
pokraèování na str. 4

ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO | DATUM VYDÁNÍ: 26. ledna 2015 | CENA: 6 KÈ

2

Slavnostní podpis kolektivní smlouvy 
vyššího stupnì na roky 2015 a 2016 
a stisk ruky byly hlavními momenty setká-
ní nejvyšších pøedstavitelù Èeskomorav-
ské elektrotechnické asociace (ElA) a OS 
KOVO v sídle svazu 15. ledna v Praze. 

Za zamìstnavatele podepisovali zá-
stupci prùmyslového odvìtví, které vedle 
automobilového prùmyslu a dopravy patøí 
k tìm nejsilnìjším u nás. Èeskomoravská 

elektrotechnická asociace sdružuje 
56 èlenù, v jejichž podnicích v souèasné 
dobì pracuje kolem 15 000 zamìstnancù. 
S roèním obratem 60 miliard korun èlenové 
asociace pøedstavují silnou podnikatelskou 
lobby, která reprezentuje zhruba 12,5 % 
tržeb v elektrotechnickém prùmyslu 
v Èeské republice. Èeský elektronický 
a elektrotechnický prùmysl je poètem svých 
oborù velmi rozmanitý. Zatímco døíve šlo 

hlavnì o produkty z oblasti silnoproudé 
elektrotechniky, nyní se stále zvyšuje podíl 
výrobkù z dalších oblastí elektrotechniky 
a elektroniky. Významnou roli hrají dodávky 
pro energetiku, automobilový prùmysl, 
tìžké strojírenství i pro další zpracovatelská 
odvìtví. 

Èeskomoravská elektrotechnická aso-
ciace podle zákona è. 2/1991 Sb. 
vyjednává a uzavírá 

V jihlavské spoleènosti Bosch Diesel se 
kovákùm podaøilo dohodnout v rámci 
kolektivního vyjednávání zcela výjimeè-
ný sociální program, 
jaký v èeských fi rmách 
zatím nemá obdobu.

Pracovníci pøed dù-
chodem mohou po-
bírat plnou mzdu, 
i když budou praco-
vat na polovièní úva-
zek. Program fungu-
je od poèátku tohoto 

roku. Vstoupit do nìj mohou lidé tøi roky 
pøedtím, než jim vznikne nárok na starob-
ní dùchod. Týká se výrobních zamìstnancù 

i pracovníkù nepøímých 
výrobních úsekù. V roce 
2015 by mohlo jít zhruba 
o 70 lidí, bìhem násle-
dujících let se však mùže 
dotýkat již stovek zamìst-
nancù, protože prùmìrný 
vìk ve fi rmì stoupá.

Èlenù ZO OS KOVO je v Bosch Diesel 
Jihlava zhruba 1 300, zamìstnancù kolem 
4 000. Existují zde dvì základní odboro-
vé organizace svazu KOVO. Pøedsedou 
II. podnikové organizace OS KOVO je Ro-
man Bence (38). Na jednáních se výraz-
nou mìrou podílel. Pøedsedou základní 
organizace je již deset let, v roce 2014 byl 
zvolen èlenem pøedsednictva svazu KOVO, 
který také zastupuje v Èeskomoravské 
konfederaci odborových svazù. 

„Jak dlouho trvalo vyjednávání 
o sociálním programu a kde jste vzali
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Pomoc zamìstnancùm pøed dùchodem 
Kováci v Bosch Diesel Jihlava vyjednali mimoøádný sociální program

4 Agenturní práce
Jde o dùstojné podmínky pro 

všechny 8 Danì
Jak je to se slevou na

 dítì ve školce

Podpisy pro sociální smír

6 Získávání èlenù
Jak dopadl výzkum

na toto téma

Pøedseda OS KOVO Jaroslav Souèek pøi podpisu kolektivní smlouvy
vyššího stupnì na roky 2015 a 2016 s prezidentem Èeskomoravské 
elektrotechnické asociace Jiøím Holoubkem (vpravo) Podepsáno!

ÈMKOS a její cíle 
v roce 2015. Rozhovor 
s pøedsedou konfederace 
o úspìších i problémech 
ètìte na str. 

5Byla uzavøena nová KSVS mezi OS KOVO a ElA

Renata Martinù. Zkušená 
pracovnice výrobní linky 
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za èlenské organizace, které k tomu dají 
souhlas, s Odborovým svazem KOVO 
kolektivní smlouvu vyššího typu. O té 
nové se zaèalo jednat loni poèátkem 
srpna. Probìhla dvì hlavní kola jednání. 
Nešlo pøitom jen o dialog samotných 
sociálních partnerù, o obsahu smlouvy 
se jednalo i uvnitø asociace, vyjadøovala 
se k ní i listopadová valná hromada ElA. 
Je to logické, protože i èlenové 
asociace mají rùzné postoje, které 
bylo tøeba sjednotit. K podpisu byla 
smlouva pøipravena koncem prosince. 
K symbolickému aktu pak došlo 15. ledna 
v kanceláøi pøedsedy OS KOVO. Krátce 
nato nám prezident asociace Ing. Jiøí 
Holoubek na otázku, v èem vidí hlavní 
význam právì podepsané smlouvy, 
odpovìdìl: „Nejdùležitìjší je zajištìní 
sociálního smíru. Pro èleny naší asociace 

je vyšší kolektivní smlouva vlastnì i jedním 
z dùvodù, proè do ní vstoupili. Chtìjí být 
kryti vùèi svým zamìstnancùm a chtìjí mít 
v poøádku i tu èást své èinnosti ve vztahu 
k odborùm. Je to pro nì velmi dùležité 
a hlavnì kvùli nim to tedy dìláme. 
Na druhé stranì je to i urèitý ukazatel 
pro ty naše èleny, kteøí v podnicích 
odborové organizace nemají. Je to pro 
nì jakési vodítko, jakým zpùsobem
se elektrotechnický prùmysl v tomto 
smìru vyvíjí.“

V ÈR kolektivní smlouvy vyššího stupnì 
stále ještì nejsou tak samozøejmé jako 
tøeba v Nìmecku nebo Rakousku. ElA byla 
mezi prvními zamìstnavatelskými svazy 
u nás, které rozpoznaly jejich význam. 
Na otázku, jak vnímá tuto skuteènost, 
øeditel asociace Ing. Jan Prokš, Ph.D., 
Kováku odpovìdìl: „Nevíme pøesnì, jak 

je tomu v Rakousku a Nìmecku, byť to 
tušíme. My kolektivní smlouvy bereme 
jako dùkaz toho, že mezi zamìstnavateli 
a zamìstnanci existuje normální dialog. 
Každý má své oprávnìné požadavky, 
jedná se o nich a kolektivní smlouva 
je jejich jakýmsi prùnikem zájmù obou 
stran. Tak, jak se dobrý zamìstnavatel 
stará o své zamìstnance, tak má dobrý 
zamìstnanec radost ze své práce a snaží 
se pomoci svému zamìstnavateli. Bereme 
to tedy jako jakési potvrzení té spolupráce 
a dobré komunikace, která zde existuje.
A uzavøení vyšší kolektivní smlouvy 
vnímáme jako potvrzení dobrého stavu, 
který ve fi rmách panuje. Je to ku prospìchu 
nás všech. A pokud jde o naše jednání s OS 
KOVO, chtìl bych vyzdvihnout zejména 
korektnost, se kterou k nim pøistupuje.“

(fav), foto: es

Metalurgové jednali

Ve ètvrtek 15. ledna se v Praze uskuteènilo jednání Rady metalurgické sekce OS KOVO 
a o den pozdìji její valná hromada. Obì grémia se zabývala hodnocením práce v loòském 
roce a plány na rok letošní, vèetnì pøipomínek k plnìní existující kolektivní smlouvy vyššího 
stupnì na roky 2014–2015. Kromì jiného byla dohodnuta koordinace PKS a KSVS formou 
následujících nepodkroèitelných minim:

  a) ve mzdovém vývoji 1% nárùst prù-
mìrných reálných mezd

 b) délka pracovní doby 37,5 hod. týdnì
 c) 5 týdnù dovolené
  d) v rámci materiálního zabezpeèení
ZO OS KOVO požadovat pøístup k in-
ternetu a e-mailu

  e) èást BOZP konkretizovat vzhledem 
ke specifi kaci odvìtví metalurgie (napø. 
ochranné pracovní prostøedky) s tím, 
že ZO – èlenové sekce budou zasílat 
pøíslušná usnesení pøedsedovi sekce.

Úèastníci valné hromady vyslechli aktuální informace k vnitrosvazovým záležitostem a vývoji 
v ÈR, se kterým je seznámil pøedseda OS KOVO Jaroslav Souèek. V dalším jednání mj. 
kolegynì Dana Sakaøová informovala o stavu a souèasných problémech oceláøského 
prùmyslu v Evropì. Hostem valné hromady sekce byl prezident Svazu sléváren ÈR Ing. Zdenìk 
Vladár (na snímku první vlevo nahoøe), který pøítomné seznámil s názorem zamìstnavatelù na 
souèasnou situaci a možný vývoj metalurgického odvìtví u nás. (foto: fav)

 Støípky ze zasedání Pøedsednictva OS KOVO 

Pøedsednictvo OS KOVO jednalo dne 20. 1. 2015 v Praze. Schválilo 
mimo jiné:

 Návrh na svolání 5. zasedání Rady Odborového svazu KOVO ve 
dnech 11.–12. bøezna 2015 v Kulturním centru ALDIS v Hradci Králové. 
(Zde by mìla probìhnout dovolba tøetího místopøedsedy OS KOVO.) 

