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Anketa

Výroba špendlíků se
skleněnou hlavou

Co očekávám od diskuze
o změnách stanov

Regiony

Co je nového u kováků
na jihu Čech

Sociální zabezpečení

Nevyplacené odstupné
a podpora v nezaměstnanosti

BOZP

Jaká je přípustná teplotní
zátěž na pracovišti
Tak vypadá raznice
na ouška jehel

Prym Consumer CZ:
Vyšší přidaná hodnota
pomohla i růstu mezd
Nárůst pravidelných základních měsíčních mezd a odměn – takový je výsledek
nově uzavřené kolektivní smlouvy mezi odbory OS KOVO s vedením společnosti
Prym Consumer CZ v jihočeské Zlivi.

   Mzdové prostředky na výplaty dvou stovek zaměstnanců se
zvýšily v průměru o pět procent.
Nárůst zahrnuje navýšení základních mezd a prémií všech zaměstnanců,
byl rovněž navýšen příplatek za práci ve dnech pracovního klidu a polepší si i zaměstnanci ve vícesměnných provozech.

K tradičnímu sortimentu
patří i navlékačky nití

„Nárůst mezd a další sjednané výhody ve formě
příplatků a benefitů lze označit za nadstandardní.
V rámci série formálních i neformálních jednání
došlo ke sladění postojů, nároků a potřeb obou
stran, což umožnilo dospět k oboustranně výhodnému kompromisu. Ten naplňuje jak požadavky
pokračování na str. 3

Nedopustit návrat do 19. století
   To bylo 8. 3. hlavní motto
tiskové konference ČMKOS,
na které její předseda Josef
Středula informoval o obstrukcích, které v Poslanecké
sněmovně provázejí projednávání novely zákoníku

Na TK vystoupila i dnes už bývalá vedoucí
filiálky KiK v Pardubicích Simona Tichovská,
která projevila zájem o založení odborů.
Vzápětí na to společně s dalšími dostala od
vedení společnosti v ČR výpověď.  Mateřský
podnik v Německu přitom tvrdí, že všude
ve světě práva zaměstnanců respektuje…

pokračování na str. 2

Signatáři Vídeňského memoranda vyzývají politiky:

Evropa musí srůstat i sociálně!
Evropská unie stojí na rozcestí. Brexit a tendence některých dalších zemí vystoupit z unie vyžadují korekci chybných evropských politik. Původní myšlenka EU – vyrovnání
pracovních a životních podmínek v členských státech – se
musí opět oživit. Důležité je doplnit hospodářskou unii
o unii sociální.   To jsou hlavní závěry zasedání signatářů
Vídeňského memoranda, které se ve dnech 1.–3. března
konalo ve Vídni. Členy tohoto regionálního odborového
sdružení jsou kovácké svazy z Německa, Rakouska, ČR, Slo-

venska, Maďarska a Slovinska. Vzniklo v roce 1998 a jeho cílem
je prohloubit spolupráci zapojených odborových svazů.
Jednání ve Vídni se soustředilo na boj proti přeshraničnímu
mzdovému a sociálnímu dumpingu a na možnosti sbližování
platů ve starých a nových členských zemích.
Skutečností je, až do hospodářské krize v roce 2009 se úroveň mezd nových členských států EU pohybovala směrem
k průměru EU. Pak se tento vývoj zastavil a u některých zemí
se odstup dokonce ještě zvýšil. I když už v roce 2014 dosáhla
pokračování na str. 2
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Signatáři Vídeňského memoranda vyzývají politiky: Evropa musí srůstat i sociálně!

produktivita práce v zemích střední
a východní Evropy 70–84 % průměru
EU; cena práce činila pouze 30–40 % evropského průměru. A to i když vzdělání
a dovednosti zaměstnanců jsou srovnatelné s průměrem EU.
Účastníci jednání proto vyzvali Komisi
EU a vlády členských států, aby oživily
kohezní cíle a přijaly k tomu odpovídající opatření. Znamená to mj. odstranit
existující mezery ve směrnici týkající se
vysílání pracovníků. Jak zaznělo na jednání, je třeba důrazně čelit postojům ně-

kterých vlád a sdružení zaměstnavatelů,
které pod různými záminkami odmítají
jakákoliv opatření proti přeshraničnímu mzdovému a sociálnímu dumpingu
a nahrávají tak dalšímu vykořisťování.
V členských státech Vídeňského memoranda je třeba nastavit závazné hranice minimálních mezd, které všude
zajistí adekvátní životní standard. Neméně důležitý je i nárůst reálných mezd
v návaznosti na růst produktivity s cílem
posílení hospodářství prostřednictvím
zvýšení kupní síly a v neposlední řadě

i posílení koordinace kolektivního vyjednávání jako hlavního nástroje v boji proti
sociálnímu dumpingu v EU.
Na zasedání bylo v tomto duchu přijato nové Programové prohlášení Vídeňského memoranda. Motto: Jen když
budeme solidární a budeme spolupracovat bez ohledu na národní hranice,
podaří se nám zlepšit situaci pracujících
v jednotlivých zemích. Odbory podporují společnou Evropu, rovnost příležitostí
i garantování sociálních práv.
(D.S. a red)

Druzí nejhorší v EU

Stále dovážíme škodlivé emise

Problematice nerovného odměňování, jeho socioekonomickým
dopadům a možným řešením byla věnována konference s názvem
„22 % k rovnosti“, kterou 8. března při příležitosti Mezinárodního
dne žen uspořádalo v Černínském paláci v Praze Ministerstvo práce
a sociálních věcí ČR.
Na konferenci, kterou zahájila ministryně práce a sociálních věcí
Michaela Marksová a zúčastnila se jí řada osobností z ČR i ze zahraničí, vystoupil i předseda ČMKOS Josef Středula. Pokud jde o rovnost odměňování, není situace u nás příliš
lichotivá.
Smutnou skutečností je, že rozdíl v odměňování žen a mužů činí v České republice 22,5 %. V otázkách rovného odměňování je tak Česko druhou nejhorší zemí
v rámci EU. Evropský průměr činí 16,7 %.
Jak zaznělo na konferenci, průměrný
plat muže a průměrný plat ženy se v ČR
liší přibližně o 7 000 Kč měsíčně a ročně tak v rozpočtech rodin chybí téměř
81 000 Kč.
(red) Foto: MPSV

Dle údajů Svazu dovozců automobilů (SDA) se podíl ojetých vozidel z dovozu sice na celkových prvních registracích snižuje (v roce
2016 činil 38,77 %, což je oproti roku 2015 pokles o 1 %), věková struktura ojetých osobních automobilů z dovozu se však stále
zhoršuje. Zatímco v letech 2007 až 2010 byl podíl vozidel z dovozu
starších než 10 let pod hodnotou 30 %, v roce 2016 to bylo 52,0 %
a za leden až únor 2017 dosáhl tento podíl hodnoty 53,6 %. Loni se
tak do ČR dovezlo více než 24 000 osobních automobilů starších
než 15 let. Tento dlouhodobě negativní trend by přitom bylo možno alespoň zmírnit využitím stávajících ekonomických nástrojů.
Ministerstvo životního prostředí však rozšíření poplatků za první
registraci a přeregistraci ojetých vozidel (tzv. ekologický poplatek)
i na emisní normu EURO 3 zatím odmítá. Nepomáhá to ani výrobě
v ČR a ani životnímu prostředí.
(red)

