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Akciová spoleènost ŽÏAS se sídlem ve 
mìstì Žïár nad Sázavou má za sebou 
více než šedesátiletou historii. 

V souèasnosti zde pracuje na 2 500 za-
mìstnancù, objem výroby jen v roce 2013 
pøedstavoval hodnotu kolem 120 milionù 
eur. Zhruba 50–60 % produkce podniku 

jde na export. Podobnì jako jiné podniky 
i ŽÏAS po roce 1989 støídal majitele. Dnes 
patøí do skupiny fi rem Železiarne Podbre-
zová Group.

Výrobní program ŽÏAS, a.s., je zamì-
øen na výrobu tváøecích strojù, kovacích 
lisù, zaøízení na zpracování šrotu, zaøízení 

na zpracování válcovaných výrobkù, odlit-
kù, výkovkù, ingotù a nástrojù pøedevším 
pro automobilový prùmysl.

Výroba probíhá ve vlastních výrob-
ních halách se strojním vybavením 
k provádìní tìžkého i lehkého obrábì-
ní, montáže a testování

Spoleènost Vítkovice Steel (døíve Evraz 
Vítkovice Steel) hodlá nejpozdìji 30. záøí 
2015 uzavøít svou ostravskou ocelárnu. 
Uzavøení ocelárny vyplývá z rozhodnutí 
valné hromady spoleènosti, která zastavila 

investici do takzvaného sekundárního od-
prášení konvertorové haly. Bez nìho fi rmì 
30. záøí 2015 vyprší integrované povolení, 
bez nìhož ocelárnu nemùže provozovat. 

Odboráøùm bylo rozhodnutí valné 
hromady ofi ciálnì pøedlože-
no 31. èervence. Vyvolalo jejich 
odmítavou reakci. Pøedstavitelé 
OS KOVO ZO VÍTKOVICE Ocelár-
na a válcovny vydali prohlášení, ve 
kterém se mj. uvádí: „Po jednání 
s vedením spoleènosti odborová or-
ganizace udìlá vše pro to, aby in-
tegrované povolení, jehož platnost 
konèí v záøí 2015, bylo prodlouženo 
na co možná nejdelší dobu a odvrá-
tilo se pøedèasné uzavøení provozu 

Ocelárny. Odborová organizace osloví ak-
cionáøe a bude se dotazovat na další vývoj 
ve spoleènosti Vítkovice Steel, a.s.“ K pro-
dloužení povolení hodlají odboráøi získat 
pomoc vlády.

Místopøedseda ZO OS KOVO Roman 
Ïurèo k tomu dodává: „Po nedávném 
prodeji podniku pìti spoleènostem se síd-
lem na Kypru se nový vlastník rozhodl, že 
nebude investovat do ekologických inves-
tic (sekundární odprášení ocelárny), aèko-
li pøedtím dostal od kraje výjimku do záøí 
2015 a mìl za úkol zaèít s výstavbou. Nyní 
chce ocelárnu zavøít. I kdyby však došlo 
k udìlení výjimky a ocelárna by byla opìt 
v provozu, je rovnìž nestandardní, že ne-
byly našemu podniku poprvé pøidìleny 
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Odkdy se musí 
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Šest desítek let 
boje o kvalitu
Kovák byl na exkurzi ve ŽÏAS, a.s. 

Manipulantka jeøábu Marta Èerná 
se pro fotografa i usmála

Sváøecí práce vyžadují 
pevnou a pøesnou ruku

Jaroslav Málek, modeláø, 
pøedvádí zruènost svých rukou

Vítkovické ocelárnì hrozí uzavøení
Odbory: Zamìstnanci nesmí být zneužíváni jako živý štít
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ÈMKOS (Èeskomoravská konfederace odborových svazù) 
zmìnila po VI. sjezdu v dubnu tohoto roku v Praze své logo. 
Nahradilo bývalý „vykøièník“ ÈMKOS. Loga jsou ke stažení 
zde: http://www.oskovo.cz/os-kovo/loga-os-kovo

Mohlo by zajímat

Nìmeètí poslanci v kvìtnu v rámci penzijní reformy pøijali zákon, podle 
kterého se nìkterým pracujícím sníží vìk odchodu do dùchodu na 63 let. 
Nový zákon, který zaèal platit od letošního èervence, umožòuje nìkterým 
pracujícím odejít do dùchodu s nárokem na plnou penzi už po dosaže-
ní 63 let namísto dosavadních 65 let. Plnou penzi tak budou dostávat 
lidé od 63 let, pokud mají odpracováno 45 let. Do odpracované doby se 
zapoèítává i krátkodobá nezamìstnanost, pokud ovšem nenastala v po-
sledních dvou letech pøed nástupem do penze. Tato výjimka má ochránit 
zamìstnance pøed tím, aby je zamìstnavatelé propouštìli krátce pøed do-
vršením dùchodového vìku. Mìsíèník nìmeckých kovákù Metall ve svém 
srpnovém èísle pøinesl výsledky výzkumu, z nìhož vyplývá, že možnost 
pøedèasného odchodu do dùchodu by ve skupinì 50–54letých zamìst-
nancù chtìlo využít 67,2 %, ve skupinì 55–59letých pak 68,6 % lidí. 
Do dosažení regulérního dùchodového vìku chce pracovat 26,4 % dotá-
zaných, ještì déle by pak chtìlo v zamìstnání zùstat 5,2 % lidí. (red)

Valeo Humpolec – konec stávkové pohotovosti

V závodì Valeo Compressor Europe byla 
30. 7. 2014 podepsána podniková ko-
lektivní smlouva. K výsledkùm jednání jsme 
obdrželi následující informaci: Odborová 
organizace (v èele s pøedsedou Milošem Králem) 
nedosáhla sice všech svých cílù, nicménì i tak lze její letošní kolektivní 
vyjednávání hodnotit jako úspìšné – vyjednané podmínky pøevyšují 
parametry prosazované zamìstnavatelem na zaèátku kolektivního 
vyjednávání i pøed vstupem odborù do stávkové pohotovosti. Dìkujeme 
subjektùm OS KOVO na všech úrovních za silnou podporu ZO Zexel Valeo 
Humpolec,  a to zejména v období po vyhlášení stávkové pohotovosti. 
(Stávkovou pohotovost, která byla kvùli sporùm o kolektivní smlouvu 
vyhlášena, lze tímto považovat za ukonèenou – pozn. red.)

Pøipravil:  Bc. Lubomír Muzikáø, PgDip
vedoucí Regionálního pracovištì Jihlava Odborového svazu KOVO

Infl ace v èervenci 

Infl ace vyjádøená indexem 
spotøebitelských cen domác-
ností celkem dosáhla v èer-
venci 2014 proti stejnému ob-
dobí minulého roku hodnoty 
100,5 %. 
Míra infl ace vyjádøená pøírùst-
kem prùmìrného indexu spo-
tøebitelských cen za posled-
ních 12 mìsícù proti prùmìru 
pøedchozích 12 mìsícù byla 
v èervenci 0,6 %. (ap)

Odešel kolega

Je naší smutnou povinností 
oznámit, že dne 25. èervna 2014 
ve vìku nedožitých 78 let prohrál 
svùj stateèný boj se zákeønou ne-
mocí  

kolega Lumír Polák, 
dlouholetý èlen 

Rady OS KOVO 
a do roku 2002, 
kdy odešel do sta-
robního dùchodu, 
pøedseda jedné 
ze základních or-
ganizací v Hutních montážích, 
a.s. Byl velmi výraznou osobností 
s nezamìnitelným charismatem. 
Jeho pøímé a èestné jednání, 
nesmírná pracovitost, smysl pro 
spravedlnost a obrovské sociální 
cítìní byly základními atributy 
jeho profesního života a jistì 
velmi silnì a trvale zapùsobily na 
všechny, se kterými se pøi své prá-
ci setkal. 

Èest jeho památce!
ZO OS KOVO HM, a.s. 

Komise mladých OS KOVO, která je or-
ganizátorem akce Setkání mladých kovákù 
v Louòovicích pod Blaníkem, pøipomíná, 
že termín této mimoøádné akce 5.–7. záøí 
2014 se již blíží raketovým tempem! Stále 
ještì jsou volná místa.

A proto: jsi-li právì Ty mladý kovák 
èi kovaèka ve vìku do 35 let, zajímáš 
se o práci v odborech, nebo naopak nevíš, 
co od odborù oèekávat, pøijeï! Zváni jsou 
mladí odboráøi i ti mladí, kteøí v odborech 
ještì nejsou! Možnost pøihlásit se na se-
tkání mladých je až do 31. 8. 2014. Vedle 
zajímavých informací (hlavním diskusním 

tématem bude „Zapojování mladých do 
pracovní èinnosti po ukonèení studia, vý-
znam odborù na uèilištích“) Tì na setkání 
èeká samozøejmì spousta zábavy. Kromì 
veèera s hudbou se chystá i øada sportov-
ních soutìží.

Veškeré informace k setkání pod 
Blaníkem získáš na webové adrese: http://
www.oskovo.cz/mladi-kovaci/mladi
-zvou-do-lounovic-pod-blanikem.

Pøihlásit se mùžeš na svém Regionálním 
pracovišti OS KOVO nebo na organizaènì-
-provozním úseku OS KOVO u Tomáše 

Valáška – va-
lasek.tomas@
cmkos.cz, tel. 
234 462 628, 
602 284 234.

Všem pøihlášeným 
úèastníkùm bude nej-
pozdìji týden pøed 
samotným setkáním poslán podrobný 
program Setkání mladých 2014 vèetnì  
instrukcí k samotnému pobytu, a to na 
e-mail, který uvedete ve své pøihlášce.

Tomáš Valášek
pøedseda Komise mladých OS KOVO

Pøedsednictvo OS KOVO na svém za-
sedání 18. èervna rozhodlo zveøejòovat 
na intranetu OS KOVO a ve svazovém 
èasopisu Kovák ty ZO OS KOVO, které si 
neplní své povinnosti dané § 26 odst. 2.1 
Stanov OS KOVO v odvodu podílu èlen-
ských pøíspìvkù na OS KOVO. Na to, 
co  je  smyslem tohoto opatøení, jsme se 
zeptali místopøedsedy OS KOVO Jaromíra 
Endlichera:

„V první øadì musím øíct, že budou 
uvádìny jen ty ZO, které jsou ve zpoždì-
ní více jak mìsíc, a po provìøení situace 
pøíslušným RP OS KOVO. Dùvodem to-

hoto rozhodnutí pøedsednictva je sku-
teènost, že narùstá poèet základních 
organizací, které vyžadují pomoc, služby 
atd., ale na druhé stranì si neplní svou 
základní povinnost odvod podílu 25 % 
pøíspìvkù na  OS KOVO. Dohodli jsme, 
že v rámci urèité ochrany i tìchto orga-
nizací a èlenù v nich evidovaných nebu-
deme zatím zveøejòovat dlužné èástky, 
ale pouze princip, že neplní své povin-
nosti.“

 Takže  jde i o to, aby èlenové 
v ZO mìli lepší pøehled o tom, 

jak jejich funkcionáøi plní povinnosti 
vùèi svazu? 

„Ano. Zveøejnìní na intranetu již bìží, 
ale máme zkušenost, že pøístup má vìtši-
nou pouze jeden nebo dva  pøedstavitelé 
ZO, a ti tyto informace èlenùm pochopi-
telnì nesdìlí. Díky Kováku se budou moci 
èlenové zeptat, proè nebyl odveden podíl 
z jejich pøíspìvkù.“

Na intranetu OS KOVO seznam zá-
jemci najdou už nyní na úvodní stránce 
v rubrice Novinky z odborù. V Kováku ho 
poprvé zveøejníme v pøíštím èísle (8. 9.) 
a pak vždy v intervalu tøí mìsícù. (red)

Setkání mladých už klepe na dveøe

Informace o plnìní povinností vùèi svazu

http://www.oskovo.cz/mladi-kovaci/mladi-zvou-do-lounovic-pod-blanikem
http://www.oskovo.cz/os-kovo/loga-os-kovo
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jednotlivých výrobkù. Moderní základna 
projekce a vývoje spoleènì s mezinárod-
ními certifi kacemi a kvalifi kovaným perso-
nálem dle mezinárodnì uznávaných stan-
dardù jsou zárukou kvality a spolehlivosti 
výrobkù fi rmy ŽÏAS.