 Rozpis poètu zástupcù OS KOVO ve Snìmu ÈMKOS pro rok 2015 
za jednotlivá KS OS KOVO. 

 Èlenové pøedsednictva informovali o aktuálním dìní v jednotlivých 
KS OS KOVO. Byla podána také informace o vývoji v èeskobudìjovické 
slévárnì, patøící spoleènosti SCB Foundry, kde byly pøed koncem 
loòského roku kvùli omezení výroby odstaveny pece. Situace se tý-
kala zhruba 160 slévaèù. Zástupci Odborového svazu KOVO jednali 
16. ledna 2015 s vedením podniku. To odboráøùm slíbilo, že výroba 
bude brzy znovu zahájena a k masovému propouštìní nedojde. 
(O odstavení pecí jsme informovali v Kováku è. 1/2015. Detailní údaje 
o vývoji situace naleznete na internetu OS KOVO, v Aktualitách zde: 
http://www.oskovo.cz/aktuality.)

Pøedseda OS KOVO Jaroslav Souèek navštívil 
v rámci pravidelných pracovních porad s ve-
doucími regionálních pracovišť 14. ledna Brno. 
Své pracovní návštìvy využil také k tomu, aby ofi -
ciálnì podìkoval za dlouholetou obìtavou práci 
hospodáøce brnìnského regionálního pracovištì 
kolegyni Evì Hložkové, která odchází na zaslou-
žený odpoèinek.

Nìmeètí kováci posilují

Nìmecké odbory IG Metall zaznamenaly na konci roku 2014 už po-
ètvrté za sebou meziroèní nárùst èlenské základny. Oznámil to v pondìlí 
19. ledna ve Frankfurtu nad Mohanem pøedseda IG Metall Detlef Wet-
zel. Oproti roku 2013 byl pøitom nárùst vyšší o 3 400 lidí. Od zaèátku 
roku 2014 øady nìmeckých kovákù loni celkovì posílilo více než 110 000 
nových èlenù. Èlenská základna IG Metall tak na konci roku 2014 èítala 
2,27 milionu èlenù. „Tento výsledek potvrzuje, že navzdory rostoucí in-
dividualizaci pracovního svìta lze odborovou prací, která jde s dobou, 
podchytit nejrùznìjší potøeby zamìstnancù,“ komentoval Wetzel další 
rùst èlenské základny. Nejvíce èlenù pøibylo ze zamìstnaneckých skupin, 
jako jsou mladí, technicko-hospodáøští pracovníci a pracovníci se støedo-
školským inženýrským vzdìláním.  (fav)

http://www.oskovo.cz/aktuality


inspiraci k prosazení tìchto výhod 
– nebo se jedná o vlastní nápad?“ 
zeptali jsme se ho.

Vyjednávání o kolektivní smlouvì na 
rok 2015 trvalo tøi mìsíce.  Obì kovácké 
organizace v Bosch Diesel Jihlava však již 
nìkolik let pøedkládají návrhy, které mají 
za cíl pomoci zamìstnancùm ve vyšším 
vìku. V minulosti napøíklad odbory do-
hodly šestimìsíèní odstupné pøi odchodu 
do dùchodu nebo v rámci kolektivního 
vyjednávání dohodly zøízení pracovních 
míst s menší fyzickou nároèností a ménì 
nároèným smìnovým modelem. Takových 
pracovišť je ale v Boschi velmi málo 
a v žádném pøípadì nestaèí pokrývat 
požadavky odborù na pøeøazování 

starších zamìstnancù. Když jsem se 
s kolegou Melicharem (pøedsedou I. pod-
nikové organizace OS KOVO, pozn. red.) 
dotazoval kolegù z jiných fi rem,  jak  je 
u nich øešena otázka zvyšování prù-
mìrného vìku zamìstnancù, odpovìï 
byla vzácnì shodná „u nás to neøešíme, 
jakmile zamìstnanec pøestane stíhat, 

z fi rmy odchází“. S tímto jsem se ani 
já, ani kolega Melichar nehodlali smíøit 
a spoleènì s èleny VZO (výboru základní 

organizace, 
pozn. red.) 
jsme vyví-
jeli tlak na 

zamìstnavatele, 
aby byl v Boschi 
zaveden úèinný 
program pro 
pøeddùchodce. 
Základní kon-
tury programu
vznikaly bìhem
celého roku.  
Bližší detaily 
se dolaïovaly 
bìhem kolek-
tivního vyjed-
návání. 

 Proè vedení 
spoleènosti na 
takovou dohodu 
pøistoupilo?

Vedení jihlavského 
Bosche si velice dob-
øe uvìdomovalo fakt, 
že prùmìrný vìk za-
mìstnancù v Jihlavì 
roste a pokud máme 
dosahovat cílù, které 
náš závod má, tak pro-

blematiku starších zamìstnancù musíme 
øešit. Dùležité ale bylo pøesvìdèit vedení 
v centrále, což se také nakonec podaøilo. 
Dojednaný program pro pøeddùchodce 
jasnì dokazuje, že Bosch s Jihlavou dlou-
hodobì poèítá a je potøeba zde zavádìt 
zamìstnanecké programy bìžné v nì-
meckých závodech. V Nìmecku podobný 
program funguje, ale za výrazné podpory 

státu. ÈR podobný komfort svým obèa-
nùm upírá. 

 Jakých dalších benefi tù jste 
dosáhli?

Kolektivní smlouvu odbory uzavøely na 
dva roky s tím, že se podaøilo dojednat 

zachování všech nadstandardních 
benefi tù, což je hodnì dùležitá, ale 
vìtšinou málo docenìná informace. 
Na rok 2015 dále bylo dohodnuto 
individuální navyšování mezd v roz-
sahu 0,8 % ze mzdových nákladù,
což znamená, že zhruba každý tøe-
tí zamìstnanec dostane zvýšené 
tarifní písmenko (cca 500 Kè). Dále 
se podaøilo dojednat pùjèky zamìst-
nancùm v hodnotì 250 000 Kè.  
Na rok 2016 pak zachování všech 
dojednaných benefi tù plus navýšení 
tarifù o 700 Kè. 

 Máte i další zámìry v oblasti 
odmìòování?

Chceme pokraèovat v tlaku na zamìst-
navatele na navyšování mezd. Obì kovác-
ké organizace máme ambici dohodnout 
v dalším období pøíspìvek zamìstnava-
tele na dùchodové pøipojištìní na maxi-
mální èástku, což je 2 500 Kè. V souèasné 
dobì je sjednán pøíspìvek 1 150 Kè. 

I nadále se budou èlenové VZO vzdì-
lávat. Je nezbytnì nutné zvyšovat úroveò 
znalostí a dovedností zejména èlenù, kteøí 
vyjednávají se zamìstnavatelem. Využívá-
me pøevážnì semináøù organizovaných 
OS KOVO, které mají velice dobrou úro-
veò a je jen škoda, že jich nìkteré organi-
zace nevyužívají. 

 Daøí se vám stejnì i pøi získávání 
nových èlenù odborù?

Máme v úmyslu navýšit èlenskou zá-
kladnu i o agenturní zamìstnance. Již 
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V Jihlavì se starají i o výchovu mladé generace
kvalifi kovaných pracovníkù

Jihlavské výrobní linky dennì opustí stovky dieselových èerpadel Dieselová vysokotlaká vstøikovací èerpadla 
z Jihlavy patøí ke špièkovým výrobkùm 
koncernu Bosch

Roman Bence, pøedseda II. ZO OS KOVO 
Bosch Jihlava, vystupoval i v diskusi na 1. snì-
mu Èeskomoravské konfederace odborových 
svazù v listopadu 2014 v Národním domì 
v Praze na Smíchovì

Ladislav Melichar, pøedseda 
I. ZO OS KOVO Bosch Jihlava
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v dnešní dobì vyjednáváme za pracov-
níky agentur a je dùležité, aby i oni mìli 
možnost být odborovì organizováni. Rádi 
bychom navýšili èlenskou základnu také 
o kmenové zamìstnance, ale rozhodnì ne 
za každou cenu. Nìkteøí zatím, snad pro 
své mládí, nedokázali pochopit smysl a dù-
vody zavedení programu pro pøeddùchod-
ce a z odborù chtìli odejít. Díky výborné 

práci všech èlenù VZO obou kováckých 
organizací se podaøilo odchody z odborù 
minimalizovat. Zamìstnance, který v kan-
celáøi odborù mimo jiné okomentoval pro-
gram pro pøeddùchodce tím, že „staøí se 
budou válet jak prasata doma a on na nì 
bude dìlat“, nechápu, o takové odboráøe 
nestojíme a jsem rád, že takový èlovìk již 
není èlenem odborù KOVO.

V rámci Vysoèiny budeme pokra-
èovat v podpoøe kolegù, kteøí nema-
jí štìstí na seriózního zamìstnava-
tele a øeší úplnì jiné problémy, než 
v souèasné dobì øešíme v jihlavském 
Boschi.

Poslední vìc, kterou bych zmínil, je to, 
že s kolegou Melicharem budeme i na-
dále usilovat o zmìnu legislativy v oblasti 
vstøícnìjšího zákoníku práce pro zamìst-
nance a o zastropování  vìku odchodu do 
dùchodu na 65 letech. Ne každý zamìst-
navatel si mùže dovolit program pro pøed-
dùchodce a stát by již mìl tuto problema-
tiku vyøešit.  Pokud si nìkdo myslí, že je 
manuálnì pracující zamìstnanec schopen 
práce v 73,5 letech, což je souèasná hra-
nice pro odchod do dùchodu, mìl by si 
manuální práci sám vyzkoušet.

