
V kongresovém centru hotelu Olšanka v Praze se ve dnech 22. a 23. března konalo 11. zasedání Rady OS 
KOVO. Vedle téměř osmi desítek zástupců svazu se ho jako hosté zúčastnili také předseda ČMKOS Josef 
Středula a předseda partnerského slovenského OZ KOVO Emil Machyna.  
Rada je nejvyšším orgánem svazu v období mezi jeho sjezdy. Vedle běžné pracovní agendy, k níž patřila pravidelná zpráva 
o činnosti, kontrola plnění úkolů, zpráva o kolektivním vyjednávání KSVS v roce 2017 a harmonogram kolektivního vyjednávání 
OS KOVO pro rok 2018, návrh rozpočtu svazu či vyhodnocení solidárního konta živelních pohrom, se Rada (podobně jako před-
sednictvo, které jednalo den před ní) zabývala přípravou VII. sjezdu svazu, který se letos v červnu uskuteční v Olomouci. Disku-
tovalo se tak o průběhu připomínkování návrhu stanov, probíral se volební řád pro volbu delegátů VII. sjezdu a jejich náhradníků, 
návrhu velikosti Rady po VII. sjezdu i o průběhu připomínkovacího řízení k připravovaným změnám Stanov OS KOVO.

Jednání předsednictva a Rady OS KOVO přineslo i dojemné 
chvíle. Nastaly kvůli sdělení zmocněnce KS Plzeňského a Kar-
lovarského kraje Jindřicha Brabce, že kvůli svému věku už 
nehodlá kandidovat na tuto funkci ani na další, které dosud 
zastával v různých orgánech OS KOVO. Veterána, který za svoji 
práci na jednání předsednictva a zejména na Radě sklidil dlou-
hý děkovný potlesk, Kovák požádal o rozhovor.
Kdy jsi vstoupil do odborů?
Bylo to v roce 1965, tehdy jsem ale vstupoval do ROH. Jako 
vlastně každý nový zaměstnanec, protože to tehdy byl v pod-
statě druh povinnosti. Proto bych se raději soustředil na dobu 
po roce 1989, kdy jsem přešel do Odborového svazu KOVO.
Odmítnout vstup do ROH bylo vlastně nemožné. Znamenalo by to 
stát se černou ovcí, která bude mít problémy. I proto se zeptám, 

v čem po negativní zkušenosti v ROH spočíval 
v roce 1989 motiv zapojit se do nově vznika-
jících odborů?
Řeknu to takto. Už tehdy jsem pochopil, že 
to vše nebude tak růžové, jak jsme si v prv-
ní chvíli po zvonění klíči představovali. Uvě-
domil jsem si, že zaměstnavatelé budou 
mít stále svoje zájmy a začnou i vystrkovat 
růžky, aby je prosadili. Že tu nastane situa-
ce, kdy bude nutné, aby se někdo řadových 
zaměstnanců zastal. A kdo jiný by to měl 
být než právě odborová organizace, která 
tehdy, speciálně u  nás ve Škodovce, byla 
poměrně velmi silná. 
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Půl života pro obrodu odborů v ČR
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Na předsednictvu OS KOVO jako první Jindřichu Brabcovi 
děkoval předseda svazu Jaroslav Souček. A jménem všech mu 
pak předal i malý dar  

Účastníci 11. zasedání Rady OS KOVO během 
hlasování o prohlášení, odsuzujícím útoky 
proti právům zaměstnanců a odborů na půdě 
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
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dokončení ze str. 1

Nabídka školení
Chcete získat dovednosti v pre-
zentaci své osobnosti a v prezen-
taci vašeho kolektivu, základní 
organizace? Pokud ano, přihlas-
te se a přijeďte na kurz K 11 na 
téma Vztah veřejnosti s médii, 

který je pro vás připraven v Boskovicích ve dnech 
29. 5. – 31. 5. 2017. Prostředí Lasákova mlýna je pro 
tuto akci velmi příznivé a připravený program nene-
chá nikoho na pochybách, že si zvolil správně.
 Všechny bližší údaje naleznete na stránce č. 23 
Katalogu vzdělávání 2017. První pololetí letošního 
roku dále nabízí volná místa v následujících vzdělá-
vacích akcích:
K 9 – Bezpečnost a ochrana osobních dat – Lázně 
Slatinice – 3. 5. – 5. 5. 2017 – 6 míst,
K 13 – Mladí pro mladé – komunikační sebejistota 
– Pracov – 28. 6. – 30. 6. 2017 – 10 míst.
Pro přihlášení postačí krátké oznámení na adresu 
suran.jiri@seznam.cz. (red)

Mzdy v kovoprůmyslu v roce 2016 
V roce 2016 vzrostla průměrná mzda v kovoprůmyslu oproti předcházejícímu 
roku o 3,8 % a dosáhla hodnoty 29 984 Kč za měsíc (jde o údaje týkající se podni-
ků s více než 50 zaměstnanci). Počet zaměstnanců v kovoprůmyslu vzrostl o 3,5 % 
a činil 540 530 osob. Nejvíce zaměstnanců – 160 128 osob – pracovalo ve výrobě 
motorových vozidel.
 Nejvyšší průměrná mzda byla dosažena v sektoru výroby motorových vozidel, 
její výše činila 32 839 Kč. Celkový přehled o průměrných mzdách v kovoprůmyslu 
je k dispozici na intranetu OS KOVO. (ap)

Prošel jsi pak, protože lidé ti na základě tvé 
práce věřili, celou řadou důležitých funk-
cí. Nejen ve své „rodné“ ZO OS KOVO Ško-
da Plzeň. Byl jsi zvolen do Rady OS KOVO 
a  pak i do předsednictva svazu. Všichni, 
kdo tě znají, říkají, že jsi ta všechna léta 
odborům hodně dal a že patříš k těm, 
kdo pomohli tomu, aby u nás vznikly nové 
nezávislé odbory. I proto se ale zeptám, co 
všechna ta léta práce znamenala pro tebe?
V každém případě to byla veliká zku-
šenost. Prošel jsem řadou klíčových 
situací, které ovlivnily vývoj v odborech 
i v celé společnosti. Včetně různých 
demonstrací a podobně.  A získal jsem 
i zkušenosti z mezinárodní odborové 
práce. Jako člen předsednictva jsem se 
zúčastnil i řady akcí v zahraničí, ať už to 
bylo v Bruselu nebo v Maďarsku, Portu-
galsku nebo ve Španělsku. Každá z nich 

mně něco dala a přispěla do mozaiky, 
která ovlivnila a obohatila můj život. A to 
nejen v OS KOVO. Jsem stále předse-
dou Regionální rady ČMKOS. I tam jsem 
měl a mám do konce volebních období 
v roce 2018 možnost tyto 
zkušenosti z  největšího 
odborového svazu v ČR 
zúročit.
Jedno životní období odbo-
ráře Jindřicha Brabce teď 
končí. Co bys při této pří-
ležitosti chtěl vzkázat ková-
kům?
Aby hlavně měli pevné 
nervy, nebáli se problé-
mů, které vznikají při jed-
nání se zaměstnavatelem 
nebo někdy i s politickou 
reprezentací v kraji nebo 

v republice. Nezbývá nám totiž nic jiné-
ho než tyto problémy překonat. A tak 
vzkazuji „vydržať, vydržať, vydržať“, jak 
říkají Slováci. Máme na to. Vydržíme. 
 (fav)

Na zasedání Rady OS KOVO 
veterán Brabec sklidil dlouhý 
děkovný potlesk, snad 
všichni se po jeho posledním 
vystoupení na tomto grémiu 
snažili aspoň mu potřást rukou

