1
ČTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO | DATUM VYDÁNÍ: 18. ledna 2016 | CENA: 6 KČ

5

Starobní důchody
Návod, jak si je vypočítat

7

Práva spotřebitele
Jak reklamovat vadný dár
ek

8

Bydlení
Musí za užívání výtahu
platit i pes?

9

IG Watteeuw
Odvaze pomohly
solidarita a odbornost

Předseda OS KOVO Jaroslav Souček k roku 2016:

ŠANCE PRO SILNOU
ODBOROVOU SOLIDARITU

„Rok 2015 byl z ekonomického hlediska ve znamení růstu národního
hospodářství, snižování nezaměstnanosti, ale i střetů mezi zaměstnanci
a vedeními podniků. Lidé žádali spravedlivější díl na obnovené prosperitě,
na které se podíleli prací, snášením důsledků úsporných opatření,
která v době krize výrazně snižovala životní úroveň, nebo je dokonce
připravila o práci. Po skončení krize a zvýšení zisků společností se ale
vděčnosti nedočkali,“ řekl nám úvodem předseda Odborového svazu KOVO
Jaroslav Souček, za kterým Kovák zašel pohovořit jak o průběhu minulého
roku, tak o záměrech v roce 2016. „Nedávné události v IG Watteeuw v Brně
jsou, myslím, dostatečným příkladem. Zahraniční majitel podepsal kolektivní
smlouvu po více než ročním oddalování a po stávce. Do vyjednávání se kromě
vedení Odborového svazu KOVO a Českomoravské konfederace odborových
svazů zapojili i odpovědní politici od premiéra vlády ČR Bohuslava Sobotky,
jihomoravského hejtmana Haška až po českého velvyslance v Belgii.“
 ládnoucí sociální demokracie
V
deklaruje v médiích ochotu ke
zlepšování postavení zaměstnanců.
Nelze popřít, že podniká i konkrétní kroky – například boj
za dřívější odchod horníků
do důchodu. Takže vidíte
rok 2016 z tohoto
hlediska optimisticky?
Současná vláda je bezesporu
mnohem lepším partnerem odborů než přechozí vlády pravicové, které se snažily jejich roli

všemožně potlačit. Dokázaly například
„proválcovat“ těsnou většinou v parlamentu protiobčanský občanský zákoník,
vrátit majetek církvi, který jí nepatřil od
dob císaře Josefa II., přinutit
obyvatele, aby si připláceli na
své zdraví atd., atd.
Avšak nedělejme si iluze ani
o současné vládní koalici. Musí
me se vyrovnat s tím, že naše požadavky na změny legislativy ve
prospěch zaměstnanců a jejich

Tak a už máme za sebou
první dny nového roku
V hlavním městě ho uvítal 1. ledna v podvečer
ohňostroj s názvem Praha múzami políbená. Rakety
tentokrát nelétaly z Letné ani z Vltavy, ale poprvé
z žižkovského vrchu Vítkov. Autoři se prý inspirovali
mj. i dílem Karla Hynka Máchy a Antonína Dvořáka
a jejich pyrotechnické divadlo, kvůli němuž bylo
vypnuto obvyklé osvětlení Národního památníku,
mělo hlavně připomenout letošní 700. výročí narození
císaře Karla IV. Vysloužil si přídomek Otec vlasti,
protože za dob jeho panování země Koruny české
kulturně i hospodářsky vzkvétaly. Nezbývá než si přát,
aby se tak aspoň trochu opět dělo i v roce jeho velkého jubilea. 
(text a foto: fav)

pokračování na str. 3

Glosujeme: Konec blbé nálady v Česku
Ve svém vánočním poselství ho zmínil
Miloš Zeman. S tím, že současný vývoj
u nás dává důvod pro opatrný optimismus. Stalo se tak 19 let a 16 dní poté,
kdy blbou náladu v české společnosti objevil Zemanův předchůdce Václav Havel.
Docela výstižně popsal tehdy její průvodní
jevy. Mnohým podle něj pokazila náladu častá absence odpovědnosti i morálky v politice a pocity, že prací se živí jen

naivní hlupáci a i v demokracii se spíš vyplatí lhát i krást. Co Havel neřekl, bylo,
kdo za to vše může. Mluvil sice o potřebě
posilování občanské společnosti, ale samotná slova, jak známo, nic neřeší. A už
tak blbou náladu často ještě zhorší. Nyní
tedy Miloš Zeman hovoří o jejím konci.
Jistě, může za to určitě oživení hospodářství a s tím spojená pozitiva. Jen to by ale
nestačilo. Je třeba hlavně odstranit zdroje

blbé nálady. A to chce činy, jen brblání,
jak už víme, to nespraví. Činy zase velmi
často vyžadují i porci občanské odvahy.
I díky odborům jsme nyní stále častěji svědky toho, že kde občanská odvaha
je a kde navíc působí i pospolitost
a solidarita, tam se věci začínají měnit
k lepšímu. A právě to zahání blbou náladu nejvíce.
(fav)
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Z působení OS KOVO v IAC Group Přeštice
Od seskupení členů k základní organizaci
Začátkem ledna 2015 začalo u zaměstnavatele International Automotive
Components Group s.r.o. v Přešticích působit seskupení členů OS KOVO pod vedením výboru seskupení, který tvořili jak
specialisté RP OS KOVO Plzeň, tak členové OS KOVO z řad zaměstnanců. Seskupení vzniklo na základě popudu několika
zaměstnanců, kteří měli zájem o členství
v OS KOVO a jeho působení ve firmě.
Při prvních jednáních se specialisty
RP OS KOVO Plzeň si na základě poskytnutých informací zvolili formu Seskupení
členů OS KOVO s tím, že toto seskupení se později přemění na samostatnou
základní organizaci
Vedení firmy přistoupilo k faktu, že
u něho působí odbory, velice korektně

a působení nekladlo překážky. Během
roku 2015 vstoupilo do odborů cca 90
zaměstnanců. Výbor seskupení začal se
zaměstnavatelem vyjednávat kolektivní

Na fotografii zleva ředitel podniku Ing. Zdeněk Fait,
Ing. Ivo Kužel a nově zvolená předsedkyně ZO OS KOVO
IAC Group Přeštice Iveta Štychová – vyfoceni při jednání
o dalším způsobu spolupráce mezi vedením podniku
a nově vzniklou základní organizací ZO OS KOVO IAC
Group Přeštice

smlouvu, která byla uzavřena 15. 6. 2015.
Již tato nová kolektivní smlouva počítala
s transformací Seskupení členů OS KOVO
na samostatnou základní organizaci.
V průběhu listopadu 2015 proběhly
volby funkcionářů do výboru základní organizace a začátkem prosince byla nová ZO
OS KOVO IAC Group Přeštice zapsána do
spolkového rejstříku. Všichni členové Seskupení členů OS KOVO se evidovali v této
nové základní organizaci. Dne 18. 12. 2015
bylo zaměstnavateli oznámeno ukončení
působení Seskupení členů OS KOVO a zahájení činnosti nově vzniklé ZO OS KOVO
IAC Group Přeštice. U této příležitosti
proběhlo také uzavření dohody o výměně
smluvních stran kolektivní smlouvy.
Vladimír Štich