Dìkujeme za odpovìdi, redakce 

Samozøejmì, že to chceme a doporuèu-
jeme i našim funkcionáøùm, aby se v ko-
lektivní smlouvì snažili vyjednávat o využí-
vání agenturní práce ve svých fi rmách. 
Je velmi vhodné zaèít jednání s agenturní-
mi zamìstnanci, kteøí nyní nejsou odboro-
vì organizování a jejich hlavní zájem je být 
co nejdéle zamìstnán, co nejdéle pobírat 
mzdu a tak zabezpeèit svoje základní ži-
votní potøeby. Øíkám to proto, že mnoho 
našich zamìstnancù a odboráøù se mùže 
velmi rychle dostat z kmenových do role 
agenturních pracovníkù. Do situace, kdy 
zamìstnavatelé zaènou zneužívat situaci 
a v rozporu se zákonem využívat agen-
turní pracovníky i tam, kde to nevyžadu-
je vìtší nábìh zakázek. Všude øíkáme, 
že agenturní zamìstnávání je riziková for-
ma zamìstnávání. Snažíme se ho i omezit 
na to nejnutnìjší. A pokud už tu bude, 
tak jedinì v souladu se zákonem. Tak aby 
zamìstnanci agentur nebyli postiženi na 
pracovních podmínkách ani v pøíjmech.

 Patøíte k tìm, kdo se zasadili 
o zahájení dialogu s poskytovateli 
personálních služeb. Konkrétnì 
s Asociací poskytovatelù personálních 
služeb APPS. Proè?

První vìc je, že si budeme vzájemnì sdì-
lovat poznatky o fungování agentur, které 
pùsobí v rozporu s legislativou ÈR. Dohodli 
jsme se, že je budeme spoleènì oznamo-
vat Ministerstvu práce a sociálních vìcí, 
žádat o jejich prošetøení a pøípadnì ode-
brání licencí. Druhá vìc, kterou bychom 
chtìli prosadit, je uzavøít s touto asociací 
kolektivní smlouvu vyššího stupnì, která 
by platila pro agenturní zamìstnance pra-
cující v kovoprùmyslu. Pokud se tak stane, 
chtìli bychom požádat ministerstvo práce 
o její rozšíøení na všechny agentury, kte-
ré poskytují agenturní zamìstnance do 
fi rem kovoprùmyslu. Nebude to lehké, 
bude potøeba krokù v legislativì, ale vý-
hodou je, že obì strany o to mají zájem. 
Pokud by se taková smlouva podaøila, 
tak by v ní byly stanoveny minimální pra-
covní i mzdové standardy, které by nesmì-
la podkroèit žádná agentura poskytující 
zamìstnance do fi rem kovoprùmyslu.

A jaký názor v tomto smìru zastává 
Asociace poskytovatelù personálních 
služeb? Spoleèný názor jejího 
prezidia nám tlumoèil jeho èlen 
Jaroslav Hrubèa:

Asociace poskytovatelù personálních 
služeb sdružuje poskytovatele služeb 
agenturního zamìstnávání, kteøí nejen-
že vždy respektují zákonné nároky za-
mìstnancù, ale chovají se vùèi nim eticky 
a transparentnì. Spolupráce s OS KOVO 
je tedy pøirozeným krokem ve spoleèné 
snaze o zlepšení postavení agenturních 
zamìstnancù. Pøi využití možností, které 
nabízí souèasná legislativa, vítáme zmì-
ny smìøující ke zlepšení podmínek pro 
agenturní zamìstnávání. Šedý trh práce, 
kdy stát pøichází každoroènì o nìkolik 
miliard korun, je nìco, co nás velmi trá-
pí. Stát stále dostateènì nevyužívá všech 
svých kontrolních mechanismù pro od-
halování nelegálních praktik nìkterých 
agentur, zamìstnávání na zpùsob švarc-
systému èi skryté agenturní zamìstnává-
ní. Rádi se budeme podílet na defi nování 
konkrétních podmínek, které budou zvy-
šovat jistoty pro agenturní zamìstnance 
a zlepšovat jejich postavení na trhu prá-
ce. Neboť, a na tom se jistì shodneme, 
máme spoleèný cíl, a to dobré pracovní 
podmínky pro agenturní zamìstnance.

Pøipravil: fav

Jde o dùstojné podmínky pro všechny

I na posledním zasedání Rady OS KOVO se místy velmi vzrušenì diskutovalo 
o èasto nedùstojném postavení agenturních zamìstnancù. Øeèníci vystupovali 
v tom smyslu, že odborové organizace by tomuto problému a jeho øešení mìly 
vìnovat zvýšenou pozornost. Jak se k tomuto požadavku staví nový pøedseda 
OS KOVO Jaroslav Souèek? Zeptali jsme se ho a tady je jeho odpovìï:

Spoleènì vyhnat z trhu práce špinavé praktiky

Dne 29. 11. 2014 se konala beseda s mladými odboráøi VO 1522. Akce probìh-
la v Admiral Clubu v Chomutovì, zúèastnily se jí na tøi desítky zájemcù. Po besedì, 
zamìøené hlavnì na aktuální informace z krajské konference Ústeckého kraje, dále 
na všeobecné dìní ve spoleènosti i na problémy a požadavky mladých v našem 
regionu, následovalo malé obèerstvení a volná zábava. Byl pøipraven bowling. 
Utkaly se tøi týmy po pìti až šesti závodnících.  Petr Kamenický
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 Jaké cíle si ÈMKOS stanovila pro 
zaèínající rok, èeho by v nìm chtìla 
hlavnì dosáhnout?

Máme hned nìkolik priorit. Za prvé je 
to samozøejmì udržení a posílení sociál-
ního dialogu, a to vèetnì posílení posta-
vení odborových organizací na podnikové 
úrovni. Nebude to lehké, ale myslím si, 
že èásteènì už se to daøí. Vytváøí se tzv. 
fond na podporu sociálních partnerù, 
který byl dohodnut na úrovni tripartity. 
Nyní se øeší nìkteré detaily, což mùže 
být velmi významné pro národní repre-
zentace, ať už jde o konfederace jak na 
zamìstnavatelské, tak zamìstnanecké 
úrovni. Za klíèovou záležitost považuje-
me také otázku zastoupení zamìstnancù 
v dozorèích radách akciových spoleèností 
a otázku postavení odborových organi-
zací v podnicích. Velkým tématem pro 
nás je zlepšení dobrého jména ÈMKOS 
a jejích èlenských odborových svazù. 
Za osm mìsícù od mého nástupu se už 
øada vìcí udìlala a ÈMKOS lze nejenom 
vidìt a slyšet, ale také se o ní mluví, a to 
ve velmi pozitivních souvislostech. Dále 
bychom chtìli, aby se øešila karenèní 
doba. Projednávali jsme ji nyní na jednání 
pøedsednictva tripartity a je dohodnuto, 
že ministerstvo práce pøipraví podklady. 
Podle programového prohlášení vlády by 
tu mìlo dojít ke shodì sociálních partne-
rù, takže to bude ještì dlouhý boj, ale vì-
øím, že nalezneme øešení. Nadále nám jde 
rovnìž o minimální mzdy. Požádali jsme, 
aby se toto téma otevøelo již teï, protože 
zamìstnavatelé už minulý rok avizovali, 
že by se o tom chtìli bavit co nejdøíve. 
Jsme dohodnutí, že se tím budeme za-
bývat ještì v první polovinì roku 2015. 
A to nejen minimální mzdou pro rok 
2016, ale pro delší èasový úsek, protože 
zamìstnavatelé to považují za dùležité 
i z hlediska pøedvídatelnosti. Naším dlou-
hodobým tématem je zvýšení fi nanèní 
gramotnosti. I o nìm se bude jednat i na 
tripartitì. Nelíbí se nám, že v ÈR operují 
fi rmy, které zneužívají našeho zákono-
dárství k tomu, aby ze slušných a pocti-
vých lidí udìlaly žebráky bez majetku.

 To ovšem není jen o tìch 
podrazáckých fi rmách, ale i o našich 
dìravých zákonech…

Samozøejmì, že se jedná o oboje. Teï 
jde ale hlavnì o to, aby se o vìci vùbec 
zaèalo diskutovat. Ještì si pamatujeme 
dobu, kdy se v Èeské republice jeden mi-

nistr fi nanci kasal tím, že lichva není po-
jem, kterým by se chtìl zabývat. My jsme 
toto téma na podzim otevøeli i pøi jednání 
s ÈNB, a je tu situace, kdy pøíslušné sub-
jekty jsou pøipraveny v tom nìco udìlat. 
My øíkáme, že nejde jen o poèáteèní zá-
kladní vzdìlávání v oblasti fi nanèní gra-
motnosti. To je také dùležité, ale nám jde 
o to, že je zde obrovská skupina ekono-
micky aktivních lidí, kteøí se stávají klienty 
tìchto lichváøských spoleèností. Uzavírají 
s nimi nevýhodné smlouvy, jejichž dù-
sledkem je, že následnì pøijde exekutor 
a sebere jim úplnì všechno. Dalšími na-
šimi velkými tématy jsou samozøejmì 
otázky nezamìstnanosti, hospodáøského 
rùstu, evropských prostøedkù pro Èeskou 
republiku. Je tu stále také otázka dùcho-
dové reformy, stanovení vìku odcho-
du do dùchodu proti tomu stávajícímu, 
který je neúnosný. Pøáli bychom si tady 
také zohlednìní exponovaných pracov-
ních kategorií. Shrnuto: v roce 2015 by-
chom dosáhnout chtìli skuteènì hodnì. 
To, že naše cíle jsou tak vysoké, vyplývá 
z platného programu. ÈMKOS.

