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Stalo se tak na 4. zasedání Rady
OS KOVO, které se konalo ve dnech 
10.–11. prosince v kongresovém centru 
ALDIS v Hradci Králové. Rada je nejvyš-
ším orgánem svazu mezi sjezdy a má mj. 
právo volit za mimoøádných okolností
i nejvyšší pøedstavitele svazu. V Hradci Krá-
lové projednávala øadu otázek spojených 
s chodem svazu, a to vèetnì úprav stanov, 
tím nejdùležitìjším bodem na jejím pro-

gramu byla však dovolba pøedsedy naše-
ho svazu.  

Tento úkol nastal z následujících dùvo-
dù: Bývalý pøedseda OS KOVO Josef Støe-
dula se této funkce vzdal poté, co byl na 
VI. sjezdu Èeskomoravské odborové kon-
federace 25. dubna 2014 zvolen pøed-
sedou této odborové centrály. Jeho zvo-
lení souèasnì znamenalo, že v souladu 
s pøíslušnými pravidly odstoupil z funkce 

pøedsedy OS KOVO a pøedal ji do zvolení 
svého nástupce prvnímu místopøedsedovi 
svazu Jiøímu Markovi. Kolega Marek øízení 
svazu pøijal. V èervnu na 3. zasedání rady 
v Praze ale oznámil, že z rodinných dùvo-
dù mùže toto povìøení vykonávat pouze 
do konce roku 2014.

Rychlé øešení situace se stalo nutností. 
A tím byla dovolba nového pøedsedy. 

Na Úøadu vlády byla založena odboro-
vá organizace.  K tomu, èemu se diví nì-
kteøí èeští novináøi a co by ve vyspìlých 
demokraciích mìlo být samozøejmostí, 
došlo po 22 letech a až na patnáctý po-
kus. Døíve to prý nedovolil kromì jiné-
ho i strach. Do odborù zatím vstoupilo

15 z celkem zhruba pìti stovek zamìst-
nancù Úøadu vlády. Hájit budou zájmy 
a práva všech.  Potøebné to bylo už 
dávno. Zejména v dobách, kdy ve Stra-
kovce vládla øeditelka kabinetu premi-
éra Jana Nagyová (tehdy milenka, dnes 
manželka expremiéra Petra Neèase). 

Neèasovo tehdejší zdùvodòování jejích 
vysokých odmìn slovy, že „døe jako 
kùò“, totiž prý ve skuteènosti znamena-
lo, že jako konì døela hlavnì své podøíze-
né zamìstnance… Nyní sice ve Strakov-
ce vládnou jiné pomìry, ale zkušenost
nám øíká, že hájit zájmy zamìstnancù, 
což je i prevencí pøed velkopanskými 
manýry nadøízených, je potøebné vždy 
a všude…

(fav)

Èiníme tak s pøedstihem, protože právì 
držíte v ruce poslední vydání Kováka v le-

tošním roce. Další èíslo vyjde 
až 12. ledna. 

Bude tak prvním vydáním 
v roce 2015. Do nìho vám pøe-
jeme pøedevším pevné zdraví, 
štìstí a úspìchy v osobním ži-
votì a mnoho sil pøi prosazo-
vání práv a oprávnìných poža-
davkù zamìstnancù.

K letošním Vánocùm, které pøi-
jdou skuteènì už za pár dní, jsme 
vám pøipravili malý dárek. Najde-
te ho na stranì 5. Právì tam totiž 
zaèíná naše vánoèní pøíloha.

Vaše redakce

pokraèování na str. 3

Glosujeme 
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Tlak odboráøù pomohl 
vyøešit problémy

Komise mladých
Mladí si  zvolili své nové vedení

Starobní dùchod
Kde získám údaje o odvodech 

a  dobì pojištìní 

14 Životní pøipojištìní

Uzavøít  nyní nové, 

nebo zùstat u starého?

OS KOVO má nového pøedsedu

Odbory ve Strakovce

Pøejeme všem ètenáøùm
pøíjemné vánoèní svátky
a úspìšný nový rok 2015!

Stal se jím v tajné volbì místopøedseda Jaroslav Souèek

První projev nového pøedsedy 
po jeho zvolení

Pohled do jednacího sálu bìhem 
zasedání Rady OS KOVO

P.S. Kováckou novoroèenku ke stažení 
najdete na Facebooku Kováka.

https://cs-cz.facebook.com/pages/Kov�k/463556450380378
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Setkání mladých kovákù KS OS KOVO Jihoèeského kraje se uskuteènilo 
21. 11. 2014 v Èeských Budìjovicích. Hlavním tématem jednání bylo ško-
lení BOZP z hlediska pracovních úrazù, první pomoci na pracovišti s ná-
slednou debatou. Mladí kováci mìli možnost se seznámit i s propagaèními 
letáky, které nìkteøí rovnou rozdávali v rámci Èeských Budìjovic. Celkem 
se zúèastnilo 15 osob. Na snímku diskutuje s mladými kováky Ing. Rudolf 
Tkáè, specialista BOZP z RP OS KOVO Èeské Budìjovice.  (VP + JP)
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 Mladí kováci se louèili nejen se starým rokem

Èlenové Komise mladých OS KOVO se na svém posledním zasedání 
v roce (5. až 6. 12. 2014) rozlouèili se tøemi kolegy, kteøí museli v komisi 
skonèit kvùli „dùchodovému“ vìku 35 let. Ostatní jim podìkovali za 
dlouholetou práci a pøínos pro OS KOVO, a to konkrétnì Liboru Filínovi 
ze ZO TØINECKÉ ŽELEZÁRNY, Pavlu Širùèkovi ze ZO Witte Nejdek a také 
bývalému pøedsedovi komise Tomáši Valáškovi, který v ní byl od listo-
padu 2006. Probìhly i nové volby. Pøedsedkyní byla zvolena Lenka Gre-
gorová ze ZO Witte Nejdek. Místopøedsedou byl zvolen Ondøej Bujok 
ze ZO TØINECKÉ ŽELEZÁRNY. Mladí probrali harmonogram své práce 
na rok 2015 a také diskutovali o posílení spolupráce s redakcí èasopisu 
Kovák. Pøislíbili, že vyberou vhodné zástupce za mladé ve svých re-
gionech, kteøí budou mít zájem nejen pøispívat do èasopisu Kovák, 
ale hlavnì se spolupodílet na jeho budoucí podobì. (TV)

 Poldi Kladno: Støídavì oblaèno

Problémy spoleènosti Poldi Hutì se do-
staly do nové fáze. Po protestech pracov-
níkù, vyvolaných silnì zpoždìným vyplá-
cením mezd, se jakoby zablesklo na lepší 
èasy. 

„K 10. 12. 2014 již byly vyplaceny všechny dlužné mzdy za minu-
lé mìsíce, nyní oèekáváme na vyplacení mezd za mìsíc listopad, což 
by mìlo být okolo 20. prosince,“ sdìlil nám Richard Mosr, pøedseda 
Základní organizace KOVO Hutì Poldi. Dva návrhy na insolvenci spoleè-
nosti, podané v listopadu tohoto roku, byly staženy, objevil se však další. 

Vedení podniku dalo slib, že podobná situace se již nebude opako-
vat a mzdy budou vypláceny v øádném termínu dle kolektivní smlouvy. 
Za pracovníky, kteøí v poslední dobì již ze spoleènosti odešli, byli 
dokonce pøijati noví (údajnì 10 až 15 lidí). „To vše vzbuzuje v lidech 
novou nadìji,“ dodává R. Mosr. Po pøedchozích problémech a nespl-
nìných slibech však míní, že k pøehnanému optimismu zatím nejsou 
dùvody a vše záleží na tom, jak se bude vedení chovat v následujících 
dnech a týdnech.

Záležitost kolem Poldi Kladno vzbudila velký zájem, a to nejen 
veøejnosti, ale i v politických kruzích. Dne 16. 12. by se údajnì mìla 
uskuteènit schùzka mezi vedením Poldi a senátorem Jiøím Dienstbierem 
(ÈSSD).  (ev)

MEGATECH Hlinsko: stávková pohotovost uspìla

Èasovì neomezenou stávkovou pohotovost vyhlásil 4. prosince 
2014 Výbor Základní organizace OS KOVO Hlinsko ve spoleè-
nosti MEGATECH Industries Hlinsko s.r.o. 

Ani po ètvrtém kole vyjednávání kolektivní smlouvy na rok 2015 
totiž vyjednávací skupina zamìstnavatele nepøedložila návrh na ná-
vrat tradièních benefi tù a kompenzaci nerealizovaného mzdového 
rùstu zamìstnancù, odmìòovaných na základì tarifù sjednaných 
v kolektivní smlouvì.

V dopisu adresovaném jednateli spoleènosti Alenou Šírovou, 
pøedsedkyní ZO OS KOVO Hlinsko, se mj. praví: „Zamìstnavatel 
zapomnìl, že v uplynulých tøech letech zejména krácením benefi -
tù, nízkými mzdami a nevyplácením prémií pøekonal ekonomicky 
složitou situaci, kterou nezavinili zamìstnanci, ale management. 
Zamìstnanci a odborová organizace OS KOVO vyšli v tìžkých do-
bách zamìstnavateli vstøíc, taková doba nemùže trvat navìky…“ 

Rázný postup odborù slavil úspìch. Po vyhlášení stávkové 
pohotovosti se 9. 12. 2014 uskuteènil úspìšný mítink zhruba stov-
ky zamìstnancù. Zúèastnil se ho i starosta mìsta Hlinska Miroslav 
Krèil, který se zajímal o problémy nejvìtšího regionálního zamìst-
navatele. Vedení spoleènosti zprvu oznaèilo chování nespokojených 
zamìstnancù za „nezodpovìdné“. Nicménì 12. 12. 2014 byla 
pøi jednání o kolektivní smlouvì nakonec uzavøena dohoda. 
Stávková pohotovost byla odvolána.

Spoleènost MEGATECH patøí k významným mezinárodním 
dodavatelùm plastových dílù pro automobily. V poboèce 
v Hlinsku pracuje témìø 450 pracovníkù. (ev)

 Zetor Tractors, a. s., pøesune výrobu z Havlíèkova 
Brodu do Brna

Firma ZETOR Havlíè-
kùv Brod, a. s., ve které 
pùsobí stejnojmenná 
ZO OS KOVO, se roz-
hodla do února ukonèit 
svou existenci. Rušení výroby se týká 84 lidí. 

Vìtší èást výroby chtìjí pøesunout do brnìnského areálu spoleènos-
ti. Z malé èásti pak bude zajišťována nìkterými stávajícími dodavateli. 
Zetor Havlíèkùv Brod, a. s., je dceøinou spoleèností Zetor Tractors, a. s., 
a zamìøuje se na výrobu skøíòových a rotaèních dílù, ozubení, høídelí, vík 
a svaøencù pro traktory. Souèástí produkce závodu je i výroba širokého 
sortimentu náhradních dílù pro traktory znaèky Zetor. 

„Dlouhodobì jsme se snažili udržet fungování závodu Zetor Havlíè-
kùv Brod nad hranicí ztráty,“ uvádí Marián Lipovský, èlen pøedsta-
venstva Zetor Havlíèkùv Brod, a. s. „Všem zamìstnancùm bude 
nabídnuto odstupné nad rámec zákonných podmínek. Souèasnì jsme 
pøipraveni jim poskytnout poradenství pøi hledání nového zamìstnání 
a ve spolupráci s úøadem práce se i fi nanènì podílet na jejich rekvalifi -
kaci. Ve høe je také možnost pracovního uplatnìní ve spoleènosti Zetor 
Tractors, a. s., v Brnì.“

Podle Jana Teleckého, pøedsedy ZO, situace není tak rùžová, 
jak ji líèí zástupce vedení fi rmy. „Záleží na tom, jak se to prezentuje,“ 
øíká. „Nabízí se nám buï klasické odstupné, tedy dva mìsíce výpovìdní 
lhùta plus tøi platy, nebo tzv. model nula plus šest pøi výpovìdi indivi-
duální dohodou.“ Dohoda znamená okamžitý odchod a odstupné ve 
výši šesti platù. Že se bude hromadnì propouštìt, dalo vedení fi rmy 
vìdìt lidem zhruba mìsíc pøedem. Nìkolik pracovníkù, kteøí mìli mož-
nost sehnat si jinou práci, již této dohody využilo. Možnost místa pøímo
v Brnì, kam se výroba pøesunuje, byla zatím údajnì nabídnuta jednomu 
èlovìku. Možnost zamìstnání pøímo v regionu je však komplikovaná, 
práce je málo. Zatím se mìla ozvat pouze jedna místní fi rma, která by 
mìla o èást pracovníkù zájem, znamenalo by to však dojíždìní i 25–30 
kilometrù dennì.  (red)

Dlouholetého pøedsedu Komise mladých OS KOVO Tomáše Valáška 
nahradí ve funkci Lenka Gregorová ze ZO OS KOVO Witte Nejdek

Infl ace v listopadu

Infl ace vyjádøená indexem spotøebitelských cen domácností celkem 
dosáhla v listopadu 2014 proti stejnému období minulého roku hod-
noty 100,6 %. 

