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Jak se budovala 50letá tradice…
Tam, kde stojí v Dobrušce souèasný 

areál fi rmy KBA-Grafi tec, poblíž silnice na 
Opoèno, vévodila koncem 19. století pro-
slulá zájezdní hospoda, kterou následnì 
vystøídala pila, mlýn na tøíslo a tkalcovna 
se 12 stavy. Tuto výrobní orientaci pøe-
rušila až 2. svìtová válka svými akutními 
požadavky na jemnou mechaniku. Teprve 
v roce 1956  stát urèil dobrušským stroja-
øùm pevný výrobní program – stroje pro 
polygrafi cký prùmysl. Ten šel Dobrušce 
následnì „k duhu“. Firma se v prùbì-
hu let stala nejvìtším zamìstnavatelem 
v okrese, v roce 1950 tu zøídila vlastní 

odborné uèilištì, kterým dosud prošlo víc 
jak dva tisíce absolventù, pro své zamìst-
nance postavila ve mìstì dvì bytovky 
a zároveò i mateøskou školu. Stav za-
mìstnancù se stále v tìchto létech po-
hyboval kolem pìti až šesti set. Ofsetové 
stroje smìrovaly z Dobrušky z 92 procent 
do celého svìta a fi rma patøila do roku 
1990 k nejvìtším vývozcùm Hradecké-
ho kraje. Když zamìstnanci fi rmy v roce 
2006 vzpomínali a oslavovali 50. výroèí 
výroby strojù pro polygrafi cký prùmysl 
v Dobrušce, mìli s hrdostí co oslavovat, 
i když posledních šest let jim pøíliš rados-
ti nepøineslo.

Ze „sametu“ do pelyòku
Pøedseda ZO OS KOVO Petr Macek, 

37letý odborný konstruktér náøadí, absol-
vent SPŠ strojnické v nedalekém Novém 
Mìstì nad Metují, pøevzal svou nároè-
nou funkci po tøech letech pùsobení ve 
funkci místopøedsedy po boku døívìjšího 
zkušeného pøedsedy Milana Hrebika, kte-
rý tuto funkci zastával pøes 20 let a ze-
møel náhle loni v øíjnu. Neusedl však již do 
køesla uvolnìného pøedsedy, ale pro cel-
kový pokles zamìstnancù i èlenù v dobì 
krize pouze do èásteènì uvolnìného. 
„Následné roky po „sametové revoluci“
 

S odstupem nìkolika let nás Èeská televize od poèátku letošního roku prostøednictvím svého oblíbeného seriálu z roku 
1970 „F. L. Vìk“ opìt zavádí do malebného východoèeského mìsta Dobruška, aby nás vtáhla do atmosféry doby obroze-
nectví. Dnešnímu návštìvníku podhùøí Orlických hor se sice nabízejí ke zhlédnutí turistické dominanty mìsta – námìstí 
s radnicí a rodný dùm slavného rodáka, ale o letošním lednu tu nezdobila mìsto a okolí ani tradièní snìhová pøikrývka.

Po více než mìsíè-
ní odstávce obnovila 
v pondìlí 13. led-
na spoleènost Evraz 
Vítkovice Steel (EVS) 
provoz ocelárny. Tu

fi rma odstavila 1. prosince loòského roku, 
pøerušení provozu se dotklo pøibližnì 
250 zamìstnancù. Za posledních 15 mì-
sícù to bylo už poètvrté, co fi rma udìla-
la podobnou odstávku ocelárny. EVS je 
tøetí nejvìtší hutní spoleèností v ÈR, za-
mìstnává 1100 lidí. Ruští majitelé podle 
dílèích zpráv chtìjí údajnì svou èeskou 

divizi prodat, a i proto jsou místní odbo-
ráøi od loòského dubna ve stávkové po-
hotovosti. O tom, jaká je situace po nej-
novìjším obnovení provozu ve zkoušené 
ocelárnì, jsme hovoøili s místopøedsedou 
ZO OS KOVO Vítkovice ocelárna a válcov-
ny Bc. Romanem Ïurèou.

Ocelárna Evraz VS obnovila výrobu 

Bc. Roman Ïurèo

KBA-Grafi tec Dobruška 
èelí novým velkým výzvám

Ve fi rmì s velkou historií ale dále panuje nejistota
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 Evraz 13. ledna opìt zahájil výrobu. 
Už víte, na jak dlouho by to mìlo být? 

Zatím do konce února.

 Co se teï hlavnì vyrábí?
Ocelárna vyrábí bramy pro naše válcov-

ny Kvarto a tìžkou profi lovou trať. Sorti-
ment se pøizpùsobuje zákazníkovi.

 Jaké jsou nálady v podniku?
Nálada v podniku není dobrá, každý 

èeká, jak se situace vyvine kolem avizova-
ného prodeje spoleènosti.

 Kvùli tomu, co se dìlo, jste 
vstoupili do stávkové pohotovosti. 
Zmìnila se v tomto ohledu po 
nynìjším zahájení výroby situace?

Ano, jsme stále ve stávkové pohotovos-
ti, poøád hrozí uzavøení nìkterého z pro-
vozù a tudíž k propouštìní. Vítáme zpro-
voznìní Ocelárny, ale dodávky surového 

železa jsou dohodnuty pouze do konce 
února a to vnímáme jako velmi malou jis-
totu pro zamìstnance.

 Kde vidíte nyní  klíèový úkol od-
borové organizace ve fi rmì? 

Zejména v boji za zachování zamìst-
nanosti ve fi rmì, situace zamìstnanosti 
v našem kraji je velmi zlá a dále podpo-
rovat nutné investice do spoleènosti, aby 
nebyl ohrožen chod fi rmy. Prodloužení 
povolení vydané krajským úøadem je plat-
né pouze do roku 2015, do té doby musí 
fi rma investovat do ekologie (odprášení 
ocelárny).

 Víte nìco bližšího o možném 
prodeji fi rmy? 

K prodeji samotnému se nemùžeme 
vyjadøovat, ale podporujeme prodej tako-
vému vlastníkovi, který zachová zamìst-
nanost, provede nutné investice a vyvede 
fi rmu do kladného hospodaøení.

 Takže pokud by ke zmìnì 
majitele mìlo dojít, èím by se mìl 
ten nový hlavnì vyznaèovat?

Odborným vedením, mìl by pøinést fi -
nanèní stabilitu a vrátit fi remní znaèku 
VÍTKOVICE STEEL tam, kam dlouhá léta 
patøí.

Ptal se František Vonderka

Støípky z jednání Rady a Valné hromady metalurgické sekce OS KOVO

Rada a Valná hromada metalurgické sekce OS KOVO jednaly ve dnech 16. až 17. 1. 2014 
v Praze.

Valná hromada mj. schválila: Koordinaci kolektivního vyjednávání PKS formou dále uvedených 
nepodkroèitelných minim, stanovených Radou: ve mzdovém vývoji 1% nárùst prùmìrných reálných 
mezd, délka pracovní doby 37,5 h týdnì.

Vzala mj. na vìdomí: informace pøednesené prezidentem Svazu sléváren ÈR Ing. Zdeòkem 
Vladárem a uložila ZO OS KOVO – èlenùm metalurgické sekce:

  Koordinovat kolektivní vyjednávání PKS prostøednictvím výše uvedených nepodkroèitelných minim.
  Pøedávat na ÚOP OS KOVO do 1 mìsíce po uzavøení PKS v elektronické podobì s jejich násled-
ným zveøejnìním na intranetu OS KOVO v odkazu metalurgická sekce. Pøístup k PKS bude umož-
nìn pøes heslo pouze èlenùm metalurgické sekce. PKS nebudou dále rozšiøovány v písemné ani 
elektronické podobì.
  ZO OS KOVO v pùsobnosti KSVS SS ÈR nahlásit odboru kolektivních smluv, mezd a sekcí 
OS KOVO do 31. 7. 2014 a 30. 1. 2015 pøípadné neplnìní KSVS.  (red)

Jde o nové èleny
V rámci projektu Regionálního pracovištì 

OS KOVO v Ústí nad Labem a Krajského sdružení 
Ústeckého kraje pro získávání nových a mladých 
èlenù do OS KOVO se koncem loòského roku 
uskuteènilo v Chomutovì již tøetí setkání mladých 
kovákù. Druhé se v záøí konalo v Hradci u Kadanì. 