 Cíle jsou skuteènì ambiciózní, 
také prestiž odborù stoupá, ovšem 
jedním z dnešních problémù je úbytek 
èlenù. Je nìjaký recept, jak mu èelit?

ÈMKOS není místem, které pøímo získá 
nového èlena odborù. Je to ale organiza-
ce, která ho mùže, pokud se bude cho-
vat hloupì a vystupování jejích zástupcù 
nebude odbornì na výši, odradit. Pokud 
si nebudeme vìdomi své hlavní role, tak 
to mùže zapùsobit negativnì. Pokud jde 
o to pozitivní, a sice jak získat nové èleny, 
tak metody jsou urèitì rùzné a každý od-
borový svaz to øeší podle svého. Z pozice 
ÈMKOS mohu øíci, že posilování dobrého 
jména odborù hodnì prospìje následné 
diskusi s potenciálními zájemci o vstup do 
odborù. Už se to i projevuje. Aniž bych 
použil ten pojem, tak to nyní vypadá tak, 
že do ÈMKOS v brzké dobì vstoupí nový 
odborový svaz. Je to pro nás velké plus. 
Nebude sice poèetnì velký, ale významný 
vzhledem k oblasti, ve které pùsobí. Spo-
lupráce s nimi trvá už nìkolik let. Dìla se 
na pùdorysu OS KOVO, odkud je osobnì 
znám. Vedeme jednání s dalšími subjek-
ty. Osobnì jsem pøesvìdèen, že by bylo 
ideální, kdyby se odbory v ÈR spojily do 
jedné centrály, a byl bych rád, kdyby se 
to v budoucnosti povedlo. Už nyní spolu-
pracujeme velmi dobøe s Asociací samo-

statných odborù. Není problém se dohod-
nout na spoleèném stanovisku. Myslím si, 
že i to ukazuje, že nové vedení ÈMKOS 
se snaží udìlat všechno, aby odbory byly 
vnímány skuteènì jako odbory a aby se 
nikdo, kdo je odborovì organizován, ne-
musel stydìt za svou reprezentaci. Velice 
jde také o to, jak jsou odbory vnímány ve 
spoleènosti. Potìšil mne proto prùzkum 
STEM, z nìhož vyplynulo, že v èeské 
spoleènosti dochází k vìtší akceptaci 
odborù. Dva plusové procentní body, 
zaznamenané už loni na podzim, nejsou 
sice nic pøevratného, ale pozitivní to je.

 V èlenských svazech ÈMKOS 
se debatuje, a nìkdy i vzrušenì, 
o postavení dùchodcù. Zda je 
zapoèítávat, èi ne pøi odvádìní 
pøíspìvkù na konfederaci. 
Názory i pøístupy k tomu jsou rùzné. 
Je možné nìjaké spoleèné øešení?

To je už dlouhodobá záležitost, zejmé-
na pak pøed sjezdy bývá diskuse vzruše-
nìjší. Nelze se divit, každý hospodáø pøí-
slušného odborového svazu nebo jeho 
vedení se snaží ušetøit všechny existující 
prostøedky k hlavní èinnosti. To chápu. 
Ale dobré není, pokud se na problém, 
který tu byl už v minulosti, zaèíná pohlížet 
jinak. A právì v otázce zapoèítávání èi ne-
zapoèítávání èlenství dùchodcù se to sta-
lo. Když už k tomu došlo, tak musíme øíci 
ano, nebo ne, tady neexistuje nìco upro-
støed. A tady narážíme hned na nìkolik 
vìcí. Jestliže poèet èlenù je tím nejdùle-
žitìjším pro výpoèet èlenského pøíspìvku, 
tak je tøeba diskusi v tomto duchu také 
dokonèit. A brát do úvahy, že když se 
to tak èi onak udìlá, že bude tøeba øešit 
i otázku èlenského pøíspìvku. Když totiž 

Ve støedu 21. ledna se v Praze uskuteènila novoroèní tisková konference
s pøedsedou ÈMKOS Josefem Støedulou. Kovák pøi této pøíležitosti pøedsedu 
konfederace požádal o rozhovor k nìkterým aktuálním tématùm.
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snížíte poèet èlenù a potøebujete nìjakou 
službu, tak ta není zadarmo, aby se po-
kryly s ní spojené náklady. Pokud budeme 
i nadále chtít služby ve stejné šíøi, tak to 
bude logicky znamenat, že se bude mu-
set zvýšit èlenský pøíspìvek. Druhou vìcí 
je, zda dùchodci mají být nadále odbo-
ráøi. Já øíkám jednoznaènì ano. Kdo má 
zájem, proè by nemìl v odborech zùstat? 
Zkušenosti s dùchodci odboráøi jsou vel-
mi dobré. Pøedstavují obrovskou devizu, 
pokud jde o šíøení odborových myšlenek, 
jsou bohatým zdrojem zkušeností. Vìøím, 
že diskuse na toto téma neskonèila ve 
smyslu toho, co se odehrálo pøed sjezdem 
ÈMKOS. Každopádnì jde ale o téma,  
které se bude otevírat dále. Rád bych vì-
øil, že emoce utichnou a že se najde racio-
nální spoleèné øešení, aniž by to vyvolá-
valo nìjaké tenze mezi odborovými svazy.

 ÈMKOS sdružuje 29 odborových 
svazù, což pøedstavuje znaènou sílu. 
Skuteèností ale je, že nìkteré svazy 
už jen s potížemi plní potøeby svých 
èlenù a musejí tøeba v právní oblasti 
využívat nabídku ÈMKOS. Racionál-
ní, a to i z hlediska operativnosti by 
bylo, kdyby docházelo k fúzím. 
Proè se to zatím nedaøí? 

Víte, k fúzím dochází, když jsou mini-
málnì dva, kteøí na ní mají zájem. Nedìjí 
se, když zájem má jen jeden. Pøíèinu, proè 

k nim nedochází, je tøeba hledat i v situaci 
po roce 1989, kdy byl po letech totality 
zájem, aby se vytvoøily samostatné odbo-
rové svazy. Otázkou je, jak dlouho mùže 
tato samostatná existence trvat. Mùže to 
záviset na zdrojích, na tom, jak dlouho 
budou na samostatnosti trvat jejich pøed-
stavitelé. A to ať už to je nìjaký svaz nebo 
tøeba i ÈMKOS. Myslím si ale, že nyní už 
nastává to pravé období pro zahájení jed-
nání o fúzích. Na sjezdu ÈMKOS jsme dali 
najevo, že jsme pøitom pøipraveni pøevzít 
roli moderátora. Musí pøi tom hlavnì být 
zachována racionalita uvažování. Odbo-
rové svazy se nefúzují zpùsobem nìco za 
nìco, když ty dáš tohle, dostaneš proti-
službou tamto. To by bylo špatnì. Než se 
odborové svazy slouèí, tak si musí hlavnì 
dùvìøovat.

 Zažíváme oživení ekonomiky 
a souèasnì propad koruny vùèi 
hlavním mìnám, který nastartovala 
intervenèní opatøení ÈNB v listopadu 
2013. V porovnání se svìtem 
tak reálné platy u nás navzdory 
pozitivnímu vývoji ekonomiky klesají.
Co z toho vyplývá pro odbory?

Já jsem postup ÈNB v jedné diskusi 
oznaèil za velkou øíjnovou bankovní revo-
luci. K té také došlo v listopadu, její vý-
sledek se dlouho nedal zmìnit a také to 
mìlo fatální dùsledky pro všechny. Jistì,

každé pøirovnání vždy trochu kulhá, 
ale taková bankovní revoluce k nìmu 
pøímo vyzývá. Teï tu máme její dùsledky. 
ÈMKOS tuto záležitost hodnotí stále stej-
nì. V dùsledku opakovaných intervencí 
ÈNB došlo k poklesu èeské mzdy v rám-
ci kurzu a bìhem roku a pùl jsme pøišli 
pøibližnì o 110 eur. Pøepoèet se snižuje, 
v pøípadì, že by Èeská republika vstoupila 
do eurozóny, tak se dále sníží náš základ. 
Pøitom ekonomika roste a rostou i mzdy. 
Ovšem v porovnání s eurozónou para-
doxnì klesáme. Považujeme to za obrov-
skou nespravedlnost. V pøepoètu na euro 
jsme už zaplatili èástku, která pøevyšuje 
3 000 korun mìsíènì. To je opravdu dra-
matické a my požadujeme, protože nám 
jde o naši budoucnost, aby bylo nalezeno 
pøijatelné øešení. Podle našeho názoru se 
reálný kurz èeské koruny pohybuje nì-
kde kolem 23 korun za euro. Obáváme 
se však, že nikdo neví, jak z toho souèas-
ného mechanismu vyjít. A to zejména ti, 
kteøí kurz mìny urèují. Pøitom pøi sou-
èasném pøepoètu èeské obèany obrali už 
o obrovské množství penìz. S tím nesou-
hlasíme. V souèasné situaci je to z pohle-
du nás odboráøù proto jednoznaèné: naší 
historickou povinností je nyní dìlat vše, 
abychom navýšili mzdy a platy zamìst-
nancù. To je dnes jediná cesta, jak zachrá-
nit a zlepšit jejich životní úroveò.

