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NEJSME LEVNÁ PRACOVNÍ SÍLA
V čem působení OS KOVO ztížila covidová pandemie? Jak na tom je kolektivní vyjednávání? Co můžeme čekat od Evrop-
ské unie, pokud jde o ekologii? A jaká je spolupráce s odboráři z jiných zemí? Loňský rok a vyhlídky do toho začínajícího 
v rozhovoru hodnotí předseda OS KOVO Jaroslav Souček.

Chyběl nám generální lockdown.

 Během minulého roku jste vládě 
adresovali řadu výzev, ostatně publi-
koval je i náš časopis. Měly tyto výzvy 
a vaše snahy nějaký účinek?
	 Měly.	 Konkrétně	 –	 Babišova	 vláda	
připravovala	 testy	dvakrát	 týdně.	To	se	
podařilo	 odvrátit,	 když	 jsme	 apelovali	
na	 ministerstvo	 zdravotnictví	 a	 potom	 
i	 přímo	 na	 vládní	 delegaci	 při	 tripar-
titních	 jednáních.	 V	 průběhu	 celé	
pandemie	 jsme	 se	 snažili	 průběžně	
usměrňovat	 mnohá	 nařízení,	 jež	 vláda	 
a	 ministerstvo	 zdravotnictví	 vydávaly,	 
a	 myslím,	 že	 se	 nám	 to	 docela	 dařilo.	
Můžu	říct,	že	dialog	s	Babišovou	vládou	
nebyl	nijak	 špatný,	 ať	už	k	ní	 jinak	měl	
kdokoliv	 jakékoliv	 výhrady.	 Naše	 argu-
menty	vnímat	dokázala.
 Tedy i pokud jde o koncepci boje 
s pandemií? To byl nakonec jeden  
z hlavních sporů, který ovlivnil i volby.
	 Hned	 při	 nástupu	 nákazy	 jsme	
požadovali	rázný	lockdown	na	dva	nebo	
tři	 týdny.	 Vláda	 raději	 přijala	 argumen-
ty	 zaměstnavatelů,	 že	 kola	 ekonomiky	
se	 nesmějí	 zastavit.	 Takže	 jediný,	 kdo	
musel	pracovat,	byli	ti,	kdo	pracují	fyzic-
ky	 a	 nemohou	 na	 home	 office.	 Bylo	
vlastně	 jen	 povoleno	 jezdit	 do	 práce	 a	
domů.	 Nákupy	 byly	 omezené,	 restau-
race,	 služby.	 Jako	 by	 se	 ten	 covid	 měl	
zastavit	před	branami	továren	a	lidé	uv-
nitř	tam	můžou	dělat	do	padnutí.	Tohle	
se	podle	mě	nepodařilo	vládě	vyřešit.
 A co podle vás nová Fialova vláda?
	 Já	se	obávám,	že	nová	vláda	nebude	
schopná	popasovat	se	s	tím	řádově	jinak	
než	vláda	pana	Babiše.
 Ona zatím omezila ty lockdowny 
nebo uzavírky kulturních akcí, fit-
nesscenter, restaurací a podobných 
„ekonomicky méně důležitých“ pro-
vozů. To je z pohledu odborů dobře? 
	 K	tomu	jen	poznamenám,	že	dovolit	

volnočasové	 aktivity	 je	 důležité	 i	 pro	
zaměstnance	průmyslových	firem,	kteří	
jistě	mají	právo	se	po	práci	odreagovat.

Udržovali jsme kolektivní vyjednávání.

 Jak za loňský rok hodnotíte kolek-
tivní vyjednávání se zaměstnavateli  
o mzdách a pracovních podmínkách?
	 Myslím,	že	covid	nezpůsobil	zásadní	
rozkol	 mezi	 zaměstnavateli	 a	 odboro-
vými	 organizacemi	 v	 naší	 působnos-
ti.	 Pokud	 byla	 vůle	 na	 obou	 stranách,	
docházelo	k	uzavření	kolektivních	smluv	
stejně	jako	v	minulých	letech.	Zaměstna-
vatelé	 si	 dávali	 pozor,	 protože	 nechtěli	
odliv	pracovníků.	Při	tom	zapůsobil	také	
nedostatek	 agenturních	 pracovníků	 ze	
zahraničí,	kteří	museli	zůstat	doma.
	 Dlouhodobý	 problém	 ovšem	 je,	
že	 máme	 uzavřené	 pouze	 dvě	 odvět-
vové	 kolektivní	 smlouvy	 –	 pro	 letecký	 
a	pro	elektrotechnický	průmysl.	V	ostat-
ních	odvětvích	se	to	nedaří	pro	zásadní	
odpor	 zaměstnavatelů.	 Takže	 to	 kolek-
tivní	 vyjednávání	 je	 velice	 individuální	 

a	úroveň	sociálního	dialogu	rozkolísaná.
 Co může OS KOVO dělat, aby se 
podařilo vyjednat i ty další odvětvové 
kolektivní smlouvy? 
	 My	dlouhodobě	od	roku	1993	nemá-
me	 odvětvovou	 smlouvu	 v	 automobi-
lovém	 průmyslu,	 od	 sedmadevadesá-
tého	 ve	 strojírenství	 a	 od	 roku	 2003	
v	 ocelářství.	 V	 tomto	 oboru	 dokonce	
zrušili	 zaměstnavatelský	 svaz,	 který	 byl	
pro	 kolektivní	 vyjednávání	 kompetent-
ní,	zavedli	 jen	 jakousi	servisní	píárovou	
organizaci	 a	 změnili	 stanovy	 tak,	 aby	
kolektivně	 vyjednávat	 nebyli	 povinni.	 
V	podstatě	jedinou	možností	tak	pro	nás	
je	 přinutit	 zaměstnavatele	 nátlakovými	
akcemi.
 Pokud jde o členství v odborech, 
zavedli jste novinku – místo klasic-
kých základních organizací vytváříte 
i tzv. seskupení členů. Je to účinné?
	 Je	a	vědí	to	i	zaměstnavatelé,	z	nichž	
někteří	 se	 proti	 tomu	 dost	 brání.	 Pro-
tože	zjistili,	že	v	případě	sporu	proti	nim	
nestojí	 jen	 lidé	 zevnitř	 podniku,	 kteří	
mohou	být	ovlivnitelní,	ale	také	nezávislí	
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Předseda	OS	KOVO	Jaroslav	Souček	(uprostřed)	během	dlouhodobé	kampaně	
odborů,	nazvané	Konec	levné	práce.	 FOTO: OS KOVO
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profesionální	specialisté	z	našich	regio-
nálních	pracovišť.
 Teď na Moravě při stávce v Kyjově 
jsem zaznamenal, že si zaměstnanci 
pochvalovali pomoc z regionálního 
pracoviště jihomoravského kraje. Na 
kolika místech se to takhle daří?
	 Nejvíc	právě	v	jihomoravském	a	k	to- 
mu	 ve	 zlínském	 kraji,	 tam	 je	 i	 nejvíc 
seskupení	členů,	a	pak	zvláště	na	Plzeň-
sku	a	Karlovarsku.	Pro	aparát	OS	KOVO, 
pro	 naše	 profesionály,	 je	 to	 velké	 zatí-
žení,	hodně	práce	navíc,	ale	má	to	cenu.

Zelený úděl nás poškodí.

 Evropská komise přišla s ideou, že 
náš kontinent předběhne celý svět  
v ekologii. Tedy, že do několika let se 
radikálně sníží emise a místo spalo-
vacích aut budou jezdit jen elektro-
mobily. Jak to hodnotíte?
	 Evropská	komise	 reprezentující	Unii	
přijala	 tento	 tzv.	 Green	 Deal	 –	 Zelený	
úděl	 –	 bez	 provedení	 řádných	 analýz	
dopadů	 na	 jednotlivé	 členské	 státy.	
Takže	 od	 prvopočátku	 to	 byl	 spíš	 ide-
ologický	 záměr	 než	 praktická	 politika,	
která	 by	 mohla	 v	 evropském	 prostoru	
zajistit	 udržení	 rozvinuté	 společnos-
ti.	 Green	 Deal	 bude	 nejvíc	 poškozovat	
státy	založené	na	průmyslu.	Tedy	i	nás.	
Bohužel	 Česká	 republika	 v	 zastoupení	
premiéra	Babiše	s	tím	souhlasila.	ČR	 je	
v	 přepočtu	 na	 jednoho	 obyvatele	 dru-
hou	nejprůmyslovější	zemí	EU	po	Irsku. 
Dopad	to	bude	mít	především	na	řado-
vé	 občany,	 na	 ty	 lidi,	 od	 kterých	 bude	
potřeba	získat	daně.
 Pokud jde o ekologii, shodnete se 
s odborovými svazy v jiných zemích?
	 Ne	se	všemi.	Kromě	severských	států	
máme	rozpory	hlavně	s	Rakouskem.	

Chybí zákon o evropské minimální 
mzdě.
 
 Postavení zaměstnanců by zlepšil 
zákon o evropské minimální mzdě. 
Proč jednání postupují tak pomalu?
	 My	 chceme,	 aby	 byla	 zachována	
určitá	 úroveň	 výdělku	 v	 návaznosti	 na	
průměrnou	mzdu	 v	 dané	 zemi.	 Přitom	
nezáleží	 ani	 tak	 na	 tom,	 aby	 taková	
mzda	byla	řekněme	12	Eur	všude.	My	za	
ideální	považujeme	40-50	procent	prů-
měrné	mzdy	v	té	které	zemi.	To	se	nám	
nedaří	prosadit,	protože	severské	státy	
to	 blokují.	 Náš	 požadavek	 považují	 za	
zásah	do	jejich	kolektivního	vyjednávání.	
Proč,	to	nám	nikdy	nevysvětlili.	Tváří	se,	
že	mají	vztahy	se	zaměstnavateli	natolik	

korektní,	 že	 všechno	 sjednají	 v	 kolek-
tivní	 smlouvě	 a	nic	 nepotřebují	 upravit	
zákonným	předpisem.
 OS KOVO je členem evropské 
federace průmyslových odborů Indu-
striAll Europe. Shodnete se s touto 
zastřešující organizací?
	 Ta	se	snaží	celkem	korektně	vyvažo-
vat	 extrémní	 názory.	 Federace	 IE	 je	
považována	 za	 sociálního	 partnera	 na	
úrovni	 Evropy	 a	 účastní	 se	 i	 jednání	
evropské	 tripartity.	 Shromažďuje	 pod-
něty	 z	 odborových	 svazů	 jednotlivých	
zemí	a	předkládá	je	v	rámci	EU.	To	mys-
lím	 funguje	 dobře.	 Horší	 je	 nedohoda	
uvnitř,	mezi	jednotlivými	svazy.

