Kč, zatímco 
u důchodů přiznaných v roce 2018 bude 
činit 2 700 Kč. Procentní výměra dů-
chodu závisí jako vždy na konkrétním 
průběhu pojištění.

Minimální výše starobního důchodu
 Výše procentní výměry starobního dů-
chodu činí nejméně 770 Kč měsíčně (dle 
znění § 33 odst. 2 zákona č. 155/1995 
Sb., o důchodovém pojištění). Mini-
mální výše procentní výměry důchodu 
nebyla od přijetí zákona v roce 1995 
ještě ani jednou zvýšena. Maximální výši 
procentní výměry starobního důchodu 
zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém 
pojištění, neobsahuje.

Údaje pro výpočet starobního důcho-
du v letech 2017/2018
Vliv valorizace na výpočet

 Než zahájíme konkrétní výpočty obou 
výší starobních důchodů, připomeneme 
si způsob valorizace k 1. lednu 2018. Je 
zakotven v nařízení vlády č. 343/2017 
Sb., ze dne 25. září 2017, o výši všeo-
becného vyměřovacího základu za rok 
2016, přepočítacího koeficientu pro 
úpravu všeobecného vyměřovacího zá-
kladu za rok 2016, redukčních hranic pro 
stanovení výpočtového základu pro rok 
2018 a základní výměry důchodu stano-
vené pro rok 2018 a o zvýšení důchodů 
v roce 2018. Podle tohoto nařízení platí, 
že důchody starobní, invalidní, vdovské, 
vdovecké a sirotčí přiznané před 1. led-
nem 2018 se zvyšují od splátky důchodu 
splatné po 31. prosinci 2017 tak, že
•   základní výměra důchodu se zvyšu-

je o 150 Kč měsíčně,
•   procentní výměra důchodu se zvy-

šuje o 3,5 % procentní výměry dů-
chodu, která náleží ke dni, od ně-
hož se procentní výměra zvyšuje.

BUDE VYŠŠÍ DŮCHOD PŘIZNANÝ  
K 31. PROSINCI 2017 NEBO K 1. LED-
NU 2018?
 V Kováku provedeme výpočet podle 
výdělků v jednotlivých letech rozhod-

ného období a  let 
pojištění uvede-
ných v tabulkách. 
Kontrolu si čtenář 
může provést na 
webu Ministerstva 
práce a sociálních 
věcí ČR. S výpoč-
tem důchodu je 
též možno se ob-
rátit na klientské 
centrum České 
správy sociálního 
zabezpečení (+420 

257 062 860). Zde 
si lze dojednat 
osobní konzultaci 
k výpočtu důcho-
du. 

KTERÉ ROKY SPA-
DAJÍ DO ROZHOD-
NÉHO OBDOBÍ?
  Rozhodné ob-
dobí pro výpočet 
důchodu začí-
ná rokem 1986 
a končí rokem 
předcházej íc ím 

roku, v  němž se důchod přiznává. To 
znamená, že pro důchod přiznaný v roce 
2017 je prvním rokem rozhodného ob-
dobí rok 1986 a posledním rok 2016. Pro 
důchod přiznaný v roce 2018 platí roz-
hodné období 1986 až 2017. Při výpočtu 
důchodu se přihlíží k výdělkům, kterých 
žadatel o důchod dosáhl v jednotlivých 
letech těchto období.

JAK SE ZJISTÍ DŮCHODOVÝ VĚK?
 Pojištěnci mohou zjistit pomocí tzv. vě-
kové kalkulačky, jaký je jejich důchodový 
věk, kdy ho dosáhnou a jakou musejí 
získat dobu pojištění. Tato kalkulačka je 
dostupná na webových stránkách Minis-
terstva práce a sociálních věcí ČR. Stačí 
doplnit datum narození, pohlaví a u žen 
také počet vychovaných dětí. Kalkulačka 
spočítá rovněž datum, od kterého je nej-
dříve možné požádat o předčasný sta-
robní důchod. Důchodový věk (datum, 
kdy vznikne pojištěnci nárok na řádný 
starobní důchod) se také zjistí z tabulky, 
která je přílohou zákona o důchodovém 
pojištění.
 K 1. lednu 2018 se novelou zákona ta-
bulka změnila, došlo k tzv. zastropování 
důchodového věku na 65 let. Pro pojiš-
těnce, kteří odcházejí do starobního dů-
chodu v současné době, se důchodový 
věk nemění, zastropování se projeví až 
u mužů narozených v roce 1965 a poz-
ději. U žen pak postupně dochází k sjed-
nocování důchodového věku s muži. 
Aktuální výše důchodového věku je uve-
dena níže (viz tabulka 1).

