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Okénko do regionu
Co se děje u kováků
na východě Čech

Finance

Mohou odbory uplatnit
slevu na daních?

Sociální zabezpečení

Grammer: Němci a Češi
společně proti nebezpečí
Německý koncern Grammer patří k významným dodavatelům různých automobilek.

Kdy lze zažádat
o starobní důchod

Vyrábí pro ně opěrky hlav, sedačky a středové konzoly pro
osobní auta a ve svém prograNová soutěž
mu má i speciální sedadla pro
Ve hře je zájezd
užitková vozidla. Vede si celna IGA v Berlíně
kem dobře: Díky dobrým cenám a rozšíření obchodů na
trzích USA a v Asii koncern se sídlem v Ambergu a pobočkami na
dalších místech Německa v prvním čtvrtletí zvýšil svůj obrat o 7,5 %
na 458 milionů eur. Příjmy z úroků a daní vzrostly dokonce o 52 %,
dosáhly 22 milionů eur a Grammer tak vylepšil svoji ziskovou marži
na 4,9 procenta. Přispěly k tomu i jeho české pobočky v Tachově,
Mostu, Žatci a České Lípě.
Navzdory hospodářské úspěšnosti společnost
Grammer, která zaměstnává celkem 12 000 lidí, ob- více
strana
chází strach. Dějí se totiž věci, kvůli nimž koncern
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Protestní mítinky proti ovládnutí Grammer klanem Hastorů
se v Německu konaly i během prvomájových oslav

Glosujeme
Nedorostli…
Od našich vrcholných politiků – třeba když se hovoří o referendu –
slýcháme, že jsou nuceni rozhodovat za běžný lid. Ten na to podle nich
ještě nemá, protože mu chybí potřebné věcné informace a lehce podléhá různým náladám. Teď nám ovšem tito kazatelé ukazují, jak jsou na
tom oni. Nevidíme péči o zájmy státu, ale v přímém přenosu sledujeme jejich vzájemné osočování, sprosté nadávky, evidentní lži i podrazy,
které jsou daleko za hranicí politické kultury. Svědčí o tom, že ještě
nedorostli a že na hanlivém označení ČR jako Absurdistán mají hlavní
zásluhu právě oni… 				
(fav)

Májové oslavy v duchu slavné tradice
Na Střeleckém ostrově se 5. května setkal premiér Bohuslav
Sobotka s předsedou ČMKOS Josefem Středulou.
Střelecký ostrov nebyl vybrán náhodně. Právě tady se vůbec poprvé v Čechách totiž Svátek práce slavil už v roce 1890.
O události se nezapomněl v Národních listech zmínit ani Jan
Neruda, který tehdy vtipným fejetonem popsal celé dění i význam tehdejších oslav.
Josef Středula během uctění této události podpořil Bohuslava Sobotku a připomněl, jak je důležité, aby si sociální demokraté a odbory připomínali společné sociální a demokratické
kořeny. Oba se shodli na tom, že Česká republika potřebuje
mít politickou reprezentaci, které nebudou lhostejné požadavky zaměstnanců. O tom, jak probíhaly odborářské oslavy 1. máje 2017, se dočtete na straně 9. 		
(as)

Záběr z historického
1. máje 1890 v Praze

Společné foto účastníků akce u pamětní desky.
Uprostřed premiér Bohuslav Sobotka a předseda
ČMKOS Josef Středula Foto: ČMKOS a archiv

2 | KOVÁK číslo 9/2017 | 15. května | Aktuálně

Odboráři budou informovat
veřejnost, radit i hodnotit
Stejně jako v minulých letech tak i letos naše největší odborová ústředna
ČMKOS bude pořádat své již tradiční propagační akce.
Uskuteční se 24. 5. v Náchodě, 25. 5.
v Jičíně, 6. 6. v Jihlavě, 7. 6. ve Žďáru nad
Sázavou, 13. 6. v Českých Budějovicích,
14. 6. v Táboře, 8. 9. v Mostě a 9. 9.
v Sokolově. ČMKOS na nich ve svých
stanech bude informovat o odborech
a jejich činnosti, o sociálním dialogu
a kolektivním vyjednávání, jaké jsou
důvody a požadavky odborářské kampaně Konec levné práce v ČR, ale třeba
i o tom, jak postupovat při zakládání
odborové organizace.
Přítomni budou také právníci ČMKOS
a odborových svazů (OS KOVO samo-

zřejmě nebude chybět), kteří budou
v průběhu akcí poskytovat bezplatné
právní poradenství zejména z oblasti
pracovního práva. Chybět nebude ani
zábava pro děti.
A určitě se vzhledem k již zahájené
kampani před letošními parlamentními volbami najde i prostor pro debaty
o tom, co jednotlivé politické strany
u nás nabízejí českým zaměstnancům,
a také o tom, co už pro ně udělaly, popř.
čím jim až dosud stihly ztrpčit život…
				