Plesová premiéra

Ze života sekcí
Rada a Valná hromada Odvětvové sekce AP OS KOVO, které se uskutečnily ve dnech 5.– 6. ledna v Praze, se kromě jiného zabývaly vyjednáváním KSVS AutoSAP. Po projednání této otázky Rada sekce souhlasila s vyhlášením sporu o uzavření KSVS, s návrhem osoby zprostředkovatele a s dalším postupem, jak je stanoven v zákonu o kolektivním
vyjednávání. Rada sekce považuje vzhledem k odmítavému přístupu
zaměstnavatele za nutné kromě dalších kroků upozorňovat
i příslušné instituce EU na situaci, která neodpovídá standardům
kolektivního vyjednávání ve většině zemí EU.
Valná hromada Odvětvové sekce AP pak 6. 1. schválila minimální
požadavky pro koordinované vyjednávání PKS. K nim patří mj. délka
pracovní doby 37,5 hodiny týdně, zakotvení minimálního rozsahu
požadavku na spolurozhodování, rozpracování příspěvku zaměstnavatele na penzijní nebo životní pojištění či požadavek uvolňovat
neuvolněné funkcionáře jako zástupce zaměstnanců s náhradou mzdy
ve smyslu § 203 ZP v rozsahu minimálně 48 hodin ročně. Stejný orgán
vzal na vědomí výsledek volby člena Rady OS AP OS KOVO, kterým se
stal kolega Jiří Kružílek z Tatra Trucks Kopřivnice.
(red)

ZO OS KOVO Brandýs při
Continental automotive chystá
premiéru. Bude jí v sobotu 6. února od 18 hod. její historicky první
společenský ples, který se uskuteční v kulturním domě v Čelákovicích. Bude živá hudba, občerstvení
i tombola, do které jednu z hlavních cen věnovala společnost
Continental. Pobavit se (ovšem za
vyšší vstupné) mohou přijít i ti, kdo
v odborech zatím nejsou. A tak tu
máme nejen další potvrzení, že odboráři nežijí pouze prací, ale i příklad
hezké náborové akce… 
(red)

Jak se vyjednává u příspěvkové organizace
Mám za sebou již patnáct let zkušeností
z odborového vyjednávání v nadnárodní
společnosti. V roce 2015 se však našimi
členy stali zaměstnanci příspěvkové organizace, která je zřízena magistrátem
a platí pro ně pravidla o platech.
Takže o nárůstu mezd se nevyjednává,
protože ten je dán. Přesto i zde zůstává
celá řada oblastí, kterým se odbory mohou věnovat. Při našem vstupu zaměstnanci, kterými jsou hlavně sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách,
zdravotníci, nedostávali od zaměstnavatele pracovní obuv. To je však záležitost,
kterou například zaměstnanci v naší hut-

OS KOVO má ve svých řadách i pracovníky „nekováckých
profesí“, například zdravotníky, jimž také poskytuje pomoc

ní firmě dnes považují za běžnou. Takže
během několika následujících měsíců si
i v této příspěvkové organizaci pracovníci
(jedná se hlavně o ženy) vybrali certifikovanou obuv, vhodnou pro používání při
jejich práci. Ta pak byla následně zajištěna
a nyní již je součásti OOPP.
V kolektivní smlouvě jsme pro ně dohodli i taková ustanovení, jako je například pracovní volno s náhradou mzdy
v délce 1 den za 3 měsíce osamělým, kteří
pečují o dítě mladší 15 let, určili jsme pravidla pro odměny.
Alena Sobolová
OS KOVO, ArcelorMittal Česká republika
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zástupců pořád jdou hlemýždím tempem.
Jde o evergreen všech politických koalicí
od roku 1989 – „My bychom rádi, ale
naši koaliční partneři se s námi nechtějí
dohodnout.“ Jde také o lobbing části zaměstnavatelů, kteří nejsou schopni změnit přístup k sociálnímu dialogu, necítí sociální odpovědnost a jediným jejich cílem
je maximalizace zisku, nejlépe na úkor
zaměstnanců, které nepovažují za spolupracovníky jako kdysi Tomáš Baťa, ale za
pouhý zdroj výkonu, který jim pomůže
splnit představy o bohatství a prosperitě
– ale jen jejich vlastní.

Vídeňského Memoranda jsem o tom
dlouze diskutoval se zástupci německých
a rakouských kováků. Především s kolegou z IGM jsme měli rozdílné názory,
jak k tomu přistupovat z hlediska odborů.
Ochrana pracovního trhu, mzdových
a pracovních podmínek musí být základem
odborové práce. Na tom jsme se shodli.
Jako občané se, dle mého názoru, máme
právo dožadovat ochrany života a zdraví před existencemi, které se domnívají,
že mohou kohokoli zabít kvůli náboženství, nebo proto, že má lepší život. V tom
jsme se neshodli. Německý pohled je stále

věra v německou systematičnost, preciznost a korektnost. Z toho se může vyvinout leccos. Firmě VW se může (ale také
nemusí) snížit prodej a tím i produkce
vozidel. Penále, pokuty a mimosoudní
vyrovnání se zákazníky mohou mít obrovský rozsah. Víme, kolik pracovních míst je
v ČR vázáno na „Škodovku“. Se souhlasem Výkonného vedení OS KOVO
a automobilové sekce jsem se dohodl
s předsedou mladoboleslavských odborů
Jaroslavem Povšíkem a uspořádali jsme
v hotelu Olšanka v Praze mimořádné zasedání automobilové sekce OS KOVO za

I když tato vláda vede sociální dialog, měli bychom vnímat, že pokud se
v příštích volbách otočí kormidlo více
doprava, změní se velmi dramaticky
i chování politiků stran ANO a KDU-ČSL.
A pozice zástupců zaměstnanců bude
opět více složitá.

ovlivňován nedávnou historií, především
druhou světovou válkou, a cítí povinnost
pomáhat všem, kteří požádají. I když je to
spojeno s velkými riziky.
Naše dosavadní jistoty ohrožuje i obchodní dohoda mezi EU a USA o volném
obchodu (TTIP), která v mnoha směrech
přesahuje rámec obchodní dohody. Je
sjednávána netransparentně a dotkne se
mnoha stránek života každého Evropana, pokud bude uzavřena. Jde o pracovní
právo, potraviny, o privatizaci zisků pro
soukromé firmy, ale také zestátnění dluhů,
jež vzniknou při neochránění investic amerických firem a které budou muset státy
platit z našich daní. Vzpomeňte si na případ
TV Nova! A na 10 mld. korun, které musela
ČR zaplatit z našich daní panu Lauderovi.
Další věc, o které se chci zmínit, je téma
„Průmysl 4.0“ – tedy digitalizace výrobních procesů. Stejně jako předchozí průmyslové revoluce má za cíl udržet úroveň
přidané hodnoty, a tedy zisků zaměstnavatelů. Podle poznatků, které jsme získali,
bude asi největším problémem postupné
vytlačování lidí z výroby i z možností ovlivňovat demokratické procesy a samostatně se rozhodovat. Rozhodovací procesy
postupně převezmou stroje…

jeho účasti. Dohodli jsme se zejména na
další průběžné výměně informací. Obě
strany tak budou moci lépe reagovat na
budoucí vývoj v této věci.
Odborový svaz KOVO se také permanentně věnuje problematice agenturního
zaměstnávání. Zástupci svazu se zúčastnili
několika akcí s touto tematikou, například
konference pořádané ČMKOS v listopadu
2015 pod názvem Agenturní práce – sociálně odpovědná firma.