Ptal se fav, foto: es

Otázkami získávání nových èlenù, a to 
zejména z øad mladých, se zabývala pra-
covní skupina, která pøi vedení OS KOVO 
vznikla na základì spoleèného worksho-
pu s  nadací Friedricha Eberta. Tentokrát 
probírala výsledky ankety „Jsou odbory 
pro mladé?“, které na jednání prezento-
val Mgr. Ladislav Pašek. Anketa probìh-

la v druhé polovinì loòského roku a na 
otázky v ní odpovìdìlo 224 respondentù, 
z nichž 76 % byli muži a 24 % ženy. Re-
spondenti ve vìku od 26 do 35 let tvoøi-
li 47,4 % dotázaných, mladí do 25 let 
pak 10,2 %, zbytek byli lidé ve vìku více 

než 35 let. Aèkoli šlo vesmìs již o èleny 
OS KOVO, pøinesla anketa øadu zajíma-
vých poznatkù. Dospìla mj. k závìru, 
že v porovnání s podobným výzkumem 
v roce 2009 (nástup krize) dochází k hod-
notovému posunu u motivace pro vstup 
do odborù. Zatímco tehdy šlo hlavnì o jis-
totu a ochranu zamìstnání, dnes vìtší roli 

hraje ochrana proti aroganci 
zamìstnavatele, výhody èlen-
ství èi podpora kolektivního 
vyjednávání. Anketa potvrdila, 
že do odborù vstupují lidé rùz-
ných politických smýšlení. Na 
stupnici mezi levicovým a pravi-
covým smýšlením se nejvíce jejich 
úèastníkù zaøadilo do jejího støedu.

Mimoøádnì zajímavé byly od-
povìdi ke klíèové otázce ankety, 
která znìla: Proè podle vašeho 
názoru mladí nevstupují do odbo-
rù? Nejvíce respondentù (29,6 %) 

se pøiklonilo k názoru, že chybí informace 
a komunikace s mladými, mladí nevì-
dí, co je poslání odborù, a odbory mají 
malou propagaci. Další dùvody byly, 
že mladým odbory nic neøíkají a ti v nich 
nevidí svou realizaci (19 %), popøípadì 

si myslí, že se jim nevyplatí platit èlenské 
pøíspìvky (13,6 %). 

Nejen v tomto kontextu byla pak zají-
mavá odpovìï na otázku, zda kolektiv-
ní smlouvy obsahují body, které se tý-
kají mladých zamìstnancù. Dvì tøetiny 
(66 %) dotázaných totiž odpovìdìly, že ne. 
Stejnou výzvou je i odpovìï na otázku, 
v níž šlo o to, zda úèastníci ankety vìdí, 
že v rámci OS KOVO existuje Komise 
mladých. Více než polovina dotázaných 
(52 %), zøejmì v dùsledku malé informo-
vanosti v ZO, uvedla, že to nevìdí… I když 
výsledky ankety jsou samozøejmì jenom 
jedním z øady ukazatelù, nepøedstavují jen 
dùvod k zamyšlení, ale jsou i výzvou k èi-
nùm. To ostatnì ukázala i následná disku-
se uvnitø pracovní skupiny. Vzešla z ní celá 
øada konkrétních podnìtù a nápadù. Ho-
voøilo se o tom, že zlepšení práce a vìtší 
informovanosti by mohla pomoci centrální 
evidence èlenù, a také o nutnosti posílení 
práce s uèni, zaznìly i pøíklady úèinného 
oslovování mladých (napøíklad akce Ko-
vákù z Tøineckých železáren na tamních 
školách), které by mohly inspirovat i další. 
V Kováku se tomuto tématu samozøejmì 
budeme prùbìžnì vìnovat. (fav)
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dokonèení ze str. 5

Nové poznatky na téma mladí a odbory



Každé zranìní je nepøíjemné. Bolí, je èa-
sovì neodhadnutelné, mìní krátkodobé 
i dlouhodobé životní plány a cíle, mùže být 
i fi nanènì nároèné a negativnì se projevit 
pøedevším v rodinném rozpoètu. Mùže být 
zanedbatelné, ale mùže také naopak zra-
nìného omezit na dlouhé mìsíce i roky. 
Následky poranìní mohou být i trvalé.

Aèkoliv ani žádný zamìstnavatel ne-
chce, aby právì u nìj docházelo k havá-
riím a úrazùm se všemi následnými po-
tížemi a nepøíjemnostmi, nejvìtší dopad 
úrazu nebo poškození zdraví významnì 
postihuje pøedevším samotného zranìné-
ho a jeho okolí. Proto je souèasný trend 
klást lidský život a zdraví na první místo 
nejen mezi podnikovými hodnotami, ale 
významnì ovlivòuje také jednání každého 
jednotlivce. Analýzou statistik úrazovos-
ti, zkoumáním konkrétních nežádoucích 
jevù, událostí a èinností na pracovištích 
a vyhodnocením získaných dlouholetých 
zkušeností bylo zjištìno, že nejèastìjším 
dùvodem úrazù pracovníkù je jejich chyb-
né jednání – jako rezultát nepøemýšlení 
o tom, co budou dìlat a dìlají a co je 
mùže ohrozit. Na druhé stranì platí, 
že i když budete v práci sebevíc opatr-
ní, budete striktnì dodržovat pøedpisy 
(technologické, bezpeènostní, požární, 
hygienické apod.) a používat odpovídající 
ochranné pomùcky, neznamená to, že si 
nemùžete pøivodit pracovní úraz. 

Bìžnými a opakujícími se hlavními dù-
vody pracovních úrazù jsou:

 spìcháme a nesoustøedíme 
se na danou èinnost (šéf „tlaèí“, 
rodina, zábava, nákupy... myslí-
me na nìco jiného než na vlastní 
práci),

 osobní potíže (neshody 
s nadøízeným, jehož požadavky 
se nám zdají vysoké, špatné po-
mìry v týmu, rodinné problémy... 
a opìt jsme v duchu nìkde jinde),

 špatné nebo nedostateènì odhad-
nuté riziko práce („mám to pod kontro-
lou“, tj. víme o riziku a možném reálném 
nebezpeèí, ale nejsme ochotni si pøipus-
tit, že nám chybí nezbytná koncentrace 
a nepostøehnutá okolnost mùže vytvoøit 
situaci, kterou nezvládneme),

 nejsme dlouhodobì nebo momentál-
nì pro danou práci zpùsobilí (napø. fyzic-
ky, psychicky, kvalifi kací, únavou, nervo-
zitou, dlouhodobým životem ve stresu, 
pohodlím, jsme „pod vlivem…“ apod.),

 nikdo po nás nikdy nechtìl (napøíklad 
majitel, zákazník, nadøízený aj.), abychom 

urèitou èinnost provádìli jinak, pozornìji 
a bezpeènìji,

 nedomýšlíme akce a následky svého 
chování až do konce,

 nevíme o nebezpeèí (nezjišťovaná 
potenciální ohrožení, prodlévání v ohro-
ženém prostoru, chyba v mezilidské ko-
munikaci a nevyužívání zkušeností jiných, 
pravidla a postupy nejsou pøesnì defi no-
vány nebo se nedodržují).

Mezi ménì èasté pøíèiny zranìní pak 
patøí dùvody technické, únava materiálu, 
nadmìrné zatížení èi opotøebení použí-
vaných zaøízení, nesprávný design (pod-
dimenzování), skrytá vada a „vyšší moc“ 
(poèasí, rùzné pøírodní jevy).

Summa summarum: nejèastìjší pøíèinou 
úrazù je fakt, že nìkdy prostì nepøemýš-
líme, nesoustøedíme se na to, co dìláme, 
nekontrolujeme sami sebe a/nebo nejsme 
mnohdy ani motivováni se chránit. Pøitom 
v mnoha oblastech našeho každodenního 
života je to samozøejmé. Tak kontrolujeme 
ráno na váze svou hmotnost a svùj vzhled 
pohledem do zrcadla, sledujeme, zdali 
souhlasí drobné, které nám vrátili v super-
marketu, dohlížíme na školní úlohy svých 
dìtí aj. Když svoje poèínání v zamìstnání 
budeme také podobnì pøezkoumávat, 
poznáme vèas, že se za urèitých okolností 
odchylujeme od normální situace a mùže-
me svoje chybné postupy korigovat.