Propuštění je jen částečný úspěch
V Bangladéši bylo nyní po více než dvou měsících věznění propuštěno 35 odborářů, kteří byli zatčeni policií loni v prosinci při
potlačování demonstrací dělníků a dělnic v tamních textilkách za
vyšší mzdy. V odvetě za demonstrace bylo více než 1600 textiláků
vyhozeno z práce a policie proti 600 pracovníkům a odborovým
vůdcům zahájila soudní řízení s evidentním cílem rozbít odborové hnutí v zemi. Brutální zásah policie vyvolal ve světě velkou vlnu
protestů jak proti vládě v Bangladéši, tak proti nadnárodním koncernům (jedním z nich je např. i německá společnost KiK, o níž píšeme na jiném místě), které svoje luxusní produkty vyrábějí v tamních textilkách. A to bez ohledu na nelidské pracovní podmínky. Ty
nadále přetrvávají, nesplněny zůstaly i požadavky za zvýšení minimální mzdy. Světová odborová ústředna industriAll Global ve svém
prohlášení propuštění zatčených proto uvítala, zdůraznila však, že
boj za lepší pracovní podmínky v Bangladéši tím zdaleka nekončí
a že ho nadále bude podporovat všemi prostředky.
(fav)
dokončení ze str. 1

Také zaměstnanci OS
KOVO v ústředí svazu a na
regionálních
pracovištích
mají svoji vlastní odborovou organizaci, ve které
se snaží prosazovat svoje
mzdové a další požadavky
vůči zaměstnavateli, jímž je
v tomto případě výkonné
vedení svazu. Konference
ZO zaměstnanců se konala
v Praze 2. března a zabývala
se zejména přípravou voleb
svého nového vedení. Za vedení OS KOVO na konferenci vystoupil
místopředseda OS KOVO Tomáš Valášek. Ve svém vystoupení informoval mimo jiné o tom, jaké úkoly zaměstnance čekají v souvislosti
s nadcházejícím VII. sjezdem OS KOVO.
(red) Foto: JŠ

Vývoj inflace
Inflace vyjádřená indexem spotřebitelských cen domácností dosáhla v únoru 2017 proti stejnému období minulého roku hodnoty
102,5 %. Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu
spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru
předchozích 12 měsíců byla v únoru 1,0 %.
(ap)

Nedopustit návrat do 19. století

práce. Poslanci z ODS, TOP 09 a také někteří z ANO tam předložili 44 pozměňovacích návrhů (všechny najdete na www.
oskovo.cz/aktuality), které by v případě
schválení zásadně zhoršily podmínky
pro čtyři miliony českých zaměstnanců.
Umožnily by totiž zaměstnavatelům vyhazovat lidi z práce bez udání důvodů,
propouštění v době nemoci nebo mateřské a po ní, vedly by k omezení práv
a pravomocí odborů. Jak uvedl Josef
Středula, znamenaly by vlastně návrat

do dob divokého kapitalismu v 19. století.   Politické strany, ze kterých podobné
návrhy přicházejí, Středula vyzval, aby
o jejich obsahu podrobně informovaly
veřejnost a umožnily jí tak správně se
orientovat před volbami.
Kam až může dojít popírání zaměstnaneckých práv, ukazují poměry v českých
filiálkách německé obchodní firmy KiK
textilien. Zaměstnanci v některých pobočkách kvůli nízkým mzdám hodlali letos v lednu založit odbory. Vedení společ-

nosti v ČR reagovalo tím, že tam, kde se
tento zájem projevil, zrušilo pozici vedoucí prodejny a šest žen, které ji zastávaly,
dostalo výpověď.  Na tiskové konferenci
vystoupila jedna z nich, Simona Tichovská z pobočky v Pardubicích. Okamžitou
výpověď pro údajnou nadbytečnost dostala po sedmi letech práce ve firmě… Jak
uvedl Středula, vzhledem k neochotě firmy o situaci jednat a stav napravit, hodlá
o jejím skandálním postupu informovat
německé velvyslanectví.                       (fav)
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Prym Consumer CZ: Vyšší přidaná hodnota pomohla i růstu mezd

zaměstnanců, tak i reál‑
né možnosti firmy,“ komentuje výsledek vyjednávání   za Krajské
sdružení Odborového
svazu KOVO JIhočeského kraje Jan Švec,
předseda základní organizace OS KOVO
Odborář Jan Švec
Groz-Beckert, zastupující rovněž zaměstnance Prym Consumer CZ.
Podnik ve Zlivi je tradičním výrobcem
ručních šicích a řemeslnických jehel, kalených ocelových špendlíků, špendlíků
se skleněnou hlavičkou a navlékačů nití.
Pokud jde o kvalitu, je bezkonkurečně
světovou špičkou, což společnosti dlouhodobě zajišťuje úspěšnost i na těch
nejnáročnějších trzích.
Není to však jenom o tom. Jednatel
společnosti Prym Consumer CZ Miroslav
Lácha upřesňuje: „Významné navýšení
mezd bylo možné především díky převzetí části výroby s výrazně vyšší přida‑
nou hodnotou z mateřské společnosti
v Německu do našeho závodu.“
Jak dále řekl Kováku, lepší odměňování zaměstnanců přímo souvisí s rozšířením produktového portfolia o výrobu

konektorů pro automobilový
a elektrotechnický sektor. Jeden z nových komponentů
tak podle jeho slov např. končí v automobilech Mercedes.
Nová perspektivní výroba, zahrnující procesy od vstřikování
plastů až po konečnou, převážně automatickou montáž, se
velmi dynamicky rozvíjí.
Zásluhu na tomto rozvoji
podniku má i dobrá komunikace s odbory.
„Prosazení rozhodnutí o přesunu výroby těchto produktů
z Německa do Zlivi bylo extrémně náročné a významně se na
něm podílel
právě Jan Švec, který
tento krok podpořil
na úrovni Evropské
podnikové rady holdingu William Prym,
jejímž je předsedou,“
říká Miroslav Lácha.
   Kvůli rozšiřování
Jednatel Miroslav Lácha
výroby už společnost Prym Consumers CZ, která před
dvěma roky zaměstnávala 140 lidí,
hledá k současným dnešním dvě-

Pohled do jedné z výrobních hal

ma stům nové zaměstnance. Jednatel
Lácha: „Není to tak, že bychom nabírali po stovkách, ale kdyby teď přišlo na
bránu dvacet lidí s potřebnou kvalifikací,
tak jsme schopni je všechny přijmout.“
Uplatnění ve zlivském Prym Consumer
CZ najdou jak vyučení, středoškolsky
a vysokoškolsky vzdělaní technici, tak
i méně kvalifikovaní dělníci. Jak říká jednatel Lácha, najít je nebude dnes lehké.
Dodejme tedy jen, že navýšení mezd je
správným krokem ve směru, jak toto
hledání urychlit.
Text a foto: fav

Anketa:

Co očekávám od diskuze ke změnám stanov
Josef
Dušek,
člen
DaRK OS KOVO, předseda ZO OS KOVO Ammann CR: Především
jsem rád, že se tato
diskuze ke stanovám
(a nejen k nim) koná.
Komunikace musí být
počátek toho, abychom si navzájem snažili vyměňovat své zkušenosti, poznatky
a názory na všech úrovních a podle toho
se snažili nejen udržet při životě náš
svaz, ale také se jej snažili dělat atraktivnější pro naše členy. Jednoduše – držme
se toho, co se osvědčilo, a ostatní věci
přizpůsobujme aktuálním potřebám
především řadových členů a jednotlivých ZO. Uvítal bych, aby došlé podněty
a připomínky Komise pro Stanovy OS
KOVO rozdělila na dvě skupiny. Jednu,
kde se nejen komise bude ztotožňovat
s obsahem a s velkou mírou pravděpodobnosti to bude mít vliv na změnu stanov, a druhou, kde se s obsahem neztotožňuje, ale i tak to mnohdy mohou být
zajímavé podněty k diskuzi. Obě skupiny
bych pak doporučil dát k dispozici v písemné podobě členům Rady. Co však
do budoucna vidím jako zásadní, je to,

aby OS KOVO měl k dispozici vždy dostatek výborných specialistů na všechny
zásadní oblasti nejlépe v rámci RP. Toto
poradenství se musíme snažit dále rozšiřovat. Podobně i množství a úroveň
školení. To potřebují naše ZO a naši členové a to nám může v budoucnu společně s dalšími bonusy i výrazně pomoci
být atraktivní.
Mgr. Bc. Alena Sobolová, MBA, předsedkyně ZO OS KOVO
Energetika ArcelorMittal Ostrava, členka Rady OS KOVO
a členka Komise pro
Stanovy OS KOVO:
Naše komise začala
pracovat v podstatě po minulém sjezdu.
Chtěli jsme, aby byl dostatek času na
všesvazovou diskuzi.   Sešlo se mnoho
návrhů, některé i protichůdné, a komise
je musí všechny zapracovat do textu.
Někteří, až když objevili přílohu v Kováku č. 2, zaznamenali, že se připravují nové stanovy.   Nejděsivější však pro
mne byly reakce typu: „Co nám to tam
ta komise dala, co to za nesmysl vymyslela?“  Zarazil mě údiv některých kolegů,

proč se to či ono chce zrušit, když z jejich
pohledu vše funguje, jak má.
Vážení kolegové, pokud se vám tedy
zdá, že je některá připomínka nesmyslná, či popírá demokratické principy,
není to výplod komise. Ale třeba vašeho
kolegy, který se vám ani nepochlubil.
Zadání komise bylo předložit na sjezdu
nové, zeštíhlené stanovy, aby pak došlo
k zefektivnění činnosti ve všech článcích  
OS KOVO, a nemít v nich zakotveno to,
co stejně nefunguje. Postupem času se
můj optimismus vytrácel. Někteří se probudili až v poslední den pro podání připomínek a „nové moderní stanovy“ vidí
v tom, že pět největších organizací bude
mít hlavní hlasovací právo a ty menší budou na vedlejší koleji.   Jaký tedy očekávám výsledek od diskuze nad stanovami?
Myslím si, že dojde jen k dílčím úpravám,
opravě změn legislativních a mravenčí
práce, co stála mnoho sil a času, padne
vniveč. Tomu všemu bude ale ještě předcházet (podle mých odhadů) horká diskuze na Radě OS KOVO skupinek myslících nově a skupinek či jednotlivců, kteří
se historicky „zapikolovali“.
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Okénko do regionu | Ing. Rudolf Tkáč, vedoucí RP OS KOVO České Budějovice

Co nového u kováků na jihu Čech
  V tomto článku bych
chtěl sdělit pár informací o Krajském
sdružení OS KOVO  
Jihočeského
kraje.
Napřed několik čísel.
V krajském sdružení je 36 základních
organizacích a 5 se‑
skupení členů, které působí v 61 zejména strojírenských firmách. V základních organizacích a při regionálním
pracovišti je evidováno ke konci roku
5 306 platících členů. V roce 2016 se zvýšila členská základna o 303 členů, což je
nárůst 5,5 % proti předcházejícímu roku.
Nejvyšší nárůst měla naše největší
základní organizace Robert BOSCH,
s. r. o., České Budějovice, kde se počet
členů zvýšil z 699 na 814, a v organizaci DURA Blatná, kde se počet členů
zvýšil z 387 na 587 členů, tím se tato
organizace stala třetí největší v rámci
kraje. Vznikla i dvě nová seskupení členů s 50 členy.
Jak jsme na tom s uvolněnými funkcio‑
náři? Uvolněného předsedu má 8 základních organizací, což není zrovna
mnoho. Je zajímavostí, že teprve v roce
2015 se podařilo zřídit funkci uvolněného předsedy v naší největší ZO Robert
BOSCH České Budějovice.
Kolektivní vyjednávání
Jednou z nejdůležitějších činností odborové organizace je uzavírání kolektivních smluv. A jak se nám daří v této
oblasti? V současnosti máme uzavřené
kolektivní smlouvy téměř ve všech základních organizacích. Pouze v jedné základní organizaci a ve dvou seskupeních
kolektivní smlouvu uzavřenou nemáme.
Pro rok 2017 se podařilo v kolektivních smlouvách sjednat slušné nárůsty
mezd. Ve většině firem se podařilo sjednat růst mezd ve výši 3–5 %. Ve dvou firmách je růst mezd vyšší než 5 %. Dobré
výsledky zaznamenala zejména základní
organizace OM Protivín, které se podařilo sjednat růst mezd ve výši 6,9 %. Pouze
u jedné kolektivní smlouvy není sjednán
žádný růst mezd.
Propagace práce odborů
V této oblasti se můžeme pochlubit
velmi dobrou spoluprací s naším PR poradcem panem Petrem Pokorným, kterou jsme navázali především zásluhou

kolegy Jana Švece již koncem roku 2014.
Pravidelně jsou vydávány tiskové zprávy
s odborovou tematikou,
které vycházejí v jihočeských denících i denících
s celostátní působností
(Právo, MF Dnes, Parlamentní listy apod.). Jeho
zásluhou se odborová
tematika dostala i do jihočeské televize, kde naposledy vystupoval kolega Švec v pořadu „Příběhy úspěšných“.
Těmito aktivitami dochází k masivnímu oslovování potenciálních členů a zároveň napomáhají zejména ke vzniku
nových seskupení členů.
Jaké problémy jsme řešili
Jedním z velkých problémů, se kterými jsme se potýkali v loňském roce, byla
situace ve firmě Kovosvit MAS Sezimovo
Ústí, kde v průběhu prázdnin odstoupilo
nenadále celé vedení podniku a začalo
se proslýchat, že nebudou vyplaceny
mzdy. Výbor ZO v čele s předsedou Jiřím
Ryzkou ihned začal jednat s novým ředitelem, aby situaci vysvětlil, zejména ho
donutili, aby předstoupil před zaměstnance a sdělil jim, jak si firma stojí a zda
výplata bude. Druhý den nato vedení firmy svolalo schůzku se zaměstnanci, kde
je předseda představenstva a zároveň
majitel firmy seznámil se situací firmy,
která nebyla dobrá, firma je zadlužená
a banky nechtějí poskytovat úvěry. Mzda
byla nakonec vyplacena v zákonném termínu, i když opožděně. V současnosti již
firmu vlastní jiný majitel a odboráři tak
jednají o nárůstu mezd pro letošní rok
s novým ředitelem.
Při řešení složité situace velmi aktivně působil výbor ZO OS KOVO Kovosvit,
zejména jeho předseda kolega Ryzka.
Rovněž zaměstnanci regionálního pracoviště spolupracovali se ZO OS KOVO
Kovosvit při řešení problémů – poskytovali právní rady odborové organizaci
i jednotlivým zaměstnancům, rovněž se
zúčastnili schůzek vedení se zaměstnanci a jednání výboru ZO.
Další nepříjemnou věcí, která potkala
KS OS KOVO, bylo odstoupení zmocněnce KS OS KOVO Jihočeského kraje kolegy Jana Švece z funkce začátkem tohoto
roku.   Důvodem jeho odstoupení bylo