KOLIK LET POJIŠTĚNÍ JE TŘEBA PRO 
NÁROK NA STAROBNÍ DŮCHOD?
 Přestože měl v našem příkladu muž, 
jehož starobní důchod počítáme, výděl-
ky ve všech letech svého rozhodného 
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Pro důchody přiznané v roce 2017

Všeobecný vyměřovací základ 2015 27 156 Kč

Přepočítací koeficient 2015 1,0396

Maximální měsíční vyměřovací základ 2017 112 928 Kč

Redukční hranice 2017 I. 12 423 Kč

II. 112 928 Kč

SROVNÁVACÍ VÝPOČET STAROBNÍHO DŮCHODU V LETECH 2017/2018

Sociální zabezpečení | Ing. Marcela Hříbalová, specialistka pro otázky sociálního práva

Výpočtový základ se stanoví z osobního vyměřovacího 
základu tak, že

z částky do 12 423 Kč se počítá 100 %

z částky nad 12 423 Kč do částky 112 928 Kč se počítá 26 % 

k částce nad 112 928 Kč se nepřihlíží

Pro důchody přiznané v roce 2018

Všeobecný vyměřovací základ 2016 28 250 Kč

Přepočítací koeficient 2016 1,0612

Maximální měsíční vyměřovací základ 2018 119 916 Kč

Redukční hranice 2018 I. 13 191 Kč

II. 119 961 Kč

Výpočtový základ se stanoví z osobního vyměřovacího 
základu tak, že

z částky do 13 191 Kč se počítá 100 %

z částky nad 13 191 Kč do částky 119 916 Kč se počítá 26 % 

k částce nad 119 916 Kč se nepřihlíží

pokračování na str. 6
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období, raději si ještě připomeňme, že 
podle platných právních předpisů má 
pojištěnec nárok na řádný starobní dů-
chod podle § 29 zákona o důchodovém 
pojištění, jestliže získal dobu pojištění 
nejméně: 
•   33 let a dosáhl důchodového věku 

v roce 2017,
•   34 let a dosáhl důchodového věku 

v roce 2018.
   Nesplnil-li pojištěnec podmínky uvede-
né výše, má nárok na starobní důchod 
také tehdy, jestliže získal dobu pojištění 
nejméně 20 let a dosáhl po roce 2013 
věku alespoň o 5 let vyššího, než je 
důchodový věk stanovený podle § 32 

pro muže stejného 
data narození. 
 Pojištěnec, kte-
rý nesplňuje výše 
uvedené podmín-
ky, má nárok na 
starobní důchod 
též, jestliže dosá-
hl důchodové-
ho věku po roce 
2014 a získal ale-
spoň 30 let tzv. 
čisté doby pojiš-
tění (bez náhrad-
ních dob pojiště-
ní). 
 Pojištěnec, který 
nesplňuje žádnou 
z výše uvedených 
podmínek, má ná-
rok na starobní 
důchod též, jestliže 
dosáhl věku 65 let 
a splnil podmínky 
nároku na invalid-
ní důchod stano-

vené zákonem o důchodovém pojištění. 

PŘÍKLAD VÝPOČTU STAROBNÍHO DŮ-
CHODU V POROVNÁNÍ
 Rozhodli jsme se zde uveřejnit výpoč-
ty obou výší starobního důchodu, nejpr-
ve přiznaného v roce 2017 (31. prosince 
2017) a poté valorizovaného, dále pak 
přiznaného k 1. lednu 2018. Jako příklad 
jsme zvolili muže, který nemá žádné ná-
hradní doby pojištění a má v rozhodném 
období 160 dní pracovní neschopnosti. 
Dále předpokládáme, že tento muž 
pobíral takové výdělky, že jeho osobní 
vyměřovací základ činí pro rok 2017 
částku 26 724 Kč. Doba pojištění toho-

to muže do dovršení důchodového věku 
činí 47 let. Předpokládáme, že muž je 
dosud zaměstnán v pracovním poměru 
a o důchod zatím nepožádal. O přiznání 
starobního důchodu si požádá zpětně 
v příštím roce, a to buď k 31. prosinci 
2017, nebo k 1. lednu 2018. 

CO OVLIVŇUJE VÝŠI DŮCHODU?
 Starobní důchod se skládá ze základní 
výměry, která činí 9 % průměrné mzdy 
v republice, a z procentní výměry. Výši 
procentní výměry ovlivní dvě veliči-
ny. První je doba pojištění (celé roky) 
a druhá je výše výdělků pojištěnce 
v  jednotlivých letech rozhodného 
období. Namísto doby pojištění někdy 
figurují ve výpočtu tzv. náhradní doby 
pojištění. Důležité jsou také tzv. vylouče-
né doby (většinou doby nemoci). 
 Předpokládejme, že muž z našeho pří-
kladu požádal v předstihu ČSSZ o zaslá-
ní svých dob pojištění a výdělků (podle 
§  40a odst. 1) zákona č. 582/1991 Sb., 
o  organizaci a provádění sociálního 
zabezpečení). Jak jsme v Kováku opa-
kovaně informovali, může pojištěnec 
dopisem požádat ČSSZ o zaslání infor-
mativního osobního listu důchodového 
pojištění. Na době chybějící aktuálně 
do důchodového věku přitom nezále-
ží. Důležité je uvést adresu, na niž má 
být informativní list zaslán, rodné číslo 
a podpis. 

