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Firma Bosch v Jihlavì zapustila svoje 
koøeny už v první polovinì minulého sto-
letí, kdy tu vznikl jeden z jejich èetných 
servisù. Jeho majitel by se ale asi dost 
divil. Pomìry i rozmìry se mezitím øádnì 
zmìnily. Velký nástup zaèal v roce 1993. 
Bosch byl nejdøíve podílníkem ve zdejším 
Motorpalu, postupnì se tu však rozrostl 
a vybudoval svùj celosvìtovì nejvìtší výrob-
ní závod pro dieselové vstøikovací systémy 
Common Rail. Bosch Diesel s.r.o. v Jihlavì 
dnes ve tøech výrobních závodech dává 
práci zhruba 4 300 lidí a patøí tak k nejvìt-
ším zamìstnavatelùm v Kraji Vysoèina. 

V ÈR má koncern celkem témìø 7 
a pùl tisíce zamìstnancù. Bosch je gigant, 

který dnes celosvìtovì zasahuje do celé 
øady výrobních odvìtví. Od automobilo-
vé techniky až po spotøební elektroniku. 
Hlavní výrobní náplní v Jihlavì jsou die-
selová èerpadla, vysokotlaké zásobníky 
a regulaèní ventily.

Velké slovo v Jihlavì mají i kovácké 
odbory. Z celkového poètu zamìstnan-
cù je 1 300 v odborech, sdruženi jsou ve 
dvou základních organizacích OS KOVO, 
které samozøejmì úzce spolupracují 
a problémy øeší spoleènì. Jejich pøedse-
dové Roman Bence a Ladislav Melichar si 
urèitì nemohou stìžovat na nedostatek 
práce. Sledujeme to i bìhem naší návštì-
vy v kanceláøi prvnì jmenovaného. Dveøe 

se netrhnou. Dotazy, pøání, vysvìtlování. 
I louèení s odboráøem, který odchází do 
dùchodu.

 „Jaká nyní vidíte hlavní rizika pro 
zdárné fungování nové vlády v èele 
s premiérem Sobotkou?“ zeptali jsme 

se pøedsedy
OS KOVO 
Josefa Støeduly 
poté, co ji prezi-
dent jmenoval. 
Koalièní vláda 
se ujala moci 
až 95 dní po 
pøedèasných 
volbách. Èeká 

ji øešení øady problémù, které pálí celou 
spoleènost vèetnì odborù.

Myslím, že nerizikovìjším bodem této 
vlády jsou oni sami. Myslím tím zejména 
skuteènost, zda budou její èlenové schop-
ni dobøe spolupracovat. Pokud budou 
tvoøit jednotnou vládu, schopnou rea-
govat na požadavky obèanù a na jejich 
dlouhodobou nespokojenost, pak se ne-
musíme obávat budoucího vývoje. Bude-li 
opak, což znamená, že nebudou spolu-
pracovat a tedy ani schopni reagovat na 
požadavky obèanù, tak z tohoto pohledu 

mùže dojít bohužel i ke krachu, který se 
mùže projevit napøíklad v podzimních 
volbách. Ale radìji bych byl optimistou
a vìøil, že se to povede.

 Jaký máte celkový dojem z do-
posud probíhajících, relativnì zdlou-
havých vyjednávání pøi tvorbì nové 
vlády? 

Myslím, že zde se více jednalo o spolu-
práci mezi prezidentem a budoucím pre-
miérem (v této chvíli již souèasným). 

Hlavním rizikem pro vládu je nyní ona sama
Kovák po jmenování Sobotkova kabinetu 29. 1. hovoøil s pøedsedou OS KOVO

Dieselová vysokotlaká vstøikovací èerpadla z Jihlavy patøí
k špièkovým výrobkùm koncernu Bosch

Spojuje zájem o budoucnost

pokraèování na str. 2

pokraèování na str. 3

Plnì automatickou stanici 
seøizuje Roland Hölzel

Renata Martinù na výrobní 
lince  šíøí i dobrou náladu5

7
6 Pracovní úraz

Kdy lze krátit odškodnìní

Seriál k NOZ
Do práva se opìt vrací

 pojem výmìnek

Bydlení
Co vše mìní nový 
obèanský zákoník

9 Palèivé téma
Porušování práv 

zamìstnancù v ÈR

Kovák navštívil poboèku svìtoznámého koncernu Bosch v Jihlavì
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Vìøím, že to jsou politici vyzrálí a jsou 
schopni spolupracovat. Obzvláštì, když 
mají podobné nìkteré názory a pohledy 
– souhra mùže být nakonec i velmi dobrá. 
Je asi trochu ke škodì, že doba sestavování 
vlády byla tak dlouhá, protože Èeská re-
publika opravdu potøebuje fungující vládu. 
Ale to jsou spíše jen stesky. V této chvíli je 
tøeba se podívat do budoucna a my urèitì 

budeme pøipraveni dávat vládì požadavky, 
týkající se našich èlenù a èlenek. 

 Který krok z deklarovaných ko-
alièních vládních plánù, vidíte nyní 
jako nejdùležitìjší? 

Dùležitá je pro nás zejména podpora 
ekonomiky a jejího rùstu, která by vedla 
ke snižování nezamìstnanosti. Což rozhý-
be ekonomiku jako takovou, protože dvì 

tøetiny hrubého domácího produktu tvoøí 
spotøeba obyvatelstva a vlády.

(Další vyjádøení pøedsedy OS KOVO, 
které poskytl na dané téma Èeské tele-
vizi, mùžete shlédnout prostøednictvím 
Facebooku Kovák:
https://www.facebook.com/pages/
Kov%C3%A1k/463556450380378)

Dìkujeme za odpovìdi, redakce Kováka

Støípky z Rady a Valné hromady sekce ELEKTRO OS KOVO
Rada a Valná hromada sekce ELEKTRO OS KOVO se konaly 27. až 
28. 1. 2014 v Praze. Rada sekce mj. provedla rekapitulaci plnìní usnese-
ní valné hromady sekce ELEKTRO a Strategie OS KOVO v KV pro rok 2014 
v návaznosti na koordinaci KV. 

  Èlenové Rady sekce podali informace o pøípravì a prùbìhu kolektivního 
vyjednávání pro rok 2014. Valná hromada sekce ELEKTRO OS 
mj. schválila:

  Koordinaci kolektivního vyjednávání PKS pro rok 2015 formou návrhu 
KSVS EIA pro rok 2015, 
  Informaèní systém sekce ELEKTRO realizovaný formou zveøejòování 

uzavøených PKS na intranetu OS KOVO. 
Uložila mj.: ZO OS KOVO v pùsobnosti KSVS EIA nahlásit odboru 
kolektivních smluv, mezd a sekcí OS KOVO pøípadné neplnìní KSVS, 
a to v termínech do 31. 7. 2014 a 31. 1. 2015. 

  ZO OS KOVO – èlenùm sekce ELEKTRO koordinovat kolektivní vyjedná-
vání PKS prostøednictvím návrhu KSVS EIA pro rok 2015 s tím, že po
ZO nebude vyžadováno zasílání usnesení VZO ke koordinaci kolektivního 
vyjednávání.
  ZO OS KOVO – sekce ELEKTRO pøedávat na ÚOP OS KOVO do 1 mìsíce
 po uzavøení PKS v elektronické podobì.
  ZO OS KOVO – èlenùm sekce ELEKTRO pøedávat pøedsedovi sekce údaje 
do informaèního systému sekce – viz. pøíloha usnesení v termínech do 
30. 9. 2014 a 15. 2. 2015. (red)

Støípky z pøedsednictva OS KOVO
Pøedsednictvo Odborového svazu
KOVO se konalo dne 29. ledna 2014 
v Praze. Na svém zasedání projednávalo 
mimo jiné problematiku, související s blí-
žícím se sjezdem Èeskomoravské konfe-
derace odborových svazù, který se koná 
v dubnu tohoto roku. Této problematice 
bude vìnováno i mimoøádné pøedsednic-
tvo, svolané na 24. února 2014 opìt 
do Prahy. Dále byly projednány zejmé-
na následující materiály:

  Závìreèná zpráva o kolektivním vyjednávání KSVS pro rok 2014. 
  Seznam zástupcù OS KOVO ve Snìmu ÈMKOS pro rok 2014.
  Zmìna složení v Komisi mladých OS KOVO. 
  Vyhodnocení konta živelných pohrom za rok 2013 
  Jednotná osnova pro Zprávu o èinnosti KS OS KOVO za rok 2013 
pøedkládaná Radì OS KOVO.
  Zpráva o vyøizování stížností, oznámení a podnìtù došlých na OS KOVO
za 2. pololetí r. 2013. 
  Zpráva o èinnosti Komise mladých OS KOVO v roce 2013.
  Návrh na svolání 2. zasedání Rady Odborového svazu KOVO. 
  Návrh na zrušení ZO OS KOVO INCO spol. s.r.o.  

