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Když se po sídle tohoto podniku ptáte 
v Žatci, místní starousedlíci èasto øeknou: 
„No pøece tam, tam, kde býval Mitop.“ To 
byl tradièní èeský výrobce technických tex-
tilií. V roce 1996 se podnik se 150 zamìst-
nanci stal souèástí nìmeckého koncernu 
HP Pelzer. Jednoho z nejvìtších svìtových 
výrobcù vnitøního vybavení a obložení do 
osobních automobilù s ohledem na izola-
ci proti hluku a koberce do automobilù. 
Koncern, založený v nìmeckém Wittenu 

Helmutem Pelzerem teprve v roce 1969, 
v roce 2008 dosahoval obratu pøes pùl
miliardy eur. Vlastnil 37 výrobních závodù 
a 5 vývojových center v 18 zemích svìta, 
zamìstnával celkem 5 000 lidí a pøed-
stavoval jistotu. I pro zamìstnance nových 
akvizic v ÈR, jejichž podniky po roce 1989 
èasto bojovaly o holé pøežití. 

Ovšem nìmecká jistota byla jen zdánlivá. 
Naopak se znovu potvrdilo pravidlo, že jisté 
to nemá vlastnì nikdo, a to  ani bohatí gi-

ganti jako HP Pelzer. V roce 2005 se rodinný 
koncern kvùli nedomyšleným tahùm svého 
majitele dostal do fi nanèních problémù, 
majitel se zadlužoval a vše vedlo k tomu, 
že podnik v roce 2007 pøevzali vìøitelé, mj. 
z fi nanèní skupiny Goldman & Sachs.  

V roce 2010 do HP Pelzer vstoupil jako 
strategický partner italský koncern Adler 
Group. Provedl restrukturalizaci HP Pelzer 
a loni v kvìtnu tuto fi rmu zcela pøevzal 
do vlastních rukou. 

 Co byste vzkázal volièùm, aby 
v nadcházejících komunálních a senát-
ních volbách šli podpoøit své senátory 
a kandidáty v co nejvìtším poètu?

Platí, co platilo vždy – nenechávejte za 
sebe rozhodovat jiné. Vím, že lidé, èasto 
i zamìstnanci, mají tendenci øíkat „oni 
si to tam nahoøe stejnì udìlají, jak chtì-
jí“. Ale všichni jistì rozpoznávají rozdíly 
v politice jednotlivých stran. Pokud vládla 
pravice, Topolánek, Neèas, Kalousek, tak 
pøece víme, jaké byly snahy omezit práva 

a postavení zamìstnancù, 
vyplývající ze Zákoníku 
práce – vylouèení zástup-
cù zamìstnancù z do-
zorèích rad, nezvyšova-
la se minimální mzda, 
propadaly se reálné mzdy, 
škrtalo se a škrtalo… Jsou 
zde zcela patrné rozdíly. 
I jako odboráø mohu øíci,
že všichni politici nejsou 
v jednom pytli. Setkal jsem 

se s takovými, kteøí se nám 
snažili pomoci, byť pro 
to nebyly vhodné pod-
mínky. Nyní má v Senátu 
sociální demokracie silné 
zastoupení, odboráøùm 
nasloucháme, snažíme se 
zlepšit jejich postavení. 
Byl bych rád, kdyby to tak 
zùstalo i po nadcháze-
jících senátních volbách. 
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Byli jsme na návštìvì v HP Pelzer Žatec
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Støípky z Rady metalurgické sekce OS KOVO 
Rada metalurgické sekce OS KOVO jednala ve dnech 

28.–29. 8. 2014 v Dolní Lomné, Tøinci.  
Rada sekce byla informována o dosavadním stavu v zasílání usnesení 

VZO OS KOVO v rámci koordinace kolektivního vyjednávání PKS èlenù 
metalurgické sekce pro rok 2015. 

 Rada sekce pøipomíná a žádá ZO OS KOVO – èleny metalurgické 
sekce – aby, pokud tak již neuèinily, zaslaly do 12. záøí 2014 pøíslušné 
usnesení VZO na adresu jaroslav.novacik@tatra.cz.

 Rada sekce dále pøipomíná a žádá ZO OS KOVO – èleny metalurgické 
sekce – aby, pokud tak již neuèinily, zaslaly uzavøenou PKS pro následující 
období na  adresu kolar.zdenek@cmkos.cz.

 V rámci pøípravy plánu èinnosti metalurgické sekce pro rok 2015 Rada 
projednala a schválila návrh termínù zasedání orgánù v pøíštím roce.

 Ing. M. Høíbalová formou pøednášky seznámila pøítomné s aktuál-
ními informacemi z oblasti sociálního a zdravotního pojištìní. Èlenùm 
Rady sekce byl pøedán písemný materiál. 

Zasedání Rady sekce navštívil jako host Ing. Zdenìk Vladár, prezident Svazu 
sléváren ÈR. Formou poèítaèové prezentace seznámil pøítomné se souèasným 
stavem odvìtví metalurgie a popsal aktivity Svazu sléváren. Poèítaèová prez-
entace bude umístìna na intranetu OS KOVO v odkazu metalurgická sekce. 

Støípky z pøedsednictva OS KOVO
Pøedsednictvo OS KOVO jednalo 26. 8. 2014 v Praze.  Vzalo mj. 

na vìdomí zprávu o hodnocení podnikových kolektivních smluv 
(PKS) uzavøených na rok 2014. Hodnoceno bylo více než pùl tisíce 
smluv. Výsledky kolektivního vyjednávání jsou dle zprávy v posledních 
letech pomìrnì stabilní. Pozitivnì je možné hodnotit, že se zamìstna-
vatelé opìt navracejí k bìžné praxi sjednávání konkrétního mzdového
nárùstu. Sociální programy, vèetnì opatøení v oblasti pracovní doby, 
jsou stabilizovány a nijak významnì se nemìní. Úroveò sjednaných 
plnìní se však liší v jednotlivých odvìtvích i regionech. Napøíklad 
pøíspìvek na spoøení na penzi je sjednán v 71,1 % hodnocených PKS 
uzavøených v odvìtví „Výroba elektrických zaøízení“, zatímco v odvìtví 
„Výroba kovových konstrukcí a kovodìlných výrobkù (kromì strojù 
a zaøízení)“ pouze ve 49,4 % PKS. Nejvíce je tento benefi t rozšíøen 
v kraji Jihoèeském (76,9 % hodnocených PKS), nejménì v kraji Zlínském 
(35,4 % hodnocených PKS).

Z dalších bodù byly projednány napøíklad: 
 Návrh na složení volební komise pro dovolbu pøedsedy OS KOVO.
 Návrh termínù zasedání Pøedsednictva a Rady OS KOVO v r. 2015.
 Mezinárodní akce v roce 2015.

Jednání o spolupráci s odbory z Mladé Boleslavi
Pøedsednictvo projednalo též písemný 

výstup z jednání mezi OS KOVO a odborovou 
organizací KOVO ŠKODA AUTO, a. s., Mladá 
Boleslav. Setkání se konalo dne 2. 7. 2014 v Praze. 
Za organizaci z Mladé Boleslavi se ho zúèast-
nil pøedseda podnikové rady Jaroslav Povšík, za 
OS KOVO místopøedsedové Jiøí Marek, Jaro-
slav Souèek a Jaromír Endlicher. Oba subjek-

ty dohromady sdružují v souèasnosti více než sto tisíc odboráøù a hájí 
zájmy dalších desítek tisíc zamìstnancù, kteøí èleny odborù nejsou, 

avšak jejich pracovní podmínky a odmìòování jsou ovlivòovány výsled-
ky kolektivního vyjednávání. Motivem setkání proto bylo zahájit hledání 
spoleèných postupù obhajoby práv odboráøù a zamìstnancù, zvýšit 
celkovou akceschopnost odborù. 

Oba subjekty se dohodly na spoleèných bodech, na kterých by do 
budoucna spolupracovaly. Patøí mezi nì tøeba úèast zástupcù obou stran 
jako hostù na jednání nìkterých orgánù. Napøíklad Rady OS KOVO, sekce 
automobilového prùmyslu OS KOVO, zasedání Podnikové rady – Rady 
pøedsedù a Konferenci ŠKODA AUTO, a. s., Mladá Boleslav. Pro vzájem-
nou informovanost si budou poskytovat své èasopisy Kovák a Škodovácký 
odboráø. Jednou za ètvrtletí se uskuteèní jednání mezi zástupci organi-
zací s cílem vymìnit si informace, zkušenosti a poznatky. Dohodnuty byly 
i další spoleèné kroky. 

Pøedsednictvo OS KOVO schválilo obsah spoleèného výstupu 
a postoupilo ho dále Radì OS KOVO s doporuèením výstupy z jednání 
dne 2. 7. 2014 schválit. 