 raťme se ještě k roku 2015.
V
Které událostí měly největší vliv
na postavení zaměstnanců
v České republice?
Máme-li na mysli skutečně podstatné,
strategické události, pak bych to formuloval spíše tak, že se staly, nebo probíhaly
některé věci, které ovlivnily zaměstnance
nejen v roce 2015, ale budou na ně mít
s největší pravděpodobností významný
vliv i v roce 2016.
 teré události máte konkrétně
K
na mysli?
Vleklou řeckou krizi zastínila v médiích
válka na Ukrajině a sankce proti Rusku,
které postihly i naše firmy v kovoprůmyslu.
Následoval příliv migrantů nejprve z Afriky,
potom ze Sýrie. Evropští politici reagují
opožděně, s neuvěřitelnou naivitou a odlišné názory, které jsou realistické, nesmyslně
nálepkují jako xenofobní, rasistické, fašistické. Bohužel často i u nás.
Takto to dále nejde. Není možné, aby
zákony a pravidla platily jen pro občany
ČR. Musí platit pro všechny, kdo do naší
země chtějí vstoupit nebo tady chtějí
žít. Při příležitosti pravidelného zasedání

 o je blízká budoucnost, u které
T
si často ještě ani neumíme představit všechny důsledky. Jaké jsou
aktuální palčivé problémy?
Například aféra firmy VW s emisemi
u dieselových motorů. Byla otřesena dů-

 e většině jmenovaných případů se
V
jedná o nadnárodní procesy, jak je
mohou ovlivnit čeští odboráři?
Nejsme sami, v minulém roce proběhla
řada zasedání orgánů a pracovních skupin industriAll Europe, které se zabývaly
nejen přípravou stanovisek k různým politikám Evropské unie a situací v jednotlivých sektorech, ale i přípravou kongresu,
který proběhne počátkem června 2016
v Madridu. Bude se zde jednat například
o digitalizaci průmyslu, situaci v ocelářství, v automobilovém průmyslu a podobně. Probíhaly i další, regionální aktivity.
OS KOVO se například připojil k protestní
demonstraci proti transatlantické obchodní a investiční dohodě (TTIP), která se konala v Berlíně 10. 10. 2015 a zúčastnilo
se jí na čtvrt milionu lidí.
 o byste vzkázal členům svazu
C
a zaměstnancům do roku 2016?
Bojujeme za vás a s vámi. Je to docela
těžká práce a nemá vždy na první pohled
pokračování na str. 4
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viditelné výsledky. Někdy mám i pocit,
jako by národní vlastností bylo, že společné hospodářské problémy a nedostatek
nás semknou, ale v okamžiku, kdy přijde
úleva, ztrácíme jednotu a každý „hraje
sám za sebe“. Ale to je velká chyba, protože kdy jindy chcete něco podstatného
vymoci než v době prosperity a když je
u moci vláda nakloněná sociálnímu dia-

logu? Právě teď je pravý čas na společné
kroky jak vůči zaměstnavatelům, tak vůči
politikům. Vrátil bych se k příkladu firmy
IG Watteeuw v Brně, zmíněnému na začátku rozhovoru. Do boje za oprávněné
požadavky zaměstnanců se ve spolupráci
s ČMKOS podařilo zapojit nejen významné
místní politiky, ale i odboráře z Rakouska,
Irska a z mateřského závodu Watteeuw

v Belgii, kde odmítli převzít jakoukoli výrobu přesunutou z Brna, tím také
zaměstnavatel stávkujícím vyhrožoval.
Což je i můj hlavní vzkaz pro rok 2016:
je to šance pro silnou a mezinárodní
odborovou solidaritu. Ukázalo se, že to
prostě jde a že to umíme.
Děkujeme za odpovědi, redakce

Odhalují skrytou chudobu
Věděli jste, že 9 z 10 chudých seniorů
jsou ženy? Nebo že jen čtvrtina lidí, kteří
začnou pečovat o své nemohoucí blízké,
si udrží plný úvazek? Kampaň, kterou na
sociálních sítích 11. ledna spustila Alternativa 50+, má upozornit na ohrožení
chudobou tam, kde zůstává často skrytá.
„Když se řekne chudoba, často si představujeme jen vyloučené lokality a máme
pocit, že to je něco, co se nás netýká.
Míra chudoby v ČR vypadá ve statistikách

v porovnání s ostatními státy EU více než
pozitivně. V České republice ale přetrvávají různé formy chudoby, které se týkají
významných skupin společnosti, zejména
žen. Například chudí senioři a seniorky,
samoživitelky nebo lidé pečující o své blízké jsou všude kolem nás, jen jejich situaci často nevidíme,“ vysvětluje socioložka
Kateřina Kňapová, proč se Alternativa
50+ rozhodla tematizovat právě tento
problém.

Kampaň v pěti vizuálech, které bude
Alternativa 50+ postupně sdílet na svých
facebookových stránkách, upozorňuje na
ohrožení i reálnou chudobu některých
skupin obyvatel. Zároveň však přináší
návrhy možných opatření, jež by mohla
pomoci tuto situaci zlepšit.
Webová stránka kampaně:
http://alternativaplus.cz/
konec-skryte-chudoby
(red)

Jaké byly mzdy v kovoprůmyslu
V 1. až 3. čtvrtletí 2015 vzrostla průměrná mzda v kovoprůmyslu oproti
stejnému období roku 2014 o 3,2 %
a dosáhla tak hodnoty 28 334 Kč za
měsíc (jde o údaje týkající se podniků
s více než 50 zaměstnanci). Počet zaměstnanců v kovoprůmyslu vzrostl o 4,2 %
a činil 518 408 osob. Nejvíce zaměstnanců – 148 797 osob – pracovalo ve výrobě
motorových vozidel.
Nejvyšší průměrná mzda byla dosažena v sektoru výroby motorových
vozidel, její výše činila 30 989 Kč.

Průměrnou mzdu v jednotlivých sektorech kovoprůmyslu znázorňuje následující
tabulka:
CZ-NACE

Průměrná
mzda

24
25
26
27
28
29
30

27 743
25 837
27 207
27 261
28 092
30 989
28 999

Počet
zaměstnanců
42 204
94 783
35 130
75 950
101 065
148 797
20 228

Údaje v této tabulce se týkají podniků s více než
50 zaměstnanci
24 Výroba základních kovů, hutní zpracování
kovů; slévárenství
25 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných
výrobků, kromě strojů a zařízení
26 Výroba počítačů, elektronických a optických
přístrojů a zařízení
27 Výroba elektrických zařízení
28 Výroba strojů a zařízení j.n.
29 Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů),
karoserií, přívěsů a návěsů a dílů a příslušenství
pro motorová vozidla a jejich motory
30 Výroba ostatních dopravních prostředků
a zařízení

Pokud porovnáme jednotlivé regiony,
nejvyšší průměrná mzda v kovoprůmyslu
byla ve Středočeském kraji, kde dosáhla
hodnoty 35 549 Kč. Naopak nejnižší průměrnou mzdu pobírali již tradičně kováci

v kraji Karlovarském, a to ve výši pouhých
22 981 Kč. Nejnižší regionální mzda tak
dosahuje 64,6 % mzdy nejvyšší. Přehled
o průměrných mzdách v kovoprůmyslu
v jednotlivých regionech je znázorněn
v další tabulce:
Region
Hlavní město Praha
Středočeský kraj
Jihočeský kraj
Plzeňský kraj
Karlovarský kraj
Ústecký kraj
Liberecký kraj
Královéhradecký kraj
Pardubický kraj
Kraj Vysočina
Jihomoravský kraj
Olomoucký kraj
Zlínský kraj
Moravskoslezský kraj