Pøedsednictvo rozhodlo v souladu s § 16 odst. 4.2 Stanov 
OS KOVO, pøedpisu OS KOVO è. 38/2009 a podle návrhu Rady KS 
Ústeckého a Libereckého kraje ze dne 10. 1. 2014 zrušit 
ZO OS KOVO TRUMP Liberec – Ampérova 483, 463 12 Liberec. (red)

Jaké byly mzdy
Za období I. až III. ètvrtletí 2013 vzrostla prùmìrná mzda v kovoprù-
myslu oproti stejnému období roku 2012 o 2,1 % a dosáhla tak 
hodnoty 26 764 Kè za mìsíc (jde o údaje týkající se podnikù s více 
než 50 zamìstnanci). O 0,7 % poklesl poèet zamìstnancù v ko-
voprùmyslu a èinil tak 480 779 osob. Další údaje vèetnì tabulky 
mezd podle jednotlivých sektorù zájemci najdou v sekci aktuality 
na intranetu, adresa: intranet.oskovo.cz.

pokraèování ze str. 1

Alexandra Hrušovská patøí k novým 
tváøím v pøedsednictvu Odborového 
svazu KOVO.

Na 495. plenárním zasedání Evropské-
ho hospodáøského a sociálního výboru
(EHSV) ve dnech 21.–22. ledna 2014 
vystoupil i José Manuel Barroso, Pøed-
seda Evropské komise (EK), s hodnoce-
ním èinností Komise za ètyøleté období. 
Upozornil, že mnoho z toho, co komise 
v poslední dobì udìlala pro záchranu 
Evropy, obèané nevìdí. Lidé nechtìjí jít 
k volbám, pøípadnì se chystají volit pro-
testnì a pøiklánìjí se k populistickým 
nebo protievropským stranám. Je potøe-
ba vysvìtlovat, že krizi zpùsobilo nezod-
povìdné chování fi nanèního sektoru, 
ne Evropa! …Z politického pohledu se Ev-
ropa nenachází v dobré situaci, s tak obrov-
skou výší nezamìstnanosti dochází v øadì 
regionù k sociálním dramatùm. Malé 
a støední podniky mají stále potíže s fi nan-
cováním, èasto nejde o kvalitu tìchto pod-
nikù, ale o to, v jakém regionu se nacházejí; 

stejný podnik totiž mùže mít v jednotli-
vých zemích Evropské unie jinou úrokovou 
sazbu a také pøístup k úvìrùm… Více na: 
www.oskovo.cz/2014/495_barosso.pdf 

Evropský hospodáøský a sociální vý-
bor schválil na 495. plenárním zasedá-
ní 18 stanovisek. Vybrali jsme následující:

 Strategie boje s šedou ekonomi-
kou a nehlášenou prací: EHSV v situa-
ci vážné hospodáøské krize pøetrvávající 
v Evropì poukazuje na negativní dopady 
tìchto jevù z hlediska dynamiky na rùst 
velikosti podnikù a na pøíležitosti inovací 
a zdokonalování lidského kapitálu. 

 Dostupnost služeb obecného hos-
podáøského zájmu: Mnoho obèanù 
v Evropské unii se v rùzné míøe podle èlen-
ských státù setkává se závažnými ekono-
mickými problémy pøi pøístupu k základ-
ním službám. Musí být zajištìn pøístup 

všech obyvatel daného státu k tìmto služ-
bám a k ochranì základních práv. 

 Okamžité zrušení poplatkù za roa-
ming: Ceny za evropskou mobilní komu-
nikaci prostøednictvím roamingu zùstávají 
vysoké a znaènì pøevyšují tarify úètované 
za tytéž služby na území jednoho státu. 

(Mezinárodní odbor OS KOVO + red)

Detailní informace k tìmto i k dalším 
stanoviskùm výboru naleznete na: 
http://www.cmkos.cz/evropske
-a-mezinarodni-vztahy/evropsky
-hospodarsky-a-socialni-vybor
-ehsv-eesc/3757-3/495-plenarni-
-zasedani-ehsv-leden-2014

Newsletter EHSV z ledna 2014 
(èeskou verzi) naleznete na: 
http://www.eesc.europa.eu
/resources/docs/qeaa14001csn.pdf

Z jednání Rady sekce ELEKTRO

Z mezinárodního dìní Barroso: Krizi zpùsobili fi nanèníci, ne Evropa!

https://www.facebook.com/pages/Kov�k/463556450380378
intranet.oskovo.cz
http://www.oskovo.cz/2014/495_barosso.pdf
http://www.cmkos.cz/evropske-a-mezinarodni-vztahy/evropsky-hospodarsky-a-socialni-vybor-ehsv-eesc/3757-3/495-plenarni-zasedani-ehsv-leden-2014
http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/qeaa14001csn.pdf
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Už dnes o budoucnosti
Závod Bosch v Jihlavì je v rámci mezi-

národní dìlby práce v koncernu uznáván 
pro svoji vysokou kompetenci ve výrobì 
i vývoji. Na Vysoèinì se nemyslí jen v lo-
kálních mìøítcích a na to, co je dnes. 
Dokazuje to i odpovìï obchodního øe-
ditele Hermanna Butze na otázku, které 
výzvy dnes pro podnik považuje za nejvìt-
ší: „Když se podíváte na vývoj svìtového 
hospodáøství, tak vidíte hned nìkolik vý-
zev, které platí pro úplnì všechny. Klíèo-
vými tématy pøíštích let budou využívání 

energie a ekologie. Jde o to, jak šetrnì 
a odpovìdnì a efektivnì budeme zachá-
zet se zdroji. Jako výrobce souèástí pro 
automobilový prùmysl se musíme ptát, 
co se stane v budoucnu s mobilitou. Ma-
sovou i tou individuální a to i ve spoje-
ní s demografi ckým vývojem. Populace 
zejména v Evropì stárne, je nás ménì. 
Stojíme také pøed problémem urbanizace 
a to hlavnì v rozvojových zemích. Lidé se 
stìhují do mìst a ta jsou stále vìtší. Když 
se podíváme do tzv. prahových zemí, kte-
ré se nyní enormnì rozvíjejí, tzn. Èína 
a Indie, tak tam v budoucnosti nebudou 
výjimkou mìsta s 50, 60 miliony obyvatel. 
Pro Bosche to znamená obrovskou výzvu. 

Navíc: žijeme ve svìtì, který se dnes velice 
rychle spojuje se svìtem virtuálním. Roste 
význam internetu. Nejen jako zdroje pro 

rozšíøení prodejních možností ale i jako 
dùležité místo výmìny informací. Takže 
když to shrnu: efektivita využívání ener-
gie a zdrojù, ochrana životního prostøedí, 
internet a jeho význam pro celosvìtovou 
komunikaci, to jsou oblasti, k nimž se bu-
deme muset postavit i v Jihlavì. Není to 
o tom, že jsme tu loni slavili 20 let pùso-
bení, ale jde o to, abychom tady za 19 let 
mohli slavit 40. výroèí existence.

Vysoké standardy
Bosch na Vysoèinu pøivezl pracovní pøí-

ležitosti s platy, která ve zdejším regionu 

znamenají nadstandard. Vnímáme to i bì-
hem exkurze v provozu. Mùžeme sledo-
vat na jedné z linek výrobu vysokotlaké-
ho èerpadla od zaèátku až po lakování 
fi nálního výrobku (za smìnu jich vyrobí 
kolem 650) a pøitom hovoøit s lidmi. Sa-
mozøejmì, že jako ostatnì všude ani tady 
nechybí hlasy, že by to mohlo být i lepší. 
Ale lidé vìdí, že berou víc než jinde. Kri-
ze je nepostihla tak jak jiné. Øeditel Butz 
k dopadùm ekonomické recese v Èesku:

„Hospodáøský vývoj v ÈR nás až to-
lik neovlivòuje. Máme zákazníky i jinde, 
naší cílovou skupinou jsou hlavnì moto-
rárny celé øady velkých automobilek. Trh, 

o který nám jde, v posledních letech sice 
prošel èásteènou recesí, ale na druhé stra-
nì v urèitých regionech zaznamenáváme 

rùst. Hlavnì v Asii a nyní to samé nastá-
vá i v Evropì. Znovu roste odbyt. Když 
se podíváme o dvanáct mìsícù zpìt, tak 
jsme tady v Jihlavì a to i ve spolupráci 
s odbory dospìli k øešením, jak zreduko-
vat kapacity pracovní doby, aniž bychom 
snižovali pracovní místa a pøitom udrželi 
konkurence schopnost závodu. Øešením 
bylo zavedení smìnového systému, kte-
rý nadále zajišťujeme se stejným poètem 
pracovníkù.“

Systém 20 S, o kterém je øeè, se nelíbí 
všem. Jak nám na lince øekla Iva Mátlo-
vá, po 14 letech se kvùli nìmu rozhodla 

opustit odbory. Marian Soukup, který je 
ve fi rmì 9 let, odbory chválí: Mají smysl, 
hájí zájmy nás zamìstnancù. Já sám sice 
zatím žádné problémy nemusel øešit, ale 
mám jistotu, že kdyby to bylo tøeba, tak 
že mi odbory pomohou.“ I Marianovi sys-
tém 20 S moc nesedí, ale vìøí, že „èasem 
se to zmìní.“  