Míra infl ace vyjádøená pøírùstkem prùmìrného indexu spotøebitel-
ských cen za posledních 12 mìsícù proti prùmìru pøedchozích 12 mìsí-
cù byla v listopadu 0,5 %.  (ap)



Nejsilnìjší odborový svaz v zemi totiž 
bez hlavy, která rozhoduje, nemùže být 
dlouho. Musí tu být kvùli øešení vnitrosva-
zových úkolù, tak i pokud jde o reprezen-
taci smìrem navenek. 

Právo navrhovat kandidáty na tuto 
funkci mìly, jak uvádí § 14 Stanov 
OS KOVO, všechny organizaèní jednotky 
OS KOVO v krajích. Navrženo bylo devìt 
kolegù, nominaci ale nakonec pøijali jen 
dva kandidáti: Libor Dvoøák (46 let) ze 
ZO v Kvasinách a dosavadní místopøedse-
da Jaroslav Souèek (59).

Dovolba nového pøedsedy svazu byla 
na programu už prvního dne jednání 
rady. Oba kandidáti vystoupili s projevy, 
v nichž pøítomné seznámili s tím, jak by si 
pøedstavovali svou práci ve funkci pøed-
sedy a na jaké úkoly by se svaz podle
nich mìl v následujícím období hlavnì za-
mìøit. Oba za své vize a podnìty sklidili 
potlesk. Už proto, že se ve svých proje-
vech dotkli a také nastínili øešení nìkte-
rých problémù, které svaz bude nucen 

øešit bez ohledu na to, kdo bude stát 
v jeho èele.

V samotném hlasování oprávnìní dele-
gáti s hlasem rozhodujícím pak zjevnì dali 
pøednost zkušenostem.

Novým pøedsedou byl již v prvním kole 
hlasování zvolen Jaroslav Souèek. 

Ze 74 pøítomných èlenù Rady OS KOVO 
s právem hlasovat obdržel 45 hlasù 
(61,6 %). 

Pro Libora Dvoøáka hlasovalo 28 opráv-
nìných volitelù (38,4 %), jeden hlas byl 
neplatný.

Mandát novì zvoleného pøedsedy potr-
vá až do VI. sjezdu OS KOVO v roce 2017.

Jaroslava Souèka jsme samozøejmì po-
žádali o první rozhovor v jeho nové funk-
ci. I proto první otázka znìla, co pro nìho 
tato nová výzva znamená osobnì.

„Urèitì to zásadnì zmìní mùj život. 
Jako místopøedseda totiž èlovìk pøece je-

nom není až tak ve svìtle ramp a nemusí 
èelit všem vìtrùm, které vanou úplnì na-
hoøe. Mám v tomto smìru ale velkou vý-
hodu, že vedle sebe mám kolegy, na které 
se mohu spolehnout. Nicménì pøechod 

z funkce místopøedsedy na funkci pøed-
sedy opravdu znamená výraznou zmì-
nu. Cítím obrovskou odpovìdnost, která 
tím na mì padá. Samozøejmì se tím, že 
jsem dostal dùvìru a byl zvolen do funk-

ce, zmìní i mùj soukromý život.a Vím, že 
daleko víc èasu budu muset vìnovat práci 
pro Odborový svaz KOVO. Ale to vše jsem 
v souvislosti s volbou dopøedu promýšlel 
a zvažoval a jsem na to pøipraven.“

 Hovoøil jste o svazové práci. Jaké 
hlavní úkoly v tomto smìru vidíte? 

„Vzhledem k tomu, že vztah zamìst-
navatelù k zamìstnancùm se pøíliš nelepší 
a že je tomu spíše naopak, tak pøed od-
bory stále stojí stejné výzvy. To zname-
ná stabilizace èlenské základny, hledání 
cest, jak získávat nové èleny a zajistit, 
aby OS KOVO byl v dialogu stále vnímán 
jako silný partner.  Jde také o stabilizaci 
fi nanèních zdrojù na profi nancování èin-
nosti svazu ve prospìch základních or-
ganizací, což je jedna z našich hlavních 
priorit. A samozøejmì, vzhledem k tomu, 
že nám stárne i aparát Odborového sva-
zu KOVO a odborníci, kteøí v nìm pù-
sobí jako servis pro základní organizace, 

tak budeme muset hledat cesty, jak do-
plòovat a obmìòovat tyto odborné kád-
ry a kvalitnì je nahradit. Urèitì nejsem 
sám, komu je jasné, že to urèitì nebu-
de vùbec jednoduché. Na lidi, kteøí tam 

pracují dnes, se samozøej-
mì mùžeme stoprocentnì 
spolehnout, nicménì vìk se 
nedá zastavit, lidé stárnou 
a budou odcházet. Hledání 
cest, jak je nahradit, je proto 
nutností.“ 

 Øada kovákù tady na 
jednání nemohla být osob-
nì, o prùbìhu jednání se 
dovìdí z toho, co jim 
øeknou jejich zástupci, kteøí 
tady byli, a co se doètou 
i v Kováku. Co byste pøed 
pøíchodem nového roku 
vzkázal naším prostøednic-
tvím právì tìmto kolegùm? 

„Všem èlenkám a èlenùm 
OS KOVO bych chtìl do nastávajícího ob-
dobí popøát pevné nervy, pevné zdraví, 
odvahu jít i do nepøíjemných jednání se 
zástupci zamìstnavatelù pøi prosazování 
požadavkù ve prospìch zamìstnancù. 
Funkcionáøùm základních organizací bych 
chtìl popøát, aby mìli stále vìtší podporu 
svých èlenù, když za nì pùjdou na vede-
ní podnikù prosazovat dùležité požadav-
ky. Nám všem pøeji, aby se nám v rámci 
OS KOVO podaøilo zlepšit mzdové a ži-
votní podmínky všech èlenù. A jelikož už 
za pár dní budou Vánoce, tak všem pøeji, 
aby je prožili v pøíjemné atmosféøe a dob-
rém duševním rozpoložení.“

Bìhem druhého dne zasedání rady se 
mezi jeho úèastníky dostavil pøedchùd-
ce souèasného pøedsedy, dnes nejvyšší 
pøedstavitel ÈMKOS, Josef Støedula. Pøi-
šel poblahopøát svému nástupci a popøát 
mnoho úspìchù v práci, která podle jeho 

pokraèování ze str. 1

pokraèování na str. 4

I projev kandidáta Libora Dvoøáka zaujal. 
Zaznìla z nìho øada zajímavých podnìtù

Svému nástupci ve funkci pøedsedy OS KOVO 
blahopøeje pøedseda ÈMKOS Josef Støedula

První gratulace novì zvolenému pøedsedovi. Mezi prvními, kdo mu popøál 
hodnì úspìchù v nároèné funkci, byl Libor Dvoøák
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dokonèení ze str. 3

slov vždy byla a dále bude nároèná. Bì-
hem svého projevu informoval pak o tom, 
že se daøí rozvíjet dialog se souèas-

nou vládou, která je k odborùm mnohem 
vstøícnìjší než ty pøedchozí a akceptuje 
i jejich návrhy. Navzdory pøíznivìjšímu kli-
matu mnohé problémy dále pøetrvávají 
a nové vznikají. Josef Støedula hovoøil napø. 
o nìkterých rozhodnutích ÈNB. Aèkoli 
mají negativní dopady na celou ekono-
miku, nelze je v souèasnosti nijak ovlivnit. 
Devalvaci koruny, kterou vyvolává ÈNB, 
lze podle Støeduly èelit nyní jen poža-

davky na zvyšování mezd, aby se udržela 
kupní síla, která patøí k motorùm oživení 
hospodáøství. Mluvil také o úrovni mezd 

u nás, o tom, že je tøeba èelit vývozu zis-
kù z práce èeských zamìstnancù mimo 
ÈR a investovat je do domácích zdrojù, 
ale i tøeba o tom, jak se nìkteré lobbis-
tické kruhy snaží na scénu opìt dostat 
rùzné limitace u stravenek. Støedula byl 
zcela otevøený, šel i do citlivých detailù, 
bylo cítit, že šéf ÈMKOS se prostì vrátil 

na chvíli mezi své. To ostatnì na závìr 
svého vystoupení podtrhl svými slovy, 
že je a zùstane èlenem OS KOVO.

Rada se pak 
zabývala rozpo-
ètem na pøíští rok, 
vyslechla zprá-
vy k vzdìlávání 
èi fondu podpory 
pøi živelních po-
hromách. V rámci 
všeobecné diskuse 
pak znovu propukla 
debata k úpravám 
stanov, pokud jde 
o postavení dùchod-
cù. Aèkoli zmìna sta-
nov den pøedtím tìsnì 
neprošla, byla vìtšinou 
odsouhlasena nìkterá 
dílèí opatøení a je jisté, 
že diskuse na toto téma 
bude pokraèovat.

Rada se zabývala 
i novì vzniklou potøebou 
dovolby tøetího místo-

pøedsedy. Rozhodla, že se uskuteèní na 
5. zasedání rady 11.–12. bøezna 2015. 
Koneèný termín k pøedkládání návrhù byl 
stanoven na 9. února (podrobnosti k tomu 
pøineseme v pøíštím vydání Kováka).

Bylo také rozhodnuto o tom, že rozpra-
va ke Strategii OS KOVO bude pøesunuta 
na 6. zasedání rady v èervnu 2015.   (red)

Neshody mezi odboráøi a vedením 
prachatické spoleènosti Reinfurt-ÈR, 
které zøejmì neskonèily stávkou jen 
díky loòským razantním zmìnám ve 
vedení fi rmy, jsou, zdá se, minulostí. 
Teèku za problémy v provozu výrobce 
kulièkových ložisek udìlalo uzavøení 
kolektivní smlouvy. Ta zamìstnancùm 
garantuje odpovídající pracovní pod-
mínky a odmìnu za práci.

„Po dvou loòských zmìnách ve vedení 
fi rmy došlo k narovnání vztahù, vzájem-
ná komunikace nyní funguje bezvadnì 
a domnívám se, že k oboustranné spoko-
jenosti. Cesta k narovnání pomìrù byla 
sice dosti trnitá, ale jasnì ukázala, že bez 
odborové organizace bychom zde pravdì-
podobnì stále žili jak v dobách døevního 
kapitalismu,“ uvedl pøedseda Základní or-
ganizace Odborového svazu KOVO Kulièky 
pøi prachatickém Reinfurtu Karel Pøedota.

Problémy s nedodržováním zákoníku 
práce, neproplácením pøesèasù, neu-
znáváním pøekážky v práci ze strany za-

mìstnavatele, nucená neplacená volna, 
nucené dovolené, pøípadnì výhružky 
propuštìním tìm, kteøí se proti zmínì-
ným nezákonným praktikám chtìli brá-
nit, vygradovaly v Reinfurtu na pøelomu 
let 2011 a 2012. Výsledkem nespokoje-
nosti zdejších zamìstnancù bylo založe-
ní Základní odborové organizace KOVO 
Kulièky.