CO JE TO INFORMATIVNÍ LIST?
 Již jsme se o možnosti získat od Čes-
ké správy sociálního zabezpečení svůj 
informativní osobní list důchodového 
pojištění zmiňovali v Kováku vícekrát, 
jedná se však o velmi důležitou věc. 
Není vhodné žádat o tento „list“ těsně 

DŮCHODOVÝ VĚK OD 1. LEDNA 2018 VZOR ŽÁDOSTI

Česká správa sociálního zabezpečení
Odbor správy údajové základny
Křížová 25
225 08 Praha 5
Věc: Žádost o informativní osobní list důchodového 
         pojištění (IOLDP)

Vážení,
žádám o zaslání informativního osobního listu důchodového 
pojištění na níže uvedenou adresu.
Děkuji.

Příjmení a jméno:
Rodné číslo: 
Adresa včetně PSČ:

Datum: …………………………              Podpis: …………………………
Poznámka: 
Vzhledem k tomu, že budu muset zanedlouho rozhodnout o datu 
přiznání starobního důchodu, žádám laskavě o brzké vyřízení mé 
žádosti.

rok 
nar.

mužů žen s 
počtem 
dětí 

0 1 2 3 a 4 5 a více

1936 60r+2m 57r 56r 55r 54r 53r

1937 60r+4m 57r 56r 55r 54r 53r

1938 60r+6m 57r 56r 55r 54r 53r

1939 60r+8m 57r+4m 56r 55r 54r 53r

1940 60r+10m 57r+8m 56r+4m 55r 54r 53r

1941 61r 58r 56r+8m 55r+4m 54r 53r

1942 61r+2m 58r+4m 57r 55r+8m 54r+4m 53r

1943 61r+4m 58r+8m 57r+4m 56r 54r+8m 53r+4m

1944 61r+6m 59r 57r+8m 56r+4m 55r 53r+8m

1945 61r+8m 59r+4m 58r+8m 56r+8m 55r+4m 54r

1946 61r+10m 59r+8m 58r+4m 57r+4m 55r+8m 54r+4m

1947 62r 60r 58r+8m 57r+4m 56r 54r+8m

1948 62r+2m 60r+4m 59r 57r+8m 56r+4m 55r

1949 62r+4m 60r+8m 59r+4m 58r 56r+8m 55r+4m

1950 62r+6m 61r 59r+8m 58r+4m 57r 55r+8m

1951 62r+8m 61r+4m 60r 58r+8m 57r+4m 56r

1952 62r+10m 61r+8m 60r+4m 59r 57r+8m 56r+4m

1953 63r 62r 60r+8m 59r+4m 58r 56r+8m

1954 63r+2m 63r+2m 62r+4m 59r+8m 58r+4m 57r

1955 63r+4m 62r+8m 61r+4m 60r 58r+8m 57r+4m

1956 63r+6m 63r+2m 61r+8m 60r+4m 59r 57r+8m

1957 63r+8m 63r+8m 62r+2m 60r+8m 59r+4m 58r

1958 63r+10m 63r+10m 62r+8m 61r+2m 59r+8m 58r+4m

1959 64r 64r 63r+2m 61r+8m 60r+2m 58r+8m

1960 64r+2m 64r+2m 63r+8m 62r+2m 60r+8m 59r+2m

1961 64r+4m 64r+4m 64r+2m 62r+8m 61r+2m 59r+8m

1962 64r+6m 64r+6m 64r+6m 63r+2m 61r+8m 60r+2m

1963 64r+8m 64r+8m 64r+8m 63r+8m 62r+2m 60r+8m

1964 64r+10m 64r+10m 64r+40m 64r+2m 62r+8m 61r+2m

1965 65r 65r 65r 64r+8m 63r+2m 61r+8m

1966 65r 65r 65r 65r 63r+8m 62r+2m

1967 65r 65r 65r 65r 64r+2m 62r+8m

1968 65r 65r 65r 65r 64r+8m 63r+2m

1969 65r 65r 65r 65r 65r 63r+8m

1970 65r 65r 65r 65r 65r 64r+2m

1971 65r 65r 65r 65r 65r 64r+8m

pokračování na str. 7



před rokem nároku na starobní dů-
chod. I mladý zaměstnanec může zjistit, 
že mu tzv. chybí některé doby pojištění 
v evidenci České správy například vinou 
toho, že jeho někdejší zaměstnavatel 
nesplnil své povinnosti v důchodovém 
pojištění. Prokázání chybějících dob je 
přitom na pojištěnci.
 ČSSZ tedy zasílá občanům na zákla-
dě jejich písemné žádosti informativ-
ní osobní list důchodového pojištění 
(dále jen „informativní list“). Občan má 
právo na jeho zaslání jednou za kalen-
dářní rok. Informativní list obsahuje pře-
hled dob důchodového pojištění a  od 
roku 1986 přehled vyměřovacích zákla-
dů a vyloučených dob, které jsou v evi-
denci příslušného orgánu sociálního 
zabezpečení. Informativní list má orgán 
sociálního zabezpečení povinnost zaslat 
občanovi nejpozději do 90 dnů ode dne 
doručení jeho žádosti, podle našich zku-
šeností ho ale zasílá většinou dříve.

