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Kauza Motorpal
Rozhodnutí brněnské soudkyně
šokovalo všechny zúčastněné
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Zdravotní pojištění
Zahajujeme seriál k nabídce českých
zdravotních pojišťoven
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Seskupení členů
Výměna zkušeností k nové formě
posilování členské základny

MINISTR JAN MLÁDEK K ČÍNSKÉMU DUMPINGU:

BUDEME POSUZOVAT ZPŮSOBY
OCHRANY ČESKÉHO OCELÁŘSTVÍ
Zástupci odborů
z velkých ocelářských
společností Moravskoslezského kraje v čele
s předsedou Odborového svazu KOVO
Jaroslavem Součkem
a místopředsedou svazu Liborem Dvořákem
jednali 29. 1. 2016
s ministrem průmyslu
a obchodu Janem
Mládkem o osudech
českého ocelářství
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CHTĚJÍ BRÁNIT SEBE I POVĚST FIRMY
Ve Frauenthal automotive vzniklo seskupení členů OS KOVO
Firma Frauenthal automotive s.r.o. v Hustopečích je jedinou českou odnoží stejnojmenného německého nadnárodního
koncernu. Navazuje na tradici strojírenské výroby v tomto jihomoravském městečku. Zaměstnává 240 kmenových a na
60 agenturních pracovníků, kteří se zabývají výrobou tlakových nádob pro brzdové
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systémy nákladních automobilů, autobusů
a průmyslové aplikace a výrobou vzduchojemů pro nákladní auta a autobusy. Je jedním z dalších podniků, kde začalo působit
seskupení členů OS KOVO. Rada zaměstnanců v něm působí už řadu let. Podle
jejího člena Jiřího Ovesného ale jde spíš
o formální záležitost: „Nemáme jako rada

PŘEDSTAVITELÉ OS KOVO NAVŠTÍVILI
ODBORY V MLADÉ BOLESLAVI
Odbory KOVO v Mladé Boleslavi
navštívili ve středu 3. 2. 2016 předseda OS KOVO Jaroslav Souček a první místopředseda svazu Jiří Marek.
S předsedou Podnikové rady Jaroslavem Povšíkem i s jejími členy diskutovali
Setkání v Mladé Boleslavi, zleva: předseda Rady předsedů
a Podnikové rady mladoboleslavské organizace
Jaroslav Povšík, předseda OS KOVO Jaroslav Souček a první
místopředseda svazu Jiří Marek

o aktuální situaci obou organizací, členské základně, kolektivním vyjednávání
a dalších důležitých tématech.
Dotazy členů Podnikové rady směřovaly například na legislativní úpravy
agenturního zaměstnávání a výši členské
základny OS KOVO. Mladoboleslavští odboráři Informovali o tom, že byly zahájeny
kroky ke sloučení s Nezávislými odbory
pokračování na str. 4
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Šokující rozsudek ohrozil pracovní místa
Krajský soud v Brně 9. února rozhodl
o úpadku akciové společnosti Motorpal.
Firma zaměstnává 1 327 zaměstnanců ve
dvou závodech v Jihlavě a dále v Batelově, Jemnici a Velkém Meziříčí. Předmětem
podnikání Motorpalu je výroba vstřikovacích trysek pro dieselové motory. Celkový úhrn čistého obratu za rok 2015 činil
1 019 524 000 Kč. V roce 2015 čelila firma
propadu tržeb kvůli oddalování projektů
v Číně, poklesu objednávek z Ruska i od
jednoho z významných zákazníků, který
je rovněž navázán na ruský trh.
Návrhem doručeným soudu dne
15. 1. 2016 se Motorpal domáhal, aby
soud rozhodl o úpadku společnosti a současně dlužníku povolil reorganizaci. Firma
má více než 370 věřitelů v obchodním
styku a celkově eviduje jako dlužník pohledávky za 863 867 490,81 Kč.
Soudkyně krajského soudu JUDr. Bohumila Čuprová ale reorganizační plán

Motorpalu schválený hlasovacími lístky
věřitelů odmítla. Podle jejího názoru některé neobsahovaly údajně povinné datum podání přihlášky pohledávek. Pominula zcela otázku, jak měli tito věřitelé
splnit přání soudu a uvést datum podání
přihlášky pohledávek v situaci, kdy nebylo zahájeno insolvenční řízení, a tudíž
nemohli ani tuto přihlášku podat. Absurditu počínání soudkyně podtrhuje skutečnost, že s předjednanou reorganizací
souhlasí majitelé více než 90 procent pohledávek! Zákon přitom vyžaduje pouhou
polovinu.
Předseda koordinační rady předsedů
ZO OS KOVO Motorpal Ladislav Dinnebier
nám k nově vyvstalé situaci řekl: „Firma
podala odvolání proti výroku soudu o insolvenci, čekáme na výsledek. Budeme
také jednat s výborem věřitelů, který by
měl schvalovat provozní financování.
Pokud by soud naše odvolání zamítl,

POSTŘEHY Z HUTNICKÉ SEKCE

budeme muset počkat do 29. dubna,
kdy se má uskutečnit přezkumné řízení
a hned po něm se má konat schůze všech
věřitelů. Na ní by se mělo definitivně rozhodnout, zda nám reorganizaci povolí,
nebo zda půjdeme do konkurzu. Teď ale
všichni věříme, že výrok soudu zvrátíme
a že to vše vyřešíme dřív než až v dubnu.
Už máme rovněž příslib, že budou vyplaceny mzdy, což už jsme sdělili všem zaměstnancům, abychom je alespoň takto
uklidnili.“
Jako nepochopitelné a v rozporu se
zdravým rozumem již rozhodnutí brněnského soudu odsoudil předseda OS KOVO
Jaroslav Souček a ve věci se začal angažovat i předseda ČMKOS Josef Středula. Svůj
podiv nad šokujícím asociálním rozhodnutím brněnské soudkyně vyjadřují i další
osobnosti. Mezi prvními kritiky je i krajský
hejtman MUDr. Jiří Běhounek.
(fav)

Německo: vzdělávání řemeslníků se hroutí
V Německu dochází v oblasti řemesel k poklesu vzdělanosti. Na tuto
skutečnost varovně poukazuje profesor Gerhard Bosch, ředitel Institutu
práce a kvalifikace na Univerzitě Duisburg – Essen. U mnoha klasických
řemesel se podle něj systém vzdělávání už prakticky zhroutil. V celé řemeslné výrobě se za období let 1995 až 2014 snížil počet závěrečných
výučních zkoušek o téměř 38 %, klesl ze 132 360 na nynějších 82 635.
Zejména poklesl u živností, u kterých byla, jako např. u stolařství, zrušena povinnost mistrovské zkoušky. Vzdělávat mohou totiž jen odborníci,
kteří mají patřičná oprávnění. A to jsou zpravidla mistři.
Povinnost mistrovské zkoušky zrušila německá vláda v roce 2004.
Věřila, že to povede ke zvýšení počtu řemeslných podniků, které
zajistí lidem existenci. K přechodnému nárůstu řemeslných podniků
pak skutečně došlo, ale většinou šlo o podnikání jednotlivců, které
mělo jen jepičí trvání a neposkytovalo možnost vyučení.
(red)

R

Valná hromada Hutnické odvětvové sekce OS KOVO 5. února, které se
jako host zúčastnil i místopředseda svazu Libor Dvořák, během svého
jednání mj. vyslovila podporu protestním akcím proti mezinárodním
smlouvám a globálním hrozbám, ohrožujícím evropské ocelářství a zaměstnanost v tomto průmyslovém odvětví. Odboráři tak dali najevo,
že podpoří i kroky, které v tomto směru uskuteční zaměstnavatelé.
Ti se zatím bohužel podobně odpovědně nechovají. Svědčí o tom jejich
opakovaná neochota uzavřít s OS KOVO kolektivní smlouvu vyššího
stupně. OS KOVO byl proto nucen vyhlásit spor s Odvětvovým svazem
hutnictví a železa (OSHŽ) o uzavření KSVS pro rok 2016. Vzhledem
k přístupu OSHŽ k návrhu zprostředkovatele muselo nakonec ministerstvo práce a sociálních věcí zprostředkovatele určit. V době zasedání
VH HOS se připravovala jednání před tímto zprostředkovatelem. Odboráři z hutnické sekce jsou rozhodnuti podobně jako sekce automobilového průmyslu a metalurgická sekce OS KOVO reagovat na odmítavý
a v EU ojedinělý ostudný postoj zaměstnavatelů v ČR společnými
akcemi a upozorňovat na něj i v mezinárodním měřítku. Navzdory
tomu jsou odboráři otevřeni pro další dialog se zaměstnavateli
v dalších otázkách, které zajímají obě strany. Účastníci Valné hromady
HOS poděkovali kolegům Richardu Mosrovi, Zdeňku Kološovi
a Jaroslavu Serišovi za jejich dlouholetou činnost v Radě HOS.
(red)
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Na co bych se zeptala pana prezidenta
Účastníci valné hromady HOS během
schvalování závěrečného usnesení