„Obrátili jsme se na Regionální praco-
vištì OS KOVO v Èeských Budìjovicích, 
kde jsme získali veškerou organizaèní 
a právní pomoc. Všechna úvodní jedná-
ní absolvovali specialisté KOVO za nás, 
pøímo nás zastupovali, což nám hodnì 
pomohlo. Spolehnout se na nì mùžeme 
i v souèasné dobì, kdy již jednáme sa-
mostatnì. Nové vedení fi rmy však jedná 
velice korektnì, dodržuje veškeré dohody, 
a mezi zamìstnanci koneènì zavládla 
spokojenost,“ konstatoval Pøedota a po-
znamenal, že nyní dokonce získali odbo-
ráøi z Reinfurtu od fi rmy nad rámec ko-
lektivní smlouvy mimoøádný pøíspìvek na 

fi nancování volnoèasových aktivit zamìst-
nancù ve výši 150 tisíc korun.

„Všem našim èlenùm poskytujeme 
v pøípadì potøeby napøíklad bezplatnou 
právní pomoc a zastoupení pøi øešení rùz-
ných pracovnìprávních sporù,“ zdùraznil 
zmocnìnec Krajského sdružení Odbo-
rového svazu KOVO Jihoèeského kraje 
Jan Švec. „Z kolektivního vyjednávání pro-
fi tují všichni zamìstnanci, nejen ti, které si 
zamìstnavatel potøebuje nezbytnì nutnì 
udržet, ale také ostatní, kteøí sice pracují 
dobøe, ale jsou snáze nahraditelní,“ dodal 
Švec.

Reinfurt-ÈR v Prachaticích zamìst-
nává pøibližnì 190 lidí, v drtivé vìt-
šinì ženy. Zhruba 34 procent z nich je 
èleny OS KOVO. Výhody a garance vy-
plývající z platné kolektivní smlouvy 
ovšem využívají všichni zamìstnanci 
bez ohledu na to, zda jsou, èi nejsou 
organizováni v odborech (Z tiskové 
zprávy OS KOVO, Regionální pracovištì 
Èeské Budìjovice)

Kováci v Prachaticích se s vedením 
Reinfurt-ÈR nakonec dohodli

Josef Støedula bìhem porojevu, ve kterém neopomnìl zdùraznit, 
že duší je stále kovákem

Zábìr z tajné volby pøedsedy
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K Vánocùm patøí nejrùznìjší tradice: 
vánoèní stromek, jeslièky, koledy, vánoè-
ní cukroví, a hlavnì vánoèní dárky, které 
nosí Ježíšek. Nìkteré z vánoèních tra-
dic pocházejí již z pøedkøesťanských dob 
a souvisí s oslavou slunovratu, který také 
pøipadá na tyto dny. 
Teorie o slunovratu se 
zakládá na propojení 
názvu svátku s verši 
køesťanského proroka 
Malachiáše, které ob-
sahují proroctví o Me-
siáši, v nìmž „vzejde 
slunce spravedlnosti“.

Køesťané berou celé 
svátky jako druhý 
nejdùležitìjší svátek, 
hned po Velikonocích, 
a Vánoce slaví jakožto 
svátek narození Krista. Už jeden z nej-
starších biblických komentáøù z pøelomu 
2. a 3. století pøipisovaný Hippolytovi ozna-
èuje jako datum Kristova narození „støedu 
25. prosince“.  Prvním dokumentem, který 
dosvìdèuje pøímo slavení Vánoc, je slavný 
Filokalùv Chronograf z roku 354.

V souèasné dobì se pùvodní, nábo-
ženský význam Vánoc vytrácí a Vánoce 
se považují i za jeden z nejvýznamnìjších 
obèanských svátkù. Vìtšina èeských rodin 
si na Vánoce poøídí vánoèní stromeèek, 
který ozdobí sklenìnými koulemi, tøpy-
tivými øetìzy, vloèkami, nebo slamìnými 
a jinými ozdobami. 

Vánoèní stromeèek     
První zmínka o vánoèním stromeèku 

pochází z nìmeckého Freiburgu a je u ní
uveden rok 1419. Místní pekaøi tam mìli 
na stromek zavìsit rùzné cukrovinky, 
které si pak dìti mohly po Novém roce 
setøást a smlsat. 

Katolická církev považovala zpoèát-
ku zdobení stromù za pohanský zvyk. 
V mnohém mìla pravdu. Germánské 
kmeny prý tak kdysi o zimním slunovratu 
uctívaly boha Wotana.  Podobnì i Keltové 
ozdobenými stromky èi vìtvemi uctívali 
boha Slunce.

I u køesťanù mìly vánoèní stromky ochra-
nitelskou funkci. Ozdobené vìtve rozdávali 
i koledníci. Podle tradice a taky podle první 
zmínky se stromek zavìšoval nad štìdrove-
èerní stùl, ovšem špièkou dolù.

Také tradice zdobení stromku, jak ji 
známe dnes, pochází z nìmeckých mìst. 
Zpoèátku nebyl zdoben svícemi. Jedna 

z prvních zpráv o ozdobeném osvìtleném 
stromku v místnosti je v brémské kronice 
z roku 1570. Nejdøíve bychom jej ovšem 
našli v cechovních a øemeslnických do-
mech, do soukromých prostor zaèal pro-
nikat až nìkdy v polovinì 17. století. 

Bylo to také Nìmec-
ko, odkud se vánoèní 
stromeèek v 19. století 
rozšíøil do celého svì-
ta.

V Èesku první vánoè-
ní stromeèek postavil 
pro své pøátele v roce 
1812 øeditel pražské-

ho Stavovského divadla Jan Karel Liebich 
na svém libeòském zámeèku. Nový zvyk 
se však zaèal prosazovat jen pozvolna, 
a to až ve 40. letech 19. století v boha-
tých pražských mìšťanských rodinách. Na 
vánoèních trzích se sice zaèaly prodávat 
z Nìmecka dovezené umìlé stromeèky 
vyøezané z kartonu nebo tenkých prké-
nek, ale nebyl o nì pøíliš veliký zájem. Více 
se ujaly živé stromeèky, smrèky, jedlièky 
nebo májky ozdobené sladkým peèivem, 
perníkem a pøedevším ovocem – jablky 
nebo hruškami, mandlemi èi rozinkami.  
Kolem roku 1860 se na stromeèku v Èe-
chách poprvé rozsvítily lojové svíèky.

Do venkovských stavení pronikaly ozdo-
bené vánoèní stromeèky ještì pomaleji. 
Až do první svìtové války bývala v mnoha 
domácnostech pouze ozdobená smrková 
nebo jedlová vìtev.

V dnešní dobì se na námìstí ve mìs-
tech èasto umísťují velké vánoèní stromy. 

Poprvé byl tento Strom republiky po-
staven na brnìnském námìstí Svobody 
spisovatelem Rudolfem Tìsnohlídkem. 
Pohnula ho k tomu událost, kdy s pøáteli 
nalezli v zimì, v roce 1919, v bílovickém 
lese prochladlé dìvèátko. Tento prožitek 
ho zasáhl natolik, že se o Vánocích v roce 
1924 rozhodl vztyèit na námìstí strom 
a pod ním uspoøádat sbírku na pomoc 
všem opuštìným dìtem.

Kdy stromek odstrojit?
Chcete-li být v souladu s tradicí, je 

nìkolik možností, záleží jen na tom, 
která vám pøijde vhod:

  1. na Nový rok (1. 1.) – 7. den po 
Božím hodu vánoèním, kdy konèí Vá-
noce v užším slova smyslu; 
  2. na Tøi krále (6. 1.) – významovì 
jsou svátkem „Zjevení Pánì“ Vánoce 
dovršeny;

  3. o tzv. novénì po Tøech králích 
(13. 1.) – 7. den po tøíkrálovém svátku; 
  4. na Hromnice (2. 2.) – pøesnì 
40 dní dle církevních tradic trvá celý 
vánoèní okruh coby svátkù Narození 
Pánì.

Na Štìdrý den lidé podle tradice nesmí 
celý den nic jíst, aby vidìli zlaté prasát-
ko. Ke štìdroveèerní veèeøi se u nás vìt-
šinou podává smažený kapr nebo øízek 
s bramborovým salátem. Po veèeøi zazvo-
ní zvoneèek, a pokud jsme byli celý rok 
hodní, pod stromeèkem najdeme dárky 
od Ježíška. 

Vánoèní zvyky, tradice i inspirace
Na dveøe už opìt pomalu klepou nejkrásnìjší rodinné svátky v roce: Vánoce.  
Protože nejen prací živ je èlovìk, pøipravili jsme pro slavnostní vánoèní dobu i tuto pøílohu Kováka.



Dnes je Betlém mìsto na západním 
bøehu Jordánu, nìkolik kilometrù od Je-
ruzaléma. Podle Nového zákona se právì 
v Betlémì narodil Ježíš Kristus, a tak má 
pro køesťany velký význam. Snad právì 
proto také k Vánocùm neodmyslitelnì 
patøí umìlecké ztvárnìní Svaté rodiny 
nesoucí název Betlém – nebo také jes-
lièky, které lze v rùzných podobách vidìt 
vìtšinou v období vánoèních svátkù na 
rùzných místech. Pøedevším pak doma 
spolu s vánoèním stromeèkem. Betlémy 
mohou mít spoustu ztvárnìní, mohou 
být z rùzných materiálù, výjimkou nejsou 
ani pohyblivé betlémy – mechanické èi 
s elektrickým pohonem, pøípadnì pak 
živé betlémy – tvoøené z lidí.

Pro vznik tradice jeslièek – betlému 
– mìla význam událost, která se stala 
v roce 1223. Tehdy pozval italský šlech-
tic Giovanni di Velita Františka z Assisi, 
aby strávil Vánoce na jeho panství. Host 
si prý pøál vidìt, jak právì narozený Ježí-
šek leží v nuzném chlévì na senì v jesliè-
kách, a rozhodl se, že tento výjev zobrazí. 
Vybral si pro nìj jeskyni na vrcholu skal-
natého kopce u vesnièky Greccio, kterou 

upravil jako kapli a uspoøádal 
v ní výjev narození Pánì. Sem 
pozval v noci 24. prosince 
vesnièany z širého okolí. Když 
nastala pùlnoc, rozeznìly se 
všude zvony a kopec se míhal 
mnoha svìtly, jak si pøíchozí sví-
tili na cestu pochodnìmi. Když 
vystoupali k jeskyni, uvidìli jes-
lièky, oslíka a telátko. Pøi nich 
sloužil knìz mši a František èetl 
úryvky z Lukášova evangelia, 
které jediné vypráví podrobnìji 
o Kristovì narození.

Podle tradice byla tato udá-
lost nejen prvním „betlémem“, 
ale byla tu prý poprvé sloužena 
i pùlnoèní mše.

Už støedovìká ztvárnìní na-
rození Krista mìla velmi rea-
listickou podobu. Vývoj této 
tradice pøerušila však reforma-
ce. Po koncilu v Tridentu se témìø zaniklý 
zvyk pokusili oživit jezuité, servité a fran-
tiškáni. Betlémy, které postavili v roce 
1562 jezuité v Praze, jsou považovány 
za první ztvárnìní jeslièek v dneš-

ním smyslu. V dalších letech se stavìní 
betlémù stalo pro církev témìø prestižní 
záležitostí.

Co budeme potøebovat: 1 svíèku, 
aranžovací hmotu, misku, proutìnou 
ošatku, kvìtináè, 10–15 centimetrù dlou-
hé vìtvièky (mùžete napøíklad použít 
jedlové, tisové, buxusové vìtvièky), tav-
nou pistoli nebo vteøinové lepidlo, stuhu 
s drátem, sušené ovoce, malé baòky, šišky 
doplòky k dekoraci podle vlastních pøed-
stav, nùžky, nùž na vìtvièky, vázací drát. 

A jak na to?
Podle tvaru misky nožem vytvarujeme 

z aranžovací hmoty obdélník, nemusí 
být moc velký, tak aby se vešel do mis-
ky a nikde nepøeèníval. Poté jednu stranu 
aranžovací hmoty natøeme tavnou pistolí 
nebo lepidlem a pøilepíme na dno misky. 
Svíèku zapíchneme doprostøed obdélníku 
v misce. 