Potřebujeme vysoce kvalifikovanou 
práci.

 Česká republika je rozhodně jed-
nou z největších dílen Evropy, nech-
ci říct montoven. Lidé jistě nemusejí 
mít vyloženě strach o práci. Tak co jim 
hrozí? Že budou muset třeba kvůli no-
vým ekologickým požadavkům častěji 
měnit práci a stěhovat se, nebo budou 
muset přehnaně měnit kvalifikaci?
	 Jde	hlavně	o	to,	abychom	měli	mož-
nost	pracovat	na	kvalitních	místech,	kde	
se	vytváří	vysoká	přidaná	hodnota.	A	tím	
pádem,	aby	také	mzdy	mohly	být	vyso-
ké.	Pokud	se	budeme	pořád	tvářit	 jako	
region,	kde	je	levná	pracovní	síla,	tak	se	
k	tomu	nikdy	nedopracujeme.	My	potře-
bujeme	 sofistikovanou	 výrobu	a	ne,	 že	
nám	 sem	 západní	 nebo	 severské	 státy	
budou	lifrovat	to,	co	u	nich	nikdo	nechce	
dělat.	A	už	na	to	třeba	ani	nemají	agen-
turní	pracovníky.
 Co tedy čekáte v příštím roce a od 
nové vlády?
	 Vidím	největší	úskalí	v	tom,	že	posla-
neckou	 sněmovnu	 budou	 tvořit	 sub-
jekty,	 které	preferují	 spíše	podnikatele.	
Můžeme	 tedy	 počítat	 s	 pokusy	 o	 dal-
ší	 zhoršení	 postavení	 zaměstnanců,	
pokud	 jde	 o	 pracovně-právní	 předpisy.	
Dá	se	předpokládat	tlak	na	pokles	mezd,	
reálných	 i	nominálních,	 s	argumentem,	
že	je	potřeba	ekonomiku	zotavit	po	covi-
dové	 krizi.	 Osobně	 vidím	 jako	 tragédii	
pro	 státní	 rozpočet	 uvažované	 zrušení	
EET,	což	musí	dříve	nebo	později	vést	ke	
zvýšení	přímých	či	nepřímých	daní.	
 S výpadkem levicových stran se 
tak spousta věcí jaksi přesouvá i na 
odbory.
	 Samozřejmě,	jsme	připraveni	na	tvr-
dá	vyjednávání.	 I	 s	 tím	handicapem,	že	
odbory	nemají	zákonodárnou	iniciativu.
 (rei)

Josef Čepelka  
+14.12.	2021
V	 předvánočním	 čase	
nás	 zastihla	 smutná	
zpráva	 o	 úmrtí	 našeho	
kolegy,	 kamaráda	 Jose-
fa	 Čepelky.	 Zemřel	 po	

krátké	 nemoci	 ve	 věku	 67	 let.	 Kolega	
Čepelka	 byl	 dlouhodobým	 předsedou	
ZO OS KOVO	 ve	 firmě	 ATAS Náchod.	
Rovněž	 byl	 dlouhá	 léta	 zástupcem	 VO	
Náchod	v	Radě OS KOVO.	Byl	kamará-
dem,	 dobrým	 společníkem,	 prostě	měl	
rád	 život.	 Kdo	Pepíka	 znal,	 věnujte	mu	
tichou	vzpomínku.	   Rudolf Procházka, 
 vedoucí RP Hradec Králové

Miroslav Korouš 
+3.12.2021	
Možná	 jsme	 si	 ani	 ten	
okamžik,	 kdy	 Mirek	
odejde	 na	 cestu	 bez	
návratu,	 nedokázali	
představit.	 Do	 posled-

ních	chvil	byl	vždy	usměvavý,	vždy	nám	
sděloval	 novinky	 z	 jeho	 života	 a	 samo-
zřejmě	se	zajímal,	co	je	nového.	Žil	vždy	
naplno	a	pro	druhé.
	 Poprvé	jsme	se	potkali	někdy	v	roce	
1999,	 kdy	 již	 byl	 předsedou	 odborové	
organizace	 v	 Severočeské armaturce 
a.s.,	Ústí nad Labem.	Už	 tehdy	se	pro-
jevovala	jeho	povaha	zastat	se	druhých	 
a	 bojovat	 za	 ně,	 což	 vyplývalo	 i	 z	 jeho	
celoživotní	 lásky	 ke	 sportu,	 volejbalu	
zejména.	 Odboráře	 zastupoval	 jako	
člen Rady OS KOVO	 za	 volební	 obvod	
Ústí nad Labem, Teplice, Litoměřice	a	
Děčín.	 V	 soukromí	 pracoval	 také	 jako	
předseda	 sdružení	 vlastníků	 bytového	
domu.	Prožili	jsme	s	ním	mnohé	a	bude-
me	na	něj	 vždy	vzpomínat	 s	 vědomím,	
že	nás	tam	někde	ze	shora	bedlivě	sle-
duje	se	svým	věčným	potutelným	úsmě-
vem...			 Radek Zákon, 
 vedoucí RP Ústí nad Labem

Jiří Zeibert 
+14.12.	2021
Většinu	 svého	 produk-
tivního	 věku	 pracoval	
jako	 konstruktér v 
Unipletu Třebíč (dříve	
Elitex),	 kde	 se	 vyráběly	

pletací	 stroje	 na	 výrobu	 ponožkového	 
a	 punčochového	 zboží.	 Od	 roku	 1997	
byl	 zvolen	 předsedou ZV odborové 
organizace,	 kde	 vykonával	 tuto	 funkci	
až	do	roku	2008.	Během	tohoto	období	
byl	 i	 členem	 odborové rady Vysočina 
v	Jihlavě.	
	 ZV	 Uniplet	 Třebíč	 pod	 vedením	 Jiří-
ho	Zeiberta	hlavně	organizoval	pro	své	
zaměstnance	 rekreace	a	pro	 jejich	děti	
tábory	 v	 rekreačních	 zařízeních	 Lavič-
ky	 a	 Březová.	 Velký	 zájem	 o	 rodinnou	
rekreaci	byl	na	dvou	chatách	u	Vranov-
ské	 přehrady,	 a	 to	 v	 Bítovské	 zátoce	 
a	Vrátné.			 Josef Benáček,  emeritní 
 předseda ZO Uniplet Třebíč
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HLEDÁME ZPŮSOBY, JAK LÉPE KOMUNIKOVAT
Elektronický komunikační program Trewis. Organizace kolektivního vyjednávání. Benefity. Rozdíly proti Německu 
nebo Švédsku a možné změny v časech nové vlády. Rozhovor s místopředsedou OS KOVO Tomášem Valáškem, který 
má na starosti organizační a provozní záležitosti.

Elektronický systém Trewis.

 Minulý rok OS KOVO naplno rozjel 
program TREWIS pro elektronickou 
komunikaci. Funguje to?
	 Celkem	 dobře.	 Před	 několika	 lety	
jsme	 začali	 s	 digitalizací	 naší	 centrály,	 
a	když	zaměstnanci	zjistili,	že	jim	to	prá-
ci	ulehčuje,	začali	jsme	program	rozvíjet	
podle	jejich	připomínek.	A	teď	jsme	udě-
lali	druhý	krok	–	propojení	se	základními	
organizacemi.		
 Co to umožňuje?
	 Samozřejmě	 především	 sdílení	
obrovského	 množství	 dat.	 Členové,	
funkcionáři,	kolektivní	smlouvy,	bezpeč-
nost	 práce,	 členské	 příspěvky,	 odvody.	
Pomocí	 toho	 můžeme	 cíleně	 rozvíjet	
členskou	 základnu.	 Sdílet	 hromadnou	
korespondenci	a	rozesílat	ji	až	k	jednot-
livým	 koncovým	 členům.	 Předsedové	
základních	 organizací	 pak	 mohou	 lépe	
vytvářet	prezenční	nebo	delegační	 listi-
ny,	zpracovat	pro	FÚ	odvod	příspěvků	a	
mít	po	ruce	kontakty	na	všechny	kolegy.

Vyjednávání.

 Výhoda OS KOVO je, že má síť pro-
fesionálů na regionálních pracoviš-
tích, kteří pomohou při vyjednávání 
základních organizací se zaměstna-
vateli. Jak to probíhá konkrétně? 
	 Naši	 odborníci,	 zaměstnanci	 sva-
zu,	 když	 jsou	 osloveni,	 udělají	 rozbor,	
finanční	 analýzu	 zaměstnavatele,	 aby	
lidé	v	podnicích	měli	podklady,	argumen-
ty.	 Protože	 zaměstnavatel	 samozřejmě	
bývá	připravený,	často	má	i	profesionál-
ní	tým	právníků.	Když	je	potřeba,	osloví-
me	média,	ČTK,	pomůžeme	s	organizací	
protestního	 mítinku,	 případně	 stávky.	