(fav)

První akce v rámci letošní propagační kampaně
ČMKOS se uskuteční už 24. května v Náchodě

Na Slovensku to jde

V Brně se volilo i hovořilo o brexitu

Slovenská vláda připravuje výraznější zvýšení minimální mzdy,
chce také zvýšit odměnu, kterou zaměstnanci pobírají za práci
v noci, o víkendech a o svátcích. Oznámil to premiér Robert Fico.
Většinu chystaných opatření zaplatí podle něj zaměstnavatelé.
„Když se daří státu, je potřeba ty výsledky proměnit v lepší životní
úroveň lidí,“ řekl Fico.
Podle premiéra by měla minimální mzda příští rok výrazně stoupnout a přiblížit se hranici 500 eur (13 460 Kč). V budoucnu by podle
Fica měla minimální mzda dosáhnout 60 procent z průměrného
výdělku, který loni na Slovensku činil 912 eur (24 570 Kč). To by
znamenalo minimální mzdu na úrovni zhruba 547 eur (14 736 Kč).
Koaliční slovenská vláda počítá i se zavedením vyšších příplatků za
práci v noci a o svátcích. Nově by příplatky měli dostat i zaměstnanci, kteří nastoupí do zaměstnání o víkendu. 		
(red)

Na konferenci KS OS KOVO Jihomoravského kraje, která se konala 26. dubna v Brně, se řešily především přípravy na VII. sjezd OS
KOVO v Olomouci. Volili se delegáti, kteří budou kraj na sjezdu reprezentovat.
Konference zvolila ve veřejné volbě 10 delegátů, kteří budou na
VII. sjezdu kraj reprezentovat vedle těch, jejichž účast vyplývá ze stanov. Předseda OS KOVO Jaroslav Souček na konferenci zrekapituloval iniciativu OS KOVO „Stejná mzda za stejnou práci“. „Postupně
dojdeme k tomu, že za stejnou práci bude vyplácena stejná mzda
kdekoliv v Evropě. Zpočátku to pro všechny bylo sci-fi, ale dokážeme, že tomu tak není,“ řekl Jaroslav Souček, který zmínil i ožehavou
otázku brexitu: „Britům jsme byli dobří, když jim naše mladé holky
jezdily hlídat za kapesné děti, když
jsme začali pronikat na pracovní
trh, už jim dobří nejsme. Brexit je
kvůli tomu, abychom jim nezasahovali do pracovního trhu.“
Místopředseda Tomáš Valášek
připomněl důležitost centrální
evidence členů OS KOVO a připomněl i její výhody. Na konferenci
byli zvoleni dva zástupci OS KOVO
za Jihomoravský kraj do sněmu
ČMKOS.
(as) Na snímku zleva místopředseda OS KOVO Tomáš

Letci probírali kolektivní smlouvu
Rada sekce leteckého průmyslu OS KOVO, která zasedala ve dnech
26.–27. 4. 2017 v Kunovicích, se mj. detailně zabývala obsahem návrhu KSVS ALV pro rok 2018. Po projednání v komisi KV OS KOVO
a po schválení Předsednictvem OS KOVO bude návrh KSVS zaslán
všem členům sekce leteckého průmyslu OS KOVO. Ve smyslu usnesení z lednové valné hromady sekce budou ustanovení návrhu KSVS
závazná jako minima pro návrhy podnikových kolektivních smluv
pro rok 2018. Během pobytu v Kunovicích účastníci zasedání uskutečnili rovněž prohlídku výrobních provozů společnosti Aircraft Industries. 					
(red)

Touto fotkou připomínáme, že naše soutěž pro rybáře z řad kováků, kterou pořádáme
společně s CK Kovotour plus, už odstartovala.
Společně s dalšími třemi ji zaslal kolega Roman Bence ze společnosti Bosch Diesel Jihlava.
Na udici mu skončili cejn, kapr i dvě vyzy velké.
Jednu z nich můžete vidět na našem snímku.
U všech úlovků uvedl podle podmínek soutěže
místo, kde ryba byla ulovena, její míry a jakou
použil návnadu. Pro zajímavost: chycený kapr
měřil 88 cm a vážil 14,8 kg, obě vyzy měřily shodně 188 cm. Pravidla soutěže, jejíž hlavní cenou
je rybářské křeslo v hodnotě 3000 Kč, najdete na http://www.oskovo.
cz/ a tam pak v rubrice Novinky z odborů na hlavní straně.
(fav)