Vìtvièky vpichujeme od spodní strany 
(základní tvar svícnu by mìl mít oválný 
nebo kulatý) a tvoøíme patra. Než vìtviè-
ku zapíchnete, je vhodné udìlat øez do 
špièky, aby se lépe zapichoval do aranžo-
vací hmoty, a odstraòte alespoò 1 centi-
metr jehlièek. 

Jakmile máte celou vrstvu aranžova-
cí hmoty pokrytou vìtvièkami, základ je 
hotový. Mùžete napøíklad použít jedlové, 
tisové, buxusové vìtvièky. Hodí se i buxus 
nebo tis, protože dlouho vydrží.

Vlastní zdobení
A nyní záleží na vaší fantazii, jak vánoè-

ní svícen nazdobíte. Ze stuhy s drátem si 
vytvoøíme mašli se dvìma rùznì dlouhý-
mi konci (které jsme zastøihli zešikma). 
Stuhu upevníme pomocí vázacího drátu 
do aranžovací hmoty. Celý svícen dozdo-
bíme drobnými baòkami, pøírodními ma-
teriály a dalšími dekoracemi podle svých 
pøedstav.
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Jeslièky z Betléma

Detail svìtoznámého Tøebechovického betléma

Dekorace andìlské zvonìní (také jako 
andìlské zvonky, vánoèní kolotoè nebo 
také vánoèní pyramida) je konstrukce, 
jejíž èást se pohybuje vlivem proudìní 
teplého vzduchu od zapálených svíèek 
pøes listy vrtule upevnìné na høídeli. Po-
hyb konstrukce bývá doprovázen zvukem, 
cinkáním visících pohybujících se kovo-
vých èástí o pevné kovové èásti konstruk-
ce. Mechanismus byl patentován v roce 
1905. U nás byla tato dekorace rozšíøena 
zejména v Krušnohoøí.

Andìlské zvonìní Vyrábíme vánoèní svícen 
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pokraèování na str. 8

Zatímco my se budeme ládovat bram-
borovým salátem a smaženým kaprem, 
vìøte tomu, že ve staroèeské kuchyni 
tomu tak ani zdaleka nebývalo. Vrcholem 
štìdroveèerního hodování byl totiž èerný 
kuba z krup a hub. Zaøaïte ho letos i vy 
na své sváteèní menu a nebudete litovat!

Èerný vánoèní kuba dostal své jméno 
podle zbarvení, které získal od høibù mod-
rákù, které se do nìj obvykle pøidávaly.

Co budeme potøebovat na 4 porce:
 500 g velkých jeèných krup 
 èerstvé houby
 3 cibule
 3 stroužky èesneku
 máslo
 olivový olej
 sùl
 pepø
 kmín

 èerstvá majoránka
  (staroèeský recept velí: použij hojnì 
sádlo)

Postup: V prvé øadì uva-
øíme kroupy. Pøed samotnou 
pøípravou je opláchneme, 
vložíme do hrnce se stude-
nou vodou, osolíme, pøidáme 
kapku olivového oleje a vaøí-
me pod poklicí cca 20 minut 
(jsou al dente), po 30 mi-
nutách varu jsou tak akorát 
a zrno je decentnì køupavé. 
Po 50 minutách už je rozva-
øené (hodí se maximálnì do 
pomazánek a nákypù). 

Po uvaøení necháme asi tak 
5 minut dojít a potom scedí-
me. Vezmeme zapékací mísu nebo jinou 
vhodnou nádobu a vymázneme ji más-
lem (po staroèesku samozøejmì sádlem!).
Do mísy dáme vaøené kroupy, promíchá-

me se lžící olivového oleje (mùžeme je 
i zlehka na pánvi osmahnout) a pøipra-
víme ostatní nutné ingredience. Oèištì-

né houby (nejlepší jsou tvrdé høibovité) 
pokrájené na plátky podusíme na másle 
s pøidáním špetky kmínu. Osolíme, ope-
pøíme a vmícháme do krup. Cibuli nase-

Nejstarší pøímo vánoèní hudba zaznìla 
ve 4. století v Øímì. V 9. a 10. století byly 
vánoèní písnì pøedvádìny v klášterech 
v severní Evropì. Ve 12. století paøížský 
mnich Adam St. Victor zaèal používat 
hudbu z populárních písní a tak již vy-
tváøel hudbu blízkou tradièním vánoèním 
koledám.

Nejstarší záznamy o èeské vánoèní hud-
bì, v takzvaných Mariánských chválách, 
pocházejí z 11. až 12. století. Tyto zázna-
my se nacházejí v rukopisu z knihovny 
Metropolitní kapituly pražské. Èeské vá-
noèní koledy pocházejí z 13. století, kdy 
mìly podobu køesťanských písní. Potulní 
žáci si koledami pøivydìlávali a šíøili je.  
Z 15. století pochází píseò Stala se jest 
vìc divná, Panna syna porodila beze vší 

strasti tìlesné.  V období renesance vzniká 
dílo Jana Campana Vodòanského Panna 

syna porodila. Vánoèním dílùm èeského 
hudebního baroka se vìnuje Adam Václav 

Michna z Otradovic, jenž je mimo mnoha 
dalších i autorem písnì Chtíc aby spal.

Do období baroka spadá i vznik èes-
kých pastorel – skladeb pro sóla a sbor 
s doprovodem nástrojù. V pozdním baro-
ku se vyvíjí i žánr vánoèní mše. Nejzná-
mìjším hudebním ztvárnìním vánoèní 
mše v ÈR je Èeská mše vánoèní Jakuba 
Jana Ryby. 

Podle hlasování v anketì v roce 2014, 
kde hlasovalo pøes 17 000 lidí, vìtši-
na Èechù považuje za nejlepší vánoèní 
hudbu britský popový hit Last Christmas 
z roku 1984 od George Michaela a sku-
piny Wham! (22 procent hlasù). Další 
v poøadí byla píseò Happy Xmas od Joh-
na Lennona.  Nìmci a Rakušané preferují 
píseò Tichá noc (Stille Nacht), která je 
velmi oblíbená i v ÈR. Mnoho Èechù si 
ale neuvìdomuje, že nejde ani o èeskou
píseò, ani o lidovou píseò.

 Souèástí Štìdrého veèera bylo tajem-
né vánoèní kouzlení. Každý se ho trochu 
bál, pøesto se každým rokem znovu a zno-
vu snažil poodhalit tajemství budoucnosti.

 Nejznámìjším èarováním bylo rozkra-
jování jablíèek. Objevila-li se hvìzdièka, 
znamenalo to štìstí, byl-li tam ale køíž, 
znamenalo to smrt nebo vážné onemoc-
nìní. Podobnì se vìštilo z vlašských oøe-
chù, zkažený pøedpovídal neštìstí a smu-
tek, zdravý oøech pak radost a štìstí. 

 Skoøápky oøechù se využily u dalšího 
vìštìní, kdy se do skoøápky pøipevnila 
svíèka a pustila se po vodì, putování sko-
øápky naznaèovalo svým chováním nìco 

málo z budouc-
nosti.

 Na Štìdrý veèer 
nemìl mít nikdo u se-
be žádnou cizí vìc, protože by ho 
v dalším roce èekala smùla a neštìstí.

 Dalším zvykem bylo odlévání rozta-
veného olova do pøipravené nádoby s vo-
dou. Získaný vychladlý odlitek olova se 
zkoumal a zjišťovalo se, èemu se nejvíce 
podobá.

 Svobodné dívky nezapomínaly na há-
zení pantofl em. Postavily se zády ke dve-
øím, do pravé ruky vzaly pantofel nebo ji-
nou obuv a hodily ji za sebe. Míøil-li støevíc 

špièkou ke dveøím, oèekávala se svatba 
a ochod z domu, špièka v opaèném 

smìru znamenala nejménì jeden 
další rok zùstat na ocet.

 Dìvèata také házela hùl na 
hrušku. Na kolikátý pokus se po-

vedlo, že se hùl na stromì zachy-
tila, po tolika letech je èekaly vdavky.

 Známým vìštìním bývalo i klepání 
na kurník. Ozval-li se dìvèeti nejdøíve ko-
hout, znamenalo to, že se dívka vdá do 
roka. Ozvala-li se nejdøíve slepice, dívka 
mìla zùstat svobodná.

 O Vánocích také dìvèata tøásla be-
zem a pøitom øíkávala: „Tøesu, tøesu bez, 
ozvi se mi pes, kde je milý dnes? Na tu 
stranu, kde se ozvalo štìkání, se pak dív-
ka mìla provdat.

K nejslavnìjším interpretùm vánoèní hudby patøí Tomášský 
sbor z nìmeckého Lipska

Vánoèní hudba a koledy

Vánoèní vìštìní

Staroèeský houbový kuba
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káme a necháme ji zezlátnout na másle 
taky. Pøidáme ke kroupám a dobøe promí-
cháme. Okoøeníme solí, pepøem, jemnì 
rozmaèkaným èesnekem a pøidáme plnou 
dlaò èerstvé majoránky (ta je famózní, ale 
pokud ji nemáme, sušená voòavá majo-
ránka nám výsledek taky nepokazí). Tak-

to pøipraveného kubu vložíme do trouby 
a necháme cca 30 minut zapéct.

Potom vyndáme skvìle vonící dobrotu, 
nazdobíme èerstvým pórkem a rozhod-
nì si pochutnáme. Možná i nìkdo, kdo 
má dojem, že kroupy vlastnì vùbec nejí. 
A navíc! Kroupy nejsou jen chutné, 

ale jsou i zdravé! Za realizaci ve vaší ku-
chyni to rozhodnì stojí.

Slavnostnìjší variantu získá vánoèní 
kuba po pøidání uzeného masa a tím, 
že ho ozdobíte plátky slaniny, které jste 
uškvaøili na pánvi. Máslo mùžete nahradit 
sádlem.

Tipy na vánoèní procházky a výlety
I v zimì lze navštívit nìkterý státní 

zámek hrad nebo klášter. Milovníkùm 
památek doporuèujeme adventnì
a vánoènì ladìné prohlídky, výstavy, 
koncerty a další kulturní akce. 

Støedoèeský kraj
Køivoklát – hrad: 29. 11. – 21. 12. 

Ježíškova hradní poštovna na Køivoklátì. 
Už jste napsali Ježíškovi? Jestli ne, nevadí. 
Svá vánoèní pøání mùžete Ježíškovi 
poslat pøímo na hradì Køivoklát. Bìhem 
adventních víkendù a pøes týden na 
vyžádání. 

Karlštejn – hrad: 21. 12. Èeská mše 
vánoèní J. J. Ryby. Tradièní Rybova mše 
vánoèní v Rytíøském sále hradu Karlštejn. 
Rezervace na tel. 311 681 617.

Karlštejn – hrad: 27. 12. Štìpánské 
koledování – vánoèní koncert skupiny 
Chaire. Vánoèní koncert „Štìpánské 
koledování“ v podání vokálnì instru-
mentální skupiny CHAIRE z Pøíbrami pod 
umìleckým vedením pana Josefa Krèka. 
Zvoneèky s sebou.

Královéhradecký kraj
Ratiboøice – zámek: 26. 12. Sva-

toštìpánská koleda v Babièèinì údolí. 
Vánoèní koledování v ten pravý èas 
v podání dìtí i dospìlých z folklorního 
souboru Barunka z Èeské Skalice. 
Zpívány budou známé i novì objevené 
zapomenuté kolední písnì. 

Pardubický kraj
Veselý Kopec – soubor lidových 

staveb Vysoèina: 16. 12. – 4. 1. Betlém 
vánoèní.  Výstava ve všech roubených 
objektech, lidové betlémy, unikátní 
mechanický betlém R. Frinty. 

Litomyšl – zámek: 27. 12. a 28. 12.
Vánoèní prohlídky zámku Litomyšl. 
Zámek v Litomyšli otevøe své vánoènì 

vyzdobené pokoje. Návštìvníci se kromì 
tradièní výzdoby mohou tìšit na povídání 
o oslavách Vánoc v zámeckém prostøedí. 

Plzeòský kraj
Kladruby – klášter: 26. 12. Oživený 

betlém v klášteøe Kladruby. Divadelní 
pøedstavení na nádvoøí kláštera.