Redakèní rada v terénu
Redakèní rada Kováka, která se kona-

la ve spoleènosti ŽÏAS, a. s., ve dnech 
11. až 12. èervna 2014, není první ani 
ojedinìlou akcí tohoto typu. Snažíme se 
poøádat výjezdní zasedání redakèní rady 
pøímo ve spoleènostech, kde pracují 
organizace Odborového svazu KOVO. 
Dùvodù máme nìkolik: pøedevším chce-
me jako èlenové redakce využít takových 
jednání k poznání názorù, problémù 
a života místních organizací KOVO. 
Na druhou stranu nám jde o to, aby i zde 
bylo vidìt, jak redakce pracuje, jaké má 
plány a zámìry do budoucna. Proto se 
každé výjezdní jednání redakèní rady 
koná za pøítomnosti zástupcù odborù, 

kteøí se zúèastní diskuse, pøicházejí s kon-
krétními nápady a návrhy, jak uèinit èaso-
pis zajímavìjší a ètivìjší, s dotazy.

Souèástí akcí jsou i reportáže pøímo 
z provozù spoleèností, vyjádøit se mohou 
odboráøi i neodboráøi, vedení. Vìøíme, 
že tento pøístup pomáhá ke zlepšení vzta-
hù s odbory uvnitø navštívených spoleè-
ností, k objasòování konkrétní odborové 
práce veøejnosti. Proto: máte-li i vy ve 
svých závodech zájem blíže se seznámit 
s prací redakce Kováka, chcete-li, aby 
vaši práci lépe poznali i jinde, jsme zde.
Další redakèní rada se mùže konat tøeba 
ve vaší organizaci.  

Boj s dopady krize
ŽÏAS prošel po roce 1989 promìnlivou 

a mnohdy pohnutou historií, kdy šlo do-
slova o pøežití. Mìnila se bìhem ní struk-
tura výroby i technologie. Metalurgie 
se tak soustøedila na vakuovanou ocel. 

Podobnì jako jinde, do rozvoje podniku 
zasáhla i poslední hospodáøská krize. Vý-
robní øeditel Ing. Zbynìk Matulka k tomu 
øíká: „Hospodáøská krize tvrdì zasáhla 
podniky v našem oboru. Nemyslím si, 
že by se z ní nìkdo už zcela vzpamato-
val. Naše souèasné kapacity jsou na úrov-
ni 80 % v dobì boomu a podobnì jsou 
na tom všechny ostatní spoleènosti v ÈR, 
nìkteré možná ještì hùøe. Je to realita, 
se kterou jsme se museli ztotožnit. Aèkoli 
je již avizován a také zaznamenáván rùst, 
a to hlavnì v Nìmecku, nepøedpokládám, 
že bychom se dostali na hodnoty roku 
2008.“

Mezi hlavními úkoly, na které se pod-
nik musí nyní soustøedit, øeditel uvádí 

zkrácení nabídkového øízení, zlepšení 
komunikace s odbìrateli, plnìní termínu 
a samozøejmì udržení vysoké kvality vý-
roby. „Kvalita je samozøejmostí, ale s no-
vými a zpøísòujícími se požadavky norem 
a zákazníkù, novými materiály nás nutí 
nejen vynakládat prostøedky do technic-
kého rozvoje, ale i investovat, což se nám 
díky našim majitelùm daøí.“ Dlouhodobé 
zamìøení na vysokou kvalitu výroby se 
totiž vyplácí. Øeditel Matulka: „Pøestože 
v souèasné dobì zuøí cenová válka na 
trhu, jsou zákazníci, kteøí si uvìdomují, co 
znamená kvalitní výroba, a mnozí se k ní 
díky výše uvedeným atributùm vracejí.“

Kolektivní vyjednávání
I když cíle jsou jasné, na rùžové brýle 

není místo. Podnik je nadále pod tlakem. 
Jak se to odráží ve vztahu k zamìstnan-
cùm? Z 2 450 pracovníkù jsou zhruba 
dvì tøetiny v odborech. Ty za všechny 

také letos vyjednávaly kolektivní smlouvu. 
Na otázku, co v ní za stávající situace 
považuje za nejpodstatnìjší, pøedseda 
ZO OS KOVO Rostislav Dvoøák odpoví-
dá: „Zachování stávajících benefi tù, pro-
tože fi rma mìla na zaèátku roku potíže 
se zakázkami. Hlavnì u metalurgických 
výrobkù. Týkalo se to kovárny a odlitkù. 
Nevìdìli jsme, jaký bude další vývoj. 
Protože mzdový nárùst v kolektivní smlou-
vì máme vždy ošetøen hospodáøským vý-
sledkem, tak zachování benefi tù, to zna-
mená dovolená, odchody do dùchodù, 
životní jubilea a vše, co ve spolupráci s fi r-
mou pøipravujeme, bylo velmi dùležité. 
Stejnì jako deklarace o dvouprocentním 
nárùstu mzdy v letošním roce.“  

Korektní dialog
Za svoje hlavní plus pøi jednáních se 

zamìstnavatelem pøedseda Dvoøák po-
važuje léta praxe ve fi rmì. Ve ŽÏAS pra-
cuje od vyuèení už 39 let, prošel nìkoli-
ka profesemi a zná podnik do detailu. 
A zná i jeho vedení, je èlenem dozorèí 
rady spoleènosti. Samozøejmì, ne vždy 
panuje shoda, na nìkteré vìci jsou i roz-
dílné názory. Pøedseda Dvoøák: „Vedení 
fi rmy pøistupuje k jednání odpovìdnì 
a korektnì. To bych chtìl podtrhnout. 
Když dojde na øešení nìjakého stìžejního 
problému, tak se sejdeme tøeba nìkoli-
krát a vyslechneme si argumenty z obou 

Opravy žáruvzdorné vyzdívky 
jedné z pecí ve slévárnì

Jan Sobotka dobrušuje 
poslední hrany

ŽÏAS je synonymem pro vysoce 
kvalitní metalurgické výrobky

Vedoucí provozu Vladimír Mouèka 
pyšnì ukazuje hotové výrobky

Programátor lisu CTH2/260 
Jaromír Køivánek v plné práci

Zkušeným modeláøem 
je i Josef Víteèek

pokraèování na str. 4
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dokonèení ze str. 3

stran a snažíme se najít nìjaký prùseèík, 
nìjaké spoleèné kompromisní øešení.“ 
Obdobnì to ostatnì vidí i výrobní øeditel: 
„Nemám problém s odborovou organi-
zací. Hájí zájmy zamìstnancù. Vždy je to 

o dvou stranách a komunikaci. Dùležitý je 
pøedseda, který øídí odbory a závodní vý-
bor, ale dokáže i pochopit zamìstnavatele 
a zhodnotit situaci tak, aby byla co nejvý-
hodnìjší pro zamìstnance.“ K tomu, jak 
chápe význam odborù, Ing. Matulka ještì 
dodává: „Je to organizace s dlouhou his-
torií, hájí zájmy zamìstnancù, ale nemìla 
by se soustøedit jen na mzdy. Jednoznaènì 
by mìla spolupracovat s vedením spoleè-
nosti a napomáhat øešit citlivá místa v do-
držování povinností zamìstnancù, napø. 
BOZP, docházky atd., tak aby zamìstna-
vatel, provádìjící kontrolní èinnost, musel 
øešit co nejménì problémù.

Spoleèné starosti
Jsou spojeny s budoucností a kvalitou. 

Konkrétnì s lidmi, kteøí budou mít povìst-
né zlaté èeské ruèièky a budou potøebné 
kvality dosahovat. Ve ŽÏAS konkrétnì 

strojaøi, metalurgové a elektrotechnici 
a další technické profese. I na tento podnik 
dopadají chyby napáchané u nás po roce 
1989 na uèòovském školství. Personální 
øeditel ŽÏAS Ing. Zbynìk Kadlec ví svoje: 
„Je všeobecnì známé, že právì technic-
ké profese na trhu práce chybí. Genera-
ce zkušených odborníkù ve fi rmì stárne 
a významnou personální èinností je získá-
vání nových zamìstnancù v technických 
profesích ve spolupráci se školami.“ ŽÏAS 
proto spolupracuje s vybranými školami, 
umožòuje praxe studentù a stáže peda-
gogù, poskytuje stipendia na støedních 
i vysokých školách. Podle øeditele 
Matulky to však není jen o dostatku uèi-
lišť: „Je také tøeba, aby studenti na uèili-
štì nastoupili. Musí se zmìnit povìdomí 
lidí ve spoleènosti a rodièù dìtí, abychom 
nebudovali armádu nezamìstnaných ab-
solventù škol s nesmyslnými obory vzdì-
lání.“ A Zbynìk Kadlec dodává: „Naše 
zkušenosti jsou takové, že absolvent 
strojírenského, metalurgického èi elektro-
technického oboru, který svou profesi umí 
a chce v ní pracovat, práci vždy najde 
a nestává se klientem úøadu práce. A to 
platí i u nás ve ŽÏAS, a.s.“ Problém je 
i jinde. ŽÏAS je sice nejvìtším zamìstna-
vatelem ve mìstì, ale Žïársko je relativ-
nì chudá oblast. Odráží se to i na dosa-
hovaných mzdách. A pøedseda odborù 
k úbytku kvalifi kovaných pracovníkù øíká: 
„Dost negativnì nás v tomto smìru za-
sáhlo zøízení fi rem Bosch a Automotive 
Lighting v jihlavské prùmyslové zónì.  
Takže pokud stagnují mzdy, tak lidé z kva-
lifi kovaných profesí nám èasto odcházejí 
tam. Lidé vìdí, že se dnes musejí postarat 

o sebe pøedevším sami, výdìlky jsou proto 
u nich na prvním místì… Když je nìkdo 
pøeplatí, tak dochází odchodùm…“

I odbory proto podle Rostislava Dvoøáka
usilují o pìstování pøíslušnosti k fi rmì 
a fi remní hrdosti. Jednou z možností jsou 
i pravidelné Dny otevøených dveøí. Letos 
1. kvìtna se do podniku pøišlo podívat 
3 650 lidí. Vìtšina z nich byli bývalí za-
mìstnanci, èlenové odborù, dnes již v dù-
chodu: „Dokonce sem vodí svoje rodiny, 
svoje dìti i vnouèata. Myslím si, že i to 
by mohla být devíza pro další zamìst-
návání. Pro naplnìní fi rmy odborníky, 

kteøí udìlají školy, vyuèí se a budou 
se sem vracet,“ konstatuje pøedseda
ZO OS KOVO a dává tak najevo, že od-
boráøùm opravdu nejde jen o výši mezd, 
byť na nich mnohé závisí.

Pøipravili: es a fav
Foto: autoøi

Výrobce zámkù švédský koncern 
Assa Abloy Czech and Slovakia Rych-
nov nad Knìžnou (vlastnící spoleènost 
FAB) uzavøel ke konci kvìtna tohoto 
roku výrobní závod Bera v Louko-
vicích na Tøebíèsku. O práci pøišlo 
21 zamìstnancù. 

Výroba byla pøevedena do ASSA ABLOY 
Czech � Slovakia s.r.o.  v Rychnovì nad 
Knìžnou, která pøevzala závazky vùèi zá-
kazníkùm.  Spor se rozhoøel zejména ko-
lem výše odstupného pro zamìstnance, 
které je vzhledem ke zvyklostem koncer-
nu v jeho domovské zemi nízké. 

Rudolf Procházka, pøedseda ZO 
OS KOVO pøi FAB,  nám k záležitos-
ti sdìlil: „Hodnotit situaci mohu ze dvou 
pohledù: Jsem velmi spokojen, jakým 
zpùsobem spoleènost v souèinnosti s ÚP 
(poboèka Tøebíè) pracovala  se zamìst-
nanci. Bylo jim zajištìno kariérní pora-
denství. Tento program nabízel možnos-

ti zorientování se na trhu práce pøímo 
v místì bydlištì (tzn. v regionu Tøebíèska), 
vyplnìní dotazníku èinností pro zjištìní 
možností, kam by se kromì vystudova-
ného oboru nebo oboru, ve kterém delší 
dobu pracovali, mohli zamìstnanci ubírat, 
pøíprava na pohovor, zpracování životo-
pisu, zpracování motivaèního dopisu, vy-
svìtlení, kde a jak je možné hledat práci. 
Nìkolik zamìstnancù  využilo nabídky re-
kvalifi kací, které byly následnì plnì hraze-
ny fi rmou. Dále je nutno dodat, že ihned 
po oznámení  o ukonèení výroby odešlo 
nìkolik zamìstnancù k jiným zamìstnava-
telùm, u kterých si práci zajistili, a fi rma jim 
v okamžitém odchodu z fi rmy nebránila.