Co na to pøedseda 2. ZO OS KOVO Ro-
man Bence? Odpovìï zní: „Smìnný mo-
del 20 S prošel velkým vývojem. I když tu 
jsou naše možnosti to nìjak ovlivnit ome-
zené, tak pøece jen se podaøilo odborùm 
prosadit urèitý kompromis, který vìtšina 
zamìstnancù akceptuje. My tento smì-
nový model podporujeme. Jakýkoli jiný 
model s menším poètem smìn, by zna-
menal propouštìní. A to nechceme.“ Od-
bory musí vysvìtlovat a pøesvìdèovat. „Je 
tu osobní agitace, máme svoje nástìnky, 
kde informujeme zamìstnance o dùleži-
tých vìcech. Máme také webové stránky, 
na které pøidáváme aktuality, které se au-
tomaticky pøeposílají na celou èlenskou 
základnu. Všem zaregistrovaným pøijde 
odkaz, na ten staèí jen klinout a dotyèný 
má aktuální informaci. Najdou tam tøeba 
i poslední vydání Kováka. Stránky využívá 
stále více lidi. I ti, kdo v odborech nejsou, 
byť se samozøejmì nedostanou ke vše-
mu.“

Výzva jménem kvalifi kace
Velkou výzvou dneška je najít a udržet 

kvalifi kované pracovní síly a to jak tìch 

pokraèování ze str. 1

Jana Salayová pracuje se souèástkami, zodpovìdnými za 
dávkování paliva – tvoøí „mozek“ èerpadla

Odbory si pøejí, aby prázdná místa v halách brzy zaplnila 
nová produkce

Mistr odborného výcviku Jaroslav Tesaø vysvìtluje, 
že uèni se uèí stroje ovládat i z nìmeckých manuálù

Mojmír Suchý (vlevo), se v dobì naší návštìvy pøišel roz-
louèit s odboráøi, odchází do dùchodu. Ve fi rmì byl 12 let. 
Louèil se s ním pøedseda II. ZO OS KOVO Roman Bence 

pokraèování na str. 4

Obchodní øeditel Hermann Butz.
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technických, tak dílenských. Jak to vidí 
obchodní øeditel Bosch Jihlava?

„Nábor dobrých lidí u inženýrských 
povolání je stále tìžší. Je jich stále ménì 
a pøitom poptávka po skuteènì kvalifi -
kovaných lidech roste. To je urèitì jedno 
z velkých témat, které dnes øešíme.“

Ano je to velké téma. Téma, které mj. 
volá po zmìnì myšlení všech odpovìd-
ných v ÈR. Odbory na to poukazují už 
øadu let. Volají po reformì uèòovského 
školství, která bude znamenat, že pojem 
zlaté èeské ruèièky se nestane už jen his-
torii. Aby tomu tak bylo, je tøeba budouc-
nost plánovat. Vytváøet podmínky. Bosch 
to ví a v Jihlavì zajišťuje možnosti výcviku 
pro 200 uèòù. Stejnì dùležité jako vycho-
vávat nové kvalifi kované lidi, je udržet ty 
stávající.  Kromì standardù jim nabídnout 
i motivaèní benefi ty. Co na to Hermann 
Butz: „Myslím, že v Jihlavì máme dobré 
mzdy. Už když se podíváte na náš prù-

mìrný dìlnický plat a srovnáte s bìžným 
v ÈR, tak urèitì patøíme mezi trojku ne-
bo pìtku top zamìstnavatelù… Osobnì 
jsem pyšný na to, že vedle slušných platù 
v Jihlavì využíváme i øadu dalších sociál-
ních nástrojù. Tøeba závodní pøíspìvek na 
doplòkové penzijní spoøení pro všechny 
kmenové zamìstnance. Podobné je to 
i pro zamìstnance na dobu urèitou, po-
kud souhrnná délka jejich pracovních po-
mìrù u fi rmy dosáhla minimálnì tøech let. 
Pøispíváme tak k tomu, aby i po odchodu 
z Bosche do dùchodu mìli naši zamìst-
nanci dostateèné pøíjmy. Máme také pro-
gram pùjèek pro zamìstnance, o který je 
velký zájem. Tøeba pøi stavbì domu po-
skytujeme bezúroènou pùjèku, která se 
splácí v èástkách, odpovídajícím pøíjmu 
konkrétního zamìstnance. Od zaèátku 
letošního roku jsme zavedli motivaèní 
prémii ve výši až dvou mìsíèních platù, 
pokud podnik dosahuje dobrých výkonù. 
Tak našim zamìstnancùm umožòujeme 
podílet se na úspìchu fi rmy. Samozøej-
mostí jsou klasické benefi ty, jako je pod-
pora volnoèasových aktivit. Projektem, 
o kterém se diskutuje už dva roky, je naše 

vlastní podniková mateøská školka. Právì 
zpracováváme projekt, který by to mìl 
umožnit už v tomto roce. I to totiž pro-
hlubuje vazby zamìstnancù s fi rmou.“

Na tomto místì je øeditel pøerušen 
konstatováním odborového funkcioná-
øe: „Bereme Vás za slovo, protože po-
kud se bude otálet, budeme jako odbory 
žádat místo školky domov dùchodcù… 
I øeditel se smìje a rychle dodává: „Tak 
to tedy radìji tu školku!“ Uvidíme… Tøe-
ba se s Kovákem pøijedeme podívat na 
kolaudaci. Øeditel  po tomto intermezzu  
k výètu benefi tù a motivací, jejichž cílem 
je udržet kvalifi kované zamìstnance do-
dává: „Závìrem už jen uvedu, že fl uktu-
ace zamìstnancù u nás roènì èiní 2 až 
3 %. I to o nìèem svìdèí.“

Slušné mzdy a benefi ty dostávají všich-
ni. Odboráøi i ti co v odborech nejsou. I oni 
je berou jako samozøejmost a vezou se na 
vlnì. A paradoxem je, že právì po plus 

bodech pro zamìstnance získávat nové 
èleny je stále tìžší. „Žádný masový nárùst 
èlenské základny nemùžeme èekat. Daøí 
se nám èlenskou základnu držet a nový-
mi èleny nahrazovat ty, kteøí odcházejí do 
dùchodu“, konstatuje Roman Bence.

Váha odborù
I v Jihlavì samozøejmì lidé nedostávají 

nic zadarmo. Své by o tom mohli øíct ti, 
kdo byli u toho, když tu odbory vznikaly 
a zaèaly se prát za zájmy zamìstnancù. 
S tím, že pøece nejde jen o dobrý podnika-
telský zámìr, ale že záleží také na zamìst-
nancích, aby fi rma obstála v konkurenci 
a to jak s jinými, tak i uvnitø samotného 
koncernu. Obstát navenek i uvnitø, to je 
i jedno z hesel, které razí øeditel Butz. Jaký 
význam pøikládá z toho pohledu spolu-
práci s odbory?

„Za posledního dva a pùl roku se nám 
podaøilo dosáhnout spolupráce na sku-
teènì velmi vysoké úrovni vzájemné dù-
vìry. Jsem hluboce pøesvìdèen, že právì 
tato dobrá spolupráce byla jedním z dù-
ležitých stavebních kamenù dobrých vý-
sledkù, kterých jsme dosáhli. Daøí se nám 

o vìcech diskutovat jako partneøi. Máme 
k tomu rùzné platformy. Zástupci odborù 
se èasto a pravidelnì setkávají s vedoucím 
personalistiky a jednou za ètvrt roku se 
s nimi setkáváme my jako vedení. To dùle-
žité, co bìhem tìchto rozhovorù vnímám, 
je že na konci vždy táhneme za jeden 
provaz. Že nám jde spoleènì o to, jak se 
tìch 4300 pracovních míst, které máme 
v Jihlavì, podaøí dlouhodobì zajistit 
a souèasnì jak vytvoøíme podmínky pro 
to, aby ke stávajícím místùm pøibyla v bu-
doucnu další. Jsme vùèi sobì, pokud jde 
o diskusi, ve vìci tvrdí. Bylo by špatnì, 
kdyby odbory dìlaly vše, co chceme my 
nebo naopak, abychom my plnili všechna 
pøání odborù… Jistì, není to žádná idyla. 
Ale mùžeme být hrdi na to, že jde vždy 
o vìcné diskuse, vìcné argumenty a že 
dosud se nám vždy podaøilo najít rozumná 
øešení, se kterými – a to bych chtìl zdùraz-
nit – mohou být spokojeny obì strany…“

Odboráø Bence k tomu v kanceláøi øedite-
le dodává: „Ano, s tím se dá souhlasit. Ne 
vždy je to idylické, èasto je debata i bouøli-
vá, ale cíl máme stejný – udržet tady práci 
a s ní slušné pracovní podmínky. A pokud 
se v nìèem nedohodneme, tak jinde dále 
spolupracujeme a hledáme øešení.“

