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Podle místních to byla nejvýznamnìjší 
akce odboráøù v Kopøivnici od listopadu 
1989. Mínìna je hodinová výstražná stáv-
ka zamìstnancù slévárny Tafonco, a.s., 
a kovárny Taforge, a.s. 

Obì fi rmy, které mají dohromady témìø 
600 zamìstnancù, jsou dceøinými spo-
leènostmi fi rmy TATRA Trucks, již vlastní 
èeští podnikatelé Jaroslav Strnad a René 
Matera. TATRA Trucks v loòském roce 
zadluženou automobilku Tatra získala 

v dražbì. Slévárna Tafonco dodává odlitky 
z litiny, oceli a slitin hliníku fi rmám z auto-
mobilového, stavebního a strojírenského 
prùmyslu. Kovárna Taforge nabízí široký 
sortiment výkovkù rùzných hmotností pro 
automobilovou výrobu i další oblasti. 

Stávka se uskuteènila z podnìtu 
ZO OS KOVO Metalurgie TATRA ve ètvr-
tek 23. øíjna v dobì od 13 hodin v areálu 
obou jmenovaných kopøivnických podni-
kù. Dùvodem byla skuteènost, že zamìst-

navatelé v obou spoleènostech již 
víc než deset mìsícù odmítali od-

boráøi požadované dodatky ke kolektivní 
smlouvì na navršení tarifní složky mzdy 
o 500 Kè mìsíènì od 1. 1. 2014 a opì-
tovné zavedení týdenního rehabilitaèního 
pobytu s poskytnutím pracovního volna 
pro oprávnìné zamìstnance na rizikových 
pracovištích dle podmínek z roku 2012. 

Jednání se zamìstnavateli byla skuteè-
nì vleklá a složitá. Celkem se uskuteènilo 
deset kol, pøièemž to první probìhlo už 
16. prosince 2013. 

Situace v podniku Hutì Poldi 
v Kladnì se stále nelepší. Dochá-
zí k výpadkùm ve výrobì. Ve ètvrtek 
30. 10. dopoledne továrna stála, protože 
nebyl zaplacen elektrický proud a fungo-
valo pouze nouzové osvìtlení. „Nejdøíve 
mi z vedení dali informaci, že se ocelár-
na rozjede, až budou vyplaceny záøijové 
mzdy pro dìlníky. Avšak vèera (ve støedu 
29. 10. pozn. red.) ji spustili na ètyøi 
hodiny. Pak jim vypnuli proud,“ líèí situ-
aci pøedseda základní organizace KOVO 
Hutì Poldi Richard Mosr. 

Po výstražné stávce, která se konala 
19. 9. 2014, vedení spoleènosti slíbilo 

vyplatit dlužné mzdy. Dle R. Mosra však 
ani ke 30. 10. 2014 nebyly vyplaceny 
všechny mzdy za srpen. Mzdy za záøí, 
které mìly být vydány do 30. øíjna, 
se vyplácet ani nezaèaly. 

Mezi odbory a spoleèností byla pode-
psána dohoda, dle které zamìstnavatel 
mùže nechat doma pracovníky za osm-
desát procent prùmìrné mzdy, pokud 
pro nì nemá práci. (Dohodu umožòuje 
pøíslušná zákonná úprava.) Vedení se za-
tím zøejmì snaží sehnat peníze na proud 
a výrobu obnovit. R. Mosr se obává, 
aby to opìt nebylo øešeno na úkor mezd 
zamìstnancù. 

Jaké budou další kroky od-
borù? „Tìžko stávkovat ve 
fabrice, která nejede, pro-
to jsme se obrátili na vedení 
OS KOVO o pomoc. Bylo nám 
slíbeno, že se ve vìci bude angažovat 
i ÈMKOS. Já mám poèátkem listopa-
du plánovánu schùzku se senátorem 
Dienstbierem – pokusím se jej zapojit do 
øešení situace napøíklad prostøednictvím 
velvyslanectví. Myslíme, že když dá nìkdo 
cizincùm právo zde podnikat, tak by je 
také mìl kontrolovat a pøípadnì jim i øíci: 
nepodnikáte správnì, porušujete zákony 
Èeské republiky,“ dodává.  (ev)

Hutì Poldi Kladno: Situace se nelepší, výroba má výpadky
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Výpoèty a další informace 
pro rok 2015

Kolektivní  vyjednávání
Když se hovoøí o rezervách

Bydlení
Co znamená zásada 
materiální publicity

10 Majetek odborù
Pøedstavujeme 
DKO v Jihlavì

stávka pøinesla zlom
Kopøivnice:

Akce odborù pøimìla zamìstnavatele k novým návrhùm

pokraèování na str. 3

Pøedseda Nováèik opakuje na 
mítinku požadavky stávkujících
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Konference na svém jednání: Schvá-
lila zprávu o èinnosti KS OS KOVO kra-
je Vysoèina za období od 5. 12. 2013 
do 21. 10. 2014.

Vzala na vìdomí: 
  Kontrolu plnìní usnesení 
z minulé konference ze 
dne 4. 12. 2013 a vyjádøila 
podìkování všem organi-
zacím, které pøispìly na 
konto živelných pohrom, 
a žádá všechny další or-
ganizace, aby se zapojily.
  Aktuální informace 
z OS KOVO (Jiøí Marek).
  Zprávu o èinnosti DaRK 
OS KOVO (Jana Neulingerová).
  Informace z Regionální rady odboro-
vých svazù ÈMKOS (Miloš Brabec).

Vyslovila:
  Podìkování všem funkcionáøùm ZO za 
dobøe odvedenou práci v roce 2014.
  Podìkování Petru Bártkovi za zastupo-
vání Vysoèiny v Komisi mladých.

Konference na závìr jednání vyzvala:
  Výkonné vedení OS KOVO ke zvýšení 
tlaku na ÈMKOS a vládu ÈR v oblasti 

zmìn legisl ativy ve prospìch zamìst-
nancù. 
  Dále vyzvala základní organizace kra-
je, aby nominovaly dalšího zástupce do 
Komise mladých OS KOVO.
Na konferenci bylo pozváno 58 

úèastníkù konference s hlasem rozho-
dujícím, pøítomno bylo 
42. Což èiní 72,4%. Dále 
bylo pøítomno 6 úèastní-
kù s hlasem poradním. 

R. Bence k volbì 
nového pøedsedy 
OS KOVO: 

Mìl by to být nìkdo 
zkušený

Roman Bence, pøedseda 
II. ZO OS KOVO Bosch 
Jihlava, byl jedním z kandi-

dátù, nominovaných doposud pro dovolbu 
pøedsedy OS KOVO, která se bude konat 
na 4. jednání Rady OS KOVO, ve dnech 
10. až 11. 12. 2014 v Hradci Králové. 
Roman Bence se na konferenci veøejnì 
vyjádøil, že nominaci nepøijme. Zeptali jsme 
se ho na dùvody: 

„Dìkuji všem, kteøí mne nominovali 
i tìm, kteøí tuto nominaci chtìli podpoøit. 
Platí však, co jsem již øekl – na pozici pøedsedy 
OS KOVO kandidovat nebudu,“ sdìlil nám. 
„Vidíme, že OS KOVO nyní, po odchodu 
Josefa Støeduly, nemá pøirozeného nástupce. 

A nemá dle mého názoru ani cenu obviòovat 
se navzájem, kdo za to mùže. Myslím, 
že na asi dva a pùl roku, co bude zbývat do 
Sjezdu OS KOVO, kde dojde opìt k volbì 
pøedsedy a místopøedsedù OS KOVO,
by mìl pøevzít odpovìdnost nìkdo 
z tìch, kteøí již zkušenosti s øízením velké 
organizace mají – nej-
lépe nìkdo ze stáva-
jících místopøedsedù. 
Doba do Sjezdu OS 
KOVO však nesmí být
promarnìna, abychom 
nestáli pøed stejnou 
situací, jako nyní. Je 
proto tøeba vybrat 
nìkteré souèasné pøed-
sedy základních organi-
zací, kteøí by do bu-
doucna mohli být pøínosem pro vrcholové 
vedení svazu, kteøí by byli ochotni na 
sobì pracovat, a byly jim k tomu vytvoøeny 
podmínky.“ 

Organizaèní jednotky OS KOVO byly 
vyzvány (dle § 14 Stanov OS KOVO), 
aby projednaly a pøípadnì zaslaly na 
OS KOVO – organizaèní provozní úsek, 
své návrhy na kandidáty pro dovolbu 
na funkci pøedsedy OS KOVO. Bylo 
ustanoveno, že lhùta pro podávání 
návrhù konèí 30 kalendáøních dnù pøed 
datem zahájení jednání 4. Rady OS KOVO 
– tedy 10. 11. 2014. 