(Dokument v plném znìní naleznete na Intranetu OS KOVO na adrese:
http://www.oskovo.cz/novinky-z-oboru/jednani-o-spolupraci
-s-odbory-z-mlade-boleslavi)

Jak nám øekl dr. Thomas Reuß z tiskového 
oddìlení fi rmy, také Adler Group se sídlem 
v Ottaviano u Neapole je rodinným pod-
nikem. Vede ho potomek zakladatele, in-
ženýr chemie Paolo Scudieri (53). Dnes mu 
patøí 58 závodù v 19 zemích svìta. Firma 
disponuje 7 vývojovými centry a zamìst-
nává celosvìtovì více než 8 tisíc lidí.

Nová Adler Pelzer Group se s obratem 
více než miliarda eur stala celosvìtovì 
druhým nejvìtším dodavatelem v oboru. 

„Spojením  podnikù Adler a Pelzer jsme 
perfektnì nastaveni pro  globální automo-
bilové trhy. Naše inovace v oblasti akus-
ticky vysoce úèinných surovin a souèástek 
pomáhají našim zákazníkùm pøi vývoji leh-
èích a uživatelsky efektivnìjších vozidel,“ 
uvedl ke  spojení Paolo Scudieri.

K zákazníkùm Adler a Pelzer patøí 
prakticky všechny velké automobilky. 
V souèasné dobì k tìm nejvìtším patøí sku-

pina Volkswagen, Ford, General Motors, 
Fiat-Chrysler a Hyundai. Ale i luxusní znaèky 
jako Aston Martin, Bentley, Jaguar a Tesla 
patøí k odbìratelùm Adler Pelzer Group.

V ÈR má koncern 4 odštìpné závody. 
V Plzni, Mladé Boleslavi a Žatci a Ostravì. 
Ten žatecký patøí k nejvìtším zamìstna-
vatelùm v regionu a hlavní souèástí výro-
by v Žatci jsou komponenty interiérového 
vybavení automobilù, tepelná izolace 
Izochran èi vpichovaná izolaèní plsť.

Dostali jsme povolení si výrobu prohléd-
nout. Od výroby a zpracování základních 
surovin až po rùzné fi nální výrobky. Díly 
vyrobené v továrnì v Žatci budou mít 
zhruba tøi miliony automobilù, které sje-
dou letos z výrobních pásù automobilek 
všude po svìtì. Polovina výroby smìøuje 
do automobilek koncernu Volkswagen, 
ale nové technologie zvládnou i nej-
nároènìjší výrobu pro luxusní auta znaèek 

Maybach, Daimler, Mercedes, Honda èi 
nejnovìjší generaci øady BMW. 

Obživu tu nachází 526 zamìst-
nancù. Více než ètvrtina z nich (133) je 
v odborech. ZO OS KOVO tu vznikla v roce 
2010 a od té doby patøí v Ústeckém kraji 
k tìm, jejichž èlenská základna roste rych-
leji než jinde. Lidé chápou, že odbory pøed-
stavují jistotu, že jejich práva a požadavky 
nebudou pøehlíženy a zamìstnavatel se 
jim bude muset vìnovat.  Rùst èlenské 
základny na druhé stranì samozøejmì vy-
lepšuje i pozice pøi kolektivním vyjednávání. 
Na otázku, jak probíhají letos, pøedseda 
ZO Miloš Vachovec øíká: „Kolektivní vy-
jednávání je zatím ve fázi domluvy se ZO 
v Ostravì, kde je odštìpný závod a máme 
spoleènou kolektivní smlouvu. Poté co si 
sjednotíme názory, pøedáme naše spoleèné 
stanovisko zamìstnavateli.“ Na další otáz-
ku, jak obecnì hodnotí jednání se zamìst-

Setkání mladých OS KOVO se od 5.do 7.záøí konalo v Louòovicích 
pod Blaníkem. Mezi zhruba stovkou úèastníkù byli i hosté z Nìmecka a Ra-
kouska. Vedle rùzných debat byl na programu sport i zábava a byla také 
zahájena anketa: Jsou odbory pro mladé? Zúèastnit se jí mùže do 30. záøí 
každý, komu je ménì než 35 let. Najdete ji na: https://docs.google.com/
forms/d/1JUctT1IFVJmHc5lteD23_TLsrgnMRdMw3xx1SISiwAk/view-
form?c=0&w=1&usp=mail_form_link

K setkání se vrátíme v reportáži v pøíštím vydání Kováka.  (fav)
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Úèastníci setkání v Louòovicích pod Blaníkem se jako první 
zapojili do nové ankety „Jsou odbory pro mladé?“

https://docs.google.com/forms/d/1JUctT1IFVJmHc5lteD23_TLsrgnMRdMw3xx1SISiwAk/viewform?c=0&w=1
http://www.oskovo.cz/novinky-z-oboru/jednani-o-spolupraci-s-odbory-z-mlade-boleslavi
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navateli, odpovídá: „Pokud to budu brát 
obecnì, tak se dá s vedením domluvit… 
Už delší dobu tak udržujeme zvyšování 
mzdy o 2 % meziroènì. V loòském kolek-
tivním vyjednávání se nám také podaøilo 

pro zamìstnance v dìlnických profesích, 
kteøí jsou v podniku déle než pìt let, zved-
nout pøíspìvek od zamìstnavatele na pen-
zijní pøipojištìní z 2 % na 3 % z hrubé 
mzdy. Dále bychom i letos rádi zachovali 
vyplácení stravného formou stravenek.  
Když to shrnu, tak k nìkterým našim poža-
davkùm se vedení prostì staví vstøícnìji 
a k jiným už ménì, záleží na jejich charak-
teru. Vše se toèí hlavnì kolem fi nancí.“

Je to ovšem i o nìèem jiném. I o vzá-
jemném pochopení. O tom, že zamìst-
navatele zajímají i jiné než èistì pracovní 
potøeby zamìstnancù. Pøed èasem tak 
napø. v podniku probíhala anketa týka-
jící se zájmu o mateøskou školku, kterou 
by žatecký závod HP Pelzer zøídil spoleènì 

s dalšími fi rmami v okolí.  Pro vìc se osobnì 
angažovala zejména personalistka Simona 
Lošťáková z žateckého odštìpného závodu, 
aèkoli to nepatøí pøímo do popisu její práce. 

Že to není jen o práci a pracovních 
vztazích, dokazují i odbory. V Žatci k náplni 
èinnosti patøí celá øada volnoèasových ak-
tivit. Poøádají se bowlingové veèery, besíd-
ky, mikulášská nadílka pro dìti zamìst-
nancù, rùzné zájezdy. Každým rokem ZO 
v Žatci poøádá pro své èleny a jejich rodiny 
tzv. velký letní zájezd. Zájem o tuto akci tr-

vale roste: zatímco v roce 2012 se zájezdu 
do plzeòské ZOO zúèastnilo 87 osob, loni 
do botanické zahrady v Liberci už jelo 127 
lidí a na letošním zájezdu do ZOO v Praze 
zaznamenali dokonce 221 úèastníkù! 

I tyto spoleèné akce jsou dobrou propa-
gací odborù. A odpovìï pøedsedy na 
otázku, jak se v Žatci snaží získávat nové 
èleny: „Snažíme se pùsobit argumenty 
o právní ochranì v pracovnìprávním vzta-
hu, o tom, že budeme mít s vìtším poètem 
èlenù silnìjší pozici pøi vyjednávání se 
zamìstnavatelem, pùsobíme i informace-
mi o možnosti èerpání pomoci pøi živelní 
pohromì z fondu OS KOVO atd. Ale abych 
pravdu øekl, nejvíce oslovují potencionální 
èleny naše kulturní akce a náš sociální pro-
gram. V nìm máme mj. možnost èerpat 
pøíspìvky na rodinnou èi dìtskou rekreaci, 
pøispíváme dárcùm krve, èlenùm, kterým 
se narodí dítì. A máme i pøíspìvky na kul-
turu èi péèi o zdraví.“

Miloš Machovec patøí k tìm odbo-
ráøským funkcionáøùm, kteøí mají vlastnì 
dvì zamìstnání. Je neuvolnìným pøedse-
dou odborové organizace. Jak probíhají 
za této situace informaèní toky k aktuál-
ním otázkám nebo i problémùm? Jak 
a kdy vlastnì „úøaduje“?

„Pracuji ve trojsmìnném provozu, takže 
jsem k zastižení v kanceláøi jen o svém 
osobním volnu. Pevné úøední hodiny zatím
stanoveny nemáme, ale uvažujeme o tom. 
Jinak jsem plnì k zastižení na našem tele-

fonním èísle a e-mailu a tam, pokud jsem 
toho schopen, odpovím na jakékoli prob-
lémy a dotazy. Dvakrát do roka poøádáme 
èlenskou schùzi, kde se èlenská základna 
dozví maximum informací. Pravidelnì je 

pøítomen zástupce z regionálního pra-
covištì v Ústí nad Labem a pøítomní mají 
možnost se dotazovat i jeho.“

Dodejme, že dalším informaèním zdro-
jem ZO OS KOVO HP Pelzer Žatec jsou 
její vlastní internetové stránky. Najdete je 
na adrese http://odboryhpzatec.web-
node.cz. Zájemci na nich najdou rùzné in-
formace i dokumenty. Nás potìšil i odkaz na 
elektronickou podobu aktuálního Kováka 
a na archív jeho starších vydání.