Nejsem spokojen s výší odstupného, 
která je dle mého názoru velmi nízká. 
Po nìkolika týdnech jednání a pøesvìd-
èování zamìstnavatel nakonec pøislíbil 
vyplatit jeden plat navíc nad stanovenou 
výši uvedenou v  zákoníku práce. V rámci 

koncernu ASSA ABLOY spoleènosti v pøí-
padì uzavírání fi rem vyplácejí xnásobnì 
vyšší odstupné. Západoevropské fi rmy se 
chovají ke svým zamìstnancùm rozhodnì 
sociálnìji. Jsou k tomu ale také vázány zá-
kony, které jsou pro zamìstnance v tìchto 
zemích mnohem pøíznivìjší. Naše zákony 
na tyto situace (v souvislosti s uzavíráním 
fi rem)  bohužel nerefl ektují.“  (red)

Švédský pøístup se u nás pøíliš neuplatnil

Personální øeditel Ing. Zbynìk Kadlec v rozhovoru s pøedse-
dou ZO OS KOVO ŽÏAS, a.s., Rostislavem Dvoøákem
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Z návštìvy zástupcù odborù ve spoleènosti Evobus Holýšov. 
Zleva: Bývalý øeditel spoleènosti Reiner Springmeier, 
pøedseda ÈMKOS Josef  Støedula, nový øeditel spoleènosti 
Bulent Acicbe

Spolupráce bude pokraèovat
U pøíležitosti výmìny øeditelù uspo-

øádala Základní organizace KOVO 
z fi rmy Evobus Bohemia Holýšov 
v polovinì èervence spoleènou akci 
s vedením nadnárodní fi rmy, která 
vyrábí segmenty pro výrobu autobu-
sù a také prodává autobusy. Spoleèné-
ho jednání se zúèastnili i pøedseda Èesko-
moravské konfederace odborových svazù 
Josef Støedula a místopøedseda Odboro-
vého svazu KOVO Jaroslav Souèek.

Øeditel spoleènosti Reiner Springmeier
pøedstavil svého nástupce a seznámil 
hosty se základními informacemi o fi rmì. 
Josef Støedula hovoøil o vzájemné spolu-
práci odborù s vedením fi rem s nìmec-
kým kapitálem, uvedl informace o pøipra-
vovaných legislativních opatøeních vlády 
ÈR, na kterých mají odbory zájem a které 
mají zlepšit pracovní a životní podmínky 
zamìstnancù, ale i napomoci zamìstna-
vatelùm v mnohých oblastech jejich èin-
nosti.

Støedula kritizoval úroveò agenturního 
zamìstnávání, kdy v Èesku pùsobí ne-

uvìøitelných 1500 agentur, které se èas-
to chovají k zamìstnancùm jako otrokáøi 
a všemožnì porušují platné èeské záko-
ny. Pøi této pøíležitosti Støedula upozornil 
i na velký podíl agenturních zamìstnancù 
v podniku Evobus Holýšov.

Vedení spoleènosti odùvodnilo potøebu 
zamìstnávat agenturní zamìstnance kvù-
li vyrovnávání zakázkové náplnì i kvùli ne-
dostatku kvalifi kovaných zamìstnancù na 
pracovním trhu. Uvedlo i pøíklady, kdy se 
z agenturních pracovníkù stávají kmenoví 
zamìstnanci fi rmy.

Dále se diskutovalo o úrovni školství 
v ÈR a o pøipravovaných zmìnách v uè-
òovském školství. Zástupci vedení nadná-
rodní fi rmy pøiblížili zkušenosti z duálního 
systému uèòovského školství v Nìmecku. 
Øeditel Springmeier zmínil, že na Støed-
ním odborném uèilišti v Domažlicích bu-
dou letos studovat ètyøi uèni, které bude 
fi rma sponzorovat. Poèty studentù se bu-
dou v dalších letech postupnì zvyšovat.

Odboráøi hovoøili otevøenì i o problé-
mech zamìstnancù a podali zajímavé ná-

vrhy na jejich øešení. Po dvouhodinovém 
jednání se uskuteènila prohlídka fi rmy. 
Spoleèné jednání potvrdilo velice dobrou 
úroveò spolupráce mezi odbory a vede-
ním fi rmy Evobus Bohemia.

Vladimír Štich

emisní povolenky, což 
provoz ocelárny znaènì prodražuje. Nyní 
se budeme snažit za pomoci politických 

pøedstavitelù situaci zmìnit a zachovat 
tak v našem podniku a kraji zamìstna-
nost. V nejhorším pøípadì by nepostihla 
jen zhruba tøi stovky zamìstnancù ocelár-
ny, ale i zamìstnance jak externích fi rem, 
pracujících v podniku, tak také dodava-
telských fi rem a o práci by mohlo celkem 
pøijít 1500 lidí.“

Místopøedseda OS KOVO Jaromír End-
licher ke znepokojivému vývoji ve Vítko-
vicích Steel øíká: „Ve vedení svazu celou 
situaci sledujeme, ztotožòujeme se se sta-
noviskem základní organizace a budeme 
ji v úsilí o zachování výroby a pracovních 
míst všemožnì podporovat.“

„Situace kolem fi rmy se mi jednoznaè-
nì nelíbí,“ sdìlil nám pøedseda ÈMKOS 

Josef Støedula. „Majitelé
spekulací a postupem 
neskýtají dobrou šanci 
zejména na dlouho-
dobé pùsobení. Pokud 
jde o takzvané integro-
vané povolení, tak by 
hlavnì majitel s mana-
žery mìli konat ve pro-
spìch zachování výroby. 
A v této chvíli to tak ne-
vypadá.  Nìkdo se snaží 
použít zamìstnance jako 
živý štít. Takové praktiky 
jsou pro nás absolutnì 
cizí a byl bych rád, kdyby 

takovou aktivitu zamìstnavatel ukonèil 
a zaèal se chovat s vìdomím, že jde ze-
jména o jeho záležitost, aby získal inte-
grované povolení. ÈMKOS ve spoluprá-
ci s pøíslušnou odborovou organizací 
OS KOVO se bude snažit situaci øešit, 
avšak tím prvním, kdo musí konat, je jed-
noznaènì pøíslušný majitel spoleènosti.

Je nutno podotknout, že po posledním 
pøevzetí nikdo zatím nebyl schopen ani 
pøiznat, kdo je vlastnì vlastníkem, a to 
nás v žádném pøípadì neuklidòuje, spíše 
to situaci dále dramatizuje. Také v této 
chvíli je to zejména na vlastnících. Od-
bory budou pochopitelnì sledovat vývoj 
a postup, jaký zamìstnavatel zvolí, a sa-
mozøejmì pøijmou další kroky. Ale první 

vìcí je, abychom vùbec vìdìli, kdo je sku-
teèným vlastníkem spoleènosti Evraz Vít-
kovice po poslední transakci. 

Zamìstnanost, zejména v Severomo-
ravském kraji, je velmi dùležitá, ale cena, 
kterou nyní majitel pøenáší na zamìstnan-
ce, je velmi vysoká. Oèekávám, že jeho 
pøístup k zamìstnanosti a ke spoleèen-
ské zodpovìdnosti bude stejnì intenziv-

ní, jako když tlaèí odbory, aby se staraly 
o získání integrovaného povolení pro fi r-
mu. Majitelé vìdìli, když spoleènost pøed 
nìkolika mìsíci kupovali, že integrované 
povolení platí do konce záøí roku 2015,“ 
dodává J. Støedula. (red)

dokonèení ze str. 1
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Odbory budou spolupracovat s europoslancem Janem 
Kellerem. V Domì odborových svazù v Praze se ve 
druhé polovinì èervence uskuteènilo pracovní setkání 
pøedsedy Èeskomoravské konfederace odborových 
svazù (ÈMKOS) Josefa Støeduly s europoslancem 
profesorem Janem Kellerem. Bývalý dlouholetý pøedseda 
ÈMKOS a europoslanec Richard Falbr letos pùsobení 
v europarlamentu ukonèil, a proto nejvìtší odborová 
centrála v zemi má zájem navázat oboustrannì 
výhodnou spolupráci právì s europoslancem Kellerem. 
Další informace na:
http://www.oskovo.cz/aktuality/odbory-budou-
spolupracovat-s-europoslancem-janem-kellerem

Druhé setkání mladých kovákù v roce 2014 se uskuteènilo koncem 
èervna v ATC Štilec. Spoleèný veèer byl pøíležitostí k seznámení. Mladí 
mìli možnost prezentovat sebe, svoji ZO OS KOVO a øíci také nìkolik 
slov o fi rmì, kde jsou zamìstnáni. Mladí kováci mìli zastoupení ze ZO 
OS KOVO: ÈZ, a.s., Strakonice; Dura Automotive s.r.o. Blatná; Groz-
Beckert Czech s.r.o. ÈB; Knürr s.r.o. Nišovice; pøi a.s. Jihostroj, Velešín; 
Tesla Blatná, a.s.; ZO zamìstnancù OS KOVO a také jeden èlen evidovaný 
pøi RP OS KOVO ÈB. Více informací + fotogalerie z akce na: 
http://www.oskovo.cz/fotogalerie/vikendove-setkani-mladych-
kovaku-ks-os-kovo-jc-kraje-v-atc-stilec.

Oslavy 95 let od založení ZO OS 
KOVO pøi FAB Rychnov nad Knìž-
nou probìhly dne 28. 6. 2014.
V pøíjemné atmosféøe a témìø 
ideálním poèasí se sešli èlenové 
ZO i s jejich rodinnými pøíslušní-
ky a strávili sobotní odpoledne 
zábavou a aktivním odpoèin-
kem. Fotogalerie a další infor-
mace naleznete na: 
http://www.oskovo.cz/
fotogalerie/oslavy-95-let-
od-zalozeni-zo-os-kovo-
pri-fab-rychnov-nkn

Na konci èervna se uskuteènilo 
již tradièní setkání uèòù ze SPŠ 
strojnické, SOŠ prof. Švejcara  
z Plznì se zástupci OS KOVO. 
Diskutovalo se o významu odbo-
rù pro pracující i o praktických 
otázkách, které èekají mladé lidi 
nastupující do prvního zamìst-
nání. 

Nejenom prací živ je èlovìk, a proto je vhodné a potøebné se èas od 
èasu vìnovat i dalším aktivitám, zejména sportovním… Tak zaèíná in-
formace, kterou do Kováka zaslal vedoucí RP v Ústí nad Labem Radek 
Zákon. Týká se 2. roèníku „Letní olympiády OS KOVO“, která se v ter-
mínu 20. 6. – 22. 6. 2014 konala v areálu kempu Hradec u Kadanì. 
Družstva na ní soutìžila v nohejbalu a malé kopané, jednotlivci se utkali 
v šipkách, skákání v pytli, stolním tenise,  pétanque a støelbì ze vzdu-
chovky. Akce se zúèastnilo celkem 80(!) odboráøù ze základních organi-
zací OS KOVO z fi rem PRAGA Louny, SANDVIK Chomutov, VÁLCOVNY 
TRUB Chomutov a poøádající ZKL Klášterec nad Ohøí.  Poèasí pøálo a líté 
boje tak probíhaly ve všech disciplínách. Celodenní hudební doprovod 
zpøíjemòoval chvilky odpoèinku mezi soutìžemi a navodil náladu na 
veèerní hudební program, bìhem nìhož byly vyhlášeny výsledky. Pro 
nejúspìšnìjší  byly pøipravené pøekrásné poháry, medaile a další hodnot-
né ceny i propagaèní materiály. Poèetná úèast, která potvrzuje stoupající 
zájem o tuto akci, svìdèí i o dobré práci poøadatelù. Poètem úèastníkù 
jde o jednu z nejvìtších jednorázových volnoèasových aktivit OS KOVO 
v rámci celé ÈR! Pøitom si úèastníci veškeré náklady hradí ze svého.