Průměrná mzda
32 145
35 549
27 108
28 483
22 981
26 596
30 298
27 673
25 448
28 092
27 345
25 934
25 331
27 741

Údaje v této tabulce se týkají podniků s více než
100 zaměstnanci

Celkový přehled o průměrných
mzdách v kovoprůmyslu je k dispozici
na Intranetu OS KOVO. Na závěr ještě
důležité upozornění, že všechny uvedené
údaje jsou určeny pouze pro vnitřní potřebu OS KOVO.
Ing. Alena Paukrtová
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Výpočet starobního důchodu v roce 2015/2016 (2)
Jak jsme slíbili v minulém vydání Kováka, přinášíme dnes dokončení článku
naší spolupracovnice k výpočtu starobních důchodů.
Jak zjistím
svůj důchodový
věk?
Pojištěnci mohou zjistit např.
pomocí tzv. věkové kalkulačky, jaký je jejich důchodový věk, kdy ho dosáhnou
a jakou musí získat dobu pojištění. Tato kalkulačka je dostupná na
webových stránkách ministerstva
práce a sociálních věcí. Stačí do ní
doplnit datum narození, údaj, zda
jde o muže či ženu, a u žen také
počet vychovaných dětí. Kalkulačka spočítá rovněž i datum, od kterého je nejdříve možné požádat
o předčasný starobní důchod.
Důchodový věk podle přílohy
zákona
Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, obsahuje v příloze tabulku nazvanou „Důchodový věk pojištěnců narozených
v období let 1936 až 1977“. Pod
touto tabulkou následuje věta:
„U pojištěnců narozených po
roce 1977 se důchodový věk
stanoví tak, že se k věku 67 let
přičte takový počet kalendářních měsíců, který odpovídá
dvojnásobku rozdílu mezi rokem
narození pojištěnce a rokem
1977.“
V současné době důchodová
komise stále zvažuje zastropování důchodového věku, neboli odstranění této věty. Též
se ale zvažuje opakované propočítávání důchodového věku
tak, aby průměrná doba pobírání důchodu činila 20 let.

Tabulka
důchodového
věku

Důchodový věk
mužů

1936

60r+2m

57r

56r

55r

54r

53r

1978

67r+2m

1937

60r+4m

57r

56r

55r

54r

53r

1979

67r+4m

1938

60r+6m

57r

56r

55r

54r

53r

1980

67r+6m

1939

60r+8m

57r+4m

56r

55r

54r

53r

1981

67r+8m

1940

60r+10m 57r+8m

56r+4m

55r

54r

53r

1982

67r+10m

1941

61r

58r

56r+8m

55r+4m

54r

53r

1983

68r

1942

61r+2m

58r+4m

57r

55r+8m

54r+4m

53r

1984

68r+2m

1943

61r+4m

58r+8m

57r+4m

56r

54r+8m

53r+4m

1985

68r+4m

1944

61r+6m

59r

57r+8m

56r+4m

55r

53r+8m

1986

68r+6m

1945

61r+8m

59r+4m

58r

56r+8m

55r+4m

54r

1987

68r+8m

1946

61r+10m 59r+8m

58r+4m

57r

55r+8m

54r+4m

1988

68r+10m

1947

62r

60r

58r+8m

57r+4m

56r

54r+8m

1989

69r

1948

62r+2m

60r+4m

59r

57r+8m

56r+4m

55r

1990

69r+2m

1949

62r+4m

60r+8m

59r+4m

58r

56r+8m

55r+4m

1991

69r+4m

1950

62r+6m

61r

59r+8m

58r+4m

57r

55r+8m

1992

69r+6m

1951

62r+8m

61r+4m

60r

58r+8m

57r+4m

56r

1993

69r+8m

1952

62r+10m 61r+8m

60r+4m

59r

57r+8m

56r+4m

1994

69r+10m

1953

63r

62r

60r+8m

59r+4m

58r

56r+8m

1995

70r

1954

63r+2m

62r+4m

61r

59r+8m

58r+4m

57r

1996

70r+2m

1955

63r+4m

62r+8m

61r+4m

60r

58r+8m

57r+4m

1997

70r+4m

1956

63r+6m

63r+2m

61r+8m

60r+4m

59r

57r+8m

1998

70r+6m

1957

63r+8m

63r+8m

62r+2m

60r+8m

59r+4m

58r

1999

70r+8m

1958

63r+10m 63r+10m 62r+8m

61r+2m

59r+8m

58r+4m

2000

70r+10m

1959

64r

64r

63r+2m

61r+8m

60r+2m

58r+8m

2001

71r

1960

64r+2m

64r+2m

63r+8m

62r+2m

60r+8m

59r+2m

2002

71r+2m

1961

64r+4m

64r+4m

64r+2m

62r+8m

61r+2m

59r+8m

2003

71r+4m

1962

64r+6m

64r+6m

64r+6m

63r+2m

61r+8m

60r+2m

2004

71r+6m

1963

64r+8m

64r+8m

64r+8m

63r+8m

62r+2m

60r+8m

2005

71r+8m

1964

64r+10m 64r+10m 64r+10m 64r+2m

62r+8m

61r+2m

2006

71r+10m

1965

65r

65r

65r

64r+8m

63+2mr

61r+8m

2007

72r

1966

65r+2m

65r+2m

65r+2m

65r+2m

63r+8m

62r+2m

2008

72r+2m

1967

65r+4m

65r+4m

65r+4m

65r+4m

64r+2m

62r+8m

2009

72r+4m

1968

65r+6m

65r+6m

65r+6m

65r+6m

64r+8m

63r+2m

2010

72r+6m

1969

65r+8m

65r+8m

65r+8m

65r+8m

65r+2m

63r+8m

2011

72r+8m

1970

65r+10m 65r+10m 65r+10m 65r+10m 65r+8m

64r+2m

2012

72r+10m

1971

66r

66r

66r

66r

66r

64r+8m

2013

73r

1972

66r+2m

66r+2m

66r+2m

66r+2m

66r+2m

65r+2m

2014

73r+2m

1973

66r+4m

66r+4m

66r+4m

66r+4m

66r+4m

65r+8m

1974

66r+6m

66r+6m

66r+6m

66r+6m

66r+6m

66r+2m

1975

66r+8m

66r+8m

66r+8m

66r+8m

66r+8m

66r+8m

1976

66r+10m 66r+10m 66r+10m 66r+10m 66r+10m 66r+10m

1977

67r

žen s počtem vychovaných dětí
0

67r

1

67r

2

67r

3–4

67r

5 a více

Rok
narození

Důch. věk
mužů
i žen

Rok
narození

67r
pokračování na str. 6
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Výpočet k datu 31. 10. 2015

Výpočet k datu 1. 1. 2016

Každoročně OS KOVO aktualizuje vlastní program pro výpočet
důchodů. Do programu zadáváme většinou údaje, které jsou
součástí informativního listu a které si potenciální žadatel
o starobní důchod vyžádá od ČSSZ. Alternativně je možno
k výpočtu důchodu použít důchodovou kalkulačku. Tato kalkulačka je dostupná na webových stránkách ministerstva práce
a sociálních věcí.