RP OS KOVO pro Jihočeský kraj najdete na adrese
Senovážné náměstí 2, 370 21 České Budějovice

řešení situace vzniku druhé odborové
organizace ve firmě Robert Bosch České
Budějovice na Předsednictvu OS KOVO.
Volba nového zmocněnce by měla proběhnout na konferenci našeho krajského sdružení v dubnu.
Na závěr jedna pozitivní zpráva. Bývalému zaměstnanci firmy Brawe Kaplice
pomohli zaměstnanci regionálního pracoviště (právník RP a specialista BOZP)
ve sporu s pojišťovnou Kooperativa
ohledně odškodnění za pracovní úraz.
Jejich přičiněním byla zaměstnanci nakonec vyplacena náhrada za ztížení
společenského uplatnění ve výši téměř
300 tisíc korun.
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Zdraví | Pro Kováka exkluzivně připravil PhDr. Václav Vojkůvka

Preventivní programy zdravotních pojišťoven (III)
Všeobecná
zdravotní
pojišťovna ČR

Děti do 18 let
Příspěvek až 6 000 Kč
děti a mládež do 18 let a studenti do
26 let s diagnózou celiakie na nákup
bezlepkových potravin nebo platbu
bezlepkových obědů ve školní jídelně.
Příspěvek až 2 500 Kč
očkování proti meningokokovým nákazám.
Příspěvek až 1 500 Kč
očkování proti virové hepatitidě A pro
dobrovolníky od 15 let působící ve
zdravotnickém zařízení.
Příspěvek až 1 000 Kč
očkování proti lidským papilomavirům, dívky od 14 do 18 let a chlapci do
18 let.
Příspěvek  až 500 Kč
očkování proti klíšťové encefalitidě
a virové hepatitidě A,
očkování pro cesty do zahraničí (proti žluté zimnici, japonské encefalitidě,
břišnímu tyfu a vzteklině),
prevence kardiovaskulárních onemocnění, lze využít na pohybové aktivity
pořádané sportovními kluby (v minimální délce 3 po sobě jdoucích kalendářních měsíců) a na snížení nadváhy
a obezity (sestavení jídelníčku odborníkem),
nákup potřeb diabetiků (dezinfekce,
testovací a diagnostické proužky, edukační jehly a příslušenství k inzulinové
pumpě),
prevence onkologických onemocnění,
vyšetření kožních znamének dermatoskopem.
Příspěvek až 150 Kč
očkování proti chřipce.
Léčebné pobyty
Přímořské ozdravné pobyty (Mořský koník)
lokalita – poloostrov Chalkidiki v Řecké
republice, 3týdenní pobyt v období od
června do září,
děti a mládež (od 6 do 18 let) s chronickým onemocněním odpovídajícím
stanoveným indikacím,
finanční spoluúčast rodičů je v rozmezí
od 6 200 Kč do 13 500 Kč dle turnusu.
Tuzemský ozdravný pobyt

 říspěvek až 1 200 Kč na jedno dítě
p
předškolního nebo školního věku
(1. stupeň) z oblastí se znečistěným
prostředím s využitím na ozdravný
pobyt v místě vyhovujícím kvalitou
ovzduší.
Dospělí nad 18 let
Příspěvek až 6 000 Kč
studentům do 26 let (se statutem nezaopatřeného dítěte) s diagnózou celia‑
kie, je určen na nákup bezlepkových
potravin.
Příspěvek až 1 500 Kč
očkování proti virové hepatitidě A, B
(včetně kombinované vakcíny) pro
dobrovolníky působící ve zdravotnickém zařízení.
Příspěvek až 1 000 Kč
očkování proti pásovému oparu (pojištěnci nad 50 let),
edukace rodin v rámci prevence
emočního vyčerpání osob, které pečují o rodinné příslušníky nemocné
Alzheimerovou chorobou,
kurzy první pomoci nebo kurzy nácviku kardiopulmonální resuscitace.
Příspěvek až 500 Kč
prevence kardiovaskulárních onemocnění, lze využít na pohybové aktivity pořádané sportovními kluby (v minimální
délce 3 po sobě jdoucích kalendářních
měsíců), snížení nadváhy a obezity (sestavení jídelníčku odborníkem),
nákup potřeb diabetiků (dezinfekce,
testovací a diagnostické proužky, edukační jehly a příslušenství k inzulinové
pumpě),
prevence onkologických onemocnění,
vyšetření kožních znamének dermatoskopem,
nákup pomůcek pro trénink paměti,
pojištěnci nad 65 let,
očkování proti klíšťové encefalitidě
a virové hepatitidě A, B,
očkování pro cesty do zahraničí (proti žluté zimnici, japonské encefalitidě,
břišnímu tyfu a vzteklině),
očkování proti meningokokovým nákazám,
očkování proti černému kašli (určeno
těhotným ženám).
Příspěvek  až 150 Kč
očkování proti chřipce (pojištěnci do
65 let).
Maminky
Příspěvek až 1 000 Kč

 rvotrimestrální screening,
p
podpůrné aktivity nebo pomůcky pro
těhotné a kojící ženy,
dentální hygiena v těhotenství.
Bezpříspěvkoví dárci (až 1 000 Kč)
příspěvek lze využít na nehrazené rehabilitační aktivity lázeňského typu,
nákup vitaminů a potravinových doplňků,
dárci s více odběry nebo ocenění dárci mohou využít možnosti poskytnutí
35 dní cestovního zdravotního pojištění zdarma.
Slevy
na cestovní připojištění a při nákupu
zboží nebo služeb u smluvních partnerů (seznam je k dispozici v pojišťovně).
Zaměstnanecká
pojišťovna Škoda