Poznámka na konec: Ke kolektivním vy-
jednáváním jsme samozøejmì chtìli znát 
i stanovisko druhé strany. I proto, že HP 
Pelzer v sociální oblasti jde v nìkterých 
bodech nad rámec zákonem stanových 
požadavkù (dává napø. vyšší odstupné 

než jiní). Na vyžádání Mgr. Vladimíra Malí-
ka jsme zaslali písemnì otázky pøedem. 
I když jsme jejich zodpovìzení opakovanì 
urgovali a zdrželi kvùli tomu i zveøejnìní 
naší reportáže, odpovìdi bez jakéhokoli 
vysvìtlení nepøišly. Zatímco pøímo na místì 
vládla vstøícnost a také mateøská fi rma 
nám dodala všechny vyžádané informace, 
od odpovìdného pracovníka plzeòského 
zastoupení podniku v ÈR jsme se podob-
ného postupu bohužel nedoèkali… 

(fav, es)   Foto: autoøi

Miroslav Kapras a Lukáš Tománek 
pracují na dílech pro terénní BMW

Vedoucí pøípravy materiálu Libuše 
Drhlíková svoji práci zvládá na kole

Odbìratelem výrobkù, které procházejí rukama 
Jaroslava Stiebera, je automobilka Volvo

Hotové výrobky se ve skladu 
dlouho neohøejí

Zdeòka Uhljárová dokonèuje 
jeden z výrobkù

Nic nepøijde nazmar. Odpady pøi 
výrobì se okamžitì recyklují

dokonèení ze str. 2
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 Zejména v místních zastupitel-
stvech vznikají stále nové politické 
subjekty, slibující vše možné. Co bys-
te poradil volièùm, aby „nenaletìli“ 
na plané pøedvolební sliby? 

Mám pocit, že mnoho z nich spoléhá 
na to, že slibem nezarmoutí. Já se vždy 
rozhoduji podle biblického citátu – „po-
dle èinù poznáte je“. Lidé slibující, že udì-
lají nìco bájeèného a velkého ve mìstì, 
nebo ve velké politice, by mìli nejdøíve 
prokázat, že je možno jim vìøit. Noví 
politici, kteøí pøedtím nikde nic nedìlali, 
nebo pouze sami pro sebe, a vìci veøej-
né jim byly takøíkajíc fuk, si nezaslouží 
dùvìru. Ať se nejdøíve angažují 
v obèanské spoleènosti, ukáží, že 
jsou schopni nìco udìlat pro ostat-
ní, tøeba pro zamìstnance. A také 
zástupci zamìstnancù by se mìli 
snažit dostat do obecních zastupi-
telstev. 

 Vláda sociální demokracie, 
zdá se, má snahu lépe komu-
nikovat s odbory než vlády pøed-
chozí. Pozice odborù však není 
jednoduchá, mladší generace se 
do èlenství nehrne.  Jak vidíte 
roli, kterou by odbory mìly hrát 
v souèasné spoleènosti?  

Více než dvacet let byla èeská 
spoleènost vychovávána pomìrnì 
silnou politickou garniturou, pøed-
stavovanou Václavem Klausem, 
že sobeckost vítìzí. To se bohužel 
odráží i v oslabení  solidarity. Kdy-
si pan profesor Kohák prohlásil, 
že by bylo tøeba nahradit tento po-
jem, protože slova solidarita a odborové 
sdružování nìkterým lidem stále zní divnì 
a nepøístupnì. Jsem pøesvìdèen, že kdyby 
nebylo odborù, porevoluèní reformy by 
na zamìstnance dopadaly ještì mnohem 
hùøe. A kdyby se sdružovali více, byli by 
dnes v lepším postavení. Výsledky práce 
odborù jsou úmìrné tomu, jak se zamìst-
nanci chtìjí do ochrany svých práv zapojit. 
A nejefektivnìjší, zatím nenahraditelnou 
formou, je právì odborové sdružování. 
Je velmi hloupé, pokud ho sami zamìst-
nanci likvidují. 

 Máme v Èesku mnohé pøíklady 
fi rem, domácích, ale i zahranièních 
s odlišnou kulturou, kde jsou velice 
silné tlaky na likvidaci odborù 
a práv zamìstnancù. Nejde pøitom jen 
o poèty pracovních míst, ale i o kva-
litu podmínek pracujících, která je 
potlaèována. Nìkterým zahranièním 
investorùm, kteøí se takto chovají, 
jsou poskytovány úlevy, aby zde 
podnikali. Co mohou vláda a politická 
reprezentace udìlat pro zlepšení 
stavu?

Rozumná vláda potøebuje, aby pro-
støedky z podnikání (i cizích spoleènos-
tí) v Èechách zùstávaly, protože je to 
dùležité pro spoleèenskou a sociální sta-
bilitu. Zde mohou odbory velice pomoci, 
bude-li vláda dbát na to, aby postavení 
zamìstnancù bylo v legislativì dùstojné. 
Mùže prosadit jejich zákonné zastoupení 
v orgánech spoleèností, které mají pøístup 
k informacím, mám na mysli dozorèí rady, 
lze také posílit kontrolní mechanismy. I cizí 
fi rmy, chtìjí-li zde podnikat, se musí pøi-
zpùsobit našemu prostøedí, stejnì jako se 
èeští podnikatelé musí pøizpùsobit tomu 
jejich, chtìjí-li vyvíjet èinnost v zahranièí. 

Bohužel mnoho pracujících se již obává 
hájit svá práva.  Nelze však malovat vše 
naèerno, jsou fi rmy, které dokáží vnímat 
zamìstnance jako své kolegy a spolupra-
covníky. 

 Jak zvýšit prestiž a pøitažlivost 
odborù zejména pro mladší, nastupu-
jící generaci?

Kdybych mìl recept, uplatnil bych ho 
v dobách, kdy jsem pùsobil v odborech. 
Odbory nejsou pouze nátlaková skupi-
na, jak se to snaží vylíèit zejména nìkteøí 
politici. Odbory byly od roku 1997 jedi-
ná síla, která se postavila neoliberálním 
snahám, reprezentovaným zejména názo-
rovými proudy kolem Václava Klause. Sil-
ná politická snaha oslabit odbory byla dle 
mého názoru dùsledkem jejich aktivního 
odporu proti této politice. Až pozdìji 
zaèala narùstat levicová opozice. Odbo-
ry z tohoto hlediska historicky nezkla-
maly. Myslím, že zejména mladším lidem, 
pøicházejícím do zamìstnání, je tøeba 
vysvìtlovat, jakou mají alternativu: buï 

zùstat jako „osamìlý bìžec“, èasto na 
poušti, nebo být ve skupinì, kde si mo-
hou vzájemnì pomoci. 

 Úbytku pøílivu nových èlenù, 
zdá se, napomohla i devastace 
uèòovského školství...

V devadesátých letech jsem vedl dele-
gaci odborù v tripartitì. Vzpomínám, jak 
se tehdejší ministr práce a sociálních vìcí 
Vodièka smál, když jsme si stìžovali na roz-
klad uèòovského školství, že odboráøi mají 
strach, protože nebudou mít dìlnickou 
mládež. Nìkteøí pøítomní zamìstnavatelé 
mu tleskali. Pøed nìkolika lety si naopak 

zaèali stìžovat – uèòovské školství 
se rozsypalo a kde vezmou kvalifi ko-
vané lidi? Proto øíkám pánùm ma-
jitelùm, podnikatelùm: jsme v tržním 
hospodáøství, zaplaťte techniky 
a kvalifi kované øemeslníky tak, aby 
dìti mìly o tuto kariéru zájem. Bo-
hužel došlo i k urèité devastaci støed-
ního školství a vysoká soukromá 
škola vezme témìø každého, kdo 
zaplatí. I zde je nezbytnì nutný zá-
sah státu k nápravì.

 Èeské vlády byly kriti-
zovány dlouhodobì za nedo-
statek ekonomické strategie 
a pøíklon k neoliberalismu. 
Co by se s tím mìlo dìlat? 

Myslím, že tak tomu zcela není. 
Urèitì je dobøe, že stále patøíme 
mezi nejvyspìlejší zemì Evropy 
z hlediska objemu prùmyslové výro-
by na hlavu. Z hlediska výroby au-
tomobilù jsme v podstatì velmoc. 

Ale pokud jde o personální náklady, ty 
jsou stále ještì pomìrné nízké. Pokud 
se naší spoleènosti nìco nepodaøilo, tedy 
pøiblížit se vyspìlým zemím západní Evro-
py v cenì práce a tím zvýšit životní úroveò. 
Dosahujeme kolem 80 procent prùmìru 
HDP na hlavu v Evropské unii, v paritì 
kupné síly velmi zaostáváme. Øešení vidím 
v pokraèující a silnìjší podpoøe investic. 
Je však tøeba dbát, aby odpovídající èást 
vytvoøených hodnot zùstávala v Èesku 
a sloužila rozvoji služeb všeho typu – jak 
soukromých, tak veøejných. 