Ve své kanceláøí Roman Bence pak do-
plòuje: „Pro odbory je nejdùležitìjší po-
kraèovat ve stávajícím trendu. Jde nám 
o to, aby byl zachován rùst reálných mezd. 
V dobì, kdy se daøí, aby mzdy rostly úmìr-
nì tomu. Chceme také, aby se prázdná 
místa v hale, která jste vidìli, brzy zaplnila 
novým produktem. Podmínky k tomu ur-
èitì jsou. Na druhé stranì: kdyby se ne-
daøilo, tak nebudeme zamìstnavatele ždí-
mat za každou cenu. Prioritou pak bude 
zachování pracovních pøíležitostí. Kaž-
dý rok si necháváme zpracovat analýzu 
z OS KOVO, takže naprosto pøesnì víme, 
jak se fi rmì daøí. Naše požadavky do ko-
lektivního vyjednávání nestøílíme od pasu, 
ale postupujeme na základì reálných in-
formací a tomu také pøizpùsobujeme 
svoji taktiku. Ty nepodkroèitelné cíle, se 
kterými jdeme do jednání, se nám pak daøí 
naplnit.“

Kováci z Bosche se podle Romana Bence
snaží prohlubovat spolupráci i s jinými 
ZO OS KOVO na Jihlavsku. „Zejména 
v podnicích, které jsou pøi vyjednávání 
èasto porovnávány a používány vede-
ním závodu  jako argument, jaký je stav 
v podnicích na Vysoèinì. Toto vše dìlají 
naše organizace s cílem, aby se i ostatní 
podniky pøiblížily k našim  standardùm. 
A tím pomohly i èelit argumentùm pøi
vyjednávání: »Co chcete, jste na tom 
dobøe, podívejte se, jak jsou na tom na 
Vysoèinì jiní«…“

(fav, es)
Fotoreportáž z exkurze najdete 
od 10. 2. i na Facebooku Kováka.

dokonèení ze str. 4

Výrobní linky dennì opustí stovky dieselových èerpadel Na plynulost smìny dohlíží hlavní mistr Jiøí Hrdlièka
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Jednou z novinek, kte-
rou do našeho právního 
øádu nový obèanský zá-
koník opìtovnì zavedl, je 
institut výmìnku. Mnozí 
zøejmì tento termín zna-
jí již jen od rodièù ne-

bo babièek… Internetová encyklopedie 
(http://cs.wikipedia.org) nám pod názvem 
výmìnek sdìlí následující: „Výmìnek, ne-
bo-li výminek, vejmìnek, vejminek, vejmí-
nek, vejminìk, náøeènì také vejmenek, 
výmìna, výmìnka, výminka èi výmìnice, 
latinsky reservatum rusticum) byl venkov-
ský zvykový právní útvar, prostøednictvím 
nìhož se na statek novì nastupující hos-
podáø zavazoval k tomu, že nìkdejšímu 
hospodáøi, který mu statek pøedával do 
užívání a odcházel na odpoèinek (tzv. na 
vejminek, tj. do obydlí vìtšinou v rámci 
statku nebo v jeho tìsném sousedství za 
tím úèelem postaveného), bude doživot-
nì zaruèovat ubytování a urèité množství 
nejèastìji naturálních dávek (výjimeènì 
dávek fi nanèních nebo služeb). Odstupu-
jícím hospodáøem býval zpravidla otec, 
který statek pøedával do užívání svému 
synu a sám odcházel na vejminek.“

Výmìnek byl souèástí èeského právního 
øádu v rùzných formách až do roku 1964, 
kdy jej bylo možné zøídit v souvislosti 
s postoupením zemìdìlské nemovitosti. 
Souèasný znovuzavedený institut má však 
trochu jiný obsah.

Co znamená výmìnek v souèasnosti?
Výmìnek nalezneme v § 2707 a násl. 

nového obèanského zákoníku. Vlastník ne-
movité vìci si vymiòuje v souvislosti s jejím 

pøevodem pro sebe nebo pro tøetí osobu 
požitky, úkony nebo práva sloužící k za-
opatøení na dobu života nebo na dobu urèi-
tou a nabyvatel nemovité vìci se zavazuje 
zaopatøení poskytnout. Není-li stanoveno 
nebo ujednáno jinak, rozhoduje pro obsah 
práv výmìnkáøe místní zvyklost. Výmìnek je 
ve své podstatì tedy obdobou vìcného bøe-
mene, takto byl doposud používán v sou-
vislosti s pøevodem nemovité vìci, kdy bylo 
pøevodci zachováno právo nemovitou vìc 
užívat po urèitou dobu, nejèastìji tedy prá-
vo bydlet po zbytek života. Jako výmìnkáø 
je zákonem oznaèen ten, v jehož prospìch 
je výmìnek zøízen (mùžeme jej chápat jako 
oprávnìného z vìcného bøemene).

Zápis do katastru nemovitostí
Výmìnek mùže být sjednán buï jako 

smluvní povinnost, kdy nebude zapsán 
v žádném veøejném seznamu, nebo jako 
reálné bøemeno, které se zapisuje do ka-
tastru nemovitostí souèasnì s pøevodem 
vlastnického práva k nemovité vìci. Mùže 
však být zapsán i ještì pøed pøevedením 
nemovité vìci, a to jako budoucí výmìnek.

Charakter výmìnku
Právo na výmìnek je právem ryze osob-

ním, nepøechází na výmìnkáøovy dìdice, 
nelze jej ani samostatnì pøevést na tøetí 
osobu. Je-li však právo výmìnku zøízeno 
ve prospìch manželù a jeden z nich ze-
møe, nepøichází druhý z manželù o výmì-
nek a jeho právo výmìnku trvá.  

Výmìnkáø má na základì smlouvy 
o výmìnku i na základì zákona urèitá 
práva. Zákon stanovuje výmìnkáøi právo, 
a to i pokud tak nebylo ujednáno 

ve smlouvì, na
pomocné úko-
ny od osoby zaváza-
né k výmìnku v pøípa-
dì nemoci, pøi úrazu 
nebo v podobné nouzi. Osoba k výmìn-
ku zavázaná mùže tedy být povinna 
napø. k dopravì nemocného výmìnká-
øe k lékaøi, nákupu potravin apod. Tuto 
povinnost osoba zavázaná k výmìnku 
splní i tak, že zprostøedkuje umístìní vý-
mìnkáøe ve zdravotnickém nebo podob-
ném zaøízení. Není-li k tomu však dùvod, 
není osoba zavázaná z výmìnku hradit 
náklady na pobyt v zaøízení, tyto náklady 
si nese výmìnkáø sám.

Smluvnì mùže mít výmìnkáø napø. zøí-
zeno právo na penìžitý dùchod nebo na 
naturální plnìní. Byl-li výmìnek pøemìnìn 
na penìžitý dùchod a zmìní-li se pod-
statnì pomìry, je takovou dohodu stran 
nebo rozhodnutí oprávnìn zmìnit soud. 
Zmìní-li se pomìry stran natolik, že nelze 
spravedlivì požadovat, aby osoba zavá-
zaná k výmìnku setrvala pøi naturálním 
plnìní, je soud oprávnìn rozhodnout, 
že se naturální plnìní nahradí penìžitým 
dùchodem. Takto však soud nemùže ani 
v jednom pøípadì rozhodnout, pokud by 
tím bylo ohroženo zaopatøení výmìnkáøe.

Znièení vìci 
Pokud dojde k úplnému znièení vìci, 

která byla pøedmìtem pøevodu a je nyní 
užívána výmìnkáøem, tedy napø. pøi sho-
øení stavby, v níž bylo výmìnkáøi vyhraze-
no obydlí, je osoba zavázaná z výmìnku 
povinna opatøit výmìnkáøi na vlastní ná-
klad vhodné náhradní bydlení.

Co je opìt tøeba vìdìt o výmìnku
Seriál k NOZ | Mgr. Iva Štìdrá, právnièka, úsek odborové politiky OS KOVO

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

Podpory èlenùm, odmìna pøedsedovi
Od nového roku se mnoho zmìnilo a tak jsme se chtìli zeptat, jakou formou mùžeme poskytnout 
èlenùm naší základní organizace pøípadné podpory jako napø. pøi propuštìní ze zamìstnání, úmrtí 
apod. a to vše z prostøedkù základní organizace? V našich zásadách hospodaøení máme sociální 
podpory uvedeny obecnì. Jedná se u èlena, který obdrží podporu, o pøíjem, který by musel zdanit?

Podporu èlenùm mùže-
te poskytnout na základì 

schválených zásad hospodaøení, kde, jak 
uvádíte, sociální podpory máte zahrnuty. 
Bylo by ještì dobré vyspecifi kovat pøi ja-
kých událostech a kolik jednotlivým èle-
nùm budete poskytovat.