Horšovský Týn  –  zámek:   24. – 25. 12.
Betlémské svìtlo v Horšovském Týnì. 
I v letošním roce budou otevøené kostely 
v Horšovì a v Semnìvicích, v nichž se 
bude vydávat betlémské svìtlo a kde 
budete moci vyslechnout mši. 

Švihov – hrad: 27. 12. –  4. 1. 2015. 
Zimní prohlídky hradu Švihova. Pøijïte zjis-
tit, jaká na hradì vládla atmosféra bìhem 
nejkratších dní v roce. Bìhem letošní zimní 
výstavy bude možné výjimeènì navštívit 
také interiéry støedovìkého hradu.

Olomoucký kraj
Velké Losiny – zámek: 6.–21. 12., 

27.–31. 12. Vánoèní výstava hraèek 
aneb Liechtensteinské Vánoce na zámku 
Velké Losiny. Výstava pøedstaví návš-
tìvníkùm hraèky z první poloviny 
20. století i starší. 

Bouzov – hrad: 24. 12. Bouzovské 
nadìlování a prohlídka hradu na Štìdrý 
den. Na Štìdrý den provede bouzovská 
kastelánka Zuzana Šulcová návštìvníky 
vánoènì vyzdobeným hradem. Pøineste 
si dárky, které vám pøipravíme pod hradní 
vánoèní strom, pod nímž najdete i malé 
pøekvapení. Prohlídku si rezervujte na 
tel. èísle +420 775 888 960.

Zlínský kraj 
Vizovice – zámek: 12.–31. 12. Výstava 

Andìl domácí èili Angelus domesticus na 
zámku Vizovice. Výstava andìlù… mých, 
tvých, našich, vašich, jejich. 

Jihoèeský kraj
Nové Hrady – zámek: 20.–21. 12. 

Vánoce u pana správce v Nových Hradech. 
Tradièní adventní nahlédnutí do atmosfé-
ry poèátku 20. století v domácnosti 
správce panství. 

Liberecký kraj 
Grabštejn – hrad: 29. 11. – 21. 12. 

Adventní prohlídky hradu Grabštejn. 

Prohlídky interiéru hradu v netradièním 
zimním období s adventní/vánoèní de-
korací a tematicky zabarveným vy-
právìním. Prohlídky se konají o všech 
adventních víkendech – soboty a nedìle 
od 10:00 do 14:00 hodin. 

Sychrov zámek: 26. 12. Vánoèní 
koncert na Sychrovì. Vánoèní koncert 
Terezy Mátlové a Radka Krejèího za 
klavírního doprovodu Šárky Knížetové. 

Ústecký kraj
Duchcov – zámek: 22. 12. Gentlemen 

Singers – vánoèní koncert na Duchcovì. 
Koncertní vystoupení známého vokálního 
souboru Gentlemen Singers rozezní 
Valdštejnský sál zámku Duchcov ve 
znamení sváteèní atmosféry nastávajících 
vánoèních svátkù. Koncert poøádá 
Kulturní centrum Duchcov. 

Kraj Vysoèina
Lipnice nad Sázavou – hrad: 

23. 12. Vánoèní zpívání na hradì Lipnice. 
Tradièní vánoèní koncert pìveckého 
sboru ZUŠ v Lipnici nad Sázavou. Malé 
horké obèerstvení a betlémky se na vás již 
tìší. Pro velký zájem tentokrát v 1. patøe 
Thurnovského paláce od 17 hodin.

Praha hlavní mìsto
Praha  –  Vánoèní trhy:   29. 11. – 1. 1. 2015.

Staromìstské a Václavské námìstí. Tradice, 
vánoèní atmosféra, dìtská dílnièka, boha-
tý vánoèní program a dobré jídlo. 

Pùlnoèní mše se v Praze konají v øadì 
kostelù. Z nabídky jsme vybrali: Chrám 
sv. Víta – Praha 1, Hradèany, Hrad, III. nádvoøí,
24.00; Panny Marie Královny Andìlù – 
Praha 1, Hradèany, Loretánské námìstí, 
mše od 16.00; Matky Boží pøed Týnem 
– Praha 1, Staré Mìsto, Staromìstské 
námìstí, s Rybovou mší 16.30; Panny 
Marie Vítìzné a sv. Antonína – Praha 1,
Malá Strana, Karmelitská, se zpìvem ko-
led 24.00; Kostel sv. Salvátora – Praha 1,
Køižovnické nám. 2, pùlnoèní s Rybovou 
mší ve 24.00; Kapitulní bazilika sv. Petra 
a Pavla na Vyšehradì – Praha 2, Vyšehrad, 
Štulcova, pùlnoèní mše od 24.00; Klášterní 
kostel Opatství Emauzy – Praha 2, Nové 
Mìsto, Vyšehradská, pùlnoèní mše už
ve 22.00.

Pøílohu pøipravili: akr a m.n.
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Vracím se k tématu, 
které jsem již v základu 
nastínil, a to k „pøe-
vodním cenám“ v rámci
koncernu. Tento èlánek
se týká jejich doku-
mentace, která s touto 
problematikou souvisí.

V návaznosti na doporuèení OECD 
by mìla být vedena i dokumentace 
k pøevodním cenám (tedy kromì 
tzv. Masterfi le a Local fi le) i CbC 
report.

Co je to CbC report? 
Tato zpráva informuje o pøíjmech, 

zaplacených daních a ekonomické 
èinnosti každého èlena skupiny. Report 
je v anglickém jazyku nebo v hlavním 
provozním jazyku skupiny. Novinkou 
dle OECD je, že by se mìly reportovat 
v Local fi le pouze dostateènì významné 
transakce, mìøeno jako % z tržeb/
/nákladù nebo pevnì stanoveným 
objemem transakce.

Komu se podává CbC reporting?
Povinností je reportovat daòovým sprá-

vám ve všech zemích skupiny ve státì 
mateøské spoleènosti. Lhùta pro podání 
reportingu  do 1 roku od konce zdaòova-
cího období skupiny mateøské spoleènos-
ti. Pokud dokumentace podána není, je 
za to spoleènosti vymìøeno pøíslušné pe-
nále.  Nìkteré státy OECD již deklarovaly 
implementaci CbC reportingu do svých 
legislativ, ÈR zatím neimplementovala 
ani samotnou dokumentaci. 

Od 1. 1. 2014 zavedla, jak jsem 
již informoval v pøedchozím èlánku, 
fi nanèní správa k této problematice 
pøílohu k pøiznání k dani z pøíjmu 
a dotazník k transakcím ve skupinì. Chtìl
bych struènì rozebrat danou pøílohu 
k pøiznání k dani z pøíjmù za rok 2014.

Nová povinná pøíloha k pøiznání 
z PO èlení pøílohy výnosy a nákla-
dy/poøizovací ceny z následujících tran-
sakcí: 

 a) Dlouhodobý nehmotný majetek
 b) Dlouhodobý hmotný majetek
 c) Zásoby materiálu, výrobkù a zboží
 d) Služby
 e) Licenèní poplatky
 f) Úroky
 g) Ostatní transakce

Dále pøíloha obsahuje informace 
o výplatì èi pøijetí dividend 
a bezúplatného plnìní a o stavu krát-
kodobých a dlouhodobých pohledávek 

a závazkù se spojenými osobami, vèetnì 
údajù za pøedchozí období. V pøípadì 
daòové ztráty nebo investièní pobídky 
bude nutné vyplnit i za tuzemské 
transakce se spojenými osobami.

Dotazník k transakcím se spojenými 
osobami na rozdíl od pøílohy k pøiznání 
PO je dobrovolný.

 Od 1. 1. 2015 dochází k další 
legislativní zmìnì v této oblasti, 
a to pokud daòový subjekt sníží základ 
danì dle § 23/7 ZDP. Tedy jestliže napø. 
aplikoval pøi prodeji výrobkù spojené 
osobì vyšší cenu než tržní, musí následnì 
provést zvýšení základu danì 
v pøípadì, že neprovedl vypoøádání.  Týká 
se pouze tuzemských spojených transakcí 
se subjekty z nesmluvních zemí.  Stále platí 
výjimka z ceny obvyklé pro úrok nižší, 
než je obvyklý u pùjèek od spoleèníka, ale 
na stranì dlužníka se bude novì jednat 
o majetkový prospìch, který podléhá 
zdanìní, pokud pøesáhne 100 tis. Kè za 
rok od téže osoby. 

Pøíklady z problematických oblastí, 
se kterými se setkáváme v praxi:

a) Firma A prodala zbylé zásoby 
materiálu své mateøské spoleènosti.  
Otázka je, za jakou cenu prodat materiál 
– za pùvodní nákupní, za souèasnou tržní, 
za pùvodní nákupní + pøirážku?

b) Pøevod databáze zákazníkù 
spoleèností B mateøské spoleènosti.

Firma B bude novì pùsobit jako 
komisionáø – tj. navenek vystupuje vùèi 
zákazníkùm svým jménem jako distributor, 
ale vlastnictví takto prodaného zboží 
pøechází pøímo z mateøské spoleènosti 
(jako vlastníka) na kupujícího (zákazníci).

Nedochází k pøevodu ekonomicky 
využitelných znalostí (napø. seznam 
zákazníkù) ze spoleènosti B na mateøskou 
spoleènost, za níž by mìla spoleènost B 
obdržet pøimìøenou úhradu?

c) Spoleènost A používala pøi 
smluvní výrobì metodu nákladù 
a pøirážky (konkrétnì full cost mark-
up) – tj. mìla marži na veškeré provozní 
náklady vèetnì materiálu.

Pøi práci ve mzdì se zachovala metoda 
i procento pøirážky. Protože však 
spoleènost A již nenakupuje materiál 
(ten vlastní od zaèátku mateøská 
spoleènost), tak výsledný zisk se 
výraznì snížil.

Je pokles zisku obhajitelný? Nemìla 
by spoleènost A dostat jednorázovou 
kompenzaci za pøevod ziskového 
potenciálu (tzv. exit charge)?

Cena obvyklá
V Èeské republice existují cenové 

pøedpisy, kterými jsou zákon 
è. 526/1990 Sb., o cenách, a provádìcí 
vyhláška zákon è. 265/1991 Sb., 
o pùsobnosti orgánù ÈR v oblasti cen. 
Oceòování majetku upravuje zákon 
è. 151/1997 Sb. a jeho provádìcí 
vyhláška od 1. 1. 2014 je úèinná 
vyhláška è. 441/2013 Sb. 

Obvyklou cenu mùžeme najít ve 
dvou zákonech:

a) Zákon o cenách 
b) Zákon o oceòování majetku – 

upravuje zpùsoby oceòování vìcí, 
práv a jiných majetkových hodnot 
a služeb pro úèely stanovené zvláštními 
pøedpisy, ustanovení tohoto zákona se 
nepoužijí v pøípadì, kdy zvláštní pøedpis 
stanoví odlišný zpùsob oceòování 
a pøi pøevádìní majetku podle zvláštního 
pøedpisu.

Zpùsob ocenìní majetku a služeb:
Majetek èi služba se oceòují obvyklou 

cenou, pokud tento zákon nestanoví jiný 
zpùsob ocenìní. Jiný zpùsob ocenìní 
stanoví zákon napø. u nemovitostí, pak 
se jedná o oceòování nemovitostí, podle 
zákona o oceòování majetku pro úèely 
uvedené v ustanovení § 1 se nemùže 
použít cena obvyklá, pokud tak zvláštní 
právní pøedpis výslovnì nepožaduje.

Obvyklou cenou se pro úèely 
tohoto zákona rozumí cena, která by 
byla dosažena pøi prodejích stejného, 
popøípadì obdobného majetku nebo 
pøi poskytování stejné nebo obdobné 
služby v obvyklém obchodním styku 
v tuzemsku ke dni ocenìní. 

Dochází k rozdílu v defi nicích podle 
zákona o cenách a podle zákona 
o oceòování majetku:

Podle zákona o oceòování majetku se 
pøi urèení ceny obvyklé postupuje podle 
ustanovení § 2 odst. 1. Nelze cenu 
obvyklou urèit statistickým vyhodnocením 
skuteènì realizovaných prodejù podle 

Dokumentace a zmìny pøevodních cen

Kolektivní vyjednávání | Ing. Jiøí Tomáš, specialista ekonomického poradenství, úsek odborové politiky OS KOVO
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defi nice obvyklé ceny, postupuje se podle 
zmínìného ustanovení a urèí se cena 
zjištìná.