Kdo ète Kováka, ten vyhrává. Na vlastní kùži se o tom pøesvìdèila 
Marie Tomsová z podniku Apator Metra Šumperk, který patøí k nejvý-
znamnìjším výrobcùm mìøicí a regulaèní techniky v Èeské republice. Paní 
Marie v nìm pracuje jako technièka, montuje termostaty a o pøestávkách 
na svaèinu ète i Kováka. Díky tomu se zúèastnila naší soutìže o pobyt 
u øeckého moøe ve Stavrosu na poloostrovì Chalkidiki a vyhrála. Jak 
nám øekla, pobytem u moøe, kam cestovala se svojí kamarádkou Janou 
Gronychovou (sponzor soutìže CK Lotos jim zajistil spoleèné ubytování 
v apartmánu), byla nadšená. Urèitì se proto zúèastní i dalších soutìží. 
V odborech je už 30 let. Ke Kováku se dostává ovšem až po zmìnách 
v odborové organizaci v Šumperku, které zmìnily lety zajeté koleje 
i ohlednì distribuce èasopisu mezi lidi. Jak polovážnì øíká paní Marie (na 
naší fotce pózuje s kamarádkou Janou v butiku ve Stavrosu u vycpaného 
žraloka, který si na èeské technièky netroufl ), odbory v podniku prý chtìla 
požádat i o pøíspìvek na cestu k moøi, ale neuspìla. K tomu, co výher-
kynì mínila v žertu, nám CK Lotos zcela vážnì sdìlila, že poskytuje slevy 
pro kolektivy a tato úspora mùže pak být pøíspìvkem ke „kapesnému na 
cestu“. Potøebné informace lze získat na www.cklotos.cz. (fav)

http://www.cklotos.cz
http://www.oskovo.cz/fotogalerie/vikendove-setkani-mladych-kovaku-ks-os-kovo-jc-kraje-v-atc-stilec
http://www.oskovo.cz/aktuality/odbory-budou-spolupracovat-s-europoslancem-janem-kellerem
http://www.oskovo.cz/fotogalerie/oslavy-95-let-od-zalozeni-zo-os-kovo-pri-fab-rychnov-nkn
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Co se dìje na severu Èech

Okénko do regionù | Mgr. Radek Zákon, vedoucí Regionálního pracovištì OS KOVO Ústí nad Labem  

V následujících øádcích 
mi dovolte krátce pøedsta-
vit práci a èinnost Regionál-
ního pracovištì OS KOVO 
v Ústí nad Labem (vèetnì 
detašovaného pracovištì 
v Liberci), základních or-

ganizací OS KOVO a orgánù OS KOVO 
v Ústeckém a Libereckém kraji. 

RP OS KOVO
V souèasné dobì je personální ob-

sazení v optimální vyvážené podobì 
a je tvoøeno šesti pracovníky:

 Ing. Jiøí Friml (specialista – ekonomi-
ka, mzdy a kolektivní vyjednávání)

 Viktor Fürst (specialista – BOZP)
 Ing. Bohuslav Chudárek (specialista – 

ekonomika, mzdy a kolektivní vyjednávání)
 Ivana Michalcová (odborná adminis-

trativní pracovnice)
 JUDr. René Švec (specialista – 

právník)
 Mgr. Radek Zákon (vedoucí RP)

Všichni pracovníci regionálního 
pracovištì se prùbìžnì úèastní 
vzdìlávacích semináøù a škole-
ní a neustále si tak doplòují svo-
je odborné vìdomosti a znalosti 
a profesnì se zdokonalují. 

Sídlo regionálního pracoviš-
tì je v budovì OS KOVO v Ústí 
nad Labem, kde se v pøízemí 
nachází pronajímané obchod-
nì-kanceláøské prostory. Sou-
èasnì máme jednu poboèku 
(detašované pracovištì) v Liberci, 
která sídlí v objektu odborového sva-
zu TOK. 

Poradenskou, konzultaèní a meto-
dickou èinnost plnohodnotnì zajišťuje-
me pro odborové organizace OS KOVO 
a jejich èleny v Ústeckém a Libereckém 
kraji ve všech oblastech zájmu, tj. napø. 
v oblasti právní pomoci, v oblasti kolek-
tivního vyjednávání, v oblasti BOZP, pøi 
zajišťování podpory pro èinnost a pùso-
bení odborových organizací u zamìstna-
vatele, v oblasti vyhodnocování a analýzy 
ekonomické situace fi rem anebo napø. 
v oblasti hospodaøení s odborovými pro-
støedky. Nedílnou souèástí naší èinnosti je 
také poøádání velice oblíbených a žáda-
ných vzdìlávacích semináøù a školení pro 
funkcionáøe a èleny odborových organi-
zací, zamìøených na aktuální požadavky 
a potøeby OS KOVO, daného regionu èi 
konkrétní odborové organizace. 

Významným pøínosem pro èinnost od-
borových organizací a orgánù OS KOVO 
v regionu je i aktivní úèast Petra Mendla, 
èlena OS KOVO, jako pøedsedy Regionál-
ní rady ÈMKOS Libereckého kraje. Ve-
doucí regionálního pracovištì Mgr. Radek 
Zákon pùsobí jako èlen Regionální Rady 
ÈMKOS Ústeckého kraje a dále je èle-
nem poradního sboru Úøadu práce pro 
Ústecký kraj. Od roku 2003 pùsobí také 
jako zprostøedkovatel kolektivních sporù 
Ministerstva práce a sociálních vìcí ÈR. 
Úzce spolupracujeme s Oblastním in-
spektorátem práce v Ústí nad Labem, 
kdy mj. pravidelnì zveme pracovníky in-
spektorátu jako lektory našich školení 
a semináøù a jsme v profesním kontaktu 
s krajskou hygienickou stanicí, kde spo-
leènì konzultujeme vybranou problemati-
ku. Obdobná je i spolupráce s oddìlením 

nemocí z povolání Masarykovy krajské 
nemocnice v Ústí nad Labem.

Pùsobení v regionu
V regionu Ústeckého a Liberecké-

ho kraje pùsobí ve dvou krajských 
sdruženích 71  základních organizací 
OS KOVO s tím, že vìtšina z nich má 
ménì než 100 èlenù. V roce 2014 se 
podaøilo založit 3 nové odborové or-
ganizace. Jednotlivá krajská sdružení 
jsou tvoøena vždy dvìma volebními obvo-
dy, které se scházejí pravidelnì v pøedem 
stanovených termínech v periodì 3–6 jed-
nání za kalendáøní rok. Rady krajských 
sdružení mají svá jednání 10× roènì for-
mou spoleèných zasedání, kterých se úèast-
ní i zástupci regionu v Dozorèí a revizní ko-
misi OS KOVO a zástupci regionu v Radì 
mladých OS KOVO. Konference krajských 
sdružení jsou svolávány 2× roènì, vždy na 
jaøe a na podzim, a to také jako spoleèné 

pro oba regiony. Na všech jednáních a za-
sedáních volebních obvodù, rad krajských 
sdružení a konferencích jsou vždy úèastni 
pracovníci regionálního pracovištì tak, 
aby mohli pøedat potøebné informace, 
aby prezentovali výstupy ze své èinnosti 
a aby poskytli potøebnou odbornou radu, 
konzultaci a pøípadnì pomoc.

Prohlubuje se, a to zejména díky aktivitì 
odborových organizací volebního obvodu 
Chomutov-Louny-Most (zmocnìnec pan 
Ladislav Zinek), èinnost a aktivita mladých 
èlenù OS KOVO. Za podpory regionální-
ho pracovištì a OS KOVO se pravidelnì 

konají jejich setkání, na kterých 
mj. diskutují se zástupci orgánù 
OS KOVO v regionu, øeší aktuální 
problémy a samozøejmì také po-
øádají sportovní soutìže a aktivity. 
V celém regionu Ústeckého a Li-
bereckého kraje se jedná celkem 
o 4 až 5 akcí za rok, kterých se 
úèastní kolem 130–150 mladých 
èlenù OS KOVO.

V rámci jednání orgánù 
OS KOVO v regionu byly pro 
další období stanoveny násle-
dující vybrané priority pro èin-
nost a pùsobení OS KOVO:

1) Zajištìní a podpora odboro-
vých organizací v oblasti kolektivního vy-
jednávání.

2) Analýza a vyhodnocení stavu hos-
podaøení a vedení úèetnictví odborových 
organizací.

3) Podpora èinnosti mladých èlenù 
OS KOVO.

4) Zkvalitnit profesní a odborné vìdo-
mosti a znalosti funkcionáøù odborových 
organizací.

Tyto priority jsou zajišťovány zejména 
prostøednictvím èinnosti regionálního 
pracovištì, OS KOVO a v pøípadì priority 
è. 4 i pomocí vybraných externích lektorù. 

Mezi èleny OS KOVO v našem regionu 
jsou samozøejmì diskutována i aktuál-
ní témata. Mezi nì patøí i téma dalšího 
vývoje v OS KOVO, otázka volby nového 
pøedsedy OS KOVO, personální potenciál 
OS KOVO pøi zajišťování standardu kvan-
tity a kvality odborných služeb a vývoj 
a podoba ÈMKOS.

Jaké mají nyní severoèeští kováci priority 

Regionální pracovištì v Ústí nad Labem zajišťuje servis 
pro Ústecký a Liberecký kraj



V tomto dílu našeho se-
riálu bych se chtìl zmínit 
o dokumentu, který je pro 
Finanèní analýzu (FA) mi-
moøádnì dùležitý, a to je 
výkaz zisku a ztráty (VZZ) 
neboli Výsledovka. 

Jedná se o dokument, který dokáže ve 
zjednodušené formì zachytit výsledek 
hospodaøení vašeho podniku, tedy zda 
jste dosáhli zisku, nebo ztráty. V tomto 
èlánku vám ukážu návod, pomocí které-
ho lze sestavit výkaz zisku a ztráty. Ná-
slednì pak bude navazovat jeho struktura 
a to, co nás z daného výkazu zajímá
 pro tvorbu FA.

Výkaz zisku a ztráty, pro který se také 
zažil výraz výsledovka, podnikateli uka-
zuje, jakého hospodáøského výsledku 
jeho podnik dosáhl (zisku nebo ztráty) za 
sledované a minulé období.

Výkaz zisku a ztráty se vztahuje vždy 
k urèitému èasovému intervalu.

Výsledovka je podle zákona o úèetnic-
tví povinnou souèástí úèetní závìrky!

Co tvoøí tento výkaz?
„Výsledovka“ zachycuje náklady 

a výnosy, nikoli výdaje a pøíjmy. Nákla-
dy a výnosy se úètují k okamžiku vzniku, 
což ve skuteènosti èasto neodpovídá sku-
teèným penìžním výdajùm a pøíjmùm
(ty zachycuje výkaz toku hotovosti).

Navíc u výsledovky v nìkterých pøípa-

dech hrají významnou roli odpisy, které 
jsou sice nákladem, i pøesto však nezna-
menají úbytek penìžních prostøedkù.

Výnosy
U výrobního podniku jsou hlavními vý-

nosy tržby za prodej výrobkù, pøípadnì 
služeb. U obchodních fi rem je to potom 
obchodní marže, neboli rozdíl mezi pro-
dejní a nákupní cenou.

Náklady
Stanovení správné výše nákladù je pro 

úspìch podnikání klíèové. Náklady pøed-
stavují penìžní èástky, které podnik 
úèelnì vynaložil na získání výnosù, 
bez ohledu na to, zda byly v daném ob-
dobí skuteènì zaplaceny.

Jaká je struktura výkazu zisku 
a ztráty (výsledovky)?

Výkaz zisku a ztráty má pøedepsa-
nou strukturu, pro menší podniky, které 
nemají zákonem danou povinnost ovìøit 
závìrku auditorem, staèí vyhotovit jej ve 
zjednodušeném rozsahu.

Výsledovka (výkaz zisku a ztráty) 
ve zjednodušeném rozsahu zahrnuje:

 provozní výsledek hospodaøení
U výrobních podnikù ho tvoøí tržby 

z prodeje vlastních výrobkù a služeb, od 
kterých se odeètou náklady související
s provozní èinností. U obchodních fi rem 

se provozní výsledek hospodaøení 
vypoèítá tak, že od tržeb za prodej zboží 
odeètete náklady na prodané zboží.

 fi nanèní výsledek hospodaøení
Finanèní výsledek hospodaøení zjis-

títe, když od výnosù z fi nanèních èinností 
odeètete náklady na fi nanèní èinnost.