Chystá se: Onemocnění zad jako nemoc z povolání
Rada vlády pro bezpečnost a ochra-
nu zdraví při práci má svou Pracov-
ní skupinu k aktualizaci seznamu 
nemocí z povolání. Tato pracovní sku-
pina připravila návrh, aby se některá 
onemocnění zad dostala do Sezna-
mu nemocí z povolání (jako nemoc 
z  povolání může být přiznána pouze 
ta, která je v něm uvedena).
 Ve vnějším připomínkovém řízení je 
nyní návrh nařízení vlády, kterým se 
mění nařízení vlády č. 290/1995 Sb., jímž 
se stanoví seznam nemocí z povolání, 
ve znění pozdějších předpisů. Z před-
mětného návrhu cituji: jde o „chronic-
ké nemoci bederní páteře s klinickým 

neurologickým morfologickým nále-
zem, odpovídajícím nejméně střednímu 
stupni závažnosti. Nemoci vznikají při 
práci, při které jsou příslušné struktury 
přetěžovány natolik, že přetěžování je 
podle současných lékařských poznatků 
příčinou nemoci.“
 Toto je dlouho očekávaný počin, aby 
alespoň některé nemoci zad mohly být 
uznány jako nemoc z povolání. Odbor-
níci lékaři tvrdí, že nastavená kritéria 
pro uznání této nemoci z povolání jsou 
natolik přísná, že se bude jednat o nové 
nemoci z povolání maximálně v desít-
kách případů ročně, spíše méně. Systém 
pro vyplácení odškodnění nově přizna-

ných nemocí z povolání to příliš nezatíží 
a ČR zase bude blíže k plné harmoniza-
ci českého seznamu nemocí z povolání 
s příslušnými dokumenty Evropské unie, 
Mezinárodní organizace práce (ILO) 
a také se přijetím tohoto návrhu dorov-
náme k úrovni ochrany zaměstnanců 
v mnoha ostatních evropských státech.  
 Další případné změny v Seznamu 
nemocí z povolání se dají připravit do 
příští aktualizace seznamu za dva roky. 
Aby tento záměr mohl být realizován, 
byl vložen do Národního akčního pro-
gramu BOZP na roky 2017–2018.
 Milan Těšínský,

specialista BOZP OS KOVO

Jsme my Češi v Evropské unii spotřebitelé až té druhé třídy? 
Skoro tři čtvrtiny Čechů mají pocit, že jako spotřebitelé jsme na tom v ČR hůře než obyvatelé v jiných evropských zemích. Vyplynulo to 
z průzkumu agentury STEM/MARK. Důvodem našeho horšího postavení je podle 81 procent oslovených horší kvalita prodávaného zboží 
a 55 procent Čechů rovněž soudí, že pro nadnárodní firmy je český trh druhořadý. Nejkritičtější jsou spotřebitelé mezi 45 až 59 lety a také 
lidé žijící v Praze. Problém rozdílné kvality především u potravin na evropském trhu se v poslední době řeší i v rámci Evropské unie. Pre-
miéři Česka, Slovenska, Maďarska a Polska na společné schůzce v březnu vyzvali Evropskou komisi, aby věnovala větší pozornost problému 
rozdílné kvality potravin v různých unijních zemích.  (red)

V Ostravě bude nová slévárna Chassix
Americká firma Chassix vybuduje v Ostravě na zelené louce slévárnu na hliníko-
vé autodíly. Jak společnost 15. 3. uvedla na své internetové prezentaci, výrobu 
zde hodlá zahájit už začátkem příštího roku. Uplatnění by v ní mělo najít až 350 
zaměstnanců. V závodě se budou odlévat hliníkové podvozky pro osobní auto-
mobily a součástky do pohonných jednotek. Podle údajů společnosti se investice 
do závodu v Ostravě vyšplhá na 50 milionů dolarů, tedy bezmála 1,3 miliardy 
korun. Nový podnik se po Francii a Španělsku stane třetí továrnou a zároveň prv-
ní slévárnou firmy Chassix v Evropě. Společnost má dosud 24 závodů v sedmi 
zemích světa, celkem v nich pracuje 4 500 zaměstnanců. (red)



Čeho si na nové kolektivní smlouvě nejvíc 
ceníte?

V. K.: Nejvíc si považuji to, 
že jsme došli k  rozumné-
mu kompromisu a dohod-
li se, že ve vyjednaném 
budeme pokračovat dále. 
Jsme prostě rádi, že se 
podařilo najít společnou 

řeč. Za dobu existence podniku to bylo 
vlastně první vyjednávání, které mělo tak 
konstruktivní průběh. Dělali jsme v pod-
statě úplně novou kolektivní smlouvu, 
bylo tam plno změn a musely se třeba 
odstraňovat i určité duplicity, aby se vše 
zjednodušilo. Bylo 12 kol jednání, každé 
zhruba po čtyřech hodinách, takže nás 
to stálo hodně času, ale byla to hlavně 
velká škola. Nový výbor něco takového 

absolvoval poprvé. I to pro nás znamená 
velký přínos, doufáme, že to zúročíme 
v dalších jednáních. 
P. R.: Dosáhli jsme nárůstu mzdy o 2,5 
procenta do hodinového tarifu. Nemu-
sí to nevypadat moc, ale dosáhli jsme 
i  toho, že u 13. a 14. platů, které od 
roku 2008 byly zafixované na 50 %, se 
podařilo prolomit bariéru a dosáhli jsme 
85 %. Takže až se v létě budou vyplácet 
13. platy, tak to v průměru tarif zvedne 
o 8,5 %. A zachovány byly i všechny dří-
vější benefity.
V. K.: Výsledek je takový, jaký je. Všichni 
prostě spokojeni nebudou, každý na to 
má jiný pohled, někomu se 2,5 % do tari-
fu může zdát dost, jinému naopak málo. 
Ale když se to vše sečte a přidá ještě to, 
že u vybraných profesí, ať jsou to seřizo-

vači, řidiči vysokozdvižných vozíků, svá-
řeči a podobně, se zvýší třída, tak je tam 
nárůst přes 9 %, což tu nikdy nebylo…
Byly i nějaké kritické situace, kdy jste měli 
chuť z jednání odejít?
V. K.: Nám nešlo o to říct, že chceme 
10 nebo 20 % a jinak že budeme stáv-
kovat. My jsme chtěli vyjednat co nejvíc 
výhod pro zaměstnance. Sami víme, 
že jsme nedosáhli úplně všechno, ale 
brali jsme to jako první krok. S tím, že 
koncem roku při vyjednávání mzdového 
předpisu budeme tlačit na další přidání 
do tarifu, na penzijní připojištění, svači-
nové místnosti, zřízení kuřáckých kout-
ků, zlepšení sociálních zařízení, aby se 
celkově zlepšila kultura na pracovišti. Na 
to, aby zaměstnavatel přispěl na různé 
akce jako MDŽ, akce pro děti atd.

Aktuálně | 27. března | KOVÁK číslo 6/2017 | 3

pokračování ze str. 1

pokračování na str. 4

 Ne ve všem panovala naprostá shoda, 
o některých projednávaných návrzích se 
tak bude jednat dále a definitivní roz-
hodnutí a doporučení pro sjezd padnou 
až na květnovém zasedání Rady. Vychá-
zet se přitom bude ze stanovisek, kte-
rá k jednotlivým dosud nevyjasněným 
bodům budou přijata na nadcházejících 
konferencích krajských sdružení. OS 
KOVO prostě opět předvedlo demokra-
cii v praxi.
 Rada se na svém 11. zasedání i proto 
samozřejmě vyjádřila k některým palči-
vým problémům současnosti. K nim pat-
ří  mj.  nadále nízká úroveň mezd v ČR, 
ohrožení sociálního dialogu v českém 
kovoprůmyslu na odvětvové úrovni, ale 
také nedůstojný průběh parlamentní 
debaty k novele zákoníku práce prová-
zený obstrukcemi pravice. Rada se zabý-
vala i možnými riziky, která jsou spojená 
s připravovaným ukončením kursového 
závazku a případnými negativními dopa-
dy, které by to mohlo mít na zaměstnan-
ce v kovoprůmyslu ČNB (na toto téma 
zde vystoupil i bývalý viceguvernér ČNB 
Pavel Kysilka). O těchto problémech ve 
svých vystoupeních hovořili také Josef 
Středula a Emil Machyna. Oba upozor-
nili na současné nebezpečné tenden-
ce, jejichž cílem je likvidovat jednotu 
odborů a omezit jejich práva, a vyzdvihli 
mimořádnou roli, která v boji proti nim 
stejně jako v kampani Konec levné práce 
připadá OS KOVO.