Dìkujeme za odpovìdi, Evžen Stanìk 

Milan Štìch vstoupil i na VI. sjezdu ÈMKOS, který se konal 
v dubnu tohoto roku v Praze
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Co je nového na jihu Moravy

Okénko do regionu | Mgr. Jiøí Grim, vedoucí RP OS KOVO v Brnì

Po roce opìt vítáme 
možnost seznámit naše 
ètenáøe s èinností regionál-
ního pracovištì OS KOVO 
na jižní Moravì. Regionální 
pracovištì v Brnì (dále také 
RP) jako jedno z odbor-

ných pracovišť OS KOVO pomáhá orga-
nizovat a zajišťovat èinnost tøí volebních 
obvodù, Krajského sdružení OS KOVO 
JMK (dále také KS) a seskupení èlenù. 
Dále poskytuje konzultaèní 
a praktickou pomoc základ-
ním organizacím (dále také 
ZO) a èlenùm OS KOVO v ob-
lasti právních služeb, kolek-
tivního vyjednávání a BOZP. 
S výjimkou kolektivního vyjed-
návání zajišťujeme prostøed-
nictvím našich specialistù uve-
dené služby také ZO a èlenùm 
OS KOVO v pùsobnosti RP Zlín. V pùsob-
nosti RP Brno je aktuálnì cca 9400 èlenù 
OS KOVO, evidovaných v 60 základních 
organizacích a pìti seskupeních èlenù 
OS KOVO pùsobících u zamìstnavatelù. 
Èlenové OS KOVO v seskupeních èlenù 
jsou v pøímé evidenci regionálního praco-
vištì. Na jižní Moravì pùsobí OS KOVO
u 86 zamìstnavatelù, pøièemž uzavøel 
podnikovou kolektivní smlouvu se 70 za-
mìstnavateli. Nejèastìji sjednaným náro-
kem nad úroveò garantovanou zákoní-
kem práce se v kolektivních smlouvách 
vyskytuje pøedevším vyšší nárok na dovo-
lenou a vyšší pøíplatky za práci. 

Kontroly BOZP
V oblasti BOZP provedl svazový inspek-

tor od poèátku roku 19 kontrolních akcí. 
Po obsahové stránce jsou kontroly zamì-
øeny na úplnost a správnost zpracované 
základní dokumentace BOZP, vypracová-
ní hodnocení rizik, školení zamìstnancù 
v oblasti BOZP, zpracování kategorizace 
pracovišť, vedení pøedepsané evidence 
o pracovních úrazech a jejich odškodòo-
vání, poskytování OOPP zamìstnancùm 
a zajištìní pracovnì lékaøských služeb. 
K nejèastìji zjištìným nedostatkùm patøí 
chybìjící dokumentace ke starším typùm 
strojù a zaøízení, neprùkazná evidence 
o provádìní údržby a kontrol, chybìjící 
místní bezpeènostní pøedpisy a neúpl-
né záznamy o provedených školeních 
zamìstnancù. Pøi prohlídkách pracovišť 
mnohde chybí bezpeènostní znaèení, na 
pracovištích nacházíme zarovnané komu-
nikace a nìkdy i únikové cesty, nepouží-
vání pøidìlených OOPP, tlakové láhve ne-

zajištìné proti pádu, manipulaèní vozíky 
nezajištìné proti zneužití nepovolanou 
osobou, špatnì uložené vázací prostøedky 
a nìkteré další nedostatky. Pozitivní vývoj 
je v oblasti pracovních úrazù, kde došlo 
oproti srovnatelnému období pøedcháze-
jících let k jejich mírnému snížení. V roce 
2013 jsme zaznamenali 1560 pracovních 
úrazù, z nichž 81 bylo s hospitalizací nad 
pìt dnù. V praxi to znamená, že se této 
oblasti musí i nadále vìnovat zvýšená 

pozornost s cílem dosáhnout 
dalšího zlepšení stávajícího 
stavu. Stále èastìji se setkává-
me s neochotou zamìstnava-
telù k odškodnìní pracovních 
úrazù. Tito zamìstnavatelé 
ve spolupráci s pojišťovna-
mi vedou s poškozenými za-
mìstnanci vleklé soudní 
spory. V této souvislosti si do-

volujeme upozornit na dùležitost vèasné-
ho prvotního oznámení pracovního úrazu 
a zejména na øádné vyplnìní záznamu 
o pracovním úrazu. Od toho se vìtšinou 
odvíjí úspìšnost vymáhání odškodnìní 
zamìstnance.

Priority práce
Konference Krajského sdružení OS 

KOVO JMK stanovila na rok 2014 násle-
dující priority:

 udržení vysoké úèasti zástupcù 
ZO na jednáních orgánù a akcích krajské-
ho sdružení,

 aktualizace a doplòování elek-
tronické evidence èlenské základny v ZO 
a na RP,

 prùbìžná aktualizace základních 
dokumentù ZO,

 pomoc pøedevším ZO bez uvol-
nìných funkcionáøù s nabídkou mož-
nosti transformace do seskupení èlenù 
OS KOVO,

 aktivní pomoc a zastupování èle-
nù OS KOVO v seskupeních èlenù pùsobí-
cích u zamìstnavatelù.

Naplòování uvedených priorit je orga-
nizaènì a èasovì velmi nároèné nejen 
na práci jednotlivých zamìstnancù RP,
ale i na funkcionáøe OS KOVO. Pøijatými 
úkoly pro letošní rok se snaží KS reagovat 
na problémy základních organizací a snaží 
se pomoci zejména neuvolnìným funkcio-
náøùm v jejich nelehké a obìtavé èinnos-
ti. Pøestože se nejedná o žádné specifi cké 
problémy v odborové èinnosti, které by se 
vyskytovaly pouze na jižní Moravì, zùstali 
jsme ve svých aktivitách vìtšinou osamo-

ceni. Pokud je mi známo,  zavedení elek-
tronické evidence èlenù je realizováno 
pouze v rámci KS OS KOVO JMK. Eviden-
ce èlenù minimálnì na úrovni KS je však 
velmi potøebná a pro realizaci nìkterých 
opatøení dle Stanov OS KOVO naprosto 
nezbytná (napø. svolání èlenské schù-
ze základní organizace Pøedsednictvem 
OS KOVO). Další novinkou, kterou prakti-
kujeme, zatím jen spolu s RP Zlín, je pøí-
mé pùsobení OS KOVO u zamìstnavatelù 
prostøednictvím organizaèních jednotek 
OS KOVO bez právní osobnosti tzv. se-
skupení èlenù OS KOVO.  V orgánech 
zastupujících èleny OS KOVO v seskupe-
ních èlenù – výborech seskupení èlenù 
– pùsobí pøedevším zamìstnanci RP a plní 
tak beze zbytku roli výboru ZO, vèetnì 
uzavírání podnikové kolektivní smlouvy. 
Aktuálnì se nám jeví tato nová forma 
zastupování zamìstnancù jako nejefektiv-
nìjší, protože èlenové odborù – zamìst-
nanci – nejsou vystaveni pøímému tlaku 
zamìstnavatele (zamìstnavatel ani neví, 
kteøí jeho zamìstnanci jsou èleny 
OS KOVO) a není potøeba mít od poèát-
ku organizaènì a odbornì zdatné funk-
cionáøe, napø. na vedení úèetnictví, jako 
je tomu v pøípadì novì zakládaných ZO. 
V neposlední øadì nejsou problémy s vý-
bìrem èlenských pøíspìvkù, èlen OS KOVO 
platí pøíspìvek v paušální výši 100 Kè mì-
síènì, bezhotovostnì, trvalým pøíkazem 
na úèet RP Brno. Odpadá rovnìž problém 
s aktualizací základních dokumentù ZO 
a volebních protokolù. V pøípadì, že zá-
jem o pùsobení odborù ve fi rmì ze strany 
zamìstnancù poklesne, není tøeba kom-
plikovaná a nároèná likvidace této orga-
nizaèní jednotky. Zájemcùm o tuto novou 
formu pùsobení odborù u zamìstnava-
tele rádi poskytneme bližší a praktické
informace. 

Své øádné dovolené pracovníci RP èer-
pali pøi nepøetržitém zajištìní provozu RP. 
V tìchto dnech vrcholí pøíprava na pod-
zimní cyklus odborných semináøù a jedná-
ní organizovaných pro jednotlivé volební 
obvody našeho KS v Horních Vìstonicích. 
Semináøe budou zamìøeny zejména na 
pøípravu funkcionáøù v oblasti zákoníku 
práce, kolektivního vyjednávání, BOZP, Sta-
novy a vnitøní pøedpisy OS KOVO a v ne-
poslední øadì na vybrané problémy NOZ.