Při nedávné návštěvě pana prezidenta republiky a pana hejtmana v našem podniku ADAST Adamov mi táhly hlavou různé otázky. Neměla
jsem ale bohužel možnost je oběma pánům položit…
Můj první nepoložený dotaz zněl, zda si pan prezident myslí, že současná výše minimální mzdy je dostačující pro důstojný život? Osobně si
myslím, že každý zaměstnanec, který pobírá minimální mzdu 9 900 korun hrubého, musí žádat o podporu a stát připlácí, aby se lidé nedostali
až na dno.
Další dotaz měl směřovat na hejtmana pana Haška a týká se fungování tripartity na úrovni kraje. Sice funguje, ale mám pocit, že nejvíce
informací má pan hejtman o státních zaměstnancích, zdravotnictví,
dopravě, ale o skutečných poměrech ve výrobních podnicích asi ne.
Ve VO Blansko zastupuji 8 podniků a nemohu říci, že všichni zaměstnavatelé se chovají špatně. Jsou podniky, kde zaměstnavatelé a odbory
úzce spolupracují, kolektivní smlouvy mají na velmi dobré úrovni,
zaměstnanci jsou spokojení. Ale máme také tři podniky, kde vázne
jakákoliv komunikace, odbory jsou pouze trpěny, s uzavřením kolektivních smluv jsou potíže, navyšování mzdy není žádné, nebo jenom pro
někoho, zaměstnavatelé pouze přemýšlí, jak ještě ubrat z platů – hrubá
mzda ve výši 14 500 Kč po dvaceti letech práce přitom není výjimkou.
Ale musím také zamířit do vlastních řad odborářů. Vždy záleží na tom,
jaký má kredit předseda základní organizace. Pokud je přesvědčeným
odborářem, je jeho pozice jednodušší, protože ví, co má hájit. A jaké má
postavení předseda v podniku, taková je celá základní organizace.
Koudelová Mária, zástupce VO Blansko
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Zástupci odborů z velkých ocelářských společností Moravskoslezského kraje v čele s předsedou Odborového svazu
KOVO Jaroslavem Součkem a místopředsedou svazu Liborem Dvořákem se setkali koncem ledna tohoto roku s ministrem průmyslu a obchodu ČR Janem Mládkem. Jednou z hlavních příčin jednání byla skutečnost, že Evropská unie
musí rozhodnout, zda na konci roku 2016 udělí Číně status tržní ekonomiky. Čína však stále čelí kritice z mnoha stran,
že nesplňuje podmínky pro udělení statusu a její ceny jsou dumpingové, v mnoha případech podporované státem.
Jaké je stanovisko české vlády k udělení statusu tržní ekonomiky Číně?
Zeptali jsme se po setkání ministra
průmyslu a obchodu Jana Mládka.
„Udělení statusu tržní ekonomiky Číně
je možné pouze změnou příslušné evropské legislativy. Pravomoc navrhnout
takovouto legislativní změnu má pouze
Evropská komise a doposud žádný návrh nepředložila. Vláda České republiky
zaujme stanovisko až podle případného
návrhu Evropské komise,“ sdělil nám.
Jakým způsobem chce česká vláda chránit ocelářství
a domácí průmysl
před dumpingem
v případě, že Čína
status tržní ekonomiky obdrží?
I v případě změny
statusu Číny nadále
zůstává možnost využívání antidumpingoMinistr průmyslu
vých opatření. Pravděa obchodu Jan Mládek
podobně by však došlo k určitému snížení
antidumpingových cel.
Ochrana před dumpingem je součástí
společné obchodní politiky EU. Návrh na
zahájení antidumpingového řízení v případě podezření z dumpingu musí vzejít
ze strany evropského průmyslu. Šetření,
zda k dumpingu došlo a v jaké výši, pak
provádí Evropská komise.
ČR se může k jednotlivým návrhům
na uložení cel vyjádřit formou hlasování.
V případě prokázaného dumpingu a ohrožení výroby domácího průmyslu ČR přijetí
antidumpingových cel podporuje.
Pokud EK přiznání statusu tržní ekonomiky Číně navrhne, bude ČR podporovat
přijetí doprovodných opatření na zmírnění
dopadů na nejvíce ohrožené sektory v rámci možností, které pravidla WTO dovolují.
Se zástupci OS KOVO jsme se domluvili
na zřízení pracovní skupiny na bázi tripartity, která se bude možnými dopady zabývat. Skupina bude mimo jiné posuzovat
vhodné způsoby ochrany ocelářského průmyslu před dumpingovými dovozy z Číny.
V minulém roce vláda jednala
s ArcelorMittal o možnosti vybudovat v ČR další velký ocelářský provoz.
Je si vláda vědoma, že v případě udělení tržního statusu Číně je tato velká
investice (i případné další investice
do ocelářství) ohrožena, či s velkou

pravděpodobností zmařena, a ohrožen bude i celý sektor ocelářství?
Udělení statusu tržní ekonomiky Číně
není pouze záležitostí ČR, ale celé EU.
Pokud se navíc potvrdí, že skutečně tento
závazek vyplývá z přístupového protokolu Číny do Světové obchodní organizace,
budou muset změnit výpočet antidumpingových cel pro dovozy z Číny všechny
země, které jsou členy Světové obchodní
organizace.
Možné dopady udělení statusu tržní
ekonomiky Číně na celou Evropskou unii,
jednotlivé členské státy i jednotlivé sektory analyzuje v současné době Evropská
komise. Tato dopadová studie by měla být
v dispozici v létě. Bude základem pro případný návrh legislativní změny či dalších
opatření ze strany Evropské komise.
Klíčovým problémem ocelářství
je i ekologie. Plnění českých a evropských předpisů znamená dodatečné
náklady v řádu miliard korun. Bohužel ne všichni berou tuto oblast stejně vážně: můžeme například srovnat
situaci moravskoslezského regionu,
ve kterém je soustředěna většina
české hutní výroby, se sousedním
Polskem, kde jsou podmínky podstatně „měkčí“, a výrobní náklady
tudíž nižší. Z důvodu těchto vysokých nákladů navíc čelíme do jisté
míry vydírání českého státu i zaměstnanců a hrozbám přemístění výroby
z ČR jinam.  Jak se česká vláda staví
k hrozbě, že výroba se z ČR přestěhuje do Polska nebo do zemí bez
těchto přísných ekologických předpisů?
Všechny ocelářské provozy spadají
pod integrovanou prevenci (Směrnice
2010/75/EU o průmyslových emisích).
Všechny provozy EU tedy musí splňovat
emisní limity dle tzv. Závěrů o nejlepších
dostupných technikách (BAT), které
byly vydány Rozhodnutím Komise dne
28. února 2012, tedy limity a podmínky
ze závěrů musí být splněny pro všechny
ČS do 4 let od vydání, tedy k 1. březnu
(možná letos již 29. 2.) 2016. Je tu možnost vydání výjimky z BAT, kterou vydává
povolovací úřad daného státu. Není známo, zda na polské straně byly nějaké z výjimek vydány. Je nereálné, že by provoz
byl přestěhován a neplnil by podmínky
ze závěrů o BAT, nikdo by takový provoz
v EU nepovolil – výjimky z BAT musí být
hlášeny na EIPPCB a budou orgány EU sledovány a vyhodnocovány.