 Zasedání Rady potvrdilo, že 
OS KOVO si tuto svoji odpověd-
nost plně uvědomuje. Bylo na 
něm přijato prohlášení, ve kte-
rém Rada OS KOVO odsuzuje 
návrhy pravicových opozičních 
poslanců a poslanců hnutí ANO 
připravené pro druhé čtení pro-
jednávané novely zákoníku prá-
ce v Poslanecké sněmovně Par-
lamentu ČR. V dokumentu, jehož 
plné znění najdete na webových 
stránkách OS KOVO, se mj. uvádí, 
že některé chystané pozměňova-
cí návrhy jsou „vrcholem arogan-
ce vůči zaměstnancům a jejich 
zástupcům“ a „hraničí se snahou ponížit 
zaměstnance a udělat z nich pouhý 
nástroj pro vytváření zisků zaměst-
navatelů bez jakýchkoli práv vedle již 
existující hanebně levné práce českých 
zaměstnanců. Tyto návrhy jednoznačně 
směřují k české cestě nejlevnější ,roboti-
zace

,
 na evropském kontinentě.“ 

 Podstatou předkládaných návrhů 
je podle prohlášení usnadnění co nej-
rychlejšího a nejlevnějšího propouštění 
zaměstnanců a likvidace dalších odbo-
rových práv.
 Rada OS KOVO proto poslance Posla-
necké sněmovny Parlamentu ČR vyzývá, 
aby tyto návrhy nepodpořili a zachova-
li se v duchu svého poslaneckého sli-
bu, který jim ukládá vykonávat mandát 
v  zájmu všeho lidu. Ve svém prohláše-

ní také apeluje na funkcionáře a členy 
OS KOVO, aby dávali při každé možné 
příležitosti najevo svůj zásadní nesou-
hlas s takovými návrhy a aby si dobře 
zapamatovali, kteří poslanci a které 
politické strany opovrhují zaměst-
nanci a chtějí je v případě, že se dosta-
nou k moci, přetransformovat na pouhé 
poskytovatele pracovní síly bez lidské 
důstojnosti.
 OS KOVO hájí na různých úrovních 
práva zaměstnanců a staví se proti 
snahám o jejich omezení. Přináší to 
ovoce. Jak na Radě  vyplynulo z jedné 
z předložených zpráv, po letech  stag-
nace svaz v uplynulém roce navzdory 
protiodborovým tlakům i zastrašo-
vání zaznamenal nárůst své členské 
základny.  Text a foto: fav

DURA Automotive CZ, k.s., Blatná: Odbory opět zabodovaly
ZO OS KOVO při DURA Automotive CZ, k.s., Blatná působí v závodech v Blatné a ve Strakonicích. V poslední 
době si vede velmi úspěšně. Zaznamenává neobvyklý růst členské základny a také se jí v uplynulých dnech 
podařilo uzavřít pro roky 2017 a 2018 novou kolektivní smlouvu, která přináší citelné zlepšení podmínek 
pro zaměstnance. Důvod, proč jsme o rozhovor na toto téma požádali předsedu ZO Vladimíra Koníčka (dále 
V. K.) a místopředsedu Pavla Rathouského (P. R.).

Na tiskové konferenci, která se uskutečnila po zasedání Rady, se 
novináři nejvíce zajímali o zdůvodnění jejího prohlášení k parlamentní 
debatě o zákoníku práce a také o konkrétní detaily, kdo a jak 
v kovoprůmyslu ohrožuje sociální dialog na odvětvové úrovni.  
Texty vystoupení představitelů OS KOVO najdete na www.oskovo.cz
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„Jestliže pracující mají méně peněz, kte-
ré mohou utratit, trpí tím i podnikání. Je 
načase skutečná obnova. Zaměstnanci 
napříč Evropou potřebují navýšení mezd,“ 
komentovala novou studii ETUI tajemni-
ce EOK Esther Lynchová.
 V průběhu sedmi let, od roku 2009 do 
roku 2016, skutečné mzdy (regulova-
né inflací) klesly každoročně v průmě-
ru o  3,1 % v Řecku, 1 % v Chorvatsku, 
0,9 % v Maďarsku, 0,7 % v Portugalsku, 
0,6 % na Kypru, 0,4 % ve Velké Británii 
a o 0,3 % v Itálii. 
 Růst reálných mezd, jak vyplývá ze 
studie, byl v Rakousku, Belgii, České 
republice, Dánsku, Estonsku, Finsku, 
Francii, Irsku, Litvě, Lotyšsku, Lucembur-
sku, Maltě, Holandsku, Rumunsku, Slo-
vensku, Slovinsku, Španělsku a Švédsku 
v období 2009–2016 nižší než v období 
2001–2008. 
 Průměrný roční růst mezd klesl 
v  Rumunsku z 11,2 % v období mezi lety 

2001–2008 na 0,1% v období mezi lety 
2009–2016, v Litvě to bylo z 8,8 % na 1 % 
a v Lotyšsku z 10,6 % na 1,2 %. 
 Pouze ve třech zemích, a to v Němec-
ku, Polsku a Bulharsku došlo ke skuteč-
nému vzestupu mezd během let 2009 až 
2016. Ten předstihl období během let 
2001 až 2008.

 Dokonce i v roce 2016, kdy reálné 
mzdy začaly růst, v Belgii ve skutečnosti 
poklesly a v Itálii, Francii a Řecku spíše 
stagnují.

Na základě nové studie ETUI pro Kovák 
připravila Anna Stramová

Studie: ekonomické oživení v EU se mzdám vyhýbá

Na kolektivní vyjednávání jste se připra-
vovali ve spolupráci s odborníky z ústředí 
a z RP v Českých Budějovicích. Zajištěno 
tak bylo školení pod vedením odborníka 
na komunikaci a vyjednávání Ladisla-
va Nohejla. Projevilo se to nějak během 
samotného vyjednávání?
V. K.: Pan Nohejl závodním výborům 
v Blatné i ve Strakonicích pomohl připra-
vit kostru nové kolektivní smlouvy. Byl to 
pro nás prostě přínos. Nejenom samot-
né školení, ale i v průběhu vyjednávání 
jsme s ním byli v kontaktu. Něco jsme se 
prostě naučili. A víme, že získané zkuše-
nosti můžeme využít v příštích kolech.
P. R.: Protože jsme z časových důvodů 
nemohli probrat všechny možné tipy 
a rady, tak s ním máme domluveno, že 

budeme iniciovat další 
školení i  v  tomto roce. 
Máme se ještě co učit. 
Třeba to, jak lépe chápat 
ekonomické ukazatele, 
na co se ptát, na co si 
dávat pozor atd… 
Ještě loni za minulého  
předsedy jste ve Stra-
konicích a v Blatné měli 
dohromady 160 členů, 
nyní v březnu máte už 609 
členů. Čím si vysvětlujete 
tento růst zájmu o odbo-
ry? Lidem přece mnohde 

stačí, že se vezou, těží z toho, co vyjednaly 
odbory, a o členství se nezajímají. Co po-
dle vás zapůsobilo, že v DURA je to přece 
jenom jinak?

P. R.: Musíte s lidmi mlu-
vit, vysvětlovat jim, co 
odbory jsou. A co pro ně 
mohou udělat. A hlavně je 
třeba nejenom mluvit, ale 
ukazovat to v praxi. A lidé 
to opravdu začali konečně 

chápat, že odbory tu nejsou proto, aby 
od nich vybraly příspěvky. Že jim nejde 
o nějaké schůzování, ale že je to schop-
ná organizace, která za nimi stojí a je 
tu pro ně. I u nás jsme se samozřejmě 
setkali s hláškami typu „já nepůjdu do 
nějakého ROH, to je odnož komunistů” 

atd. Už je to minulost. Lidi už opravdu 
začínají chápat, že je to o něčem jiném 
a že odbory jsou pro ně užitečné. Ale 
musíte jim to stále potvrzovat. 
V. K.: Je třeba taky lidem ukázat, že jako 
jednotlivci s vedením firmy nedokážou 
vyjednat nic, ale že odbory to dokážou. 
A že čím více členů odbory mají, tím větší 
mají také možnosti něco prosadit.
Vnímání odborů zaměstnanci se změnilo. 
A co zaměstnavatel?
V. K.: Myslím, že i zde došlo k určité změ-
ně myšlení. I oni pochopili, že závodní 
výbor bere svou práci jako poslání. Že 
mu nejde o nějaké výhody, třeba kan-
celář, telefon nebo imunitu výboru, ale 
že chce hlavně dělat pro lidi a tím i pro 
firmu. Sledují naše nástěnky i faceboo-
kové stránky, vidí, že lidé jsou informo-
vaní. Berou nás už jako prostředníka 
a partnera. Ono když je člověk někde 
u mašiny, tak se třeba bojí vedoucímu 
nebo řediteli říct, co se mu nelíbí či co 
by chtěl změnit. Nám to ale řekne a my 
jsme schopni to nejen předat dále, ale 
i pomáhat při řešení.
 Co dodat závěrem? Poměry v DURA 
Automotive CZ se mění k lepšímu. Na 
13. dubna odboráři plánují svoji konfe-
renci. Pozván na ni bude i nový ředitel 
Ing. Lubomír Věneček a samozřejmě 
dostane i prostor pro sdělení svého 
pohledu na vývoj v podniku. (fav)