Znalost správné ceny, která se stanovuje, 
je naprosto klíèová pro správné ocenìní 
majetku.

Zde uvádím druhy cen, se kterými 
se lze setkat:

Cena sjednaná (èástka sjednaná pøi 
nákupu a prodeji zboží podle zákona 
o cenách) – podle urèených podmínek 
mohou být souèástí ceny zcela nebo 
zèásti náklady poøízení, zpracování 
a obìhu zboží, zisk pøíslušná daò nebo 
i clo.

Cena obvyklá – vymezuje ji zákon 
o cenách ustanovení § 2 odst. 6 zákona 
è. 526/1990 Sb. a v § 2 odst. 1. zákona 
è. 151/1997 Sb. o oceòování majetku.

Cena mimoøádná – rozumí se cena, 
do jejíž výše se promítly mimoøádné 
okolnosti trhu.

Cena zjištìná – jedná se o cenu, která 
je urèena podle ustanovení § 2 zákona 
o oceòování majetku v souladu s jeho 
ustanovením § 1 a podle jeho provádìcí vy-
hlášky jiným zpùsobem než obvyklá cena.

Cena poøízení – cena, za kterou byl 
majetek poøízen bez nákladù s jeho 
poøízením souvisejících.

Cena poøizovací – nìkdy se používá 
také tzv. cena historická, za kterou bylo 
možno vìc poøídit v dobì jejího poøízení. 

Reprodukèní poøizovací cena – cena, 
za kterou by byl majetek poøízen v dobì, 
kdy se o nìm úètuje.

Tržní cena – skuteènì realizovaná 
èástka pøi prodeji, vìtšinou je to cena 
sjednaná mezi 2 nezávislými subjekty 
na volném trhu uvedená v kupní 
smlouvì, pøípadnì na prodejním dokladu 
o zaplacení.

Pøed dvìma lety, tj. 
v roce 2012, vám bylo 
soudem vymìøeno výživné 
na nezletilou dceru podle 

zákona o rodinì è. 94/1963 Sb. v platném 
znìní a tento zákon byl ke dni 31. prosin-
ce 2013 zrušený zákonem è. 89/2012 Sb.
– nový obèanský zákoník (NOZ).

V NOZu je vyživovací po-
vinnost upravena v ustano-
vení §§ 910– 919.

Pokud máte výši výživné-
ho stanovenou soudem, tak 
v žádném pøípadì nedo-
poruèuji snížit si výživné 
podle svého uvážení, neboť 
rozsudek pøíslušného soudu 
je jedním z exekuèních titu-
lù, a pokud nebudete platit 
výživné v urèené výši, má 
vaše bývalá manželka právo 
podat návrh na exekuci pro 
vymožení zbývající èástky 
nezaplaceného výživného 
a v exekuèním øízení bude 
vaše tvrzení, že máte nižší 
pøíjem a nemùžete platit celou èástku, 
neúèinné, na které exekutor nebude a ani 
nemùže brát zøetel.

V pøípadì, že vlastníte napø. osobní auto-
mobil, má exekutor možnost podle zákona 
è. 120/2001 Sb. provést exekuci k vymo-
žení dlužného výživného pozastavením 
vašeho øidièského oprávnìní, na které lze 
hledìt jako na motivaèní opatøení. 

Bývalá manželka mùže rovnìž podat 
oznámení na policii pro podezøení ze spá-
chání pøeèinu zanedbání povinné výživy,
a to podle § 196 tr. zák., ovšem za pøed-

pokladu, že urèené výživné nebudete pla-
tit vùbec, a to po dobu 4 mìsícù.

Ve vašem pøípadì podáte návrh soudu, 
který rozhodoval o výši výživného v pøed-
chozím jednání, pokud vaše nezletilá dce-
ra nadále bydlí ve  stejném okrese. Pokud 
ne, tak se návrh podává u soudu, který je 
pøíslušný podle místa bydlištì nezletilého 

dítìte, a v návrhu uvedete, k jakým zmì-
nám na vaší stranì došlo od doby, kdy 
byla stanovena poslední výše výživného.

Za zmìnu majetkových pomìrù na stra-
nì rodièe lze považovat napø.:

 zmìnu zdravotního stavu,
 zmìnu nebo ztrátu zamìstnání (v tom-

to pøípadì však soud zjišťuje dùvody, které 
vedly ke zmìnì èi ztrátì zamìstnání),

 vznik další vyživovací povinnosti (na-
rození dalšího dítìte).

Pøi posuzování zmìnìných pomìrù 
je nutné pøihlížet ke všem okolnostem, 

které by mohly odùvodnit zmìnu výživné-
ho. Aby mohl soud pùvodní rozhodnutí 
zmìnit, musí jít o podstatnou zmìnu 
pomìrù, musí být natolik závažná, aby 
bylo možné konstatovat, že pùvodní roz-
hodnutí pøi takto zmìnìných pomìrech 
neobstojí. 

V návrhu soudu na snížení výživného 
vypíšete, k jakým zmìnám na vaší stranì 
došlo, pøiložíte dùkazy, napø. lékaøskou 
zprávu o vašem zdravotním stavu, popø. 
výpovìï z pracovního pomìru (pozor, po-
kud obdržíte odstupné ve výši trojnásob-
ku prùmìrného výdìlku, návrh podat až 
po uplynutí tøí mìsícù), potvrzení o výši 
pøíjmù apod., návrh podepíšete a ve 3 vy-
hotoveních podáte soudu. Výživné, které 
jste však platil v pùvodní výši, tedy spotøe-
bované výživné, se nevrací.

Od roku 2010 mají soudy k dispozici 
doporuèující tabulku, která v závislosti 
na vìku dítìte stanoví, jaký díl pøíjmu po-
vinného rodièe by mìl soud stanovit jako 
výživné:

vìk dítìte: díl z pøíjmu
  pøipadající na výživné:

0–5 let 11–15 %
6–9 let 13–17 %
10–14 let 15–19 %
15–17 let 16–22 %
18 a více let 19–25 %

Jelikož se jedná pouze o doporuèující 
postup, je na rozhodnutí každého soudu, 
zda se touto tabulkou bude øídit èi nikoli. 
V každém pøípadì doporuèuji platit výživ-
né ve stanovené výši, a to až do právní 
moci rozsudku, kterým byla výše výživné-
ho na základì vašeho návrhu snížena. 

Snížení výživného na nezletilé dítì

Pøíštì: Povinnosti úèetní jednotky

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

Pøed dvìma lety mnì bylo soudem vymìøeno výživné na nezletilou dceru, a to v èástce 3 000 Kè. 
Od ledna letošního roku se mnì snížila mzda o 2 000 Kè mìsíènì. Mohu si sám snížit výživné, 
nebo musím žádat soud? S bývalou manželkou není možná žádná dohoda.  B. R., z Prahy
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Jak je to s daní z pøevodu nemovitosti

V pøíspìvku Ing. Marcely Høíbalové „Va-
lorizace dùchodù od 1. ledna 2015“, 
který jsme zveøejnili v Kováku è. 20, si 
bohužel zaøádil tiskaøský šotek. Zamíchal 

trochu èíslovkami a v èlánku se místo 
údaje 1,016 tak objevilo èíslo 1,6.  Celou 
pasáž s nadpisem „Jak si spoèítat valo-
rizovaný dùchod od 1. 1. 2015?“ proto 
nyní uvádíme ještì jednou v opraveném 
správném znìní:

Vezmìte svùj aktuální dùchod a ode-
ètìte od nìj èástku 2340 Kè. Výslednou 
èástku vynásobte èíslem 1,016 a pøipo-
ètìte k ní èástku 2400 Kè. Dostanete tak 
výši dùchodu valorizovaného od lednové 
splátky 2015. (red)

Po 1. 1. 2014 se 
zmìnila daò z pøevodu 
nemovitostí na daò 
z nabyté nemovitosti. 

Nejen že se zmìnilo názvosloví (její výše, 
tj. 4 % ze základu danì, se nezmìnila), 
ale zmìnil se zpùsob stanovení základu 
danì, který po 1. 1. 2014 vychází 
z tzv. nabývací hodnoty. Nabývací 
hodnota se stanoví porovnáním sjednané 
kupní ceny a srovnávací daòové hodnoty. 
Vyšší z nich (tj. buï kupní, nebo daòová) 
je nabývací hodnotou, od které se odvíjí 
základ danì a vypoèítává daò. Nabývací 
hodnota je zjišťována dvojím zpùsobem, 
a to buï prostøednictvím pøíslušného 
fi nanèního úøadu, kdy se vychází z cen 
obdobných nemovitostí v daném místì 

a èase, se zohlednìním druhu, polohy, 
úèelu, stavu, stáøí, vybavení a stavebnì 
technických parametrù nemovitostí. Pro 
poplatníka danì to znamená daleko 
podrobnìjší zpracování daòového 
pøiznání, kteréžto má pøílohy a které je 
nutné peèlivì za tímto úèelem vyplnit. 
Znalecký posudek se již v tomto pøípadì 
nepøedkládá. Finanèní úøad, resp. správce 
danì, na základì výše uvedených údajù 
vymìøí daò tzv. platebním výmìrem 
a daò pøípadnì domìøí, pokud záloha 
na daò byla nižší než stanovený platební 
výmìr. Pokud tedy byla záloha na daò 
nižší, musí ji poplatník doplatit ve lhùtì 
30 dnù od doruèení platebního výmìru. 
Druhým zpùsobem, kterým se postupuje 
pøi stanovení danì, je prostøednictvím 

znaleckého posudku. V tomto pøípadì je 
poplatník povinen k daòovému pøiznání 
doložit znalecký posudek. V daòovém 
pøiznání si poplatník sám vypoète 
tzv. srovnávací daòovou hodnotu 
a porovná ji s cenou sjednanou, tedy 
kupní. Ta hodnota, která je vyšší, je pak 
hodnotou pro základ danì. Pro snížení 
základu danì je možné si pøi tomto 
zpùsobu výpoètu odeèíst náklady, které 
poplatník prokazatelnì zaplatil znalci za 
znalecký posudek. Výsledná, vypoètená 
daò se uhrazuje ve lhùtì pro podání 
daòového pøiznání. Na závìr je potøeba 
ještì dodat, že poplatníkem tak jako 
dosud mùže být prodávající, ale úèastníci 
smlouvy se mohou výslovnì dohodnout, 
že to bude kupující.

Bydlení | JUDr. Iveta Golasová, poradkynì Sdružení nájemníkù ÈR (SON) v Praze

Protože jsem získal práci v Praze a nechci dennì dojíždìt, rozhodl jsem se prodat svùj byt v Pøelouèi. Mùže-
te mi øíct, jak tomu je nyní u danì z pøevodu nemovitostí a co se na ní pøípadnì zmìnilo po 1. lednu 2014?

    Jiøí M., Pøelouè

Valorizace: Jak je to správnì

Probírali Smìrnici OECD pro nadnárodní podniky
V polských Katovi-

cích se konal meziná-
rodní semináø s ná-
zvem „Doporuèení pro 
zodpovìdné podnika-
telské chování v glo-
bálním kontextu a vý-
hledy lepší spolu-

práce“. Pøedmìtem semináøe byla
Smìrnice OECD pro nadnárodní pod-
niky. 

Na semináø byli pozváni zástupci ze 
zemí Visegrádské skupiny. Kromì odborá-
øù-zástupcù nadnárodních podnikù nebo 
odborových svazù se semináøe zúèastni-
li reprezentanti národních kontaktních 
míst OECD (dále jen NKM). Organizátory 
akce byla Polská agentura pro informa-
ce a zahranièní investice, která je sídlem 
polského NKM, spolu s Nadací Friedricha 
Eberta a Odborovým poradním výborem 
pøi OECD (TUAC). Cílem semináøe bylo 
seznámit úèastníky podrobnìji se Smìrni-
cí OECD pro nadnárodní podniky, s úlo-
hou a fungováním Národních kontaktních 

míst, s možnostmi využití Smìrnice a po-
stupem v pøípadì porušení práv zamìst-
nancù a odborù. 