U èlena se jedná o osvobozený pøíjem 
v souladu s ustanovením § 4 odst. 1 písm. 

k) zákona è. 586/1992 Sb. o daních z pøí-
jmù v platném znìní. Novì s úèinností 
od 1. 1. 2014 ještì bod 3. Finanèní limit 
pro tyto podpory není zákonem stano-
ven. V pøípadì ztráty zamìstnání mùžete 
všem èlenùm, kteøí pøicházejí o zamìstná-
ní, poskytnou jednotnou èástku, nebo si 
mùžete stanovit klíè sociální potøebnosti, 
popøípadì klíè dle délky èlenství.

k) pøíjem v podobì
1. stipendia ze státního rozpoètu, z roz-

poètu obce, z rozpoètu kraje, z prostøedkù 
vysoké školy, veøejné výzkumné instituce 
nebo právnické osoby, která vykonává èin-
nost støední školy nebo vyšší odborné školy,

2. podpory nebo pøíspìvku z prostøed-
kù fundace nebo spolku, pokud se ne-
jedná o poplatníka, který je èlenem nebo 

pokraèování na str. 6
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zamìstnancem tìchto právnických osob, 
nebo o osobu blízkou tomuto poplatní-
kovi a jde-li o poplatníka, který je èlenem 
nebo zamìstnancem tìchto právnických 
osob, nebo o osobu blízkou tomuto 
poplatníkovi, pøíjem v podobì podpory 

nebo pøíspìvku poskytnutého výluènì ke 
kompenzaci zdravotního postižení nebo 
sociálního vylouèení,

3. podpory nebo pøíspìvku z pro-
støedkù odborové organizace,

4. nepenìžního plnìní nebo sociální 

výpomoci poskytované zamìstnavate-
lem z fondu kulturních a sociálních po-
tøeb nejbližším pozùstalým nebo sociální 
výpomoci nejbližším pozùstalým za ob-
dobných podmínek u zamìstnavatele, 
u kterého se tento fond nezøizuje.

S úèinností 1. 1. 2014 dochází ke zmì-
nì v § 6 odst. 4 zákona è. 586/1992 
Sb. o daních z pøíjmù. Srážkovou daò 
bude možné uplatnit pouze v pøípadì 
dohod o provedení práce a to do výše 
10 000 Kè, vyplaceno v mìsíci. Znamená 
to, že v pøípadì výše zmínìné odmìny 
se budete muset zaregistrovat k zálo-
hové dani ze závislé èinnosti, která je 
splatná vždy 20. daného mìsíce (splat-
nost je splnìna dnem pøijetí èástky 
správcem danì). Jedná se o mìsíèní od-
vod úhrnu sražených záloh na daò z pøí-
jmù fyzických osob ze závislé èinnosti, 

takže stejnì jako u srážko-
vé danì ne za jednotlivé-
ho funkcionáøe ale v úhrnu 
za všechny další pøípadné 
odmìny podléhající zálohové 
dani.

Vyúètování této danì se 
zpracovává také k jinému 
termínu než vyúètování danì 
srážkové. Zatímco vyúètování 
srážkové danì se zpracovává 
v letošním roce do 1. 4. 2014 
za rok 2013 tak za zálohovou 
daò 3. 3. 2014.

Zamìstnavatel nemùže na základì 
tohoto ustanovení krátit odškodnìní. 
V tomto pøípadì zamìstnavatel poru-

šil ustanovení zákona è. 309/2006 Sb., 
§ 2, odst. 1 „Zamìstnavatel je povinen 
zajistit, aby pracovištì byla prostorovì 
a konstrukènì uspoøádána a vybavena tak, 
aby pracovní podmínky pro zamìstnance 
z hlediska bezpeènosti a ochrany zdraví 

pøi práci odpovídaly bezpeènostním a hy-
gienickým požadavkùm na pracovní pro-
støedí“. Dále zamìstnavatel porušil záko-

ník práce § 102, odst. 1 
„(1) Zamìstnavatel je 
povinen vytváøet bez-
peèné a zdraví neohro-
žující pracovní prostøedí 
a pracovní podmín-
ky vhodnou organizací 
bezpeènosti a ochrany 
zdraví pøi práci a pøijí-
máním opatøení k pøed-
cházení rizikùm.“ 

Pracovnice urèitì ne-
má odborné vzdìlání 
na hodnocení a pre-
venci rizik, a proto ne-
mohla tento nedostatek 

odhalit. Pro vyhledávání rizik musí mít za-
mìstnavatel odbornì zpùsobilou osobu 
dle § 9, zákona è. 309/2006 Sb.

Pøi podpisu záznamu o úrazu se zra-
nìný mùže vyjádøit v kolonce „E. Vyjádøe-
ní úrazem postiženého zamìstnance 

a svìdkù úrazu“, že s porušením uve-
deného pøedpisu nesouhlasí. Pokud za-
mìstnavatel trvá na krácení odškodnìní, 
tak se mùže pracovnice bránit pouze 
soudní cestou. 

K odškodnìní pracovního úrazu se 
rovnìž vyjadøuje odborová organiza-
ce, která prostøednictvím regionálního 
pracovištì mùže zajistit právní pod-
poru zamìstnanci, který je èlenem 
ZO OS KOVO.

Na slovíèko s bezpeèákem | Václav Pelc, specialista BOZP, RP OS KOVO Plzeò

Krácení odškodnìní za pracovní úraz
Jsem zamìstnankynì strojírenské fi rmy a stal se mi pracovní úraz. Pøi chùzi ze svého stanovištì 
pøes ochrannou plentu pro brusný materiál jsem zakopla o ochrannou plentu, která mìla vystupující 
stojny pro udržení stability. Zamìstnavatel zkrátil odškodnìní za pracovní úraz o 20 % za údajné 
porušení zákona è. 262/2006 Sb., § 106, odst. 4, písm. f) „oznamovat svému nadøízenému vedoucímu 
zamìstnanci nedostatky a závady na pracovišti, které ohrožují, nebo by bezprostøednì a závažným 
zpùsobem mohly ohrozit bezpeènost nebo zdraví zamìstnancù pøi práci, zejména hrozící vznik 
mimoøádné události nebo nedostatky organizaèních opatøení, závady nebo poruchy technických 

zaøízení a ochranných systémù urèených k jejich zamezení“. Postupoval zamìstnavatel správnì? Hana S., Plzeò

Vyplácíme pøedsedovi odmìnu 2 000 Kè mìsíènì. Platíme zdravotní pojištìní, neplatíme sociální pojištìní 
a uplatòujeme srážkovou daò. Jak to je po 1. lednu?

pokraèování ze str. 5
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NOZ | Mgr. Lenka Veselá, poradna Sdružení nájemníkù ÈR (SON) Praha

Co se mìní u nemovitostí a bydlení

Spolupráce pøináší užitek všem 

Mám pronajaté dva byty, ale jeden z nich používám spíše výjimeènì. Bude mi 
kvùli tomu moci pronajímatel vypovìdìt nájem? Jiøina Z., Praha

Již v roce 1996 uzavøel OS KOVO a Sdružení nájemníkù ÈR Dohodu o vzájemné spolupráci 
pøi zajišťování práv a povinností nájemcù a uživatelù bytù a každoroènì obì strany plnìní 
této dohody vyhodnocují. 

Nový obèanský zákoník prý umožnuje poskytnout podnájem bez souhlasu pronajímatele. Mohu si tedy nastìhovat 
koho budu chtít? J.S., Kladno

Chtìl bych si pronajmout byt, ale vlastník bytu po mnì požaduje složení kauce ve výši šestinásobku nájemného, 
zdá se mi to nepøimìøené, má na to vùbec právo?   A. P., Ostrava

Jsem vlastníkem nebytových prostor, které pronajímám jako kanceláøe. Mìní se pro mì s novým obèanským 
zákoníkem nìjaká práva a povinnosti? K. T., Pardubice

Nový obèanský zákoník 
již neumožòuje z toho-
to dùvodu dostat výpo-

vìï z nájmu bytu a dává v tomto smì-
ru obìma stranám nájemního vztahu 
úplnou volnost. Pokud øádnì a vèas 

platíte nájemné a poplatky za služby,
je jen na vás, kolik bytù si budete prona-
jímat.

Podle nového obèanského zákoníku
se pronajímatel mùže (ale nemusí) 
s nájemcem dohodnout na složení tzv. 
jistoty, tedy jakési fi nanèní záruky, že 

nájemce splní své povinnosti z nájem-
ního vztahu, tj. pøedevším uhradí platby 
spojené s užíváním bytu. Tato jistota
nesmí být vyšší než šestinásobek mì-

síèního nájemného, ale samozøejmì 
mùže být nižší. Záleží v tomto smìru na 
dohodì nájemce a pronajímatele.

Nový obèanský zákoník zrušil zákon
è. 116/1990 Sb. o nájmu a podnájmu ne-
bytových prostor a upravuje nájem pro-
storu sloužícího podnikání jako jeden ze 

zvláštních typù nájmu a to v pododdíle 3 
v ustanoveních § 2302 – 2315. Obecnì by 
se dalo øíci, že nový obèanský zákoník dale-
ko více umožòuje obìma stranám nájemní-

ho vztahu se od ustanovení obèanského zá-
koníku odchýlit. Není nutné uzavírat novou 
nájemní smlouvu, stávající nájemní smlouva 
je pro obì strany závazná i nadále.

V pøípadì, že nájemce v bytì trvale bydlí, 
mùže dát tøetí osobì do podnájmu èást bytu 
i bez souhlasu pronajímatele (ust. § 2274 
NOZ). Tuto skuteènost však musí pronajíma-
teli oznámit bez zbyteèného odkladu s tím, 
že oznámí zvýšení poètu osob žijících v bytì. 

Neuèiní-li tak nájemce ani do dvou mìsícù, co 
zmìna nastala, má se za to, že závažnì po-
rušil svou povinnost. V pøípadì, že nájemce 
v bytì sám trvale nebydlí, mùže dát tøetí oso-
bì do podnájmu byt nebo jeho èást pouze se 
souhlasem pronajímatele (ust. § 2275 odst. 