Zaměstnanci stále ekonomické zotavení nepociťují: podle nové studie Evropského Odborového Institutu 
(ETUI) a Evropské odborové konfederace, zveřejněné 13. března v Bruselu, jsou v sedmi členských státech 
EU mzdy nižší než před osmi lety. Výzkum také ukazuje, že v osmnácti státech EU mzdy rostou sedm let po 
krizi výrazně pomaleji než osm let před ní.

Vývoj reálných mezd v EU v letech 2001–2016. Světlezeleně průměrný růst mezd v procentech v letech 
2001–2008, tmavozeleně průměrný růst v letech 2009–2016

Společné foto účastníků školení, které odborářům velmi pomohlo. Zcela vpravo 
na snímku místopředseda ZO Jan Bláhovec, který se při vyjednávání zhostil role 
mluvčího týmu a počínal si při tom podle ostatních skutečně na jedničku
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Vy se ptáte, naše specialistka odpovídá
Finanční okénko | Jindřiška Plesníková, specialistka úseku odborové politiky OS KOVO

PRODEJNÍ AUTOMATY A ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB
Naše organizace provozuje několik prodejních a nápojových automatů, které jsou umístěny v prosto-
rách zaměstnavatele s jeho souhlasem. Jedná se o zlepšení pracovních podmínek pro zaměstnance. 
Podléhají tyto nápojové automaty elektronické evidenci tržeb?   I. S., Praha

pokračování na str. 6 

Tržby z prodeje zboží 
prostřednictvím růz- 
ných prodejních au-
tomatů, které nejsou 

připojeny k síti a nejsou vybaveny tis-
kárnou, nepodléhají elektronické evi-
denci tržeb. Je to specifický způsob 
podnikání, kde i z důvodů technických 
možností je toto v zákoně vylouče-
no z elektronické evidence tržeb, a  to 
podle § 12 odst. 3 písm. j) zákona 
č. 112/2015 Sb., o evidenci tržeb.

§ 12 
Tržby vyloučené z evidence tržeb
(1) Evidovanou tržbou nejsou tržby
  a) státu,
  b) územního samosprávného celku,
  c) příspěvkové organizace,
  d) České národní banky,
  e) držitele poštovní licence.
(2) Evidovanou tržbou nejsou také tržby
  a) banky, včetně zahraniční banky,
  b) spořitelního a úvěrního družstva,

  c) pojišťovny a zajišťovny,
  d) investiční společnosti a investičního 

fondu,
  e) obchodníka s cennými papíry,
  f) centrálního depozitáře,
  g) penzijní společnosti,
  h) penzijního fondu,
  i) z podnikání v energetických odvětvích 

na základě licence udělené podle ener-
getického zákona,

  j) z podnikání na základě povolení kraj-
ského úřadu podle zákona o vodovo-
dech a kanalizacích.

(3) Evidovanou tržbou nejsou také tržby
  a) uskutečněné do přidělení daňového 

identifikačního čísla a během 10 dní 
následujících po jeho přidělení,

  b) z poštovních služeb a zboží a služeb 
poskytovaných v přímé souvislosti s nimi,

  c) ze vztahu souvisejícího s pracovně-
právním nebo obdobným vztahem,

  d) ze stravování a ubytování žákům a stu-
dentům poskytovaného školou, vysokou 
školou nebo školským zařízením,

  e) z jízdného nebo související platby hra-
zených v dopravních prostředcích při 
pravidelné hromadné přepravě osob,

  f) na palubě letadel,
  g) z osobní železniční přepravy,
  h) z drobné vedlejší podnikatelské čin-

nosti veřejně prospěšných poplatníků,
  i) z prodeje zboží či služeb prostřed-

nictvím prodejního automatu,
  j) z provozování veřejných toalet.
(4) Evidovanou tržbou nejsou také tržby, 
jejichž evidování běžným způsobem by 
znemožnilo nebo zásadně ztížilo plynu-
lý a hospodárný 
výkon činnosti, ze 
které tato tržba 
plyne, pokud tuto 
překážku nelze 
odstranit evido-
váním tržeb ve 
zjednodušeném 
režimu. Tyto tržby 
stanoví nařízením 
vláda.

VYŠŠÍ SLEVY NA VYŽIVOVANÉ DĚTI
Na začátku roku bylo řečeno, že od dubna letošního roku budeme moci uplatnit vyšší slevy na vyživované děti. Naše 
mzdová účetní tvrdí, že to tak není a zatím o tom nic neví. J. V., Most

Vaše mzdová účetní má bohužel prav-
du, i když ne zcela. Zákon, který měl být 
původně účinný od 1. 1. 2017 a následně 

poslán do Senátu ČR s novou účinností 
1. 4. 2017, byl Senátem ČR vrácen zpět 
k projednání s pozměňovacím návrhem, 

který se ale nevztahuje k uvedeným sle-
vám na vyživované děti. Nově je předpo-
kládaná účinnost 1. 7. 2017.

Kde dostanu příspěvek na péči?
Sociální zabezpečení | Ing. Marcela Hříbalová, úsek odborové politiky OS KOVO

Paní ředitelka domova 
měla zřejmě na mys-
li příspěvek na péči 

podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociál-

ních službách. Klient domova důchodců, 
který má přiznán tento příspěvek, ho 
odevzdává domovu jako úhradu za péči, 
která je mu poskytována. Kromě toho 

klient hradí domovu větší část svého 
starobního nebo invalidního důchodu. 
Výše příspěvku se určuje podle stupně 
závislosti osoby.

Můj devadesátiletý otec si požádal o umístění do domova důchodců. Zdravotně je na tom již velmi 
špatně, momentálně je v nemocnici. Ředitelka domova důchodců nám doporučila požádat si o sociální 
příspěvek. Kde se o tento příspěvek žádá? Aleš J., Pardubice
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dokončení ze str. 5

 Krajská pobočka úřadu práce provádí 
pro účely posuzování stupně závislosti 
sociální šetření, při kterém se zjišťuje 
schopnost samostatného života oso-
by v přirozeném sociálním prostředí. 
Sociální šetření podle věty první provádí 
příslušná krajská pobočka úřadu práce 
také v průběhu hospitalizace osoby 
ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče, 
jestliže je této osobě poskytována u jed-

noho nebo postupně u více poskytova-
telů zdravotních služeb následná nebo 
dlouhodobá lůžková péče pro tutéž 
nemoc nebo úraz trvající nepřetržitě 
déle než 60 dnů; sociální šetření pro-
vádí sociální pracovník. O provedeném 
sociálním šetření vyhotovuje sociální 
pracovník písemný záznam, který na 
požádání předkládá posuzované osobě.
 Krajská pobočka úřadu práce zašle 

příslušné okresní správě sociálního 
zabezpečení žádost o posouzení stupně 
závislosti osoby. Součástí této žádosti 
je písemný záznam o sociálním šetře-
ní a kopie žádosti osoby o příspěvek. 
Při posuzování stupně závislosti osoby 
vychází okresní správa sociálního zabez-
pečení (posudkový lékař) ze zdravotní-
ho stavu osoby doloženého nálezem 
vydaným lékařem, z výsledku sociálního 
šetření a zjištění potřeb osoby, popří-
padě z výsledků funkčních vyšetření 
a  z  výsledku vlastního vyšetření posu-
zujícího lékaře. Okresní správa sociální-
ho zabezpečení zašle příslušné krajské 
pobočce úřadu práce stejnopis posudku 
s uvedením základních životních potřeb, 
které osoba není schopna zvládat. Toto 
posouzení je součástí Rozhodnutí 
o přiznání či zamítnutí příspěvku, kte-
ré obdrží žadatel.