Setkání v Ústí nad Labem se zúèastnilo celkem 
29 èlenù ze ZO OS KOVO Sandvik Chomutov, 
Válcovny trub Chomutov a Praga Louny. Odbo-
rový svaz KOVO v regionu zastupoval zmocnìnec 
Krajského sdružení Ústeckého kraje a èlen pøed-
sednictva OS KOVO Jiøí Slabyhoud, zástupce vo-
lebního obvodu 1522 v Radì OS KOVO Ladislav 
Zinek a èlen Komise mladých Jiøí Huml. Zástupci 
svazových orgánù seznámili pøítomné s aktuální 
situací ve svazu, se strategií OS KOVO po sjez-
du a odpovídali rovnìž na rùzné dotazy pøítom-
ných. Na závìr se uskuteènil turnaj v bowlingu. 
Letos jsou v rámci projektu získávání nových 
èlenù naplánovány další akce a to nejen ve 
VO 1522. (lz)

IG Metall posiluje
Nìmecká odborová ústøedna IG Metall kon-

cem roku 2013 už potøetí za sebou dosáhla 
zvýšení poètu svých èlenù. „Nárùst èlenù není 
žádnou jednorázovou záležitostí, jde o stabilní 
vývoj,“ uvedl  20. ledna k nejnovìjším údajùm 
o stavu èlenské základny pøedseda IG Metall 
Detlef Wetzel. Se zhruba 2000 èlenù více než 
v pøedchozím roce zaznamenává odborová 
organizace  nìmeckých kovákù tudíž trvale po-
zitivní trend. Podle Wetzela má pro budoucnost 
IG Metall mimoøádný význam vývoj poètu èlenù  
celkovì v podnicích a také v zamìstnaneckých 
skupinách, jako jsou pracovníci odbytu, inženýøi, 
techniètí experti, mladí zamìstnanci, agenturní 
pracovníci a pracovníci služeb. Právì u tìchto 
skupin zaznamenala IG Metall loni nadprùmìr-
ný nárùst nových èlenù. „Proto i v budoucnu 
udìláme vše pro to, aby naše èlenská základna 
nejen dále rostla celkovì, ale aby také zahrno-
vala stále širší skupiny zamìstnancù,“ zdùraznil 
Wetzel. Na konci roku 2013 mìla IG Metall 
2 266 000 èlenù. Jak uvedl hlavní pokladník 
IG Metall Jürgen Kerner, pøíjmy z èlenských pøí-
spìvkù èinily v roce 2013 cca 499 milionù Eur. (fav)

Støípky z jednání z jednání Rady a Valné hromady sekce 
UZ a SOŠ OS KOVO 

Rada a Valná hromada 
Sekce uèòovských zaøízení 
a støedních odborných škol 
OS KOVO se konaly v Praze 
ve dnech 20. až 21. 1. 2014. 

J. Endlicher a T. Valášek in-
formovali Radu o zámìru OS
KOVO zintenzivnit angažova-
nost OS KOVO pøi zlepšení 
znalostí žákù o pracovnìpráv-
ních otázkách s návazností na 
èinnost odborù. 

J. Velík informoval o spoleè-
ném zasedání podvýboru ÈMOS 
PŠ pro uèòovské školství, sekce 
støedních škol ÈMOS PŠ a sek-

ce gymnázií ÈMOS PŠ dne 10. 1. 2014. Byla na ní projednána záležitost jednotných pøijímacích 
zkoušek do škol. Shoda byla mj. v tom, že pøijímací zkoušky probìhnou v jednotném termínu 
s jednotným obsahem. Tématu je vìnován èlánek v èasopise Školství, è. 1/2014. 

Valná hromada vzala mj. na vìdomí aktuální informace o ekonomické a politické situaci ÈR 
a situaci v odborech, pøednesené J. Souèkem. Uložila Radì sekce aktivnì spolupracovat se zá-
stupci ÈMOS PŠ pøi øešení aktuálních problémù školství v jednotlivých regionech s cílem zachovat 
strukturu støedních škol s ohledem na klesající demografi ckou køivku. 

Uložila mj. èlenùm sekce:
  Spolupracovat s radou sekce a OS KOVO v pùsobení na žáky škol s cílem získat nové èleny 
odborù v rámci iniciativy OS KOVO.
  Spolupracovat s radou sekce UZ a SOŠ OS KOVO pøi pøipomínkování návrhù zákonù a vyhlášek.
  Plnit Strategii OS KOVO v kolektivním vyjednávání vèetnì zasílání podnikových Kolektivních 
smluv pøíslušným regionálním pracovištím.
  Nahlásit odboru kolektivních smluv, mezd a sekcí OS KOVO pøípadné neplnìní KSVS u zamìst-
navatelù v pùsobnosti KSVS SUZ. (red)

Valná hromada sekce UZ a SOŠ 
OS KOVO jednala o aktuálních 
úkolech v oblasti školství

pokraèování ze str. 1
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a pøedešlých úspìšných letech prosperity 
nás dost zaskoèily,“ postìžoval si úvodem 
pøedseda. „Nejprve tu vznikla samostatná 
akciovka Dobrušské strojírny s výrobním 
programem nadále orientovaným na vý-
robu archových polygrafi ckých strojù, ale 
pak nastala epocha divoké privatizace, 
kdy se tu støídali rùzní vlastníci a spolu 
s nimi i jejich managementy. Tyto zmìny 
se na fi rmì negativnì „podepsaly“. Zaèa-
lo ubývat zakázek, a konkrétnì vinou ma-
nagementu jsme ztratili polský trh, kam 

šla døíve jedna tøetina produkce.“ Jak 
nám dále prozradil Petr Macek, dokonce 
se tu zaèalo hovoøit o vyhlášení konkur-
zu. „Ještì koncem roku 2001 mìla fi rma 
588 zamìstnancù, ale koncem roku ná-
sledujícího již jen 423. To se již zaèaly 
promítat do svìtové ekonomiky dùsledky 
teroristického atentátu v New Yorku a cel-
kového následného ekonomického otøe-
su.“ Jak vzpomíná pøedseda ZO, museli 
následnì pøistoupit na páteèní pracovní 
výluku za 60 procent mzdy a zrušení nì-
kterých bonusù z kolektivní smlouvy. 

Firemní ctižádost triumfovala
Když bylo v Dobrušce poèátkem 21. sto-

letí nejhùø, zvítìzil nakonec domácí dù-
vtip. Firma pøišla v roce 2004  na  od-
borný veletrh DRUPA do Düsseldorfu 
s technickou novinkou POLLY PRESTIGE 
74 v šestibarvovém provedení, která 
vzbudila pozornost odborné veøejnos-
ti, zejména prezidenta nìmecké fi rmy 
Koenig & Bauer AG, (KBA), který se po 
návštìvì pavilonu rozhodl dobrušskou fi r-
mu koupit, mimo jiné též pro nižší mzdo-
vé náklady, než jaké se vyplácejí v Nì-
mecku. (Firma KBA byla založena v roce 
1817 ve Würzburgu a dnes patøí ke tøem 
nejvìtším výrobcùm tiskových strojù na 
svìtì.) Jak poznamenal pøedseda Macek, 
znamenala tato zmìna vlastníka pro fi r-
mu dosažení fi nanèní stability a zahájení 
nové epochy prùniku na svìtové trhy.  

Ve spolupráci s kolegy z nìmeckých 
poboèek koncernu byla zavádìna nová 

konstrukèní a technická øešení, byla pro-
vedena znaèná inovace stroje, který se 
zaøadil do sortimentu strojù KBA již pod 
oznaèením RAPIDA 75. Následnì byl vy-
víjen modernizovaný typ stroje pro tiskaø-
ský veletrh DRUPA 2012 a byl pøedstaven 
již plnì automatizovaný stroj RAPIDA 76, 
který se v souèasnosti technicky dolaïuje 
a testuje.

Výborné partnerství 
a vzájemná úcta, jenže…

Pøedseda ZO Petr Macek 
ví o èem mluví, kdy oznaèuje 
vzájemné vztahy zamìstnavatele 

a odborù za seriozní. Pøipisuje to sice 
tradièním dobrým vztahùm nìmeckých 
zamìstnavatelù i odborù, ale nelze 
souèasnì pomlèet o skuteènosti, že ze 
souèasných 254 zamìstnancù jich je pøes 
180 organizováno v odborech a u dìlníkù 
èiní organizovanost dokonce 80 až 90 
procent. S takovou oporou v zádech se 
to také jinak vyjednává! Navíc si pøedseda 
pochvaluje, že je pravidelnì zván do 
centrály na øeditelské porady, kam 
jsou zváni zástupci všech odborových 
organizací výrobních èástí koncernu, kde 
se odboráøùm dostává všech potøebných 
informací o fi rmì. 

Prùmìrná dìlnická mzda èiní v Dob-
rušce cca 23 tisíc korun, THP 33 tisíc Kè, 
serióznì se odmìòují pøesèasy i pøiplácí 
na penzijní pøipojištìní. Podle dosažených 
hospodáøských výsledkù zamìstnavatel 
vyplácí i roèní fi nanèní bonusy. Firma do-
tuje èinnost odborové organizace i pøispí-
vá na pravidelné autobusové zájezdy, kte-
ré pro dospìlé i dìti organizuje odborová 

organizace, dotuje 
rovnìž èinnost po-
èetného aktivního 
klubu dùchodcù 
a zamìstnanci mají 
navíc pouze 7,5
hodinovou pracov-
ní dobu. Pro roky 
2013 a 2014 však 
z úsporných dùvo-
dù pøišli o týden 
dovolené navíc.