(red + ev)

Milé kolegynì, vážení kolegové, do konce to-
hoto roku plánujeme ještì vydání dvou dalších 
èísel Kováka a to èísla 20 a 21, vyjdou však ve 
zmìnìných termínech. Kováka èíslo 20 vydáme 
24. 11. 2014 a èíslo 21 vyjde 15. 12. 2014. 
V dobì mezi tìmito daty plánujeme mimo-
øádné vydání. Dùvodem zmìn je skuteènost, že 
17. listopadu je státní svátek a tiskárna i distribuce 
nepracují. A hlavnì v listopadu a prosinci stojí pøed 
svazem KOVO velmi dùležité události, o kterých 
vás chceme podrobnì  informovat. V polovinì mì-
síce listopadu totiž již budou známi ofi ciální kan-
didáti pro dovolbu nového pøedsedy svazu. Rádi 
bychom jim proto dali dostatek prostoru a èasu, 

aby se ve zvlášním èísle mohli vyjádøit ke svým plá-
nùm, v pøípadì že budou zvoleni, a také aby øekli 
své názory na smìøování svazu do budoucnosti. 
V polovinì prosince probìhne na Radì OS KOVO 
dovolba pøedsedy a bude zde jednáno i o jiných 
dùležitých záležitostech. Proto jsme termín vydání 
èísla 21 posunuli až po konání Rady, abychom 
vás o všem mohli informovat ještì pøedtím, než 
naplno propukne vánoèní èas. A jako malý dárek 
pøipravíme do posledního vydání Kováka v roce 
2014 vánoèní pøílohu s radami, popisy starých 
vánoèních tradic a samozøejmì také tipy, jak pøí-
jemnì strávit vánoèní èas. Abyste si kromì vìcí 
vážných užili i nìco zábavy.  Vaše redakce

Z Konference Krajských sdružení OS KOVO kraje Vysoèina

Jak vyjde Kovák ke konci roku

Støípky z Rady sekcí OS KOVO

Rada sekcí OS KOVO jednala 
21. 10. 2014 v Praze.

 V rámci tohoto jednání byly podány pøí-
tomným aktuální informace o èinnosti OS 
KOVO a ÈMKOS. Diskutován byl pøedevším 
prùbìh a závìry jednání øíjnového Pøedsednic-
tva OS KOVO a RHSD, konané 20. 10. 2014. 

 Úèastníci jednání podali informace o pøí-
pravì a dosavadních výsledcích kolektivního 
vyjednávání KSVS pro rok 2015 a o komuni-
kaci s pøíslušnými zamìstnavatelskými svazy. 
Souèasnì byly podány informace o kolektiv-
ním vyjednávání PKS pro rok 2015 a o celko-
vé situaci jednotlivých odvìtví. 

 Rada sekcí schválila termíny a místa za-
sedání Rady sekcí v roce 2015: 11. 2. Praha 
DOS; 9. 6. Plzeò a 20.10. Kopøivnice. (red)

Odešel kamarád

Je mou smutnou povinností oznámit, že nás po dlouhé a tìžké nemoci 
opustil ve vìku nedožitých 63 let 

kamarád a kolega Ladislav Hošek. 

Láïa, jak jsme mu øíkali, byl ten, kdo zakládal odbory pøi tehdejší a.s.TESET, 
dnes AXL Semily. V jejich èele stál od  jejich vzniku až do svého skonu.

Láïu jsem znal jako èlena Komise pro Stanovy OS KOVO a dlouholetého 
èlena Rady OS KOVO. Jeho vystupování bylo vždy klidné a rozvážné. Pokud 
nìco øekl, mìlo to vždy hlavu a patu, vìdìl o èem hovoøí a co chce øíci. Osobnì si jej budu vždy 
pamatovat jako upøímného èestného èlovìka, který se vždy umìl dohodnout ku prospìchu vìci.   

Èest jeho památce.   Jaromír Endlicher
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Konference Krajských sdružení 
OS KOVO kraje Vysoèina se konala
dne 21. 10. 2014 v Jihlavì.

Roman Bence, pøedseda II. ZO OS 
KOVO Bosch Jihlava, vysvìtloval 
mj. své názory na blížící se volbu 
nového pøedsedy OS KOVO.



V další fázi vyjednávání se do diskuse za-
pojil i tehdejší pøedseda OS KOVO Josef 
Støedula. Tehdy svitla nadìje, že zamìst-
navatelé budou k požadavkùm vstøícnìjší, 
ovšem tato jiskøièka záhy opìt pohasla
a na její místo opìt nastoupila hradba ne-
ústupnosti.

Zamìstnavateli nepohnulo ani vyhláše-
ní stávkové pohotovosti 25. kvìtna 2014 
a ani to, že požadavky zamìstnancù,
týkající se navýšení mezd, uznal i nezávislý 
zprostøedkovatel JUDr. Zrutský, doporuèe-
ný ministerstvem práce a sociálních vìcí.

Po vyèerpání všech legislativních krokù 
odborová organizace v souladu se záko-
nem è. 2/1991 o kolektivním vyjednávání 
pøistoupila k vyhlášení hodinové stávky. 

Souhlasilo s ní 114 zamìstnancù Ta-
forge, a.s., a 236 zamìstnancù  Tafonco, 
a.s. Nìkteøí z nich oznámili, že na nì byl 
pøed stávkou vyvíjen nátlak, který je mìl 

odradit od úèasti. Neodradil. Odhodlá-
ní jít za svou vìcí a bojovou náladu ne-
ovlivnilo ani studené sychravé poèasí, 
doprovázené obèasným nepøíjemným 
mrholením. 

Stávky se zúèastnilo pøes dvì stov-
ky zamìstnancù ranních smìn z obou 
spoleèností. Výroba v nich se zastavila. 
Pøedseda ZO OS KOVO Jaroslav Nováèik 
na mítinku, který byl souèástí výstražné 
akce, za mohutného troubení a pískání 
píšťalek znovu zopakoval požadavky za-
mìstnancù.

Mohutnou zvukovou odezvu mìlo 
i vystoupení místopøedsedy OS KOVO 
Jaromíra Endlichera, který stávkujícím tlu-
moèil zprávu, že jejich akce má podporu 
všech èlenských svazù ÈMKOS. Jak dále 
uvedl, vedení OS KOVO je pøipraveno 
v pøípadì vyhlášení neomezené stávky 
její úèastníky podpoøit nejen morálnì, ale 
poskytne jim i fi nanèní podporu. I tato 
slova se setkala s bouølivým souhlasným 
ohlasem. Poté bylo jednomyslnì pøijato 
spoleèné prohlášení úèastníkù hodinové 
stávky, shrnující její základní dùvody a vy-
jadøující odhodlání vybojovat si v pøípadì 
potøeby spravedlivé mzdy i stávkou.  

Následnì se pøedseda Nováèik a dal-
ší zástupci odboráøù pøed branou areálu 
podniku setkali se zástupci ÈTK a infor-
movali je o prùbìhu akce. Sdìlovacím 
prostøedkùm nebyl totiž na pokyn za-
mìstnavatelù umožnìn na akci pøístup.