Výše příspěvku pro osoby starší 18 let činí za kalendářní měsíc

880 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost),

4 400 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost),

8 800 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost),

13 200 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost).

Osobní ochranné pracovní pomůcky
Na slovíčko s bezpečákem | Stanislav Šmíd, specialista BOZP RP OS KOVO Ostrava

Vzhledem k tomu, že 
na podobné dotazy 
odpovídám poměrně 
často, mohu rovnou 
říci, že postup vaše-

ho zaměstnavatele je zcela nevhodný. 
Bohužel ne všichni zaměstnavatelé zna-
jí zcela své povinnosti nebo přidělují 
OOPP bez dalších souvislostí, hlavně ať 
je jich co nejmíň a jsou co nejlevnější.
 Povinnost přidělit OOPP stanovuje 
zaměstnavateli zákon č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce. Již v § 101 odst. 1 je sta-
noveno: Zaměstnavatel je povinen zajis-
tit bezpečnost a ochranu zdraví zaměst-
nanců při práci s ohledem na rizika 
možného ohrožení jejich života a zdraví, 
která se týkají výkonu práce.
 Dále v § 102 odst. 1 je stanoveno: 
Zaměstnavatel je povinen vytvářet bez-
pečné a zdraví neohrožující pracovní 
prostředí a pracovní podmínky vhodnou 
organizací bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci a přijímáním opatření k před-
cházení rizikům.
 Už tyto odstavce zcela jasně říkají, 
že zaměstnavatel se musí plně starat 
o  bezpečnost práce a vytvořit bez-
pečné pracovní podmínky. Přidělová-
ní osobních ochranných pracovních 
pomůcek vychází z dokumentu vyhle-

dání a posouzení rizik. V rámci přijíma-
ní opatření ke snížení nebo odstranění 
rizika stanovuje na prvním místě opat-
ření technické (kolektivní), které chrání 
všechny zaměstnance bez rozdílu jejich 
pracovních úkolů. Následně se stano-
vuje opatření organizační, to 
znamená požadavky na zdra-
votní a odbornou způsobilost 
a pracovní postupy (organiza-
ce práce). Pokud nestačí tato 
opatření, pak řeší individuální 
ochranu zaměstnance přidě-
lováním OOPP. Tato povin-
nost je definována v § 104 
odst. 1 a 2 zákoníku práce. 
Další bližší požadavky na při-
dělování OOPP je možno najít 
v prováděcím předpise – naří-
zení vlády č. 495/2001 Sb.
 V uvedeném nařízení vlády je pak také 
stanoveno, že přidělené OOPP musí být 
účinné proti konkrétním rizikům a jejich 
používání nesmí představovat další 
riziko. Dále je zde uvedeno, že pokud 
zaměstnanec používá více OOPP proti 
většímu počtu rizik, musí být tyto pro-
středky vzájemně slučitelné.
 Zaměstnanec musí být prokazatel-
ně seznámen s návody na používání 
a údržbu přidělených OOPP. Zvláštní 

kapitolou je následná údržba, zejména 
praní ochranných pracovních oděvů. 
Pokud se jedná o běžný pracovní oděv, 
může zaměstnavatel přidělovat prací 
prostředky nebo finanční plnění. V pří-
padě, že pracovní oděv plní specifickou 

ochrannou funkci, musí údrž-
bu zajistit zaměstnavatel. Je 
nutno si uvědomit, že, napří-
klad v případě ohnivzdorné 
impregnace stanovuje čet-
nost a způsob praní výrob-
ce a po stanoveném cyklu 
praní musí být provedena 
odborně obnova impregnace 
oděvu. Pro tyto účely uzaví-
rá zaměstnavatel smlouvu 
s  certifikovanou firmou, kte-
rá následně praní, čištění 

a impregnování odborně provádí a vede 
také evidenci o jednotlivých oděvech, 
o počtu praní a obnově impregnace.
 V rámci posuzování rizik a stanovo-
vání následných opatření je nutno mít 
na paměti, že sem nepatří jen pracovní 
oděv, rukavice, brýle, obuv a přilba, ale 
že sem patří i pláště do deště, gumáky 
(vlhké pracovní prostředí), zimní kabáty, 
teplé rukavice, zimní pracovní obuv (stu-
dené pracovní prostředí), rovněž také 
práce s chemickými látkami a směsmi, 

Zaměstnavatel nám přiděluje pouze základní osobní ochranné pracovní pomůcky, ostatní ať si prý 
koupíme sami. Někdy se přidělené OOPP nedají použít společně. Na naše připomínky reaguje slovy: 
„Tak si kupte jiné.“ Je postup zaměstnavatele správný? Na co vše máme nárok? J. T., Ostrava
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práce ve výbušném prostředí, v elektric-
kých rozvodnách atd.
 Pro každé riziko je nutno vybrat takové 
OOPP, které pracovníkům zajistí ochra-
nu nejen proti znečištění, ale i před kon-
krétními riziky. Takže mohu mít pracovní 
obuv, která bude oleji vzdorná, s profi-
lovanou podrážkou, která snižuje riziko 
uklouznutí, je bez kousku kovu, tudíž 
vhodná i do rozvodny elektro, a je anti-
statická, takže ji lze použít v prostředí 
s nebezpečím výbuchu. Pokud je použí-
vána na stavbě, může mít i planžetu pro-
ti propíchnutí a tužinku na ochranu proti 
pádu předmětů na nohu.
 Co se týká vašeho dotazu na pořizo-
vání OOPP, tak v zákoníku práce § 101 
odst. 6 je jasně stanoveno: Náklady 
spojené se zajišťováním bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci je povinen hra-
dit zaměstnavatel; tyto náklady nesmějí 
být přenášeny přímo ani nepřímo na 
zaměstnance.
 Z toho vyplývá, že OOPP nakupuje 
a pak bezúplatně přiděluje zaměstnava-
tel. Není přípustné, aby novému zaměst-

nanci předal seznam 
OOPP, které si má 
dotyčný při nástupu 
do zaměstnání zakou-
pit, a následně mu 
tyto výdaje proplatil. 
Nebo dal zaměst-
nanci seznam OOPP 
a  peníze s tím, že mu 
zaměstnanec posléze 
nákup vyúčtuje. Výjim-
ky jsou pouze v přípa-
dech nadměrné veli-
kosti chodidla nebo 
specifické ortopedické 
úpravy obuvi, popř. 
v nadměrné velikosti 
pracovního oděvu. Zaměstnanec si je 
nechá zhotovit, upravit a pak předloží 
zaměstnavateli účet k proplacení. 
 Zaměstnanec je povinen přiděle-
né OOPP používat v souladu s pokyny 
zaměstnavatele a řádně se o ně starat, 
podle návodu výrobce. V dnešní době 
již mnozí zaměstnavatelé nepřidělu-
jí jen pracovní oděv, ale i trička nebo 

košile, které mají většinou logo spo-
lečnosti. Tento přístup je rozumnější, 
neboť si zaměstnanec často přinese 
košile a trika vlastní, ale pro některou 
práci naprosto nevhodné. S ohledem 
na běžná a častá rizika je dobré mít 
nejen pracovní oděv bavlněný, ale i tri-
ko či košili bavlněnou, bez umělohmot-
ných přísad.

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

Zjištění adresy ztracených příbuzných
Právní poradna | Mgr. Petra Behancová, RP OS KOVO Brno

Vaši situaci se můžete 
pokusit řešit napří-
klad s využitím záko-
na č. 133/2000 Sb., 
o evidenci obyvatel, 

konkrétně jeho § 8b, který je v zákoně 
obsažen poměrně krátkou dobu. Ne-
ochotou úřadů, které ještě před něko-
lika lety odmítaly pomoci lidem hledat 
jejich příbuzné či ztracené přátele, se po 
mnoha obdržených stížnostech zabýval 
i veřejný ochránce práv a důsledkem 
jeho několikaletého úsilí pak byla zmí-
něná novelizace uvedeného právního 
předpisu. 
 Od 1. července 2010 jsou tedy úřady 
povinny přijímat písemné žádosti obča-
nů starších 15 let o zprostředkování 
kontaktu s jiným občanem.