Další citlivou oblastí jsou tzv.
emisní povolenky. Revize evropského systému obchodování s nimi tak,
jak ji navrhuje EK, povede k situaci,
kdy i ty nejlepší ocelářské provozy,
pracující s nejmodernější technologií,
budou muset nakupovat část povolenek v aukcích. Navíc záměr zvýšit
dále podstatně cenu povolenek povede ke zvýšení provozních nákladů
a k odstěhování tohoto odvětví do
jiných zemí mimo EU, kde tak přísné
ekologické normy neexistují. Jaká je
aktuální pozice české vlády v oblasti
povolenek?
Je třeba uvést, že problematika emisního obchodování spadá plně do gesce
Ministerstva životního prostředí, nikoliv
Ministerstva průmyslu a obchodu. ČR
nadále vnímá systém EU ETS jako hlavní
nástroj k plnění vymezených klimaticko-energetických cílů efektivním způsobem
a s co nejnižšími náklady. Návrh Evropské
komise na revizi směrnice k EU ETS
tedy ČR vítá, nicméně některé změny
podle nás nereflektují skutečné potřeby
a možnosti nebo nejsou dostatečně
vyjasněné či odůvodněné. ČR bude
během projednávání návrhu podporovat
takové řešení reformy EU ETS, které
povede k zajištění stabilního fungování
systému dle jasně nastavených pravidel.
Pro Ministerstvo průmyslu a obchodu
je v dané oblasti prioritní zamezení snižování bezplatné alokace odvětvím vysoce
ohroženým únikem uhlíku, tak aby byla
zajištěna jejich konkurenceschopnost.
Zároveň je důležité, aby revize EU ETS zajišťovala dlouhodobý, stabilní a efektivní
nízkouhlíkový rámec a vhodný cenový
signál k posílení nákladově efektivního
přechodu k nízkouhlíkové ekonomice na
úrovni EU. Z těchto důvodů podporujeme
britský návrh na širší kategorizaci odvětví
ohrožených únikem uhlíku, kdy členění
na více kategorií by mohlo vést k lepšímu
rozdělení bezplatných povolenek v ohrožených odvětvích podle závažnosti ohrožení.
Plánuje česká vláda například
kompenzovat průmyslu nepřímé
uhlíkové náklady stejně tak, jak to
dělají vlády v sousedních zemích?
V současné době není využití možnosti
kompenzace nepřímých uhlíkových nákladů diskutováno, neboť prostředky získané z prodeje emisních povolenek jsou
rozděleny mezi Ministerstvo životního
prostředí, jež je využívá pro financování
pokračování na str. 4

4 | KOVÁK číslo 3/2016 | 15. února | Aktuálně
dokončení ze str. 3

programu Nová zelená úsporám, a Ministerstvo průmyslu a obchodu, které tyto
prostředky využívá na pokrytí nákladů
OZE či navýšení alokace programu Efekt.
Z poznatků z let 2013, 2014 a z výhledu pro období 2015–2020, prezentovaných Odvětvovým ocelářským
svazem Hutnictví železa, a.s., vyplývá,
že český ocelářský průmysl může udržet svoji konkurenceschopnost pouze
realizací vývojových projektů, inovacemi, novým výrobním sortimentem
s vysokou finalizací výrobků a rostoucími parametry kvality a přidané hodnoty. Jak bude vláda takovou strategii
konkrétně podporovat?
Pro českou ekonomiku je ocelářství
jedním z klíčových odvětví; zároveň za-

městnává velký počet pracovníků v celé
vzdělanostní škále. Diskuse o opatřeních
pro zajištění jeho konkurenceschopnosti
je velmi důležitá.
Pokud jde o stav ocelářského průmyslu
v České republice, aktuálně není zaznamenána negativní změna situace, která je
poměrně dobrá a stabilní.
Mezi klíčové aspekty podstatně ovlivňující konkurenceschopnost ocelářství
patří podle ČR zejména obchodní politika, regulatorní rámec v oblasti klimatu (EU ETS) a veřejné podpory a oblast
oběhového hospodářství. V rámci diskuse o zohledňování obchodněpolitického
aspektu konkurenceschopnosti ocelářského průmyslu se ČR zaměřuje např.
na prioritní zajištění rovného přístupu na
třetí trhy.

Střetává se zde pohled odběratelů hutních výrobků, kteří na základě vývoje trhu
požadují dodávky nových a inovovaných
výrobků v co nejkratší době. Je proto důležité, aby v rámci marketingu firmy úzce
spolupracovaly se svými odběrateli.
Některé výrobky s vyššími užitnými hodnotami je možno vyrobit pouze na nově
postavených zařízeních. Pro to je možno
využít především Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.
Pro výzkum a vývoj nových výrobků
mohou podniky využít programů v rámci
výzev Technologické agentury ČR a také
programů výzkumu a vývoje jednotlivých
ministerstev, především MP0 a MŽP.

Jak vidíte do budoucna spolupráci
s OS KOVO po prvních jednáních?
Jednání, rozhovory, společná řešení
vlastně nikdy neskončily, takže v podstatě jen v trochu jiné dimenzi plynule dále
navazují.

vlastností lidí od nepaměti, proto myslím,
že bude existovat i nadále. V pracovním
světě to budou zejména skupiny zaměstnanců a vně – ve
světě občanů – to budou
různé velmi pestré skupiny
silně propojené sociálními sítěmi. Jednoznačné je, že musíme přidat do kroku právě
v používání multimediálního
světa, což by nám právě měl
zajistit zejména potenciál naJaroslav Povšík
šich mladých členů.

Děkujeme za odpovědi
(ev + foto archiv MPO ČR)

dokončení ze str. 1

při Škoda Auto a.s., které v Mladé Boleslavi působí několik let paralelně vedle odborů KOVO. Odborový svaz KOVO zatím
vede rozhovory o bližší spolupráci s Odborovým svazem skla, keramiky a porcelánu a Odborovým svazem pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního
hospodářství v České republice.
„Měli jsme v rámci návštěvy možnost
zhlédnout mimo jiné prostory, ve kterých
pracují volení funkcionáři a zaměstnanci odborů z Mladé Boleslavi, produkci
Octavií a linku na výrobu motorů. V závěru setkání jsme s Jaroslavem Povšíkem
hovořili na téma další hlubší spolupráce
v budoucnosti. Podobná setkání by měla
probíhat recipročně, následující proto
organizuje OS KOVO. O dalších podrobnostech jednání budeme informovat orgány našeho svazu,“ řekl nám předseda
Jaroslav Souček.
Oba představitele OS KOVO zaujala
i návštěva učňovského zařízení, kde se
připravují noví pracovníci přímo do jednotlivých provozů Škody Auto Mladá
Boleslav, a to na základě dohody s vedením firmy o potřebnosti profesních
zaměstnanců v budoucím období. V současnosti se jedná zhruba o 860 učňů.
Návštěvu v Mladé Boleslavi dohodli předsedové obou organizací v prosinci
minulého roku na jednání ředitelů AutoSAP (Sdružení automobilového průmyslu).
Následně výkonné vedení OS KOVO určilo,
že reprezentovat svaz na jednání budou
jeho předseda a první místopředseda.
Odbory musejí držet krok s dobou
Na několik otázek, týkajících se možné
spolupráce s OS KOVO do budoucna i dalšího vývoje odborů v České republice, nám
odpověděl předseda Rady předsedů
a Podnikové rady mladoboleslavské
organizace Jaroslav Povšík.