Již nìkolik desítek minut po stávce zá-
stupci zamìstnavatele vyzvali pøedstavite-

le ZO OS KOVO Metalurgie Tatra, aby se 
dostavili na další kolo jednání. Toho se ve-
dle obou generálních øeditelù a persona-
listù zúèastnil i jeden z majitelù podniku, 
René Matera. Na jednání byly ze strany 
zamìstnavatele pøedloženy nové návrhy 
øešení situace. Oproti minulosti obsahova-
ly vstøícnìjší momenty. A nejen to: bìhem 

debaty pøišli zástupci zamìstnancù s dal-
šími podnìty, k nimž bude tøeba pøihléd-
nout v budoucnosti v rámci vyjednávání 
nové kolektivní smlouvy. I zde zamìstna-
vatelé pøedem naznaèovali ochotu k jed-
náním. Dokonce také oznámili, že pøi-
jmou kárné opatøení a zchladí rozpálenou 
hlavu jednoho z mistrù, který vyhrožo-

val úèastníkùm 
stávky propuštì-
ním…

Ani jednání 
o kompromis-
ním øešení však 
nebylo pomysl-
nou procház-
kou rùžovým 
sadem. Ne 
všem zástup-
cùm zamìst-
nancù se zcela 

líbilo, byly i výhrady. Zaznìla 
i slova, že pokud zamìstnava-
telé nedodrží, co slibují, musí 
poèítat s tím, že to vyvolá 
rozhodnou reakci. U jedna-
cího stolu se nakonec pøesto 
dospìlo ke shodì. S jejím 
obsahem pøedstavitelé od-
borové organizace násled-
nì seznámili zamìstnance. 
A získali jejich souhlas toto 
øešení v jejich zastoupení 
podepsat.

V Kopøivnici se dospìlo ke 
kompromisu, který obnovil 
sociální smír. Jeho podsta-
tou je zvýšení mezd, které 
je vázáno na plnìní reálnì 

dosažitelných a udržitelných ukazatelù 
v oblasti kvality výroby a tržeb spoleè-
ností. Dále získají zamìstnanci bo-
nus závislý na výši dosažené EBITDA 
(tento ukazatel oznaèuje provozní zisk 
pøed zapoètením úrokù, daní a odpisù). 
Dodatek byl uzavøen na zbytek roku 
2014 a pro rok 2015.

pokraèování ze str. 1

pokraèování na str. 4

Ani sychravé poèasí nesrazilo 
odhodlání úèastníkù stávky

Novináøi nebyli do podnikového areálu vpuštìni. 
I rozhovor s ÈTK se konal pøed vrátnicí
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dokonèení ze str. 3

Po podepsání dodatku odboráøi odvo-
lali stávku, kterou plánovali pro pøípad, 
že nebude dosaženo kompromisního øe-
šení. Skonèila zároveò stávková pohoto-
vost, ve které byli od konce kvìtna.

Místopøedseda OS KOVO Jaromír
Endlicher do Kopøivnice poslal odboráøùm 
k výsledku jednání blahopøejný dopis. 
Mimo jiné v nìm píše: „Podìkování a úcta 
patøí všem, kteøí jste nepodlehli nátlaku 
a nìkdy i skrytému vyhrožování nìkte-
rých pøedstavitelù zamìstnavatele. Ukázali 

jste, že umíte stát pøi sobì, že se nebojíte, 
umíte se semknout, že umíte za své ná-
roky bojovat. Vaše souhlasné podpisy se 
stávkou a úèast na mítinku byly ty posled-
ní rozhodující argumenty, které pøinutily 

zamìstnavatele, 
aby pøehodno-
til své zamítavé 
stanovisko k va-
šim požadavkùm 
a pøišel s kom-
promisním návr-
hem. Patøí vám 
za to dík.“

A co ke všemu 
s odstupem øíká 
pøedseda ZO OS 
KOVO Metalur-
gie Tatra Jaroslav 
Nováèik? 

„Jednání byla 
skuteènì zdlouhavá 
a složitá, zamìst-

navatel nechtìl po celou dobu pøidat ani 
korunu, jasnì to vyplývá ze všech zápisù 
kolektivního vyjednávání. Nakonec jsme 
se proto rozhodli pro vyhlášení hodino-
vé stávky. Strana zamìstnavatele dìla-
la opatøení, aby zamìstnance odradila. 
Dávala jim podepisovat archy, zda se 

stávky zúèastní èi nikoli, konaly se mítin-
ky se zamìstnanci o škodlivosti stávky. 
Osobnì jsem byl po celou dobu moni-
torován, kde se nacházím a co øíkám 
zamìstnancùm. Vše se pak hned hlási-
lo vrcholovému vedení zamìstnavatele. 
Ještì i po skonèení stávky mnì bohužel 
pøišla zastrašující  SMS, že za to  vše skon-
èím v pekle! Byla odeslána z Internetu.“

Stávka se navzdory všemu konala 
a pøinesla zlom v postoji zamìstnavatelù. 
Jak je s ním pøedseda Nováèik spokojen?
„Zamìstnavatelé pøedložili VZO nové 
návrhy na mzdové zvýšení v roce 2014 
a 2015. Jedná se o navýšení v oblasti 
složky prémiové od 1. 10. 2014 a o další 
zvýšení èásti mzdy v oblasti tzv. bonusu 
za pøeplnìní kritérií ukazatele EBITDA. 
Už brzy zjistíme, jak to bude fungovat, 
Poprvé bude ukazatel EBITDA vyhodno-
cen v lednu 2015 a mìsíènì budou tato 
kritéria novì analyzována. Vìøím, že fi r-
ma tento ukazatel splní a dojde k dalšímu 
navýšení mzdy zamìstnancùm.“

Dodejme, že mzdy budou navýšeny
všem zamìstnancùm, tedy i tìm, kteøí
odborovou akci nepodpoøili. Ať už  ze 
strachu èi z jiných dùvodù.

František Vonderka
Foto: autor

Rezervace a informace o pobytu v rekreačním středisku Retaso. | e-mail: retaso@iol.cz | tel.: 607 821 087

 Ubytování na 3 dny - 2 noci 
 Polopenze – snídaně, večeře
 Zdarma 30min. masáž lávovými kameny
 50% sleva na ajurvédskou masáž
 Zdarma 30 minut infrasauna
 Zdarma hodina bowlingu
  Zdarma zapůjčení sportovních potřeb: ruské kuželky, 
míče, badminton, soft tenis, stolní tenis, pétanque
 Zdarma 1 hodina kulečníku
  dítě do 3 let zcela zdarma
 Zdarma wi-fi  připojení v hlavní budově
  Bezbariérový přístup

Podzim v Beskydech 
za akční cenu

 1 760 Kč
  Cyklostezka přímo u rekreačního střediska 
RETASO Horní Bečva až do Valašského Meziříčí
  Unikátní pohled na tradiční život na Valašsku nabízí skanzen 
ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm
  Výroba a prodej svíček – Unipar Rožnov pod Radhoštěm
 Pustevny a Radhošť – socha Radegast
  Pohankový mlýn Šmajstrla ve Frenštátě pod Radhoštěm
 Štramberský kras a jeskyně Šipka

  Hrad Hukvaldy a pomník lišky Bystroušky 
ze slavné Janáčkovy opery

 Pro příznivce automobilového průmyslu 
je určitě velice zajímavá expozice 

Technického muzea 
Tatra v Kopřivnici

Víkendový pobyt pro 2 osoby za akční cenu Možnosti 
zahrnuje:

Hledá se rodina, která si ráda užívá výlety (na kterých možná ještě najde
i nějaké houby), hraje bowling a vychutná si relax při masáži lávovými kameny. 
Unikněte z ruchu velkoměsta do poklidných Beskyd. Užijte si pobyt 
na čerstvém horském vzduchu v rekreačním středisku Retaso v Horni Bečvě 
a tuto radost dopřejte také celé své rodině. Ubytování v chatkách s vlastním 
sociálním zařízením.

výletů:
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Rezervy na rizika a ztráty a rezervy na dùchody

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

V této èásti našeho 
volného seriálu, který by 
mìl pomoci pøi kolektiv-
ním vyjednávání, bych se 
chtìl zamìøit na jednu 
z dalších èástí položky 
Rozvahy, a to Rezervy.  
Najdete je na stranì pa-

siv v cizích zdrojích.  
Podle zákona o úèetnictví se rezervy 

tvoøí z nákladù a pro úèetní jednotku 
jsou z úèetního hlediska doèasným zdro-
jem, který se tvoøí ze zisku a zahrnuje 
se do vlastního kapitálu. Rezervou se 
v úèetnictví rozumí rezerva na rizika 
a ztráty, rezerva na daò z pøíjmu èi rezer-
va na dùchody. Rezervy jsou zpravidla 
urèeny k pokrytí budoucích závazkù 
èi výdajù, u nichž je znám úèel a u nichž
je pravdìpodobné, že nastanou, avšak 
není jistá èástka a datum, ke kterému 
vzniknou.