KDY A KDE SE ŽÁDOST O DŮCHOD PO-
DÁVÁ?
 Žadatel o důchod sepisuje nejdříve 
čtyři měsíce před požadovaným dnem 
přiznání starobního důchodu žádost, 
a to na Okresní (v Praze Pražské, v Brně 
Městské) správě sociálního zabezpečení 
(OSSZ) příslušné podle místa trvalého 
pobytu.
 Doklady, které pojištěnec předkládá, 
jsou zejména tyto:
•   občanský průkaz, u cizinců pas či 

povolení k pobytu
•   doklady o studiu, popřípadě učení  

(i nedokončeném)
•   muži předkládají doklady o výkonu 

vojenské služby
•   doklady prokazující výchovu dětí 

nebo péči o děti (rodné listy dětí, 
výpisy z matriky, popř. rozhodnutí 
o době a rozsahu péče)

•   doklady o dobách pojištění nebo ná-
hradních dobách, které nejsou uve-
deny v informativním osobním listu 
důchodového pojištění. 

VÝPOČET K 31. prosinci 2017
K výpočtu důchodu použijeme důcho-
dovou kalkulačku. Tato kalkulačka je 
dostupná na webových stránkách Minis-
terstva práce a sociálních věcí ČR.

VÝŠE DŮCHODU PO VALORIZACI
 11 381 + (13 931 – 2550) × 3,5 % + 2700 
= 14 480 Kč
VÝPOČET K 1. lednu 2018

Závěr
 A) Zatímco výše starobního dů-
chodu muže při přiznání k 31. pro-
sinci 2017 činí 13 931 Kč, po valori-

zaci od 1. ledna 2018 činí 14 480 Kč.
 B) Pokud tento muž požádá o sta-
robní důchod až v roce 2018, tedy od 
prvního možného data 1. ledna 2018, 
bude výše jeho starobního důcho-
du hned při přiznání činit 14 772 Kč, 
a bude tedy o 292 Kč vyšší, než by byl 
důchod přiznaný v roce 2017 násled-
ně valorizovaný.
14 772 – 14 480 = 292 Kč
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VÝPOČET DŮCHODU PŘIZNANÉHO K 31. PROSINCI 2017

pokračování ze str. 6

pokračování na str. 8

V roce Vyměřovací 
základ
(Kč)

Vylouče-
né
doby
(dny)

Koeficient
nárůstu
VVZ

Roční
vyměřo-
vací
základ

Všeobecný
vyměřovací
základ

Přepočítací
koeficient

1986 35 568 9,5248 338 779 2 964

1987 36 450 9,3296 340 064 3 026

1988 36 895 17 9,1216 336 542 3 095

1989 39 124 8,9058 348 431 3 170

1990 40 154 8,5914 344 980 3 286

1991 40 268 7,445 299 796 3 792

1992 46 587 42 6,0791 283 208 4 644

1993 67 284 4,8533 326 550 5 817

1994 69 410 4,0939 284 158 6 896 1,1914

1995 83 017 5 3,4546 286 791 8 172 1,1978

1996 100 859 2,9177 294 277 9 676 1,1194

1997 129 690 2,6394 342 304 10 696 1,0891

1998 141 785 2,4144 342 326 11 693 1,085

1999 154 820 12 2,2308 345 373 12 655 1,062

2000 168 004 2,0928 351 599 13 490 1,0942

2001 100 542 1,9284 193 886 14 640 1,0693

2002 190 247 1,7969 341 855 15 711 1,0717

2003 204 158 42 1,6835 343 700 16 769 1,0665

2004 218 691 42 1,5788 345 270 17 882 1,0532

2005 201 457 1,501 302 387 18 809 1,0707

2006 199 854 1,408 281 395 20 050 1,0753

2007 201 435 1,3114 264 162 21 527 1,0942

2008 253 420 1,2127 307 323 23 280 1,0184

2009 248 720 1,1719 291 475 24 091 1,0269

2010 278 453 1,1511 320 528 24 526 1,0249

2011 289 470 1,1251 325 683 25 093 1,0315

2012 298 104 1,0899 324 904 25 903 1,0015

2013 301 287 1,0899 328 373 25 903 1,0273

2014 305 490 1,0711 327 211 26 357 1,0246

2015 315 421 1,0396 327 912 27 156 1,0396

2016 316 230 1 316 230 28 250 1,0612
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Procentní sazby pro stanovení procentní výměry důchodu