Co považujete za nejdůležitější
z bodů jednání, které proběhlo?
Právě to přátelství, otevřená diskuse
od předsedy OS KOVO Jaroslava Součka
jak ve věcech pozitivních, tak kritických.
Otevřená diskuse prvního místopředsedy
Jiřího Marka týkající se financování odborů v České republice.
V čem myslíte, že by si obě organizace mohly být vzájemně prospěšné?
Zcela ve všem si velmi vážíme jednání
vrcholových zástupců odborů na národní úrovni, v tripartitě a na mezinárodní úrovni, které jsou pro naši organizaci
velmi prospěšné a utvářejí prostředí pro
podnikové jednání a jednání v evropských radách. Velmi cenné jsou makroekonomické rozbory, veškeré publikace
a příručky, které jsou vysoce odborné
a které často používáme v podnikových
jednáních a jednáních Evropské a u nás ve
Volkswagenu i Světové rady.
Jak vidíte další vývoj odborů v ČR?
Ten vývoj si musíme utvořit sami. Důležité je zejména obhájit důvěru občanů jak
v Evropskou unii, tak v Českou republiku,
vytvořit dobrou členskou základnu zejména z potenciálu zaměstnanců a u zaměstnanců vytvořit novou platformu pro mladé lidi, která pro ně bude atraktivní. Není
důležité mluvit o astronomických číslech
členské základny, ale o bázi odpovědných
obětavých členů a důvěře těch, co nejsou
organizováni v jakékoli sféře zaměstnanců či občanů. Sdružování je přirozenou

Potřebovaly by odbory podle
vašeho názoru modernizovat?
Odbory jako takové musí mít vyváženou polaritu tradice a zároveň musejí držet krok se stále rychleji se vyvíjející dobou, to znamená nutnost celoživotního
studia a zejména překonat velkou bariéru
odborů, kterou představují jazyková a IT
nedostatečnost. Pokud nezvládneme tyto
kroky, automaticky naši pozici přeberou
jiné skupiny. Společně s vládami jednotlivých států se musíme připravit na to, jak
se vypořádáme se stále rostoucí automatizací, robotizací a digitalizací, např. u nás
jsme zaváděli platformu MQB pro stavebnicovou výrobu automobilů a naráz jsme
ve svařovně ztratili 800 pracovních míst.
Tento trend bude postupovat neuvěřitelnou rychlostí dále. V minulosti jsme měli
stovky účetních a dnes pár lidí obsluhuje program SAP, který převzal prakticky
sto procent jejich práce. Také se musíme
připravit na nové trendy práce – home
office, tedy pracovní doby ušité na míru,
silně rostoucí individualitu a další aspekty,
o kterých teď ještě ani nevíme.
Děkujeme za odpovědi
(ev + foto archiv Odbory KOVO MB)
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OS KOVO

Odstoupení
od smlouvy
v e-shopudůchodu
Souběh podpory
a starobního
Objednal jsem si zboží na internetu. Při dodání jsem zaplatil cenu, protože jsem si vybral platbu
dobírkou. Po rozbalení zásilky se mi nelíbil odstín barvy ani tvar výrobku, který v katalogu vypadal
jinak. Rozhodl jsem se zboží vrátit. Učinil jsem tak 4 dny poté, co jsem zboží obdržel. Za tři dny se mi
telefonicky ozval zaměstnanec e-shopu. Řekl mi, že nemám na odstoupení právo, protože jsem ho
vybalil z původního obalu, který je tím poškozený. Nechápu! Jak bych mohl zboží vidět přes krabici!
Mám šanci na to, aby si zboží vzali zpět a vrátili mi peníze?
P. Z., Šlapanice
Vypadá to, že prodejce
zkusil, zda se necháte
odradit. Nenechte! Právo je na vaší straně!
Písemnou formou (ne telefonicky) sdělte
podnikateli, aby postupoval podle zákona, protože odstoupení je platné, neboť
to vyplývá ze zákona. Je zcela jasné, že při
převzetí a kontrole dodaného zboží musíte krabici otevřít. V žádném případě tento
úkon nezpůsobuje nemožnost odstoupení
od kupní smlouvy (dále též jen smlouvy).
Vy jako spotřebitel máte právo, a to
bez udání důvodu, odstoupit od kupní
smlouvy uzavřené na dálku nebo mimo
obchodní prostory. Můžete tak učinit do
14 dnů od uzavření smlouvy. Prodejce
naopak nemá právo posuzovat či jakkoliv
rozhodovat (přijímat či zamítat) o odstoupení od smlouvy. Odstoupení je platné
dnem doručení prodejci.
V případě, že prodejce-podnikatel nesplnil svoji obecnou informační povinnost, lhůta se prodlužuje. Podnikatel musí
v rámci své informační povinnosti poučit
spotřebitele o právu odstoupit od smlouvy. Pokud tak neučiní, prodlužuje se lhůta
pro odstoupení o rok, tzn. na rok a 14 dní.
Podnikatel má v takové situaci možnost
svoji povinnost splnit dodatečně a spotřebitele poučit. Poté následující den běží již
jen čtrnáctidenní lhůta. Proto je třeba si
pečlivě přečíst kupní smlouvu včetně všeobecných obchodních podmínek.
Zjistíte tím, zda vám podnikatel poskytl
informace jasně, srozumitelně a v jazyce,
ve kterém uzavírá smlouvu. Ještě před
uzavřením smlouvy musí poskytnout tyto
informace: identifikační údaje o podnikateli a kontakt. Dále pak informace o ceně
zboží, jeho označení, dodací podmínky
a odpovědnost za vady atd. Podnikatel má
u smluv uzavřených na dálku i speciální
informační povinnost. Podrobnosti viz ust.
1811 odst. 2, ust. § 1820 odst. a 1 1826
odst. 1 občanského zákoníku (dále též
OZ). Veškeré zákony najdete na internetu
např. na www.zakonyprolidi.cz.
Jak jsem uvedla, můžete odstoupit od
smlouvy uzavřené na dálku i mimo obchodní prostory ve lhůtě 14 dnů, a to bez
uvedení důvodů odstoupení.

Lhůta 14 dnů začíná běžet:
1 ode dne uzavření smlouvy nebo:
2 ode dne převzetí zboží,
3 od převzetí poslední části dodávky zboží,
4 od převzetí první dodávky zboží, pokud
spočívá v opakované dodávce zboží.
Tato lhůta bude dodržena, i když poslední den lhůty předáte zboží k přepravě
dopravci (např. České poště).
Jak odvolání napsat?
Má-li podnikatel na svých internetových
stránkách vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, odstupte od smlouvy
vyplněním a odesláním tohoto formuláře.
Pokud formulář na jeho stránkách nenajdete, můžete využít tento vzor:

chtěl! Ty jsou vaše a v případě potřeby
vám poslouží jako důkazní prostředky.
Jak odstoupení odeslat?
Odstoupení od smlouvy i vrácené zboží je
nejlépe zaslat doporučeně, na dodejku.
Dodejka se vám vrátí s podpisem prodejce,
který stvrzuje převzetí poštovní zásilky.
Zvláštní charakter zboží:
Pokud jde o zboží rozměrné (nebo je zásilka zvláštní svým charakterem např. zvíře), jehož povaha neumožňuje odeslání
obvyklou poštovní cestou, pak si podnikatel převezme zboží od spotřebitele v jeho
domácnosti na své náklady.
Podnikatel je následně povinen nejpozději do 14 dnů od obdržení odstoupení

Jméno a příjmení spotřebitele ....................................................
Adresa .......................................................................................
Telefon a e-mail .........................................................................
Jméno a příjmení podnikatele .....................................................
IČ podnikatele ............................................................................
Adresa sídla podnikatele .............................................................
V ..................... dne .....................
Věc: Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené na dálku
Vážení,
dne ........ 2015 jsem s Vámi prostřednictvím prostředku komunikace na dálku uzavřel kupní
smlouvu, jíž jsem si od Vás koupil (název zboží, značka). Toto zboží mi bylo doručeno dne ........
2015 společně s dokladem o koupi – faktura č. .............................................., jejíž kopii v příloze
zasílám.
Využívám svého práva, které mi vyplývá z ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. 1818 zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a od výše uvedené kupní smlouvy
odstupuji.
Zakoupené zboží zasílám zpět v samostatné doporučené zásilce (nebo zboží zasílám společně
s tímto průvodním dopisem), zároveň Vás žádám o vrácení kupní ceny dle přiložené faktury ve
výši ........ Kč, včetně poštovného a balného ve výši ........ Kč, které jsem při koupi výše uvedeného
zboží zaplatil. Celkem zašlete částku ........ Kč. Poukažte ji bez zbytečného odkladu nejpozději
do 14 dnů, jak Vám to ukládá zákon, ode dne odstoupení od smlouvy na účet č. .....................
vedený u .................(váš peněžní ústav).
S pozdravem
..............................................
váš podpis