Zaměstnavatelé	 vzájemně	 spolupracu-
jí,	tak	to	musejí	dělat	i	odbory.	Musíme	
vědět,	jaké	jsou	kde	nástupní	a	průměr-
né	mzdy,	podmínky	bezpečnosti	práce.	
Ano,	máme	výhodu,	že	jsme	jediný	svaz	
v	republice,	který	má	takhle	širokou	šká-
lu	poboček.	 Tím	pádem	 jsme	mnohem	
blíž	těm	odborovým	organizacím.
	 	 A	 když	 někde	 dosáhneme	 nějakého	
výsledku	a	vítězství,	tak	se	to	v	dobrém	
prožene	i	k	jiným	zaměstnavatelům,	kde	
třeba	odbory	nejsou.	Ve	mzdových	pod-
mínkách,	 v	 bezpečnosti	 práce.	 Máme	
ohlasy,	 že	 i	 jinde	 se	 díky	 našim	 akcím	
zvýšila	mzda.	

Organizace a rozdíl proti Západu.

 OS KOVO v ČR působí u 950 zaměst-
navatelů, ale průměrné množství lidí, 
kteří jsou v podnicích členy odborů, je 
jen kolem 24 %. Není to málo?
	 To	je	relativní.	Třeba	severské	země,	
které	mají	organizovanost	kolem	60-70	
procent,	 nám	 závidí	 velkou	 akceschop-
nost	 a	 diskusi	 nad	 jakýmkoli	 problé-
mem.	 Máme	 větší	 schopnost	 vyřešit	
ten	 problém	 přímo	 u	 zaměstnavatele.	
Zatímco	naši	severští	kolegové	mají	zku-
šenosti	 hlavně	 při	 vyjednávání	 vyšších	
smluv.
 Vyjednat vyšší oborové kolektivní 
smlouvy se ale zase nedaří moc u nás?
	 Protože	my	 tady	 v	 České	 republice	
nemůžeme	 tu	 členskou	 základnu	orga-
nizovat	tak	jako	třeba	v	Rakousku	nebo	
Německu.	 Tam	 mají	 ústřední	 centrálu	 
a	 potom	 jen	 sedm	 oborových	 svazů.	
Kdežto	tady	jsou	jich	desítky.
 Takže tam ten systém dost připo-
míná naše bývalé ROH?
	 Ano,	u	nás	je	to	mnohem	decentra- 

lizovanější,	což	všichni	odboráři	po	revo-
luci	 z	 pochopitelných	 důvodů	 chtěli,	
protože	ROH	byla	jen	prodloužená	ruka	
strany.	Na	Západě	mají	větší	centralizo-
vanost,	 a	 tím	 i	 větší	 schopnost	 jednat	 
s	průmyslovými	svazy.	
  Takže paradoxně na západě, co se 
týče odborů, je ta situace sociálnější 
než v Čechách se socialistickou minu-
lostí?  
	 	 Protože	 ti	 zaměstnavatelé	 třeba	 
v	Německu	jsou	tak	naučení.

Benefity.

 ROH bylo pověstné hlavně svými 
rekreacemi a organizováním volného 
času. Vy ovšem poskytujete svým čle-
nům také určité benefity? 
 Ano,	 našim	 členům	 nabízíme	 třeba	
Konto	 živelních	 pohrom,	 spolupráci	 se	
Svazem	 na	 ochranu	 nájemníků,	 výhod-
né	 tarify	 T-Mobile,	 VIP	 Program	Datart,	
Tipli	CZ,	výhodnější	pojištění	s	Renomia	
a	řadu	slev	u	CK,	hotelů	nebo	penzionů.	
Benefitní	systém	jsme	zavedli	s	ohledem	
na	to,	že	zaměstnavatelé	se	právě	pomo-
cí	benefitů	různě	přetahují	o	pracovníky. 
	 Ale	 hlavní	 je	 samozřejmě	 kolektiv-
ní	 vyjednávání	 a	 stejně	 tak	 bezpečnost	
práce.	 Ovšem	 i	 kolektivní	 smlouvy	 se	
často	 točí	 kolem	 benefitů.	 Nevěřil	 bys-
te,	kvůli	čemu	se	dokážou	zaměstnanci	 
a	zaměstnavatelé	pohádat.	
  

Co nás čeká.

 Loni došlo na více místech ke stáv-
kám, vyjednávání byla často dobro- 
družná a napjatá. Co nás čeká  
letos, kdy začínáme s novou vládou? 
	 Ctím	u	začínající	 vlády	sto	dní	háje-
ní.	 Nicméně	 jsme	 připraveni	 na	 vel-
ké	 konflikty,	 na	 útoky	 od	 pravicových	 
a	středně	pravicových	uskupení	 zejmé-
na	 proti	 zákoníku	 práce.	 Proti	 základ-
ním	právům.	Můžete	se	podívat	na	Slo-
vensko.	 Tam	 měli	 výborné	 podmínky	 
a	během	několika	 let	 se	 změnou	 vlády	 
o	spoustu	věcí	přišli.	A	stejně	o	to	přišly	 
i	odbory	v	Rakousku.	
	 Může	se	stát,	že	to	bude	i	tady.	Pak	
je	otázka,	jak	se	semknou	všechny	odbo-
rové	svazy,	aby	tomuto	tlaku	nepodleh-
ly.	 Je	možné,	že	zase	uvidíme	obrovské	
zaměstnanecké	 demonstrace	 v	 ulicích,	
jaké	byly	v	devadesátých	letech.	
  (rei)

Místopředseda	OS	KOVO	Tomáš	Valášek	(uprostřed)	při	stávce	v	podniku	RUKO	Kyjov	
na	konci	loňského	roku.	 FOTO: (rei)
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KULTURNÍ DŮM ODBORŮ V JIHLAVĚ
 Kulturní dům odborů v Jihlavě je příbuzný s takovými proslulými stavbami, 
jako je obchodní dům Kotva v Praze, hotel Thermal v Karlových Varech nebo 
československá ambasáda v Berlíně. Má totiž stejné architekty – věhlasné 
manžele Machoninovi. KD v Jihlavě, vlastněný dnes mimo jiné Odborovým 
svazem KOVO, právě oslavil šedesát let od svého vzniku. Jak se mu pořád daří? 
Jak se tam daří kultuře? A je ta kultura ještě pro odboráře?

Výjimečná architektura.
	 Manželé	 Machoninovi	 stavěli	 KDO	
Jihlava	 v	 začátcích	 své	 kariéry,	 kdy	 ješ-
tě	 nebyli	 tolik	 ovlivněni	 pozdějším	 tzv.	
brutalismem,	 ale	 již	 vybočovali	 z	 šedi	
reálně-socialistické	 architektury	 50.	 let.	
Zvláště	v	 interiérech	se	vyřádili	ve	stylu	
modernistického	 „bruselského“	 stylu,	
pojmenovaného	 podle	 výstavy	 Expo	
1958	v	Bruselu,	který	pak	udával	tón	po	
celá	šedesátá	léta.	A	také	při	této	stavbě	
dali	 zakázky	 svým	 přátelům,	 progresiv-
ním	návrhářům	a	výtvarníkům,	kteří	teh-
dy	nebyli	režimem	příliš	oblíbení.
	 Kulturní	dům	v	Jihlavě	je	tedy	rozhod-
ně	 výjimečný	 svou	 architekturou.	 A	 je	
výjimečný	i	tím,	že	skoro	vše	se	dodnes	
dochovalo	tak,	jak	to	manželé	Machoni-
novi	kdysi	naplánovali	–	od	vnější	podo-
by	po	detaily	interiéru.	Tento	dům	totiž	
vznikal	komplet	včetně	vnitřní	výzdoby,	
obložení	 stěn,	 svítidel	nebo	skleněných	
vitráží.	 Takže	 je	 to	vlastně	svým	způso-
bem	dokonalý	výrobek,	něco	jako	luxus-
ní	autoveterán.
	 V	tomto	případě	ovšem	veterán,	který	
poctivě	a	bez	přestávky	od	doby	svého	
vzniku	neustále	slouží	svému	účelu.

Vlastníci.
	 Dům	 byl	 už	 původně	 postavený	 pro	

odboráře	 především	 z	 místních	 stro-
jírenských	 podniků,	 tehdy	 ovšem	 pod	
hlavičkou	 socialistického	 a	 centralizo-
vaného	 Revolučního	 odborového	 hnu-
tí.	Má	tedy	svou	logiku,	že	po	listopadu	
1989	 nepřešel	 jako	 jiná	 zdejší	 kulturní	
zařízení	 pod	 správu	města	 či	 kraje	 ani	
naštěstí	nebyl	nijak	divoce	privatizovaný	
jako	mnohé	jiné	památky,	ale	po	decen-
tralizaci	 ROH	 se	 dostal	 do	 vlastnictví	
třech	odborových	svazů,	z	nichž	největší	

je	 KOVO.	 Pod	 nimi	 dnes	 funguje	 jako	
samostatný	hospodářský	subjekt.

Program.
 Vzhledem	k	tomu,	že	dům	má	ve	svém	
nitru	poměrně	rozmáchle	navržený	vel-
ký	divadelní	sál	a	k	tomu	i	několik	men-
ších	 sálů,	 nehledě	 na	 spoustu	 prome-
nádních	 společenských	 prostor,	 není	
problém	 tady	 vedle	 obligátních	 plesů	
či	 různých	 společenských	 akcí	 pořádat	 
i	standardní	divadelní	představení	nebo	
koncerty.	
 „Moje předchůdkyně Věra Podhorská se 
zaměřovala především na divácky osvěd-
čená zájezdová divadla a populární kon-
certy, já se snažím přidat k tomu i alterna-
tivnější hudební žánry a také třeba balet, 
operetu, moderní cirkus nebo besedy se 
zajímavými osobnostmi,“ říká	 k	 tomu	
nynější	ředitel	Petr Palovčík.
	 Největší	zdejší	akcí,	která	dalece	pře-
sahuje	hranice	 regionu	a	nakonec	 i	 re-
publiky,	 je	 Mezinárodní	 festival	 doku-
mentárních	filmů,	který	má	v	jihlavském	
kulturáku	hlavní	stan	od	roku	1997.
	 Určitou	 nevýhodou	 celé	 stavby	 je,	
že	 nebyla	 navržena	 jako	 bezbariérová,	 
a	tento	handicap	se	dodnes	nepodařilo	
odstranit.