Tentokrát se ve svém 
èlánku zamìøím na to, 
jaké náklady (klasifi kace) 
tvoøí provozní hospo-
dáøský výsledek, který 
je jednou z dùležitých 
složek zjišťování celko-
vého výsledku hospoda-

øení úèetní jednotky. Proè je dùležitý? 
Tento hospodáøský výsledek ovlivòují 
a tvoøí zamìstnanci fi rmy, není ovlivnìn 
fi nanèními operacemi (pøípadnì chybným 
rozhodováním s fi nanèními operacemi) 
a mimoøádnými vlivy.

Provozní náklady neboli OPEX (ope-
rating expense) jsou náklady na zajištìní 
bìžné podnikatelské èinnosti. Co tvoøí 
provozní náklady ve fi rmì?

Prvním z provozních nákladù, které ve 
výkazu mùžete najít, jsou tzv. náklady 
vynaložené na prodané zboží, zde je za-
chycena reprodukèní èi poøizovací cena 
prodaného zboží. 

Dále sem patøí spotøeba materiálu 
a energie, která zahrnuje spotøebu do-
davatelsky poøízeného materiálu, suro-
vin, náhradních dílù, energie a ostatních 
neskladovatelných dodávek apod.

Služby – zde fi rmy zachycují náklady 
na externì provedené služby, tzn. výkony 
od jiných subjektù, napø. opravy a údrž-
ba, cestovné, náklady na reprezentaci, 
nájemné, náklady spojené s úklidovými 

službami, nájemné za služební auta,
externí analýzy fi rem, agenturní pracovní-
ci, školení atd.

Osobní náklady – jedná se o polož-
ku, která zahrnuje mzdové náklady všech 
zamìstnancù fi rmy vèetnì odvodù zdra-
votního a sociálního pojištìní, odmìny 
èlenùm orgánù spoleènosti a sociální ná-
klady (pøíspìvky na stravování, BOZP, pen-
zijní pøipojištìní a jiné benefi ty).

Danì a poplatky – zde jsou zachyceny 
danì týkající se úèetní jednotky jako ná-
klady s výjimkou danì z pøíjmù, patøí sem 
napø. daò silnièní, danì z nemovitosti atd. 
a ostatní danì a poplatky, kolky a soudní 
výlohy, pokud má fi rma i soudní spory.

Odpisy dlouhodobého a nehmot-
ného majetku – jedná se o poøízený 
majetek, který se ve výrobním procesu 
postupnì opotøebovává, tzn. nevstu-
puje do nákladù ve fi rmì jednorázovì,
ale postupným opotøebováním formou 
tzv. odpisù (amortizace). 

Zùstatková cena prodaného dlou-
hodobého majetku a materiálu – za-
hrnuje rozdíl mezi poøizovací cenou 
prodávaného majetku a vytvoøenými 
oprávkami.

Zmìna stavu rezerv a opravných 
položek v provozní oblasti – obsahuje 
rozdíl mezi koneèným a poèáteèním sta-
vem rezerv, opravných položek a kom-
plexních nákladù pøíštích období. Položka 

mùže mít i zápornou hodnotu. Zároveò se 
zde vykazuje i tvorba rozpouštìní zákon-
ných a ostatních rezerv, opravných polo-
žek, které souvisejí s provozní èinností.

Ostatní provozní náklady – obsahují 
poskytnuté dary, smluvní pokuty a úroky 
z prodlení, penále, které fi rma má, odpis 
pohledávek (nedobytné), pojistné vztahu-
jící se k provozní èinnosti, vzniklé škody 
ve fi rmì atd.

Tyto provozní náklady z úèetního výka-
zu seèteme a následnì to samé udìláme 
pro provozní výnosy.

Tyto klíèové položky od sebe odeète-
me (provozní výnosy minus provozní 
náklady) a získáme pøíslušný hospodáø-
ský výsledek provozní, který budeme 
porovnávat s pøedchozím rokem. 

Prokura je zvláštní forma plné moci, je-
jíž udìlení musí být zapsáno v obchodním 
rejstøíku. Ano, pokud prokuru zøídíte, zá-
kon ji pro družstvo nijak neomezuje. Po-
kud již máte schválené nové stanovy, kde 
mìníte poèet èlenù pøedstavenstva, tak 
dnem, kdy jste toto rozhodli na èlenské 
schùzi za úèasti notáøe, konèí i výkon funk-
ce ostatních èlenù pøedstavenstva. Zmìna 

bude nepochybnì zapsána v obchodním 
rejstøíku, kde je uvedeno datum ukonèení
èinnosti jednotlivých èlenù statutárního 
orgánu, proto dle mého názoru nemùže 
váš místopøedseda již za družstvo dále 
jednat za pøedpokladu, že takovou funkci 
nové stanovy pro další období nepøedpo-
kládají. Co se týká oprav v jednotlivých 
bytech, které chcete pøenést z družstva 

na nájemce, je nutné tyto opravy pøes-
nì specifi kovat v nájemních smlouvách 
a samozøejmì i ve stanovách. Specifi kaci 
nelze obejít jen slovem všechno. Musí být 
blíže specifi kovány, a to i z dùvodu napø. 
havárií, kdy se pak øeší pojistné plnìní 
sjednané jednotlivými pojišťovnami, stejnì
tak opravy èi rekonstrukèní práce, které 
podléhají schválení stavebním úøadem. 
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Jsme malé bytové družstvo a chtìla bych se zeptat, zda by bylo možné vyøešit 
situaci, když pøedseda nebude moci svou funkci doèasnì vykonávat (napø. pobyt 
v nemocnici), prokurou, kterou by si schválila èlenská schùze? V zákonì jsme ne-
našli nic, co by tomu bránilo. A mùže místopøedseda jednat dál za družstvo až 
do konce svého funkèního období, i když novì schválené stanovy už tuto funkci 
neobsahují? A dále bychom mìli otázku, zda je možné odchýlit se ve stanovách od 
úpravy práv a povinností pronajímatele a nájemce upravených v NOZ. Rádi bychom zakotvili, že vše 

v bytì si bude opravovat, renovovat apod. nájemce sám a pronajímatel bude øešit jen záležitosti, které jsou „pøed 
dveømi bytù“. Je to možné, nebo bychom se dostali do rozporu se zákonem, že krátíme práva nájemcù? 
 Eva Stejskalová, Praha

s

s

Jaké náklady zjistíme z výsledovky?

Øešíme problémy spojené s bydlením

Kolektivní vyjednávání | Ing. Jiøí Tomáš, specialista ekonomického poradenství, úsek odborové politiky OS KOVO

Bydlení | JUDr. Iveta Golasová, pražská poradna Sdružení nájemníkù ÈR

Pøíštì: Vysvìtlujeme „transfer pricing“
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Nárok na podporu v nezamìstnanosti

Vrácení daòové slevy pracujícím dùchodcùm

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

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

Jestliže vám do nároku 
na starobní dùchod chybí dva pøibližnì 
1 rok, máte za pøedpokladu splnìní mi-
nimální doby pojištìní 30 let možnost si 
požádat o pøiznání pøedèasného starobní-
ho dùchodu. Pobírání plného invalidního 
dùchodu a invalidního dùchodu III. stup-
nì je pro nárok na starobní dùchod a pro 
výpoèet výše starobního dùchodu náhrad-
ní dobou. Tato náhradní doba se zapoèí-
tává v rozsahu 80 %. Pokud si však nyní 
požádáte o pøedèasný starobní dùchod, 
je nutno si uvìdomit, že se bude jednat 
o dùchod trvale krácený, a že tedy za
každých zapoèatých chybìjících 90 kalen-
dáøních dnù do dùchodového vìku bude 
procentní výmìra dùchodu krácena. 

Výše procentní výmìry starobního dù-
chodu, na který vznikl nárok podle § 31 
(pøedèasný starobní dùchod), se stanoví 
podle § 34 odst. 1 (øádný starobní dù-
chod) s tím, že tato výše se snižuje za 
každých i zapoèatých 90 kalendáøních 
dnù z doby ode dne, od kterého se 
pøiznává starobní dùchod, do dosaže-
ní dùchodového vìku o:

 0,9 % výpoètového základu za 
období prvních 360 kalendáøních dnù,

 1,2 % výpoètového základu za 
období od 361. kalendáøního dne do 
720. kalendáøního dne,  

 1,5 % výpoètového základu za ob-
dobí od 721. kalendáøního dne.

Zvažte však také možnost evidence 
u úøadu práce. Není pravda, že byste 
nemìl nárok na podporu v nezamìst-
nanosti. Tzv. podmínku pøedchozího za-
mìstnání alespoò jeden rok v posledních 
dvou letech pøed zaøazením do evidence 
uchazeèù o zamìstnání jste splnil náhrad-
ní dobou, kterou je pobírání invalidní-
ho dùchodu III. stupnì. Je však pravda, 
že v tomto pøípadì je podpora v neza-
mìstnanosti nízká.