Přílohy: uvést přiložené kopie dokladů
(faktura, korespondence v této věci apod.).
UPOZORNĚNÍ! Nikdy neposílejte
originály, ani kdyby je po vás prodejce

vrátit všechny přijaté peněžní prostředky,
a to včetně nákladů na dodání. Není však
povinen tak učinit dříve, než mu vrátíte
zakoupené zboží.
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Daňová odpovědna | Jindra Plesníková, specialistka na daně, úsek odborové politiky OS KOVO

Povinnost provádět inventarizaci majetku
Můžete mi sdělit, který zákon ukládá povinnost provedení inventarizace majetku v odborech a zda
je nutné dělat inventarizaci každý rok? Musíme dělat inventarizaci majetku, když žádný nemáme?
Máme pouze peníze v pokladně a na účtu.
P. M., Břeclav
I peníze v pokladně
a na účtu jsou majetkem. Inventarizace majetku je uložena zákonem č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, kde se vymezují povinnosti
účetní jednotky při provádění inventarizace a postupy při jejím provádění. Povinnost inventarizovat majetek
a závazky stanoví § 6 odst. 3 zákona
o účetnictví v platném znění, a to podle
§ 29 a §30 zákona.
Ze zákona o účetnictví vyplývá, že účetnictví účetní jednotky je průkazné tehdy,

jestliže účetní záznamy jsou průkazné
a účetní jednotka provedla inventarizaci
(ustanovení § 8 odst. 4 zákona o účetnictví).
Z tohoto lze jasně odvodit závěr, že pokud účetní jednotka neprovedla inventarizaci majetku a závazků a řádně nedoložila inventurní soupisy, není její účetnictví
věrohodné a průkazné. Inventarizace se
provádí každoročně, a to i ve spolcích
a odborových organizacích.
Inventarizace se provádí nejdříve čtyři měsíce před koncem účetního období a nejpozději dva měsíce po ukončení
účetního období.

Sociální zabezpečení | Ing. Marcela Hříbalová, specialistka úseku odborové práce OS KOVO

Budu muset platit zdravotní pojištění?
Jednorázový příspěvek pro důchodce
Zajímá mě, zda budu povinen odvádět zdravotní pojištění, když budu zaměstnán pouze na dohodu.
Práci na plný úvazek nemohu sehnat.
Josef M., Nymburk
Odpověď na váš dotaz
je uvedena v § 5 zákona č. 48/1997 Sb.,
o veřejném zdravotním pojištění. Zde
jsou uvedeny kategorie pojištěnců, čili
osoby, které jsou plátcem pojistného.
Jsou to zaměstnanci, přičemž se uvádí, že
za zaměstnance se pro účely zdravotního
pojištění považuje fyzická osoba, které
plynou nebo by měly plynout příjmy ze
závislé činnosti nebo funkčních požitků
podle zvláštního právního předpisu, avšak
s několika výjimkami. Tyto výjimky jsou
vyjmenovány pod níže uvedenými body
1.–7. Zaměstnanci pro účely zdravotního pojištění tedy nejsou:
1 osoby, které mají pouze příjmy ze

závislé činnosti a funkčních požitků,
které nejsou předmětem daně nebo
jsou od daně osvobozeny,
2 žáci nebo studenti, kteří mají pouze
příjmy ze závislé činnosti a funkčních
požitků za práci z praktického výcviku,
3 osoby činné na základě dohody
o provedení práce, která v kalen-

4

5

6

7

dářním měsíci nedosáhla příjmu
ve výši částky, jež je podmínkou
pro účast takové osoby na
nemocenském pojištění podle
zákona upravujícího nemocenské
pojištění (dále jen „započitatelný
příjem“),
členové družstva, kteří nejsou v pracovněprávním vztahu k družstvu,
ale vykonávají pro družstvo práci, za
kterou jsou jím odměňováni, a kteří
v kalendářním měsíci nedosáhli započitatelného příjmu,
osoby činné na základě dohody
o pracovní činnosti, která v kalendářním měsíci nedosáhla započitatelného příjmu,
dobrovolní pracovníci pečovatelské
služby, kteří v kalendářním měsíci nedosáhli započitatelného příjmu,
členové okrskové volební komise při
volbách do Evropského parlamentu,
Senátu a zastupitelstev územních samosprávných celků a členové okrskové volební komise a zvláštní okrskové
volební komise při volbách do Posla-

necké sněmovny a při volbě prezidenta republiky.
Započitatelným příjmem se přitom rozumí příjem ve výši částky, jež je podmínkou pro účast takové osoby na nemocenském pojištění podle zákona upravujícího
nemocenské pojištění. U dohody o provedení práce se jedná o příjem nad
10 000 Kč měsíčně, u dohody o pracovní činnosti o příjem od 2 500 Kč
měsíčně. To znamená, že z těchto
dohod – pokud nedosahují započitatelného příjmu – se neodvádí ani sociální,
ani zdravotní pojištění.
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Zdraví | Exkluzivně pro Kováka připravil PhDr. Václav Vojkůvka

Zdravotní pojišťovny a jejich nabídka (I)
V Kováku č. 2/2016 jsme čtenáře seznámili s pravidly, která platí pro změnu zdravotní
pojišťovny. Abyste věděli, z čeho můžete, pokud se pro změnu rozhodnete, v této oblasti
vybírat, připravili jsme s naším spolupracovníkem seriál, ve kterém vám postupně
představíme nabídku jednotlivých zdravotních pojišťoven.

PREVENTIVNÍ PROGRAMY ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN V ROCE 2016
Každoročně zdravotní pojišťovny vyhlašují pro své pojištěnce preventivní programy, které jsou hrazeny z fondu prevence.
Fond je tvořen za pevně zákonem stanovených podmínek. Finančními zdroji fondu jsou prostředky z podílu hospodaření.
Jde o prostředky, které zdravotní pojišťovna získá nad rámec veřejného zdravotního pojištění, především se jedná o příjmy
plynoucí z pokut, přirážek, penále, úroků
a podobně.
Z tohoto fondu je hrazena péče poskytnutá nad rámec zdravotní péče, která
je definovaná v zákoně a která je financována z veřejného zdravotního pojištění.
U péče hrazené z fondu prevence se musí
vždy jednat o péči s prokazatelným preventivním, diagnostickým nebo léčebným
efektem. Prostředky fondu mohou být
také využity k realizaci preventivních zdravotnických programů, sloužících k odhalení závažných onemocnění a na podporu

Slovníček pojmů
Bodystat – speciální přístroj, který měří
složení lidského těla, tj. procenta tuku,
vody a aktivní hmoty těla.
Celiakie – chronické onemocnění postihující děti v 1. až 3. roce života. Podstatou
je přecitlivělost na lepek obsažený v mouce, který vyvolává atrofii (zmenšení normálně vyvinutého orgánu nebo jeho části)
střevní sliznice. Při léčení se zpravidla používá bezlepková dieta.
Denzitometrické vyšetření – vyšetření
se používá ke stanovení hustoty kostní
dřeně a k určení množství minerálů v kostech. Provádí se při podezření na osteoporózu.
Epidurální analgezie – je přechodné
přerušení nervových vzruchů podáním
anestetika/analgetika do epidurálního
prostoru v oblasti páteře. Lze ji provést
v kterémkoli úseku páteře, ale z porodnického hlediska přichází v úvahu dolní
hrudní a zejména lumbální oblast.

rehabilitačních aktivit vedoucích k prokazatelnému zlepšení zdravotního stavu.
Mohou se také použít na realizaci projektů podporujících zvýšení kvality zdravotní
péče, zdravého způsobu života a zdraví.
Zdravotní pojišťovny samy rozhodují,
jaké preventivní programy budou v da-

ném roce vyhlašovat a financovat. Také
určují výši finančního příspěvku a stanovují si podmínky pro přidělení pojištěnci.
Preventivní programy se mohou během
roku měnit.
pokračování na str. 8