…v sevøení digitalizace
„Sotva skonèila ve svìtì globální eko-

nomická krize, zasáhl polygrafi cký prù-
mysl zcela nový nièivý fenomén, jímž je 
digitalizace veškerého polygrafi ckého 
prùmyslu, což je pro nás velmi silný pro-
tihráè,“ posteskl si pøedseda. Digitaliza-
ce nás zasáhla takovou silou, že se jí jen 
obtížnì mùžeme bránit. V dùsledku toho 
se musel v Dobrušce dále snížit poèet 
pracovníkù z nedávných ètyø stovek na 
souèasných 254 a tento stav mùže ještì 
poklesnout. Postupnì sluèujeme rùzné 
pracovní funkce, zejména v mimodìlnic-
kých útvarech, starším pracovníkùm je na-
bízen odchod do pøedèasného dùchodu, 
hledáme zakázky i mimo polygrafi i, pro-
tože víme, že bez další strojírenské výro-
by se v dnešní dobì nedokážeme obejít, 
a prioritou je zachování alespoò stávající-
ho poètu pracovních míst, které bez tìch-
to kooperací nedokážeme udržet. Otáz-
kou je, kam polygrafi cký prùmysl bude 
smìøovat dál a jak dlouho se technolo-
gie ofsetového tisku udrží. V souèasné 
chvíli je zaznamenán nárùst objednávek, 
takže doufejme, že se tisknout na stro-
jích z Dobrušky bude dál,“ dodal závìrem 
pøedseda Petr Macek.              

Text a foto –rur–

pokraèování ze str. 1
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rodný dùm F. L. Vìka

Josef Grulich obsluhuje frézovací
centrum MCWV 100

Ivo Èervinka – obrábìní na klasické frézce

Martin Beseda obsluhuje obrábìcí 
centrum Starrag Heckert HEC 50

pøedseda ZO Petr Macek
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V úterý 21. ledna se v hotelu Olšan-
ka v Praze konala tisková konference 
ÈMKOS. Mimo jiné na ní byla pøedsta-
vena analýza Vývoj hospodaøení stát-
ního rozpoètu za rok 2013 a jeho 
souvislosti s vývojem reálné ekono-
miky Èeské republiky v letošním 
roce, kterou vypracovali experti makro-
ekonomického oddìlení ÈMKOS M. Fass-
man a J. Ungerman. Reagovala na mini-
sterstvem fi nancí publikovaný pøedbìžný 
odhad výsledkù hospodaøení státního 
rozpoètu za rok 2013, a to pod velmi op-
timistickým nadpisem „Výsledek hospo-
daøení státního rozpoètu nejlepší od roku 
2008“.  Ekonomové odborù toto nadšení 
vùbec nesdílejí. Ve své analýze konstatují, 
že ve skuteènosti už z rozboru minister-
stva fi nancí je zøejmé, že „výsledky práce 
pøedchozí vládní koalice na poli veøejných 
fi nancí jsou ve skuteènosti katastrofální
a pro èeskou ekonomiku znièující. Na tom 
bohužel vláda Jiøího Rusnoka, vládnoucí 
pùl roku a navíc s omezeným mandátem 
v demisi, nemohla nic zmìnit. Oè více je 
totiž veøejnosti podstrkováno velmi pozi-
tivní hodnocení výsledkù rozpoètového 
defi citu, o to ménì se hovoøí o tom, 
že se opìt – obdobnì jako v roce 2011 
a 2012 – výrazným zpùsobem nenaplni-
ly pøedpoklady daòových pøíjmù jak 
státního, tak veøejných rozpoètù. 
Cena, kterou jsme všichni museli zaplatit 
za nepatrné snížení schodku, byla enorm-
ní,“ øekl Fassman novináøùm.

Podle ekonomického experta ÈMKOS 
Jaroslava Ungermana „svatý boj“ za 

snižování schodku 
bez ohledu na stav 
ekonomického cyk-
lu není zadarmo. 
„Dùsledky této po-
litiky jsou pøedevším 
dlouhodobé – v po-
klesu ekonomického 
výkonu. Nicménì již 
nyní jsou vidìt v po-

klesu reálných pøíjmù obyvatel, jsou vidìt 
v narùstající nezamìstnanosti. Ocitáme se 
na historicky nejvyšší úrovni nezamìstna-
nosti. Dùsledky této politiky jsou však vidìt 
i ve stále se opakujících výpadcích pøíjmù 
veøejných rozpoètù, jsou vidìt ve stá-
le zjevnìjším nárùstu vnitøního skrytého 
defi citu jednotlivých resortù, jsou vidìt 
v nárùstu chudoby a sociálního vylouèení.
Ta dnes postihuje již témìø 1,7 milionu ob-
èanù Èeské republiky.“ 

Èeská ekonomika si podle Ungermana 
navykla poèítat s pùlmilionovou armádou 
nezamìstnaných. Nezamìstnanost je pøi-
tom zøejmì vyšší než uvádìjí ofi ciální sta-

tistiky. Mnoho lidí pra-
cuje na èásteèné úvazky 
a ty nejsou registrované. 
Z 600 000 nezamìstna-
ných pouze 120 000 lidí 
pobírá podporu v neza-
mìstnanosti. 

Ekonomika je již šest 
let za sebou v krizi. Po-
tøebuje reálný program 
obnovy rùstu a ten tu 
chybí. Pouze export prùmyslu ji nemùže 
spasit, je tøeba posílit koupìschopnost 
obyvatelstva. Rùst mezd a platù je na nule 
a navíc devalvace koruny vùèi euru, pro-
vedená centrální bankou, pøispìje k dal-
šímu rùstu cen.  

Závìr odboráøských ekonomických ex-
pertù: „Podle našeho názoru nezakládá 
vývoj státního rozpoètu za rok 2013 žádné 
podstatné impulsy pro oživení ekonomiky 
v roce 2014. Ani pro vývoj v roce 2015 
v souèasné dobì nevidíme žádné vìtší 
podnìty, které by mohly podstatnì zvrátit 
dosavadní trend ke stagnaci ekonomiky. 
Tyto pøedpoklady totiž musí vytvoøit pøe-
devším rozpoèet letošního roku a také do-
sud zcela absentující hospodáøská politika 
vlády. Vycházíme pøitom z toho, že klí-
èovým impulsem pro oživení ekonomiky 
je pøedevším vývoj vnitøní poptávky 
– rùst spotøeby a rùst investic.“ 

Jsme tedy stále v situaci, kdy jde o to, 
jak se dostat z nejhoršího. Kovák se ze-
ptal, co si o podmínkách pro pozitivní 
zmìnu myslí Martin Fassman: „Nyní 

to velmi závisí na 
vládì. Zadìlali jsme 
si na obrovský pro-
blém, když jsme 
v dobì, kdy ostat-
ní zemì rostly, na 
rozdíl od nich pro-
vádìli kroky, kte-
ré nás dostaly do 
poklesu. Ale není 

to jen o nás. Velmi bude záviset na 
tom, jak se bude vyvíjet celkovì Evro-
pa. Nemùže nastat obrácený paradox, 
že bychom v situaci, kdy by klesala Evropa, 
my naopak rostli. Jsme moc malí a pøíliš 
otevøení na to, aby se nám vyhnuly obec-
né trendy. Pokud jde o konkrétní situaci, 
tak vše je nyní životnì závislé na krocích 
vlády. Na tom, zda dokáže najít rozumný 
a prùchodný smìr hospodáøské politiky, 
která bude podporovat ekonomický rùst. 
Je otázka rozložení èasu, toho, že efekty 
dnešních rozhodnutí se mohou projevo-
vat tak za dva roky. Èili je to na vládì, aby 
myslela dopøedu. Je tøeba si také uvìdo-
mit, že hospodáøskou politiku neovlivòuje 

jen vláda. Musíme ji vnímat jako soubor 
rùzných politik, které se musí doplòovat. 
Je to jako orchestr, který musí hrát do-
hromady. Vedle rozpoètové politiky jsou 
to sociální a další politiky, ale hlavním 
nástrojem vlády je i politika mìnová. Jde 
o to, co dìlá Èeská národní banka. Jak 
se budou pouštìt peníze do ekonomiky 
nebo z ni naopak stahovat atd. Vláda 
a ÈNB jsou z vnitøního hlediska dva nej-
vìtší hráèi a samozøejmì i tady to je 
o sladìném orchestru. Pokud budou hrát 
každý nìco jiného, tak vznikne jen gali-
matyáš a nic se nezmìní.“

Pokud jsem tomu dobøe rozumìl, 
k odrazu od dna potøebujeme nyní 
sladìný orchestr, který bude dirigo-
vat stabilní vláda, aby se dalo myslet 
v delší perspektivì.  