Výdělečnost a nezávislost.
 Dům	 si	 na	 sebe	 musí	 vydělat.	 Což	
samozřejmě	u	žádného	kulturního	zaří-
zení	není	lehké,	obzvláště	v	dnešní	covi-
dové	době	a	v	čase	inflace,	kdy	lidem	na	
kulturu	 poněkud	 zašla	 chuť.	 Odborový	
kulturní	dům	to	má	ještě	složitější	v	tom,	
že	město	ho	nebere	jako	„svůj“,	a	tudíž	 
s	 dotacemi	 šetří	 více	 než	 u	 vlastních	
podniků.	Ale	má	to	i	výhodu	–	dům	totiž		
není	 závislý	 na	 přelétavém	 vkusu	 rad-
ních,	kteří	se	mění	podle	výsledků	voleb.	
„Dnes už je podpora města lepší než dřív, 

Festival	vína,	společenský	sál	v	Jihlavě.	Za	pozornost	stojí	původní	svítidla,	
kazetový	strop	a	dobové	obložení	stěn. FOTO: Vojtěch Šoula

Dům	kultury	odborů	Jihlava	s	výrazným	bílým	průčelím	stojí	na	náměstí,	které	se	dříve	jmenovalo	Rudé	
armády.	A	tak	mu	Jihlavané	říkali	Bílý	dům	na	Rudém	náměstí.	Dnes	bývá	průčelí	nasvíceno	rudě	na	
připomínku	předčasně	narozených	dětí	při	jejich	svátku	16.	listopadu.
 FOTO: Petr Palovčík
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KULTURNÍ DŮM METROPOL 
V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
OS KOVO má ve svém majetku i další velký kulturní dům – v Českých Budě-
jovicích. Ten shodou okolností nedávno oslavil padesát let své existence. Při 
této příležitosti zde do konce ledna můžete vidět výstavu, která představuje 
jeho historii prostřednictvím dobových fotografií, architektonických návrhů  
a přehledu, jak se vyvíjela dramaturgie pořadů.

	 Dům	 dostal	 jméno	 po	 již	 zaniklém	
secesním	 společenském	 domě,	 kte-
rý	 stával	 na	 nedalekém	 Mariánském	
náměstí.	 Na	 výstavě	 najdete	 i	 pěknou	
fotku	požáru	ze	sedmdesátých	let,	který	
zachvátil	zdejší	kinosál	sloužící	také	pro	
divadlo.	 Díky	 tomu	 sál	 zmodernizovali	
a	 lépe	 přizpůsobili	 divadelnímu	 provo-
zu.	 Takže	 zde	dnes	 sídlí	 i	 část	 souboru	
budějovického	městského	divadla.	
 „My vozíme především představení  
s herci, které veřejnost zná z televize, snaží-
me se diváky nalákat na známá jména  
a tituly, které jsou zajímavé, odlehčené,“říká	
ředitel	 budějovického	 KD Petr Holba.
„Dotace od města pak dostáváme na 
cykly, které nejsou výdělečné – v loňském  
roce to bylo na komorní divadla na malé 
scéně se 180 místy k sezení a divadlo  
pro náročnější diváky. Jenže kvůli covidu 
jsme nemohli odehrát všechno a budeme 
muset část dotace vrátit.

 Do podniků posíláme každý měsíc 
nabídku s kulturním programem, a oni si 
pak ze svých fondů objednávají vstupenky. 
Jsou představení, kdy zájem od firem pře-
sahuje kapacitu. Pro nás jsou důležitým 
partnerem. V dobách, kdy nebyl covid, 
odebíraly 60 až 70 procent vstupenek.“

 Dvoustranu připravil Jan Reinisch

Šedesáté	 výročí	 otevření	 oslavili	 v	 jihlavském	
KDO	koncertem	Ondřeje	Havelky	a	jeho	Melody	
Makers.	 FOTO: Vojtěch Šoula

Koncert	navštívil	i	předseda	Senátu	Miloš	Vystr-
čil	s	manželkou.	Ve	vestibulu	ho	přivítal	ředitel	
KDO	Petr	Palovčík	(vpravo)	stejně	jako	hejtma-
na	 kraje	 Vysočina	 Vítězslava	 Schreka	 a	 další	
význačné	hosty.	 FOTO: Vojtěch Šoula

Právě	dostavěný	budějovický	Metropol	a	tehdy	moderní	autobusy	Škoda	706	RTO	v	roce	1967.
 FOTO: Otto Sepp

můžeme čerpat grant na nevýdělečné kul-
turní projekty,“	poznamenává	P.	Palovčík.	
„A jinak mě velmi těší, že při rozhodování 
o skladbě programu jsem opravdu nezá-
vislý. Vlastníci, tedy odborové svazy, tyhle 
věci nechávají na mém odborném úsudku. 
Samozřejmě musím dbát, aby program 
byl pestrý a vyvážený, od středního prou-
du po alternativu.“

A odboráři?
 „Od poloviny loňského roku jsem 
začal živě komunikovat s vedením firem 
nebo se zástupci odborových svazů v Jih-
lavě a okolí,“ dodává	 pan	 ředitel.	 „Při 
dnešním nedostatku pracovníků v podni- 
cích vymýšlejí různé benefity a někde  
už zjistili, že vstupenky na kulturu jsou  
docela lákavé. My navíc dovedeme objed- 
nat i představení podle konkrétních 
požadavků.“

Nahoře	návrh	pro	České	Budějovice	z	kanceláře	věhlasného	architekta	Karla	Pragera,	dole	návrh	týmu	
vedeného	architektem	Františkem	Šulcem.	Ten	spodní	vyhrál.	 FOTO: archiv

Požár	kinosálu	v	Českých	Budějovicích	v	prosin-
ci	roku	1984.	Hořelo	prý	kvůli	banálnímu	zkratu	
elektrického	radiátoru	–	a	sálu	to	pak	pomohlo	
k	přestavbě. FOTO: archiv
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 FOTO: pexels

				Děkuji	za	Váš	dotaz	
a	 jsem	 přesvědče-
na,	 že	 si	 tuto	 otázku	
klade	 –	 nebo	 bude	

pokládat	–	stále	více	spotřebitelů.	Poku-
sím	se	 tedy	odpovědět	 tak,	aby	článek	
posloužil	největšímu	počtu	čtenářů.
	 Nejprve	upozorňuji,	že	každý	žadatel	
o	 dávku	 státní	 sociální	 podpory	 musí	
vyplnit	 formulář	 o	 svých	 majetkových	
poměrech	a	že	údaje	zde	uvedené	pod-
léhají	kontrole.	
	 Pokud	 skutečně	 nemáte	 dostatek	
finanční	 prostředků	 na	 úhradu	 nákla-
dů	 na	 bydlení,	 konkrétně	 na	 elektřinu	
či	plyn,	a	 týká-li	 se	 tento	problém	Vaší	
aktuální	situace	 (např.	vysoký	doplatek	
při	 vyúčtování),	 požádejte	 příslušný	
úřad	 práce	 o přiznání dávek státní 
sociální podpory.
	 Tyto	dávky	mohou	mít	dvě	základní	
podoby.

ZA PRVÉ: 
DÁVKA MIMOŘÁDNÉ OKAMŽITÉ 
POMOCI 

 To	 je	 opravdu	 jakási	 rychlá	 pomoc.	
Jde	o	jednorázovou,	nenárokovou	dávku.
 Co byste v tomto případě měli mít 
vyřízeno?
	 Základním	 předpokladem	 využití	
dávky	mimořádné	 okamžité	 pomoci	 je	
skutečnost,	že	žadatel	o	dávku	do	konce	
roku	2021	požádal	o	uzavření	standard-
ní	 smlouvy	 u	 některého	 z	 dodavatelů	
energií	jako	nový	zákazník.
Z	toho	plyne,	že	musíte	na	výše	uvede-
ném	úřadě	podat	včas	žádost	o	dávku,	 
a	to	na	předepsaném	formuláři	–	tisko-
pisu.	 Ten	 si	můžete	 vyzvednout	 přímo	

na	úřadě	nebo	si	ho	dopředu	vytisknout	
z	internetu.
	 Dávku	mimořádné	 okamžité	 pomo-
ci	 pak	můžete	 dostat,	 pokud	 úřednice	
vyhodnotí	 Vaši	 situaci	 tak,	 že	 situaci	
jednorázově	 nezvládnete	 bez	 pomoci	
dávky	 státní	 sociální	 podpory.	 Proto	 si	
připravte	 všechny	 doklady	 k	 doložení	
této	skutečnosti.	Tyto	doklady	jsou	stej-
né	jako	v	následujícím	případě.