Smìrnice Organizace pro hospodáø-
skou spolupráci a rozvoj (OECD) pro nad-
národní podniky je dokument, který popr-

vé pøijaly vlády na pùdì OECD v r. 1976, 
k poslední aktualizaci Smìrnice došlo 
v r. 2011. Smìrnice je souborem doporu-
èení, která se týkají odpovìdného podni-
katelského chování a která adresují vlády 
nadnárodním spoleènostem, jež pùsobí 

pokraèování na str. 12
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Znakem práce všech skupin byla živá diskuse

v jejich zemích nebo z nich své aktivity øídí. 
Ke Smìrnici se pøipojily všechny èlenské 
zemì OECD plus dalších 12 zemí mimo 
OECD. Dodržování Smìrnice se opírá 
o jedineèný implementaèní mechanismus 
– vlády, které pøijaly Smìrnici, jsou zod-
povìdné za její prosazování a pomáhají 
øešit nastalé problémy pomocí speciálních 
procedur prostøednictvím NKM. 

Smìrnice je souborem doporuèení spo-
leènì adresovaným vládami nadnárodním 
podnikùm. Poskytuje zásady a normy pro 
osvìdèené postupy v souladu s platnými 
právními pøedpisy a mezinárodnì uzná-

vanými standardy. Dodržování smìrnice 
ze strany podnikù je bohužel dobrovolné 
a není právnì vymahatelné. Cílem Smìr-
nice je zajistit, aby fungování nadnárod-
ních podnikù bylo v souladu s vládní po-
litikou. Smìrnice má tak napomáhat ke 
zlepšení prostøedí v oblasti zahranièních 
investic. 

Smìrnice se skládá z nìkolika èástí, 
z nichž pro zamìstnance a jejich zástup-
ce jsou stìžejní èást III. Zpøístupòování 

informací, èást IV. Lidská práva a èást V.
Zamìstnanost a pracovnìprávní vztahy.

Souèástí Smìrnice je i povinnost zøi-
zovat NKM. Jejich úkolem je podpora 
úèinnosti Smìrnice. NKM mají „fungo-
vat v souladu se základním kritériem vi-
ditelnosti, dostupnosti, transparentnosti 
a zodpovìdnosti“. Pøistoupivší zemì mají 
svým NKM poskytnout personální i fi -
nanèní prostøedky tak, aby NKM mohla 
úèinnì plnit své povinnosti. 

V rámci semináøe vystoupili zástup-
ci NKM. Za NKM v ÈR hovoøila Kateøina 
Studecká, která má tuto problematiku 

ve své pracovní náplni. Ve svém vystou-
pení popsala fungování NKM. Struktura 
NKM je dána statutem a je kvadripartitní 
(to znamená, že kromì klasických sociál-
ních partnerù je èlenem i nezisková orga-
nizace Social Watch). Obdobná struktu-
ra je pouze ve Finsku. Za stát jsou èleny 
NKM orgány státní správy (které se zabý-
vají dotèenými oblastmi) a napøíklad také 
zástupce ÈNB. Sekretariát funguje na Mi-
nisterstvu prùmyslu a obchodu. Dále exi-
stuje jednací øád, podle kterého se NKM 

schází dle potøeby, minimálnì však jeden-
krát roènì. Jednání øídí pøedseda sekreta-
riátu. Co se rozhodování týká, optimální 
by bylo pøijímání rozhodnutí konsensuál-
nì. Nicménì v pøípadì hlasování má stát 
3 hlasy a ostatní po jednom hlase. Poté 
zástupkynì ÈR hovoøila o postupu pøi 
podávání upozornìní. Podání musí být 
zasláno elektronicky s ovìøeným elekt-
ronickým podpisem nebo poštou a musí 
splòovat pøedepsané náležitosti. Poté se 
koná úvodní posouzení. NKM mùže vy-
slovit nesouhlas s návrhem prostou vìtši-
nou – o této skuteènosti je vydána zpráva 

vèetnì zdùvodnìní. Pokud je rozhodnuto, 
že se vìcí bude NKM dále zabývat, je na-
vržen další postup. Vždy musí být zpraco-
vána závìreèná zpráva. NKM má také ur-
èité lhùty – 3 mìsíce  od doruèení musí být 
úvodní posouzení. Pokud se NKM podá-
ním dále zabývá, je cílem, aby závìreèná 
zpráva byla vydána do 12 mìsícù od za-
hájení øízení. Faktem je, že od roku 2011 
nebyla projednávána žádná stížnost.

V prùbìhu semináøe seznámili také zá-
stupci NKM úèastníky se SWOT analýzou 
jednotlivých kontaktních míst. Za silnou 
stránku považovali všichni referující pøe-
devším kvalitní personál. Za slabou strán-
ku byla oznaèena skuteènost, že dosud 
bylo pomocí této procedury øešeno velmi 
málo pøípadù, takže je málo zkušeností. 
Jako velká pøíležitost se jeví propagace 
s cílem zvýšení povìdomosti o smìrnici 
a z ní vyplývajících možnostech øešení 
sporù mezi zamìstnavateli a zamìstnanci 
nebo jejich zástupci. Za hrozby jsou po-
važovány omezené zdroje fi nancování 
a také konfl ikt mezi sociální zodpovìd-
ností a byznysem. 

Pøipravila: Alena Paukrtová, 
úsek odborové politiky OS KOVO

dokonèení ze str. 11
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Zástupci národních koordinaèních míst OECD
na semináøi hovoøili o fungování tìchto institucí



Zákon è. 424/2003 
Sb., kterým se mìní zá-
kon è.582/1991 Sb., 
o organizaci a provádìní 

sociálního zabezpeèení, ve znìní pozdìj-
ších pøedpisù, a nìkteré další zákony za-
vedl od 1. 1. 2005 povinnost pro Èeskou 
správu sociálního zabezpeèení (ÈSSZ) ob-
saženou v novì vloženém § 40a zákona 
è. 582/1991 Sb. Znìní tohoto paragrafu 
bylo pozdìji upøesnìno a v souèasné po-
dobì je jeho znìní následující: 

§ 40a
Informativní osobní list dùchodového 

pojištìní

 (1) Orgány sociálního zabezpeèení 
zasílají obèanùm na základì jejich pí-
semné žádosti informativní osobní list 
dùchodového pojištìní (dále jen „infor-
mativní list“). Obèan má právo na zaslání 
informativního listu jednou za kalendáø-
ní 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 zabezpeèe-
ní. Informativní list zašle orgán sociálního 
zabezpeèení obèanovi do 90 dnù ode dne 
doruèení jeho žádosti.

 
 (2) Orgán sociálního zabezpeèení na 

základì žádosti obèana vyhotoví nový 
informativní list, prokáže-li obèan dobu 
úèasti na dùchodovém pojištìní podle zá-
kona o dùchodovém pojištìní nebo dobu 
zamìstnání pøed 1. lednem 1996 anebo 
dobu studia pøed 1. lednem 1996 a vy-
mìøovací základy nebo vylouèené doby 
v období po roce 1985. Orgán sociálního 
zabezpeèení zašle obèanu do 90 dnù ode 

dne doru-
èení žádosti 
podle vìty 
první nový 
informativní 
list se zo-
h lednìním 
údajù proká-
zaných pod-
le vìty první. 
Vìtu první 
a druhou 
nelze použít 
pro období 
kalendáøního 
roku, v nìmž 
byl informa-
tivní list vyho-
toven, a bez-
p r o s t ø e d n ì 
pøedcházející-
ho kalendáø-
ního roku.

 
 (3) Jestliže 

orgán sociál-
ního zabez-
peèení nepo-
važuje doby 
a další údaje 
podle odstav-
ce 2 vìty první 

za dostateènì prokázané, nový informa-
tivní list nevyhotoví a do 90 dnù ode dne 
doruèení žádosti podle odstavce 2 vìty 
první zašle obèanu písemné sdìlení se 
zdùvodnìním, že doby a další údaje ne-
jsou dostateènì prokázány a že o tìchto 
dobách a dalších údajích bude rozhodnu-
to v øízení o pøiznání dávky dùchodového 
pojištìní; souèasnì obèanu vrátí jím pøed-
ložené doklady, a to do vlastních rukou.

Obèané tedy mohou požádat Èeskou 
správu sociálního zabezpeèení (Odbor 
správy údajové základny) o výpis dob 
pojištìní z evidence ÈSSZ, konkrétnì 
o zaslání informativního osobního listu 
dùchodového pojištìní (IOLDP). 

Tento informativní list obsahuje pøe-
hled dob dùchodového pojištìní, pøípad-
nì náhradních dob pojištìní, uložených 
v evidenci ÈSSZ, a za dobu od roku 1986 
obsahuje i pøehled vymìøovacích základù 
a vylouèených dob. IOLDP dále obsahuje 
i celkový poèet neevidovaných dob, 
které ve výpisu chybí. 

Obèané zasílají žádost o IOLDP písemnì 
na adresu ÈSSZ, Odbor správy údajové 
základny, Køížová 25, 225 08 Praha 5. 
Není nutno zasílat žádost doporuèenì.

Obèan má právo na zaslání infor-
mativního listu jednou za kalendáøní 
rok. Žádost musí obsahovat rodné èíslo 
žadatele, jméno, pøíjmení, rodné pøíjme-
ní, vlastnoruèní podpis a adresu. Obèan 
zde uvádí adresu trvalého bydlištì, pøí-
padnì jinou adresu, na kterou si pøeje 
informativní osobní list dùchodového 
pojištìní zaslat. Informativní list zašle 
Èeská správa sociálního zabezpeèení 
obèanovi nejdéle do 90 dnù ode dne 
doruèení jeho žádosti, dle našich zku-
šeností zasílá ÈSSZ informativní listy 
podstatnì døíve. 

ÈSSZ vyhotoví nový informativní 
osobní list dùchodového pojištìní do 
90 dnù ode dne doruèení žádosti, proká-
že-li obèan dodateènì doby pojištì-
ní, doby péèe o dítì do ètyø let vìku, 
doby péèe o osobu závislou na péèi 
jiné osoby a doby pobírání plného 
invalidního dùchodu. Tato povinnost 
neplatí, pøedloží-li pojištìnec doklady na 
dobu spadající do období kalendáøního 
roku vyhotovení informativního listu nebo 
kalendáøního roku pøedcházejícího.  

Nejsou-li tyto doklady dostateènì 
prùkazné, nový informativní list se ne-
vyhotoví, pøedložené doklady se vrátí 
žadateli spolu s vysvìtlující informací, 
a to do vlastních rukou. Lhùta 90 dnù pla-
tí i zde.

Chybìjící dobu pojištìní Èeská správa 
sociálního zabezpeèení pro informativní 
osobní list dùchodového pojištìní sama 
nedošetøuje. Bližší informace o zpùso-
bu prokazování chybìjících dob pojištìní 
(zamìstnání) a o podmínkách nároku na 
dùchod podává OSSZ/PSSZ/MSSZ.

Kde získám údaje pro dùchod?
Sociální zabezpeèení | Ing. Marcela Høíbalová, úsek odborové politiky OS KOVO

Za tøi roky bych mìl jít do starobního dùchodu. Slyšel jsem, že je možnost požádat o pøehled pojištìných 
dob a doby si zkontrolovat. Protože jsem nìkolikrát mìnil zamìstnání, rád bych této možnosti využil. 
U které instituce mohu žádost uplatnit a mohu si o pøehled požádat opakovanì? Lubomír K., Liberec
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Èeská správa sociálního zabezpeèení
Odbor správy údajové základny
Køížová 25
225 08 Praha 5

Vìc
Žádost o Informativní osobní list dùchodového pojištìní 

Žádám o zaslání Informativního osobního listu dùchodového 
pojištìní na níže uvedenou adresu.

Dìkuji.