„Ano. A ta vláda musí být nejen stabilní 
ale také kvalifi kovaná.“ 

Myslím, že právì to jsme èekali od 
voleb, které smetly bývalou vládu s její 
nedomyšlenou hospodáøskou politi-
kou, která jen znásobila dopady krize.

Pøipravil (fav), foto: autor

Ekonomika ÈR: K optimismu je stále daleko

Na tiskové konferenci ÈMKOS se neprobíral jen stav 
ekonomiky v ÈR. Právní expert konfederace Vít Samek 
(druhý zprava) na ní hovoøil o porušování odborových 
a zamìstnaneckých práv v roce 2013. Situace se podle jeho 
slov loni dále zhoršila. Mj. hovoøil o tom, že ve fi rmách, 
kde pùsobí odbory, berou zamìstnanci až o 30 000 korun 
roènì víc, než v podnicích, kde odbory nejsou. Proto se 
zamìstnavatelé snaží èinnost odborù omezit, zabránit jejich 
vzniku, nebo je zlikvidovat. Šíøí se také tzv. nehlášená práce, 
neboli práce na èerno. Pøitom základním krédem projektu 
zvaného Evropská unie, jehož èlenem je i ÈR a vyplývají 
z toho pro ni rùzné závazky, je sociální stát. Pravicová koali-
ce premiéra Neèase místo toho však nasadila kurs masivního 
porušování odborových a zamìstnaneckých práv. Je tedy 
co napravovat.K tomuto ožehavému tématu, které je 
aktuální nejen u nás, ale i jinde v EU, se v Kováku vrátíme.
S Vítem Samkem jsme již domluveni na rozhovoru.
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Èasto se v souvislosti s pøijetím nového 
obèanského zákoníku setkáváme s pojmem 
jeho subsidiarity ve vztahu k zákoníku 
práce. Jedná se o vzájemný vztah tìchto 
dvou právních pøedpisù a jejich použití 
v pracovnìprávních vztazích. Subsidiari-
ta, jinak øeèeno také podpùrnost, no-
vého obèanského zákoníku, struènì 
øeèeno, znamená to, že pøi øešení pra-
covnìprávních vztahù má vždy pøed-
nost uplatnìní ustanovení zákoníku 
práce pøed novým obèanským zákoní-
kem. Ten bude pøi úpravì pracovnìpráv-
ních vztahù aplikován jen tehdy, pokud zá-
koník práce nebude obsahovat pøíslušnou 
právní úpravu a nebude 
jej tedy možné použít. 
Dùležitou zásadou je 
skuteènost, že vždy, když 
bude nový obèanský zá-
koník používán pøi øešení 
pracovnìprávních vzta-
hù, bude to muset být 
v souladu se základními 
zásadami pracovnìpráv-
ních vztahù.

Tato dùležitá práv-
ní úprava je zakotvena 
v ustanovení § 4 záko-
níku práce, podle které-
ho „se pracovnìprávní 
vztahy øídí tímto záko-
nem; nelze-li použít ten-
to zákon, øídí se obèanským zákoníkem,
a to vždy v souladu se základními zásada-
mi pracovnìprávních vztahù“.

Lze tedy konstatovat, že i po pøijetí 
nového obèanského zákoníku zùstá-
vá nadále zákoník práce základním 
a prvotnì použitelným právním pøed-
pisem pøi právní úpravì a øešení pra-
covnìprávních vztahù.

V pracovnìprávních vztazích však lo-
gicky nejsou upraveny všechny v praxi 
vznikající pøípady a zákoník práce nemù-
že obsahovat speciální úpravu všech usta-
novení obsažených v novém obèanském 
zákoníku, která by mohla dopadat na 
pøípady, které v pracovnìprávních vzta-
zích vznikají. Pokud totiž speciální právní 
úpravu týchž pracovnìprávních vztahù 
a pøípadù v nich vznikajících obsahuje zá-
koník práce, má tato právní úprava pøed-
nost pøed úpravou nového obèanského 
zákoníku a není ani dùvod pro subsidiární 
použití nového obèanského zákoníku.

Jako pøíklad uplatnìní speciální práv-
ní úpravy zákoníku práce pøed úpravou 
nového obèanského zákoníku mùžeme 
uvést úpravu odpovìdnosti za škodu. 

Protože úprava odpovìdnosti za škodu je 
obsažena v zákoníku práce, není potøeba 
používat podpùrnì ustanovení o odpo-
vìdnosti za škodu, pøestože jsou uprave-
na i v novém obèanském zákoníku.

S problematikou subsidiarity nového 
obèanského zákoníku ve vztahu k zá-
koníku práce úzce souvisí tzv. negativní 
delegace, což v podstatì znamená úplné 
vylouèení nìkterých ustanovení nové-
ho obèanského zákoníku pro uplatnìní 
v pracovnìprávních vztazích. Instituty no-
vého obèanského zákoníku vylouèené pro 
pracovnìprávní vztahy obsahuje zejména 
ustanovení § 346d zákoníku práce.

Tato úprava vychází 
z dnes již zrušené práv-
ní úpravy, obsažené 
v § 4a zákoníku práce, 
který byl zmìnovým zá-
konem k 1. 1. 2014 zru-
šen. Nový § 346d záko-
níku práce vyluèuje pro 
pracovnìprávní vztahy 
následující obèansko-
právní instituty.

Zástavní právo
Dluh ze základního 

pracovnìprávního vzta-
hu (tj. pracovní pomìr 
a právní vztah založe-
ný dohodami o pracích 

konaných mimo pracovní pomìr – § 3 
zákoníku práce), který má zamìstnan-
ci vzniknout vùèi zamìstnavateli teprve 
v budoucnu není možné zajistit zá-
stavním právem. Stejnì tak není možné 
zøídit zástavní právo k vìci, k níž zamìst-
nanci vznikne vlastnické právo teprve 
v budoucnu.

Zadržovací právo
Zamìstnavatel ani zamìstnanec ne-

smìjí zadržet movitou vìc druhé 
smluvní strany k zajištìní dluhu vznik-
lého ze základního pracovnìprávního 
vztahu.

Smlouva ve prospìch tøetí osoby
Zamìstnance ani zamìstnavatele není 

možné zavázat k uzavøení smlouvy 
se tøetí osobou, mají-li být jejím obsa-
hem práva a povinnosti zamìstnance 
nebo zamìstnavatele. Tento zákaz re-
spektuje zvláštní vzájemný osobní vztah 
mezi zamìstnancem a zamìstnavatelem 
v pracovnìprávních vztazích a zabraòuje 
tomu, aby zamìstnavatel a zamìstnanec 
v rámci pracovnìprávního vztahu pøijali 

závazek uzavøít 
smlouvu o prá-
vech a povinnostech s ji-
nou osobou.

Postoupení pohledávky
Pohledávku ze základního pracov-

nìprávního vztahu, kterou má zamìst-
nanec vùèi zamìstnavateli nebo zamìst-
navatel vùèi zamìstnanci, není možné 
postoupit na jiného. Pracovní smlouvu 
ani dohodu o práci konané mimo pracov-
ní pomìr není možné postoupit.

Pøevzetí dluhu
Dluh, který má zamìstnanec vùèi za-

mìstnavateli nebo zamìstnavatel vùèi za-
mìstnanci, nesmí pøevzít jiná osoba. 

Plnìní spoleènì a nerozdílnì
Zamìstnanci se nemohou zavázat

k plnìní povinností spoleènì a ne-
rozdílnì. I kdyby tedy v pracovnìpráv-
ních vztazích vznikl závazek, v nìmž proti 
zamìstnavateli bude na stranì dlužníka 
stát vìtší poèet zamìstnancù (napøíklad 
v souvislosti s hromadnou odpovìdností za 
schodek na svìøených hodnotách, které je 
zamìstnanec povinen vyúètovat), nesmí být 
dohodnuto, že budou všichni dotèení za-
mìstnanci plnit dluh spoleènì a nerozdílnì. 
Takový zpùsob plnìní by totiž znamenal, 
že jsou zamìstnanci povinni plnit jeden za 
všechny a všichni za jednoho. V pracovnì-
právních vztazích nebude i nadále taková 
odpovìdnost zamìstnancù možná a vždy 
bude nezbytnì nutné v tìchto pøípadech 
vyjádøit, jak vysoký dluh pøipadá na každé-
ho jednotlivého zamìstnance, a každý za-
mìstnanec potom bude povinen hradit svùj 
dluh a nikoliv dluh jiného zamìstnance.

Smluvní pokuta
Smluvní pokuta smí být ujednána, 

jen stanoví-li to zákoník práce výslovnì. 
Jediným pøípadem, kdy zákoník práce 
upravuje možnost zamìstnavatele a za-
mìstnance sjednat si smluvní pokutu, je 
úprava tzv. konkurenèní doložky v usta-
novení § 310 odst. 3 zákoníku práce. 
V souvislosti s jinými závazky je ujednání 
smluvní pokuty v pracovnìprávních vzta-
zích nepøípustné.