Valášek s předsedou Jaroslavem Součkem

Uvádíme na pravou míru
V Kováku č. 8 byl v rámci rubriky Okénko z regionu zveřejněn článek Ing. Jiřího Kozla s titulkem „Co je nového u kováků v Moravskoslezském kraji“. Autor se při líčení situace ve společnosti Vítkovice
Machinery Group bohužel dopustil několika nepřesností, které je
třeba vyjasnit. Zástupci odborů z této společnosti nám k tomu řekli:
„První nepřesnost se týká informace o uzavírání kolektivních smluv
ve Vítkovicích. Mezi zaměstnanci a firmami holdingu je uzavírána
už dlouhodobě jen jedna společná kolektivní smlouva. V současné době je v platnosti KS na léta 2016–2018. Právě nyní probíhá
vyjednávání dodatku č. 2 mzdové části KS. Druhá nepřesnost se
týká vyhlášené reorganizace podle insolvenčního zákona. Probíhá
pouze u tří dceřiných společností z celkem 14 podniků Vítkovice
Machinery Group, které spadají pod kolektivní smlouvu.“
Situace ve Vítkovicích je tedy poněkud jiná, než se mohlo zdát po
přečtení článku v Kováku č. 8. Rádi proto vše nyní uvádíme na pravou míru. 				
(red)
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Grammer: Němci a Češi společně proti nebezpečí

dostává mnohem méně zakázek. Letos
jich získal nejméně od konce finanční
krize v roce 2010. Řada významných odběratelů se znepokojením sleduje, jak
v akciové společnosti roste vliv bosensko-německého rodinného klanu Hastorů. Jde o rychlozbohatlíky s ostrými
lokty, kteří se angažují v celé řadě oborů
a pro svůj zisk jsou schopni téměř čehokoliv. Odběratelé říkají, že pokud ovládnou Grammer, přehodnotí k němu své
obchodní vztahy.
Co dokážou, ukázali už např. ve firmě
Alno, která kdysi bývala největším výrobcem kuchyňského nábytku v Německu.
Když se ocitla v problémech, koupili za
babku rozhodující balík akcií. Pak ovládli dozorčí radu, vyhodili půlku vedení
a dali sbohem šestině zaměstnanců.
Místo očekávané záchrany došlo vlastně
k nařízenému harakiri. Co bylo pro Alno
šokem, klan Hastorů naopak vnímá jako
zcela normální podnikání.
Jejich firma Prevent, která vyrábí potahy sedaček, loni bojkotem dodávek
zavinila zastavení výroby v řadě závodů
koncernu Volkswagen. Na automobilku
Daimler zase Hastorové podali žalobu.
Masově také skupovali menší konkurenci a pak ji rozcupovali na kousky.
Nyní sahají po koncernu Grammer.
Ve hře je opět jejich nechvalně proslulá
firemní skupina Prevent. Prostřednictvím investic získala v koncernu více než
20 procent podílů. A svůj vliv chce na valné hromadě akcionářů 24. května v Ambergu dále rozšířit a získat tak v Grammeru rozhodující pravomoci. Více vlivu
podle zástupců Preventu chtějí hlavně
kvůli tomu, jelikož podnik je údajně veden tak špatně, že nedosahuje svých
skutečných možností. Preventu jde prý
v celé věci jen o to, aby jako významný investor hájil své oprávněné zájmy. Jen tak
mimochodem se nechali slyšet, že chtějí

Záběr z prvomájového mítinku znepokojených
zaměstnanců ze závodu Grammer v Haselmühlu

na valné hromadě odvolat šéfa představenstva Grammer Hartmuta Müllera
a převzít kontrolu nad dozorčí radou.
O svých dalších záměrech příliš nemluví a i na otázky ze spolkové vlády zůstává
firma dlužna odpověď. Tvrdí sice, že žádné nepřátelské převzetí neplánuje. Podle
jejích právníků jsou ovšem výsledná čísla
špatná, a je tedy nezbytně nutné konečně něco dělat. V případě potřeby i s pomocí opravdu tvrdých opatření.
Proti podobnému scénáři jsou odbory
IG Metall, Svaz zaměstnavatelů, nynější vedení podniku, závodní rada a také
spolková vláda. Němečtí kováci informovali (psali jsme v Kováku č. 8) o nebezpečí české kolegy z OS KOVO. Reakce: i kováci z českých poboček Grammer
v den valné hromady 24. 5. v Ambergu
vystoupí proti ovládnutí koncernu kontroverzním rodinným klanem Hastorů.
Místopředseda OS KOVO Libor Dvořák
k tomu Kováku řekl: „To, že se do akce,