Pøíjmení a jméno:
Rodné èíslo: 
Adresa  vè. PSÈ:

Datum:



Je velmi mnoho ne-
jasností a dotazù, kte-
ré se vztahují k život-
nímu pøipojištìní po 
1. 1. 2015. Zákonem 
è. 267/2014 Sb., kte-
rý mimo jiné novelizuje 
zákon è. 586/1992 Sb. 

o daních z pøíjmù, dochází ke zmìnì pod-
mínek u soukromého životního pojištìní.

Toto pojištìní bylo v minulosti èasto 
zneužíváno tím, že jeho prostøednictvím 
byla vyplácena èást mzdových prostøedkù. 
Pøed tímto postupem mnohokrát odbory 
varovaly.

S úèinností od 1. 1. 2015 bude nutné, 
aby se poplatník (klient pojišťovny) rozho-
dl, zda si bude nadále fi nanèní prostøed-
ky vybírat, nebo bude uplatòovat daòové 
výhody. Toto rozhodnutí se bude týkat 
jak novì uzavøených smluv, tak smluv 
uzavøených v minulosti. Rozhodnout se 
podle zákona musí do 31. bøezna 2015. 
Pojišťovny však již dnes své klienty oslovují 
a mnohdy je pøesvìdèují, aby zrušili staré 
smlouvy a uzavøeli nové. Na tuto skuteè-
nost jsme v Kováku upozoròovali již v záøí 
tohoto roku. Co uvádí zákon:

Znìní § 15 odst. 6 zákona 
è. 586/1992 Sb. o daních z pøíjmù po 
1. 1. 2015:

Od základu danì za zdaòovací období 
lze odeèíst poplatníkem zaplacené pojist-
né ve zdaòovacím období na jeho sou-
kromé životní pojištìní podle pojistné 
smlouvy uzavøené mezi poplatníkem jako 
pojistníkem a pojištìným v jedné osobì 
a pojišťovnou, která je oprávnìna k provo-
zování pojišťovací èinnosti na území Èeské 
republiky podle zvláštního právního pøed-
pisu, nebo jinou pojišťovnou usazenou na 
území èlenského státu Evropské unie nebo 
státu tvoøícího Evropský hospodáøský pro-
stor za pøedpokladu, že výplata pojistné-
ho plnìní (dùchodu nebo jednorázového 
plnìní) je v pojistné smlouvì sjedná-
na až po 60 kalendáøních mìsících od 
uzavøení smlouvy a souèasnì nejdøí-
ve v kalendáøním roce, v jehož prù-
bìhu dosáhne poplatník vìku 60 let,
a že podle podmínek pojistné smlou-
vy není umožnìna výplata jiného pøí-
jmu, který není pojistným plnìním 
a nezakládá zánik pojistné smlouvy, 
a u pojistné smlouvy s pevnì sjed-
nanou pojistnou èástkou pro pøípad 
dožití navíc za pøedpokladu, že po-
jistná smlouva s pevnì sjednanou 
pojistnou èástkou pro pøípad doži-
tí s pojistnou dobou od 5 do 15  let 

vèetnì má sjednanou pojistnou 
èástku alespoò na 40 000 Kè a po-
jistná smlouva s pevnì sjednanou 
pojistnou èástkou pro pøípad dožití 
s pojistnou dobou nad 15 let má sjed-
nanou pojistnou èástku alespoò na 
70 000 Kè. U dùchodového pojištìní se 
za sjednanou pojistnou èástku považuje 
odpovídající jednorázové plnìní pøi do-
žití. V pøípadì jednorázového pojistného 
se zaplacené pojistné pomìrnì rozpoèítá 
na zdaòovací období podle délky trvání 
pojištìní s pøesností na dny. Maximální 
èástka, kterou lze odeèíst za zdaòova-
cí období, èiní v úhrnu 12 000 Kè, a to 
i v pøípadì, že poplatník má uzavøeno 
více smluv s více pojišťovnami. Dojde-li
 

pøed skonèením doby 60 kalendáøních 
mìsícù od uzavøení smlouvy nebo pøed ro-
kem, ve kterém pojištìný dosáhne 60 let, 
k výplatì pojistného plnìní ze soukro-
mého životního pojištìní, jiného pøíjmu, 
který není pojistným plnìním a nezakládá 
zánik pojistné smlouvy, nebo k pøedèasné-
mu ukonèení pojistné smlouvy, nárok na 
nezdanitelnou èást základu danì zaniká
a pøíjmem podle § 10 ve zdaòovacím 
období, ve kterém k této skuteènosti 
došlo, jsou èástky, o které byl poplatní-
kovi v uplynulých 10 letech z dùvodu 
zaplaceného pojistného základ danì 
snížen; toto se neuplatní v pøípadì pl-
nìní, kdy došlo ke vzniku nároku na 
starobní dùchod nebo invalidní dùchod 
pro invaliditu tøetího stupnì nebo v pøí-
padì, stane-li se pojištìný invalidním ve 
tøetím stupni podle zákona o dùcho-
dovém pojištìní nebo v pøípadì smrti 
a s výjimkou pojistných smluv, u nichž 
nebude vyplaceno pojistné plnìní nebo 
odkupné a zároveò rezerva, kapitálová 
hodnota nebo odkupné bude pøímo pøe-
vedeno na jinou smlouvu soukromého 

životního pojištìní splòující podmínky 
pro uplatnìní nezdanitelné èásti základu 
danì.

Co to po 1. lednu 2015 bude 
znamenat v praxi:

 1) Zamìstnavatel bude moci i nadále 
svým zamìstnancùm pøispívat na soukro-
mé životní pojištìní. Na stranì zamìstna-
vatele se bude jednat o daòovì uznatelný 
výdaj a zamìstnanec nebude z tohoto 
pøíspìvku platit danì a ani sociální a zdra-
votní pojištìní.

Toto bude platit ale pouze v pøípadì, 
že smlouva pojištìnce (zamìstnance) 
bude splòovat veškeré zákonem stano-
vené podmínky. Zamìstnavatel si bude 
muset tuto skuteènost kontrolovat. Na 
stranì zamìstnance je v úhrnu osvobo-
zena èástka až do 30 000 Kè v souladu 
s ustanovením § 6 odst. 9 písm. p zákona 
è. 586/1992 Sb. o daních z pøíjmù.

Vedle tohoto si mùže zamìstnanec sám 
pøispívat na soukromé životní pojištìní 
a zde v souladu s výše citovaným ustano-
vením § 15 lze odeèíst maximálnì èástku 
12 000 Kè.

 2) Pøedèasné ukonèení smlouvy nebo 
výbìr fi nanèních prostøedkù z pojistné 
smlouvy je tzv. odkupné. Tím dojde k po-
rušení podmínek pro daòové zvýhodnìní 
a pojištìnec – klient bude povinen doda-
nit veškeré èástky zpìtnì za 10 let, tzn. 
zahrnutí do daòového pøiznání za rok, 
kdy byly porušeny dané podmínky.

 3) Pojištìnec (klient pojišťovny), 
který chce ve smlouvì pokraèovat i za 
zpøísnìných podmínek, nemusí starou 
smlouvu rušit. Bylo by to pro nìj nevýhod-
né. Odkupné je vždy nižší než skuteèná za-
placená hodnota pojištìní, a navíc u nové 
smlouvy by opìt musel uhradit veškeré po-
platky. Smlouvy lze upravit dodatkem.

 4) Pokud by zamìstnavatel nadále 
pøispíval na formu pojištìní, kdy dochá-
zelo k mimoøádným nebo pravidelným 
výbìrùm tzv. „prùtokové pojištìní“ – vý-
plata èásti mzdy pøes toto pojištìní bude 
muset novì po 1. 1. 2015 vždy odvést 
zdravotní a sociální pojistné.

 5) Vedle soukromého životního po-
jištìní mají mnohdy klienti uzavøeno in-
vestièní životní pojištìní. Toto investièní 
pojištìní nesplòuje ve vìtšinì pøípadù 
podmínky zákona po 1. 1. 2015, neboť 
lze u nìj snadno realizovat tzv. èásteèný 
odkup. Kdo tedy bude chtít u investièního 
pojištìní uplatòovat daòové slevy, bude se 
muset s pojišťovnou dohodnout na zmì-
nì smlouvy.

Životní pøipojištìní po 1. lednu 2015
Daòové okénko | Jindra Plesníková, specialistka na danì, úsek odborové politiky OS KOVO
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Jedním z významných institutů evropského
pracovního práva je Evropská rada zaměstnanců,
jejímž smyslem je zdokonalit právo na informování
zaměstnanců v podnicích působících na evropské
úrovni. Přední evropské firmy a klíčoví hráči
ekonomik napříč Evropskou unií v rámci svých
podniků Evropské rady zaměstnanců zakládají.
Od listopadu mezi ně patří i česká pobočka
nadnárodní skupiny Chèque Déjeuner, přestože,
co do počtu zaměstnanců, nepatří mezi
společnosti, které by tuto evropskou instituci
museli zavádět ze zákona.

Zřídit evropskou radu zaměstnanců musí firmy, které působí
nejméně ve dvou členských státech EU a v unii zaměstnávají
alespoň 1000 pracovníků. Evropské rady zaměstnanců tak
fungují již například v koncernu Volkswagen nebo
elektrárenském gigantu ČEZ. Zřízení Evropské rady
zaměstnanců v rámci Chèque Déjeuner je výsledkem
několikaměsíčního dialogu a vyjednávání mezi vedením
skupiny Chèque Déjeuner, zástupci zaměstnanců a odborů.
Samotná smlouva pak bude podepsána také ze strany
evropských odborových organizací UNI Europa a EFFAT,
které zastupují oblast činnosti Skupiny Chèque Déjeuner.

Evropská rada zaměstnanců sdružuje pobočky skupiny
Chèque Déjeuner nacházející se na evropském území
a mající více než 50 zaměstnanců. V dnešní době se jedná
o Francii, Itálii, Španělsko, Rumunsko, Slovensko a Českou

republiku. Kromě toho si pobočky i v těch zemích, které mají
méně než 50 zaměstnanců, mohou zvolit svého zástupce.
A jak funguje v praxi?

Důležitý nástroj zaměstnanců pro komunikaci
se zaměstnavatelem i v rámci Evropy

Evropské rady zaměstnanců jsou především orgány určené
pro informování a projednání záležitostí se zástupci
zaměstnanců na nadnárodní úrovni. Jejich úkolem v žádném
případě není klasické kolektivní vyjednávání, tak jak je známe
například v ČR. Evropské rady zaměstnanců jsou významnou
platformou, v rámci které mohou zástupci zaměstnanců
získat řadu užitečných informací, důležitých jak z hlediska
národního kolektivního vyjednávání, tak z hlediska řádného
zastupování zájmů zaměstnanců. Představují především
nástroj pro různé modely řízení inovací a změn, který se
zakládá na sociálním dialogu a vyjednávání.

Kvalitnější tok informací i zapojení zaměstnanců
do strategických inovačních projektů

Jedním z cílů Evropské rady zaměstnanců v rámci skupiny
Chèque Déjeuner je zajistit lepší tok informací mezi
skupinou, jejími pobočkami a zaměstnanci. Stejně tak chce
skupina Chèque Déjeuner podporovat zapojení všech
zaměstnanců do strategických projektů. K dnešnímu dni bylo
podepsáno v podnicích působících v rámci Evropské unie
více než 1000 smluv o zřízení této Rady, ale tato smlouva je
první, která byla podepsána společností v Evropě záměrně
a z podnětu vedení. Jedná se zde o silný signál podporující
rozvoj sociální a solidární ekonomiky v rámci Chèque
Déjeuner a i signál dalším firmám v České republice.

Zajímá vás:
Evropská rada
zaměstnanců
pro sociální dialog

http://www.seky.cz/cz/
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Správné znìní tajenky z èísla 19: Vánoèní dárek najdete také ve svém novinovém stánku. Správnì luštil a štìstí pøi losování mìl 
Jan Cieslar z Vedrynì. Blahopøejeme! Dostane výhru od vydavatelství Enigma, které pøipravuje naši køížovku. Je také vydavatelem 
èasopisu Køížovky pro každého (další èíslo vychází 23. prosince). Na tajenku z tohoto èísla èekáme do 29. prosince na doruèovací 
adrese redakce nebo na e-mailu: novakova.miloslava@cmkos.cz.