Na závìr tedy mùžeme konstatovat, 
že v pøípadì subsidiárního použití nové-
ho obèanského zákoníku v pracovnìpráv-
ních vztazích nemusí jít vždy o jednodu-
chou záležitost. V pøípadì pochybností 
nelze, než doporuèit konzultaci s pøísluš-
nými specialisty. 

Nový obèanský zákoník a zákoník práce
Seriál k NOZ | JUDr. Jiøí Podhajský, úsek odborové politiky OS KOVO
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Novinky ve spoluvlastnickém právu
S úèinností nového ob-

èanského zákoníku dozna-
lo nìkterých zmìn i spo-
luvlastnické právo. Uprave-
no jej najdeme v § 1115 
a násl. NOZ. V pojetí 
spoluvlastnického práva

nenajdeme významné zmìny, spolu-
vlastnictví je stále ideální, každému ze 
spoluvlastníkù náleží právo k celé vìci 
v pomìru, jakému odpovídá velikost jeho 
spoluvlastnického podílu. NOZ ale novì 
zavádí právo každého ze spoluvlastníkù 
požadovat vyúètování hospodaøení se 
spoleènou vìcí. Každý ze spoluvlastní-
kù je oprávnìn se domáhat vyúètování 
po uplynutí doby obvyklé povaze správy 
spoleèné vìci, dále pøi zániku spoluvlast-
nictví nebo pøi zániku úèasti v nìm, anebo 
z jiných dùležitých dùvodù.

Pøedkupní právo spoluvlastníkù
Další významná zmìna se týká pøed-

kupního práva spoluvlastníkù v pøípadì 
pøevodu vìci. Podle právní úpravy úèinné 
do 31. 12. 2013 mìli všichni spoluvlast-
níci zákonné pøedkupní právo v pøípadì, 
že se pøevádí spoluvlastnický podíl, ledaže 
jde o pøevod osobì blízké. Nedohodli-li 
se spoluvlastníci o výkonu pøedkupního 
práva, mìli právo vykoupit podíl pomìrnì 
podle velikosti podílù. Toto pøedkupní 
právo NOZ již nezná, v souladu s usta-
novením § 3062 však zùstává úèinné po 
dobu 1 roku od úèinnosti zákona, tedy 
do 1. 1. 2015. Pokud jste tedy spoluvlast-
níky vìci již pøed rokem 2014 a chcete ji 
v roce 2014 prodat, jste stále ještì povinni 
pøednostnì nabídnout tuto vìc ostatním 
spoluvlastníkùm (s výjimkou prodeje oso-
bì blízké).

NOZ dále novì zavádí pøedkupní právo 
spoluvlastníkù, a to v pøípadì, že k vzniku 
spoluvlastnictví došlo v dùsledku dìdictví 
nebo na základì jiné právní skuteènosti 
tak, že spoluvlastníci nemohli svá práva 
a povinnosti od poèátku ovlivnit. Toto 
pøedkupní právo trvá po dobu šesti mìsí-
cù ode dne vzniku spoluvlastnictví. Výjim-
ku z takto vzniklého pøedkupního práva 
tvoøí pøípady, kdy se spoluvlastnický podíl 
pøevádí jinému spoluvlastníku, nebo své-
mu manželu, sourozenci nebo pøíbuzné-
mu v øadì pøímé.

Správa vìci
Další novinky se týkají správy vìci, kdy 

známe bìžnou správu vìci, významné 
záležitosti správy a rozhodnutí o zatíže-
ní vìci èi na dobu delší 10 let. Pøi bìž-
né správì vìci rozhodují spoluvlastníci 

vìtšinou poèítanou podle velikosti 
podílù, pokud se však spoluvlastník ne-
dozví o potøebì rozhodnout v dané vìci, 
mùže být takové jednání vùèi nìmu ne-
úèinné, ledaže se o takové vìci muselo 
jednat okamžitì. Nebyl-li spoluvlastník 
o potøebì rozhodnout informován, má 
právo do 30 dnù podat žalobu na soud, 
aby vyslovil neúèinnost takového rozhod-
nutí vùèi nìmu. Za bìžnou správu je po-
važována i volba a odvolání spoleèného 
správce vìci. Dohodnou-li se však spo-
luvlastníci nemovité vìci o její správì 
jinak, než stanovuje zákon, musí mít 
takové rozhodnutí formu veøejné lis-
tiny a musí být založeno do sbírky 
listin na pøíslušném katastru nemovi-
tostí. Za vklad takové listiny do katastru 
nemovitostí se hradí správní poplatek ve 
výši 500 Kè.

Rozhodují-li spoluvlastníci o význam-
né vìci, tedy napø. o jejím podstatném 
zlepšení nebo zhoršení, o jejím zpracová-
ní nebo o zmìnì jejího úèelu, vyžaduje 
se souhlas minimálnì dvoutøetinové 
vìtšiny spoluvlastníkù, opìt poèíta-
nou podle velikosti podílù. Nedosáh-
nou-li spoluvlastníci takové shody, mùže 
na návrh kteréhokoliv spoluvlastníka 
o takovém souhlasu rozhodnout soud. 
O této záležitosti mùže rozhodovat soud 
i na návrh pøehlasovaného spoluvlastníka, 
aby soud zakázal ostatním spoluvlastní-
kùm doèasnì jednat podle napadeného 
rozhodnutí. Zároveò hrozí-li pøehlasova-
nému spoluvlastníku tìžká újma (zákon 
jako pøíklad tìžké újmy uvádí neúmìrné 
omezení v užívání spoleèné vìci nebo 
vznik povinnosti, která je zøejmì nepo-
mìrná k hodnotì jeho podílu), mùže ten 

podat návrh soudu na zrušení takového 
rozhodnutí. 

Má-li být vìc zatížena (napø. vìcným 
bøemenem) nebo takové zatížení má být 
zrušeno, nebo mají být na základì roz-
hodnutí práva spoluvlastníkù omeze-
na na dobu delší než 10 let, je k ta-
kovému rozhodnutí zapotøebí souhlasu 
všech spoluvlastníkù.

Zrušení spoluvlastnictví
Zrušení spoluvlastnického práva je opro-

ti stávající právní úpravì upraveno daleko 
podrobnìji, lze jej však stále zrušit buï 
dohodou spoluvlastníkù, nebo na základì 
soudního rozhodnutí. Novinkou je mož-
nost odkladu zrušení spoluvlastnictví. 
Spoluvlastníci se mohou dohodnout, že 
nebudou žádat zrušení spoluvlastnictví po 
urèitou dobu, a to maximálnì po dobu 

deseti let. Mohou tak èinit i opakova-
nì. Takovéto ujednání vyžaduje formu 
veøejné listiny a v pøípadì, že se týká 
nemovitých vìcí, musí být zapsáno i do 
katastru nemovitostí. Odložit zrušení 
spoluvlastnictví lze i na návrh kteréhokoliv 
spoluvlastníka u soudu v pøípadì, že tak 
má být zabránìno majetkové ztrátì nebo 
ohrožení oprávnìného zájmu nìkterého ze 
spoluvlastníkù. Soudnì lze však odložit zru-
šení spoluvlastnictví maximálnì o dva roky.

I pøes dohodu èi rozsudek soudu lze 
odklad zrušení spoluvlastnictví pozdìji 
zmìnit dohodou spoluvlastníkù, a nedo-
jde-li k ní, rozhodnutím soudu vydaným 
na návrh spoluvlastníka, který prokáže, 
že na nìm nelze spravedlivì požadovat, 
aby ve spoluvlastnictví setrval, anebo že 
se podstatnì zmìnily okolnosti, pro nìž 
k odkladu spoluvlastnictví došlo. 
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NOZ | Mgr. Petra Behancová, právní poradna RP OS KOVO Brno

Svéprávnost lze už jen èasovì omezit
Žiji ve spoleèné domácnosti se svým dospìlým duševnì nemocným synem, který se v poslední dobì 

opakovanì nechal pøesvìdèit tzv. podomními prodejci k uzavøení nìkolika kupních smluv. Jednalo se pøe-
vážnì o služby mobilních operátorù, které syn není schopen využívat ani platit. Vzhledem k tomu, že se do 
podobných, ale i podstatnì závažnìjších situací dostává stále èastìji, uvažuji, zda by nebylo vhodné nechat 
ho zbavit svéprávnosti. Je pravda, že podle nového obèanského zákoníku to už není možné?