 za dobu pojištění 47 let do vzniku nároku na důchod 70,5 %

za přesluhování 0,0%

za předčasný odchod do důchodu 0,0%

Celkem 70,5 %

VYPOČTENÁ VÝŠE DŮCHODU PŘIZNANÉHO K 31. PROSINCI 2017

 Stanovení výpočtového základu v roce 2017

 Rozhodné období tvoří roky 1986–2016

Úhrn ročních vyměřovacích základů 9 807 472

Počet dnů v rozhodném období 11 323

Počet dnů vyloučených 160

Osobní vyměřovací základ 26 724

Redukční hranice 12 423; 112 928

Započte se 100 %; 26 %

Výpočtový základ: 16 142
Vypočtená výše důchodu

základní výměra důchodu   2 550 Kč
procentní výměra důchodu 11 381 Kč
úhrnná výše důchodu 13 931 Kč

Procentní sazby pro stanovení procentní výměry důchodu

 za dobu pojištění 47 let do vzniku nároku na důchod 70,5 %

za přesluhování 0,0%

za předčasný odchod do důchodu 0,0%

Celkem 70,5 %

VYPOČTENÁ VÝŠE DŮCHODU PŘIZNANÉHO K 1. LEDNU 2018

 Stanovení výpočtového základu v roce 2018

 Rozhodné období tvoří roky 1986–2016

Úhrn ročních vyměřovacích základů 10 730 571

Počet dnů v rozhodném období 11688

Počet dnů vyloučených 160

Osobní vyměřovací základ 28 313

Redukční hranice 13 191; 119 916

Započte se 100 %; 26 %

Výpočtový základ: 17 123
Vypočtená výše důchodu

základní výměra důchodu   2 700 Kč
procentní výměra důchodu 12 072 Kč
úhrnná výše důchodu 14 772 Kč

dokončení ze str. 7

VÝPOČET DŮCHODU PŘIZNANÉHO K 1. LEDNU

V roce Vyměřo-
vací 

základ
(Kč)

Vylou-
čené
doby
(dny)

Koeficient
nárůstu

VVZ

Roční
vyměřo-

vací
základ

Všeo-
becný

vyměřo-
vací

základ

Přepočí-
tací

koefici-
ent

1986 35 568 10,1143 359 746 2 964

1987 36 450 9,9071 361 114 3 026

1988 36 895 17 9,6862 357 373 3 095

1989 39 124 9,4571 370 000 3 170

1990 40 154 9,1232 366 333 3 286

1991 40 268 7,9058 318 351 3 792

1992 46 587 42 6,4554 300 738 4 644

1993 67 284 5,1537 346 762 5 817

1994 69 410 4,3473 301 747 6 896 1,1914

1995 83 017 5 3,6685 304 548 8 172 1,1978

1996 100 859 3,0983 312 492 9 676 1,1194

1997 129 690 2,8028 363 496 10 696 1,0891

1998 141 785 2,5638 363 509 11 693 1,085

1999 154 820 12 2,3689 366 754 12 655 1,062

2000 168 004 2,2223 373 356 13 490 1,0942

2001 100 542 2,0477 205 880 14 640 1,0693

2002 190 247 1,9081 363 011 15 711 1,0717

2003 204 158 42 1,7878 364 994 16 769 1,0665

2004 218 691 42 1,6765 366 636 17 882 1,0532

2005 201 457 1,5939 321 103 18 809 1,0707

2006 199 854 1,4952 298 822 20 050 1,0753

2007 201 435 1,3926 280 519 21 527 1,0942

2008 253 420 1,2878 326 355 23 280 1,0184

2009 248 720 1,2444 309 508 24 091 1,0269

2010 278 453 1,2223 340 354 24 526 1,0249

2011 289 470 1,1947 345 830 25 093 1,0315

2012 298 104 1,1574 345 026 25 903 1,0015

2013 301 287 1,1574 348 710 25 903 1,0273

2014 305 490 1,1374 347 465 26 357 1,0246

2015 315 421 1,104 348 225 27 156 1,0396

2016 316 230 1,0612 335 584 28 250 1,0612

2017 316 230 1 316 230

Požadujeme:
• vzdělání SŠ, VŠ
• odborné stavební znalosti a znalosti technických zařízení budov
• orientace ve stavebním právu
• znalost vyhodnocování efektivnosti vynaložených prostředků
• organizační a komunikační schopnosti
• znalost práce na PC (word, excel)
• řidičský průkaz B (pracovní cesty v rámci ČR)
 
Vaším úkolem bude zejména:
• příprava plánu a jeho vyhodnocování
• zajišťování oprav a rekonstrukcí
• sledování technického stavu objektů
• vedení agendy správy nemovitostí

OS KOVO přijme specialistu - stavebního technika - dozor, správa dokumentačního fondu 
pro pracoviště OS KOVO v Praze, nám. W. Churchilla 2, Praha 3