Provozní výsledek hospodaøení a fi nanè-
ní výsledek hospodaøení tvoøí po odeètení 
danì z pøíjmù za bìžnou èinnost výsle-
dek hospodaøení za bìžnou èinnost.

 mimoøádný výsledek hospodaøení
Mimoøádný výsledek hospodaøení 

zjistíte, když k výsledku hospodaøení za 
bìžnou èinnost pøiètete mimoøádné výno-
sy a odeètete mimoøádné náklady a také 
daò z pøíjmù z mimoøádné èinnosti.

Výsledek hospodaøení za úèetní ob-
dobí je pak souètem výsledku z bìžné 
èinnosti a mimoøádného výsledku.
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Co zahrnuje výkaz zisku a ztráty?
Kolektivní vyjednávání | Ing. Jiøí Tomáš, specialista ekonomického poradenství, úsek odborové politiky OS KOVO

Mohli byste potøebovat pro svou práci
Pro potøeby funkcionáøù ZO OS KOVO pøidáváme seznam  kontaktù, které by mohli využít pro komunikaci se soudy ohlednì Obchodního rejstøíku 
fi rem a získání dalších užiteèných informací.

Mìstský soud v Praze Praha, Slezská 2000/9, PSÈ 120 00 
OR@msoud.pha.justice.cz
Tel.: 224 172 111 

Krajský soud v Èeských 
Budìjovicích

Èeské Budìjovice, Zátkovo nábø. 10/2, PSÈ 370 84 
podatelna@ksoud.cbu.justice.cz
Tel.: 389 018 111 

Krajský soud v Plzni Plzeò, Veleslavínova 21/40, PSÈ 306 17 
podatelna@ksoud.plz.justice.cz
sbirkalistin@ksoud.plz.justice.cz
Tel.: 377 869 611 

Krajský soud v Ústí nad Labem
Ústí nad Labem, Národního odboje 1274/26, PSÈ 400 92 

podatelna@ksoud.unl.justice.cz
Tel.: 475 247 111 – ústøedna 

Krajský soud v Ústí nad Labem – poboèka v Liberci
Liberec, U Soudu 540/3, PSÈ 460 72 

podatelna@ksoud.lbc.justice.cz
Tel.: 485 238 353 

Krajský soud v Hradci Králové
Hradec Králové, Èeskoslovenské armády 218/57, PSÈ 502 08 

orpodatelna@ksoud.hrk.justice.cz
Tel.: 498 016 111 – ústøedna 

Krajský soud v Hradci Králové – poboèka v Pardubicích
Pardubice, Sukova tøída 1556, PSÈ 530 96 

orpodatelna@ksoud.pce.justice.cz

Krajský soud v Brnì Brno, Husova 353/15, PSÈ 601 95 
podatelna@ksoud.brn.justice.cz
Tel.: 546 511 111 – ústøedna 

Krajský soud v Ostravì

Ostrava, Havlíèkovo nábøeží 1835/34, PSÈ 728 81 
podatelna@ksoud.ova.justice.cz
Tel.: 596 153 111 

Krajský soud v Ostravì – poboèka v Olomouci
Olomouc, Studentská 1187/7, PSÈ 771 00 

podatelna@ksoud.olc.justice.cz

Tel.: 587 402 111



Má vaše ZO svoje vlastní webové stránky? Chcete, aby se 
vaši èlenové kdykoli mohli seznámit s tím nejnovìjším, co 
se dìje a co se právì nabízí v programu Odbory Plus? Máte 
šanci: Tento plnì funkèní pohyblivý banner programu si 
zájemci mohou vyžádat na podpora@odboryplus.cz.
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Odbory Plus: program plný výhod

Cílem bylo a je pomoci všem, kdo o to 
mají zájem, v rùzných situacích bìžného 
života, ať už jde o vyøízení pojištìní èi 
hypotéky, nákupu rùzného zboží nebo 
zaøízení dovolené za rozumnou cenu 
a další možnosti, které program nabízí. 
Prostøednictvím tohoto programu již tisíce 
lidí ušetøily desetitisíce korun. 

 Pomalu se blíží konec dovolených. 
Mnoho lidí se rozhoduje na poslední 
chvíli. Mohou jim Odbory Plus ještì 
nìjak pomoci k výhodné rekreaci?

Pokud jde o rekreace v zahranièí, mo-
hou se zájemci obrátit na nìkterou z CK, 
které nabízejí svoje služby prostøednictvím 
portálu.  Jistì si ze široké nabídky vyberou 
tu pravou právì pro sebe. V rámci naší na-
bídky najdou zájemci možnosti rekreace 
po celé Evropì i ve Støedomoøí. Jsou zde 
k dispozici pobyty v Chorvat-
sku, Øecku, Itálii, ale i v Turec-
ku èi Tunisu atd.   

Pokud jde o rekreaci èi po-
byt na území ÈR, velmi ráda 
bych všem zájemcùm dopo-
ruèila naši sekci „Léto 2014“, 
kde si mohou vybrat z oprav-
du široké nabídky pobytù po 
celé republice. Najdou zde 
lázeòské pobyty vèetnì proce-
dur, pobyty na horách, napø. 
Jeseníky, Krkonoše, Šumava,
ale i ve mìstech jako tøeba 
Praha nebo Liberec, kde také 
jistì nebude nouze o možnosti, 
jak pøíjemnì využít èas do-
volené. Za zmínku jistì sto-
jí informace, že ceny tìchto 
ubytovacích kapacit jsou velmi 
rozumné.

 Na rozdíl od lidí, kteøí 
se rozhodují v poslední 
minutì, nìkdo už teï 
plánuje zimní dovolenou.
Co byste øekla tìmto lidem?

Tak jako minulý rok budeme na našich 
stránkách naši nabídku pobytù aktua-
lizovat. Sekce „Léto 2014“ se zmìní na 
nabídku „Podzim – Zima 2014“, kde se 
objeví nabídka jak podzimních pobytù, 
tak i nabídka pobytù na zimu. V loòském 
roce jsme nabízeli i silvestrovské pobyty, 

lyžaøský pobyt vèetnì skipasu nebo slevy 
na pùjèovné lyžaøského vybavení a skipas. 
Snažíme se, aby tato nabídka byla stále 
aktuální, dalo by se øíci sezónní, aby odrá-
žela aktuální roèní období. 

 Odbory Plus nabízejí servis i v øadì 
jiných oblastí. O co hlavnì jde?

Jedná se o více oblastí, myslím, že kaž-
dý si v široké nabídce vybere pro sebe to 
pravé. Nìkdo využije slevu na jízdném 
od ÈD, další si zøídí kartu CCS, protože 
hodnì jezdí autem, jiný pøes naše stránky 
nakupuje knihy a nìkdo využije nabídku 
slevy na nákup jízdního kola nebo auto-
mobilu. Slevy na telefonování, energie 
nebo nákup rùzného zboží, to jsou dal-
ší možnosti. Snažíme se našim èlenùm 
zprostøedkovat pro nì co nejvýhodnìj-
ší nabídky, které jsou aktuálnì na trhu. 

Velmi zajímavá je oblast fi nanèních slu-
žeb èi pojišťovnictví, pokud je tøeba, tak 
pomoc v tíživých životních situacích pro-
støednictvím služeb, jako je „Oddluž se“ 
nebo „Konsolidace pùjèek“.

 Prý pomáháte i lidem, kteøí jsou 
naštvaní na úroky z pùjèek a na 
rùzné bankovní poplatky. Jak? 

S èlenstvím v programu Odbory Plus je 
spojen bankovní úèet pro fyzické osoby, 
který je každému novému èlenovi založen 
automaticky pøi jeho registraci do progra-
mu. Jedná se o úèet unikátní, který Equa 

bank vytvoøila speciálnì pro 
potøeby Odbory Plus. Tento 
úèet je navždy úplnì bezplat-
ný, a to i pokud nebude aktiv-
ní. Bezplatné je vedení úètu, 
vydání embosované platební 
karty, internetové bankovnic-
tví a všechny platby odchozí 
i pøíchozí. Je tøeba zdùraznit, 
že velkou výhodou je i skuteè-
nost, že výbìry z jakéhokoli 
bankomatu v ÈR jsou zdarma. 
K úètu se navíc váže bonus ve 
výši 500 Kè pro každého nové-
ho èlena. Za zmínku jistì sto-
jí, že prostøednictvím tohoto 
bonusu již bylo našim èlenùm 
vyplaceno okolo 4 300 000 Kè 
a aktivnì tento úèet využívá 
pøes 10 tisíc lidí. 

Jediný poplatek, který je 
s tímto úètem spojen, je popla-
tek za výbìr hotovosti z jaké-
hokoli bankomatu v zahranièí 
ve výši 9 Kè. A to, jak sám jistì 

uznáte, je poplatek v zanedbatelné výši, 
pokud bych ho srovnala s poplatky za 
tuto službu u jiných bank. 

Navíc stejnì výhodný úèet nabízí banka 
i rodinným pøíslušníkùm èlenù programu 
Odbory Plus a jejich dìtem nad 18 let. 
Jedná se o možnost, kterou již využilo 
pøes 500 rodin. Nejen, že tyto bezplatné 
úèty jim ušetøí velký fi nanèní obnos díky 

Benefi tní program Odbory Plus byl spuštìn pøed více než dvìma roky, 
22. èervna 2012. V souèasnosti má témìø 19 tisíc èlenù a je urèen pro všech
29 odborových svazù sdružených v Èeskomoravské konfederaci odborových 
svazù. Vyhlášeným zámìrem zøizovatele je nabízet jeho prostøednictvím 
bonus, tedy „nìco navíc“, èlenùm odborù. O tom, co je trvalým cílem 
a aktuálním obsahem tohoto programu, jsme hovoøili s projektovou 
manažerkou OP Bc. Danou Èernou.

Projektová manažerka OP Bc. Dana Èerná bìhem 
rozhovoru s Kovákem
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tomu, že jsou bezpoplatkové, jejich pøe-
vody fi nanèní hotovosti z úètu na úèet 
jsou okamžité, ale navíc i tyto úèty jsou 
spojeny s uvedeným bonusem 500 Kè.   

O úspìšnosti a oblíbenosti bìžného 
úètu u Equa bank jistì svìdèí i to, že tento 
BÚ získal 1. místo v soutìži Zlatá koruna 
2014 v kategorii Cena veøejnosti. Dal-
ší úspìchy pak tato banka slavila v rámci 
této soutìže v kategorii novinek, kde zís-
kala 2. místo za Refi nancování hypotéky 
– Vracíme poplatky.  S toutéž službou se 
v kategoriích Hypotéka a Úvìr stala vítì-
zem. Støíbro pak obdržela platební karta 
Equa bank v rámci kategorie Platební kar-
ty. Všechny tyto služby jsou samozøejmì 
nabízeny i našim èlenùm – klientùm této 
mladé úspìšné banky. 

 Mùže si výhodný úèet u Equa 
bank otevøít tøeba i nìjaká základní 
organizace?

Ano, samozøejmì, a øada odborových 
organizací již tuto možnost využila. Jed-
ná se o velmi výhodné úèty pro právnic-
ké osoby, jejichž podmínky vedení jsou 
témìø shodné s úètem pro fyzické osoby. 
To znamená zdarma vedení, zdarma veš-
keré pøevody fi nancí i vydání embosované 
platební karty k úètu a následná možnost 
výbìru hotovosti z jakéhokoli bankomatu 
v ÈR, taktéž zdarma.

Možnost zøídit tento úèet vnímá mno-
ho organizací jako velkou pomoc a ví-
tanou možnost, jak ušetøit fi nanèní pro-

støedky odborové organizace. Všechny 
podmínky a kontakty najdete na stránce 
http://vyhody.odboryplus.cz/?p=834.

 Kdo mùže výhody programu 
Odbory Plus využívat? Jen èlenové 
odborù?

Garantem tohoto benefi tního programu 
je Èeskomoravská konfederace odborových 
svazù. Tato konfederace sdružuje, jak jsem 
již uvedla na zaèátku, 29 odborových svazù. 
A právì jim je urèen tento program. Mnoho 

výhod mohou naši èlenové využít i pro svoje 
rodinné pøíslušníky, jak je tomu napøíklad 
u bìžného úètu, nákupu automobilu Opel, 
akèních pobytù na horách atd. 

 Kde mohou zájemci o program 
Odbory Plus získat podrobné 
informace? Existuje i nìjaká možnost 
pøímého kontaktu, kde jim nìkdo 
vysvìtlí vìci, kterým tøeba hned 
nerozumí?