M. K., Vsetín

Nový obèanský zákoník, úèinný od 
1. 1. 2014, skuteènì pøináší øadu zmìn 
i v oblasti svéprávnosti èlovìka – døíve 
oznaèované jako zpùsobilost k právním 
úkonùm – tj. schopnosti rozhodovat sám 
o sobì, vlastním jednáním brát na sebe 
práva a povinnosti, být plnì odpovìdný 
za své konání. Svéprávnosti se nemùže-
me vzdát a na rozdíl od pùvodní právní 
úpravy dnes již nikoho nelze svéprávnosti 
ani zcela zbavit. Novì je možné osobu 
ve svéprávnosti pouze omezit, a to 
na èasovì omezenou dobu (max. 3 roky) 
a jedinì  rozhodnutím soudu. Dùvodem
pro tak vážný zásah do práv èlovìka 
mùže být pouze duševní porucha, 
která není jen pøechodná a dosáhla 
takového stupnì, že mu brání v urèitých 
záležitostech samostatnì právnì jednat. 
Vždy je tøeba peèlivì zvážit rozsah 
i stupeò neschopnosti èlovìka po-
starat se o vlastní záležitosti, proto 
má soud povinnost vyvinout v øízení 
potøebné úsilí, aby zjistil také názor 
èlovìka, o jehož svéprávnosti rozho-
duje. Soudce jej musí osobnì shlédnout 

a k omezení jeho své-
právnosti by mìl pøi-
stoupit jen tehdy, hro-
zí-li posuzovanému 
v dùsledku jeho ko-
nání nìjaká závažná 
újma a nepostaèí-li 
vzhledem k jeho zá-
jmùm mírnìjší a mé-
nì omezující opatøení. 
Je tøeba si uvìdomit, 
že každý pøípad je jiný. Nìkomu staèí po-
moci asistencí, vysvìtlením, radou, jiný je na 
tom v dùsledku duševní poruchy hùø, proto 
je k ochranì jeho zájmù nezbytné, aby mìl 
soudem jmenovaného opatrovníka. 

Jedním z výše zmínìných mírnìjších 
opatøení je napø. nový institut nápomo-
ci pøi rozhodování, umožòující soudu 
èlovìka neomezovat ve svéprávnosti, ale 
ustanovit mu osobu, která za nìj právnì 
nejedná, avšak napomáhá mu v bìžných 
èinnostech. Dále je možné nechat se za-
stoupit èlenem domácnosti, který se 
zastoupeným žil pøed vznikem zastou-
pení ve spoleèné domácnosti alespoò 

3 roky. Ke vzniku 
takového zastoupe-
ní je opìt nezbytné 
schválení soudu, pøi-
èemž zastoupenému 
je tøeba srozumitelnì 
vysvìtlit povahu a ná-
sledky zastoupení.

Rozhodnutí o ome-
zení svéprávnosti zá-
roveò výslovnì nezba-

vuje èlovìka práva samostatnì právnì 
jednat v bìžných záležitostech každoden-
ního života. Podstatnou zmìnou je také 
èasové èi vìcné omezení svéprávnosti. 
Soud mùže svéprávnost omezit v sou-
vislosti s urèitou záležitostí (napø. prodej 
domu) na dobu nutnou pro její vyøíze-
ní nebo ji mùže omezit na èasovì urèe-
nou dobu, která však nesmí pøesáhnout 
3 roky (uplynutím doby zanikají právní 
úèinky omezení). Omezení svéprávnosti 
bude možné prodloužit (pøièemž v øízení 
o prodloužení trvají právní úèinky pùvod-
ního rozhodnutí), ale vždy znovu pouze 
na 3 roky.

NOZ | Mgr. Lenka Veselá, poradna Sdružení nájemníkù (SON) Praha

Co se mìní u bytù a bydlení
Chtìla bych se informovat, jakým zpùsobem jsou upraveny v novém obèanském zákoníku služební 
byty. Mùj zamìstnavatel mi takový byt nabízí, nevím jaká práva èi povinnosti z toho pro mì plynou.

Je to pravda, že podle nového obèanského zákoníku mùže nájemce v bytì podnikat i bez souhlasu pronajímatele? 
Dlouhodobì pronajímám dva byty. Pokud je to pravda, mám nárok alespoò vìdìt, o jaké podnikání jde?

Je-li dle ust. § 2297 
nájem bytu ujednán 
v souvislosti s výkonem 
zamìstnání, funkce nebo 

jiné práce a je-li podle výslovného urèe-
ní smlouvy pronajat byt služební, mo-
hou být práva nájemce služebního bytu 
omezena. To platí i v pøípadì, je-li v této 
souvislosti ujednán nájem domu. V ust. 
§ 2298 odst. 1 je uvedeno, že nájem 

služebního bytu skonèí posledním dnem 
kalendáøního mìsíce následujícího po 
mìsíci, ve kterém nájemce pøestal vyko-
návat práci podle § 2297, aniž k tomu 
mìl vážný dùvod. V odstavci 2 téhož pa-
ragrafu je uvedeno, že v pøípadì, pøesta-
ne-li nájemce vykonávat práci z dùvodù 
spoèívajících v jeho vìku nebo zdravot-
ním stavu, z dùvodu na stranì pronají-
matele nebo z jiného vážného dùvodu, 

skonèí nájemci nájem služebního bytu 
uplynutím dvou let ode dne, kdy pøestal 
vykonávat práci. V pøípadì, že nájemce 
zemøe, nájem služebního bytu skonèí. 
Osoba, která v bytì bydlela spoleènì 
s nájemcem, má právo v bytì bydlet; 
vyzve-li ji však pronajímatel, aby byt vy-
klidila, je povinna tak uèinit nejpozdìji 
do tøí mìsícù ode dne, kdy výzvu obdrží 
(ust. § 2299).

Podle ustanovení § 2255 nového obèan-
ského zákoníku mùže nájemce v bytì pra-
covat nebo podnikat, nezpùsobí-li to zvýše-
né zatížení pro byt nebo dùm. Doporuèu-
jeme Vám v tomto smìru nájemce kontak-

tovat, v èem konkrétnì bude spoèívat jeho 
„podnikatelská èinnost“, zejména, zda do 
bytu budou docházet ve vìtším poètu lidé 
– klienti, zda bude mít zamìstnance apod. 
V tìchto pøípadech by jistì podnikání pù-

sobilo zvýšené zatížení pro dùm, zejména 
z hlediska poskytování služeb spojených 
s užíváním bytu. V každém pøípadì musí 
být zachován hlavní úèel pronájmu a to by-
dlení nájemce, pøíp. jeho èlenù domácnosti.

pokraèování na str. 8
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Sociální poradna | Ing. Marcela Høíbalová, specialistka na sociální oblast, úsek odborové politiky OS KOVO

Daòová odpovìdna | Jindra Plesníková, specialistka na danì, úsek odborové politiky OS KOVO

Jak dlouho budu brát nemocenskou?

Odpoèet pøíspìvkù z danì

Váš dotaz je na místì, 
neboť zákon è. 187/2006 
Sb., o nemocenském po-

jištìní obsahuje zvláštní právní úpravu 
nároku na nemocenské a podpùrèí doby 
nemocenského jednak pro zamìstnance 
zamìstnaného na dohodu o provedení 
práce, ale jednak i pro poživatele starob-
ního dùchodu.

Pro poživatele starobního dùchodu platí 
kratší, omezená doba podpùrèí doby ne-
mocenského. 

Nejprve k obecné podpùrèí dobì bìž-
ného zamìstnance:

 podpùrèí doba zaèíná od 15. kalen-
dáøního dne trvání doèasné pracovní ne-
schopnosti nebo karantény

 trvá-li doèasná pracovní neschopnost 
nebo karanténa ménì než 15 kalendáø-
ních dnù, podpùrèí doba vùbec nezaèala 
plynout, neboť se nemocenské neposky-
tuje

 podpùrèí doba konèí uplynutím 380 
kalendáøních dnù, pøièemž tato doba 380 
kalendáøních dnù se nepoèítá od zaèátku 
podpùrèí doby (tj. od 15. kalendáøního 
dne trvání doèasné pracovní neschopnos-
ti nebo karantény), nýbrž od vzniku do-
èasné pracovní neschopnosti

 podpùrèí doba 380 kalendáøních dnù 
neplatí pro každý pøípad doèasné pra-
covní neschopnosti, neboť v konkrétním 
pøípadì mùže být kratší vlivem zápoètu 

pøedchozích doèasných pracovních ne-
schopností.

Nyní k podpùrèí dobì nemocenského 
u poživatele starobního dùchodu:

 nemocenské se poživateli starobní-
ho dùchodu nebo invalidního dùchodu 
pro invaliditu tøetího stupnì vyplácí od 
15. kalendáøního dne trvání doèasné 
pracovní neschopnosti po dobu nejvýše 
70 kalendáøních dnù

 nemocenské se však vyplácí nejdéle 
do dne, jímž skonèila doba zamìstnání.

Závažnìjším problémem ve vašem 
pøípadì je, že jste za-
mìstnán na dohodu 
o provedení práce. Ne-
mocenské v tomto pøí-
padì náleží pouze tehdy, 
když dohoda o provedení 
práce zakládá úèast na ne-
mocenském pojištìní.