ZA DRUHÉ: 
NÁROKOVÁ, OPAKOVANÁ DÁVKA

	 Může	dojít	 k	 tomu,	 že	 se	dostanete	
Vy	a	společně	posuzované	osoby	do	sta-
vu	hmotné nouze.	Do	tohoto	stavu	se	
musí	dostat	všichni	členové	domácnos-
ti	 společně posuzovaní	 –	 při	 sečtení	
příjmů	a	posouzení	společných	nákladů	
na	bydlení.	
	 Při	 splnění	 podmínek	 daných	 záko-
nem	můžete	mít	nárok	na	dávky	pomo-
ci	v	hmotné	nouzi,	tj.	dávku	na bydlení 
a	dávku	na živobytí.	Tyto	dávky	je	mož-
né	přiznat	pouze jednomu členu rodi-
ny,	neboť	se	vše	posuzuje	společně.	
	 U	dávky	na	bydlení	musí	být	žadate-
lem	buď	vlastník nemovitosti,	v	níž	má	
trvalé	bydliště	a	žádá	o	dávku	na	bydle-
ní,	anebo	ten,	kdo	v	nemovitosti	bydlí	na	
základě	nájemní smlouvy.	Podmínkou	
je	 i	 trvalé	bydliště	žadatele	o	dávku,	 tj.	 
i	nájemce.	Podrobnosti	najdete	na	por-
tále	MPSV.	
	 Dávku	lze	přiznat	nejdříve	od	první-
ho	dne	měsíce,	v	němž	jste	podal	žádost	
o	tuto	dávku.	Úředník	musí	žádost	při-
jmout,	i	kdyby	tvrdil,	že	dávku	nedosáh-
nete,	a	ve	věci	musí	rozhodnout,	abys-
te	 měl	 zachováno právo na odvolání 

a	 další	 opravné	 prostředky.	 Proto	 ji	
podejde	vždy	co	nejdříve.
	 V	 tomto	případě,	 jak	už	bylo	nazna-
čeno,	půjde	o	dávku	nárokovou	a	opa-
kující se.	 Jde	 o pomoc	 s	 úhradou,	 to	
znamená,	 že	 nikoliv	 o	 úhradu	 všech 
nákladů,	 ale	 jejich	 části.	 Výpočet	 této	
části	se	provádí	dle	zákona	a	úřad	práce	
má	 k	 dispozici	 program,	 který	 výpočet	
provede.	
 U	 nákladů	 jde	 o	 tzv.	 normativní 
náklady na bydlení.	 Ty	 jsou	 zákonem	
definovány	 tak,	 že	 jde	 o	 náklady,	 které	
stát	 pro	 výpočet	 příspěvku	 na	 bydlení	
považuje	 za	 relevantní.	 Lze	 říci,	 že	 se	
jedná	 o	 průměrné	 celkové	 náklady	 na	
bydlení	podle	velikosti	obce	a	počtu	čle-
nů	domácnosti	a	jsou	uvedeny	v	zákoně.		
	 Výše	 příspěvku	 na	 bydlení	 pak	 činí	
za	 kalendářní	měsíc	 rozdíl	mezi	 oněmi	
normativními	náklady	na	bydlení	a	roz-
hodným	příjmem	rodiny	vynásobeným	
koeficientem	 0,30,	 a	 to	 na	 území	 celé	
republiky	–	kromě	Prahy,	kde	je	koefici-
ent	0,35.
	 Pokud	 je	 Vám	 příspěvek	 na	 byd-
lení	 přiznán,	 podejte	 si	 ještě	 žádost	 
o	pomoc v hmotné nouzi.	V	tomto	pří-
padě	půjde	o	dávky	pro	žadatele	s	vel-
mi nízkými příjmy.

Kde najít bližší vysvětlení a pomoc?

	 Pokud	máte	konkrétní	dotazy	k	těm-
to	 dávkám,	 ptejte	 se	 úředníků	 na	 úřa-
du	 práce,	 kteří	 dle	 své	 náplně	 práce	
jsou	 povinni Vám	 odpovědět.	 Pokud	
zaměstnanec	 odmítne	 s	 Vámi	 komuni-
kovat,	 obraťte	 se	 na	 jeho	 nadřízeného	
nebo	podejte	stížnost	k	vedoucímu	úřa-
du	či	k	nadřízenému	úřadu.	Nebudete-
li	 spokojen	 ani	 poté,	 podejte	 stížnost	
veřejnému	ochránci	práv	–	www.ochran-
ce.cz.	Ten	prošetří	postup	úřadů	při	roz-
hodování	 o	 dávkách	 včetně	 správnosti	
vyřízení	Vaší	stížnosti.
	 Pro	 orientaci	 doporučujeme	 též	
stránky	 MPSV	 - www.mpsv.cz/web/cz/
pomoc-pri-rustu-cen-energii	a	www.mpsv.
cz	 či	 stránky	 Úřadu	 práce	 ČR	 - www.
uradprace.cz.
	 Pokud	 jde	 o	 Vaši	 maminku,	 vydal	
Energetický regulační úřad	 leták	
s	názvem	 	Nekontaktní senioři	 obsa-
hující	velmi	dobré	informace.

Jak zvládnout náklady na elektřinu a plyn?

Dobrý den, prosím o radu, zda mám nárok na pomoc s placením elektřiny a plynu, když už jsme 
v rukou dodavatelů? Jsem otec pečující o dítě, matka výživné neplatí, nepracuje. Moje matka je 
důchodce, takže ani ta platby nezvládne. Naši dodavatelé skončili. 
                                                                                                               E. S., Brno - Líšeň

Práva spotřebitele  |  JUDr. Zdeňka Vejvalková, specialistka na spotřebitelské právo, poradna Brno 
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	 	 	 Je	 mi	 líto,	 v	 jaké	
situaci	 jste	 se	 ocitli.	
Ptáte	 se,	 jak	 ji	 řešit.	
Pokuste	 se	 dohod-

nout	s	pronajímatelem	např.	na	splátko-
vém	 kalendáři	 nebo	 na	 snížení	 nájem-
ného	 na	 přechodnou	 dobu.	 Důvod	 
k	výpovědi nájmu	bytu	je	dán	po	třech	
měsících	neplacení	nájemného	a	služeb.
	 Věřím	tomu,	že	si	manžel	brzy	najde	
novou	práci	a	vše	se	urovná.

Hlavní	 oporou	 by	 vám	 měl	 být	 úřad 
práce,	kde	by	vám	měli	poskytnout	veš-
keré	informace	o	dávkách	státní	sociál-
ní	podpory	(přídavek	na	dítě,	příspěvek	
na	 bydlení)	 a	 dávkách	 hmotné	 nouze	
(doplatek	 na	 bydlení,	 mimořádná	 oka-
mžitá	pomoc).	
	 Také	 byste	 se	 mohli	 pokusit	 v	 mís-
tě	 svého	 bydliště	 získat	 informace	 od	
obecního	 či	 městského	 úřadu	 o	 mož-
nosti	tzv.	sociálního	bydlení.

Nemáme na nájemné

Dostali jsme se do svízelné finanční situace. Jsem doma se dvěma malými dětmi (1 a 3 roky) a manžel 
vlivem pandemie přišel o práci. Veškeré úspory jsme vyčerpali a tento měsíc nebudeme mít na 
nájemné. O příspěvek na bydlení jsme si zažádali, ale systém je nastaven tak, že pomoc přijde poz-
dě. Co máme dělat? Ještě nikdy jsme takovouto situaci nemuseli řešit.             K. H., Liberec

Bydlení  |  JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR 

									Vláda	schválila	na-
řízením	 č.	 405/2021	
Sb.	 navýšení	 základ-
ní	 sazby	 minimální	
mzdy	 s	 účinností	
od	 1.	 ledna	 2022	 
o	1	000	Kč	z	původní	
výše	hrubé	minimál-
ní	mzdy	15 200	Kč	na	

částku	16 200	Kč	za	měsíc.	
	 Jedná	 se	o	nejnižší	přípustnou	výši	
mzdy,	 platu	 nebo	 odměny	 z	 dohod.	
Zároveň	tímto	dochází	k	navýšení	i	nej- 
nižší	 úrovně	 zaručené	 mzdy	 v	 roce	
2022,	 která	 je	 odstupňována	 do	 osmi	
skupin	 podle	 složitosti,	 odpovědnosti	 
a	namáhavosti.	
	 Do	nejnižší	1.	skupiny	se	tak	promít-
ne	aktuální	výše	minimální	mzdy	a	v	8.	
skupině	je	určená	nejnižší	úroveň	zaru-
čené	mzdy	ve	výši	32	400	Kč	za	měsíc.
	 Přepočet	minimální	mzdy	podle	dél-
ky	stanovené	týdenní	pracovní	doby	je	
v	 přiložené	 tabulce	 (zaokrouhleno	 na	
deset	haléřů).
	 Navýšení	minimální	mzdy	má	např.	 

vliv	 i	 na	 měsíční	 částku	 zdravotního	
pojištění	pro	OBZP	(osoby	bez	zdanitel-
ných	příjmů),	která	bude	činit	v	r.	2022	 
2	187	Kč,	a	dále	na	nutný	rozhodný	roč-
ní	příjem	pro	čerpání	daňového	bonu-
su	 na	 dítě	 ve	 výši	 šestinásobku	 mini-
mální	mzdy,	což	je	pro	rok	2022	částka	
97	 200	 Kč.	 Také	 na	 uplatnění	 slevy	 na	
dani	za	prokazatelně	vynaložené	nákla-
dy	 za	 umístění	 dítěte	 ve	 školce,	 které	
může	 být	 v	max.	 výši	minimální	mzdy	 
v	daném	zdaňovacím	období.	
	 Dále	 se	 mění	 výše	 pro	 osvoboze-
ní	 důchodů	 od	 daní	 z	 příjmu	 fyzic-
kých	 osob,	 která	 je	 stanovena	 až	 do	
výše	 36násobku	 minimální	 mzdy.	 Pro	
rok	 2022	 bude	 tedy	 osvobozen	 roční	
důchod	do	výše	583	200	Kč.	
	 Dále	výše	minimální	mzdy	ovlivňuje	 
i	případnou	výši	měsíčního	přivýdělku	 
u	uchazeče	 o	 zaměstnání,	 který	 je	 ve-
den	 na	 úřadu	 práce,	 a	 to	 v	 tzv.	 neko- 
lidujícím	zaměstnání.	 Týká	se	 to	ucha-
zeče	 o	 zaměstnání,	 který	 nepobírá	
podporu	 v	 nezaměstnanosti	 (případ-
ně	 pobírá,	 ale	 ta	 mu	 bude	 po	 dobu	

přivýdělku	pozastavena).	
	 V	 daném	 kalendářním	 měsíci	 si	
může	přivydělat,	 pokud	příjem	nepře-
sáhne	 polovinu	 stanovené	 minimální	
mzdy.	Může	být	uzavřen	pracovní	nebo	
služební	poměr	nebo	může	být	uzavře-
na	dohoda	o	pracovní	činnosti	(dohodu	
o	provedení	práce	nelze	uzavřít).	Pokud	
má	 osoba	 více	 výdělků,	 všechny	 tyto	
částky	se	sčítají.	