Obecnì rezervy rozdìlujeme 
na dvì skupiny:

  Rezervy dle zvláštních pøedpisù, 
jinak øeèeno zákonné rezervy jsou 
rezervy, jejichž tvorba, výše a využití 
jsou stanoveny zvláštním právním 
pøedpisem.
  Ostatní rezervy (úèetní rezervy) 
jsou rezervy, jejichž tvorba a využití 
spadají do vnitropodnikového rámce.

K zákonným rezervám lze ještì øíci, 
že nejsou upraveny jen zvláštním práv-
ním pøedpisem, ale též mohou být upra-
veny zákonem o rezervách, èi zá-
konem o dani z pøíjmu. K realizování 
tìchto zákonných rezerv se využívají 
tzv. bankovní rezervy, které tvoøí banky. 
Dále existují technické rezervy,  tvoøené 

v oboru pojišťovnictví. Patøí sem tyto 
typy rezerv:

  Rezervy na opravy hmotného majetku
  Rezervy na pìstební èinnost
  Ostatní rezervy stanovené zákonem 
o rezervách

Úèetní rezervy  jsou ty rezervy, o nichž 
úèetní jednotka, tedy podnikatel nebo fi r-
ma, rozhodne sama a které jsou tvoøeny 
a využívány vnitropodnikovì. Tyto rezervy 
se tvoøí na budoucí podnikatelská rizika 
èi ztráty.

Zákon o dani z pøíjmu tyto rezer-
vy neuznává jako náklady nezbytné 
k dosažení, zajištìní a udržení pøíjmù.
Úèetní jednotky vytváøí rezervy v pøí-
padì, že jsou známa budoucí od-
hadnutelná rizika. Rezervy jsou v tom-
to pøípadì tvoøeny individuálnì dle spe-

cifi ckých pøípadù, proto jsou
nazývány úèelovými rezer-
vami. 

Existují napøíklad úèelové re-
zervy na záruèní opravy èi na 

závazky, které mohou vyplynout napø. ze 
soudního sporu apod.

Samotná tvorba rezervy probíhá 
tak, že rezervy s dlouhodobým zdro-
jem fi nancování jsou zaøazeny do 
úètové skupiny 45 Rezervy.

Rezerva na dùchody patøí do tzv. 
ostatních rezerv, které vymezuje zákon 
o rezervách a jeho pøíslušné vyhlášky. 

Tuto rezervu si úèetní jednotka vytváøí 
na základì povinnosti vyplácet za-
mìstnancùm dùchody nebo podobné 
požitky uložené z Kolektivní smlou-
vy nebo na základì smlouvy èi interního 
pøedpisu.

Tato úèetní rezerva není daòovì
uznatelným nákladem. Tvoøí se na 
základì plnìní závazku úèetní jed-
notky, pokud nastane pravdìpodobnost, 

že dané fi nanèní prostøedky v násle-
dujících úèetních obdobích bude potøe-
bovat. 

Rezerva (vzhledem k tomu, že se 
úètuje do nákladù) snižuje disponibil-
ní zisk fi rmy a tímto krokem ovlivòuje
i výši možného rozdìlování daného zisku 
z fondu. 

Základní pravidlo 
úètování a použití 
rezerv uvádí vyhláška
v § 57.

Rezervy se tvoøí vždy 
na konkrétní náklad, 
úèetní jednotka je 
musí vždy úètovat 
na konkrétní úèel èi 

riziko, které UJ zná èi 
pøedpokládá.  Pro kaž-

dou jednotlivou rezervu 
by mìla urèit zvláštní ana-
lytický úèet. Není možné 

pøesouvat nevyèerpané 
rezervy mezi sebou. Rezervy nesmí také 
mít aktivní zùstatek! 

§ 57 Postup tvorby a použití rezerv
  (1) Rezervy jsou urèeny k pokrytí bu-
doucích závazkù nebo výdajù podle 
§ 26 zákona, u nichž je znám úèel 
a je pravdìpodobné, že nastanou, 
avšak zpravidla není jistá èástka nebo 
datum, k nìmuž vzniknou. U rezerv 
podle zvláštních právních pøedpisù se 
postupuje podle tìchto pøedpisù:
  (2) Tvorba rezerv se úètuje na 
vrub nákladù; použití rezerv, 
jejich snížení nebo zrušení pro nepo-
tøebnost ve prospìch nákladù. 
  (3) Zùstatky rezerv se pøevádìjí
do následujícího úèetního období.
  (4) Rezervy nesmìjí mít aktivní 
zùstatek.
  (5) Rezervy není možné používat 
k úpravám výše ocenìní aktiv.
  (6) Výši vytvoøených rezerv a jejich 
odùvodnìnost ovìøuje úèetní jednot-
ka nejménì pøi každé inventarizaci.

Rezervy mohou být èasto 
i pomyslným záchranným kruhem…
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 Bude vyšší dùchod pøiznaný 
k datu 31. 12. 2014, nebo k datu
1. 1. 2015?

V minulosti bylo možno na takovou 
otázku s urèitou vysokou mírou pravdì-
podobnosti odpovìdìt v tom smyslu,
že vyšší dùchod vyjde pøi jeho pøiznání
k 1. lednu následujícího roku. Jelikož výše 
dùchodu záleží na výši výdìlkù dosaže-
ných v celém rozhodném období (zaèíná 
v roce 1986) žadatele o dùchod a na po-
ètu let pojištìní získaném do dùchodo-
vého vìku, k odpovìdi na výše uvedený 
dotaz je nutno spoèítat obì konkrétní 
varianty a nezapomenout pøi porovnání 
výše dùchodu na valorizaci provedenou 
k datu 1. 1. 2015. Pro informativní výpo-
èet výše dùchodu lze použít kalkulaèku 
na stránkách ministerstva práce a sociál-
ních vìcí. Je též možno se obrátit na kli-
entské centrum Èeské správy sociálního 
zabezpeèení, a to na telefonním èísle 
420 257 062 860. Zde je možno si dojed-
nat osobní konzultaci k výpoètu dùcho-
du. Kromì toho právní odbor OS KOVO 
disponuje již tradiènì vlastním progra-
mem na výpoèet dùchodu.

Dùvodem nynìjší nejistoty, který z dù-
chodù vyjde pøíznivìji, je „dobíhající“ 
efekt tzv. malé dùchodové reformy, kdy 
v pøechodném období od 1. 9. 2011 do 
31. 12. 2015 dochází ke zmìnám hranic 
redukce osobního vymìøovacího základu 
v neprospìch pojištìncù s prùmìrnými 
pøíjmy a ve prospìch vysokopøíjmových 
pojištìncù. Osobní vymìøovací základ 
je pøitom vlastnì suma neredukovaných 
výdìlkù pojištìnce za rozhodné období 
pro výpoèet procentní výmìry dùchodu. 

 Které roky spadají do rozhodného
období?

Rozhodné období pro výpoèet dùcho-
du zaèíná rokem 1986 a konèí rokem 
pøedcházejícím roku, v nìmž se dùchod 
pøiznává. To znamená, že pro dùchod pøi-
znaný v roce 2014 je prvním rokem roz-
hodného období rok 1986 a posledním 
rok 2013. Pro dùchod pøiznaný v roce 
2015 platí rozhodné období 1986 až 
2014. Pøi výpoètu dùchodu se tedy pøihlí-
ží k výdìlkùm, kterých žadatel o dùchod 
dosáhl právì v tìchto obdobích.

 Kolik let pojištìní je tøeba 
pro nárok na starobní dùchod?