Program očkování
Příspěvek do 4 000 Kč
proti lidskému papilomaviru (HVP infekce), pojištěnci od 12 do 18 let.
Příspěvek do 1 000 Kč
proti rotavirovým infekcím, kojenci do
1 roku.
Příspěvek do 800 Kč
proti lidskému papilomaviru (HVP infekce), ženy do 45 let,
proti hepatitidě A, B,
proti meningokoku B, pojištěnci do 5 let,
ostatní očkování, která nejsou hrazena z veřejného zdravotního pojištění.
Příspěvek do 400 Kč
proti chřipce, pojištěnci do 65 let,
proti klíšťové encefalitidě,
proti meningokoku C.
Prevence závažných onemocnění
Příspěvek do 1 200 Kč
těhotné ženy na prvotrimestrální
screening.
Příspěvek do 700 Kč
mamografické vyšetření prsu, ženy od
40 do 45 let.
Příspěvek do 300 Kč
ultrasonografické vyšetření prsu, ženy
do 45 let.
pokračování na str. 6
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Program zlepšených služeb
Příspěvek do 10 000 Kč
ozdravný pobyt v ČR pro aktivní dárce
kostní dřeně v průběhu roku 2017.
Příspěvek do 4 000 Kč
pro pojištěnce trpící celiakií a fenylketonurií.
Příspěvek do 3 000 Kč
pro ženy po aktivní onkologické léčbě
(nákup paruky).
Příspěvek do 1 000 Kč
moderní léčebné metody, které ne‑
jsou hrazeny z veřejného zdravotního
pojištění,
zlepšené služby o matku a novorozence, nadstandardní pokoj, nákup plen
a umělé výživy,
ozdravné pobyty (lázeňský, vysokohorský nebo přímořský) pro pojištěnce
(do 19 let) s onkologickým nebo neurologickým onemocněním, s obezitou
nebo nadváhou, s chronickým onemocněním kůže nebo dýchacích cest.
Příspěvek do 800 Kč
fixní ortodontický nesnímatelný aparát (obě čelisti 1 600 Kč), pojištěnci do
18 let.
Příspěvek do 500 Kč
boj proti kouření, možno čerpat 2x do
roka.
Příspěvek do 300 Kč
na plastovou sádru při zlomenině.
Zdarma
kufřík pro miminka a jejich matky
(v hodnotě 1 200 Kč),
na požádání roční úrazové pojištění
dítěte.
Balíčky (příspěvek)
3 000 Kč pro držitele Zlatého kříže,
600 Kč pro dárce krve a kostní dřeně,
500 Kč pro těhotné ženy,
300 Kč pro žáky a studenty (od 6 do
20 let),
300 Kč pro seniory (nad 65 let),
příspěvek lze čerpat na pohybové aktivity, preventivní prohlídky sportovců
nebo studentů před studiem v zahraničí a při úrazu.
Slevy
na cestovní připojištění a při nákupu
zboží nebo služeb u smluvních partnerů (seznam je k dispozici v pojišťovně).
Zdravotní pojišťovna
Ministerstva vnitra ČR

Program předškolní děti
Příspěvek do 600 Kč
děti ve věku od 3 do 5 let, možnost

čerpání na dentální hygienu, nákup
potravin při onemocnění celiakií, sestavení jídelníčku při nadváze, ozdravný pobyt organizovaný školkou, sportovní prohlídku a nákup senzorů na
měření kontinuální glukózy,
děti ve věku od 6 měsíců do 3 let, na
oční vyšetření PlusOptixem,
děti narozené v roce 2017, čerpání lze
využít na nákup pomůcek pro novorozence nebo monitoru dechu.
Program školní děti (od 6 až 15 let)
Příspěvek do 600 Kč
fixní rovnátka zubů (pouze na jednu
čelist),
nákup dietních potravin při onemocnění celiakií,
sestavení jídelníčku pro děti s nadváhou,
ozdravný pobyt v ČR organizovaný školou (škola v přírodě, lyžařský výcvik),
preventivní sportovní prohlídka,
dentální hygiena,
nakup senzorů na kontinuální měření
glukózy.
Program pro studenty (od 15 až 26 let)
Příspěvek do 600 Kč
lékařská prohlídka před studijní cestou do zahraničí,
preventivní sportovní prohlídka.
Program léčebně ozdravných pobytů
pro děti
Vysokohorský léčebný pobyt
děti narozené 2003 až 2010 bez doprovodu, s doprovodem 1 rodiče děti
narozené 2011 až 2013,
pojištěno dítě a oba rodiče, spoluúčast
rodičů na dítě 4 500 Kč a na doprovod
4 500 Kč,
pojištěno dítě a jeden rodič, spoluúčast rodičů na dítě 5 500 Kč a na doprovod 5 500 Kč,
místo konání Slovensko, Vysoké Tatry,
termín květen–červen a září.
Program pro těhotné ženy
Příspěvek do 800 Kč
těhotné ženy, lze využít na předporodní kurz, zakoupení vitaminů, vyšetření
související s těhotenstvím, účast otce
při porodu, epidurální analgesii a odběr pupečníkové krve pro vlastní potřebu,
kojící ženy, lze využít na cvičení po porodu, pomůcky pro kojení dětí, plavání, na nákup monitoru dechu a pomůcek pro novorozence a kojence.
Program senior (nad 65 let)
Příspěvek do 200 Kč
nákup holí nordic walking, sportovní
aktivity a kolektivní cvičení.

Program očkování
Každý rodič může postoupit svůj příspěvek z tohoto programu ve prospěch očkování svého dítěte (do 18 let).
Příspěvek do 600 Kč
proti klíšťové encefalitidě, žloutence,
meningokoku a pneumokoku.
Příspěvek do 300 Kč
proti černému kašli, rotavirovým onemocněním, tetanu, vzteklině, pásovému oparu a na další očkovací látky,
které nejsou hrazené z veřejného
zdravotního pojištění,
proti chřipce (do 65 let).
Program preventivních onkologických vyšetření
Příspěvek do 500 Kč
ženy ve věku od 40 do 45 let na mamografické vyšetření prsu,
pojištěnci ve věku od 40 do 50 let na
vyšetření okultního krvácení, prevence rakoviny tlustého střeva,
prevence karcinomu plic a prevence
kožních nádorů (všichni pojištěnci),
prevence nádorů prostaty a dalších
onkologických onemocnění.
Program lupénka
Příspěvek do 500 Kč
poukaz pro zakoupení přípravku na
zevní příznaky (program je limitován
počtem poukazů, a to 800 ks).
Program prevence civilizačních onemocnění (nad 18 let)
Příspěvek do 400 Kč
vyšetření rizika tromboembolické nemoci (při užívání hormonální antikoncepce, anebo ve věku 45 let při užívání
hormonální substituce),
preventivní vyšetření při podezření
onemocnění cukrovkou,
vyšetření osteoporózy,
vyšetření kardiovaskulárních onemocnění,
vyšetření  bodystatem (zjištění složení
těla),
ostatní preventivní vyšetření (paměť,
genetické dispozice, oči apod.).
Program pro dárce krve, krevní plazmy a kostní dřeně
příspěvek ve výši 3 000–6 300 Kč na
ozdravný pobyt, výše příspěvku se řídí
počtem a druhem odběrů,
100 Kč na nákup multivitaminových
preparátů.
Slevy
na cestovní připojištění a při nákupu
zboží nebo služeb u smluvních partnerů (seznam je k dispozici v pojišťovně).
			