Epitéze – prsní protéza.
Erektivní dysfunkce – přetrvávající potíže u mužů při dosahování a udržení
erekce.
Fenylketonurie – poměrně vzácná dědičná porucha látkové přeměny bílkovin,
charakterizovaná vylučováním kyseliny
fenylpyrohroznové v moči. Osoba není
schopna zpracovávat fenylalanin (aromatická aminokyselina, složka bílkovin – patří mezi nepostradatelné aminokyseliny),
ten se hromadí v krvi a ve tkáních a ve
vyšších koncentracích je toxický (pak dochází k mentální retardaci ve vývoji). Při
poruše se musí vybírat takové potraviny,
ve kterých je uvedené látky co nejméně.
Haemophilus – jedná se o bakterie, které
jsou původci různých onemocnění horních
dýchacích cest, ale mohou vyvolat také
zánětlivé onemocnění nitroblány srdeční
nebo onemocnění oční spojivky. Některé
bakterie způsobují pohlavní choroby.
Osteoporóza – je metabolická kostní
choroba, která se projevuje řídnutím kost-

ní tkáně. V kostech se vytvářejí póry, dochází k úbytku vápníku a jiných minerálů.
Příčinou může být podvýživa, nedostatek
pohybu, věk nebo menopauza. Projevuje
se bolestmi zad, snadnou lomivostí kostí,
zmenšením tělesné výšky, zmenšenou pohyblivostí a vytvořením hrbu.
Papilomavirus lidský (HPV) – je jeden
z více než 100 různých typů papilomaviru,
který napadá lidské buňky. Genitální HPV
postihuje oblast genitálií a může vyvolat
změny buněk sliznice děložního čípku.
Bez léčby se tyto abnormální buňky mohou někdy změnit v rakovinné buňky.
Polário – prostor, kde se provádí terapie
chladem.
Rázová vlna – tzv. litotripse, je druh terapie využívající tlakové rázové vlny, kdy
se prostorem šíří jeden krátký impuls
o poměrně vysokém tlaku. V medicíně se
používá k drcení žlučníkových a ledvinových kamenů.
Rotaviry – původci průjmových onemocnění dětí.

Zdravotní pojišťovny nabízejí i různá preventivní
očkování zdarma
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Preventivní programy je možné čerpat
v období platnosti pojištění v průběhu
roku 2016, tzn. že doklady o zaplacení
musí být vystaveny v období od 1. 1. 2016
do 31. 12. 2016, není-li v programu stanoveno jinak. Doklady o úhradě musí
být pořízený na území České republiky.
V době čerpáni (úhrady) i nárokování
(předložení dokladů pojišťovně) preventivního programu musí být žadatel pojištěn u pojišťovny, nesmí být pro následující
období přeregistrován k jiné zdravotní
pojišťovně a nesmí dlužit na pojistném
více než 50 Kč nebo více než 100 Kč na
penále.
Jednotlivé programy jsou seskupeny do
balíčků, součet čerpání balíčku může probíhat jen do určené výše finančního limitu. Je stanoven tzv. bonus, kdy oba rodiče
jsou pojištěnci zdravotní pojišťovny.
Preventivní program pro děti a mládež
do 18 let (maximálně 1 000 Kč)
Příspěvek až 1 000 Kč
	prevence trombózy, je určen dívkám
ve věku od 12 do 18 let (na genetické
vyšetření pravděpodobnosti trombofilních komplikací).
Příspěvek až 500 Kč
	očkování, platí pro všechna očkování
nehrazená z veřejného zdravotního
pojištění, je poskytován na kteroukoliv
dávku nebo vakcínu očkovacího cyklu
a nelze jej využít na aplikaci očkovací
látky,
	prevence rakoviny kůže pro děti a mládež do 18 let věku (vyšetření pigmentových skvrn).
Příspěvek až 300 Kč
	letní tábory (děti ve věku od 6 do
16 let), délka trvání minimálně 4 kalendářní dny, musí být konán v době
prázdnin, je poskytován 1× za 2 roky,
v případě bonusu lze čerpat 1× za rok,
	organizované plavecké kurzy (dětí ve
věku do 8 let), je určen na proplácení
permanentek,
	ortodontická léčba fixními nebo snímatelnými rovnátky (děti a mládež do
18 let), lze čerpat 1× za 2 roky,
v případě bonusu lze čerpat 1× za rok,
sportovní lékařská prohlídka.
Ozdravné léčebné pobyty
pro děti a mládež ve věku od 8 do 15
let, které splňují stanovené zdravotní
indikace (konečné rozhodnutí má revizní
lékař pojišťovny) a jsou pojištěnci zdravotní pojišťovny, pobyty probíhají v době
letních školních prázdnin,

	přímořský pobyt v letovisku Čanj
v Černé Hoře, spoluúčast rodičů –
5 000 Kč (pojištěno dítě a oba rodiče –
samoživitelka), 5 500 Kč (pojištěno
dítě a jeden rodič) a 6 000 Kč
(pojištěno pouze dítě),
	vysokohorský pobyt v Tatranské
Lomnici na Slovensku, spoluúčast
rodičů 2 500 Kč (pojištěno dítě
a oba rodiče – samoživitelka),
3 000 Kč (pojištěno dítě a jeden rodič)
a 4 000 Kč (pojištěno pouze dítě).
Balíček „Gratis“
vitaminy pro děti a mládež ve věku
od 3 do 15 let v období od října do
prosince, finanční částka za vitaminy
se nezapočítává do celkového limitu
1 000 Kč.
Preventivní programy pro ženy
od 19 let (maximálně 1 000 Kč)
Příspěvek až 1 000 Kč
	laserové operace očí (odstranění
krátkozrakosti a dalekozrakosti),
	manažerka mateřství, pro těhotné
ženy od 18 let na nadstandardní
vyšetření a péči, která není hrazena
z veřejného zdravotního pojištění
(nelze navýšit v případě vícečetného
porodu).
Příspěvek až 500 Kč
	prevence rakoviny tlustého střeva,
na všechny metody vyšetření, které
nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění,
	prevence rakoviny kůže, vyšetření
pigmentových skvrn.
Příspěvek až 300 Kč
	očkování, platí pro všechna očkování
nehrazená z veřejného zdravotního
pojištění, je poskytován na kteroukoliv
dávku nebo vakcínu očkovacího cyklu
a nelze jej využít na aplikaci očkovací
látky,
	prevence rakoviny prsu, mamografické
nebo ultrasonografické vyšetření
(ženy ve věku od 30 do 44 let),
	prevence glaukomu, vyšetření zrakového nervu (čerpání 1× za 2 roky),
	prevence osteoporózy (odborné
vyšetření), určeno ženám nad 50 let,
	prevence poruch pamětí (odborné
vyšetření), určeno ženám nad 60 let,
	sportovní lékařská prohlídka.
Preventivní programy pro muže
od 19 let (maximálně 1 000 Kč)
Příspěvek až 1 000 Kč
	laserové operace očí (odstranění
krátkozrakosti a dalekozrakosti).
Příspěvek až 500 Kč
	prevence rakoviny tlustého střeva,
na všechny metody vyšetření,
které nejsou hrazeny z veřejného
zdravotního pojištění,