	 Pro	 rok	 2022	 je	 možné	 pracovat	 
v	nekolidujícím	zaměstnání	s	částkou	do	 
8	100	Kč	hrubého	měsíčně.	Každopádně	 
i	nadále	platí,	že	tato	osoba	musí	tako-
véto	nekolidující	zaměstnání	úřadu	prá-
ce	včas	oznámit	a	i	nadále	plnit	součin-
nost	při	hledání	vhodného	zaměstnání.	

Minimální mzda od 1. ledna 2022
Sociální zabezpečení  |  Ivana Demková, specialistka na sociální zabezpečení a daně 
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Stanovená	týdenní	pracovní	doba	v	hodinách	 Minimální	mzda	r.	2022	–	16	200	Kč	při	přepočtu
na	hodinu

40	
38,75	
37,5	

96,40
99,50
102,80



ZMĚNY V NEMO-
CENSKÉM POJIŠTĚNÍ
Na	 základě	 sdělení	
Ministerstva	 práce	 

a	sociálních	věcí	ČR	č.	380/2021	Sb.,	kte-
rým	 se	 vyhlašuje	 pro	 účely	 nemocen-
ského	pojištění	výše	redukčních	hranic 
pro	úpravu	denního	vyměřovacího	zá-
kladu	platných	v	roce	2022	došlo	k	na- 
výšení	 redukčních	 hranic,	 které	 jsou	
důležité	při	výpočtu	výše	dávek	nemo-
cenského	pojištění,	a	to	následovně:	
•	 I.	redukční	hranice	se	zvyšuje	
	 z	1	182	Kč	nově	na	1	298	Kč
•	 II.	redukční	hranice	se	zvyšuje		

z	1	773	Kč	nově	na	1	946	Kč	
•	 III.	redukční	hranice	se	zvyšuje	
	 	z	3	545	Kč	nově	na	3	892	Kč
Rozhodný	 příjem	 podmiňující	 účast	
na	pojištění	 zůstává	stejný	 jako	v	 roce	
2021,	a	 to	ve	výši	3	500	Kč.	Maximální	
roční	 vyměřovací	 základ	 pro	 pojistné	
na	 sociální	 zabezpečení	 (48násobek	
průměrné	mzdy)	 se	 zvyšuje	na	 částku	 
1	867	728	Kč	pro	rok	2022.	
Na	 základě	 zákona	 č.	 330/2021	 Sb.,	
kterým	se	mění	zákon	č.	187/2006	Sb.,	
o	 nemocenském	 pojištění	 (dále	 jen	
„ZNP“),	ve	znění	pozdějších	předpisů,	a	
některé	další	zákony,	dochází	k	úpravě	
dávek	 otcovské	 poporodní	 péče,	 ošet-
řovného	a	dlouhodobého	ošetřovného.		

Otcovská poporodní péče (dále	 jen	
„otcovská“)

Nejzásadnější	 změnou	 je	 prodloužení	
podpůrčí doby z jednoho týdne na 
dva týdny.	Nadále	platí,	že	se	podpůrčí	

doba	 nepřerušuje	 a	 výše	 otcovské	 se	
nemění.	Došlo	také	k	zpřesnění	nástu-
pu	na	tuto	dávku,	kdy	náleží	otcovská,	
pokud	nástup	nastal	v	období	šesti	týd-
nů	 ode	 dne	 narození	 dítěte	 nebo	 ode	
dne	 převzetí	 dítěte	 do	 péče.	 Nově	 je	
možné	v případě hospitalizace dítěte 
lhůtu šesti týdnů prodloužit o kalen-
dářní dny, po které bylo dítě hospi-
talizováno	 ze	 zdravotních	 důvodů	 na	
straně	dítěte	nebo	matky	dítěte,	pokud	
tyto	dny	spadají	do	zmíněného	období	
šesti	týdnů	ode	dne	narození	dítěte.

Ošetřovné

Rozšiřují se podmínky nároku	 na	
ošetřovné	 o	 příbuzné	 v	 přímé	 linii	
(rodiče,	prarodiče,	děti,	vnoučata,	prav-
noučata)	 a	 sourozence	 zaměstnance	
nebo	 ošetřování	 manžela	 (manželky)	
zaměstnance,	registrovaného	partnera	
(registrované	 partnerky)	 zaměstnan-
ce,	 rodičů	 manžela	 (manželky)	 nebo	
registrovaného	 partnera	 (registrova-
né	 partnerky)	 zaměstnance.	 V	 těchto	
případech	 nebude	 podmínka	 soužití	 
v	domácnosti	nově	vyžadována	a	daný	
příbuzenský	vztah	bude	možné	doložit	
pouze	čestným	prohlášením	na	žádos-
ti	 o	 ošetřovné.	 V	 ostatních	 případech	
ošetřování	 bude	 nutné	 zachovat	 pod-
mínku	soužití	v	domácnosti.

Dlouhodobé ošetřovné

Nejdůležitější	 změnou	 je	 zkrácení 
předchozí doby hospitalizace ze 
sedmi kalendářních dnů na čtyři 
kalendářní	 dny.	 Podmínka	 předchozí	

hospitalizace	 se	 nově	 nevyžaduje	 u	
ošetřovaných	osob,	 které	 jsou	 v	nevy-
léčitelném	 stavu	 a	 u	 těchto	 osob	 je	
vyžadováno	 poskytování	 paliativní	
péče	 a	 dlouhodobé	 péče	 v	 domácím	
prostředí.	Dále	se	také	mění	 lhůta	pro	
podání	 žádosti	 o	 vydání	 rozhodnutí	 o	
vzniku	 potřeby	 dlouhodobé	péče,	 kte-
ré	 původně	 bylo	 nutné	 dodržet	 nej-
později	 v	 den	 propuštění	 ošetřované	
osoby,	 což	 způsobovalo	 nemalé	 pro-
blémy.	 Nově	 je	 možné	 podat žádost 
o vzniku potřeby dlouhodobé péče 
až do osmi dnů po dni propuštění 
ošetřované osoby z hospitalizace. 

ZMĚNY V SOCIÁLNÍCH DÁVKÁCH

Rok	 2022	 přinesl	 několik	 změn,	 níže	
jsme	vybrali	ty	nejdiskutovanější:

Příspěvek na bydlení

Pravidelně	 se	 od	 ledna	 nového	 roku	
navyšují	 normativní	 náklady	na	bydle-
ní.	 Hodnoty	 uvedené	 v	 nařízení	 vlády	
č.	 507/2021	 Sb.,	 kterým	 se	 pro	 účely	
příspěvku	 na	 bydlení	 ze	 státní	 sociál-
ní	 podpory	 pro	 rok	 2022	 stanoví	 výše	
nákladů	 srovnatelných	 s	 nájemným,	
částek,	 které	 se	 započítávají	 za	 pevná	
paliva,	 a	 částek	 normativních	 nákladů	
na	bydlení,	se	použijí	poprvé	pro	stano-
vení	příspěvku	na	bydlení	za	leden	2022	
a	jsou	platné	do	31.	prosince	2022.
Aktuálně	 je	však	v	 legislativním	proce-
su	 ještě	 návrh	 novely	 zákona	 o	 státní	
sociální	 podpoře,	 která	 umožní,	 aby	
více	lidí	dosáhlo	na	příspěvek	na	bydle-
ní	a	mohli	ho	využít	i	na	úhradu	vyšších	
faktur	za	energie.	Dle	sdělení	z	5.	ledna	
2022	počítá	ministr	MPSV	Marian	Jureč-
ka	s	tím,	že	by	novelu	mohly	Sněmovna	 
i	 Senát	 schválit	 do	 konce	měsíce.	Nor-
ma	by	pak	měla	platit	zpětně	za	období	
od	1.	ledna	2022.

Dávky pěstounské péče

Na	 základě	 zákona	 č.	 363/2021	 Sb.,	
kterým	se	mění	zákon	č.	359/1999	Sb.,	 
o	sociálně-právní	ochraně	dětí,	ve	zně-
ní	 pozdějších	 předpisů,	 a	 další	 souvi-
sející	 zákony,	 došlo	 od	 1.	 ledna	 2022	 
k	 obsáhlejším	 změnám.	 Nejen,	 že	
došlo	k	navýšení	dávek,	které	se	nově	
budou	odvíjet	od	minimální	mzdy	nebo	

Změny v sociálním a nemocenském 
pojištění od 1. ledna 2022 a další změny

V tomto článku si dovolíme shrnout nejzásadnější změny, související s úpravou v sociálním  
a nemocenském pojištění od ledna roku 2022 a uvedeme zde i další změny, které stojí za zmínku. 
Změny v důchodové oblasti detailněji rozebereme v pravidelném důchodovém článku, který vyjde 
v druhém čísle časopisu Kovák.

Sociální zabezpečení  |  Ivana Demková, specialistka na sociální zabezpečení a daně 
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životního	 minima,	 ale	 zároveň	 přiná-
ší	 dvě	 nové	 dávky	 –	 zaopatřovací	 pří-
spěvky.	Celkem	tedy	bude	existovat	pět	
dávek	pěstounské	péče	 (Odměna	pěs-
touna,	 Příspěvek	 při	 pěstounské	 péči,	
Příspěvek	 na	 úhradu	 potřeb	 dítěte	 a	
dále	jednorázový	Příspěvek	při	převzetí	
dítěte	a	Příspěvek	na	zakoupení	osob-
ního	 motorového	 vozidla)	 a	 dvě	 další	
dávky	nové,	tzv.	zaopatřovací	prostřed-
ky	(Zaopatřovací	příspěvek	opakující	se	 
a	Zaopatřovací	příspěvek	jednorázový).