(Konec seriálu)
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Sociální zabezpečení | Ing. Marcela Hříbalová, úsek odborové politiky OS KOVO

Nevyplacené odstupné a podpora v nezaměstnanosti
Má žena dostala výpověď z nadbytečnosti. Její zaměstnavatel jí však nevyplatil v řádném termínu
odstupné. Na její dotaz jí bylo sděleno, že odstupné dostane se zpožděním. Já jsem již v předčasném
starobním důchodu a dostali jsme se do špatné finanční situace. Půjčovat peníze si nechceme. Má
žena nárok na podporu v nezaměstnanosti a kdy? 			
Gabriel R., Dobruška
   Uchazeči o zaměstnání, kterému bylo
z posledního zaměstnání vyplaceno
odstupné, odbytné
nebo odchodné, se podpora v nezaměstnanosti poskytne až po uplynutí
doby, která se určí podle počtu násobků
průměrného výdělku nebo měsíčního
služebního příjmu, ze kterých byla odvozena minimální výše odstupného, odbytného nebo odchodného stanovená
jinými právními předpisy (§ 44a zákona
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti). Přitom není dotčeno poskytování podpory
v nezaměstnanosti po celkovou dobu
stanovenou tímto zákonem.
   Pro dobu do roku 2011 pro neposkytování podpory v nezaměstnanosti nebylo rozhodné, zda odstupné, odbytné

nebo odchodné bylo skutečně vyplaceno. I v případě, že je zaměstnavatel svému zaměstnanci neposkytl, ale podle
platných právních předpisů poskytnout
měl, neměnilo se nic na předchozím
ustanovení. Protože však řada uchazečů
o zaměstnání při aplikaci těchto ustanovení neměla prostředky k obživě, bylo
rozhodnuto novelou zákona kompenzovat těmto uchazečům vzniklou újmu
po dobu, po kterou se jim podpora
v nezaměstnanosti nemůže poskytovat.
Celkovou částku vyplacené kompenzace
je zaměstnavatel povinen uhradit úřadu práce – neučiní-li tak zaměstnavatel
dobrovolně, je na něm dlužná částka vymáhána příslušným celním úřadem.
Výše této kompenzace se stanoví
jako násobek doby, za kterou náleží
odstupné a 65 % průměrného mě-

síčního čistého výdělku, který byl
u uchazeče o zaměstnání zjištěn a naposledy používán pro pracovněprávní
účely.
  O výši vyplacené kompenzace informuje krajská pobočka úřadu práce zaměstnavatele do tří pracovních dnů od nabytí
právní moci rozhodnutí. Zaměstnavatel
je povinen uvedenou částku úřadu práce uhradit do 10 pracovních dnů od doručení této informace, a to i v případě,
že dlužné odstupné již vyplatil. Nesplnění této povinnosti oznamuje krajská
pobočka úřadu práce celnímu úřadu příslušnému podle sídla zaměstnavatele,
který je právnickou osobou, nebo bydliště zaměstnavatele, který je fyzickou
osobou. Neuhrazenou částku vyplacené
kompenzace vymáhá na zaměstnavateli
celní úřad.

Právo | Mgr. Klára Malá, právník RP OS KOVO Hradec Králové a Pardubice

Působení vedoucích zaměstnanců v odborech
Mistr je členem odborů a je rovněž členem výboru odborové organizace. Jedná se o střet zájmů?
									
Josef Novák, Litomyšl
  Členství v odborové
organizaci je dobrovolné a jedná se
o jedno ze základních
lidských práv, které
člověku zaručuje Listina základních práv a svobod (čl. 27 Listiny základních práv a svobod). Toto právo může být omezeno pouze zákonem,
nikoli rozhodnutím či požadavkem jiné
osoby. Vedoucí zaměstnanci (na pracovní pozici „mistr“) nemohou být jakkoli
omezováni, pokud chtějí být členy odborové organizace.
   Současná právní úprava neobsahuje
žádnou definici střetu zájmů. Definice
střetu zájmů byla uvedena v zákoně
o střetu zájmů, který byl v roce 2006 nahrazen novým zákonem o střetu zájmů,
ten ovšem již ale střet zájmů nedefinuje. Obecně můžeme říci, že střet zájmů
nastává u osob, které jsou držiteli veřej-

né moci (veřejní funkcionáři) a u nichž
v rozhodování dochází k rozporu mezi
zájmem osobním a veřejným, který mají
hájit. A k takovému střetu v tomto případě nedochází.
  Cílem vedoucího zaměstnance by mělo
být řádné plnění pracovních úkolů, prosperita zaměstnavatele a spokojenost
jemu podřízených zaměstnanců. Tyto
cíle jsou pak téměř totožné s cíli, které
má jako člen odborové organizace (prosperita zaměstnavatele, řádné plnění
pracovních úkolů zaměstnanců a jejich
spokojenost). Zároveň se na členy odborové organizace ani na členy statutárního orgánu odborové organizace
nevztahuje zákon o střetu zájmů. Zákon
o střetu zájmů upravuje střet zájmů
u veřejných funkcionářů (poslanci, senátoři, členové vlády, uvolnění členové
zastupitelstev, neuvolnění starostové,
ombudsman apod.). Člen výboru odbo-

rové organizace není veřejným funkcionářem ve smyslu zákona o střetu zájmů.
V neposlední řadě je třeba si uvědomit,
že vedoucí zaměstnanec na pozici mistr
je zaměstnanec zaměstnavatele, na řízení zaměstnavatele a vedení podniku se
v podstatě nepodílí, resp. jeho podíl na
vedení celé společnosti není rozhodující.
   Navíc člen statutárního orgánu odborové organizace má ze zákona povinnost zachovávat mlčenlivost o údajích,
se kterými jej zaměstnavatel seznámil
v souvislosti s působením odborové organizace.
  Z výše uvedených důvodů není žádný
důvod, který by opravňoval zakázat zaměstnancům na pozici mistrů členství
v odborové organizaci nebo členství ve
(voleném) statutárním orgánu odborové organizace z důvodu střetu zájmů.
O střet zájmů se v žádném případě nejedná.
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Na slovíčko s bezpečákem | Václav Pelc, specialista BOZP, RP OS KOVO Plzeň

Jaká je přípustná teplota na pracovišti
Jsem zaměstnanec firmy zabývající se výrobou průmyslových a užitkových textilií. Za jakých podmínek mohou pracovat zaměstnanci ve skladové hale s teplotou -2 °C (teplota ve výrobní hale téměř
kopíruje venkovní teplotu).
				
J. Ch., Plzeň
Tuto problematiku
řeší NV č. 361/2007
Sb., § 6 odst. 1 – zaměstnanec
může
být exponován zátěži chladem jen tehdy, vykonává-li práci odpovídající energetickému výdeji
-2 a vyššímu na nevenkovním
106 W.m  
pracovišti, na němž musí být udržová-

na operativní nebo výsledná teplota
jako technologický požadavek nižší, než je minimální teplota upravená
v příloze č. 1 k tomuto nařízení, části A,
tabulce č. 2, nebo vykonává-li práci na
venkovním pracovišti s korigovanou
teplotou vzduchu 4 °C a nižší, nebo
v případě zdolávání mimořádných
událostí.

Z výše uvedené citace vyplývá, že pracovat za vámi uvedených podmínek není
možné. Zaměstnavatel na takovémto
pracovišti musí dodržet teplotu uvedenou v tabulce č. 2. Teploty na pracovištích
se určují dle třídy práce a její začlenění je
uvedeno v tabulce č. 1. Pokud by činnost
ve skladu byla zařazena do třídy práce IIb,
je minimální teplota na pracovišti 14 °C.