Je-li totiž doba pøedchozího zamìst-
nání splnìna zapoètením náhradní doby 
zamìstnání a tato doba se posuzuje jako 
poslední zamìstnání, èiní podpora v ne-
zamìstnanosti: 

 po dobu prvních 2 mìsícù 0,15ná-
sobek (3 694 Kè), 

 další 2 mìsíce ve výši 0,12násobku 
(2 955 Kè), 

 po zbývající podpùrèí dobu ve výši 
0,11násobku (2 709 Kè) prùmìrné mzdy 
v národním hospodáøství za 1. až 3. ètvrt-
letí roku 2013. 

Prùmìrná mzda v národním hospo-
dáøství za 1. až 3. ètvrtletí roku 2013 èiní 
24 622 Kè. Délka poskytování podpory ve 
vìku nad 55 let èiní nejvýše 11 mìsícù.

Vedle této podpory by vám náležel in-
validní dùchod II. stupnì a doba vedení 
v evidenci uchazeèù o zamìstnání u úøa-
du práce by se zapoèítávala jako náhradní 
doba pro budoucí starobní dùchod, i když 
opìt jenom 80 %. 

Vyèkáte-li s žádostí o dùchod až do 
data, kdy splníte dùchodový vìk, nebu-
de váš starobní dùchod krácený. Invalidní 
dùchod II. stupnì vám od data pøiznání 
starobního dùchodu již však nebude patr-
nì náležet. Jsou-li totiž souèasnì splnìny 
podmínky nároku na výplatu starobního 
a invalidního dùchodu, vyplácí se jen je-
den dùchod, a to vyšší.

Nález Ústavního soudu, 
o kterém hovoøíte, byl zve-
øejnìn ve Sbírce zákonù dne 

4. srpna 2014 pod èíslem 162/2014 Sb.
Finanèní správa informovala na svých 

stránkách o tom, že bude akceptovat po-

skytnutí slevy na dani poprvé i za kalen-
dáøní mìsíc, v nìmž byl nález Ústavního 
soudu vyhlášen ve Sbírce zákonù, což 
znamená za srpnovou výplatu v záøí.

Slevu, která nebyla èerpána od 1. 1. 2014,
lze uplatnit buï prostøednictvím roèní-

ho zúètování záloh za zdaòovací období 
2014, a to prostøednictvím zamìstnava-
tele (mzdové úètárny), nebo pøi podání 
vlastního daòového pøiznání za rok 2014, 
pokud máte povinnost si daòové pøiznání 
zpracovat a podat sám.

Byl jsem od svých 55 let v plném invalidním dùchodu, posudkový lékaø mi ale nyní pøi kontrole sdìlil, 
že jsem invalidní pouze v II. stupni. Do starobního dùchodu mi chybí zhruba 1 rok. Zamìstnání zcela jistì 
neseženu, v našem regionu mají problém sehnat práci i zdraví mladí lidé. Mám si požádat o pøedèasný 
starobní dùchod? Na podporu v nezamìstnanosti bych asi nemìl nárok. V evidenci jsem nikdy nebyl.
 Jindøich S., Karviná

Jsem pracující dùchodce. Pracuji u fi rmy, kde jsem pracoval celá léta. Slyšel jsem, že Ústavní soud pracu-
jícím dùchodcùm vrátil slevu na dani. Odkdy mohu požádat mzdovou úètárnu o opìtovné uplatnìní této 
slevy? Dále jsem se chtìl zeptat, jak uplatnit slevu od 1. 1. 2014. Karel P., Vrchlabí 

Nález Ústavního soudu nelze pøijmout 
retroaktivnì, a proto se týká roku 2014, 
nikoliv roku 2013. Stejný názor prezento-
vala fi nanèní správa i na svých stránkách.

Otázkou je, jak dopadnou nìkteré 
soudní spory vedené v této vìci. Soudy 

žaloby jednotlivých poplatníkù pozasta-
vily s tím, že èekaly na nález Ústavního 
soudu. Dá se tedy pøedpokládat, že otáz-
ka roku 2013 v dotèené vìci nemusí být 
ještì zcela uzavøena, a to i s ohledem na 
nejednotný postup správcù danì.

Slyšel jsem, že za rok 2014 mùže pracující dùchodce již opìt uplatnit slevu 
na dani z pøíjmù. Z pohledu Ústavního soudu se jednalo o diskriminaèní
ustanovení. Jak to bude se slevou za rok 2013? Milan L., Slaný

Ústavní soud potvrdil: Neèasova vláda pracující
dùchodce diskriminovala
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Struèný prùvodce akademickými tituly
Obecný rozhled | JUDr. Vladimír ŠTICH, právní specialista RP OS KOVO Plzeò, èlen redakèní rady Kováka

Souèasný pracovní i osob-
ní život nám pøináší rùzné 
situace a to se týká mimo 
jiné i problematiky rùzných 
akademických, ale i jiných 
titulù, které jsou používány 
v naší republice. Vyznat se 

v titulech není jednoduché, a proto bych 
se velice struènì zabýval touto problema-
tikou, která možná mnohým z nás pøímo 
nepomùže, ale alespoò osvìtlí mnohé, 
i nesprávné, pohledy na nositele titulù.

Nejnižším stupnìm vzdìlání, po jehož 
absolvování mùžeme ke svému jménu 
pøipojit titul, je vyšší odborná škola. Její 
absolventi používají za jménem zkratku 
DiS., což znamená diplomovaný speciali-
sta v oboru, který student ukonèil.

Na prvním stupni akademických titulù 
stojí bakaláø. Jedná se o titul, který nemá 
v naší republice dlouhou tradici a vznikl 
rozdìlením vysokoškolského studia na 
dva stupnì – bakaláøský a magisterský 
nebo inženýrský. Absolventi zpravidla 
tøíletého studia používají pøed jménem 
zkratku Bc.  Bakaláø má druhou varian-
tu pro absolventy umìleckých oborù se 
zkratkou BcA. – tedy bakaláø umìní.

Ve druhém stupni vysokoškolského stu-
dia mohou absolventi získat jeden ze šesti 
akademických titulù. Zemìdìlci, ekono-
mové, technici, lesníci a vojáci se stanou 
inženýry, ve zkratce Ing., architekti inžený-
ry architektury, ve zkratce Ing.arch., absol-
venti oboru lékaøství jsou doktory medicíny 
ve zkratce MUDr., veterináøi a hygienici 
doktory veterinární medicíny, ve zkratce 
MVDr., umìlci jsou magistry umìní, ve 
zkratce MgA., a z uèitelù, právníkù, novi-
náøù, pøírodovìdcù, lékárníkù, tlumoèníkù 
a všech dalších profesí jsou magistøi, se 
zkratkou Mgr. S titulem magistr konèí drti-
vá vìtšina absolventù vysokých škol. Všech-
ny výše uvedené tituly se píší pøed jméno, 
a pokud nositel získal již døíve ve stejném 
oboru bakaláøe, používá se vyšší titul.

Titul magistr je nejrozšíøenìjším aka-
demickým titulem v Èeské republice,
ale veøejnost mnohdy nerozeznává roz-
díly. Pokud je absolvent právnické fakulty 
s titulem magistr advokátem, mnohdy se 
setkává s dotazy klientù, zda je oprav-
du právník, když je „jenom“ magis-
tr. V tìchto pøípadech je magistr práv 
a doktor práv, ve zkratce JUDr., odbornì 
na stejné úrovni a klient se nemusí bát, 
že nebude mít zajištìny kvalitní právní 
služby. Všichni absolventi s titulem ma-
gistr mají možnost získat titul napøíklad 
JUDr. bez dalšího, nìkolikaletého studia. 
Mají totiž možnost složit takzvanou ri-
gorózní zkoušku, které se také øíká malý 
doktorát. Tato zkouška spoèívá pøedevším 
v obhajobì rigorózní práce. Po úspìšné 
obhajobì této práce mohou absolventi 
získat jeden ze šesti titulù: absolventi hu-
manitních a spoleèenských vìd se stávají 
doktory fi losofi e PhDr., právníci získají 
titul obojího práva JUDr., absolventi pøí-

rodních vìd titul doktora pøírodních vìd 
RNDr., farmaceuti se stávají PharmDr., 
uèitelé jsou doktory pedagogiky PaeDr. 
a teologové ThDr. Všechny tituly se píší 
pøed jméno a nahrazují pøedešlý titul. 
Pokud jde o absolventa více studijních 
oborù, mùžeme se setkat se zkratkami 
jako napøíklad JUDr.Mgr., kde mùže jít 
o absolventa právnické fakulty po rigo-
rózní zkoušce a absolventa napøíklad pe-
dagogické fakulty.

Podobným titulem získaným v rigorózní 
zkoušce je i RSDr. Této zkratce doktorátu 
z politických vìt se posmìšnì øíká „roz-
hodnutím strany doktor“, jelikož se tento 
titul udìloval absolventùm Vysoké školy 

politické pøed rokem 1990. Od tohoto 
roku se tento titul neudìluje.