Příspěvek na péči

Na	 základě	 zákona	 č.	 328/2021	 Sb.,	
kterým	se	mění	zákon	č.	108/2006	Sb.,	 
o	sociálních	službách,	ve	znění	pozděj-
ších	předpisů,	došlo	od	1.	ledna	2022	ke	
sjednocení	 poskytovaných	 částek	 pří-
spěvku	na	péči	ve	III.	a	IV.	stupni	závis-
losti	 a	nezáleží	na	 tom,	 zda	osoba	žije	
v	 domácím	 prostředí	 nebo	 například	
v	 domově	 seniorů.	 O	 této	 změně	 se	
dotčení	 klienti	 dozvědí	dopisem,	 který	
doručí	 úřad	 práce	 (dále	 jen	 „ÚP“)	 nej-
později	do	dne	výplaty	příspěvku.

Dávky pro osoby se zdravotním 
postižením (OZP) a průkazů OZP

Od	 1.	 ledna	 2022	 dojde	 na	 základě	
zákona	 č.	 252/2021	 Sb.,	 kterým	 se	
mění	 zákon	 č.	 329/2011	 Sb.,	 o	 posky-
tování	 dávek	 osobám	 se	 zdravotním	
postižením	 a	 o	 změně	 souvisejících	
zákonů,	 k	 zjednodušení	 a	 zpřesnění	
některých	postupů.	Zároveň	u	příspěv-
ku	 na	 zvláštní	 pomůcku	 a	mobilitu	 se	
rozšiřuje	 seznam	 osob,	 které	 mohou	
dospělého	 klienta	 při	 jednání	 s	 ÚP	
zastupovat,	například	člen	domácnosti.	
K	tomuto	zastoupení	je	třeba	ale	doložit	
schválení	soudu.
U	příspěvku	na	zvláštní	pomůcku	došlo	
k	rozšíření	okruhu	a	nově	budou	moci	
získat	příspěvek	také	osoby	s	poruchou	
autistického	 spektra	 s	 těžkým	 funkč-
ním	postižením	nebo	s	těžkou	demencí	
spojenou	s	neschopností	chůze	až	imo-
bilitou.	 Doposud	 poskytoval	 ÚP	 celý	
příspěvek	a	pak	se	v	případě	například	
pořízení	 a	 motorového	 vozidla	 v	 nižší	
hodnotě	řešil	přeplatek	a	příjemce	dáv-
ky	 musel	 rozdíl	 vrátit.	 Od	 ledna	 2022	
bude	 ÚP	 vyplácet	 příspěvek	 pouze	 ve	
výši	pořizovací	ceny	vozidla.
U	příspěvku	na	mobilitu	dojde	 také	ke	
zjednodušení	 administrativy	 z	 důvo-
du	 případné	 hospitalizace.	 Při	 zasta-
vení	 a	 obnovení	 výplaty	 dávky	 klient	
obdrží	 pouze	 písemné	 vyrozumění,	 
ne	písemné	rozhodnutí.
U	 průkazu	 osoby	 se	 zdravotním	
postižením	se	vymezuje	okruh	zdravot-
ních	postižení,	u	kterých	bude	nárok	na	
tento	 průkaz	 bez	 časového	 omezení,	
tedy	 nebude	 nutné	 znovu	 posuzovat	

zdravotní	stav	v	případě,	že	skončí	plat-
nost	 tohoto	 typu	průkazu.	Úřad	práce	
bude	90	dnů	předem	písemně	informo-
vat	držitele	průkazu	o	končící	platnosti.	

DALŠÍ ZMĚNY

• Ošetřovné při mimořádných 
opatřeních při epidemii (tzv. kri-
zové ošetřovné)

	 Zákonem	č.	520/2021	Sb.,	o	dalších	
úpravách	poskytování	ošetřovného	
v	 souvislosti	 s	 mimořádnými	 opat-
řeními	 při	 epidemii	 onemocnění	
COVID-19,	 došlo	 opět	 s	 mírnými	
úpravami	 k	 aktivaci	 tzv.	 krizového	
ošetřovného.	 Výše	 ošetřovného	
podle	 ZNP	 a	 podle	 tohoto	 zákona	
za	kalendářní	den	činí	 v	období	od 
1. listopadu 2021 do 28. února 
2022 80 % denního vyměřovacího 
základu.	 U	 zaměstnance	 v	 pracov-
ním	 nebo	 služebním	 poměru	 činí	
výše	 nejméně 400 Kč	 v	 případě	
nezkrácené	 týdenní	 pracovní	 doby	
(v	případě	kratšího	úvazku	se	částka	
poměrně	krátí)	a	to	pouze	z	důvodu	
mimořádného	 opatření	 při	 epide-
mii,	nejdříve	však	v	období	ode	dne	
1.	listopadu	2021.

• Příspěvek zaměstnanci při naří-
zené karanténě a izolaci (tzv. izo-
lačka)

	 Zákonem	 č.	 518/2021	 Sb.,	 o	mimo-
řádném	příspěvku	 zaměstnanci	 při	
nařízené	karanténě,	došlo	k	aktivaci	
příspěvku	zaměstnanci	jeho	zaměst-
navatelem,	a	to,	pokud	byla	karanté-
na	nařízena	po 30. listopadu 2021 
a	 trvá	 k	 datu	 účinnosti	 zákona.	
Nárok na příspěvek vzniká a trvá 
nejdéle do 28. února 2022. Zaměst-
nanci	tímto	zákonem	přísluší	za	kaž-
dý	kalendářní	den,	nejdéle	však	po	
dobu	 prvních	 14	 kalendářních	 dnů	
trvání	karantény	příspěvek ve výši 
370 Kč.	 Pokud	 by	 náhrada	 příjmu	
a	 příspěvek	 měl	 přesáhnout	 90	 %	

průměrného	výdělku	za	odpovídají-
cí	počet	zameškaných	hodin,	příspě-
vek	se	o	tento	rozdíl	sníží.	Za	splnění	
potřebných	 podmínek	 si	 pak	může	
zaměstnavatel	vyplacený	příspěvek	
odečíst	 od	 pojistného	 odváděného	
příslušné	OSSZ.

• Oznámení o nástupu do zaměst-
nání (skončení zaměstnání)

	 S	účinností	od	1.	září	2020	je	zaměst-
navatel	povinen	oznamovat	na	pře-
depsaném	 tiskopisu	 v	 elektronické	
podobě	 Okresní	 správě	 sociálního	
zabezpečení	 (dále	 jen	 „OSSZ“)	 den	
nástupu	 zaměstnance	 do	 zaměst-
nání,	 které	 založilo	 účast	 na	 pojiš-
tění,	 a	 den	 skončení	 doby	 zaměst-
nání.	S účinností od 1. dubna 2022 
bude	 v	 souladu	 se	 změnou	 zákona	
o	zaměstnanosti	a	dalších	souvisejí-
cích	zákonů	č.	248/2021	Sb.,	zaměst-
navatelům	 nově	 stanovena	 povin-
nost	 ohlašovat	 OSSZ	 při	 skončení	
zaměstnání	též	údaje	potřebné	pro	
podporu	zaměstnanosti.	Tyto	údaje	
pak	 budou	 oprávněny	 získávat	 od	
České	 správy	 sociálního	 zabezpe-
čení	 (dále	 jen	 „ČSSZ“)	 úřady	 práce,	
a	 to	 prostřednictvím	 nové	 elektro-
nické	služby.	V	této	souvislosti	bude	
upraven	 formulář	 a	 datová	 věta	
Oznámení	o	nástupu	do	zaměstnání	
(skončení	zaměstnání).

• Příspěvek v době částečné práce

	 Na	 základě	 stejného	 zákona	 číslo 
248/2021	Sb.,	 došlo	 také	ke	 změně	
zákona	o	 zaměstnanosti,	 který	 řeší	
příspěvek	 v	 době	 částečné	 práce,	
který	 se	 poskytne	 zaměstnavateli	
za	 účelem	 udržení	 úrovně	 zaměst-
nanosti	 po	 dobu	 stanovenou	 naří-
zením	vlády.	Doba	poskytování	pří-
spěvku	činí	nejvýše	12	měsíců	a	má	
přesně	stanovené	podmínky.	

 Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních 
 věcí ČR a příslušné znění zákonů

 FOTO: Pexels
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Možná se vám někdy stalo, že jste si do mobilu nahráli zajímavý rozhovor 
nebo třeba záznam ze schůze, a pak jste ho museli pracně přepisovat, abys-
te to měli černé na bílém. Ve 21. století si s něčím takovým už poradí umělá 
inteligence. Zvukový záznam (samozřejmě třeba i z videa) převede na text, se 
kterým můžete pohodlně dál pracovat. A my si v IT vychytávkách řekneme, 
kde takový program sehnat a jak ho ovládat.

Digitální zapisovatelka
IT vychytávky  |  Josef Kůta, IT specialista OS KOVO

Milí kováci, vítám vás u prvního 
dílu rubriky IT vychytávky, která 
se bude pravidelně objevovat na 
stránkách Kováku. Dnešním téma-
tem je digitální zapisovatelka.

Už	více	než	deset	let	existuje	na	trhu	
několik	 diktovacích	 programů.	 Jsou	
samozřejmě	 jak	 v	placené	podobě,	 tak	
zdarma.	
	 Nebudeme	 tady	 popisovat	 ovládá-
ní	 drahých	 placených	 programů,	 jako	
je	 např. NEWTON Dictate (www.new-
tontech.net). U	 něj	 se	 cena	 pohybuje	
v	řádech	tisíců	až	desetitisíců.	Většinou	
ho	 využívají	 soudy,	 zdravotníci	 a	 další	
vytížení	profesionálové.	

My	se	zaměříme	na	ty	volně	dostupné.
U	programu	Speechnotes (www.speech-
notes.co)	stačí	vybrat	námi	požadovaný	
jazyk,	kliknout	do	poznámkového	bloku	
na	webových	stránkách	a	začít	diktovat.	
Komplikací	je,	že	si	musíte	vytvořit pla-
cený účet ve	webové	aplikaci.	

Program zdarma

	 Úplně	 zdarma	 je	 program,	 který	 je	
součástí Google kanceláře,	 o	 němž	 si	
povíme	více.	Najdete	si	 funkci Hlasové 
zadávání. Ta	funguje,	i	když	si	na	pozadí	
zapnete	nějaké	video	se	záznamem	hla-
su,	třeba	přednášky,	a	program	dokáže	
mluvené	slovo	přepsat	na	text	s	úspěš-
ností	95	%.	
	 A	jak	tento	program	ve	svém	počítači	
oživíte?