Část A
Třídy práce podle celkového průměrného energetického výdeje (M) vyjádřené v brutto hodnotách
a ztráta tekutin za osmihodinovou směnu
Třída
práce
I

Druh práce

Práce vsedě s minimální celotělovou pohybovou aktivitou, kancelářské administrativní práce, kontrolní činnost v dozornách a velínech,

-2

M (W.m)

≤ 80

psaní na stroji, práce s PC, laboratorní práce, sestavovaní nebo třídění drobných lehkých předmětů,
IIa

Práce převážně vsedě spojená s lehkou manuální prací rukou a paží, řízení osobního vozidla, a některých drážních vozidel, přesouvání

81 až 105

lehkých břemen nebo překonávání malých odporů, automatizované strojní opracovávání a montáž malých lehkých dílců, kusová práce
nástrojářů a mechaniků, pokladní.
IIb

Práce spojená s řízením nákladního vozidla, traktoru, autobusu, trolejbusu, tramvaje a některých drážních vozidel a práce řidičů spojená

106 až 130

s vykládkou a nakládkou. Převažující práce vstoje s trvalým zapojením obou rukou, paží a nohou – dělnice v potravinářské výrobě, mechanici,
strojní opracování a montáž středně těžkých dílců, práce na ručním lisu. Práce vstoje s trvalým zapojením obou rukou, paží a nohou spojená
s přenášením břemen do 10 kg prodavači, lakýrníci, svařování, soustružení, strojové vrtání, dělník v ocelárně, valcíř hutních materiálů, tažení
nebo tlačení lehkých vozíků. Práce spojená s ruční manipulací s živým břemenem, práce zdravotní sestry nebo ošetřovatelky u lůžka.
IIIa

Práce vstoje s trvalým zapojením obou horních končetin občas v předklonu nebo vkleče, chůze – údržba strojů, mechanici, obsluha koksové

131 až 160

baterie, práce ve stavebnictví – ukládání panelů na stavbách pomocí mechanizace, skladníci s občasným přenášením břemen do 15 kg, řezníci
na jatkách, zpracování masa, pekaři, malíři pokojů, operátoři poloautomatických strojů, montážní práce na montážních linkách v automobilovém průmyslu, výroba kabeláže pro automobily, obsluha válcovacích tratí v kovoprůmyslu, hutní údržba, průmyslové žehlení prádla, čištění
oken, ruční úklid velkých ploch, strojní výroba v dřevozpracujícím průmyslu.
IIIb

Práce vstoje s trvalým zapojením obou horních končetin, trupu, chůze, práce ve stavebnictví při tradiční výstavbě, čištění menších odlit-

161 až 200

ků sbíječkou a broušením, příprava forem na 15 až 50 kg odlitky, foukači skla při výrobě velkých kusů, obsluha gumárenských lisů, práce
na lisu v kovárnách, chůze po zvlněném terénu bez zátěže, zahradnické práce a práce v zemědělství.
IVa

Práce spojená s rozsáhlou činností svalstva trupu, horních i dolních končetin – práce ve stavebnictví, práce s lopatou ve vzpřímené

201 až 250

poloze, přenášení břemen o váze 25 kg, práce se sbíječkou, práce v lesnictví s jednomužnou motorovou pilou, svoz dřeva, práce v dole –
chůze po rovině a v úklonu do 15°, práce ve slévárnách, čištění a broušení velkých odlitků, příprava forem pro velké odlitky, strojní kování
menších kusů, plnění tlakových nádob plyny.
Práce spojené s rozsáhlou a intenzivní činností svalstva trupu, horních i dolních končetin – práce na pracovištích hlubinných dolů – ražba,

251 až 300

těžba, doprava, práce v lomech, práce v zemědělství s vysokým podílem ruční práce, strojní kování větších kusů.
V

Práce spojené s rozsáhlou a velmi intenzivní činností svalstva trupu, horních i dolních končetin – transport těžkých břemen např. pytlů
s cementem, výkopové práce, práce sekerou při těžbě dřeva, chůze v úklonu 15 až 30°, ruční kování velkých kusů, práce na pracovištích
hlubinných dolů s ruční ražbou v nízkých profilech důlních děl.

Vysvětlivka k tabulce č. 1
Práce neuvedené v tabulce se zařazují s ohledem na druh práce obdobného charakteru.

301 a více

Tabulka č. 1

IVb
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Zátěž teplem při práci na nevenkovním pracovišti s neudržovanou teplotou
přirozeně větraném, na pracovišti, na němž je k větrání použito kombinované nebo nucené větrání a na pracovišti s udržovanou teplotou jako technologickým požadavkem

Tabulka č. 2

Třída
práce

M (W.m -2 )
(brutto)

Vysvětlivka k tabulce č. 2:
Hodnoty tomax nebo tgmax pro přirozeně větraná pracoviště vyžadují oblek o tepelném odporu 0,5 clo.
Hodnoty tomin nebo tgmin pro přirozeně větraná pracoviště vyžadují oblek o tepelném odporu 1,0 clo.
-1
V případě, že va na pracovišti je ≤ 0,2 m.s   platí,
že t0 = tg

tomin nebo
tgmin (°C )

tomax nebo
tgmax (°C )

va (m.s -1)

0,01 až 0,2

1)

0,05 až 0,3

2)

I

≤ 80

20

27

IIa

81 až 105

18

26

IIb 3)

106 až 130

14

32

IIIa

131 až 160

10

30

IIIb

161 až 200

10

26

IVa

201 až 250

10

24

IVb1)

251 až 300

10

20

V 2)

301 a více

10

20

0,1 až 0,5

Rh (%)

30 až 70

3)

Práce třídy IVb není pro ženy celosměnově přípust-

ná z hlediska hygienických limitů fyzické zátěže, režimová opatření je nutno aplikovat i při to ≤ 10 °C.
Práce třídy V není pro ženy z hlediska hygienických
limitů fyzické zátěže přípustná; pro muže není celosměnově z hlediska hygienických limitů fyzické zátěže přípustná, režimová opatření je nutno aplikovat
i při t0 ≤ 10 °C.
U prací zařazených do třídy práce IIb až V musí být
současně dodrženy přípustné limity pro krátkodobě a dlouhodobě přípustnou zátěž z hlediska energetické náročnosti práce.

Bydlení | JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků (SON) ČR

Řešíme problémy spojené s bydlením
JE LEPŠÍ KOUPĚ, NEBO DAR?
Rodiče na mne chtějí převést byt. Co je pro mě výhodnější a praktičtější. Byt formálně odkoupit, či ho
dostat darem? Jak konkrétně postupovat. Jedná se o byt ve vlastnictví rodičů.
K. S., Vyškov
    V případě prodeje
bytu přichází v úvahu platba dvou daní,
a to podle zákonného opatření Senátu
č. 340/2013 Sb., daň z nabytí nemovitých věcí a daň z příjmu podle zákona
č. 586/1992 Sb.
Od 1. 11. 2016 platí, že jako nabyvatel-kupující zaplatíte daň z převodu nemovitých věcí ve výši 4 % ze sjednané
kupní ceny bytu nebo 4 % ze 75 % ceny
odhadní nebo ceny zjištěné dle vyhlášky
č. 419/2013 Sb. Pokud by byla sjednána
kupní cena např. ve výši 1 Kč, bude se
daň hradit buďto z ceny odhadní, nebo
zjištěné.
Rodiče by byli od povinnosti platit daň
z příjmu (15 %) osvobozeni:
pokud v bytě jako prodávající měli bydliště nejméně po dobu 2 let bezprostředně před prodejem;
pokud v něm jako prodávající měli
bydliště bezprostředně před prodejem

po dobu kratší 2 let a použijí-li získané
prostředky na uspokojení bytové potřeby;
pro osvobození příjmu plynoucího
manželům z jejich společného jmění
postačí, aby podmínky pro jeho osvobození splnil jen jeden z nich, pokud
v bytě bydleli před prodejem nejméně
dva roky.
Darování
Při darování se daň z nabytí nemovitých věcí neplatí. Daň darovací byla
zrušena a příjmy z darování jsou pro obdarovaného předmětem daně z příjmu
fyzických osob. Od daně z příjmu fyzických osob jsou mimo jiné osvobozeny
bezúplatné příjmy od příbuzného v linii
přímé a v linii vedlejší, pokud jde o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř,
manžela, manžela dítěte, dítěte manžela,
rodiče manžela nebo manžela rodičů.
Jak konkrétně postupovat při osvobození od nabytí bezúplatného příjmu, vám
podrobně sdělí váš příslušný finanční