	prevence rakoviny kůže, vyšetření
pigmentových skvrn,
	prevence onemocnění rakovinou
prostaty (odborné vyšetření), určeno
mužům nad 40 let,
	erektilní dysfunkce na úhradu léků.
Příspěvek až 300 Kč
	očkování, platí pro všechna očkování
nehrazená z veřejného zdravotního
pojištění, je poskytován na kteroukoliv
dávku nebo vakcínu očkovacího cyklu
a nelze využít na aplikaci očkovací
látky,
	prevence glaukomu, vyšetření zrakového nervu (čerpání 1× za 2 roky),
	prevence osteoporózy (odborné
vyšetření), určeno mužům nad 50 let,
	prevence poruch pamětí (odborné
vyšetření), určeno mužům nad 60 let,
přítomnost otce při porodu,
sportovní lékařská prohlídka.
Preventivní program pro dárce krve,
plazmy a kostní dřeně
Příspěvek až 6 000 Kč
	pro dárce kostní dřeně, poskytuje se za
jednu hospitalizaci v roce 2016 a lze
jej využít na pohybové aktivity, léčebné
kúry a péči směřující k zlepšení zdravotního stavu.
Příspěvek až 3 500 Kč
	pro nově oceněné dárce krve, výše
příspěvku se řídí dle druhu ocenění
a lze jej využít na pohybové aktivity,
léčebné kúry a péči směřující k zlepšení
zdravotního stavu.
Příspěvek až 500 Kč
	pro stávající dárce, držitele zlaté
Janského plakety nebo zlatých
křížů ČČK.
Příspěvek až 200 Kč
	pro nové dárce krve a plazmy, lze
využít na nákup vitaminů a potravinových doplňků.
Příspěvek 80 Kč
	v uvedené hodnotě vitaminy pro dárce
krve a plazmy po každém odběru.
Plavání zdarma
	vstup do vybraných plaveckých bazénů zdarma v období únor–březen
a září–říjen.
Program Bonus plus
	program na principu získávání a čerpání bodů podle stanovených kritérií,
jedná se doplňkový program a nelze
čerpat příspěvek na aktivity, které jsou
součástí standardních preventivních
programů.
Slevy
	slevy při nákupu zboží nebo služeb
u smluvních partnerů (seznam
partnerů k dispozici v pojišťovně).
Pokračování v dalším vydání Kováka (4/2016)
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SESKUPENÍ ČLENŮ
= více ochrany i profesionality
V OS KOVO se nyní stále více uplatňuje nová forma působení odborů. Jsou jí
seskupení členů. Ta první vznikla v regionech na jihu Moravy. Tam s nimi také
mají nejvíce zkušeností. Mohly by být užitečným návodem i jinde. Proto Kovák
opět zorganizoval besedu s vedoucím RP v Brně Mgr. Jiřím Grimem (dále JG)
a ekonomem RP ve Zlíně Davidem Šrottem (DŠ).
 atříte k těm, kdo pomáhali uvádět
P
do života první seskupení členů.
Jaký vás k tomu vedl důvod?
JG: Zejména snaha eliminovat rizika spojená
se založením a činností ZO a přitom účinně
hájit práva a zájmy zaměstnanců. Vznik seskupení členů je administrativně nenáročný,
rovněž tak jeho zánik a omezuje negativní
vliv zaměstnavatele na členy odborů. Přitom členové OS KOVO v seskupení členů
mají stejná práva jako členové OS KOVO
evidovaní v ZO s právní osobností.
DŠ: Od prvopočátku se mi nápad moc
líbil, protože existovaly nemalé problémy
se vznikem základních organizací. Jsem
přesvědčen o tom, že profesionální zastoupení zaměstnanců je nutné od první
chvíle působnosti odborové organizace
u zaměstnavatele. V průběhu zahajování
sociálního dialogu se podle našich zkušeností různí zaměstnavatelé chovají různě.
V praxi se ukazuje, že právě přímé působení OS KOVO je efektivní forma ochrany
našich členů.
 eskupení členů nepadají z nebe.
S
Jak zjišťujete, že v tom kterém
podniku by mohl být zájem o jejich
založení?
JG: Většinou se na nás obracejí sami zaměstnanci, kteří jsou nespokojeni s pracovními podmínkami, odměňováním
nebo s chováním nadřízených zaměstnanců a chtějí tento stav řešit prostřednictvím odborů. Když jim vysvětlíme, jaké
mají možnosti – založení ZO nebo seskupení –, rozhodují se pro variantu seskupení. Také členové OS KOVO, kteří již mají
s touto formou působení odborů zkušenosti, je předávají svým známých v jiných
firmách a ti nás pak oslovují. Informace
šíříme také na nástěnkách RP nebo propagačních letácích.
DŠ: Členové OS KOVO, kteří jsou evidovaní při regionálním pracovišti, často
zůstávají členy OS KOVO i poté, co odcházejí k jinému zaměstnavateli. To je
poměrně nová zkušenost a znamená, že

i odbory mohou s našimi členy přicházet
k novým zaměstnavatelům. Myslím, že
zaměstnanci obecně chtějí, aby u jejich
zaměstnavatele působila silná odborová
organizace, která by hájila jejich oprávněné zájmy. Jenom zatím neznají formy
působení OS KOVO a možnosti, které se
v této souvislosti nabízejí.
 eskupení členů pomáhají lidem
S
překonat strach vstoupit do odborů. Mnozí se totiž stále ještě bojí
reakce zaměstnavatele. Anonymita
seskupení je toho strachu zbavuje. Jaké máte zkušenosti v tomto
směru?
DŠ: Strach z reakce zaměstnavatele je evidentní, a bohužel také oprávněný. Naše
zkušenosti se šikanou na pracovištích jsou
bohaté. Právní předpisy zakazují zaměstnavateli zjišťovat informace o členství
v odborové organizaci a odborová organizace nemá povinnost zaměstnavateli
předkládat žádné seznamy svých členů.
Členství v odborové organizaci není anonymní, protože členové OS KOVO jsou
řádně evidováni, ale je neveřejnou informací po celou dobu jeho trvání.
JG: Osobně nevidím z hlediska anonymity rozdíl mezi členstvím v OS KOVO
u členů evidovaných v ZO nebo při RP.
Zaměstnavatel má zapovězeno zjišťovat, kdo je členem odborové organizace.
Pokud sama odborová organizace tuto informaci zaměstnavateli nepředá v souvislosti s požadavkem na srážení členských
příspěvků, nebo to neučiní sám zaměstnanec, tak se o jeho členství zaměstnavatel nemůže dozvědět.
Pokud však člen OS KOVO sám přijme
funkci v orgánu odborové organizace (výbor seskupení členů, odborový zástupce),
je zcela logické a nezbytné, že je tato skutečnost zaměstnavateli oznámena. S tím
je tento člen vždy předem seznámen.
 tám se i proto, že vystoupit sebeP
vědomě veřejně není jen o odvaze,

ale i o schopnosti vystoupit skutečně kvalifikovaně.
JG: Souhlasím, proto právě působení odborové organizace u zaměstnavatele formou seskupení členů, kdy za zaměstnance jednají zkušení odboroví funkcionáři
nebo zaměstnanci OS KOVO, vytváří prostor pro teoretickou i praktickou přípravu
budoucích funkcionářů ZO.
DŠ: Zastupování zaměstnanců vyžaduje
nejen určité osobnostní a sociální předpoklady, ale také specifické znalosti, schopnosti a dovednosti, které se dají získat cíleným vzděláváním. OS KOVO organizuje
a zabezpečuje odbornou přípravu členů
a funkcionářů formou vzdělávání především v regionech. Velmi důležité je také
aktivní sebevzdělávání.
 ychovávat schopné funkcionáře
V
ZO není už tak lehké, natožpak
v případě seskupení, kdy kromě
toho, že nejsou třeba uvolnění,
existují i jiné zábrany v jejich případném školení. Jak vnímáte tento
problém?
DŠ: V tomto případě není rozdíl mezi členy výboru ZO a členy výboru SČ (seskupení členů). Právní předpisy nám umožňují
školit zástupce zaměstnanců 5 dnů v roce
s náhradou mzdy. Není to mnoho, ale
existují další formy vzdělávání za účelem
zvyšování odborné úrovně zástupců zaměstnanců.
JG: Výchova a vzdělávání odborových
funkcionářů je obecný problém, bez
ohledu, odkud přicházejí. Hlavním předpokladem je, aby se funkcionář vzdělávat
chtěl. Způsob, jak vzdělávání realizovat,
pak najdeme. Buď se funkcionář zúčastní
základních seminářů, které RP pravidelně
zajišťuje ve své působnosti, nebo se členům výborů seskupení věnujeme individuálně. Samozřejmě, že situace u uvolněných funkcionářů je daleko příznivější,
ti se mohou zúčastňovat seminářů pořádaných centrálou a rozvíjet další odborné
dovednosti.
pokračování na str. 10
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 o považujete za klíčové pro úspěšC
ný rozvoj seskupení? Tedy kromě
chuti být v odborech a hájit svoje
zaměstnanecké zájmy a práva…
JG: Stanovení jednotných pravidel pro
zajištění činnosti seskupení v rámci
OS KOVO a také je nutné promítnout
postavení seskupení jako organizační
jednotky OS KOVO do Stanov a vnitřních
předpisů OS KOVO.
DŠ: Pravděpodobně je klíčových aspektů více. Určitě je to ale profesionalizace
odborové činnosti a jednotná metodika
práce v rámci OS KOVO.
 dyž se napřímo zeptám, v čem
K
vidíte hlavní klady a v čem možné
problémy seskupení, co mi odpovíte?
JG: Hlavní klady seskupení spatřuji v tom,
že je možné začít odborově působit u zaměstnavatele především rychle, bez administrativní náročnosti, a nepotřebujeme
nezbytně při zahájení působení zkušené
funkcionáře z řad zaměstnanců. Hlavní
problém, který vnímám v činnosti seskupení, spočívá v obtížné komunikaci se zaměstnanci v případě, že ve výboru seskupení nepůsobí přímo zaměstnanec firmy.
Znalost specifických podmínek a problémů zaměstnanců je zásadním předpokladem pro jejich úspěšné zastupování.
DŠ: Jak už bylo řečeno, přímé působení
odborů má své klady například ve snadnějším zahájení nebo případném ukončení
působnosti, a to bez nutnosti ustanovení
některých funkcí (účetnictví, DaRK, likvidátor). Je zde podstatně vyšší nezávislost
na zaměstnavateli. Významným kladem
je ochrana zakládajících a ostatních členů
OS KOVO. Za problematickou stránku považuji vyšší administrativní zátěž pro jednotlivá RP OS KOVO. Můžeme očekávat,
že v čase se mnoho činností systemizuje