Jaký bude konkrétní postup?
1. Podání žádosti
Základním předpokladem je, že na obou 
stranách – žadatele i kontaktované oso-
by – se jedná o občany České republi-
ky. Písemnou žádost můžete podat na 
matričním úřadu, obecním úřadu obce 

s  rozšířenou působností, krajském úřa-
du nebo ministerstvu vnitra a prostřed-
nictvím kontaktního místa veřejné sprá-
vy. Musí být opatřena úředně ověřeným 
podpisem, který se nevyžaduje, dostaví-
te-li se na úřad osobně, prokážete svoji 
totožnost a dokument podepíšete na 
místě. Příslušný formulář je k dispozici  
na stránkách ministerstva, www.mvcr.cz, 
v sekci služby pro veřejnost/formulá-
ře/evidence obyvatel. Uveďte pokud 
možno co nejvíce údajů, podle kterých 
by bylo možné kontaktovanou osobu 
identifikovat – jméno, popřípadě jména, 
příjmení, rodné příjmení, datum a místo 
narození, místo jejího posledního vám 
známého trvalého pobytu.

2. Kolik to bude stát?
Poměrně vysoký správní poplatek ve 
výši 500 Kč se platí nikoli za poskytnu-
tí požadovaného údaje, ale za vlastní 
podání žádosti. Je třeba počítat s tím, že 
vám nebude vrácen ani v případě, kdy 
ke zprostředkování kontaktu nakonec 
nedojde. 
 Uplatníte-li elektronické podání se 

zaručeným elektronickým podpisem, 
nebo se na úřad obrátíte prostřednic-
tvím datové schránky, bude vás každá 
započatá stránka žádosti stát 50 Kč.  
 Šetření pak provede ministerstvo 
vnitra v základním registru obyvatel 
a v informačním systému. Pokud dotyč-
ného člověka najde, zašle mu informaci 
obsahující údaje o vás, včetně důvodu 
pro zprostředkování kontaktu, pokud 
jej v žádosti uvedete. Záleží však pouze 
na rozhodnutí kontaktovaného, zda se 
s vámi bude chtít spojit, neboť minister-
stvo vám jeho adresu neposkytne.
 Nelze také vyloučit situaci, že se hle-
danému nepodaří informaci doručit. 
Potíže může způsobit i stále vzrůstající 
počet občanů evidovaných k trvalému 
pobytu na adrese obecního úřadu (ohla-
šovna), kteří si zde poštu nevyzvedávají.  
 Ministerstvo vám sdělí i zjištění, že hle-
daná osoba již není naživu, popřípadě 
byla rozhodnutím soudu prohlášena za 
nezvěstnou nebo za mrtvou. Bližší úda-
je o datu a místu úmrtí se však dozvíte 
pouze v případě, že jste vůči ní osobou 
blízkou.

Potřebuji vyjasnit majetkové vztahy v rodině, ale nemám kontakt na své příbuzné. Je možné nějak 
zjistit jejich adresu, jestliže znám jméno a datum narození? J. H., Boskovice

Náklady na potřebné osobní ochranné pracovní prostředky 
je povinen hradit zaměstnavatel. Zaměstnanec je musí 
používat v souladu s jeho pokyny a řádně o ně pečovat
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Vymáhání dluhu z prodeje
Práva spotřebitele | JUDr. Zdeňka Vejvalková, specialistka na spotřebitelské právo

V tomto případě nejprve musíte vaší 
kamarádce, dále též dlužnici, zaslat na 
adresu trvalého bydliště výzvu k úhra-
dě dluhu. Můžete ji nazvat předžalob-
ní výzva, neboť právě v tomto smyslu 
má velký význam její zaslání. Je třeba 
ji učinit před podáním žaloby na soud. 
Ve vašem případě jste při prodeji své 
věci, kuchyňského robotu, postupova-
la správně, tj. učinila jste tak na zákla-
dě písemné smlouvy. Tím se vám bude 
lépe vaše právo na zaplacení ceny zboží 
uplatňovat. Svědek zde být nemusel, ale 
v každém případě nejde o závadu, prá-
vě naopak. V případě, že by dlužnice na 
výzvu nereagovala, je třeba učinit další 
kroky, tj. předat věc soudu s návrhem na 
vydání platebního rozkazu nebo podá-
ním žaloby.

Jak výzvu zaslat?
Výzvu zašlete doporučeně, do vlastních 
rukou a s dodejkou – tu po návratu 
pečlivě uschovejte, poslouží vám jako 
důkaz, že jste dlužnici urgovala ještě 
před podáním návrhu soudu. V přípa-
dě, že by si dlužnice poštovní zásilku 
nepřevzala, platí fikce doručení. Co to 
znamená? Pokud dlužnici pracovník 
pošty nezastihne, nechá jí ve schrán-
ce oznámení s informací, kdy a kde si 
může zásilku vyzvednout. Na oznámení 
je současně uvedeno  poučení o násled-
cích nepřevzetí nebo odmítnutí převze-
tí zásilky. Po marném uplynutí lhůty je 
zásilka považována za doručenou. Čte-
nář si může položit otázku: „Ale co když 
je člověk na dovolené nebo v nemocnici? 
Pak si nemůže zásilku skutečně převzít!“ 

I pro tento případ máme řešení. Adre-
sát se může domáhat určení neplatnosti 
doručení. Musí tak učinit nejpozději pat-
náct dnů ode dne, kdy důvod nevyzved-
nutí pominul, nejpozději však do jedno-
ho roku ode dne, kdy nastala takzvaná 
fikce doručení. Tento problém může 
nastat u zásilek správních orgánů, sou-
du apod. 

Jak má taková výzva vypadat?
Můžete ji napsat dle tohoto vzoru. Je 
však nutné vzor přizpůsobit konkrétním 
podmínkám daného případu. Lze ho 
použít i v obdobných případech.

Dostala jsem se do problémů, protože jsem chtěla vyhovět své známé. Prodala jsem jí totiž kuchyňský 
robot za 5 000 Kč, protože se mi k narozeninám sešly dva stejné dárky. Prodala jsem jí ho s výraznou 
slevou, ale i tak mě umluvila, že mi tuto částku zaplatí do tří měsíců. Při předání robotu mi dala 
400 Kč, od té doby vůbec nic. Je to již půl roku a dosud mi nezaplatila nic víc. Takže mi dluží 4 600 Kč. 
A ve smlouvě domluvené částky z prodlení, která činí 11 %. Přišla jsem nejen o peníze, ale i o kamarád-
ku. Zapírá se a nebere mi ani telefony. Prosím, jak mám v tomto případě postupovat. Není to pro mne 
málo peněz. Mám o prodeji sepsanou smlouvu potvrzenou svědkem a ověřenou notářem, protože 
jsem četla článek o tom, jak taková transakce má proběhnout a co je třeba před tím udělat.
 H. N., Břeclav

Předžalobní výzva k uhrazení dluhu 

Vážená paní Nováčková, 

touto výzvou Vás upozorňuji na skutečnost, že jste mi dosud neuhradila dlužnou částku ve výši 4 600 Kč ani její příslušenství. 
Tento svůj nárok uplatňuji na základě písemné smlouvy, kterou jsem s Vámi uzavřela dne XX. července 2016. Dluh měl být 
uhrazen do XX. října 2016, jak vyplývá ze smlouvy. 

Bohužel jsem od Vás zatím neobdržela ani částečné plnění závazků, ani vysvětlení, proč dluh dosud nebyl splacen. Naopak 
se vyhýbáte komunikaci se mnou, a to jak telefonické, tak osobní (uvést konkrétní data, kdy jste se pokoušela o telefonické 
kontakty, i data svých návštěv v místě bydliště dlužnice).

Vyzývám Vás proto, abyste částku v plné výši uhradila nejpozději do 7 dnů ode dne doručení této výzvy, a to na číslo účtu  
XX XXXX/0X00 nebo složenkou či v hotovosti k mým rukám na adrese, kterou uvádím. 