Velký doktorát
Další titul lze získat až po tøech letech 

dalšího studia v doktorském studijním pro-
gramu. Po absolvování tohoto studia dìlají 
studenti takzvaný velký doktorát neboli 
disertaci. Pokud je student úspìšný, pøí-
sluší za jméno zkratka Ph.D. Tuto zkratku 
neèteme èesky, ale anglicky, tedy pí ejè dý. 
Rozdíl mezi malým a velkým doktorátem je 
také v tom, že zatímco PhDr., JUDr. a další 
tituly se ve svìtì nepoužívají, Ph.D. je me-
zinárodním titulem uznávaným na celém 
svìtì. Døívìjší podobou titulu Ph.D. byl ti-
tul CSc., kandidát vìd, a DrSc., doktor vìd, 
které se píší za jméno.

Vìdecké hodnosti
Tituly, jako je docent (Doc.) èi profesor 

(Prof.), jsou èistì vìdecké a dosáhnout 
jich mohou po mnoha letech práce lidé, 

kteøí zùstávají pracovat na univerzitách, 
pracují na výzkumu, publikují, pøednášejí 
a pracují jinak na akademické pùdì.

Dále se mùžeme u právníkù setkat 
se zkratkou za jménem LL.M. Jedná se 
o mezinárodnì uznávaný postgraduální 
akademický titul. K jeho získání je tøeba je-
den rok prezenèního studia a zároveò mít 
ukonèené bakaláøské studium LL.B. z an-
gloamerické zemì a nebo být absolventem 
akreditovaného magisterského oboru Prá-
vo a právní vìda v Èeské republice.

Tento èlánek si neèiní nárok na úplnost 
všech informací k dané problematice, 
ale snaží se podat vysvìtlení k nejèastìji 
používaným akademickým titulùm.



Jak jsme již informovali v minulém vydání Kováku èíslo 14/2014, pøedsednictvo svazu na svém zasedání 18. èervna 2014 
rozhodlo zveøejòovat na Intranetu OS KOVO a ve svazovém èasopisu Kovák základní organizace, které neplní své povin-
nosti dané paragrafem 26 odst. 2.1 Stanov OS KOVO v odvodu 25% podílu èlenských pøíspìvkù na OS KOVO. Smyslem 
tohoto opatøení je mimo jiné informovat èleny ZO o tom, jak jejich funkcionáøi plní své povinnosti vùèi svazu, a také 
zlepšit v této oblasti komunikaci mezi ZO a regionálními pracovišti. V pøípadì dotazù k nìkteré ze ZO, zveøejnìné v se-
znamu, se obracejte na regionální pracovištì, do jehož pùsobnosti ZO spadá.
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Kdo neplní své povinnost vùèi svazu

Seznam ZO, které nesplnily svou povinnost.
Sledované období  01–04 2014. Poslední datum pøipsání platby na úèet OS KOVO: 31. 8. 2014

poèet ZO za KS OS KOVO Praha   2

1001–1100 Elektromontážní závody,  Siemensova 2, Praha 13

1096–1100 JANKA Radotín s.r.o., Vrážská 143, Praha 5 – Radotín

poèet ZO za KS OS KOVO Støedoèeského kraje 8

1209–1221 METAZ a.s., Fr. Janeèka 147, Týnec nad Sázavou

2571–1221
Støední prùmyslová škola Vlašim, Komenského 41, 
Vlašim

1223–1222
KRÁLODVORSKÉ ŽELEZÁRNY a.s., P.O.BOX 11, 
Králùv Dvùr

1224–1222 NAREX Zdice,s.r.o., Vápenka 331, Zdice

2579–1223 CHIRURGIE – Poldi, Dìlnická 2727, Kladno 2

1255–1224 FRIGERA a.s., Zengrova 110, Kolín IV

2956–1224 ZZN POLABÍ, a.s., K Vinici 1304, Kolín V

3031–1226 BOSAL ÈR, Zápská 1857, Brandýs nad Labem

poèet ZO za KS OS KOVO Jihoèeského kraje   1

1320–1300 FERONA a.s., Knìžskodvorská 27, Èeské Budìjovice

poèet ZO za KS OS KOVO Ústeckého kraje   1

1594–1521 VÍTKOVICE–PRODECO a. s., Masarykova 51, Teplice

poèet ZO za KS OS KOVO Královéhradeckého kraje   6

1618–1621 ALMET, a. s., Ležáky 668, Hradec Králové

1643–1622 PEGUFORM–BOHEMIA a. s., Komenského 30, Libáò

1660–1623 KOMAP DÌDOV s.r.o., Dìdov 56, Teplice nad Metují

3162–1624 M. Preymesser Lipovka, Øepov 174, Mladá Boleslav

1727–1625 TONAVA a.s. Úpice, Havlíèkova 437, Úpice

2694–1625 ABB s.r.o., Komenského 821, Trutnov

poèet ZO za KS OS KOVO Libereckého kraje   2

3098–1721 AKT, Želivského 23, Jablonec nad Nisou

1463–1722 SAUER ŽANDOV, Nádražní 10, Ždanov u Èeské Lípy

poèet ZO za KS OS KOVO Pardubického kraje   7

1710–1821 PP&T, LINHARTICE 127, Moravská Tøebová

1628–1822
AGRA BOHEMIA PØELOUÈ a.s., závod Nové 
Hrady, 134, Nové Hrady

3022–1822
Plynostav Pardubice, Nádražní 641, 
Rosice nad Labem

3115–1822
JTEKT Pardubice, U Panasonicu 273, 
Pardubice – Staré Èívice

3152–1822 ELFRA Chrudim, Pardubická 1407, Chrudim IV

1738–1823 ANTIKOR, Kunèice 26, Letohrad

1752–1823 ORLIÈAN a.s., Dvoøisko 1219, Choceò

poèet ZO za KS OS KOVO Jihomoravského kraje   3

1777–4122 UXA Brno spol. s r. o., Plotní 45, Brno 2

1876–4123
ELEKTROSVIT Svatoboøice, a. s., Nádražní 277, 
Svatoboøice-Mistøín

3146–4123 GG MIKULOV, Nádražní 677 E, Mikulov

poèet ZO za KS OS KOVO Olomouckého kraje   2

1950–4222 AGRO–WIKOV Prostìjov, Vrahovická 41, Prostìjov

1966–4225 VELOBEL s.r.o., Polská 497, Zlaté Hory

poèet ZO za KS OS KOVO Moravskoslezského kraje   9

2028–4321
HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s., tø. 28. øíjna 
1495, Frýdek-Místek

2040–4321
pøi Støední odborné škole Frýdek-Místek, 
p.o., Lískovecká 2089, Frýdek-Místek

3097–4321 DYMOS, Prùmyslová zóna Nošovice, Dobrá

6718–4332 Místní ZO OS KOVO, U Tiskárny 1, Ostrava 2

3093–4334
CROMODORA WHEELS Obchodnì podnikatelský 
areál 314/52, Mošnov

2068–4335
1. ZÁKLADNÍ ORGANIZACE OPAVA, 
Hviezdoslavova 18, Opava

2073–4335
LINASET a.s., Ès. armády 362,
 Budišov nad Budišovkou

1964–4336 STROJOSVIT KRNOV, Vrchlického 22, Krnov

3109–4336
Bosch Termotechnika s.r.o., Osoblažská 5, 
Mìsto Albrechtice

poèet ZO za KS OS KOVO Zlínského kraje   7

1867–4400
METALŠROT Tlumaèov a.s., Mánesova 516, 
Tlumaèov

1872–4400
TAJMAC–ZPS, a.s., tøída 3. kvìtna 1180, 
Zlín – Malenovice

1917–4400
FERONA, a. s., Praha, OZ Olomouc, provoz IV,
Brnìnská 1509 , Staré Mìsto

1928–4400 ZEVETA Machinery, Tovární 532, Bojkovice

2936–4400 ROSTRA, Øíèanská 989, Vizovice

2957–4400
AVX Czech Republic s.r.o., Sokolovská 573, Uherské 
Hradištì

2962–4400 PNEUFORM Hulín a. s., Kromìøížská 134, Hulín

poèet ZO za KS OS KOVO kraje Vysoèina   2

2642–4521 GALATEK a.s., Na Pláckách 647, Ledeè nad Sázavou

3150–4524
pøi Cooper–Standard Automotive s.r.o., Jamská 33, 
Žïár nad Sázavou

poèet ZO za OS KOVO   50

ÈÍSLO ZO NÁZEV A ADRESA ZO ÈÍSLO ZO NÁZEV A ADRESA ZO
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Toulovcovy maštale – pozoruhodný skalní útvar známý 
jako Voštiny

Za hudbou a na kole do Litomyšle
Moderní i historické, to je mìsto 

Litomyšl. Je skoro tak staré jako Praha 
a rozhodnì stojí za rodinný výlet. 