 
Nabízíme:
• pracovní poměr na dobu neurčitou
• základní mzda 30 000,- Kč + odměny
• možnost odborného růstu
• zaměstnanecké sociální výhody, pět týdnů dovolené
• nástup možný od 1. 5. 2018
 

Písemné přihlášky se stručným životopisem a přehledem 
dosavadní praxe zašlete nejpozději do 23. února 2018 na adresu: 
Odborový svaz KOVO, nám. W. Churchilla 2, 130 00 Praha 3 
– Žižkov nebo na e-mail: komarek.pavel@cmkos.cz
Bližší informace: na tel. čísle: 602 752 122 Ing. Pavel Komárek.

mailto:komarek.pavel%40cmkos.cz?subject=Specialista%20stavebn%C3%AD%20technik%20popt%C3%A1vka
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 Ve dnech 26. a 27. ledna se v ně-
meckém Regensburgu uskutečnila 
21.  řádná zemská konference odbo-
rové centrály DGB Bavorsko. Vedle 
voleb prezídia DGB a regionálních 
tajemníků na konferenci promluvila 
řada politiků a hostů a nechyběla sa-
mozřejmě živá diskuse.

 Odborová centrála DGB v Bavorsku, 
obdoba ČMKOS na německé spolkové 
úrovni, má přes 800 tisíc členů ze sed-
mi odborových svazů. Delegaci našeho 
odborového svazu na konferenci (obdo-
ba našeho sjezdu) tvořili místopředseda 
OS KOVO Tomáš Valášek a předsedkyně 
Komise mladých OS KOVO Lenka Dutko-
vá. Za české odboráře byl dále přítomen 
předseda ČMKOS Josef Středula a Pavel 
Růžička za OS DLV. 

Digitalizace průmyslu si žádá změnu 
vzdělávacího systému
 Ve volbách si bavorští odboráři zvoli-
li staronové předsednictvo. Předsedou 
se opět stal Matthias Jena a do funkce 
místopředsedkyně byla znovu zvolena 
Verena Di Pasquale. Téma digitaliza-
ce průmyslu otevřela ve svém projevu 
Natascha Kohnen, předsedkyně SPD 
(sociální demokracie) Bavorsko. Podle 
ní je zapotřebí, aby s sebou postupná 
digitalizace průmyslu nesla také změnu 
vzdělávacího systému, který má na no-
vou podobu práce studenty i pracující 

připravovat. A také je třeba 
prosadit zákon o uvolnění 
ze zaměstnání za účelem ta-
kového vzdělávání.
 V projevech a diskusích 
se často objevovalo téma 
bydlení. Bytů je v Bavorsku 
nedostatek a bydlení je dra-
hé, zejména v Mnichově. 
Cena stometrového bytu 
zde může překonat hranici 
jednoho miliónu eur. Ozý-
valo se proto volání po stav-
bě cenově dostupných bytů 
pro mladé a střední vrstvu. 

Integrace uprchlíků je úspěšná
 Uprchlické téma do jednání konferen-
ce vnesla ministryně práce a sociálních 
věcí bavorské vlády Emilia Müller. Vedle 
sociální oblasti je totiž také ministryní 
pro rodinu a integraci. Ve svém projevu 
mluvila mj. o tom, že bavorským vzdě-
lávacím systémem prošlo celkem 60 ti-
síc uprchlíků, z nichž se podařilo 46 tisíc 
integrovat na pracovním trhu. Její slova 
v diskusi potvrdil jeden z delegátů kon-
ference, který uvedl, že v  automobilce 
Audi v Ingolstadtu pracují zaměstnanci 
sto pěti různých národností a v BMW 
v Mnichově dokonce sto dvaceti národ-
ností. 
 Ve druhém jednacím dni konference 
vystoupil jako čestný host Josef Středu-
la, který mluvil především o rozdílných 

mzdách a nákladech práce u nás a v Ně-
mecku. Zatímco náklady na hodinu 
práce činí v ČR 10,2 €, v Německu je to 
33 € – vyrábět u nás je mnohem levnější. 
Škoda Auto, podnik vlastněný němec-
kým koncernem Volkswagen, dosahuje 
sice ročního zisku jedné miliardy eur, ale 
průměrná mzda se v něm pohybuje na 
úrovni minimální německé mzdy, tedy 
kolem 40 tisíc korun za měsíc. 
 Konference na závěr přijala rezoluci 
nazvanou "Je nás mnoho. Jsme jak je-
den! - za širokou společenskou a odbo-
rovou soudržnost." V rezoluci se mluví 
o  potřebě společenské soudržnosti, 
které brání prohlubující se propast mezi 
bohatými a chudými a myšlenky pravi-
cového populismu. Pro návrat k idejím 
společné a mírové Evropy jsou zapotře-
bí silné odbory v silné zastřešující orga-
nizaci.         (jač)

Bavorští odboráři diskutovali o digitalizaci 
i integraci uprchlíků

Bavorští odboráři s transparentem, na němž je napsáno: 
Naše alternativa se nazývá respekt a solidarita FOTO: Tomáš Valášek

Pomohlo vám členství v odborech? Napište svůj příběh!  
Vyřešili jste díky svému členství v odborech 
problém, který byste sami zvládli jen těžko? 
Zažili jste díky odborům příjemné chvíle? 
Podělte se o svůj příběh o tom, že členství 
v odborech má smysl. 