Pojištìní zamìstnancù 
èinných na základì dohody 
o provedení práce:

 Zamìstnanci èinní na 
základì dohody o provede-
ní práce jsou úèastni pojiš-
tìní, jestliže jim byl zúètován 
zapoèitatelný pøíjem v èástce vyšší než 
10 000 Kè.

 Zamìstnanci èinní na základì doho-
dy o provedení práce jsou úèastni pojiš-
tìní jen v tìch kalendáøních mìsících po 

dobu trvání této dohody, do nichž jim byl 
zúètován zamìstnavatelem zapoèitatelný 
pøíjem z dohody o provedení práce v èást-
ce vyšší než 10 000 Kè.

Závìr: Nárok na nemocenské vám tedy 
vznikne v pøípadì, že v kalendáøním mì-
síci, ve kterém nastoupíte na pracovní 
neschopnost, vám zamìstnavatel zúètu-
je pøíjem vyšší než 10 000 Kè. Za splnì-
ní této podmínky vám pak bude náležet 
náhrada mzdy pøi pracovní neschopnosti 
v období 14 dnù od vzniku pracovní ne-
schopnosti a od 15. dne trvání pracovní 

neschopnosti vám bude náležet nejdéle 
po dobu 70 kalendáøních dnù, avšak nej-
déle do data, kdy má vaše zamìstnání na 
dohodu o provedení práce skonèit, výpla-
ta nemocenského.

Pro potvrzení za rok 
2013 se jedná o ustano-
vení zákona è.586/1992 

Sb. o daních z pøíjmù v platném 
znìní a konkrétnì o § 15 odst. 7 
a dále o zpùsob prokazovaní (potvrzení),

které je zakotveno v ustanovení § 38 
l písm. j.

Jedná se èlenské pøíspìvky, které v pøí-
slušném zdaòovacím období tzn. v roce 
2013 odborová organizace obdržela
na svùj úèet, popøípadì do své poklad-

ny. Znamená to tedy, že pokud jsou 
èlenské pøíspìvky sráženy ze mzdy a ná-
slednì odvádìné na úèet odborové 
organizace, bude se jednat o èlenské 
pøíspìvky za prosinec roku 2012 až listo-
pad 2013.

Jsem zamìstnán na dohodu o provedení práce a zároveò pobírám starobní dùchod. Mám nyní zdravotní 
potíže a budu muset nastoupit na nemocenskou. Jak dlouho bych mohl nemocenskou pobírat?

Ladislav M., Rakovník

Naši èlenové se nás ptají, zda i za rok 2013 bude možné uplatnit odpoèet èlenských pøíspìvkù. 
Zmìnilo se nìco v daòových pøedpisech ohlednì odpoètu èlenských pøíspìvkù za rok 2013? 

Nájemce stále bude mít povinnost prová-
dìt na své náklady bìžnou údržbu a drob-
né opravy související s užíváním bytu. Tato 
povinnost vyplývá z ustanovení § 2257 
odst. 2 NOZ. Novým obèanským zákoní-

kem však byl zrušen zvláštní právní pøed-
pis, který vymezoval pojmy drobné opra-
vy a bìžné údržby a stanovil další pravid-
la a podmínky, za kterých byl nájemce 
povinen tyto své povinnosti zajišťovat. 

Jednalo se o naøízení vlády è. 258/1995 
Sb. Novì tak bude pøedevším na nájem-
ci a pronajímateli, aby si pøímo v nájemní 
smlouvì tyto pojmy defi novali a stanovili 
si konkrétní pravidla.

Bude muset (podle nového obèanského zákoníku) nájemce stále na své náklady provádìt bìžnou údržbu bytu
a zajišťovat drobné opravy? Nebo vše již bude muset zajišťovat pronajímatel?

pokraèování ze str. 7
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Ve svém sdìlení “Pro evropskou prùmys-
lovou renesanci”, publikovaném 22. ledna 
Evropská komise opìtovnì zdùraznila svùj 
závazek podporovat prùmyslovou výrobu, 

aby tato pøispívala do roku 2020 k 20 % 
HDP Evropy. I když Komise správnì iden-
tifi kuje prùmyslové sektory s vysokou pøi-
danou hodnotou jako ekonomické øídící 

síly budoucnosti, chybí jí pøesvìdèivý plán 
pro fi nancování. Sdìlení dále navrhuje dal-
ší integraci jednotného evropského trhu 
a vyzývá evropské fi rmy k internacionalizaci.

Brífi nk po setkání Jana Mládka se zástupci odborù v Posla-
necké snìmovnì Parlamentu ÈR. Na otázky novináøù od-
povídají (zleva) Jan Mládek, Josef Støedula, Zdenìk Èerný

Praha – Kandidát na ministra prùmy-
slu a obchodu Jan Mládek jednal v úte-
rý 22. 1. 2014 v Praze 
se zástupci pøedstavitelù 
prùmyslových odboro-
vých svazù sdružených 
v ÈMKOS (Èeskomoravs-
ké konfederaci odboro-
vých svazù). 

Dohodli se mj. na tom, 
že vláda novelou obnoví 
povinné zastoupení za-
mìstnancù v dozorèích radách fi rem. 
Novináøùm to sdìlili J. Mládek i pøedseda 
Odborového svazu KOVO Josef Støedula. 
Tato povinnost zmizela z nového obèan-
ského zákoníku, který zaèal platit v lednu 
tohoto roku. „Stojíme o to, aby se zástup-
ci zamìstnancù vrátili zpìt jako povinná 
èást dozorèích rad v poètu 30 procent,“ 
øekl Josef Støedula. Stát by se tak moh-
lo pøi novelizaci obèanského zákoníku 
a zákona o korporacích. Jeho slova potvr-
dil i Jan Mládek. Podle nìj se koalice shod-
la na tom, že komplexní novelu obèanské-
ho zákoníku pøipraví zhruba do roka.

Zástupci prùmyslových odborù J. Mlád-
kovi nabídli spolupráci, své znalosti a zku-
šenosti. Diskutovali také o problémech 
s nedostatkem kvalifi kovaných zamìst-
nancù, o situaci kolem dolù na Ostravsku 

a Karvinsku èi prolomení tìžeb-
ních limitù, což jsou odbory pøi-

praveny podpoøit.
J. Mládek novináøùm øekl, že 

se s odbory dohodl na vzájemné 
komunikaci. Pokud bude ministr 
navštìvovat podniky, bude chtít 

mluvit i s odboráøi. „Pokud by byl 
podnik, kde nejsou, budu se zamýš-
let, jestli tam vùbec mám jet,“ po-

znamenal budoucí ministr.
V oblasti prolomení limitù tìžby chce

J. Mládek najít kompromis. Bylo mj. øe-
èeno, že odboráøi jsou pøipraveni za ur-
èitých okolností podpoøit prolomení limi-

tù. Zabývat se chce i situací na Ostravsku. 
„Je pøedpoklad, že by nìkolik èlenù vlády, 
vedených premiérem, navštívilo Ostravsko 
jako jednu z prvních vnitrostátních cest,“ 
uvedl Mládek.

Stále více vysokoškolákù „na po-
kladnách“

Bìhem schùzky byla 
projednána i následující 
témata v rozdílných ob-
lastech prùmyslu:

Renata Burianová, 
pøedsedkynì odborového 
svazu pracovníkù obcho-
du, poukazovala zejména 
na tíživou fi nanèní situaci 

øadových zamìstnancù. Bìž-
ná pracovní doba obchodníkù 
v maloobchodì i velkoobchodì 
je dnes 364 dní v roce (mnoho 
obchodù má noèní provoz), ne-
jsou uznávány dny pracovního 
volna, v mnoha pøípadech ani 
svátky. Velká èást zamìstnan-
cù obchodu však má problém 
ze svého platu pokrýt základní 
životní potøeby. Na pokladnách 
v obchodech se objevuje stále 
více mladých, vysokoškolsky vzdìlaných 
lidí, kteøí nemají možnost sehnat odpoví-
dající povolání. Podle J. Burianové je tento 
trend záležitostí zejména posledních dvou 
let. Paradoxnì školství již ani neproduku-
je dostatek kvalifi kovaných prodavaèù. 
Skuteèný prùmìrný plat tìchto lidí je ko-

lem 14 000 korun, což je výraznì ménì, 
než uvádí Èeský statistický úøad. Mnoho 
zamìstnancù pracuje i na nucenì zkráce-
ný pracovní úvazek. 