1). Žádost o udìlení souhlasu k podnájmu
i souhlas s podnájmem vyžadují písemnou for-
mu. Nevyjádøí-li se pronajímatel k nájemcovì 
žádosti ve lhùtì do jednoho mìsíce, považuje 
se souhlas za daný. Neplatí to však v pøípadì, 
pokud byl ujednán zákaz podnájmu.

Na to, jak hodnotí ten právì uplynu-
lý rok i co se chystá na letošek, jsme se 
zeptali pøedsedy Sdružení nájemníkù ÈR 
Ing. Milana Taraby.

„Èlenové OS KOVO mohou využívat 
poradenských služeb v bytové a sociální 
oblasti bezplatnì v poradnách SON ÈR
a to osobnì, prostøednictvím elektronické 
pošty, formou dopisu, pøípadnì na pora-
denské lince první pomoci. Další formou 
pro orientaci obèanù v bytové a sociální 
oblasti je publikace opakujících se dotazù 
v odborovém tisku, ať už v jednotlivých 
svazech, napøíklad v Kováku, nebo i v or-
gánu ÈMKOS Sondy.

V roce 2013 využilo možnosti pora-
dit se více než 600 individuálních èlenù 
OS KOVO a registrovali jsme též 104 pøí-
padù na telefonické poradenské lince.

Dohoda dále upravila vzájemné vztahy 

tak, že SON ÈR je i za odbory pøipomín-
kovým místem legislativy v bytové oblas-
ti. Rok 2013 byl významným rokem pøed 
zavedením úèinnosti nového obèanského 
zákoníku, zákona o korporacích a dalších 
souvisejících pøedpisù. Velmi dùležitá byla 
také pøipravovaná koncepce sociálního 
bydlení. Za uplynulý rok se jednalo o sta-
noviska k 37 novým normám nebo zásad-
ním zmìnám legislativy.

I s ohledem na tyto dobré výsledky ve 
spolupráci budeme pokraèovat i v roce 
2014 a k oboustranné propagaci chce-
me více využívat mimo jiné také webové 
stránky.“

Místopøedseda OS KOVO Jaromír 
Endlicher ke spolupráci uvedl: „Dohoda 
je pro èleny OS KOVO každopádnì vý-
hodná. Když si uvìdomíme, že více než 
600 našich èlenù byla poskytnuta de 

facto zadarmo pomoc nebo za popla-
tek èlena Sdružení nájemníkù, tak už to 
je velký pøínos. Kdyby mìli platit advo-
kátovi nebo šli pro radu kamkoli jinam, 
tak by šlo o èástku v øádu tisícù korun.
Dùležitá je tato spolupráce zvláštì dnes, 
kdy problémy s bydlením jsou obrovské 
a lidé se kvùli bydlení a nákladùm s ním 
spojeným dostávají do tíživých situa-
cí, kdy jim hrozí dokonce i vystìhování. 
Všem èlenùm OS KOVO bych proto chtìl 
pøipomenout, aby se v pøípadì jakých-
koli problémù nebáli obrátit na Sdružení 
nájemníkù ÈR. V každém krajském mìstì 
má svá sídla, a když pøijde èlen OS KOVO, 
mùže oèekávat okamžitou pomoc. Pokud 
by pøece jen mìl nìjaké zábrany, mùže se 
obrátit na krajské sdružení nebo tøeba i na 
mne a my mu pomoc zprostøedkujeme.“

(red)
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Le Chèque Déjeuner, s. r. o., Zelený pruh 1560/99, 140 00 Praha 4

Zdražování. Slovo, které nemá nikdo rád. S novým rokem,
bohužel, přichází zvyšování cen surovin, energií, potravin. To
se logicky promítá i do ceny jídla. Restaurace zvyšují ceny
a vaše stravenka ztrácí svoji původní hodnotu. Firmy a orga-
nizace hledají úspory nebo řešení, která nezatíží už tak
napjaté rozpočty. Není jednoduché na jedné straně uspokojit
oprávněné požadavky zaměstnanců na odpovídající
odměňování a bonusy, které dnes již k systémům ohodno-
cení neodmyslitelně patří, a na druhé straně
udržet firemní finance tak říkajíc na uzdě.

Spokojení a motivovaní zaměstnanci a navíc i spokojení
účetní a ekonomové, když přijde řeč na správné vyvážení
všech ekonomických faktorů. Krásný cíl. Ale jak ho dosáh-
nout? Pokud z celého spektra systému odměňování vybe-
reme nejoblíbenější z benefitů – stravenky, je především
správné vyvážení jejich ceny jedním z nejdůležitějších ukaza-
telů při hledání optimálního a ekonomicky výhodného řešení.

Právě na optimální hodnotu stravenek jsme se zeptali Martina
Müllera, finančního ředitele Chèque Déjeuner.

Co by stravenky měly zejména splňovat?

Stravenky by si měly zachovávat svoji hodnotu. To při všeobec-
ném růstu cen znamená i navýšení jejich hodnoty. Hodnota stra-
venky by měla pokrýt cenu kvalitního hotového jídla. A ceny jídel
se, bohužel, neustále zvyšují. Za loňskou hodnotu stravenky
v letošním roce zaměstnanec logicky nemůže obdržet stejnou
protihodnotu. Pokud má být pracovník spokojený a motivovaný
a považovat stravenku za výhodný bonus ke mzdě, musí cena
stravenky kopírovat cenu jídel.

Pro zaměstnavatele nebo organizaci, která stravenky poskytuje,
pak musí tento bonus splňovat jeho ekonomickou smysluplnost.
Poskytování stravenek je podle zákona daňově uznatelný
příspěvek zaměstnavatele na stravné, což se ve srovnání napří-
klad s vyplácením finančních prémií promítne v jasně spočitatel-
nou úsporu.

Jaká je optimální hodnota stravenky pro letošní rok?

Od 1. ledna 2014 vešla v platnost vyhláška 435/2013 Sb.
ministerstva práce a sociálních věcí. Tato vyhláška zvýšila hod-
notu stravného na pracovních cestách, od které se přímo odvíjí
daňově uznatelná výše příspěvku na stravování. Její maximální
výše po výpočtu činí 56 Kč, což při příspěvku na stravování ve
výši 55 % ze strany zaměstnavatele odpovídá daňově optimální
hodnotě stravenky 101 Kč.

Suma 101 Kč částečně zohledňuje růst cen, které se s novým
rokem promítají i do cen potravin. Logicky se pak zvyšuje i cena
stravování. Pokud tedy má být zachována hodnota poskytované
stravenky a zároveň i optimální daňové zvýhodnění, je zvýšení
ceny na uvedenou hodnotu 101 Kč odpovídajícím řešením.
Spokojeni budou jak zaměstnavatelé, tak zaměstnanci. Na jedné
straně daňová úspora, na druhé straně spokojený pracovník,
který za svou stravenku dostává to, na co byl doposud zvyklý.

Zajímá vás:
Odměna se stálou
hodnotou
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 V analýze hovoøíte o masivním 
porušování práv. Proè?

Protože tomu tak skuteènì je. Výrazem 
masivní chceme sdìlit, že to už není žád-
ná výjimka. Døíve jsme si mohli myslet, 

že nìkteré negativní jevy se dìjí spíše 
výjimeènì, to už dnes neplatí. Dochá-
zí k nim èasto, mnoho zamìstnavatelù, 
zejména v dobì, kdy se kvùli krizi dostá-
vají do problémù, se snaží dùsledky pøe-
nést na zamìstnance a postupují v øadì 
pøípadù v rozporu s platným právem. 

 Hovoøíte rovnìž o celé øadì 
rùzných forem porušování 
zamìstnaneckých práv. Kterou 
považujete za nejnebezpeènìjší?

Víte, v podstatì je nejnebezpeènìjší 
všechno, co pøipraví zamìstnance o dù-
stojnou práci. Forem porušování práv za-
mìstnancù je skuteènì mnoho. Nìkteré 
nemusejí na první pohled ani až tak nebez-
peènì vypadat. Tøeba když zamìstnavatel 
tlaèí lidi do toho, aby ukonèili pracovní 
pomìr s tím, že je dále bude zamìstná-
vat, když si zøídí statut OSVÈ. Jeho pøed-
stava pøitom je, že jim za to bude dávat 
výraznì ménì penìz a pøenese na nì sta-
rosti spojené se sociálním zabezpeèením. 
Pro postižené to mùže znamenat význam-

né ztráty, napø. u výpoètu 
starobního dùchodu. Fo-
rem je skuteènì velké 
množství. Jsou to také 
pøípady, kdy jsou úèelovì 
provádìny organizaèní 
zmìny, aby se zamìstna-
vatel mohl zamìstnancù 
zbavit. Jsou to snahy, aby 
zamìstnanci, kteøí vyko-
návají práci na èásteèný 
úvazek de facto praco-
vali na plný úvazek. Jsou 

nuceni do pøesèasù, do práce v sobotu 
a nedìli, za kterou není vyplácen žádný 
pøíplatek nebo poskytováno náhradní 
volno. Jsou tu pøípady zcela fi ngovaných 
zamìstnaneckých vztahù, kdy èlovìk 
vykonává práci, aniž by byl jakkoli pojiš-

tìn. To už jsou vyslovenì nelegální formy 
práce. Oproti minulosti je jich mnohem 
víc. Souvisí to s tím, že nezamìstnaných 
máme už 600 000 a v takové situaci to 
nejsou zamìstnanci, kteøí si mohou na 
trhu práce moc diktovat.