Všichni zájemci o tento program mají 
možnost se s nabídkou seznámit na na-
šich stránkách www.odboryplus.cz, 
kde najdou nejen celou nabídku benefi tù,
ale pod záložkou „novinky“ i náš blog 
Odbory Plus, jehož prostøednictvím se 
mohou dovìdìt nejen o všech novinkách 
a aktualitách programu, ale kde vychá-
zí pod garancí Èeské bankovní asociace 
fi nanèní vzdìlávání a jsou uveøejòovány 
pøíspìvky s rùznými odborovými tématy. 
Pro zajímavost, od dubna 2013 do bøezna 
bylo prostøednictvím tohoto média uve-
øejnìno necelých 180 pøíspìvkù, které od 
èervence 2013 navštívilo témìø 80 000 
ètenáøù, kteøí si prohlédli 259 150 stránek.

Pokud jde o pøímý kontakt, vysvìtlení 
toho kterého benefi tu, jsou naše stránky 
øešeny intuitivním zpùsobem. To zname-
ná, pokud zájemce vyplní nabízený for-
muláø u benefi tu, který ho zajímá, víme 
o tom a ozve se mu odborník, který se 
touto tematikou zabývá. Pokud jde o ja-
kékoli informace o programu, je k dispo-
zici také infolinka 774 775 959 nebo mail 
podpora@odboryplus.cz. 

Za informace podìkoval
 František Vonderka.

Slyšel jsem, že z nájemní smlouvy od letošního roku už nelze nìkteré vìci právnì vymáhat. Mùžete mi 
sdìlit, èeho se to týká? Petr Jareš, Ostrava

Doèetl jsem se, že podle nového obèanského zákoníku mám v pøípadì, že si koupím byt, povinnost sdìlit správci 
domu, kdo se mnou bude v bytì bydlet, je to pravda? Byt jsem koupil za svoje celoživotní úspory. Ptám se, 
protože se ke mnì nastìhuje vnuk, který bude studovat v Brnì, a koleje jsou dnes pro studenty z obyèejných 
rodin pøíliš drahé. Jan R., Brno

Pomáháme øešit problémy spojené s bydlením
Bydlení | JUDr. Iveta Golasová, odborná poradkynì Sdružení nájemníkù ÈR

Od ledna 2014 nový ob-
èanský zákoník upravuje 
i tzv. zakázané ujednání, a to
v § 2239 NOZ, kde je usta-

noveno: Nepøihlíží se k ujednání ukláda-
jícímu nájemci povinnost zaplatit prona-
jímateli smluvní pokutu, ani k ujednání 
ukládajícímu nájemci povinnost, která je 

vzhledem k okolnostem zjevnì nepøimì-
øená. 

Za nepøimìøené ujednání lze považovat 
napø. odklízení snìhu v zimním období, 
když napø. nájemce se stal invalidním 
a takovou èinnost nemùže vykonávat 
vzhledem ke svému zdravotnímu stavu, 
pronajímatel se pak nemùže takového 

závazku v nájemní smlouvì domáhat. 
Dalším pøíkladem je zákaz pronajímate-
le, aby nájemce pøijímal návštìvy nebo 
rodinné pøíslušníky coby pøípadné pøíle-
žitostné nocležníky. I když se to nemusí 
každému pronajímateli líbit, jde o rozum-
nou podporu zákonodárcù na ochranu 
práv nájemcù. 

Kdo nabyl jednotku do vlastnictví, 
oznámí to vèetnì své adresy a poètu 
osob, které budou mít v bytì domácnost, 
vlastníkùm jednotek prostøednictvím oso-
by odpovìdné za správu domu nejpozdìji 
do jednoho mìsíce ode dne, kdy se do-
zvìdìl nebo mohl dozvìdìt, že je vlastní-

kem. To obdobnì platí i v pøípadì zmìny 
údajù uvedených v oznámení. Takto je vìc 
upravena v ustanovení § 1177 obèanské-
ho zákoníku. Podle odst. 2 pøíslušného 
ustanovení má vlastník jednotky dále po-
vinnost oznámit bez zbyteèného odkladu 
osobì odpovìdné za správu domu zmìny 

v poètu osob, které mají v bytì domác-
nost a bydlí v nìm po dobu, která èiní 
v souhrnu nejménì tøi mìsíce v jednom 
kalendáøním roce. To platí i tehdy, pøene-
chal-li vlastník jednotky byt k užívání jiné 
osobì; v takovém pøípadì oznámí i jméno 
a adresu této osoby.

http://www.odboryplus.cz
http://vyhody.odboryplus.cz/?p=834


Získávat nové èleny je jedním z význam-
ných úkolù odborù. Už proto, že platí pøí-
má úmìra: èím silnìjší odbory, tím úèinnìji 
mohou prosazovat požadavky zamìst-
nancù. O tom, že získávání nových èlenù 
není vùbec jednoduché, se mnozí èlenové 
OS KOVO opakovanì pøesvìdèili na vlast-
ní kùži. Vyžaduje to èasto vedle osobní 
angažovanosti pro vìc i nové pøístupy. 
O zajímavé zkušenosti se v tomto smìru 
s Kovákem podìlil pøedseda ZO OS KOVO 
v ArcelorMittal Karviná, kolega Emil Bug. 
Odborovou organizaci pomáhal zakládat 
v podniku, ve kterém sám nepracuje a kte-
rý navíc pùsobí mimo hutní branži. Zájem 
o odbory projevili zamìstnanci podniku,
který se zabývá výrobou zdravotnických 
pøístrojù a zdravotnických prostøedkù.

 Jak ses dozvìdìl o zájmu 
pracovníkù Mölnlycke Health Care 
(MHC) o odbory?

O tom, že v lokalitì Nové Pole v Kar-
viné je prùmyslová zóna, 
jsem samozøejmì vìdìl, 
a protože tu jsem místní 
a spousta mých známých 
zde pracuje, jsem i vìdìl, 
že v nìkterých fi rmách 
zde pùsobících je vcel-

ku neutìšená atmosféra a øeknìme, 
že vztahy mezi vedením a zamìstnanci 
nejsou úplnì ideální. Také jsem vìdìl, 
že snaha založit odbory zde již v minulosti
byla, ale z nìjakých pøíèin k tomu prostì 
nedošlo. Osobnì si myslím, že metodi-
ka svazu pøi získávání nových èlenù také 
není úplnì ideální. Loni nìkdy poèátkem 
jara mì kontaktovala jedna známá se 
skupinkou svých kolegù. Její manžel kdy-
si pracoval u nás ve fi rmì (dnes Arcelor-
Mittal Karviná), a tak jsme se na nìkteré 
z akcí naší odborové organizace poznali. 
Paradoxem je, že jiná skupinka zamìst-
nancù oslovila zároveò také kolegu Jirku 
Jaškovského z bohumínských železáren.
To samo o sobì svìdèí o tom, že situace 
v MHC nebyla odborùm pøíliš naklonìna, 
a tak dvì skupinky zamìstnancù, které 
chtìly odbory založit, ani o sobì nevìdìly. 
Zøejmì v obavì o prozrazení úmyslu zalo-
žit odbory, údajnì po špatné zkušenosti 
z minula. Z poèátku jsme si tak pøipadali 
jak agenti v utajení.

 Co bylo hlavním dùvodem, že lidé 
v MHC chtìli ve svém podniku založit 
odborovou organizaci?

To je spíše otázka na zakládající èleny, 
ale jak to vnímám já, tak na prvním místì, 

jak už to bývá, jsou peníze. Není to ale 
absolutní hodnota, jde spíše o nastavení 
pravidel v odmìòování, kdy zamìstnanci 
na nìkterých pozicích nedostanou plnou 
výši bonusu a pøitom dle jejich i mého 
názoru nejsou schopni ovlivnit plnìní 
pravidel. V minulosti se o to zamìstnanci 
nìkolikrát pokoušeli, konaly se mítinky,
ale zøejmì bez valného úspìchu. Jako dru-
hý problém považuji naøizování pøesèasù 
a v pøípadì, kdy se zamìstnanec nedo-
staví nebo odmítne, je toto považováno 
za neomluvenou absenci. Na tom, že se 
toto dìje, má lví podíl i Ministerstvo prá-
ce a sociálních vìcí. MHC si totiž necha-
lo vypracovat dobrozdání o legitimnosti 
naøizování pøesèasù na základì toho,
že zajišťuje zdraví lidu, a ona to není tak 
docela pravda. Výrobky jdou na sklad 
a ne pøímo do nemocnic. MPSV tady 
bohužel skoèilo na lep zamìstnavateli. 
Celou záležitost jsme již pøedali státní in-
spekci práce a snad se dovoláme sprave-
dlnosti. Další záležitostí, která zamìstnan-
ce trápí, je bonus za docházku v podobì 
unišekù. Ten je zcela odebrán v pøípadì, 
kdy zamìstnanec nepracoval, a to i v pøí-
padì jím nezavinìného pracovního úrazu. 
To samozøejmì i já považuji za absurditu. 
Již nìkolikrát jsme na to také upozoròo-
vali, bohužel vedení stále trvá na „svých“ 
pravidlech. Dokonce se ohání tím, že je 
pøece asociální, aby zamìstnanec dostal 
„nìco“ navíc, když nepracoval. Nicménì 
je tøeba øíct, že na bonusech je povìše-
no docela dost penìz, a nedá se øíci,
že by fi rma zamìstnancùm nedala nic 
navíc. Je zde dotovaná strava, pìt týdnù 
dovolené, pøíspìvek na penzijní pøipo-
jištìní atd. Znám totiž i fi rmy, kde není 
ani koruna navíc. Naším cílem v MHC je 
prostì zmìnit nìkterá z našeho pohledu 
nesmyslná pravidla.

 Proè ses rozhodl zamìstnancùm 
MHC pøi tom pomoci?

Byla to výzva. Sice jsem si z poèát-
ku myslel, že fi rmu do svého portfolia 
vezmou kolegové z Bohumína (sku-
pinka lidí, která lobbovala za Bohu-
mín, byla totiž vìtší), ale argument,
že to mají o dost blíž do AM v Karviné 
než do ŽD Bohumín, byl dostateèný na-
tolik, že jsem to vzal. Jak jsem již øekl, 
také tam znám spoustu lidí, tak proè do 
toho nejít? Nakonec, kdykoliv se mùže 
dílenská organizace od nás trhnout.

 Mùžeš struènì popsat, jak vše 
v praxi zaèalo? Dát tøeba recept 

dalším, co by stáli pøed stejnou 
výzvou jako ty? Na co se hlavnì 
soustøedit, na co si dát pozor?

Scházeli jsme se samozøejmì potají 
a mimo MHC. V momentì, kdy jsme mìli 
asi 100 èlenù, kteøí vstoupili do „naší“ 
ZO, tak jsme pøedali dopis vedení fi rmy 
s tím, že jejich zamìstnance bude zastu-
povat naše organizace. Zprvu se odtajnil 

jen dílenský výbor. Na co bych chtìl upo-
zornit, je to, že jsme ale neudìlali jednu 
veledùležitou vìc. Nemìli jsme v té dobì 
pøipraven vlastní návrh kolektivní smlou-
vy, a tak nám zamìstnavatel vypálil rybník 
a jeho návrh KS nám byl pøedán asi týden 
od oznámení, že u fi rmy pùsobí odbory. 
Z hlediska naèasování, to musím pøiznat, 
jsme udìlali chybu. Zamìstnavatel to-
tiž pøedložil více ménì jen výtah ze ZP, 
a to ještì „ohnutý“ jednoznaènì v jeho 
prospìch. V podstatì ta jeho kolektivka 
nedávala zamìstnanci nic navíc. Vyjedná-
vání o této KS trvalo témìø rok a skonèilo 
pøed zprostøedkovatelem a rozhodcem. 
Nicménì z jednání pøed zprostøedkovate-
lem nemám vùbec dobrý dojem. Recept je 
tedy jasný: když se nepodaøí založit odbo-
ry na vlastní pìst, najít si jinou organizaci 
ochotnou pomoci, a hlavnì pøi oznámení 
o založení odborové organizace zároveò 
pøedat vlastní návrh kolektivní smlouvy!

 Co v souèasné dobì hlavnì 
øešíte?