Nejlepším startovacím místem je rene-
sanèní Dùm U Rytíøù, který se nachází 
uprostøed bezmála pùl kilometru dlou-

hého Smetanova námìstí. Nevynech-
te prohlídku Radnièní vìže, Smetanova 
domu, kde se narodil náš slavný hudeb-
ní skladatel, a hlavnì zámeckého areá-
lu, který je od roku 1999 zapsán na se-
znamu UNESCO. Výlet mùžete v tomto 
období spojit i s umìleckým zážitkem, 
protože zaèíná festival Smetanova Lito-
myšl. Bedøich Smetana se zde narodil 
roku 1824 amatérskému hudebníkovi, 
který mu už v roce koupil první housle 
a zaèal ho na nì uèit. První houslová vy-

stoupení mìl malý Bedøich už ve ètyøech 
letech, klavírní o dva roky pozdìji. Více na 
www.smetanovalitomysl.cz.

Toulovcovy maštale – leží 15  km od 
mìsta a vede k nim i pøíjemná cyklotrasa. 
Je to chránìný pøírodní výtvor o rozloze 
víc než tisíc hektarù. Skály jsou tvoøeny 
køídovými pískovci moøského pùvodu. 
V dùsledku vìtrné a vodní eroze v nich 
došlo k vytvoøení hlubokých roklí a bi-
zarních tvarù. Oblast je spojena s povìstí 

o loupeživém rytíøi Vavøinci Toulovcovi, 
který se zde ukrýval ve skalních slojích se 
svojí družinou. Proto se to zde jmenuje 
Toulovcovy maštale. Dostanete se sem 
sítí dobøe znaèených cest. Další informace 
naleznete na www.mastale.cz.

Nové Hrady – opìt 15 km od Litomy-
šle. Z pùvodního kruhového hradu se do-

chovala jen èást hradby, kus zdi a terénní 
valy. Najdete zde ale také zámek, jehož 
slavnostní otevøení po rozsáhlé rekon-
strukci probìhlo v roce 2001. Podrobnosti 
na www.nove-hrady.cz.

Nauèná stezka Velký Košíø – 2,5  km 
od Litomyšle. Zajímavá nauèná stezka 
vede okolo rybníka Velký Košíø, jednoho 
z nejstarších východoèeských rybníkù. 
Bylo zde pozorováno 179 druhù ptákù! 
Mnohé druhy jsou v Èesku už vzácnos-
tí. Pozorný divák uvidí napøíklad chøástala 
malého, bukaèe velkého, slavíka modráè-
ka nebo cvrèilku slavíkovou.

(SŠ)

Známá silueta zámku v Litomyšli

Rozhledna pojmenovaná po loupeživém rytíøi Vavøinci 
Toulovcovi

ODBOROVÝ SVAZ KOVO SE SÍDLEM V PRAZE 3, NÁM. W. CHURCHILLA 2

P Ř I J M E
DO PRACOVNÍHO POMĚRU NA DDOBU NEURČITOU ODBORNOU ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNICI 

PRO REGIONÁLNÍ PRACOVIŠTĚ OS KOVO SE SÍDLEM V PLZNI

Písemné přihlášky se stručným životopisem a přehledem dosavadní praxe zašlete nejpozději do 19. 9. 2014 poštou na adresu: 
Regionální pracoviště OS KOVO, Pobřežní 8, 301 00 Plzeň, nebo elektronicky na adresu: kuzel.ivo@cmkos.cz 

Bližší informace na tel. čísle: 377 223 620, 377 223 075 nebo 602 204 796 – Ing. Kužel, vedoucí RP OS KOVO Plzeň 
OS KOVO nemůže zajistit ubytování pro své zaměstnance. 

POŽADUJEME:
 ÚSO, příp. ÚSV vzdělání
 znalosti s vedením účetnictví 
 znalost práce na PC, MS Offi  ce 2007 a výše, Windows 7 a výše
 komunikační schopnosti
 společenskou bezúhonnost
 ŘP skupiny B

VAŠÍM ÚKOLEM BUDE ZEJMÉNA:
 provádění veškerých úkonů spojených s vedením jednoduchého a podvojného účetnictví 
 zpracování a sledování čerpání rozpočtu regionálního pracoviště, vedení pokladny
 aktualizace evidence ZO 
 zpracování veškeré výkazové agendy ZO 
 zpracování, evidence a provádění inventarizace majetku OS KOVO
 zpracování, evidence a archivace veškeré korespondence 
 organizačně technické a materiální zabezpečení pořádaných akcí a pracoviště

NABÍZÍME:
 odpovídající fi nanční ohodnocení
 možnost odborného růstu
 sociální jistoty
 práci v kolektivu
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Systémy odměňování zaměstnanců dnes zahrnují nejen
oblíbené a hojně využívané stravenky, bonusy mohou mít
i formu šeků a poukázek různých hodnot na odběr zboží
a služeb. Záleží, jen na zvolení té nejvhodnější formy,
jakou má odměna mít. U zaměstnance i zaměstnavatele
hraje svou významnou roli finanční úspora. Na stravenky
i poukázky se vztahují zvláštní daňové předpisy, které
dovolují snížit částku, kterou si jinak z finanční odměny
odkrojí stát.

Zvláštní kapitolou je pak Unišek+ FKSP, který je výhradně
určen k čerpání z fondu kulturních a sociálních potřeb.
Ten využívají i odborové organizace, a podléhá tak
zvláštním předpisům. Navíc je určen primárně pro
nekomerční sféru. Na možnosti a výhody tohoto bonusu
jsme se zeptali Jiřího Kráčmara, generálního ředitele
Chèque Déjeuner.

Co je Unišek+ FKSP a co dovoluje?
Pokud bych měl odpovědět v suché řeči paragrafů, tak je
to poukázka vytvořená speciálně pro potřeby čerpání
prostředků z fondu kulturních a sociálních potřeb podle
vyhlášky 114/2002 Sb., platné pro organizační složky státu,
státní příspěvkové organizace a příspěvkové organizace
zřízené územními samosprávnými celky. Zkráceně řečeno,
Unišek+ FKSP se používá všude tam, kde zaměstnanec
může tento fond využívat, samozřejmě s některými
omezeními.

Jaké jsou tedy možnosti uplatnění tohoto druhu šekové
poukázky?
Unišek+ FKSP najde uplatnění například v oblasti kultury, kde
s ním lze uhradit vstupenky do divadel, kin, umožní vstup na

koncerty, přijímají ho i předprodeje lístků. Další možností
je oblast sportu. Všichni určitě rádi využijí možnosti úhrady
za návštěvy fitness center, aquaparků, tenisových kurtů,
ale třeba i golfových hřišť. A aby nebyla řeč jenom
o volném čase a zábavě, lze jím platit za vzdělávací lekce,
například v autoškolách, za jazykové nebo počítačové kurzy,
samozřejmě v souladu s pravidly FKSP. A v neposlední řadě
je to oblast zdraví. Tam lze poukázkami uhradit nákup
vitaminů, očkování proti chřipce, klíšťové encefalitidě
a hepatitidě A, ale také rehabilitace a zdravotní masáže.

Co z nabídky uplatnění poukázek Unišek+ FKSP může být
opravdovým lákadlem?
Jednoznačně možnost úhrady nákladů za dovolenou
a rekreační pobyty v České republice i v zahraničí. Šek
přijímají největší české cestovní kanceláře, ale i řada těch
menších. Navíc do uplatnění poukázek lze kromě
zaměstnance zahrnout i rodinné příslušníky.

Jakou podobu má šeková knížka a co nabízí jako bonus?
Všechny typy poukázek Chèque Déjeuner dodáváme
svázány do šekových knížek zvlášť pro každého
zaměstnance. Šeková knížka může obsahovat od jedné
do třiceti pěti poukázek až tří různých nominálních hodnot.
Součástí každé knížky s poukázkami Unišek+ FKSP jsou
také slevenky na různé služby a produkty jako bonus pro
zaměstnance.

Jak je to s uplatněním šeků u partnerů Chèque Déjeuner?
Pro každého, kdo jako odměnu ke mzdě nabízí naše
poukázky, je jistě určující možnost jejich uplatnění. Proto
neustále rozšiřujeme síť smluvních partnerů, kteří šeky
přijímají. Po celé republice jsou tisíce provozoven s naším
logem a každý den přibývají nové. Aktuální seznam nalezne
každý na našich stránkách: www.seky.cz, a není tak problém
vyhledat provozovnu v nejbližším okolí daného města.

Zajímá vás:
Unišek+ a fond
kulturních a sociálních
potřeb

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 13: Pøejeme našim ètenáøùm pøíjemnou dovolenou. Správnì luštila a štìstí pøi losování mìla
Jaromíra Henzlová z Prahy. Blahopøejeme! Dostane výhru od vydavatelství Enigma, které pøipravuje naši køížovku. Je také 
vydavatelem èasopisu Køížovky pro každého (další èíslo vychází 16. a 30. záøí). Na tajenku z tohoto èísla èekáme do 17. záøí 
na doruèovací adrese redakce nebo na e-mailu: novakova.miloslava@cmkos.cz