Pojištìnec má nárok na øádný starobní 
dùchod podle § 29 zákona o dùchodo-

vém pojištìní, jestliže získal dobu pojištì-
ní nejménì: 

  25 let a dosáhl aspoò vìku potøeb-
ného pro vznik nároku na starobní 
dùchod (dále jen „dùchodový vìk“) 
pøed rokem 2010, 

  26 let a dosáhl dùchodového vìku 
v roce 2010, 

  27 let a dosáhl dùchodového vìku 
v roce 2011, 

  28 let a dosáhl dùchodového vìku 
v roce 2012, 

  29 let a dosáhl dùchodového vìku 
v roce 2013, 

  30 let a dosáhl dùchodového 
vìku v roce 2014, 

  31 let a dosáhl dùchodového 
vìku v roce 2015, 

  32 let a dosáhl dùchodového vìku 
v roce 2016, 

  33 let a dosáhl dùchodového vìku 
v roce 2017, 

  34 let a dosáhl dùchodového vìku 
v roce 2018, 

  35 let a dosáhl dùchodového vìku 
po roce 2018. 

Pojištìnec má nárok na starobní dù-
chod, pokud nesplnil podmínky uvedené 
výše, také tehdy, jestliže získal dobu pojiš-
tìní nejménì: 

  15 let a dosáhl pøed rokem 2010 
vìku aspoò 65 let,

  16 let a dosáhl v roce 2010 vìku 
aspoò o 5 let vyššího, než je dùcho-
dový vìk stanovený podle § 32 pro 
muže stejného data narození, 

  17 let a dosáhl v roce 2011 vìku 
aspoò o 5 let vyššího, než je dùcho-
dový vìk stanovený podle § 32 pro 
muže stejného data narození, 
  18 let a dosáhl v roce 2012 vìku 
aspoò o 5 let vyššího, než je dùcho-
dový vìk stanovený podle § 32 pro 
muže stejného data narození, 
  19 let a dosáhl v roce 2013 vìku 
aspoò o 5 let vyššího, než je dùcho-
dový vìk stanovený podle § 32 pro 
muže stejného data narození, 
  20 let a dosáhl po roce 2013 vìku 
aspoò o 5 let vyššího, než je dù-
chodový vìk stanovený podle § 32 
pro muže stejného data narození. 

Pojištìnec, který nesplòuje výše uvede-
né podmínky, má nárok na starobní dù-
chod též, jestliže dosáhl dùchodového 
vìku po roce 2014 a získal aspoò 30 let 
tzv. èisté doby pojištìní (bez náhrad-
ních dob pojištìní). 

Pojištìnec, který nesplòuje žádnou 
z výše uvedených podmínek, má nárok na 
starobní dùchod též, jestliže dosáhl vìku 
65 let a splnil podmínky nároku na inva-
lidní dùchod stanovené zákonem o dù-
chodovém pojištìní. 

 Jak se dùchod vypoète?
Rozhodli jsme se uveøejnit zde výpoèet 

obou výší starobního dùchodu, pøizna-
ného jak k  31. 12. 2014 a poté valori-
zovaného, tak pøiznaného k 1. 1. 2015. 
Jako pøíklad jsme zvolili muže narozené-
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S blížícím se koncem roku se na nás opìt zaèínají obracet èlenové našeho svazu, zamìstnanci, kteøí již dosáhli 
dùchodového vìku, jsou nadále výdìleènì èinní a nyní nás žádají o radu, zda je výhodnìjší si nechat pøiznat 
starobní dùchod k poslednímu dnu roku 2014, èi k prvnímu dnu roku 2015. 

Starobní dùchod v roce 2015
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ho 28. 2. 1952, který v rozhodném ob-
dobí pobíral (fi ktivnì) mzdu blížící se 
v jednotlivých letech prùmìrné mzdì 
v republice. Dùchodového vìku do-
sáhl muž dne 28. 2. 2014. Pøedpoklá-
dáme, že je dosud zamìstnán v pracov-
ním pomìru a o dùchod zatím nepožá-
dal. V pøíštím roce si bude moci požádat 
o pøiznání starobního dùchodu zpìtnì, 
a to buï k datu 28. 12. 2014, nebo 
k datu 1. 1. 2015. Samozøejmì by mohl 
také pracovat „na procenta“, pøípadnì 
požádat o dùchod k jinému datu, to však 
není pro úèely našeho výpoètu rozhodné.

 Co ovlivòuje výši dùchodu?
Starobní dùchod se skládá ze základní 

výmìry, která èiní 9 % prùmìrné mzdy 
v republice, a z procentní výmìry. Výši 
procentní výmìry ovlivní dvì velièi-
ny. První z nich je doba pojištìní (celé 
roky) a druhá je výše výdìlkù pojiš-
tìnce v jednotlivých letech rozhodné-
ho období. Místo doby pojištìní nìkdy 
fi gurují ve výpoètu tzv. náhradní doby po-
jištìní. Dùležité jsou také tzv. vylouèené 
doby (vìtšinou doby nemoci), které èiní 
v rozhodném období 100 dnù. Pøipomí-
náme, že tzv. malá dùchodová refor-
ma zmìnila výpoèet dùchodu v tom 
smyslu, že dùchody lidí s nízkými pøí-
jmy ponechala v téže výši, dùchody 
pojištìncù s vyššími pøíjmy zvýšila, 
a to právì na úkor dùchodù pojištìn-
cù s prùmìrnými pøíjmy. Bylo to prove-
deno zmìnou hranic redukce osobního 
vymìøovacího základu (výdìlky pøenáso-
bené koefi cienty a zprùmìrované). Pøe-
chodné období, kdy se hranice redukce 
takto postupnì mìní, zaèíná 1. 10. 2011 
a konèí právì rokem 2015. 

S úèinností od 1. ledna 2007 mùže 
oprávnìný do 30 dnù ode dne ozná-
mení rozhodnutí Èeské správy sociál-t
ního zabezpeèení (kde zjistí výši dù-
chodu i zápoèet dob) písemnì požádat 
o zmìnu data pøiznání dùchodu nebo 
jeho výplaty. Takovou žádost mùže podat 
nejvýše dvakrát v pøípadì pøiznání téhož 
dùchodu.

Zadání:
Pøedpokládejme, že muž z našeho pøí-

kladu si požádal v pøedstihu ÈSSZ 
o zaslání svých dob pojištìní a výdìlkù, 
a to podle § 40a odst. 1) zákona 
è. 582/1991 Sb., o organizaci a prová-
dìní sociálního zabezpeèení. Jak jsme 
v Kováku opakovanì informovali, mùže 
si pojištìnec dopisem požádat ÈSSZ 
o zaslání informativního osobního lis-
tu dùchodového pojištìní. Na dobì 
chybìjící do dùchodového vìku pøi-
tom nezáleží. Dùležité je uvést adresu, 
na niž má být informativní list zaslán, 
své rodné èíslo a žádost podepsat. 

 Co je to informativní list?
ÈSSZ zasílá obèanùm na základì jejich 

písemné žádosti informativní osobní 
list dùchodového pojištìní (dále jen 
„informativní list“). Obèan má právo na 
zaslání informativního listu jednou za ka-
lendáøní rok. Informativní list obsahuje 
pøehled dob dùchodového pojištìní a za 
dobu od roku 1986 pøehled vymìøovacích 
základù a vylouèených dob, které jsou 
v evidenci pøíslušného orgánu sociálního 
zabezpeèení. Informativní list orgán sociál-
ního zabezpeèení má povinnost zaslat 
obèanovi nejpozdìji do 90 dnù ode dne 
doruèení jeho žádosti, podle našich zku-
šeností ho ale zasílá vìtšinou døíve.

  Kdy a kde se žádost o dùchod 
podává? 

Žadatel o dùchod sepisuje nejdøíve ètyøi 
mìsíce pøed požadovaným dnem pøiznání 
starobního dùchodu žádost o tento dù-
chod, a to na okresní (v Praze Pražské, 
v Brnì Mìstské) správì sociálního zabez-
peèení (OSSZ) pøíslušné podle místa jeho 
trvalého pobytu.

 
Pøi podávání žádosti o starobní dùchod 

se pøedkládá zejména:
  obèanský prùkaz, u cizincù pas èi 
povolení k pobytu, 
  doklady o studiu, popøípadì uèení
(i nedokonèeném), 
  muži pøedkládají doklady o výkonu 
vojenské služby, 
  doklady prokazující výchovu dìtí 
nebo péèi o dìti (rodné listy dìtí 
nebo výpisy z matriky narození,
popø. rozhodnutí o dobì a rozsahu 
péèe),

  doklady o dobách pojištìní nebo 
náhradních dobách, které nejsou 
uvedeny v informativním osob-
ním listu dùchodového pojištìní. 