úřad (tam, kde se nachází nemovitost).
Z uvedeného vyplývá, že darování
bytu mezi příbuznými není zatíženo
daněmi, a je tedy „výhodnější“.
Pro převod bytu rodičů jako dárců na
vás jako obdarovanou je nutno sepsat
mezi uvedenými smluvními stranami
darovací smlouvu. Darovací smlouvou
dárce bezplatně převádí vlastnické právo
k věci nebo se zavazuje obdarovanému
věc bezplatně převést do vlastnictví a obdarovaný dar nebo nabídku přijímá. Darovací smlouvu napíše nejlépe odborník,
nebo pokud si troufáte, napíšete ji sami
podle dostupného vzoru. Podpisy na darovací smlouvě musí být úředně ověřeny.
Ověřený originál darovací smlouvy pak
musíte „vložit“ do katastru nemovitostí.
Učiníte tak na předepsaném tiskopisu,
který naleznete na www.cuzk.cz nebo
u příslušného katastrálního úřadu.
Darovací smlouva (originál) bude přílohou tohoto tiskopisu, který doručíte podatelně příslušného katastrálního úřadu.

ZDRŽET SE HLASOVÁNÍ
Jsme společenství vlastníků s odloženým vznikem, takže nás svolává družstvo. Na poslední schůzi jsme volili zástupce za
vlastníky do společného výboru. Dle mého názoru to byl velký chaos, ne volby. V této souvislosti bych se rád zeptal, co
znamená nebo jak se počítá to, když se někdo zdrží hlasování?
I. P., Ostrava
V případě voleb byste se měli řídit předem schváleným volebním řádem. Volby by měla řídit volební komise, ta také
oznamuje výsledky voleb. Schůze je
usnášeníschopná, je-li přítomna nadpo-

loviční většina vlastníků.   U vlastníků je
třeba pamatovat na to, že váha hlasu je
dána velikostí spoluvlastnického podílu.
Výraz „zdržet se hlasování“ znamená,
že nejsem pro (např. navrženého kan-

didáta do společného
výboru), v konečném
důsledku jako bych byl
proti. Rozhodující jsou
vždy hlasy pro.
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Berlín čeká nejbarevnější
událost desetiletí
Už jenom měsíc zbývá do zahájení
akce, kterou je možné v Německu vidět
jednou za deset let a o které se už nyní
mluví v superlativech. Mezinárodní zahradnická výstava IGA Berlín 2017 otevře svoje brány 13. dubna. Její význam
podtrhuje skutečnost, že slavnostního
zahájení se zúčastní i nový spolkový
prezident.
Připravuje se s německou důkladností už od roku 2014. Areál nedaleko největšího německého panelového sídliště
v berlínské čtvrti Marzahn – Hellersdorf
zabírá celkem 104 hektarů a je tak desetkrát větší než proslulý berlínský
muzejní ostrov. Součástí výstavy jsou
již otevřené zahrady světa, které každoročně přitahují 800 000 návštěvníků.
Očekává se, že IGA v Berlíně po dobu
jejího trvání od 13. 4. do 5. 10. 2017 navštíví zhruba 2,5 milionu lidí.
Mají se na co těšit. Nejenom na záplavu pestrobarevných květů. Zahradní
architekti, pěstitelé rostlin, tvůrci kultuJedno ze zákoutí
v části "Zahrady světa"

Orientální zahrada

Na IGA 2017 nebude
chybět ani toto bludiště

Připraven pro návštěvníky je
i obrovský tropický skleník

ry a umělci z celého světa změní podle
vystavovatelů Berlín v zahradní laboratoř budoucnosti. Na IGA 2017 se bude
ukazovat, co, jak a kde všude může být
zahradou.
Tematické zahrady jsou evergreeny
a magnety publika na každé mezinárodní zahradnické výstavě. Výstavy
IGA však představují mnohem více než
staré známé v novém kabátě. Každá výstava IGA je unikátem, který úpravou
ploch, tematickými těžišti a svými cíli
chce předvést nové jedinečné akcenty
v mezinárodním srovnání. O nová fascinující překvapení nebude nouze ani na
IGA 2017.
V areálu vyrostl mj. obrovský nový
tropický skleník, přírodní amfiteátr se
šesti tisíci místy a také vyhlídková terasa na kopci Kienberg. Díky IGA 2017
vyrostla v Berlíně po půl století také
nová lanovka. Je schopna přepravit za
hodinu 3 000 návštěvníků, kteří si tak
z výšky 25–30 metrů budou moci užívat
výhledu nejen na výstaviště, ale i daleko do jeho okolí. Jízda lanovkou bude
zahrnuta už v ceně vstupenky a hosté ji
budou moci využívat podle libosti.
Mezinárodní zahradní výstavu IGA
v Berlíně, jež se stane událostí roku
2017, má ve svém programu cestovní
kancelář  QUICKTOUR, se kterou má OS
KOVO uzavřenou smlouvu o spolupráci.  
Na jejím základě CK členům OS KOVO
a jejich rodinným příslušníkům nabízí
slevu 10 % na katalogové zájezdy do
ceny zájezdu 20 000 Kč a 5 % na zájezdy
nad 20 000 Kč/os.  
Na  IGA v Berlíně CK QUICKTOUR  připravila jednodenní až třídenní zájezdy,
prohlídku areálu výstavy doplnila buď
návštěvou dalších měst, či relaxací
v Tropical Islands a připraven je i zájezd
v „retro stylu“. Podrobnosti najdete na  
www.quicktour.cz.   S CK QUICKTOUR
chystáme i v některém z dalších vydání
Kováka soutěž, která vítěze doveze právě na IGA 2017 v Berlíně…          
   (fav) Foto: IGA Berlin

Vyhlídková trasa Háj v oblacích dosahuje výšky
až 130 m a je z ní vidět až do centra Berlína

Do kabiny lanovky se vejde deset pasažérů

Vodní zahradu lze přejít i po hladině

Terasovité zahrady na Kienbergu

Amfiteátr s místy pro 6 000 diváků

Zahrady světa se v areálu IGA začaly budovat
už před několika lety. Stavby prozrazují,
o jakou se jedná v tomto případě...
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Správné znění tajenky z čísla 3: Jde nám o bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Správně luštil a potřebné štěstí
při losování měl Antonín Surový z Prahy. Blahopřejeme! Dostane výhru od vydavatelství Enigma, které připravuje naši
křížovku. Je také vydavatelem časopisu Křížovky pro každého (další číslo vychází 28. března). Na tajenku z tohoto čísla
čekáme do 29. března na doručovací adrese redakce nebo na e-mailu: novakova.miloslava@cmkos.cz.