Tabulka je opět výstupem počítačového programu OS KOVO,
výdělky muže narozeného dne 28. 2. 1952 pro výpočet v roce
2015 jsou pochopitelně totožné, přibude pouze částka
320 654 Kč jako výdělek v roce 2014 – posledním roce rozhodného období. Alternativně je opět možno k výpočtu důchodu
použít důchodovou kalkulačku na webových stránkách ministerstva práce a sociálních věcí – www.mpsv.cz/cs/2435.

Výpočet starobního důchodu podle zák. č. 155/1995 Sb.
na období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015

Výpočet starobního důchodu podle zák. č. 155/1995 Sb.
na období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016

Identifikační kód:
Druh důchodu:
Datum narození:
Datum vzniku nároku na „S“:
Žádost podána ke dni:
ROK

1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
celkem

muž 31. 10. 2015
§ 29 – řádný důchod
31. 12. 1952
31. 10. 2015
31. 10. 2015

Identifikační kód:
Druh důchodu:
Datum narození:
Datum vzniku nároku na „S“:
Žádost podána ke dni:

Příjem z výděl. Vyloučené Koeficient
Přepočtený
činnosti
doby
příjem z výděl.
činnosti
35 568
36 600
34 320
39 000
36 946
46 800
56 400
67 300
83 400
94 300
115 800
129 600
141 000
154 200
168 000
177 600
190 200
204 000
218 640
233 256
253 200
278 400
289 200
200 240
313 360
312 360
314 800
318 563
320 000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

8.9778
8.7938
8.5978
8.3944
8.0980
7.0174
5.7300
4.5745
3.8588
3.2563
2.7501
2.4879
2.2757
2.1027
1.9726
1.8176
1.6937
1.5869
1.4881
1.4148
1.3272
1.2361
1.1430
1.1046
1.0850
1.0605
1.0273
1.0273
1.0000

ROK

319 323
321 854
295 077
327 382
299 189
328 415
323 172
307 864
321 824
307 070
318 462
322 432
320 874
324 237
331 397
322 806
322 142
323 728
325 359
330 011
336 048
344 131
330 556
221 186
339 996
331 258
323 395
327 260
320 000
9 266 448

1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
celkem

muž 31. 10. 2015
§ 29 – řádný důchod
31. 12. 1952
31. 10. 2015
31. 10. 2015

Příjem z výděl. Vyloučené Koeficient
Přepočtený
činnosti
doby
příjem z výděl.
činnosti
35 568
36 600
34 320
39 000
36 946
46 800
56 400
67 300
83 400
94 300
115 800
129 600
141 000
154 200
168 000
177 600
190 200
204 000
218 640
233 256
253 200
278 400
289 200
200 240
313 360
312 360
314 800
318 563
320 000
320 000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

9.1111
8.9244
8.7255
8.5190
8.2183
7.1217
5.8151
4.6425
3.9161
3.3046
2.7910
2.5248
2.3095
2.1340
2.0019
1.8446
1.7189
1.6104
1.5102
1.4358
1.3469
1.2545
1.1600
1.1210
1.1011
1.0762
1.0426
1.0426
1.0246
1.0000

324 064
326 634
299 460
332 241
303 634
333 296
327 972
312 441
326 603
311 624
323 198
327 215
325 640
329 063
336 320
327 601
326 935
328 522
330 191
334 909
341 036
349 253
335 472
224 470
345 041
336 162
328 211
332 134
327 872
320 000
9 727 214

Osobní vyměřovací základ: 26 611

Výpočtový základ (VPZ): 15 584

Osobní vyměřovací základ: 27 003

Výpočtový základ (VPZ): 15 815

Doba pojištění (dny)
Náhradní doba (100%)
Náhradní doba (80%)

0
0
0

Doba pojištění celkem
dny
0
roky 44

Doba pojištění (dny)
Náhradní doba (100%)
Náhradní doba (80%)

0
0
0

Doba pojištění celkem
dny
0
roky 44

Doba po vzniku nároku (dny)
Doba před vznikem nároku (dny)
=> počet 90denních úseků (1,2%)

0
0
0

=> počet 90denních úseků
=> počet 90denních úseků (0,9%)
=> počet 90denních úseků (1,5%)

Doba po vzniku nároku (dny)
Doba před vznikem nároku (dny)
=> počet 90denních úseků (1,2%)

0
0
0

=> počet 90denních úseků
=> počet 90denních úseků (0,9%)
=> počet 90denních úseků (1,5%)

zbývá (dny) 0
0
0
0

zbytek

0

zbytek

0

zbývá (dny) 0
0
0
0

zbytek

0

zbytek

0

Důchod dle zadaných parametrů: 12 686 Kč

Důchod dle zadaných parametrů: 12 878 Kč

Tento výpočet je pouze informativní a nezakládá žádný právní nárok na skutečnou výši důchodu.

Tento výpočet je pouze informativní a nezakládá žádný právní nárok na skutečnou výši důchodu.

ZÁVĚR
A) Z atímco výše starobního důchodu muže narozeného
31. 12. 1952 při přiznání k datu 31. 10. 2015 činí 12 686 Kč,
po valorizaci od 1. 1. 2016 činí 12 726 Kč (12 686 + 40).
B) P okud tento muž požádá o starobní důchod až v roce 2016,
tedy od nejdřívějšího možného data 1. 1. 2016, bude výše

jeho starobního důchodu při přiznání 12 878 Kč, čili o 152 Kč
vyšší, než by byl důchod přiznaný v roce 2015 a následně
valorizovaný.
Pro rozhodnutí data přiznání je však třeba vzít v úvahu,
že za listopad a prosinec 2015 by náležela muži navíc výplata
dvou splátek důchodu po 12 686 Kč, neboli 25 372 Kč.
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Reklamace
vadnéhoa vánočního
dárku
Souběh podpory
starobního
důchodu
Dostal jsem pod stromeček dárek v podobě elektrické vrtačky. Hned jsem ji šel vyzkoušet, ale když
jsem chtěl zkusmo vyvrtat ve špalíku dřeva pár děr, přestala jet, i když při puštění na prázdno se
na první pohled zdála v pořádku. Po novém puštění nejela již vůbec.Co s ní mám dělat? Mohu jít
do obchodu, když nemám paragon o koupi? Dcera, která mi dárek dala, žije s manželem v Itálii,
musel bych ji požádat, aby mi paragon poslala. Vrtačku koupila v České republice, ale přes internet
v e-shopu, zboží nechala zaslat na naši adresu, do Brna, a došlo 23. prosince 2016. V obchodě jsem ji
byl vyzvednout osobně. Nebo musí dárek reklamovat dcera?
Karel N., Brno
Reklamace dárků bude jistě zajímat více
čtenářů, proto se krátce pozastavím u možností, které by mohly některého ze čtenářů
nemile překvapit a u nichž by si nemuseli
být zcela jisti s postupem při jejich řešení.
Většinou problém nastává v tom, že kupujícím je dárce, nikoliv obdarovaný.
Nejprve se budu zabývat vaším konkrétním případem. Z dotazu je zřejmé,
že dcera zboží zakoupila po internetu.
Nic se na tom nemění, že jste ho vyzvedával v kamenném obchodě, který zřejmě
je výdejním místem.
Většina těchto obchodů e-shopů dnes
zasílá faktury či potvrzení o zakoupení zboží elektronicky. Pokud tomu bylo
i v tomto případě, nebude jistě problém
dceru o přeposlání tohoto dokladu i objednávky zboží požádat a ona vám ho
může obratem poslat prostřednictvím
e-mailu. Neváhejte však, protože vám od
23. 12. 2015 běží 15 dnů, které vám zákon dává k odstoupení od smlouvy, a to
bez udání důvodu. Nemusíte tedy zboží
reklamovat, ale je pro vás výhodnější využít právě možnosti odstoupení od smlouvy. Postačí, když zboží zabalíte, pošlete
zpět dodavateli-prodejci s doporučeným
dopisem s dodejkou.