 Jak zjistím svùj dùchodový vìk? 
Zájemci mohou zjistit napø. pomocí 

tzv. vìkové kalkulaèky, jaký je jejich dù-
chodový vìk, kdy ho dosáhnou a jakou 
musí získat dobu pojištìní. Tato kalku-
laèka je dostupná na webových strán-
kách ministerstva práce a sociálních vìcí 
– www.mpsv.cz/cs/2435. Staèí do ní 
doplnit datum narození, údaj, zda jde 
o muže èi ženu, a u žen také poèet vycho-
vaných dìtí. Kalkulaèka spoèítá rovnìž 

i datum, od kterého je nejdøíve možné 
požádat o pøedèasný starobní dùchod. 

 Dùchodový vìk podle pøílohy 
zákona

Zákon è. 155/1995 Sb., o dùchodovém 
pojištìní, obsahuje v pøíloze tabulku na-
zvanou „Dùchodový vìk pojištìncù na-
rozených v období let 1936 až 1977“. 
Pod touto tabulkou následuje vìta:

„U pojištìncù narozených po roce 
1977 se dùchodový vìk stanoví tak, 
že se k vìku 67 let pøiète takový poèet 
kalendáøních mìsícù, který odpovídá 
dvojnásobku rozdílu mezi rokem na-
rození pojištìnce a rokem 1977.“

V souèasné dobì dùchodová komi-
se zvažuje zastropování dùchodové-
ho vìku, neboli odstranìní této vìty. 
Též se ale zvažuje opakované pro-
poèítávání dùchodového vìku tak,
aby prùmìrná doba pobírání dùcho-
du èinila 20 let.

Èeská správa sociálního zabezpeèení – Odbor správy údajové základny
Køížová 25
225 08 Praha 5

Vìc: Žádost o Informativní osobní list dùchodového pojištìní (IOLDP)

Vážení,
   žádám o zaslání Informativního osobního listu dùchodového pojištìní na 
níže uvedenou adresu.

Dìkuji.

Pøíjmení a jméno:
Rodné èíslo: 
Adresa vèetnì PSÈ:

Datum: ../../….   Podpis:

eventuálnì Poznámka: 
Vzhledem k tomu, že budu muset zanedlouho rozhodnout o datu pøiznání
mého starobního dùchodu, žádám vás o brzké vyøízení mé žádosti.

Vzor žádosti

pokraèování na str. 8

http://www.mpsv.cz/cs/2435
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TABULKA DÙCHODOVÉHO VÌKU

Výpoèet k datu 28. 12. 2014
Každoroènì OS KOVO aktua-

lizuje vlastní program pro vý-
poèet dùchodù. Do programu 
zadáváme vìtšinou údaje, které
jsou souèástí informativního 
listu a které si potenciální ža-
datel o starobní dùchod vyžádá 
od ÈSSZ. Níže uvedené tabulky 
(výpoèty) však obsahují fi ktivní 
údaje (výdìlky) platné pro muže 
narozeného 28. 2.1952. Tyto 
fi ktivní výdìlky jsou zvoleny tak, 
aby osobní vymìøovací základ 
byl pøibližnì roven prùmìrné 
mzdì. Tabulka obsahuje také 
vylouèené doby v úhrnném po-
ètu 100 dní, dále pøepoètené 
pøíjmy (pøenásobené pøíslušný-
mi koefi cienty), výši osobního 
vymìøovacího základu, výši vý-
poètového základu, poèet let 
pojištìní a výši dùchodu. Tabul-
ka je výstupem poèítaèového 
programu OS KOVO. Alterna-
tivnì je možno k výpoètu dù-
chodu použít dùchodovou kal-
kulaèku. Tato kalkulaèka je do-
stupná na webových stránkách 
ministerstva práce a sociálních 
vìcí – www.mpsv.cz/cs/2435.

Valorizace dùchodù k datu 1. 1. 2015
Starobní dùchod muže pøiznaný k datu 

28. 12. 2014 ve výši 12 702 Kè Èeská sprá-
va sociálního zabezpeèení od 1. 1. 2015 
v souladu s vyhláškou è. 208/2014 Sb. 
zvýší (valorizuje) o èástku Kè. Podle této 
vyhlášky se totiž dùchody starobní, inva-
lidní, vdovské, vdovecké a sirotèí pøiznané 
pøed 1. lednem 2014 zvyšují od splátky 
dùchodu splatné po 31. prosinci 2014 
tak, že:

  základní výmìra dùchodu se zvyšuje 
o 60 Kè mìsíènì,
  procentní výmìra dùchodu se zvyšu-
je o 1,6 % procentní výmìry dùcho-
du, která náleží ke dni, od nìhož se 
procentní výmìra zvyšuje.

Od èástky 12 702 Kè se odeète pevná 
èástka 2 340 Kè. Zbyde procentní výmìra 
10 362 Kè. K pevné èástce se pøiète 60 Kè 
a k procentní výmìøe se pøiète 166 Kè 
(1,6 % procentní výmìry). Starobní dù-
chod muže pøiznaný od 28. 12. 2014 ve 
výši 12 702 Kè tak bude od 1. 1. 2015 po 
valorizaci èinit 2 340 + 60 + 10 362 + 166 
= 12 928 Kè.

Výpoèet k datu 1. 1. 2015
Tabulka je opìt výstupem poèíta-

èového programu OS KOVO, výdìlky 
muže narozeného dne 28. 2. 1952 
pro výpoèet v roce 2015 jsou pocho-
pitelnì totožné, pøibude pouze èástka 
320 654 Kè jako výdìlek v roce 2014 
– posledním roce rozhodného obdo-
bí. Alternativnì je opìt možno k vý-
poètu dùchodu použít dùchodovou 
kalkulaèku na webových stránkách 
ministerstva práce a sociálních vìcí
– www.mpsv.cz/cs/2435.

Rok
narození

Dùchodový vìk 

mužù
žen s poètem vychovaných dìtí

0 1 2 3–4 5 a více
1936 60r+2m 57r 56r 55r 54r 53r 
1937 60r+4m 57r 56r 55r 54r 53r 
1938 60r+6m 57r 56r 55r 54r 53r 
1939 60r+8m 57r+4m 56r 55r 54r 53r 
1940 60r+10m 57r+8m 56r+4m 55r 54r 53r 
1941 61r 58r 56r+8m 55r+4m 54r 53r 
1942 61r+2m 58r+4m 57r 55r+8m 54r+4m 53r 
1943 61r+4m 58r+8m 57r+4m 56r 54r+8m 53r+4m 
1944 61r+6m 59r 57r+8m 56r+4m 55r 53r+8m 
1945 61r+8m 59r+4m 58r 56r+8m 55r+4m 54r 
1946 61r+10m 59r+8m 58r+4m 57r 55r+8m 54r+4m 
1947 62r 60r 58r+8m 57r+4m 56r 54r+8m 
1948 62r+2m 60r+4m 59r 57r+8m 56r+4m 55r 
1949 62r+4m 60r+8m 59r+4m 58r 56r+8m 55r+4m 
1950 62r+6m 61r 59r+8m 58r+4m 57r 55r+8m 
1951 62r+8m 61r+4m 60r 58r+8m 57r+4m 56r 
1952 62r+10m 61r+8m 60r+4m 59r 57r+8m 56r+4m 
1953 63r 62r 60r+8m 59r+4m 58r 56r+8m 
1954 63r+2m 62r+4m 61r 59r+8m 58r+4m 57r 
1955 63r+4m 62r+8m 61r+4m 60r 58r+8m 57r+4m 
1956 63r+6m 63r+2m 61r+8m 60r+4m 59r 57r+8m 
1957 63r+8m 63r+8m 62r+2m 60r+8m 59r+4m 58r 
1958 63r+10m 63r+10m 62r+8m 61r+2m 59r+8m 58r+4m 
1959 64r 64r 63r+2m 61r+8m 60r+2m 58r+8m 
1960 64r+2m 64r+2m 63r+8m 62r+2m 60r+8m 59r+2m 
1961 64r+4m 64r+4m 64r+2m 62r+8m 61r+2m 59r+8m 
1962 64r+6m 64r+6m 64r+6m 63r+2m 61r+8m 60r+2m 
1963 64r+8m 64r+8m 64r+8m 63r+8m 62r+2m 60r+8m 
1964 64r+10m 64r+10m 64r+10m 64r+2m 62r+8m 61r+2m 
1965 65r 65r 65r 64r+8m 63+2mr 61r+8m 
1966 65r+2m 65r+2m 65r+2m 65r+2m 63r+8m 62r+2m 
1967 65r+4m 65r+4m 65r+4m 65r+4m 64r+2m 62r+8m 
1968 65r+6m 65r+6m 65r+6m 65r+6m 64r+8m 63r+2m 
1969 65r+8m 65r+8m 65r+8m 65r+8m 65r+2m 63r+8m 
1970 65r+10m 65r+10m 65r+10m 65r+10m 65r+8m 64r+2m 
1971 66r 66r 66r 66r 66r 64r+8m 
1972 66r+2m 66r+2m 66r+2m 66r+2m 66r+2m 65r+2m 
1973 66r+4m 66r+4m 66r+4m 66r+4m 66r+4m 65r+8m 
1974 66r+6m 66r+6m 66r+6m 66r+6m 66r+6m 66r+2m 
1975 66r+8m 66r+8m 66r+8m 66r+8m 66r+8m 66r+8m 
1976 66r+10m 66r+10m 66r+10m 66r+10m 66r+10m 66r+10m 
1977 67r 67r 67r 67r 67r 67r