Psychologové práce a odborníci v pra-
covním lékaøství se v souvislosti s úrazy 
v práci stále více zabývají vlivem stresu, 
který døíve vùbec nebyl øazen mezi hlavní 
pøíèiny pracovních úrazù. Ten však již dáv-
no není fenoménem, který by patøil k den-
nímu chlebu jenom ve vrchních patrech 
velkých, krizemi se otøásajících podnikù 
nebo mezi lidmi ve svobodném povolá-
ní. Dnes patøí ke všednímu životu mnoha 
lidí, protože žijeme a pracujeme v rychlé 
a na výkon zamìøené spoleènosti, 

ve které musí být všechno stále lepší, vyšší 
a vìtší. Stres však není zpùsoben událostmi, 
nýbrž naší reakcí na nì. Ten, kdo chce tedy 
žít ménì ve stresu, by si nemìl stìžovat 
na vysoké požadavky, ale spíše pozorovat 
a eventuálnì mìnit vlastní reakce na stres 
a pøimìøenì na nìj reagovat. Existuje øada 
v podstatì jednoduchých faktorù, kterými 
je v jejich souhrnném používání možné 
zvládnout vše bez stresu – neodkládat 
práci, nauèit se øíkat „ne“, nepokoušet se 
vyhovìt všem, dìlat èi dodržovat pøi práci 
pauzy, konfl ikty øešit hned, vždy myslet na 
cíl, najít svùj zpùsob uvolnìní, práci zby-
teènì neprotahovat aj.). Kromì toho platí: 
Nejlépe budeme pracovat s malým psacím 
stolem a velkým košem na papír. 

Jestliže jsou nesnáze a tlak pøi práci 
pøíliš velké, potom se v lidech dlouhodo-
bì programuje nervozita, únava, strach 
a deprese. Výsledek: Stres je nyní po bo-
lestech zad druhým nejvìtším pracovnì 
podmínìným zdravotním problémem. 
Jeho defi nic je mnoho a zpravidla se mìní 
s každým autorem. Jako pøíklad uvádíme:

„Stres je extrémnì vyhrocená situa-
ce, kdy je osobnost vážnì ohrože-
na dlouhodobì. Jedinec prožívá 
nebezpeèí a jeho obranné reakce 
zesilují v paniku.“

„Stres je extrémní a neobvyklá 
situace, jejíž hrozba vyvolává vý-
znamnou zmìnu chování.“

„Stresem se rozumí vnitøní stav 
èlovìka, který je buï pøímo nì-

èím ohrožován, nebo taková ohrožení 
oèekává a pøitom se domnívá, že jeho 

obrana proti nepøíznivým vlivùm není do-
stateènì silná.“

Podle odhadù Evropské agentury pro 
bezpeènost a ochranu zdraví pøi práci je 
stresem postiženo okolo 40 milionù lidí 
v Evropské unii. Pracovní lékaøi z toho od-
vozují, že v pracovním prostøedí, které by 
bylo ménì poznamenáno stresem, by se 
za rok dalo vyhnout napøíklad asi 10 000 
infarktù. Absence a nemoci, které vznikají 
v souvislosti se stresem, stojí Evropskou 
unii podle vlastních údajù roènì nejménì 
deset miliard eur.
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„Errare humanum est.“ – „Chybovati jest lidské.“
(Seneca)

„Chybovat je dáno všem smrtelníkùm, kdo propad-
ne chybì, nechť není tím zdrcen a nejedná zbrkle, leè 
snaží se pohromu pøekonat, chybu napravit a jednat 
vstøícnì.“ (Sofokles)

„Když si nepøiznáš svou chybu, udìláš další.“
(Èínské pøísloví)

Pracovní úrazy a nemoci z povolání:
Pøíèinami jsou hlavnì chyby a stres 

pokraèování na str. 8
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Mám velmi nízký sta-
robní dùchod a chtìl 
bych si pøivydìlávat na 
dohodu o pracovní èin-
nosti. Odmìna z doho-
dy bude èinit 3 000 Kè 
mìsíènì. Slyšel jsem, 

že zdravotní pojištìní se musí odvádìt 
z minima, které se každoroènì mìní. 
Budu muset zdravotní pojištìní do to-
hoto minima doplácet?

 Bohuslav G., Pardubice
Jako poživatel starobního dùchodu jste 

podle § 7 zákona è. 48/1997 Sb., o ve-
øejném zdravotním pojištìní tzv. státním 
pojištìncem. To znamená, že stát za vás 
odvádí mìsíènì vaší zdravotní pojišťovnì 
13,5 % z vymìøovacího základu urèené-
ho zákonem pro státní pojištìnce. Ten-
to vymìøovací základ èiní od 1. 7. 2014 
èástku 6 259 Kè (byl zvýšen zákonem 
è. 109/2014 Sb., z èástky 5 829 Kè). Po-
jistné vypoètené z této èástky èiní 845 Kè 
mìsíènì.

Státními pojištìnci jsou poživatelé dù-
chodu i tehdy, pokud mají pøíjmy ze za-
mìstnání nebo ze samostatné výdìleè-
né èinnosti. Dohoda o pracovní èinnosti 
s odmìnou 3 000 Kè mìsíènì v roce 2014 

zakládá úèast na nemocenském pojištìní.
Vaše informace, že zdravotní pojištìní 

je nutno odvádìt nejménì z tzv. mini-
málního vymìøovacího základu, je správ-
ná. Pøitom minimální vymìøovací základ 
je roven minimální mzdì, a tedy èiní
od 1. 1. 2015 èástku 9 200 Kè.

Zákon o zdravotním pojištìní však ob-
sahuje zároveò i výèet osob, na které se 
minimální vymìøovací základ nevzta-
huje. Minimální vymìøovací základ v sou-
ladu s § 3 odst. 8 zákona è. 582/1992 Sb. 
neplatí pro osobu:

 s tìžkým tìlesným, smyslovým nebo 
mentálním postižením, která je držitelem 
prùkazu ZTP nebo ZTP/P podle zvláštního 
právního pøedpisu,

 která dosáhla vìku potøebného pro 
nárok na starobní dùchod, avšak nesplòu-
je další podmínky pro jeho pøiznání,

 která celodennì osobnì a øádnì peèu-
je alespoò o jedno dítì do sedmi let vìku 
nebo nejménì o dvì dìti do 15 let vìku. 
Podmínka celodenní péèe se považuje 
za splnìnou, je-li dítì pøedškolního vìku 
umístìno v jeslích (mateøské škole), popøí-
padì v obdobném zaøízení na dobu, která 
nepøevyšuje ètyøi hodiny dennì, a jde-li 
o dítì plnící povinnou školní docházku, po 

dobu návštìvy školy, s výjimkou umístìní 
v zaøízení s týdenním èi celoroèním poby-
tem. Za takovou osobu se považuje vždy 
pouze jedna osoba, a to buï otec nebo 
matka dítìte, nebo osoba, která pøevzala 
dítì do trvalé péèe nahrazující péèi rodièù,

 která souèasnì vedle zamìstnání vy-
konává samostatnou výdìleènou èinnost 
a odvádí zálohy na pojistné vypoètené 
alespoò z minimálního vymìøovacího zá-
kladu stanoveného pro osoby samostatnì 
výdìleènì èinné,

 za kterou je plátcem pojistného 
stát (§ 3c),

pokud tyto skuteènosti trvají po celé 
rozhodné období. Vymìøovacím zákla-
dem u tìchto zamìstnancù je jejich sku-
teèný pøíjem.

Závìr
Z výše uvedeného vyplývá, že na po-

živatele starobního dùchodu, a tedy
státního pojištìnce z hlediska zdra-
votního pojištìní se nevztahuje po-
vinnost hradit zdravotní pojištìní 
z minimálního vymìøovacího zákla-
du. Vymìøovacím základem pro vás 
tedy bude váš skuteèný pøíjem, tedy 
3 000 Kè mìsíènì. Stát kromì toho
za vás hradí èástku 845 Kè mìsíènì.

Budu doplácet zdravotní pojištìní?
Sociální zabezpeèení | Ing. Marcela Høíbalová, úsek odborové politiky OS KOVO

Daòová sleva na dítì ve školce

Tato sleva na dani 
z pøíjmù je defi novaná 
v ustanovení § 35bb 
zákona è. 586/1992 Sb. 
o daních z pøíjmù ve 

znìní pozdìjších pøedpisù. Tuto slevu lze 
uplatnit již za rok 2014, a to v roèním 
zúètování danì nebo v daòovém pøiznání,
pokud si toto pøiznání dìláte.

K uplatnìní budete potøebovat potvrze-
ní od pøíslušné školky (zaøízení pøedškolní 
péèe). Sleva èiní maximálnì 8 500 Kè za rok.

Na základì potvrzení od zaøízení 
pøedškolní péèe zaøazeného do sítì 

pøedškolních zaøízení (dle školského 
zákona) mùže zamìstnanec uplatnit 
slevu na dani dle § 15 ZDP maximál-
nì ve výši 8 500 Kè (tj. mùže uplatnit 
nejvýše èástku ve výši minimální mzdy 
pro rok 2014). Aby mzdová úètárna 
mohla zapracovat tuto slevu do RZD, 
zamìstnanec si stáhne formuláø, kte-
rým o tuto slevu – nezdanitelnou èást-
ku danì bude žádat (pøíloha tiskopisu 
25 5457 MFin 5457 vzor è. 23 
a pøedcházejících vzorù – doplnìní èásti III.
Prohlášení, ke stažení na www.fi nan-
cnisprava.cz); k tomuto vyplnìnému 

formuláøi musí doložit originál potvrzení 
z pøedškolního zaøízení.

Vzor vyplnìného formuláøe naleznete 
na stranì 40 nahoøe. Ve formuláøi jsou 
zámìrnì uvedeny vyšší èástky; v takovém 
pøípadì musí mzdová úèetní v zúètová-
ní RZD provést zohlednìní pouze èástky 
8 500 Kè na každé dítì.

Pro uplatnìní této slevy použije za-
mìstnanec pøíslušný formuláø MF ÈR 
(pøíloha l Prohlášení poplatníka. For-
muláø prohlášení je ke stažení na
www.fi nancnisprava.cz ), nebo mu jej 
mùže poskytnout jeho mzdová úèetní. 