Zároveň Vás musím upozornit, že pokud v této výzvě uvedené lhůtě dluh neuhradíte, obrátím se se svým nárokem na soud 
a své právo budu vymáhat jeho prostřednictvím včetně úroků z prodlení.

S pozdravem                                                  váš podpis

Břeclav dne XX. března 2017 

Vaše jméno a příjmení
Bydliště: ulice č. p., 
PSČ obec, v níž máte trvalé bydliště
(případně uveďte svoji doručovací adresu)

Kopii výzvy i doručenku pečlivě uschovejte a kopii přiložte k případnému návrhu na soud. V tomto případě doporučuji 
kontaktovat advokáta.
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Po více než roce 
zdravíme čtenáře 
Kováku opět z Kraje 
Vysočina a z Regio-
nálního pracoviště 
Jihlava. To, že naši 
kováci z krajského 
sdružení zastupují 
u 64 zaměstnava-
telů kolem 26  tisíc 

zaměstnanců nejen z Kraje Vysočina, 
ale i ze Znojemska (JM) a Dačic (JČ), pra-
videlný a pozorný čtenář již ví. Naše 
nejmladší ZO založená ve firmě Dräger 
Medical – přední světové společnosti 
v oboru zdravotnických a bezpečnost-
ních technologií – rozšiřuje geograficky 
metodickou působnost RP Jihlava i na 
centrálu firmy v Čestlicích u Prahy (StČ) 
i na výrobní závod v Poličce (Pardubický 
kraj). Je potěšitelné, že v obou lokalitách 
proběhly v minulém týdnu první výroční 
členské schůze a že čeští zaměstnanci 
(s téměř absolutní organizovaností v OS 
KOVO) postupně aktivně vstupují i do 
struktur EZR skupiny Dräger.
 Nechme na úvod „okénka“ ještě hovo-
řit čísla. Z aktuálních výkazů ZO za 
rok 2016 lze vyčíst, že i v současné 
nelehké době naše krajské sdružení 
jako celek členy neztrácí, ba naopak. 
Oproti loňskému roku sice ubylo v abso-
lutních číslech devět členů (nyní „jen“ 
8  146), ale v celkové struktuře přibylo 
(v 56 ZO a 2 seskupeních) 122 aktivních 
členů dle § 12 čl. 2 stanov (nyní 6 513). 
Na celkovém náboru 675 nových kováků 
se nejvíce podílí „restart“ ZO OS KOVO 
Automotive Lighting Jihlava se 412 no-
vými členy. Průměrná odborová orga-
nizovanost se nám meziročně zvýšila 
o 4,5 %. 
 Ale ani v porovnání dalších aktuál-
ních dat si Vysočina nevede zle. Dle 
ČSÚ zaznamenala nejvýraznější růst 
průměrné mzdy v ČR (o 4,9 %). Prů-
měrná mzda dle odevzdaných výkazů 
o mzdách se meziročně zvedla o 4,5 % 
na 29 569 Kč. Přestože vlivem pokraču-
jící konjunktury stále klesá míra neza-
městnanosti (Kraj Vysočina koncem 
roku 2016 = 5,2 %; min. okres Pelhři-
mov = 3,3 %; max. okres Třebíč = 6,8 %) 
a současně roste počet volných míst 
(meziročně až o 50 %), u všech volných 
pozic se projevuje výrazný nedostatek 
vhodných uchazečů, a to jak u specialis-
tů, tak i v dělnických a pomocných pro-

fesích. S tím ale souvisí výrazné 
problémy, se kterými se u  nás 
aktuálně potýkají některé loka-
lity (Havlíčkobrodsko, Humpo-
lecko) i  ZO. Nedostatek pra-
covníků řeší firmy zvýšeným 
využíváním agenturní práce. 
Činí tak cca pětina zaměstnava-
telů, u kterých působíme a kteří 
aktuálně využívají 1 785 agen-
turníků. To představuje sice 
„pouhých“ cca 7 % z celkového 
počtu zaměstnanců, ale u  tří 
„našich“ zaměstnavatelů podíl 
agenturních pracovníků přesa-
huje 30  %. Bohužel není výjim-
kou, že pokud tito pracovníci 
zároveň pocházejí z odlišných 
kulturních oblastí (Rumunsko, 
Bulharsko, Mongolsko), přiná-
ší to na jejich pracoviště i do 
lokalit jejich pobytu značné pro-
blémy – jazykové, sociální, ale 
třeba i zdravotní (např. TBC…) 
a  hygienické (evropské toale-
ty)… Výběr článků z regionálních 
i celostátních médií (např. titul-
ky typu „Strach z cizinců přiměl 
obyvatele Havlíčkova Brodu 
sepsat petici proti ubytovnám, zájem 
byl rekordní – 900 občanů“; „Diskotéce 
došla trpělivost s útoky, desítky Rumunů 
už dovnitř nepustí“; „Obavy z  Balkánců 
donutily Brod najmout asistenty preven-
ce kriminality“; „Občané vystoupili pro-
ti levným cizincům“; „ Brod chce posílit 
městskou policii“; „Chodí po obchodě 
s cigárem, jazyk neumí, jsou arogantní“; 
„Agenturní zaměstnanci dluží brodské 
nemocnici za ošetření“…) najdete na 
webu OS KOVO v aktualitách z našeho 
regionu. Pro nás stěžejnější je, že např. 
kováci z FUTABA Czech Havlíčkův Brod 
(kde podíl agenturních zaměstnanců 
dosahuje 40 %!!!) dlouhodobě sdělovali 
vedení firmy své podezření na porušo-
vání platné pracovněprávní legislativy 
(např. § 309 ZP – nezajištění srovnatelné 
mzdy a § 93 ZP – rozsah práce přesčas) 
u spolupracujících agentur. Tato pode-
zření výbor adresoval i  příslušnému 
oblastnímu inspektorátu práce, který je 
posléze prokázal. Výbor současně žádal 
o větší podporu vedení našeho odboro-
vého svazu. Věci se ujal místopředseda 
Libor Dvořák, který firmu opakovaně 
ve dnech 16.  1. a  8.  2. (a  s  plánem na 
30. 3.) navštívil a při jednáních s japon-

ským prezidentem navázal na předchozí 
osobní jednání předsedy OS KOVO Jaro-
slava Součka s  vrcholným japonským 
managementem v minulosti. 
 Z aktuálních akcí RP Jihlava uveď-
me např. operativní rozšíření katalo-
gu regionálně vzdělávacích akcí. Jako 
reakci na novou povinnost základních 
organizací vůči rejstříkovému soudu jsme 
aktuálně zorganizovali seminář Účetnic-
tví ZO, včetně nové zákonné povinnosti 
zveřejňování závěrek, který lektoroval 
bývalý hospodář MP Jihlava a současný 
hlavní ekonom kolega Petr Vaňkát. To, že 
šlo o krok správným směrem, potvrdila 
vysoká účast 48 přítomných zájemců. 
 Pozitivní zprávou z regionu je infor-
mace, že koncem února skončilo insol-
venční řízení ve firmě MOTORPAL Jihlava 
(tradiční výrobce zařízení pro vznětové 
motory s 1 250 zaměstnanci), v němž se 
nacházela kvůli zadlužení od loňského 
ledna. 
 Závěrem dodejme, že nejvýznam-
nější akce krajského sdružení OS 
KOVO Kraje Vysočina – krajská kon-
ference – se uskuteční v pondělí 
10. dubna 2017 v Domě kultury odbo-
rů (DKO) Jihlava.

Co se děje u kováků na Vysočině
Okénko do regionu | Bc. Lubomír Jan Muzikář, PgDip, vedoucí RP pro Kraj Vysočina

Regionální pracoviště Odborového svazu KOVO pro Kraj 
Vysočina najdete na adrese Tolstého 2, 586 01 Jihlava
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přijme
do pracovního poměru zaměstnance na pozici
specialista IT (správa webu, užitná grafika, 
databázové prostředí)

Bližší informace na tel. čísle: 602 284 234 – Tomáš Valášek, místopředseda OS KOVO, 
nebo e-mail: valasek.tomas@cmkos.cz. 