Vzhledem k zákonné lhůtě jsem vám
i já, ještě před zveřejněním v Kováku
(pozn. redakce: ke zveřejnění v Kováku
dochází už po uplynutí této lhůty, ale
vzhledem k obecné platnosti i pro jiné
podobné případy, než jsou vánoční dárky,
zařazujeme), zaslala 30. 12. 2015 kopii
své odpovědi elektronicky, aby vám zákonná lhůta marně neuplynula. Pokud
to nestihnete, zbývá pak už jen možnost
reklamace.
Dnem doručení prodejci je odstoupení od smlouvy platné, neboť tak stanoví
zákon. Prodejce musí vrátit cenu, kterou
jste za zboží zaplatil, resp. kterou za ně
zaplatila vaše dcera. Na váš dopis nemusí
vůbec reagovat, nemá totiž možnost
s odstoupením od smlouvy nesouhlasit.
V každém případě vám doporučuji,
abyste si na stránkách tohoto internetového obchodu našel informace
o odstoupení od smlouvy a reklamaci.
Při odstoupení od smlouvy jde o povinné
informace, které musí být uvedeny
i u dokladu o koupi zboží. Jinak by se vám
lhůta k odstoupení značně prodloužila
(až o jeden rok + 15 dnů).
Tolik doporučení k vašemu případu.

Dostačující je formulovat dopis takto:

Nyní se pozastavím u dalších problémů,
které mohou nastat poté, co jste si užili
radost z dárku. Můžete být záhy nemile
překvapeni tím, že zjistíte nefunkčnost
dárku, který byl zakoupen v běžném kamenném obchodě. Budiž vám útěchou,
že takový dárek můžete reklamovat stejně
jako každé jiné zboží.
Můžete tak učinit, i když nemáte doklad
o koupi. Pak je na vás prokázat prodejci,
že zboží je zakoupené v jeho obchodě
a kdy bylo zakoupeno (jedině tím zjistí,
zda ještě běží záruční lhůta). Z tohoto
důvodu musíte oslovit dárce s prosbou
o doklad o koupi. Případně, nemá-li ho
uschovaný, aby vám dosvědčil, že zboží
kupoval u daného prodejce a který den,
nebo pokud platil kartou, může prodejci
předložit výpis z účtu apod.
Pokud jde o odpovědnost za vady, vzniká mezi prodejcem a kupujícím – tedy

V Brně dne ……………. 201x
Dobrý den,
dne 23. 12. 2015 mi byla doručena
elektrická vrtačka, která byla objednána
dne …….… číslo objednávky ………..
Toto zboží Vám vracím a sděluji,
že tímto odstupuji od kupní smlouvy.
Zároveň Vám vracím zaslané zboží.
Cenu zaplacenou za zboží mi vraťte
nejpozději do 14 dnů na číslo mého
účtu………..............(nebo složenkou
na moji adresu ……................……..)
Přílohy:
Doklad o objednávce
Doklad o úhradě ceny zboží
Jméno, příjmení, adresa, podpis

dárcem, ten pak má právo reklamovat,
nikoliv vy jako obdarovaní.
Na účtenkách však nebývá uvedeno
jméno, proto nebývá v těchto případech
problém.
Ten však může vzniknout právě při
dokazování koupě z výpisu účtu, nebo
pokud dárek není zakoupen v běžném
obchodě, ale v e-shopu.
V těchto případech je nejlépe ihned
doložit písemné postoupení práva reklamovat:
Postoupení práva reklamovat
Já – jméno, příjmení, adresa
tímto postupuji panu jméno, příjmení,
adresa svoje právo reklamovat.
Zboží zakoupené ve Vašem obchodě
…………………………………….....
jsem výše jmenovanému
dne………………………daroval.
V Brně dne ……………. 201x
Jméno, příjmení, podpis dárce

Nebo můžete také dát obdarovanému
plnou moc k vyřízení reklamace toho kterého konkrétního zboží, tato plná moc
bude obdobná jako postoupení práva reklamovat.
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Bydlení | JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků (SON) Praha

Řešíme problémy spojené s bydlením
Platby za výtah a pes v bytě
Naše společenství vlastníků odhlasovalo, že za výtah se platí podle počtu osob v bytě a že pes se bere
jako jedna osoba v bytě. Je tento postup správný?
Ivan M., Ostrava
Placení služeb souvisejících s bydlením upravuje zákon č. 67/2013 Sb.,
kterým se upravují některé otázky související s poskytováním
plnění spojených s užíváním bytů
a nebytových prostorů v domě s byty
(zákon o službách), ve znění pozdějších
předpisů. Provoz výtahu je nepochybně
touto službou. Podle tohoto právního
předpisu se skutečně platí provoz výtahu
podle počtu osob. Váš dotaz však hlavně
směřuje na posouzení platby za psa ve
výtahu.

Pes už není věc, jak tomu bylo podle
dřívější právní úpravy, což je dobře, ale
zároveň se domnívám, že ačkoliv je pes
živé zvíře a má zvláštní význam a hodnotu již jako smysly nadaný živý tvor, nelze
jej povýšit na člověka. Živé zvíře není věcí
a ustanovení o věcech se na živé zvíře
použijí obdobně jen v rozsahu, ve kterém
to neodporuje jeho povaze.
To, že máte v bytě psa a že s ním jedete
výtahem jej venčit, je dle mého názoru to
samé, jako když do bytu jede výtahem
návštěva. Pokud má společenství pocit,
že pes v bytě znamená pro společenství

zvýšené náklady za služby, tak to bych
spíše řešila zvýšením platby za úklid.
Vycházím přitom z možné analogie
použití ustanovení § 2258 obč. zákoníku,
kdy v případě, že chov zvířete vyvolá
potřebu zvýšených nákladů na údržbu
společných částí domu, nahradí nájemce
tyto náklady pronajímateli.
Doporučuji vám tuto otázku znovu na
nejbližším shromáždění otevřít a navrhnout
shora uvedené řešení. Do doby, než
společenství rozhodne jinak, je třeba jeho
stávající rozhodnutí respektovat. Praxe soudů se takovouto otázkou zatím nezabývala.

Podílové spoluvlastnictví domu
Obracím se na vás s dotazem ohledně spoluvlastnictví domu v souvislosti s novým občanským zákoníkem.
Bytový dům, ve kterém bydlím, má v podílovém spoluvlastnictví 7 osob. Takto nám byl prodán před lety městem.
Nejsme tedy vlastníci jednotek, ale vlastníme každý podíl na domě. Dostala se ke mně informace, že občanský
zákoník tuto formu spoluvlastnictví nepřipouští, že katastr nebude toto vlastnictví evidovat, a tedy nepůjde podíl
prodat, zapsat např. dědictví apod. Pokoušela jsem se najít tuto informaci ve znění zákoníku, ale nějak se mi to
nepovedlo. Můžete mi, prosím, výše zmíněné potvrdit, nebo vyvrátit?
A. K., Liberec
Tato informace je mylná. Záleží jen na
vás, zda budete mít dům v bytovém

spoluvlastnictví či v podílovém spoluvlastnictví. V tomto ohledu opravdu nový

občanský zákoník skutečně žádnou změnu nepřinesl.