 Autor nejlepšího příběhu bude hostem VII. 
Sjezdu ČMKOS ve dnech 27.–28.  dubna 2018.
 Autoři tří nejlepších příběhů se mohou tě-
šit na setkání s předsedou ČMKOS spojené 
s  obědem či večeří. Další autoři vybraných 
příspěvků obdrží drobné ceny.
 Více informací o soutěži a jejích podmín-
kách najdete na www.cmkos.cz.
 Své příběhy spolu s podepsanou přihláš-
kou do soutěže zasílejte:
•   elektronicky na adresu soutez@cmkos.cz
•   nebo poštou na adresu ČMKOS, náměstí   

W. Churchilla 2, 130 00 Praha, s uvedením 
hesla „SOUTĚŽ“ na obálce, a to nejpozději 
do 15. března 2018.

Jméno:
Příjmení:
E-mail:
Telefon:
Odborová organizace:
Odborový svaz:
V případě zveřejňování mého příběhu nebo jeho části:
Žádám / Nežádám o nahrazení svého jména a příjmení smyšleným jménem a příjmením.
Žádám / Nežádám o nahrazení názvu zaměstnavatele, který je v příběhu zmiňován, 
obecným označením druhu zaměstnavatele (např. „strojírenský podnik“). Nehodící se škrtněte.

Podpis:

PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍ PŘÍBĚH 
SPOJENÝ S ODBORY

Svým podpisem této přihlášky prohlašuji, že jsem se seznámil s pravidly soutěže o nejlepší příběh spojený  
s odbory a s těmito souhlasím, výslovně též souhlasím se zpracováním osobních údajů uvedených v této 
přihlášce a s publikací příběhu dle pravidel soutěže o nejlepší příběh spojený s odbory.

http://www.cmkos.cz
mailto:soutez%40cmkos.cz?subject=sout%C4%9B%C5%BE%20%C4%8CMKOS
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  V polovině ledna se v ústředí OS KOVO 
sešel jeho místopředseda Tomáš Valá-
šek s předsedou Sdružení nájemníků 
ČR Milanem Tarabou, aby zhodnotili 
spolupráci obou organizací v  minu-
lém roce a podepsali dohodu o jejím 
pokračování. Za největší přínos dosa-
vadní činnosti označili možnost všech 
členů OS KOVO zdarma využívat slu-
žeb bytových právníků při řešení pro-
blémů s bydlením.

 První smlouva o spolupráci mezi  
OS KOVO a Sdružením nájemníků ČR 
(SON) byla podepsána v roce 1996, spo-
lupráce už tedy trvá 22 let. Zahrnuje 
mj. společný postup SON a odborů při 
lobbování v oblasti bytové politiky, ale 
nejdůležitější náplní je pro odboráře 
bezplatná bytová poradna. Služby práv-

níků jsou velmi drahé, třeba v Praze stojí 
hodina jejich práce dva tisíce korun. Ni-
kdo by ovšem neměl podepisovat novou 
nájemní smlouvu nebo změny v nájemní 
smlouvě stávající bez konzultace s od-
borníkem. Majitelé nemovitostí se čas-
to uchylují k různým trikům, kupříkladu 
k nájemní smlouvě na dobu určitou. Ma-
jitel při podepisování smlouvy sice může 
tvrdit, že smlouvu každý rok automatic-
ky prodlouží, ústním slibem ale není ve 
skutečnosti vázán. 
 Sdružení nájemníků ČR poskytuje by-
tové poradenství v několika podobách: 
e-mailem, telefonicky, osobně v někte-
ré z kanceláří SON ve velkých městech. 
A nejedná se pouze o rady, pro zájem-
ce též zpracovává vzory dopisů majiteli 
apod. Radit se mohou nejenom nájem-
níci, ale i družstevníci nebo vlastníci 

bytů. V poslední době se rozvíjí také po-
radenství v odborářských médiích, ať už 
jsou to eSondy (www.e-sondy.cz), papíro-
vé Sondy a v neposlední řadě právě Ko-
vák, v němž se bytová poradna objevuje 
společně s dalšími poradnami. Otázky 
lze posílat na e-mail některého z redak-
torů nebo tajemnice redakce. 