a vzniknou opět nové potřeby, na které
bude třeba reagovat.
 eskupení jsou zatím jakousi speS
cialitou OS KOVO. Myslíte si, že by
mohla být vzorem i pro jiné svazy?
JG: Přiznám se, že neznám podrobně situaci v jiných odborových svazech. Domnívám se, že také hledají způsoby jak
zefektivnit svoje působení u zaměstnavatelů, a seskupení je určitě jeden z nich.
DŠ: Seskupení pokládám za historický milník v evoluci odborů v ČR. Mohlo
by být jednou významným podnětem ke
slučování odborových svazů, vzhledem
k organizaci práce, kterou tato forma působení vyžaduje.
 seskupeních se nehovoří jen
O
v souvislosti se získáváním nových
členů. Je to i o profesionalizaci
odborové práce. Jak to vidíte z tohoto pohledu?
JG: Jsem přesvědčen, že profesionalizace
odborové práce je krok správným směrem
a logickou reakcí na změny ve společnosti, aktuální postavení odborů při zastupování zaměstnanců a vnímání odborů
veřejností. Jedná se o určitou alternativu,
nikoliv nahrazení současného stavu.
DŠ: Myslím, že seskupení není pouze
o získávání nových členů, ale také o dalším rozšiřování působnosti odborů na další zaměstnavatele. V tomto ohledu vidím
perspektivu silnějšího vlivu na ekonomické a sociální standardy u zaměstnavatelů
v jednotlivých regionech a účinnější koordinaci v kolektivním vyjednávání.

regionální úrovni, který by bylo do
budoucna třeba posilovat?
JG: V působení seskupení vidím především
prostor pro vytvoření podmínek vzniku ZO
s právní osobností. ZO by měla vzniknout
pouze tam, kde jsou funkcionáři schopni plnit povinnosti vymezené Stanovami
OS KOVO, mají podporu zaměstnanců,
a kde již probíhá sociální dialog se zaměstnavatelem. U zaměstnavatelů, kde tyto
podmínky zůstanou nenaplněny, může seskupení členů působit trvale s profesionální podporou na regionální úrovni.
DŠ: Orgánem zastupujícím členy
OS KOVO v seskupení členů je odborový
zástupce nebo výbor seskupení. Odborovým zástupcem nemusí být pouze zaměstnanec OS KOVO, ale také členové
evidovaní při RP v seskupení členů, nebo
také zástupci krajského sdružení v Radě
OS KOVO.

 eskupení nemají právní subjekS
tivitu, navenek za ně vystupují
RP. Považujete to za přechodné
řešení, nebo v tom vidíte i určitý
prvek profesionalizace odborů na

 toho, co říkáte, vyplývá, že vznik
Z
a vedení seskupení představuje
náročný úkol pro RP. Jak vnímáte
v tomto směru podporu svazu?
DŠ: Ptáte-li se na to, jestli vedení svazu
vytváří podmínky pro tuto formu odborové činnosti, tak mohu říci, že ano. V tomto smyslu je ve svazu vyvíjeno úsilí k optimalizaci činnosti a vytváření takových
podmínek, za kterých může OS KOVO
expandovat do dalších výrobních sektorů.
JG: Práce se seskupeními členů je velmi
náročná po odborné i časové stránce. Zaměstnanci na RP však mají vytvořeny dostatečné podmínky i pro plnění úkolů spojených s existencí seskupení. Na druhé straně
tím, že osobně řeší problémy zaměstnanců
u různých zaměstnavatelů a jako zástupci
odborů s nimi přímo vedou sociální dialog,
získávají nepřenositelné zkušenosti a prohlubují si odbornou kvalifikaci.
Připravil: fav

ve zkušební době a jdou jinam, za lepším pracovním prostředím i platovými
podmínkami. Stali jsme se konkurenčně
neschopní na trhu práce. Tuto vážnou situaci vedení navzdory námitkám rady zaměstnanců opět řešilo po svém: náborem
zahraničních agenturních zaměstnanců,
kterým však chybí potřebná kvalifikace
a v minulosti se zpravidla zabývali např.
prací na stavbách a podobně.“
Pomyslný pohár přetekl po zavedení fondu pracovní doby a nevyplacení slíbených
odměn o Vánocích 2015. Zaměstnanci
v největším výrobním oddělení – ve svařovně – na to reagovali uspořádáním hlasování o tom, kdo je pro, aby ve firmě
vznikla odborová organizace. Jiří Ovesný:
„Kladný ohlas byl neuvěřitelný. Ihned se

pak přidaly i ostatní výrobní i nevýrobní
útvary a svými podpisy souhlas vyjádřilo
odhadem 90 procent oslovených. Za poslední roky zde lidé tak jednotně netáhli za
jeden provaz.“ Iniciátoři akce se pak s žádostí o pomoc obrátili na RP OS KOVO
v Brně. Jiří Ovesný: „Pomohli nám a díky
této vstřícnosti u nás nyní čerstvě působí
seskupení členů. Když jsme tuto skutečnost oznámili jednateli Ing. Tomáši Kerlínovi, řekl nám, že se s odbory v minulosti
setkal a že neměl problém najít kompromis a podepsat společně kolektivní smlouvu. Jsme nyní na začátku nových jednání,
věříme, že se situace v naší firmě zlepší, že
se zbavíme špatné pověsti a budeme opět
plně konkurenčně schopní na trhu práce.“
(fav)

dokončení ze str. 1

žádné pravomoci, a podle toho se k nám
vedení firmy chovalo a chová.“ Vedení
ignorovalo požadavky zaměstnanců na
zlepšení platových a pracovních podmínek, jeho kroky byly někdy na hranici zákona. Nutilo dělníky do pracovních sobot
pod vyhrůžkami krácení mzdy či ukončení
pracovního poměru.
Důsledky se dostavily s nárůstem výroby v posledních letech. Jiří Ovesný: „Hustopeče u Brna jsou poměrně malé město, a tak se nevalná, ale pravdivá pověst
o špatných pracovních podmínkách u nás
šířila nejen tady, ale i v obcích v okolí. To
se projevilo při náboru kvalifikovaných
pracovníků, které s nárůstem výroby
nutně potřebujeme. Jenže jen málokdo
kvalifikovaný u nás vydrží. Odcházejí už
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Správné znění tajenky z čísla 1: Čtenáři Kováka toho vždy vědí více. Správně luštila a štěstí při losování měla Hana Houbová
ze Žďáru nad Sázavou. Blahopřejeme! Dostane výhru od vydavatelství Enigma, které připravuje naši křížovku. Je také vydavatelem
časopisu Křížovky pro každého (další čísla vyjdou 1., 15. a 29. března). Na tajenku z tohoto čísla čekáme do 2. března na doručovací
adrese redakce nebo na e-mailu: novakova.miloslava@cmkos.cz.