 A èasto k pøíkoøí mlèí. Je tu strach 
o práci. Setkáváme se s tím i v redakci,
kdy lidé informují o podobných 
pøípadech, ale pøejí si, abychom je 
nejmenovali.

Strach získal novou kvalitu, dnes je to 
totiž strach o budoucí živobytí, o vlastní 
existenci. Proto jsou lidé ochotni nechat 
na sobì, jak se øíká, doslova štípat døíví. 
Postìžují si mezi kamarády, nám nìkdy 
taky, ale jen s tou podmínkou, o které 
jste hovoøil. Lidé se bojí, protože se po-
užívají rùzné zastrašovací metody. Lidé by 
se nebáli, kdyby vìdìli, že fungují stan-
dardní mechanismy. Takové, že když nì-
kdo podá proti nìjaké nepravosti stížnost, 
tak že se vìcnì vyøeší nebo dotáhne 
v soudním sporu. U nás se místo toho 
v øadì míst na lidi provádí vyslovenì ná-
tlak, je jim vyhrožováno atd.

 Je to tedy o jasných právních 
úpravách. I tøeba u agenturního 
zamìstnávání, které se také èasto
dostává na tapetu, pokud jde 
o práva zamìstnancù. Zaráží už to, 
že máme 1400 agentur pro zamìst-
návání. Je to užiteèná èinnost, ale je 
v ní i spousta høíchù. Pøitom už 
obrovské množství agentur samo 
o sobì.... samo o sobì omezuje 
možnosti úèinné kontroly.

Jejich poèet už zaplať pánbùh klesá.
 Nechci propadat optimismu, ale situace 
se mìní. Zatímco døíve to bylo na téma 
my a oni, tzn. my jako odbory a další in-
stituce, hájící zájmy zamìstnancù na stra-
nì jedné a agentury na stranì druhé, tak 
dnes tu je spoleèný zájem. Velké a kva-

litní agentury práce 
si uvìdomily riziko, 
vyplývající z toho, že 
povolení vykonávat 
takovou èinnost mùže 
vlastnì dostat kdoko-
li. Pùvodní stav byl 
pøes 2 000 agentur 
a bylo vidìt, že øada 
z nich je velmi po-
chybné úrovnì. Tri-
partitnì se podaøi-
lo spojit zájem jak 
obyèejných zamìst-
navatelù, tak agen-

tur práce, odborù a státu na tom, 
že se musí hledat efektivní cesta, 
jak z trhu vytìsnit ty, kdo nehrají fér. 
V pracovním týmu RHSD se spoleènì 
snažíme vymyslet nový nástroj, který by 
umožnil oddìlit zrno od plev. 

Jde o udržení práv zamìstnancù
Jak jsme už informovali, ÈMKOS pøedstavila analýzu, týkající se porušování práv zamìstnancù v ÈR. 
O rozhovor na toto téma jsme požádali jejího pøedkladatele, vedoucího právního oddìlení ÈMKOS Víta Samka. 

pokraèování na str. 10

Rovné podmínky pro práci 
byly i tématem demonstrace 

IndustriAll proti sociálnímu
dumpingu, která se uskuteènila 

loni 9. prosince v Bruselu

Právní expert ÈMKOS Vít Samek bìhem rozhovoru s Kovákem
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Pøebytek pracovních sil v dobách první 
prùmyslové revoluce je pøíèinou, že dìl-
níci nemají žádnou ochranu a jsou tvrdì 
vykoøisťováni. Normou je pracovní doba 
14 až 16 hodin. Mzdy urèují podnikatelé. 
K obživì rodin nestaèí, je nutné, aby pra-
covaly i ženy a dìti. Jsou to žádané síly, 
protože jsou mnohem levnìjší než muži. 
V nìkterých textilních továrnách tvoøí  až 
75 % zamìstnancù. V øadì továren pra-
cují dìti již od pìti let. Velmi špatnì se 
s nimi zachází, jsou trestány i bitím. Trpí 

rùznými nemocemi a velmi brzy umírají. 
S rodièi bydlí v èasto neúnosných pod-
mínkách. Situaci vystihuje popis vládní-
ho komisaøe po návštìvì dìlnické ètvrti 
v Glasgovì: „V nìkterých z tìchto domù,
jež jsme navštívili v noci, jsme našli v kaž-
dé svìtnici 15-20 lidí, ležících na zemi. 
Místo postelí mìli hromady poloshnilé 
slámy, smíchané s hadry. …Domy jsou 
obvykle tak špinavé, vlhké a zchátralé, že 
by tam èlovìk nepostavil ani svého konì. 

Nebyla to jen anglická specialita. 
V dalších zemích tomu za ranného 
kapitalismu bylo podobnì. Teprve 
až jeden z generálù pruskému králi 
v roce 1828 sdìluje, že vzhledem ke 
špatnému zdravotnímu stavu vyèer-
paných mladých dìlníkù není scho-
pen postavit požadované jednotky 
armády, zaèíná se vùbec pøemýšlet 
o urèité zákonné ochranì pracu-
jících. V Prusku je tak v roce 1839 
dìtem do 9 let zakázána práce v to-

várnách, dolech a hu-
tích, pracovní doba 
u mladších než 16 
let nesmí být delší 
než deset hodin den-
nì a nesmí pracovat 
v noci. Neplatí to ov-
šem pro obchod, øe-
mesla a zemìdìlství
a navíc prakticky chybí 
kontrola, zda se tato 
ustanovení dodržují.

Otøesné pracovní podmínky byly pøíèi-
nou nespokojenosti. Docházelo k prvním 
organizovaným stávkám. V roce 1819 na 
Peterském námìstí v Manchesteru došlo 
k protestu  6000 textilních dìlníkù. Proti 
demonstrantùm brutálnì zasáhlo vojsko 
(husaøi, kteøí bojovali u Waterloo). Do 
historie masakr vstoupil pod oznaèením 
„Peterloo“. Sílící odpor dìlnictva nezùstal 
bez odezvy v legislativì. Anglická vláda 
vydala zákony, jejichž cílem bylo novì 
vznikající hnutí potlaèit. Na kontinentu je 

vývoj podobný. I tady vznikají rùzné dìl-
nické spolky a nìkteøí intelektuálové se 
zaèínají zabývat sociální otázkou. Prusko 
se tomu v roce 1845 snaží èelit vydáním 
všeobecných podmínek pro podnikání. 
Mimo jiné se v nich zakazuje vytváøení 
dìlnických sdružení a úmluv, jenž by vedly 
„ k zastavení práce nebo k jejímu ome-
zení za úèelem toho, aby nadøízení byli 
donuceni k ústupkùm…“

Dìlnické spolky pøesto vznikají. A to 
i v rámci církví. Napø. spolek tovaryšù 
v Elberfeldu, který založil 1846 jistý 
Adolf Kolping. Další brzy následovaly. 
Jejich spoleèným znakem však je, že se 
témìø nebo vùbec nezabývají politický-
mi otázkami. Náplní èinnosti je vìtšinou 
náboženská nauka, pracovní vzdìlávání 
a péèe o vzájemnost. Razantní zmìnu 
pøináší až revoluèní rok 1848…

 Když jste analýzu pøedstavovali, 
uvedli jste, že sociálnì-právní 
problematiku je tøeba vidìt v dobì 
globalizace v širším kontextu…

Pokud jde o širší kontext, je tøeba, 
aby významnì vìtší roli zaèala hrát evrop-
ská regulace. Už ji hraje, ale mìla by být 
zásadnì ještì vìtší. Celá øada zamìstna-
vatelù ze státù EU už je totiž natolik silná, 
že pro nì národní úpravy nebudou pøed-
stavovat dostateènou zábranu k prosazo-
vání jejich vlastních postupù, které jsou 
èasto v rozporu s národním zákonem. 
Je celá øada problémù, které pøecházejí 
pøes hranice. Tøeba, pokud jde o poskyto-
vání služeb, rozdílné ceny práce ve vysíla-
jící zemi a v zemi jejího výkonu. Jde o to, 
aby se uplatnily podmínky zemì, kde je 
práce vykonávána. Nejde jen o to, že lidé 
mají dostat za stejnou práci stejné peníze. 
Nerovné podmínky ohrožují stabilitu trhu 
a to i toho jednotného. Byl by ohrožen tím, 
že zboží sem budou dodávat tøetí zemì, 

kde jsou lidé ochotni pracovat za napros-
to nedùstojných podmínek. Nelze pøece 
do hospodáøské soutìže pustit vedle sebe 
dva subjekty s naprosto nesrovnatelnými 
standardy. To podporuje jen tzv. Race to 
the Bottom, závod smìrem ke dnu, kdy 
všichni postupnì ztrácejí a nikdo nevy-
dìlává. Je to tedy o celoevropské diskusi, 
jak zajistit dùstojné pracovní podmínky 
pro všechny. Je to téma i pro mezinárodní 
organizaci práce. Je to globální problém, 
který vyžaduje globální øešení. Bude tøeba 
hledat novou rovnováhu a stanovit, jakým 
zpùsobem spravedlivì transferovat výsle-

dek hospodáøských aktivit a rozdìlit ho 
mezi vlastníky a zamìstnance.