Rok 
narození

Dùch. 
vìk mužù 

i žen

1978 67r+2m
1979 67r+4m
1980 67r+6m
1981 67r+8m
1982 67r+10m
1983 68r
1984 68r+2m
1985 68r+4m
1986 68r+6m
1987 68r+8m
1988 68r+10m
1989 69r
1990 69r+2m
1991 69r+4m
1992 69r+6m
1993 69r+8m
1994 69r+10m
1995 70r
1996 70r+2m
1997 70r+4m
1998 70r+6m
1999 70r+8m
2000 70r+10m
2001 71r
2002 71r+2m
2003 71r+4m
2004 71r+6m
2005 71r+8m
2006 71r+10m
2007 72r
2008 72r+2m
2009 72r+4m
2010 72r+6m
2011 72r+8m
2012 72r+10m
2013 73r
2014 73r+2m

http://www.mpsv.cz/cs/2435
http://www.mpsv.cz/cs/2435


Závìr
Zatímco výše starobního 

dùchodu muže naroze-
ného 28. 2. 1952 
pøi pøiznání k datu 
1. 1. 2015 èiní 
13 033 Kè, výše 
jeho starobního dù-
chodu pøi pøizná-
ní k 28. 12. 2014 
vèetnì valorizace 
èiní 12 928 Kè. 
Rozdíl tak v tomto 
konkrétním pøí-
padì èiní 105 Kè
mìsíènì, ve pro-
spìch dùchodu pøi-
znaného ke dni 
1. 1. 2015. Z uve-
deného vyplývá, že
pøestože ještì na-
posledy k 1. 1. 2015
pùsobí vliv tzv. ma-
lé dùchodové re-
formy a oèeká-
vali bychom nižší výši 
u dùchodu pøiznaného 
v roce 2015 pojištìn-
ci s prùmìrnými pøíjmy, 

zapùsobila proti tomuto vlivu relativnì 
vysoká valorizace dùchodù. Problema-
tice valorizace dùchodù bude vìnován 

podrobnìjší pøíspìvek v pøíštím èísle
Kováku.

Pøipravila Ing. Marcela Høíbalová, 
úsek odborové politiky OS KOVO

Servis | 3. listopadu | KOVÁK èíslo 19/2014 | 9

Materiální publicita 
je zásada zakotvená 
v § 980 až 986 zákona 
è. 89/2012 Sb., NOZ, 
což je nová koncepce 

katastru nemovitostí. Podle nové úpra-
vy zmínìného obèanského zákoníku 
má být právo zapsané v katastru nemo-
vitostí považováno za zapsané v soula-
du se skuteèným stavem, tedy právním 
stavem. Jedná se o domnìnku správnosti 
zápisu, což je ochrana nabyvatele jedna-
jící v dùvìøe v zápis katastru nemovitostí. 
V pøípadì, že by soulad se skuteèným 
právním stavem nebyl, je právní ochrana 
poskytována osobì, která nabyla vìcné 
právo za úplatu v dobré víøe od osoby 
k tomu oprávnìné podle údajù v katast-
ru nemovitosti (tedy od osoby zapsané 

v katastru nemovitostí jako vlastníka). 
Zásada materiální publicity umožòuje, a to 
jen v krajní podobì, aby v urèitých pøípa-
dech došlo k nabytí vlastnického práva 
od osoby, která je sice zapsána v katastru 
nemovitostí jako vlastník, ve skuteènosti 
však vlastníkem není.  Jde jen o pøípady, 
že by se jednalo o právní jednání v do-
bré víøe, za úplatu, osoba byla zapsána 
v katastru nemovitostí a skuteèný vlast-
ník neuplatnil své právo rozporovat zápis 
v katastru nemovitostí s tím, že by roz-
poroval dobrou víru dalšího nabyvatele. 
V pøípadì, že by záležitost dobré víry 
posuzoval soud, nepochybnì v této vìci 
provìøí i nabývací tituly pøedchùdcù ve 
sbírce listin, tedy archivu katastru nemo-
vitostí, což je pomìrnì zásadní dùkaz pro 
rozhodnutí soudu ve vìci. V souèasné 

dobì, tj. v praxi jako takové, se pùvod-
ní vlastník o sporném zápisu v katast-
ru nemovitostí ve vìtšinì pøípadù dozví 
témìø ihned, a to s vyrozumìním svého 
katastru (katastrálního úøadu) po pro-
vedení zápisu. Pùvodní vlastník se mùže 
domáhat výmazu nového nabyvatele prá-
va dle § 24 nového katastrálního zákona, 
a to do 1 mìsíce ode dne, kdy se o zápisu 
práva nového nabyvatele dozvìdìl. Pokud 
zmešká pùvodní vlastník výše uvedenou 
lhùtu, chrání už jej jen poznámka sporno-
sti vùèi osobám, které dosáhly zápisu, aniž 
byly v dobré víøe. Tím se do znaèné míry 
komplikuje narovnání. Všem vlastníkùm 
se proto doporuèuje, aby si stav zápisu 
v katastru nemovitostí pravidelnì kon-
trolovali a mìli tak možnost vèas pøedejít 
všem sporùm, pøedevším soudním. 

O pøevodu družstevních bytù do osob-
ního vlastnictví rozhoduje èlenská schùze 
družstva. Pokud pøedstavenstvo družstva 
blokuje z nìjakého dùvodu pøevod bytù 

do vlastnictví, mìlo by to vysvìtlit èlenùm 
družstva na své èlenské schùzi. Vy máte 
možnost jako èlen družstva písemnì 
požádat o zaøazení této problematiky 

opìt pøedstavenstvo družstva na èlenské 
schùzi, kde budete o pøípadných návrzích 
hlasovat, a to v souladu se stanovami 
vašeho družstva. 

Pomáháme øešit problémy spojené s bydlením
Bytová poradna | JUDr. Iveta Golasová, specialistka Sdružení nájemníkù ÈR (SON) Praha

Mùžete mi vysvìtlit, co je to zásada materiální publicity a jak je spojena s novým obèanským zákoníkem?
 L. Pašek, Plzeò

Jakým zpùsobem je možné pøevést družstevní byt do osobního vlastnictví v pøípadì, že s tímto nesouhlasí pøedsednictvo?
V našem domì jsou nyní všechny byty družstevní. Z. R., Blansko
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Svaz KOVO spoluvlastní a peèuje 
i o jednu ze zajímavých nemovitos-
tí v Jihlavì – Dùm Kultury Odborù 
(Dále jen DKO). 