Pronajímatel nás chce vystěhovat
Bydlíme 26 let v nájemním bytě. Pronajímatel nám nyní oznámil, že nám zvyšuje nájemné od 1. 1. 2016 o 1000 Kč
a nebudeme-li toto akceptovat, má za to, že nemáme dále zájem v bytě bydlet, že si tedy hledáme jiné bydlení
a byt do 31. 1. 2016 vyklidíme. Je tento postup vůbec možný?
Petr J., Karlovy Vary
Samozřejmě, že tento postup pronajímatele není v souladu s občanským zákoníkem, konkrétně s ustanovením § 2249.
Zvyšování nájemného není diktát, ale
dohoda dvou smluvních stran nájemní
smlouvy, tj. nájemce a pronajímatele.
Uvedené ustanovení dává smluvním
stranám možnost dohodnout si zvyšování
nájemného přímo v nájemní smlouvě nebo naopak si v nájemní smlouvě
možnost zvyšování nájemného vyloučit.
V případě, že tu takováto dohoda smluvních stran není, pak může pronajímatel v písemné formě navrhnout nájemci
zvýšení nájemného až do výše srovnatelného nájemného obvyklého v daném
místě. Takto může pronajímatel zvýšit ná-

jemné celkem za 3 roky o 20 %. Předložit
návrh na zvýšení nájemného je možné
jednou za 12 měsíců.
Pokud tyto podmínky pronajímatel
splnil, a vy přesto s předloženým návrhem
na zvýšení nájemného nesouhlasíte,
doporučuji vám, abyste do 2 měsíců
na návrh reagovali svým protinávrhem
a pokusili se s pronajímatelem dohodnout na kompromisu. V případě, že se
na zvýšení nedohodnete, běží pronajímateli, po vaší dvouměsíční lhůtě na vyjádření, lhůta dalších tří měsíců, kdy může
podat návrh na zvýšení nájemného
k soudu.
Soud na návrh pronajímatele rozhodne
o nájemném do výše, která je v místě

a čase obvyklá, tj. na základě znaleckého posudku, s účinky ode dne podání
návrhu soudu, to znamená, že když soud
rozhodne ve prospěch pronajímatele,
doplatíte nájem zpětně až ke dni podání návrhu pronajímatelem. Z praxe je
známo, že toto soudní řízení je bohužel většinou pro nájemce neúspěšné
a hlavně finančně nákladné (soudní
poplatek, advokáti, zpětné doplacení nájemného).
Teprve poté, kdybyste neplatili nájemné
ve výši, jakou stanoví soud, nebo porušili
nájemní smlouvu jiným zákonem upraveným způsobem, může nastat situace,
kdy dostanete výpověď z nájmu bytu
a byt budete muset vyklidit.
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Odvaze pomohla solidarita i odbornost
Jednou z velkých událostí odborů u nás
byla loni stávka v IG Watteeuw ČR v Brně.
Byla to totiž dosud nejdelší stávka v soukromém sektoru u nás, trvala devět dní.
A nejenom tím se zapsala do dění novodobých českých odborů. Byla rovněž ukázkou odborové solidarity, a to jak na národ-

Záběr z mítinku během prvního dne stávky,
která se zapsala do odborových dějin

ní, tak i na mezinárodní úrovni. A byla
rovněž názorným příkladem, jak mohou
základní organizace OS KOVO využívat
kapacit, kterými disponuje svaz. Zdaleka
to není jen o morální či finanční podpoře, pomoc má řadu dalších konkrétních
podob. V případě IG Watteeuw jedním
z jejich klíčových zdrojů bylo Regionální pracoviště OS KOVO Jihomoravského
kraje. Jeho vedoucí Mgr. Jiří Grim k tomu
Kováku řekl: „Regionální pracoviště jsou
zřízena k tomu, aby metodicky a organizačně pomáhala ZO OS KOVO a členům
v jejich působnosti. A ZO v IG Watteeuw
spadá do působnosti našeho krajského
sdružení. Vše začalo už v říjnu 2014, kdy
v tomto podniku začali vyjednávat novou
kolektivní smlouvu. Po určité době se jednání zastavilo na mrtvém bodě. V té chvíli
jsme do toho vstoupili i my.“
Čili i v případě IG Watteuw šlo zpočátku
o metodickou pomoc, kterou regionální
pracoviště svazu poskytují vlastně všem
ZO, které o to jeho specialisty požádají.
Zástupci RP se účastnili kolektivního vyjednávání, dodávali potřebné informace
a pomáhali vyjasňovat názory na některá problematická ustanovení. V případě
IG Watteeuw ČR v Brně se jednání zadrhla ve dvou bodech: u tzv. flexiboxu
(flexibilního konta pracovní doby), který
zaměstnance nutil pracovat i o víkendech,
a u navýšení mezd. Ve snaze dosáhnout
řešení odboráři u navýšení mezd slevili
a z původních šesti procent hodlali ustoupit na pouhá dvě, pokud to pomůže
změnit postoj zaměstnavatele v případě
flexiboxu tak, že přistoupí na jeho úplné
zrušení. Poté, co zaměstnavatel toto řešení nepřijal, se z něho stalo východisko,
na jehož základě RP pomáhalo základní

organizaci formulovat žádost na ministerstvo práce a sociálních věcí o určení
zprostředkovatele. Následovalo jednání
se zprostředkovatelem. Ten měl sice k flexiboxu určité výhrady, ale jen pokud jde
o jeho rozsah. Mgr. Grim: „Nám šlo o to,
zda flexibox ano, nebo ne. Šlo nám o samotnou zákonnost flexiboxu a tomu se
on ve svém stanovisku opatrně vyhýbal.
Faktem je, že flexikonto ve Watteeuw
existovalo už dřív a zaměstnanci museli
chodit pravidelně dva a někdy i tři víkendy
do práce. Právě proto také tak jednoznačně k flexiboxu řekli ne, a to v jakémkoli
rozsahu.“
I proto byl návrh zprostředkovatele na
řešení situace pro odboráře nepřijatelný.
Ve spolupráci se specialisty z RP už také
dali i podnět na oblastní inspektorát práce, že u flexiboxu došlo k porušení zákoníku práce z hlediska pracovní doby.

maximálně věnovali naplnění všech zákonných podmínek.“
Nebylo to však jen o odborné právní
pomoci. RP se podílelo i na dalších podpůrných akcích. RP v Brně informovalo
o vývoji v IG Watteeuw všechny základní
organizace ve své působnosti, vlně solidarity pomohlo i to, že oslovilo v tomto duchu i RP v dalších regionech. Vedoucí RP se
setkal i s krajským hejtmanem. Ten coby
šéf krajské tripartity, se o celou věc začal
velmi zajímat a pozval si zástupce odborů,
aby ho informoval o situaci. Došlo i k setkání s ministryní práce a sociálních věcí.
Stávka v IG Watteuw se tak možná stane i podnětem k tomu, aby se sociálním
dialogem u některých zaměstnavatelů
zabývala i krajská tripartita. Na ní se probírají hlavně služby, školství, zdravotnictví
a doprava. Tedy záležitosti veřejné správy, a skoro nikdo se nezajímá, jak probíhá