Základem je Chrome
	 Nejprve	 si	musíte	 nainstalovat pro-
hlížeč Chrome (pod	 jinými	 interneto-
vými	 prohlížeči	 tato	 funkce	 v	 Google	
kanceláři	 není	 zpřístupněna).	 Instalaci	
doporučuji	 z	 oficiálních	 stránek www.
google.com/intl/cs_CZ/chrome/. 
	 Dalším	 krokem	 je	 vytvořit	 si účet 
u	 společnosti	Google.	 Pokud	využíváte	
poštu Gmail,	pak	účet	již	máte	a	regis-
traci	můžete	přeskočit.	
	 Pro	 ty,	 kteří	 účet	 nemají.	 Vytvoříte	
ho	pod	odkazem https://accounts.google.
com/signup/v2/webcreateaccount?flowNa
me=GlifWebSignIn&flowEntry=SignUp. 
	 Jestliže	 tedy	 máte	 účet	 vytvořený,	
přesuňte	 se	 do	 Google	 dokumentů	 
v	rámci	Google	kanceláře.	
A	 to	 buď	 pomocí	 odkazu	 https://docs.
google.com/,	 nebo	 máte-li	 radši ikon-
ky, klikněte	 po	 přihlášení	 do	 Google	

účtu	na 9 teček v	pravé	části	obrazovky	
a	následně	na	ikonu Dokumenty:

 
  
 
Nyní	se	nacházíme	v	našich	Google	doku-
mentech,	kde	si	vytvoříme	pomocí	ikony 
PLUS v	 pravé	 spodní	 části	 obrazovky	
zcela nový dokument.

 

Slovo má Google

A	 nyní	 se	 dostáváme	 k	 samotnému	
převodu	slova	na	text.	

Vždy	 je	 potřeba,	 aby	 ve	 vybavení	
počítače	 byl	 mikrofon, ať	 už	 externí,	
nebo	 zabudovaný	 do	 notebooku.	 V	 pro-
středí	 Google	 dokumentu	 po	 kliku	 na	
ikonu	 PLUS se	 aplikace	 přepne	 na	 náš	
nový dokument. Zde	 teď	 bliká	 kurzor	
a	 v	 horní	 části	 máme	 podobnou	 nabíd-
ku,	 jakou	 známe	 z	 prostředí Microsoft 
Word, ovšem	 výrazně	 zjednodušenou	
(viz	obrázek	dole).

Klikneme	na	ikonu Nástroje a	násled-
ně Hlasové zadávání	(lze	i	přímo	pomo-
cí	funkčních	kláves	Ctrl + Shift + S). Obje-
ví	se	ikonka	mikrofonu.	

Po	kliknutí	na	tuto	ikonu	
můžeme	 buď	 začít	 mluvit,	
nebo	spustit	záznam	–	audio	
či	video.	Ihned	v	dokumentu	
uvidíme,	jak	se	mluvené	slo-
vo	přepisuje	do	textu.	

Pro	ukončení	přepisu	stačí	kliknut	na	
ikonu mikrofonu znovu	a	záznam	se	pře-
ruší.

Export textu

Přepsaný	 text	 potom	 stačí	 pomocí	
Ctrl+C,	Ctrl+V	vložit	do	 jakékoli	naší	oblí-
bené	 textové	 aplikace	 nebo	 si	 samot-
ný	 dokument	 přímo	 uložit	 do	 počítače	
jako	 soubor	 programu	 Microsoft	 Word 
(viz	obrázek	dole).

Klikneme	 na	 ikonu	 Soubor,	 následně	
na	ikonu	Stáhnout	a	poté	vybereme	námi	
oblíbený	soubor.	Dokument	se	následně	
stáhne	do	složky,	kterou	máme	nastave-
nu	pro	stahování	v	počítači,	tedy	většinou	
do	Stažených	souborů.

Věřím,	 že	 vám	 tato	 funkce	 usnadní	
život,	zvláště	třeba,	když	si	nahrajete,	jak	
vám	nadává	tchýně	nebo	šéf.



Velkou	předností	 tohoto	portálu	 je,	že	zde	na	 jednom	místě	naleznete	všechny	důležité	produkty	a	služby	v	oblasti	
pojištění	a	finančních	služeb,	které	Vám	 jakožto	našim	členům	za	výhodných	podmínek	zajistí	 zástupci	 společnosti	
RENOMIA	a	jejích	dceřiných	společností.

Co	můžete	prostřednictvím	portálu	RENOMIA	BENEFIT	získat?
•  Výhodné úrazové pojištění	s	širokým	rozsahem	krytí	za	atraktivní	cenu.
•  Nadstandardní	slevu až 40 % u pojištění majetku a 35 % u pojištění motorových vozidel.
•  Bezplatné konzultace	(osobně	nebo	po	telefonu)	k	Vašim	stávajícím	pojistným	smlouvám.	Tato	možnost	je	zajímavá	
zejména	pro	majitele	nemovitostí.	Jejich	hodnota	se	během	posledních	let	v	řadě	případů	výrazně	zvýšila,	dříve	sjed-
nané	pojistné	částky	ale	tuto	skutečnost	často	nereflektují	a	může	dojít	k	tzv.	podpojištění.
•  Odbornou pomoc při	sjednávání	hypotéky,	při	správě	penzijního	spoření	či	investic.

S	případnými	dotazy	Vám	ochotně	pomohou	zaměstnanci	Kontaktního centra RENOMIA na lince 222 390 892.	
Ti	z	Vás,	kteří	již	využívají	služeb	některého	ze	zástupců	RENOMIA,	se	mohou	obracet	přímo	na	svého	zástupce.

Od ledna 2022 je našim členům k dispozici aktualizovaná verze portálu od naší partnerské společnosti
RENOMIA, a. s. Naleznete jej na https://www.renomiabenefitportal.cz/oskovo/.

Nová podoba portálu RENOMIA BENEFIT

Vždy ve vašem zájmu.
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Velkou předností tohoto portálu je, že zde na jednom místě naleznete všechny důležité produkty a služby 
v oblasti pojištění a finančních služeb, které Vám jakožto našim členům za výhodných podmínek zajistí 
zástupci společnosti RENOMIA a jejích dceřiných společností.  
 
Co můžete prostřednictvím portálu RENOMIA BENEFIT získat? 
 
 Výhodné úrazové pojištění s širokým rozsahem krytí za atraktivní cenu. 
 Nadstandardní slevu až 40 % u pojištění majetku a 35 % u pojištění motorových vozidel. 
 Bezplatné konzultace (osobně nebo po telefonu) k Vašim stávajícím pojistným smlouvám. Tato 

možnost je zajímavá zejména pro majitele nemovitostí. Jejich hodnota se během posledních let v řadě 
případů výrazně zvýšila, dříve sjednané pojistné částky ale tuto skutečnost často nereflektují a může 
dojít k tzv. podpojištění.   

 Odbornou pomoc při sjednávání hypotéky, při správě penzijního spoření či investic.  

S případnými dotazy Vám ochotně pomohou zaměstnanci Kontaktního centra RENOMIA na lince 
222 390 892. Ti z Vás, kteří již využívají služeb některého ze zástupců RENOMIA, se mohou obracet 
přímo na svého zástupce. 
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dojít k tzv. podpojištění.   

 Odbornou pomoc při sjednávání hypotéky, při správě penzijního spoření či investic.  

S případnými dotazy Vám ochotně pomohou zaměstnanci Kontaktního centra RENOMIA na lince 
222 390 892. Ti z Vás, kteří již využívají služeb některého ze zástupců RENOMIA, se mohou obracet 
přímo na svého zástupce. T-Mobile Benefit pro	 členy	 OS	 KOVO	 doznal	 od	 1.	 prosince	 2021	 dalších	 změn	 v	 podobě	 nových	 cen.	 Došlo
k	možnosti	čerpat	prakticky	až	neomezená	data	a	také	díky	tomu	došlo	ke	snížení	cen.	Nové	ceníky	nalezne	člen	po	
přihlášení	na	benefitním	portálu	https://clen.oskovo.cz/.

Novinkou	je	také	možnost	ušetřit	ještě	více	s	pomocí	propojení	svých	služeb	s	MAGENTOU	1,	a	tím	k	dalšímu	výraz-
nému	ušetření	finančních	nákladů	pro	členy	a	jejich	rodinné	příslušníky.

Kdo	si	z	nových	tarifů	nevybere,	může	zůstat	u	svého	stávajícího	tarifu,	které	pro	stávající	zákazníky	platí	i	nadále!	
Pro	nové	zákazníky	však	platí	pouze	již	nový	ceník.

Stále	platí,	že	každý	člen	může	uzavírat	až	pět	účastnických	smluv	na	svoje	jméno	a	rodné	číslo,	a	ručí	tak	sám	za	
sebe	a	své	rodinné	příslušníky.

Člen, který o tento program bude mít zájem, musí navštívit napřed svého předsedu ZO, který zájemci sdělí 
číslo a heslo k T-Mobile Benefitu, které nalezne na intranetu. 

T-Mobile Benefit – nové tarify!
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Správné znění tajenky z čísla 21: Pojďte s námi do nového roku TV pohoda. Správně	luštila	a	potřebné	štěstí	při	losování	
měla	Jitka	Vaněčková	z	Prahy.	Blahopřejeme!	Získává	výhru	od	vydavatelství	Enigma,	které	připravuje	naši	křížovku	a	je	také	
vydavatelem	časopisu	Křížovky	pro	každého,	jehož	další	číslo	vychází	18	ledna.	Na	tajenku	z	tohoto	čísla	čekáme	do	31.	ledna	
2022	na	doručovací	adrese	redakce	nebo	na	e-mailu:	novakova.miloslava@cmkos.cz.