Soutìž na návrh tehdejšího domu 
kultury ROH probìhla na konci roku 
1955, projekt se zpracovával v letech 
1956–1957, realizace následovala až 
do roku 1961. Architekty byli manželé 
Vladimír a Vìra Machoninovi, oba ab-
solventi architektury ÈVUT v Praze, kteøí 
v roce 1956 získali první cenu ve veøejné 
architektonické soutìži na jihlavský kul-
turní dùm. Jeho architektonické kvality 
se cení dodnes, díky preciznímu staveb-
nímu zpracování a kvalitním materiálùm. 
Souèástí zaøízení mìlo být divadlo, spo-
leèenský sál, loutkové divadlo, klubovny, 
restaurace, ale i administrativní budo-
va. Autoøi kombinovali sklenìné stìny 
s hliníkovými lištami u zábradlí a schodi-
šťových uzávìr. Divadelní sál je oválný, 
s dùkladnì promyšleným vnitøním zaøíze-
ním, osvìtlením i barevnou kompozicí. 

DKO v Jihlavì patøil a dodnes patøí 
k nejvìtším zaøízením svého druhu v re-

publice. Napøíklad 
v roce zde pùsobilo 

dokonce 30 souborù „Zájmové umìlecké 
èinnosti“ s 800 èleny. Z nejznámìjších lze 
uvést národopisný Horácký soubor písní 
a tancù Vysoèan, dále ochotnický divadel-
ní soubor Klicpera nebo kroužek. Jedná 
se také o jediné prostory ve mìstì, kde 
mùže být uvedena opera a balet, import 
pražských divadel stále plní kapacitu sálu. 
Dokladem možností tohoto prostoru je 

napøíklad „Velikonoèní dance party“ 
z dubna roku 2012, kterou bìhem jedi-
ného veèera navštívilo témìø dva tisíce 
lidí laènících po taneèní hudbì. 

DKO se nyní nachází ve spoleèném 
vlastnictví odborových svazù: Odboro-

vý svaz KOVO, Odborový svaz státních 
orgánù a organizací, Odborový svaz do-
pravy. (OS KOVO vlastní podíl více než 
82 procent.) V divadelním sále se v tom-
to roce uskuteènila výmìna sedaèek; opo-
ny; podlahy a další opravy v hodnotì cca 
2,5 mil. Kè. Na fi nancování se podílelo èás-
teènì i mìsto Jihlava, které poskytlo dotaci 
ve výši 500 tis. Kè. Zbytek byl fi nancován 
spolumajiteli objektu, z toho svaz KOVO 
poskytl na 1,7 mil. Kè. (red + ev)

Hrad Kašperk: Úkolem hradu Kašperk 
bylo støežit zemskou hranici s Bavorskem, 
ochránit významné nalezištì zlata 
a zabezpeèit dùležitou obchodní trasu 
tzv. Zlaté stezky. To jsou tøi dùvody, které 

vedly èeského krále a øímského císaøe 
Karla IV. v roce 1356 k vybudování tohoto 
hradu na severovýchodním výbìžku 
kopce Ždánova. Pozdìji, pøedevším vinou 
nedostatku fi nancí, hrad rychle chátral 
a upadl. Dovršením tohoto procesu byl 
rok 1616, kdy byl již opuštìný a zchát-
ralý hrad královskou komorou odprodán 
mìstu Kašperské Hory, v jejichž majet-
ku hrad zùstává až dodnes. Více na: 
http://www.kasperk.cz/o-kasperku/

Mìsto Kašperské Hory: Muzeum Šu-
mavy, Muzeum motocyklù, Expozice hra-
èek a Muzeum pivovarnictví jsou pøístup-
né pro veøejnost. Výstavní síò na radnici 
je otevøena pro veøejnost pouze pøi pøíle-
žitosti výstav, neslouží pro úèely stálé ex-
pozice. Více na: http://www.pamatky-
kasphory.cz

Hartmanice – V kraji svatého Vintíøe:
Obec Hartmanice leží asi 10 km západ-
nì od Kašperských Hor. Hartmanice 
vznikly na zemské stezce vedoucí z Ba-
vorska, v místì, kde se vybíralo clo pro 
bøevnovský klášter. Památkou na to, 
že i zde se kutalo zlato, jsou dodnes vý-
razné zbytky dolovacích prací na svahu 
hory s pøíhodným názvem Hamižná.

Dobrá Voda: Židovské památky 
na vás èekají v nedaleké Dobré Vodì. 

Naleznete zde Muzeum dr. Šimona 
Adlera, památník zdejšího rodáka, 
židovského historika a rabína, který se 
stal obìtí holocaustu. Expozice se vìnu-
je náboženství a kultuøe židovských oby-
vatel.

Èeòkova Pila se mùže pochlubit bo-
hatou historií. Okolo poloviny 19. sto-
letí tu pražský obchodník se døevem 
Èenìk Bubeníèek postavil velkou pilu, 
která zpracovávala døevo z lesních ka-
lamit, dopravované sem po nedalekém 
Vchynicko-tetovském plavebním kanálu. 
Roku 1908 byla pila zmodernizována. 
Svoji èinnost skonèila o ètyøi roky poz-
dìji, kdy byla pøebudována na vodní
elektrárnu.  (red + SŠ)

Prùèelí DKO je stále velmi impozantní

Budova DKO Jihlava 

Náš tip na výlet: Kašpersko

Nemovitosti svazu KOVO: 

Novì rekonstruovaný oválný divadelní sál DOK Jihlava

Hrad Kašperk

Okolí hradu Kašperk nabízí skvìlé výhledy

Známá Èeòkova pila

http://www.kasperk.cz/o-kasperku/
http://www.pamatkykasphory.cz


 Tip na výlet | 20. øíjna | KOVÁK èíslo 18/2014 | 11 Tip na výlet | 20. øíjna | KOVÁK èíslo 18/2014 | 11

UNIŠEK+ jako stvořený 
pro vánoční dárky

Nákupními centra jsou již plná vánočních koled, výzdoba obchodů se 
zbarvila do červené a blikající světélka v ulicích nikoho z nás nemohou 
nechat na pochybách, že vánoční nákupy dárků jsou opět zde. 

Každoročně se firmy i odborové organizace rozhodují, jakou formu by měly mít právě ty letošní vánoční 
odměny. Univerzální poukázky UNIŠEK+ nyní přinášejí skvělé řešení. Úplně jednoduše dávají na výběr 
obdarovanému, jakou podobu bude jeho dárek mít. Jedná se o zcela výjimečný benefit, pokud 
zaměstnavatel chce svým zaměstnancům nabídnout co možná nejširší výběr a prostor pro splnění 
skutečně individuálních přání.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Poukázka UNIŠEK+ zahrnuje celkem pět možností uplatnění, které lze navíc libovolně kombinovat:
» Oblast sportu (bazény, fitness, relaxační centra…)
» Oblast kultury (kina, divadla, předprodeje vstupenek…)
» Oblast zdraví (lékárny, optiky, masáže, rehabilitace…)
» Oblast vzdělávání (autoškoly, počítačové a jazykové školy…)
» Oblast rekreace, relaxace a ubytování
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Zaměstnavatelům i odborovým organizacím poskytuje obrovskou výhodu už tím, že není třeba složitě vymýšlet podobu 
vánočních dárků. Navíc UNIŠEK+ přináší až 36 % úspor nákladů. Zaměstnavatel může zvolit libovolnou nominální hodnotu 
poukázek, příspěvek může přitom činit až 20 000 Kč na zaměstnance a rok. Šekovou knížku lze personifikovat, doplnit osobní 
přání i logo firmy. Bez dalších zbytečných nákladů se snadno stane reprezentativní ukázkou 
péče o zaměstnance. 

Spolehněte se na UNIŠEK+, který jako by byl stvořený pro veselé a bezstarostné vánoce.

 

http://www.seky.cz/cz/
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Správné znìní tajenky z èísla 17: Skalní útvar Molkenkrug nalezneme, u obce Vranov. Správnì luštil, a štìstí pøi losování 
mìl Jiøí Baèkovský z Krucemburka. Blahopøejeme! Dostane výhru od vydavatelství Enigma, které pøipravuje naši køížovku. 
Je také vydavatelem èasopisu Køížovky pro každého (další èíslo vychází 11. a 25. listopadu). Na tajenku z tohoto èísla èekáme 
do 22. listopadu na doruèovací adrese redakce nebo na e-mailu: novakova.miloslava@cmkos.cz.