Odboráři řeší problémy s nájemními 
smlouvami a s výší nájemného
 Za rok 2017 bylo členům OS KOVO po-
skytnuto více než 700 porad e-mailovou, 
osobní, telefonickou nebo písemnou 
formou. Milan Taraba shrnuje, čeho se 
porady nejčastěji týkají: „Zaprvé jsou 
to nájemní smlouvy a výše nájemného. 
U nájemného situaci značně komplikuje 
fakt, že u nás nefunguje systém tzv. ná-
jemních zrcadel, který mají v Německu, 

Rakousku, Švýcarsku nebo ve Skandiná-
vii. Jednotlivé obce tam provedou prů-
zkum mezi nájemníky a na jeho základě 
sestaví cenovou mapu, která stanoví, 
v  jakém rozmezí se může pohybovat 
cena nájemného v dané lokalitě či ulici 
a také na základě orientace bytu. 
 U nás takové cenové mapy chybí, a po-
kud se vlastník s nájemníkem bytu na 
ceně nedohodnou, musejí se obrátit na 
soud. Praha sice cenovou mapu má, tu 
ale vypracovaly realitní kanceláře, nikoli 
radnice. Je velmi nekvalitní a vyhovuje 
především komerčnímu zájmu pronají-
matelů. I v důsledku tohoto nájemního 
zrcadla vzrostly v Praze nájmy za posled-
ní tři roky o dvouapůlnásobek! Na vině 
je samozřejmě také celkový nedostatek 
bytů, ale to je jiná kapitola. Spolu s od-
bory chceme vytvořit tlak na obce, aby 

začaly i u nás nájemní zrcadla zpracová-
vat – tím by se nejen pomohlo mnoha 
nájemníkům, ale ubylo by i  soudních 
sporů.“

Zlepšila se praxe vyúčtování záloh za 
služby
 „Dále se porady týkají služeb spoje-
ných s užíváním bytu. Zde jsme jako 
SON společně s odbory osm let usilovali 
o vydání speciálního zákona. Nakonec 
se to povedlo, zákon platí od roku 2014. 
O co jde? V naprosté většině případů se 
v nájemním domě platí zálohy za služ-
by (teplo, teplá voda, úklid společných 
prostor, osvětlení, výtah). Dříve neexis-
tovala povinnost zpracovat vyúčtování 
těchto záloh, takže majitel domu nájem-
níkům často nevracel přeplatky. Podle 
nového zákona se zálohy musí do čtyř 
měsíců po skončení zúčtovacího období 
rozúčtovat a vzniklé přeplatky nebo ne-
doplatky se potom vyrovnají. 
 A třetím nejfrekventovanějším okru-
hem otázek, které v poradnách řešíme, 
jsou problémy společenství vlastníků 
jednotek, což je nová forma sdružení, 
která u nás nemá tradici. Proto se zde 
objevuje spousta problémů. Není na-
příklad jasné, kdo v takovém společen-
ství rozhoduje o možnostech pronájmu 
bytů. Je velká škoda, že družstevnictví 
u  nás bylo po listopadu 1989 považo-
váno za jakýsi pozůstatek minulého re-
žimu a jeho rozvoji se nepřálo – byla to 
přitom 150 let stará a fungující tradice.“

Všichni členové jsou o nabídce SON 
informováni na webovém portálu
 Tomáš Valášek doplňuje další formy 
spolupráce se Sdružením nájemníků ČR: 
„V loňském roce jsme se s panem Tara-
bou domluvili, že pokud o to budou mít 
regionální pracoviště zájem, uspořádá-
me u nich přednášku o bytové proble-
matice. Byli jsme zatím na třech místech. 
Pana Tarabu také zveme na regionální 
konference a na zasedání rady a před-
sednictva OS KOVO, aby o možnostech 
spolupráce informoval funkcionáře. Ale 
za nejdůležitější považuji to, že všichni 
členové jsou o nabídce SON informováni 
na webovém portálu, kam mají přístup, 
pokud do centrální evidence členů zada-
li svou e-mailovou adresu. Tento portál 
si ale nesmíme plést s intranetem, který 
je určen pro funkcionáře OS KOVO; ti na 
něm informace o spolupráci se SON na-
jdou také.“       (jač)

Odboráři mají zdarma konzultace 
k bytové problematice

Zleva: předseda Sdružení nájemníků ČR Milan Taraba a místopředseda OS KOVO Tomáš Valášek 
po podpisu smlouvy                                                                                                                                                FOTO: jač

http://www.e-sondy.cz
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Správné znění tajenky z čísla 1: Vše nejlepší a pohodu po celý rok přeje redakce. Správně luštil a potřebné štěstí při lo-
sování měl Roman Mareš z Třeboně. Blahopřejeme! Získává výhru od vydavatelství Enigma, které připravuje naši křížovku a je 
také vydavatelem časopisu Křížovky pro každého (další čísla vycházejí 13. a 27. února). Na tajenku z tohoto čísla čekáme do 
28. února 2018 na doručovací adrese redakce nebo na e-mailu novakova.miloslava@cmkos.cz.