Zmìna komunikace je pozitivním 
znakem

JUDr. Zdenìk Èerný, pøedseda odboro-
vého svazu ECHO (energetika a chemický 
prùmysl), ocenil 
pøístup ze strany 
Jana Mládka ke 
komunikaci s od-
bory, protože ko-
munikace s mi-
nulými vedeními 
resortu prùmyslu 
a obchodu ne-
byla uspokojivá. 
Témat, ve kterých by odbory mohly po-
moci, je podle Z. Èerného celá øada. Kro-
mì nedopracované energetické koncepce 
státu lze jmenovat napøíklad dostavbu 
Temelína, dùležitá je zejména cenová 
politika. Ceny energií dnes hýbou nejen 
Evropou. Svaz dá pro diskusi k dispozici 
své odborníky jak z oblasti energetiky, 
tak petrochemie. 

Diskutována byla dále mj. i situace 
v døevaøském, nábytkáøském a papíren-
ském prùmyslu a podpora tìmto odvìt-
vím. Kromì výše uvedených pøedsedù 

svazù se setkání 
zúèastnili a vystu-
povali zde mj.: 

Mgr. Václav Pícl 
– Místopøedseda 
povìøený vede-
ním Èeskomorav-
ské konfederace 
OS

Mgr. Pavel Kunc – Pøedseda OS 
pracovníkù døevozpracujících odvìtví, 
lesního a vodního hospodáøství v ÈR

Bc. Jan Sábel – Pøedseda OS pracovníkù 
hornictví, geologie a naftového prùmyslu

Ing. Jiøí Marek – Místopøedseda OS KOVO
Pøipravil (ev), foto: autor

Zdenìk Èerný (vlevo) 
a Pavel Kunc

Odbory nabízejí pomoc resortu prùmyslu a obchodu
Zastoupení zamìstnancù v dozorèích radách má být povinné – shodly se odbory s Janem Mládkem

Jan Mládek

Renata Burianová

         Z mezinárodního dìní:

Prùmyslová renesance opomíjí prùmyslové zamìstnance

pokraèování na str. 10
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I když nìkteré anglické texty první pøed-
chùdce dnešních odborù zmiòují již v dru-
hé polovinì 17. století („Free Journeymen 
Printers“ z roku 1666), u jejich zrodu stá-
la pøedevším první prùmyslová revoluce 
v 18. a 19. století. Pøechod od ruèní výro-
by v manufakturách k tovární strojní vel-
kovýrobì za pomoci nových zdrojù ener-
gie (tehdy pøedevším uhlí). Tím docházelo
k vzrùstající dìlbì práce a specializaci. 
Zásadnì to promìnilo také zemìdìlství, 
dopravu a další hospodáø-
ské sektory. Došlo také k zá-
sadním spoleèenským, kul-
turním a politickým zmì-
nám ve vìtšinì státù svìta. 
Tento proces zaèal ve Velké 
Británii a poté pokraèoval 
v dalších zemích Západu 
a v USA, na konci 19. století 
v Japonsku a dalších stá-
tech. V tomto procesu hrály 
významnou roli nové vìdec-
ké a technologické objevy. 
Za symbol prùmyslové re-
voluce je považován parní 
stroj, ale obrovský zájem 
byl i o stroje všeho druhu. 
Na kvalitu strojù byly èím dál tím vyšší poža-
davky, a tak se samozøejmì neustále rozvíjel
i nový obor – strojírenství. Protože se sou-
èástky vìtšiny strojù vyrábìjí z kovu, pokrok 
se musel projevit i v hutnictví. Vznikly napøí-
klad vysoké pece, ve kterých se dosahova-
lo mnohem vyšších teplot a tavba železné 
rudy tak byla kvalitnìjší. Døevo jako topivo 
už nestaèilo, zaèaly se používat uhlí a koks.

Dopad prùmyslové revoluce na spo-
leènost byl enormní. Historikové se sho-

dují, že jde o jedno z nejdùležitìjších 
a nejpøevratnìjších období lidských dìjin 
vùbec. S rozvojem prùmyslové revoluce 
v 19. století vznikla i nová spoleèenská 
tøída – dìlníci. Zavádìní rùzných strojù 
umožòovalo zamìstnávat málo kvalifi -
kované dìlníky. Zatímco døíve zvládnutí
øemesla vyžadovalo mnohaletou prù-
pravu, nyní staèilo krátké zaškolení, 
což umožnilo i zamìstnávání žen a dìtí. 
Sociální a zamìstnanecká práva tìchto 

námezdních pracovních sil silnì pokul-
hávala za prudkým rozmachem výroby 
strojírenské, skláøské, textilní a výro-
by v dalších prùmyslových odvìtvích. 
Pracovní doba 14 až 16 hodin byla bìž-
ná, mzdy byly libovolnì stanovovány 

podnikateli a èasto nestaèily k zajištìní 
životního minima.

Projevilo se to mj. vznikem odborù, hájí-
cích zájmy dìlníkù v rámci pracovištì èi od-
vìtví, i levicových politických stran a ideo-
logií. V Anglii se podobná dìlnická sdruže-
ní (London Corresponding Society, Chartis-
té) a také první odbory rozvíjely od konce 
18. století. Odbory se pøitom èasto skrýva-
ly pod pláštíkem rùzných podpùrných po-
kladen, aby se chránily pøed policejním 

pronásledováním podle zá-
kona o zákazu sdružování 
(zrušen byl r. 1825).

Povìdomí solidarity mezi 
námezdními dìlníky tehdy 
ještì bylo na nízké úrov-
ni. V poèátcích dìlnického 
hnutí neexistovaly také ani 
pevné formy organizace 
a protestù. Sahaly od akè-
ních koalicí, pøes pomocné 
pokladny až k hnutím za 
volební právo dìlníkù. Pøe-
vážnì na lokální úrovni se 
poøádaly rùzné petice a de-
putace, zejména spontánní 
stávky a bojkoty, docházelo 

i k nièení strojù. Jak daleko byla tato doba 
odborových poèátkù od spoøádaných vy-
jednávání mezi zamìstnavateli a zamìst-
nanci, naznaèuje už jen pojem „collective 
bargaining by riot“ (tarifní vyjednávání 
prostøednictvím vzpoury), který v popisu 
tehdejší situace bìžnì používal  svìtozná-
mý anglický historik Eric Hobsbawms…

(fav)

Komisi se bohužel nepodaøilo pøedlo-
žit návrh, jak je možné tento potenciál 
rùstu pøetvoøit do tvorby pracovních míst 
a øíká, že oèekává, že nezamìstnanost 
v EU zùstane na 11 % ještì nejménì 
další dva roky. „Komise za pokraèování 
krize obviòuje nízkou poptávku a nízké 
investice, ale zapomíná zdùraznit koøeny 
obou: politiku krizového øízení EU s je-
jím selháním v oblasti regulovat bankov-
ní systém, kde jsou politiky úspornosti 

pøevažujícím pravidlem a kde je zvýšená 
konkurenceschopnost nazírána z pohledu 
snižování mezd,” uvedl zastupující gene-
rální tajemník EOK Jozef Niemiec.

EOK a industriAll Europe považují 
strategii prùmyslové politiky, která není 
schopna pøinést kvalitní zamìstnanost 
evropským pracovníkùm a která neøeší 
naléhavý problém nezamìstnanosti mla-
dých, za velmi nedostateènou. „Sociální 
dimenze v tomto návrhu, která by mìla 

podpoøit produktivní prùmysl a pøinést 
vzdìlávání, školení, sociální zabezpeèení 
a participaci zamìstnancù, je sotva zmínì-
na. Veškeré takzvané oživení bude oživení 
bez pracovních míst a ne otøesem nutným 
k nastartování evropské ekonomiky. Silný 
právní rámec pro anticipaci a øízení eko-
nomických zmìn je absolutnì nutný,“ 
øekl generální tajemník industriAll Europe 
Ulrich Eckelmann.

(ls, mezinárodní odbor OS KOVO) 

V dubnu se uskuteèní 6. sjezd ÈMKOS. Naše relativnì mladá odborová konfederace však navazuje na dnes již staleté 
tradice odborù. Rozhodli jsme se formou malého seriálu poèátky odborù ve svìtì i u nás v Kováku pøipomenout.

dokonèení ze str. 9

Pøíštì: Jak žili dìlníci v dobì vzniku odborù

Coalbrookdale at night (Coalbrookdale v noci). 
Olejomalba Philippa Jakoba Loutherbourga ml. z roku 
1801. Coalbrookdale je považováno za jedno z rodišť 
prùmyslové revoluce, protože tu provozovali první vysokou 
pec, vytápìnou koksem. 
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Správné znìní tajenky z èísla 41: Cestujte pomocí šeku Dovolená Le Chegue Déjeuner. Správnì luštil a štìstí pøi losování mìl 
Václav Juchelka z Ostravy-Poruby. Blahopøejeme! Dostane výhru od Le Cheque Déjeuner. Køížovky pro nás vyrábí nakladatelství 
Enigma. Je také vydavatelem èasopisu Køížovky pro každého (další èíslo vychází 4. a 17. února). Na tajenku z tohoto èísla èekáme do 
5. února na doruèovací adrese redakce nebo na emailu: novakova.miloslava@cmkos.cz
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