Ještì snad jednu myšlenku na závìr. 
Kanadský lékaø, biolog, chemik a endokri-
nolog maïarsko-rakouského pùvodu, au-
tor více než 40 knih Hans Sebye, který je 

považován za otce moderního výzkumu 
stresu (v letech 1929 až 1932 pùsobil jako 
asistent v patologickém ústavu pražské 
univerzity), je autorem èasto uvádìného 

výroku: „Stres patøí k životu stejnì jako 
vzduch a dýchání. Existuje jediný zpùsob, 
jak se stresu vyhnout. Zemøít!“ 

Ing. PaedDr. Bohumil Tesaøík

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

Nìkde jsem slyšela, že pokud mám dítì umístìné v pøedškolním zaøízení, tzn. ve školce, mohu již za rok 
2014 uplatnit slevu na daních z pøíjmù. Je to pravda a kde to najdu? P. K., Slaný

http://www.financnisprava.cz/
http://www.financnisprava.cz/


Servis | 26. ledna | KOVÁK èíslo 2/2015 | 9

pokraèování na str. 10

Vrácení nevhodného dárku

Øešíme problémy spojené s bydlením

K tomuto vyplnìnému formuláøi pak 
ještì musí doložit originál potvrzení 
z pøedškolního zaøízení.

Slevu lze uplatnit pouze na pobyt dítìte 
v pøedškolním zaøízení, nikoliv na stravné 
a další poplatky.

§ 35bb – Sleva za umístìní dítìte
 (1) Výše slevy za umístìní dítìte od-

povídá výši výdajù prokazatelnì vyna-
ložených poplatníkem za umístìní vy-
živovaného dítìte poplatníka v daném 
zdaòovacím období v zaøízení péèe o dìti 

pøedškolního vìku vèetnì mateøské školy 
podle školského zákona, pokud jím neby-
ly uplatnìny jako výdaj podle § 24.

 (2) Slevu na dani lze uplatnit pouze, 
žije-li vyživované dítì s poplatníkem ve 
spoleènì hospodaøící domácnosti.

 (3) Slevu lze uplatnit za vyživované 
dítì poplatníka, pokud se nejedná o vnuka 
nebo vnuka druhého z manželù. Za vnuka 
nebo vnuka druhého z manželù lze slevu 
uplatnit pouze, pokud jsou v péèi, která na-
hrazuje péèi rodièù.

 (4) Za každé vyživované dítì lze uplat-
nit slevu maximálnì do výše minimální mzdy 
stanovené pro zamìstnance odmìòovaného 
mìsíèní mzdou k poèátku pøíslušného zda-
òovacího období a neupravené s ohledem 
na odpracovanou dobu a další okolnosti, 
podle právních pøedpisù upravujících výši mi-
nimální mzdy (dále jen „minimální mzda“).

 (5) Vyživuje-li dítì v jedné spoleènì 
hospodaøící domácnosti více poplatníkù, 
mùže slevu za umístìní dítìte uplatnit ve 
zdaòovacím období jen jeden z nich.

Pokud pøítelkynì 
kávovou soupravu 
zakoupila v kamen-
ném obchodì, je vrá-

cení èi výmìna problematická, protože 
prodejci nemají ze zákona povinnost 
zboží bezdùvodnì vrácené pøijmout 
zpìt ani ho vymìnit. Vìtšina prodejcù 
však bývá ke spotøebitelùm v tomto 
pøípadì vstøícná i nad rámec svých 
povinností uložených jim zákonem. 
Zvláštì pokud se spotøebiteli jedná 
o výmìnu zboží za stejné, ale vìtší 
velikosti (což není váš pøípad) nebo 
jiné zboží ve stejné nebo vyšší cenì. 
Doporuèuji vám tedy obrátit se na 
prodejce se zdvoøilou prosbou, zda by 
byl tak hodný a servis vám vymìnil za 
jiný, který se vám bude líbit. Zeptejte 
se pøítelkynì, zda se tøeba s prodejcem 
o možné výmìnì nedohodla již pøi náku-
pu. Pak by bylo vhodné, kdyby vás dopro-

vodila, je možné, že si na ni prodejce upa-
matuje a domluva pak bude schùdnìjší. Je 
však tøeba tak uèinit co nejdøíve. Vezmì-

te s sebou všechny pøiložené letáèky,
úètenku apod. Zjistìte také, zda se 
k výmìnì zboží v urèité lhùtì prodej-
ce nezavázal. Pak by tato skuteènost 
mìla být poznamenaná na úèten-
ce èi uvedena v pøiloženém letáèku 
(v tìchto pøípadech prodejci uvedou 
i lhùtu k výmìnì). Zaváže-li se prodejce 
k nìèemu nad rámec zákona, je povi-
nen to, k èemu se zavázal, spotøebiteli 
umožnit. V tomto pøípadì byste moh-
la plnìní jeho povinnosti uplatòovat
i u soudu, ale ještì jsem se nesetkala
s pøípadem, kdy by prodejce tento 
závazek nedodržel.

V pøípadì, že by pøítelkynì kou-
pila servis pøes internet, máte prá-
vo odstoupit od smlouvy do 14 dnù 
(neurèí-li prodejce lhùtu delší) od 

doruèení zboží bez udání dùvodu. Touto 
problematikou jsem se zabývala v minu-
lém èísle Kováka.

Bytové družstvo žádat 
o úvìr mùže, zda mu 

bude poskytnut a za jakých podmínek, zá-
leží pøednì na úvìrující bance. Termín pro 
zmìnu stanov byl dán zákonem o obchod-

ních korporacích (tj. zákon è. 90/2012 Sb.) 
do 30. 6. 2014, nicménì velká èást byto-
vých družstev stále „nové“ stanovy nemá. 
Do doby zmìny stanov platí vaše souèas-
né stanovy s tím, že ty èásti stanov,  které 

byly v rozporu s donucujícími ustanovení-
mi zákona o obchodních korporacích, byly 
dnem 1. 1. 2014 pøímo tímto zákonem 
zrušeny (§ 777 odst. 1 ZOK).

Právo spotøebitele | JUDr. Zdeòka Vejvalková, specialistka na spotøebitelské právo, Brno

Bydlení | Mgr. Lenka Veselá, odborná poradkynì Sdružení nájemníkù ÈR

K Vánocùm jsem dostala kávovou porcelánovou soupravu, kterou se pøítelkynì vùbec netrefi la 
do mého vkusu. Je možné dárek vrátit nebo vymìnit za jiné zboží? Jak mám postupovat?

Alena S., Brno – Líšeò

Pøedstavenstvo našeho bytového družstva chce žádat o úvìr ve výši cca 6 mil. Kè, a to bez ohledu 
na skuteènost, že družstvo musí mít v øádném termínu schválené nové stanovy. Je vùbec možné žádat 
o úvìr, pokud družstvo nemá platné stanovy podle zákona o obchodních korporacích? Petr Z., Ostrava

Dostane družstvo úvìr i bez stanov?



10 | KOVÁK èíslo 1/2015 | 12. ledna | Servis

dokonèení ze str. 9

Úèelové Konto na pomoc èlenùm 
OS KOVO pøi živelních pohromách je 
zdrojem poskytování sociální podpory èle-
nùm svazu, kteøí utrpìli škody na bytech 
a rodinných domech v dùsledku živelních 
katastrof. Od øíjna roku 2009, kdy bylo 
konto rozhodnutím Rady OS KOVO zøíze-
no, již byla poskytnuta pomoc v 225 pøí-
padech v celkové výši 4 224 000 Kè.

V uplynulém roce 2014 byla pomoc 
poskytnuta ve 14 pøípadech v celkové 
výši 223 000 Kè. Detailní údaje o poskyt-
nuté pomoci vèetnì výše pøíjmù i stavu 
konta naleznete na Intranetu OS KOVO, 

v záložce „Pomoc pøi živelních událos-
tech“ na adrese: 
http://www.oskovo.cz/intranet/
informace-os-kovo.

Poèasí na to sice vùbec nevypadá, ale 
i tak se každým dnem blíží jarní prázdniny 
a léto. Redakce Kováka se proto rozhod-
la obnovit servis, který jsme už nabízeli 
v minulých letech všem ZO OS KOVO, 
které vlastní nebo pronajímají ubytovací 
kapacity vhodné pro rekreaci (rekreaèní 
støediska, dìtské tábory atd.). Pomùžeme 
vám i v pøípadì, pokud plánujete i s jinými 
subjekty výhodné rekreaèní akce (zájezdy 
do zahranièí, putovní èi pøímìstské tábory 
pro dìti atd.) a potøebujete je zcela obsa-
dit. Prostøednictvím Kováka je opìt mù-
žete nabídnout i ostatním èlenùm naše-

ho svazu a jejich rodinným pøíslušníkùm. 
A tuto propagaci budete u nás opìt mít 
zcela zdarma.

Co pro to musíte udìlat? Jenom jedi-
né. Poslat vaši nabídku do naší redakce.
Mùžete tak uèinit, když nám ji zašlete již 
vámi zpracovanou pro tisk. Propagace by 
nemìla zabírat více než polovinu stánky 
v Kováku. Bližší technické parametry 
naleznete na: http://www.oskovo.cz/
os-kovo/ctrnactidenik-kovak. Lze sa-
mozøejmì také poslat pouze podklady 
(texty a fotografi e), které za vás zpracuje 
náš redakèní grafi k. Nezapomeòte v tako-

vém pøípadì hlavnì na to, že snímky k re-
kreaènímu zaøízení (jeho vnitøního vybave-
ní, pøípadnì i pøírodních krás a zajímavostí 
v jeho okolí) úspìšné propagaci èasto po-
mohou více než slova. V žádném pøípadì 
neopomeòte ale uvést, kolik pobyt stojí, 
a kontakty, kde je možné si ho rezervovat.