 Když jde o ty nadnárodní kodexy,
nemáme tak trochu manko v tom, 
že bývalý prezident vymohl výjimku 
z Lisabonské smlouvy a tím dosud pro 
ÈR  formálnì neplatí z ní vyplývající 
závazky týkající se sociálních práv?

Naštìstí stará EU tento kapric bývalého 
prezidenta Klause, pokud jde o samot-
nou realizaci, nebrala pøíliš vážnì a spíše 
pøedpokládala, že nová vláda – což už 
uèinila ústy ministra Dienstbiera – bude 
chtít stažení této výjimky, aby dále pokra-
èoval stav, kdy nebude hrozit, že se sta-
neme evropskými obèany druhé kategorie
a i pro èeské obèany bude platit beze 
zbytku stejný standard ochrany základ-
ních práv, jaký platí pro kteréhokoliv je-
jich evropského spoluobèana. 

Ptal se: fav 
Foto: autor a IndustriAll

dokonèení ze str. 9

Na svìt odborùm pomohly neúnosná bída a bezpráví

Pøíštì: Èeské zemì nezùstaly stranou

Náš seriál k historii odborù (2)

Dobová kresba noclehárny pro dìlníky bez domova

Protestní akce anglických dìlníkù na dobové kresbì 
z roku 1836

Nízké mzdy zpùsobují nezamìstnanost, tak znìl 
nápis na jednom z transparentù v Bruselu.
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CK Globtour pøichází 
s nabídkou, která by moh-
la být zajímavá pro všech-
ny, kdo plánují dovolenou 
u moøe. Nejenom zajíma-
vými destinacemi, zejména 
ve sluneèném Chorvatsku, 

ale také opravdu „proslunìnými“ cena-
mi. CK Globtour totiž kovákùm a jejich 
rodinám poskytuje  rùzné slevy a zvýhod-
nìní. Proè se CK Globtour rozhodla tímto 
zpùsobem spolupracovat s OS KOVO, to 
byla první otázka v rozhovoru Kováka se 

zástupkyní této cestovní 
kanceláøe Ing. Martinou 
Kociánovou – Mudrovou.

Myslíme si, že OS KOVO 
má velkou èlenskou zá-
kladnu a její èlenové mají 
zájem o služby, které nabí-
zí i CK Globtour. Patøíme 
totiž mezi nejvìtší tou-
roperátory v garanèních nákupech, ka-
pacity, které mùžeme klientùm poskyto-
vat, jsou naše. Dochází tak k lepší péèi 
o klienta jak ze strany cestovní kanceláøe, 
tak také pøímo na místì na hotelu. Mù-
žeme nabízet lepší ceny i rùzná zvýhod-
nìní tøeba pro dìti. Vycházíme z toho, 
že Odborový svaz KOVO má ve svých 
øadách naše potencionální klienty, kteøí 
právì toto žádají. Už dlouhá léta spolu-
pracujeme se ZO OS KOVO ve Strakoni-
cích a tam vidíme, že klienti jsou s námi 
spokojeni, mají nás rádi a cestují s námi 
opakovanì. I proto jsme se rozhodli, 
že zkusíme spolupráci s celým svazem.

 Aby vás mìlo rádo ještì víc lidí… 
Kováky už jste oslovili svými letáky, 
katalogy, výbìr z katalogu je na 
webových stránkách OS KOVO 
(tipy pro Chorvatsko jsou napø. na 
adrese: http://www2.ckglobtour.cz/
docs/501/leto2014_chorvatsko.pdf).
 Fyzicky se právì rozesílají na všech-
na RP OS KOVO. Protože není jisté, 
zda se už dostaly ke všem zájemcùm, 

tak radìji ještì jednou, aby to bylo 
i v Kováku èerné na bílém. Mùžete 
slova „dáváme kovákùm výhody“ 
blíže konkretizovat?

CK Globtour se už od 60. let specia-
lizuje na chorvatský Jadran, což je mezi 
klienty nejvíce žádaná destinace. Dodali 
jsme OS KOVO katalogy s klasickými ce-
nami pro bìžnou veøejnost. Pro Kováky 
jsme k nim vytvoøili speciální ceníky, které 
nabízejí ceny zájezdù v prùmìru o 25, 30, 
nìkde až o 40 procent levnìjší. Tyto ceny 
zùstávají, byť kvùli oslabení koruny došlo 
k urèitým úpravám katalogových cen. 
Ceny kovákùm nebudeme v žád-

ném pøípadì mìnit. To 
znamená, že ceníky, 
které nyní dostávají ko-
váci, jsou už po úpravì 
a defi nitivní. Oproti 
katalogu tedy výraznì 
nižší a to v prùmìru 

o tìch zhruba 32 %. Je tam také spousta 
výhod pro dìti, takže i kováci, kteøí poje-
dou s rodinami, se mají naè tìšit.

 Uvedete pøíklad?  
Tøeba dvì dìti cestují zcela zdarma 

a u leteckých destinací pak „dìtské“ slevy 
platí tøeba až do 16 let atd.

 Víte, spokojená dovolená je
i o tom, že je zajištìna i pøípadná 
rada a pomoc pøímo v místì pobytu. 
Jak je tomu v pøípadì CK Globtour?

Ve všech zemích, kam cestujete, na 
všech destinacích a u všech garanèních 
hotelù, které nabízíme i kovákùm, jsou 
naši delegáti. 

 Nikdo se tedy nemusí bát, 
že by se ztratil?

To urèitì ne. Zabezpeèujeme autobu-
sovou dopravu a øidièi jsou natolik zku-
šení a vytrénovaní, že klienty zavezou až 
k hotelu a to i kdyby to bylo brzy ráno 
a místní delegát u toho nemohl být, 
protože má na starosti nìkolik hotelù 

a je momentálnì jinde. V takovém pøípa-
dì zajistí vyložení i úschovu zavazadel øi-
dièi a postarají se o klienty až do doby, 
než se dostaví delegát. Ale obecnì platí, 
že na všech hotelech je k dispozici dele-
gát, který s klienty øeší veškeré problémy, 
pøání klientù i tøeba rùzné výlety atd.

 Ne všichni chtìjí do Chorvatska, 
protože už ho tøeba znají a chtìli by 
poznat nìco jiného. Kam cestujete 
nejradìji vy? A co byste doporuèila 
z nabídky CK Globtour kromì 
chorvatských destinací?

I když pro mnoho lidí je pøitažlivìjší Dal-
mácie, já mám ráda Istrii, která je èlenitá 
a kamenitá. Je blíže a služby jsou tam na 
vysoké úrovni. Zajímavé pro kováky urèitì 
bude Bulharsko. Je to levná letecká do-
volená, ovšem s tím, že Bulharsko dnes 
už na vysoké úrovni nabízí všechny stan-
dardní služby a to ať už bez stravy, s po-
lopenzí èi s all inclusive. Každý tu najde 
službu, jakou si pøeje. Bulhaøi mají také 
velmi výhodné nabídky i pro dìti, kde 
dvì dìti až do 16 let mohou být pouze 
za cenu letenky, to znamená ubytování 
a stravu mají zcela zdarma. Tìm, kdo by 
chtìli ještì nìco lepšího, nabízíme Tu-
recko. I tady poskytujeme výhody. Je to 
v ponìkud vyšších cenových hladinách, 
ale odpovídá to úrovni služeb. V Turecku 
jsou na mimoøádné úrovni, vesmìs jde 
o hotely s all inclusive, je tu absolutnì vše, 
vèetnì akvaparkù pro dìti. Pøedpokládám 
proto, že i o Turecko bude zájem. Myslím, 
že právì klienti, kteøí už znají Chorvatsko 
a Bulharsko, budou mít chuť se podívat 
i do této zemì.

Kovákùm jsme  schopni vypoèítat sle-
vy i na další nabídky než Chorvatsko.

 A kdyby nìkdo potøeboval 
nìjakou rychlou informaci? Kam se 
mùže obrátit?

Na bezplatnou zákaznickou linku 
800 20 22 22, která je v provozu pondìlí 
až pátek od 9 do 18 hodin nebo na email: 
globtour@ckglobtour.cz. 

Ptal se (fav)

Globtour zve kováky na cesty
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Naše snímky dokumentují: 
chorvatské pobøeží má mnoho krásných podob...

http://www2.ckglobtour.cz/docs/501/leto2014_chorvatsko.pdf


Správné znìní tajenky z èísla 1: Redakce Kováka pøeje hodnì úspìchù. Správnì luštila a štìstí pøi losování mìla Jana Klímová 
z Netolic. Blahopøejeme! Dostane výhru od vydavatelství Enigma, které pøipravuje naši køížovku. Je také vydavatelem èasopisu 
Køížovky pro každého (další èíslo vychází 18. února). Na tajenku z tohoto èísla èekáme do 19. února na doruèovací adrese redakce 
nebo na emailu: novakova.miloslava@cmkos.cz
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