Momentálnì nás stále trápí bonusový 
systém. Snad se podaøí pøejít na model 
„dobrovolných pøesèasù“. Zamìstnavateli 
jsme již nìkterá opatøení, jak zatraktivnit 
práci pøesèas, navrhli. Právì jsme dostali 
informaci o zahájení kontroly z oblastního 
inspektorátu práce, takže na výsledky si 
budeme muset poèkat. Dále bychom rádi 
prosadili model navyšování mezd v takové 
relaci, aby se nám nerozevíraly sociální nùž-
ky. Pøidávat na platech ve stejných procen-
tech u manažerù a dìlníkù s napø. 15 000 
pøíjmem zrovna moc sociální tedy není.

 Servis | 18. srpna | KOVÁK èíslo 14/2014 | 11

Díky pomoci zvenku pùsobí nyní odbory i za vstupní 
branou do MHC

Na oboru èinnosti v odborech až tak nezáleží
Výmìna zkušeností | S pøedsedou ZO OS KOVO v ArcelorMittal o získávání nových èlenù

pokraèování na str. 12
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 Náplò práce Mölnlycke 
Health Care nespadá do 
kovoobrábìcích oborù, mají urèitì 
své specifi cké problémy. 
Jak se to projevuje ve vzájemné 
spolupráci?

Práce s lidmi je všude stejná. Tam 
bych rozdíl nespatøoval. Pravda, nerozu-
mím nìkterým aspektùm tamní výroby, 
ale uèím se, snažím se odlišnosti chá-
pat. Jinak struktura výrobních závodù 
je v podstatì stejná, jen v MHC oproti 
hutní výrobì je všechno prostì nové, bez 
prachu, èisťounké a vonící.

 Neukazuje zkušenost z Mölnlycke 
Healt Care Klinipro i na to, 
že rozdílnost oborù v odborové práci
nehraje zas tak zásadní roli a že je
možné spojovat síly, jak se øíká, 
„napøíè obory“?

Tak s tím na sto procent souhlasím. 
Jde to, a øekl bych, že to je cesta, jak dál, 
a naši èinovníci by to také mìli hodnì 
rychle pochopit. Je tøeba proces vzniku 
odborových organizací maximálnì zjed-
nodušit a šíøit osvìtu v oblasti „jak na 
to“. Zejména v prùmyslových zónách. 
Tam je obrovský potenciál. Bohužel 

jsem již nìkolikrát narazil na problém 
výše èlenských pøíspìvkù. Jedno pro-
cento pro nízkopøíjmové zamìstnance 
je pro vstup do odborù nepøijatelnou 
bariérou. V MHC jsme mìli výjimku na 
100 korun mìsíènì, a díky za to, dokud 
nezaèala fi rma strhávat pøíspìvky auto-
maticky. V momentì, kdy zamìstnanci 
mìli zaèít platit jedno procento, tak nì-
kteøí z odborù odešli. Samozøejmì, po-
kud by nìkdo mìl zájem, rád se o po-
znatky podìlím.

Ptal se František Vonderka

dokonèení ze str. 11

Syn ukonèil studium vysoké školy 16. èervna 2014. Od 11. srpna nastupuje do zamìstnání. Bude si muset 
sám hradit zdravotní pojištìní a za jaké období? Michaela H., Hradec Králové

„Mám nìjaké dluhy na výživném na nezletilou dceru a slyšel jsem, že mnì exekutor mùže zabavit øidièský 
prùkaz. Mùžete mnì to vysvìtlit? R. J., Rakovník

Odkdy se platí zdravotní pojištìní

Mùže exekutor zabavit øidièák?

Sociální okénko | Marcela Høíbalová, specialistka úseku odborové politiky OS KOVO

Právní servis | JUDr. Marie Stodolová, právnièka, RP OS KOVO Praha a Støedoèeský kraj

Pøedpokládáme, že syn 
nedovršil dosud vìk 26 let 
a po dobu studia na vyso-
ké škole byl nezaopatøe-

ným dítìtem, a tedy státním pojištìncem 
z hlediska zdravotního pojištìní. Dále 
pøedpokládáme, že se po skonèení stu-
dia nezaregistroval v evidenci uchazeèù 
o zamìstnání. V souladu s § 14 zákona 
è. 117/1995 Sb., o státní sociální podpo-
øe, platí, že soustavná pøíprava dítìte na 
budoucí povolání na vysoké škole zaèíná 
nejdøíve dnem, kdy se dítì stává studen-
tem vysoké školy, a konèí dnem, kdy dítì 
ukonèilo vysokoškolské studium.

Za soustavnou pøípravu dítìte na bu-
doucí povolání se však považuje také 
kalendáøní mìsíc, v nìmž dítì ukon-
èilo øádnì studium na vysoké škole, 
a dále kalendáøní mìsíc následující 
po kalendáøním mìsíci, v nìmž dítì 
ukonèilo øádnì studium na vysoké 
škole, pokud dítì nevykonává po celý 
tento mìsíc výdìleènou èinnost, ani nemá 
po celý kalendáøní mìsíc nárok na podpo-
ru v nezamìstnanosti nebo podporu pøi 
rekvalifi kaci.

V úvahu pøipadá tedy povinnost hradit 
zdravotní pojištìní za 10 kalendáøních 
dnù (1.–10. srpna 2014) pøed nástupem 

do zamìstnání. Ani za toto období však 
nevzniká vašemu synovi povinnost hra-
dit pojistné jako osobì bez zdanitelných 
pøíjmù. Podle ustanovení § 10 zákona 
è. 592/1992 Sb., o veøejném zdravotním 
pojištìní, osoba bez zdanitelných pøíjmù 
platí pojistné na úèet pøíslušné zdravotní 
pojišťovny za celý kalendáøní mìsíc. 

Z platných právních pøedpisù vy-
plývá, že za podmínek, které ve svém 
dotazu uvádíte, nevznikne vašemu 
synovi pøed nástupem do zamìstná-
ní povinnost hradit si sám pojistné na 
veøejné zdravotní pojištìní.

K vašemu dotazu mohu 
sdìlit, že exekuèní øád (zá-
kon è. 120/2001 Sb.) byl 
zákonem è. 396/2012 Sb. 

novelizován a z § 71a exekuèního øádu se 
podává, že exekuèní pøíkaz k pozastave-
ní øidièského oprávnìní povinného mùže 
exekutor vydat pouze tehdy, jestliže je 
v exekuci vymáhán nedoplatek výživného 
na nezletilé dítì.

Takže exekutor vám øidièský prùkaz 
nezabaví a ani nemùže, ale zákon 
è. 120/2001 Sb. mu umožòuje provést exe-
kuci k vymožení dlužného výživného poza-
stavením øidièského oprávnìní, na které 
mùžeme hledìt jako na motivaèní opatøení. 

Exekuèní pøíkaz se doruèí orgánu, kte-
rý vede registr øidièù, a to podle zákona 

è. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních 
komunikacích (zákon o silnièním provo-
zu), dále oprávnìnému a povinnému. 
Orgánu, který vede registr øidièù, nesmí 
být exekuèní pøíkaz doruèen døíve než 
povinnému, kterému se pøíkaz doruèu-
je do vlastních rukou a dnem doruèení 
se mu pozastavuje øidièské oprávnìní. 
Po dobu pozastavení povinný nesmí øídit 
motorová vozidla. 

Exekutor zruší exekuèní pøíkaz poza-
stavením øidièského oprávnìní, pokud 
povinný prokáže, že k uspokojování zá-
kladních životních potøeb svých a osob, 
ke kterým má vyživovací povinnost, 
nezbytnì potøebuje své øidièské opráv-
nìní, nebo zaplatil-li povinný nedoplatek 
výživného na nezletilé dítì.

Tolik tedy litera zákona. Ovšem, po-
kud bych vám mohla doporuèit, urèitì se 
snažte domluvit s matkou vaší nezletilé 
dcery na splátkách dlužného výživného 
a tyto dodržujte, neboť i když se vám 
podaøí prokázat, že nutnì potøebujete 
své øidièské oprávnìní, hodnotit vaši si-
tuaci bude opìt exekutor, a než o vaší 
situaci rozhodne, tak se mùže jednat
o delší èasový úsek a vy doruèením exe-
kuèního pøíkazu již nesmíte øídit motoro-
vé vozidlo. 

V pøípadì, že jste napø. øidiè z povolání, 
tak po tu dobu, než se záležitost vyøeší, 
by vás zamìstnavatel musel pøevést na 
jinou práci, popø. s vámi ukonèit pracovní 
pomìr výpovìdí podle § 52 písm. f) zák. 
práce.



V Jihoafrické republice se rodí jedna 
z nejvìtších svìtových elektráren spa-
lujících uhlí – skládá se z šesti pøibližnì 
800megawatových jednotek o celko-
vém výkonu 4,8 GW. Projektu na jihu 
Afriky se úèastní i Hutní montáže, a. s.
(dále jen HM). Konkrétnì na výstavbì 
prvního kotle bude mít spoleènost 
ve špièce nasazeno zhruba 150 za-
mìstnancù. Jedná o gigantický projekt, 
o èemž svìdèí i skuteènost, že bìhem 
stavby celého komplexu by mìlo být vy-
tvoøeno pøibližnì 12 000 pøímých pracov-
ních míst. Pøedpokládaný termín uvedení 
celé elektrárny do provozu je rok 2018.

Jde o velmi zajímavou destinaci, ve kte-
ré mají HM svou premiéru. JAR se svými 
bezmála 49 miliony obyvatel, tøemi hlav-
ními mìsty: Kapské Mìsto (legislativní), 
Pretoria (administrativní) a Bloemfontein 
(justièní), obrovským nerostným bohat-
stvím, vyspìlým hospodáøstvím a nádher-
nou pøírodou je bezesporu pozoruhodná 
zemì. Mluví se zde 11 úøedními jazyky. Je 
to však i zemì velkých kontrastù. I pøes 

obrovské bohatství zde zùstaly miliony 
èerných obyvatel v chudobì, bez øádného 
vzdìlání, kvalifi kace nebo zdravotní péèe.

Vedoucím stavby HM v jihoafrické Kusi-
le je pan Dalibor Pìcha, jeden z nejmlad-
ších vedoucích stavby ve spoleènosti, kte-
rý však má bohaté zkušenosti z montáží 
nejen v ÈR, ale také v zahranièí (Švédsko, 
Finsko, Nìmecko). I pøes post, který zastá-
vá, zùstal vìrný odborùm. V Jihoafrické 
republice vede od èervence 2013 skupinu 
zatím 70 montérù, kteøí jsou ubytovaní 
asi 40 km od stavby ve mìstì Witbank, 
jež èítá pøibližnì 260 tisíc obyvatel a leží 

1 700 metrù nad moøem. Ubytování je na 
velmi slušné úrovni v novì postavených 
objektech. Budovy jsou však obehnány 
betonovým plotem s ostnatým drátem, 
který je pod elektrickým proudem. Krimi-
nalita, zvláštì pak násilná trestná èinnost, 
je totiž v zemi obrovským problémem 
a starost o vlastní bezpeèí zde nelze ani 
na okamžik podcenit. Nedoporuèuje se 
ani jít pìšky napø. do obchodu. Proto je 
pro zamìstnance k dispozici auto, které je 
na nákupy vozí. Ale ani v autì není nikdo 
stoprocentnì bezpeèný. I zde platí urèitá 
doporuèení, která se vyplatí uposlech-
nout: pøi stání na køižovatce 
nenechávat otevøená okýnka 
a nechávat rozestupy mezi 
auty, aby bylo možno v pøípa-
dì nebezpeèí odjet. Na køižo-
vatce totiž auta obstoupí nejen 
spousta poulièních prodejcù, ale 
i zlodìjù, kteøí v pøípadì ohrože-
ní neváhají zaútoèit. Pøepadení 
a krádeže jsou zde bìžnou ži-
votní realitou a bohužel této 

nepøíjemné zkušenosti nebyli 
uchránìni ani zamìstnanci 
HM. A policie nic nešetøí.