Nabídky posílejte na adresu tajemnice 
redakce: novakova.miloslava@cmkos.cz.

omoc pøi živelních katastrofách 

Znovu provádìt zamìøení bytových 
jednotek, které byly do katastru zapsány 
podle zákona è. 72/1994 Sb., nebo pro-
vádìt zmìnu „prohlášení vlastníka budo-
vy“ není nutné. Platný je nadále stav za-
psaný na základì pùvodního „prohlášení 
vlastníka budovy“ v katastru nemovitostí. 

I pøesto, že zákon è. 72/1994 Sb. pozbyl 
úèinnosti k 31. 12. 2013 s ohledem na 
úèinnost nového obèanského zákoníku, 
pøevody takto zapsaných jednotek se bu-
dou øídit nadále tímto pøedpisem, což vy-
plývá zejména z pøechodného ustanovení 
§ 3063 obèanského zákoníku. Naøízení 

vlády è. 366/2013 Sb., které je úèinné od 
1. 1. 2014, upravuje nìkteré záležitosti 
související s bytovým spoluvlastnictvím 
(napø. výpoèet podlahového plochy bytu, 
urèení spoleèných èástí nemovité vìci 
apod.).

Z uvedeného dùvodu dát nájemci vý-
povìï nemùžete. Výpovìdní dùvody jsou 
dány v ustanoveních § 2288 a § 2291 

obèanského zákoníku. Byt lze prodat i se 
závazkem nájemní smlouvy, nový vlast-
ník pak vstoupí pøímo ze zákona do po-

stavení pronajímatele a stávající nájemní 
smlouva zùstane nadále v platnosti, není 
tøeba uzavírat novou.

Ráda bych se zeptala, zda je nutné provádìt znovu zamìøení bytových jednotek ve vlastnictví SVJ, které jsou již
nìkolik let øádnì zapsány v katastru nemovitostí. Firma spravující naši nemovitost s bytovými jednotkami po nás 
požaduje zpøístupnìní bytù za úèelem geometrického pøemìøení a úètováním za tuto službu ve výši 80 Kè za m2. 
Pokud se výmìra bude lišit od pùvodního zápisu v KN, uvádìjí, že bude nutno provést zmìnu v KN. Odvolávají se na 
vládní naøízení è. 366/2013 s úèinností od 1. 1. 2014. Jiná fi rma, která spravuje podobnou nemovitost, øíká, že tento 
postup není nutný, že se mùže považovat za platné, co bylo pøed nìkolika lety vloženo do KN.   M. K., Kladno

Nové zamìøení bytových jednotek

Výpovìï z bytu kvùli jeho prodeji

Èerpání z konta v roce 2014

požár 6

pøívalový déšť 3

povodeò 0 

vítr – støecha 3

úder blesku 2

celkem 14

Odborový svaz KOVO již mnoho let poskytuje ze svého konta, tvoøeného solidárními  nanèními

prostøedky, penìžní pomoc svým èlenùm, kteøí pøi živelních pohromách (povodeò, požár, 

vyplavení, vítr, krupobití...) utrpìli škody na svých bytech èi rodinných domech.

rok 2003 2005 2006 2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014

poèet pøípadù 36 7 13 2 85 132 10 17 50 14

èástka Kè 594 000 64 500 187 000 34 000 1 377 000 2 552 000 264 000 370 000 815 000 223 000

Odborový svaz KOVO 

pomáhá svým èlenùm

Odborový svaz KOVO dìkuje všem, kteøí pøispìli jakoukoliv formou na konto pomoci 

postiženým èlenùm svazu pøi živelních pohromách, a vìøíme, že na tuto nezištnou 

a potøebnou pomoc se naši èlenové mohou vždy spolehnout.

Pøíspìvky (od ZO a OS KOVO)

na konto pomoci celkem: 12 557 528 Kè

Postiženým poskytnuto: 4 224 000 Kè

K dispozici 31. 12. 2014: 8 460 107 Kè

Servis Kováka:  

je tu proto, aby vám pomáhal.

Nabídnìte volné 
rekreaèní kapacity

Pronajímám byt a nájemce má smlouvu na dobu neurèitou. Chtìla bych byt prodat a s nájemcem se asi nedohodnu. 
Mùžu mu dát výpovìï z dùvodu prodeje bytu?  A. M., Most

http://www.oskovo.cz/intranet/informace-os-kovo
http://www.oskovo.cz/os-kovo/ctrnactidenik-kovak
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Přesně před dvaceti lety vstoupila na český trh
nefinančních zaměstnaneckých benefitů
francouzská společnost Chèque Déjeuner, jedna
z nejstarších a největších světových firem. Od té
doby vytváří v České republice spolehlivé zázemí
pro organizace i firmy, které si uvědomují důležitost
odměn pro své zaměstnance. Poskytuje servis,
který v sobě spojuje vysokou profesionalitu a detailní
znalost českého trhu. A se zázemím velké
mezinárodní společnosti nabízí produkty, které
jsou symbolem úspornosti i sofistikovanosti.

Zeptali jsme se generálního řediteli Chèque Déjeuner v České
republice, pana Jiřího Kráčmara, jak on vnímá působení Chèque
Déjeuner na českém trhu?
Poslední léta potvrzují rostoucí trend zájmu o benefitní
poukázky. Období ekonomické stagnace bylo v mnoha firmách
pravděpodobně důvodem k zamyšlení, jak pracovat
hospodárněji se svými mzdovými prostředky. Rozdíl mezi tím,
kdy zaměstnavatel přidá zaměstnanci peníze na výplatní pásce
nebo mu ve stejné hodnotě poskytne benefitní poukázku,
činí 36 %, čili celkovou úsporu více než 1/3 nákladů.
A to rozhodně není zanedbatelná úspora.

Jaké obliby dosahují stravenky?
Stravenky patří tradičně k jednomu z nejpopulárnějších
příspěvků zaměstnavatelů ke mzdě. Důkazem je také jejich
každý rok rostoucí nominální hodnota, která letos dosahuje
optimální hodnoty celých 103 Kč. Zaměstnavatelé obvykle hradí
část odpovídající 55 % celkové hodnoty stravenky, přičemž
daňově uznatelný náklad je až do výše 70 % sazby stravného.

Pozorujete rostoucí trend i v oblasti ostatních nefinančních
benefitů?
Pokud hovoříme o ostatních formách benefitů, stále větší
oblibě se těší i univerzální šekové poukázky. Ty naše každý zná
pod názvy Unišek nebo Unišek+, Šek dovolená či dárkový
kupon Cadhoc. Tyto benefity umožňují zaměstnavatelům
přispívat svým zaměstnancům například na dovolenou,
relaxaci, sportovní vyžití, kulturu, vzdělávání anebo na zdraví.
Jejich rostoucí oblíbenost mezi zaměstnanci způsobuje jejich
reálná hodnota nezatížená srážkami a odvody pojistného.
Pro zaměstnavatele zase přinášejí nezanedbatelné úspory
na straně daňových odvodů.

Chèque Déjeuner oslaví 20 let působení na českém trhu. Jaké
předsevzetí si dáváte u příležitosti takového výročí?
My v České republice to cítíme jako závazek a ve stejném
duchu přistupujeme i k našemu dvacetiletému výročí vstupu
na český trh. Snažíme se přispívat k budování pozitivních
vztahů mezi zaměstnavateli a zaměstnanci, nabízíme firmám
komplexní řešení pro jejich systémy odměňování, které nejen
šetří náklady, ale které odpovídají tomu, co přináší
jednadvacáté století po celé Evropě.

Trendy ukazují, že spokojenost zaměstnanců je dnes stále
důležitější pro zdravý růst firmy. Dnes už nevystačíme
s jednoduchými ekonomickými poučkami minulého století,
pokud chceme konkurovat světu kolem nás. A to vše je
zejména o dialogu. A ten chceme i v těch dalších letech
pomáhat rozvíjet.

20 let
ve vašich
službách

Vydává společnost Le Chèque Déjeuner, s. r. o., Zelený pruh 1560/99, 140 00 Praha 4, tel.: 241 043 111, www.seky.cz

www.seky.cz
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Správné znìní tajenky z èísla 21: Vánoèní dárek najdete také na svém novinovém stánku. Správnì luštil a štìstí pøi losování mìl 
Jiøí Haderka z Hulína. Blahopøejeme! Dostane výhru od vydavatelství Enigma, které pøipravuje naši køížovku. Je také vydavatelem 
èasopisu Køížovky pro každého (další èíslo vychází 3. a 17. února). Na tajenku z tohoto èísla èekáme do 11. února na doruèovací 
adrese redakce nebo na e-mailu:novakova.miloslava@cmkos.cz.

V Bosch Jihlava se pøíkladnì 
starají nejen o starší pracovníky, 
ale i o nastupující generaci. Ve školicím 
støedisku fi rmy jsme zastihli žáky 
Støední školy technické z Jihlavy,
budoucí elektrikáøe. Støedisko obdrželo 
za svou práci vysoké ocenìní…  