Vybraní uchazeči budou pozváni k dalšímu jednání. Se všemi poskytnutými osobními údaji bude 
nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn 
a doplňků.

Odborový svaz KOVO 
se sídlem v Praze 3, 
nám. W. Churchilla 2

Náplň práce:
  správa a plnění databázového prostředí
  tvorba a správa webových stránek
  znalost redakčních systémů, HTML
  zpracování textů, tabulek, grafů, audio, foto a video 

souborů pro web
  vektorová a bitmapová grafika pro úpravu a tvorbu 

grafických prvků webu
  tvorba propagačních a informativních materiálů 

(plakáty, letáky, poutače, jmenovky apod.)
  tvorba prezentací pro elektronickou publikaci 

(prezentační TV, velkoplošná projekce, DVD)
  grafické doplňky dárkových a propagačních 

předmětů

Předpoklady:
  praktická znalost programů pro tvorbu a správu 

webu
  znalost programového prostředí Visual FoxPro 8 

výhodou
  praktická znalost programů pro tvorbu 

počítačové grafiky
  dovednosti v oblasti užitné grafiky, výtvarné 

i praktické dovednosti
  gramatické znalosti, schopnost psaní textů, 

stylistika a úpravy textů
  obecné znalosti v oblasti IT (SW i HW) s výhledem 

dalšího rozšiřování
  znalost cizích jazyků vítána
  vzdělání min. ÚSO s maturitou

Ostatní
  tvorba pokročilejších aplikací v rámci MS Office 
  internetové dovednosti – vyhledávání informací
  využívání sociálních sítí
  servisní a metodická činnost v oblasti IT (vybrané 

oblasti)
  vybrané činnosti v oblasti interního informačního 

systému (elektronická pošta, zpracování 
vybraných dat)

  Nástup možný ihned.

Nabízíme:
  základní mzda 35 000 Kč a bonusy vyplývající 

z kolektivní smlouvy
  5 týdnů dovolené 
  pracoviště v centru Prahy
  možnost odborného růstu

Písemné přihlášky se stručným životopisem, 
přehledem dosavadní praxe a kopiemi dokladů 
o dosaženém vzdělání zašlete na adresu: 
Odborový svaz KOVO, nám. W. Churchilla 2, 
130 00 Praha 3 nejpozději do 7. 4. 2017. 
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ZO OS KOVO Meva a.s. nabízí během sezony (květen–říjen) 
možnost ubytování v čarokrásném Českém Švýcarsku. 
Jedná se o rekreační chatu Říp v Jetřichovicích u Děčína. 
Nabízíme volné pokoje, cena 260 Kč/1 osoba/noc

Jaké pokoje jsou k dispozici:
  dvoulůžkový pokoj: 2x
  třílůžkový pokoj: 1x
  čtyřlůžkový pokoj: 2x
  čtyřlůžkový pokoj (palanda, 2 samostatná lůžka)
  pětilůžkový pokoj: 2x

4 velké pokoje  jsou vybaveny vlastním WC a koupelnou, ostat-
ní mají vždy 2 pokoje společné WC a koupelnu.
Do velkých pokojů je možné přidat postýlku pro malé dítě do 
3 let.

Dále je zde plně zařízena společná kuchyň, kde si mohou 
rekreanti vařit. Každý pokoj v ní má k dispozici vlastní vybave-
nou skříňku, ledničku. K dispozici je mikrovlnná trouba a varné 
konvice. 

Součástí chaty je i velká jídel-
na, společenská místnost s TV. 
Všechny prostory jsou vytápěny 
aku kamny. V chatě je WIFI.
Přímo u chaty je možnost par-
kování, zastřešená pergola, 
dětské pískoviště, houpačka 
pro děti a dospělé, otevřené 

ohniště, gril na dřevěné uhlí 
(možné u správce zapůjčit), 
pingpongový stůl, prostor 
pro míčové hry, uzamykatel-
ný prostor pro kola.

Koupání:
  přírodní koupaliště 1 km 
  bazén 25 m a brouzdaliště 
u hotelu Belevue asi 500 m 
od chaty

Okolí je vhodné pro turisti-
ku, horolezectví (pískovcové 
skály), cyklistiku a odpočinek 
v přírodě. Navštěvovanými 
místy v okolí jsou např. Marii-
na vyhlídka, Rudolfův kámen, 
Pavlínino údolí, bývalý skalní hrad, Růžová hora, Dolský mlýn 
(filmové pohádky) či symbol celé oblasti Pravčická brána.

Kontakt: Irena Bartošová, tel.: 416 823 388, 
e-mail: bartosova.irena@meva.eu
web: www.chata-rip.cz

Pozn. redakce: Pokud máte také k dispozici volné rekreač-
ní kapacity, nabídněte je ostatním prostřednictvím Kováka. 
Nabídka bude zveřejněna zcela zdarma.

Nabízejí svoji rekreační chatu i ostatním

Vyhrajte zájezd do tropů u Berlína
V Brandau, asi 60 km jihovýchodně 
od Berlína, můžete navštívit velkolepý 
aquapark Tropical Islands, ve kterém si 
na své přijdou všichni milovníci teplého 
počasí a vodních radovánek. Komplex 
Tropical Islands je vybudován 
v  obrovské hale, která dříve 
patřila sovětskému letec-
tvu a měla sloužit pro 
výrobu vzducholodí. Žád-
ná vzducholoď tu však 
vyrobena nebyla. Společ-
nost Tanjong, která halu 
koupila, ji přeměnila v tro-
pický park s pralesem, 
písečnými plážemi, 
lagunou a mořem, 
vodopády, četný-
mi vířivkami, sau-
nami, tobogány 
a dalšími atrakce-
mi.
 Prales v Tropical 
Islands je dnes nej- 
rozsáhlejším zastřeše-
ným porostem deštného pra-
lesa na světě. Najdete zde kolem 50 tisíc 
stromů, křovin a lesních rostlin. Vede 
jím téměř kilometr dlouhá klikatá stez-

ka, na které lze spatřit i masožravé rost-
liny, banánovníky či kávovníky. Úžasný 
výhled se vám naskytne z mostu vedou-
cího nad močálem, v němž se hemží 

množství ryb, jako jsou paví očka, 
okouni či sumci.

  V tropické vesnici se setká-
te s autentickými budo-
vami pocházejícími ze 
zemí napříč celými tropy 
– narazíte zde na budo-
vy z Bali, Bornea, Thajska 
a Samoy.

  Aquapark pojme přes 
6 600 lidí najednou a zábava 

tu může trvat věčně. Nikdy se 
tu totiž nezavírá! V Tropical Islands 
prostě nejste nijak omezeni v roz-
letu. Pro ty, kdo si chtějí park 
prohlédnout z  ptačí perspektivy, 
jsou nabízeny i lety balonem.

 Jednodenní zájezdy do tropů 
u  Berlína má ve své nabídce i  CK 

VEGA TOUR, která na základě dohody 
s OS KOVO poskytuje jeho členům slevy 
na své zájezdy (viz intranet OS KOVO). 
Jeden z našich čtenářů získá zájezd do 
Tropical Islands 29. 4. 2017 zcela zdar-
ma a bude si moci přibrat i partnera. 

Podmínkou je správná odpověď na otáz-
ku: Jaká je teplota vody v bazénech Tro-
pical Islands? Je to:
  A. 18 °C
  B. 26 °C
  C. 38 °C

Naše nápověda: podívejte se na https://
ck.vegatour.com/tropical-islands.
Na odpovědi čekáme na adrese redak-
ce nebo na e-mailu novakova.miloslava@
cmkos.cz do 10. dubna.
 (fav) Foto: CK a jaš
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Správné znění tajenky z čísla 4: Odbory zaručují více jistot pro všechny zaměstnance. Správně luštil a potřebné štěstí při losování 
měl Luboš Stodola ze Svitav. Blahopřejeme! Dostane výhru od vydavatelství Enigma, které připravuje naši křížovku. Je také vydavatelem 
časopisu Křížovky pro každého (další čísla vycházejí 11. a 25. dubna). Na tajenku z tohoto čísla čekáme do 12. dubna 2017 na doručovací 
adrese redakce nebo na e-mailu: novakova.miloslava@cmkos.cz.