Jaké jsou dosavadní postøe-
hy pana Dalibora Pìchy ze 
zdejšího pobytu? „Je doce-
la nároèné pracovnì sklou-
bit dva zcela odlišné svìty 
– evropský a africký. Místní 
pracovníci mají na všechno 
èas, nikam nespìchají. Naše 

pracovní nasazení, na které jsme bìžnì 
zvyklí, se tak zdá nìkolikanásobnì vyšší. 
Avšak na druhou stranu tím, že jsme zá-
vislí na pracovním tempu místních fi rem, 
které nám zajišťují servis, jako je pøeprava 
materiálu, jeøáby, lešení apod., stává se 
naše práce pomalejší, než bychom si pøáli. 
Také nás velmi brzdí zdlouhavé vyøizová-
ní všech možných povolení na každièkou 
èinnost. Jihoafrická republika tak na nás 
pùsobí dojmem té nejbyrokratiètìjší zemì 
na svìtì. Navíc zde doslova platí rèení: 
slibem neurazíš. Všechno nám slíbí, ale 
když pøijdeme druhý den, nic neplatí, nic 

není vyøízeno. A tak to jde den za dnem. 
To v Evropì není bìžné. Jenže tady nemá 
cenu takzvanì tlaèit na pilu, protože se 
místní zablokují, pøestanou komunikovat 
a práce zastaví. Zøejmì za tím stojí odlišná 
mentalita, protože tady se práce zastaví 
tøeba i v okamžiku, kdy zaène mírnì pr-
šet. Pro Evropana jde prostì jen o zmìnu 
poèasí, ale tady se konèí bez ohledu na 
rozdìlanou práci. Rozhodnì je to velmi 
zajímavá zkušenost!“

Slova vedoucího stavby jen dokreslu-
jí, jak velké nároky jsou v destinaci, kde 
se témìø vše vymyká bìžným evropským 

standardùm, kladeny nejen na zamìstna-
vatele pøi pøípravì i v prùbìhu realizace 
zakázky, ale také na zamìstnance samot-
né. Ti se musejí vypoøádat nejen s odlou-
èením od rodiny, nadmoøskou výškou, 
klimatickými zmìnami, gastronomickými 
odlišnostmi, speciálními bezpeènostní-
mi opatøeními, ale i s jinou mentalitou 
místních obyvatel a odlišným pøístupem 
k øešení každodenních problémù. Práci 
samozøejmì nemá usnadnìnou ani od-
borová organizace. Vyøizování požadavkù 
a øešení problémù svých èlenù jen telefonic-
ky nebo prostøednictvím elektronické poš-
ty, bez možnosti objektivního posouzení 
skuteèného stavu na místì, není zrovna 
„to pravé oøechové“. A vzhledem k tomu, 
že Hutní montáže, a. s., v tìchto dnech 
podepsaly kontrakt i na druhý kotel v Ku-
sile a také na další zakázku v Medupi, 
kde se bude stavìt obdobná elektrárna, 
budou se muset všichni v nejbližší budouc-
nosti uèit myslet alespoò trochu africky.

Text + foto Vladimír Jurošek a Dalibor Pìcha

 Zaujalo nás | 18. srpna | KOVÁK èíslo 14/2014 | 13

Kováci z Hutních montáží objevují Afriku

Hutní montáže, a. s., se v Jihoafrické republice podílí na výstavbì 
jedné z nejvìtších elektráren spalujících uhlí na svìtì – skládá se 
z šesti pøibližnì 800MW jednotek o celkovém výkonu 4,8 GW

Pøed sídlem vlády v jihoafrické metropoli Pretorii 
byla odhalena devìt metrù vysoká bronzová socha 
zesnulého exprezidenta Nelsona Mandely
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Mamutíkùv vodní park

Procházkou k Bezruèovu prameni 
Lesy ÈR dokonèily ke konci èervna 

tohoto roku výstavbu zcela nového 
Zážitkového chodníku a opravu nì-
kolika lázeòských pramenù 
poblíž známého Bezruèova 
pramene v lázních Jeseník 
v Olomouckém kraji. 

Nový Zážitkový chodník 
u Bezruèova pramene je umís-
tìn u altánu, který Lesy ÈR 
obnovily již v roce 2010. Návš-
tìvník má možnost osobnì 
vyzkoušet èást z legendárních 
procedur jesenického pøírodní-
ho léèitele Vincenze Priessnitze. 
Lidem se doporuèuje, aby po 
chodníku procházeli naboso. 
Cesta nejprve vede pøes poval døevìných 
kuláèù a dále pokraèuje pøes oblázky, døe-
vìnou štìpku, špalky a štìrk – nakonec 
vstupuje do brouzdalištì s pramenitou 

vodou. K namáèení rukou mohou návš-
tìvníci využít kamennou vanu napuštì-
nou pramenitou vodou. 

Opraveny byly též v blízkosti se nachá-
zející Josefùv, Drahušèin a Müllerùv lá-
zeòský pramen a dva historické objekty 
– Enhuberùv pomník a Mariina lavice. 

Zážitkový chodník se nachází v tìs-
né blízkosti Bezruèova pramene. Lze se 

k nìmu dostat z lázní Jeseník pìšky po 
nauèné stezce Vincenze Priessnitze, která 
je znaèená modrou kapkou vody, nebo po 
turisticky znaèené zelené trase. Od Priess-
nitzova sanatoria je to asi 1 km smìrem 
na Èeskou Ves.

Poèátkem èervence byla otevøena 
nová vodní atrakce v resortu Dolní Mo-
rava –  Mamutíkùv vodní park. Jedná 
se o pøírodní vodní areál, kde je voda 
základním prvkem k hraní, experimen-
tování a získávání zkušeností o pøírodì 
a jejích zákonitostech. Zábavnou formou 
se tu malí i velcí dozvìdí zajímavé infor-
mace o vodì a zároveò si užijí spoustu 
legrace. Jak se voda chová? Jakou má 
sílu? A jak takovou vodní sílu využít? Na 
tyto i další odpovìdi všichni experimentá-
toøi budou moci pøijít sami! 

Mamutíkùv vodní park je jedno velké 
vodní høištì, v Èeské republice první své-
ho druhu. Všechny jeho èásti jsou inter-

aktivní a návštìvníci si mohou vše sami 
regulovat a vyzkoušet. V horní èásti parku 
voda vyvìrá v potùècích, jejichž trasu urèují 
návštìvníci pomocí stavidýlek. Poteèe voda 
doprava? Doleva? Nebo ji necháte zmizet 
pod zemským povrchem? Nebo zvládnete 
pomocí vodní síly roztoèit mlýnské kolo? 
Voda z potùèkù dále vtéká do øíèky, kde vás 
èeká další vlna dobrodružství. Øíèka spojuje 
celý areál a svou dráhu konèí v brouzdali-
šti. Voda je pøivádìna do korýtek, stavidel 
a døevìných sudù, kde lze provádìt další 
pokusy. Nebo mùžete s døevìnými lodiè-
kami závodit s ostatními návštìvníky. Díky 
tìmto atrakcím si lze v praxi vyzkoušet 
mnoho fyzikálních zákonù. 

Pøedevším si ale návštìvníci užijí spous-
tu legrace. V areálu Mamutíkova vod-
ního parku se nacházejí ještì další zají-
mavá zaøízení a stroje, které jsou návštìv-
níkùm volnì pøístupné. Zvídavé typy urèi-
tì zaujme Tyrolský jez, Ztracené kolo, 
Elektrárna, Buchar, Archimédes nebo 
Závlaha. Pro všechny vodní nadšence 
platí, že by si mìli vzít náhradní suché 
obleèení a vodní hrátky si naplno užít. 
Po návštìvì Mamutíkova parku si mùže-
te naplánovat aktivity na další den. Okolí 
Králického Snìžníku, poblíž kterého se 
park nachází, je jako stvoøené pro rùzné 
túry, vyjížïky na kole a další výlety. Další 
informace na: www.dolnimorava.cz. 

Altán u Bezruèova pramene byl zrekonstruován

Èásteènì kamenitou stezkou se doporuèuje projít naboso

Sílu vody ukazuje napodobenina mlýnského kola

http://www.dolnimorava.cz


Zaměstnanecké benefity jsou oblast, která se neustále
dynamicky mění a nabývá v dnešní ekonomicky složité
době na důležitosti. Zaměstnavatelé stále častěji využívají
nejrůznější nefinanční způsoby odměňování. Co tento
trend přináší zaměstnancům? Nezanedbatelnou výhodou
je daňové zvýhodnění. Jak u stravenek, které patří
k základní nabídce benefitů, tak šekových poukázek
na zboží a služby, jež tuto nabídku rozšiřují. Jejich reálná
hodnota totiž není zatížena daňovými srážkami
ani povinnými odvody. Navíc nabízejí velkou volnost při
jejich uplatnění v síti provozoven, kde je lze proměnit
za pestrou nabídku zboží a služeb.

Nefinanční benefit zvyšuje hodnotu odměny
Odměna zaměstnance může být samozřejmě tvořena
finanční částkou, ta je však okamžitě zatížena daní,
a výsledná suma se tak sníží i o několik stokorun. Naproti
tomu benefit v podobě poukázky na odběr zboží a služeb
si svou faktickou hodnotu podrží kompletně. Šeková knížka,
například s poukázkami Unišek+ v hodnotě 2000 korun,
znamená přesně tuto konkrétní a reálnou hodnotu. Záleží
pak jen na zaměstnanci, které zboží či služby poukázkami
zaplatí. Unišek+ lze uplatnit v oblasti sportu, zdraví, kultury,
vzdělávání, ale i rekreace či relaxace. Neustále rostoucí síť
provozoven a partnerů, kteří Unišek+ přijímají, dnes
představuje přes 32 000 obchodů, zařízení a zastoupení
firem v širokém spektru nabízených služeb.

Poukázky, které Chèque Déjeuner dodává, mají jasně
stanovenou hodnotu, kterou si určuje firma, například na
základě kolektivní smlouvy. Šeky jsou vázány do podoby
šekové knížky, která navíc může obsahovat slevové kupony

na další zboží a služby. Prvkem, který zvyšuje atraktivitu této
odměny, je personifikace každé šekové knížky přímo
s logem firmy a kupříkladu i se jménem zaměstnance.
Chèque Déjeuner pak na svých stránkách www.seky.cz
uvádí přehlednou mapu provozoven, které šekové poukázky
přijímají.

Pokud se na Unišek+ podíváme pohledem modelového
případu, tak třeba při průměrné mzdě zaměstnance
17 000 Kč a odměně ve formě poukázek Unišek+
v hodnotě 2000 Kč činí měsíční úspora povinných odvodů
300 Kč oproti odměně ve stejné výši ve formě finančních
prémií. Tedy 300 Kč, o které zaměstnanec na výplatě reálně
přijde srážkami ze mzdy. Za celý rok je to 3600 Kč, což je
určitě zajímavá částka. Nefinanční benefity svou výhodností
v tomto ohledu jasně vítězí. Spočítejte si přesně svou
úsporu v sekci Kalkulačka na: www.seky.cz.

Stále se rozšiřující nabídka služeb
Pro zaměstnance je kromě ekonomického hlediska určující
i atraktivita této nefinanční odměny. Tu u Unišek+ určuje
hlavně nabídka služeb, které lze za šeky získat. Chèque
Déjeuner každým dnem získává nové partnery a oslovuje
další provozovny s ohledem na pestrost nabízených služeb
a jejich kvalitu. Dnes tak lze vybírat mezi širokým spektrem
volnočasových aktivit, ať už je to sportovní vyžití
v bazénech, fitness a relaxačních centrech, či kulturní
nabídka divadel, kin, předprodejů vstupenek. V portfoliu
nechybí ani lékárny, optiky, rehabilitace anebo masáže,
nezanedbatelná je i oblast vzdělávání. Od autoškol, přes
jazykové nebo počítačové kurzy až po možnost úhrady vaší
dovolené či relaxace a ubytování. Unišek+ je opravdu
univerzální bonus, který splní všechny požadavky, které
od správné odměny očekáváte.

Zajímá vás:
Jak zachovat
hodnotu odměny
od zaměstnavatele?

Chèque Déjeuner, s. r. o., Zelený pruh 1560/99, 140 00 Praha 4, tel.: 241 043 111, www.seky.cz
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Správné znìní tajenky z èísla 12: Odbory pomáhají i tìm, kdo v nich nejsou. Správnì luštil a štìstí pøi losování mìl Luboš 
Sedláèek z Chotìboøe. Blahopøejeme! Dostane výhru od vydavatelství Enigma, které pøipravuje naši køížovku. Je také vydavatelem 
èasopisu Køížovky pro každého (další èíslo vychází 19. srpna). Na tajenku z tohoto èísla èekáme do 3. záøí na doruèovací adrese 
redakce nebo na e-mailu: novakova.miloslava@cmkos.cz

Zažijte nová 
dobrodružství 
na poznávací 
stezce vedoucí 
k Bezruèovu 
prameni nebo 
v Mamutíkovì 
vodním parku na 
Moravì