Vedoucí RP V Brně je na snímku v pozadí (druhý zprava), ve skutečnosti patřil k hlavním osobnostem stávky v IG Watteeuw ČR

Zaměstnavatel se choval zdrženlivě.
Spor se přitom dostal do situace, kdy už
bylo jasné, že změnu názoru zaměstnavatele jednáním nelze prosadit. Poprvé
padla slova stávková pohotovost a stávka.
K tomu bylo ovšem třeba naplnit potřebné zákonné předpoklady. K nim u nás patří i společné vyjádření obou stran sporu,
že se nedohodly na návrhu zprostředkovatele. Splněny musely být i další podmínky a k nim patří i uvedení důvodu a cíle
stávky. Nastala tedy mimořádná situace,
na kterou u nás zatím skutečně nejsme
zvyklí. Odhodlání a odvahu lidí jít do stávky mohla překazit i drobná chybička způsobená pouhou neznalostí... Mgr. Grim:
„Museli jsme třeba dávat pozor, abychom
splnili kvórum podpory pro vyhlášení stávky. Šlo nám o to, aby v případě, že by se
zaměstnavatel obrátil na soud, aby ten
stávku nevyhlásil za nezákonnou. Z toho
jsme měli největší obavy, a proto jsme se

sociální dialog na podnikové úrovni. Skutečně silný sociální stát by se měl přitom
snažit nastavovat či alespoň ovlivňovat
normy chování i v soukromém sektoru,
protože mu jde o stav celé společnosti.
V IG Watteuw ČR zaměstnanci svého cíle dosáhli. Flexibox, jak ho zažili, je
minulostí. Vedoucí RP Grim k výsledku
stávkového boje: „Jisté je, že klíčem byla
odvaha a rozhodnost zaměstnanců, bez
nich by i sebelepší právní analýza byla
k ničemu. Odvaha tu byla a já jsem rád, že
jsme to i z hlediska právního zvládli tak,
že to nemohlo být napadnuto ze strany zaměstnavatele a stávku se podařilo
zrealizovat. V minulosti se stávkou často
vlastně jen strašilo. Tohle byla v naší novodobé historii první stávka, kdy do ní lidé
skutečně šli a vydrželi devět dní. Mám
z toho dobrý pocit a mám ho i z toho, že
jsem jim mohl pomáhat.“
Text a foto: fav
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Tip na výlet do Milána: Duomo – fascinující katedrála
Na výlet do Itálie v zimě? Proč ne? Nyní, mimo sezonu, jsou ceny nízkonákladových leteckých
dopravních společností opravdu příznivé a zpáteční letenku lze koupit za několik set korun.
Palác kdysi panující
rodiny Sforzů

Nedaleko náměstí Piazza del Duomo se nachází
proslulé divadlo La Scala. Jde o jeden ze světově
nejproslulejších operních domů. Bylo slavnostně
otevřeno 3. srpna. Pojmenováno je po šlechtičně
Regině della Scala. Operní dům La Scala co do uznání
soupeří o prvenství s Metropolitní operou v New Yorku

Itálie ročně přiláká bezmála padesát milionů lidí. Florencii, Benátky nebo Řím by
si jistě žádný Evropan neměl nechat ujít.
My doporučíme jednu z méně známých
a neprávem poněkud opomíjených památek: Duomo di Milano – katedrálu Narození Panny Marie v Milánu. Mimochodem
let z Prahy do Milána trvá zhruba hodinu
a půl, tedy méně než jízda autem z Prahy
do Brna. Duomo di Milano je pátou
největší katedrálou v Evropě a druhou

Panoráma Pádské nížiny na severu Itálie, kde se
historie míchá s moderní průmyslovou výrobou

návštěvníků, podpírá ho padesát obřích
mramorových sloupů. Dovnitř se vejde na
čtyřicet tisíc lidí. Nejvyšší věž katedrály ční
do výšky 108 metrů. Sochařská a malířská
výzdoba má nedozírnou uměleckou hodnotu, vnější i vnitřní prostory krášlí celkem
4400 mramorových soch. (Další informace na: www.duomomilano.it).
Další významná stavba Milána stojí
hned vedle katedrály na témže náměstí.
Je to Palazzo Reale (Královský palác).

Vchod do jednoho
z nejstarších obchodních
center na světě, do Galerie Viktora Emanuela II.,
připomíná obří antický
oblouk

Na svou dobu supermoderní skelet
střechy obchodního centra „Galerie
Viktora Emanuela II.“
údajně inspiroval
Gustava Eiffela při
konstrukci slavné
Eiffelovky

v architektonickém slohu zvaném „elektricismus“. Jako první na světě zde byl
v tak velkém rozsahu použit ocelový skelet
střechy v kombinaci se sklem – údajně se
jím inspiroval Gustave Eiffel při konstrukci
slavné Eiffelovky.
Další milánská muzea a galerie
Poslední večeře Páně – v letech
1494–1498 vytvořil slavný Leonardo
da Vinci v refektáři kláštera v blízkosti

Stavba katedrály
Duomo trvala neuvěřitelných 580 let!

V podzemí milánské katedrály
se nachází hrobka s tělem
svatého Karla Boromejského

Vnějšek a vnitřek milánské katedrály
zdobí na 4000 soch a obrazů

největší v Itálii. Na prvním místě je bazilika
Svatého Petra ve Vatikánu.
Milánská katedrála jednoznačně dominuje historickému náměstí Piazza del
Duomo, které po ní získalo jméno. Její
stavba započala v roce 1385 a poslední detaily byly dokončeny až
roku1965! Více než 150 metrů dlouhý
a sto metrů široký chrám je největší gotickou stavbou v celé Itálii. Při vstupu dovnitř
vás ohromí neuvěřitelná výška: strop se
klene v průměru 45 metrů nad hlavami

Existoval již při stavbě katedrály. Na přelomu 15.–16. století byl rodem Sforza rozšířen a přestavěn. Další přestavby proběhly
v 17. a 18. století. Dnes slouží jako prestižní výstavní prostory.
Třetí neznámější stavbou na náměstí Piazza del Duomo je Galerie Viktora
Emanuela II. Jde o obchodní centrum
nazvané po králi-sjednotiteli Itálie. Navrhl ho italský architekt Giuseppe Mengoni. Stavba trvala dvanáct let a byla
dokončena v roce 1877. Je postaveno

kostela Santa Maria delle Grazie téměř
devítimetrovou malbu poslední večeře
Ježíše Krista. (Doporučujeme objednat
termín návštěvy předem prostřednictvím
internetu: www.cenacolo.it).
Museo Bagatti Valsecchi – umění
místních renesančních umělců
(www.museobagattivalsecchi.org).
Pinacoteca di Brera – malby umělců
z Lombardie a Veneta od starověku po
současnost (www.brera.beniculturali.it).
(foto + text ev)
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Správné znění tajenky z čísla 19: Veselé Vánoce s křížovkami o zapomenutých řemeslech. Správně luštil a štěstí při losování měl
Luboš Stodola ze Svitavy. Blahopřejeme! Dostane výhru od vydavatelství Enigma, které připravuje naši křížovku. Je také vydavatelem
časopisu Křížovky pro každého (další čísla vyjdou 2. a 16. února). Na tajenku z tohoto čísla čekáme do 3. února na doručovací adrese
redakce nebo na e-mailu: novakova.miloslava@cmkos.cz.