jejímž cílem je zachovat dobré podmínky
pro budoucnost společnosti Grammer,
zapojí i zaměstnanci
z jejích poboček v ČR,
je naprosto logické.
Nejde totiž jen o výraz solidarity s Němci, ve skutečnosti
jde o společnou věc.
A tou je zajistit stabiLibor Dvořák
litu firmy a nepřipustit ohrožení pracovních míst. V měřítku
nadnárodního koncernu se to totiž zdaleka netýká jen míst v Německu, dopady
lze čekat i jinde. Je proto velmi dobré, že
se odboráři z Německa a ČR vzájemně
informují o možných hrozbách, které
by mohly vzniknout na straně majitele
společnosti, a že jdou do společné akce
pro její záchranu. Je to praktický příklad
mezinárodní solidarity. I proto mají naši
plnou podporu.“ 		
(fav)
Foto: IG Metall z podniku Grammer

Nové posily v ústředí OS KOVO
Redakce časopisu Kovák přivítala v polovině dubna novou posilu
Annu Stramovou, která
nastoupila za redaktora
Evžena Staňka. Narodila se v Ostravě. Z města
průmyslu se přestěhovala do malebné krajiny v okolí Krnova.
Vystudovala zde zdravotnickou školu
a pokračovala studiem teologie v Olomouci, které však nedokončila. Předešlé
pracovní stopy naší nové kolegyně vedly
z regionálních redakcí Moravskoslezského kraje přes křeslo vedoucí ostravské

redakce místního deníku. Procestovala
půlku světa a nyní se usadila v redakci
Kováku. Nejen proto, že vyhrála výběrové řízení, ale jak říká, zejména kvůli
tomu, že ji práce odborů zajímá. Spojit se s ní můžete na telefonním čísle
602 354 235 nebo na e-mailové adrese:
stramova.anna@cmkos.cz.
Novým zaměstnancem
centrály
OS
KOVO v Praze se
v dubnu stal také Jan
Jírovec. Od pondělí
2. května převzal úkoly
Ing. Jaroslava Boháče,

který po letech práce pro svaz odešel na
zasloužený odpočinek do penze.
Nový člen útvaru informatiky po studiu na Elektrotechnické fakultě ČVUT
působil více než patnáct let na různých
pozicích v předním vydavatelství počítačových a lifestylových časopisů. Kromě redakčních činností má zkušenosti
i s prací v PR agentuře a praxi při poskytování IT konzultací. Ve svém zbývajícím
volném čase se pak rád věnuje různým
sportovním aktivitám a cestování. Kontaktovat jej můžete prostřednictvím mobilního čísla 736 521 738 nebo na e-mailové adrese: jirovec.jan@cmkos.cz. (red)
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Co chtějí němečtí zaměstnanci

Odpovědi přinesla dosud největší anketa IG Metall
Více než 680 000 zaměstnanců ze 7 000 podniků v celém Německu se zúčastnilo ankety IG Metall, ve které odpovídali
na otázky týkající se sociální spravedlnosti, pracovní doby i politiky.
Anketa se tak stala největší akcí svého
druhu v Německu. Nyní byly zveřejněny
její výsledky. Jaké jsou? Přinášíme výběr
těch nejpodstatnějších.
Práce budoucnosti. Technika nyní
podniká obrovský skok do digitální doby.
Mnoho lidí se obává, zda ho zvládnou.
Jistotu a pracovní perspektivy v průmyslu 4.0 považuje 93 procent dotázaných
za mimořádně důležité. Vědí, že velkou
roli při tom mají kvalifikace a další vzdělávání. I proto 93 procent dotázaných
uvedlo, že vzdělání nemůže být závislé
na původu. Politika podle nich musí proto vytvořit v oblasti vzdělávání spravedlivější prostředí, např. právem na další
vzdělávání v rámci podniků a právem
závodních rad na spolurozhodování
i v oblasti vzdělávání.
Vše ve svůj čas. Mobilní počítače a telefony pomáhají mnoha lidem sloučit
práci se soukromým životem. Ztěžují jim
ale najít mezi oběma póly hranici. Proto
si 96 procent dotázaných přeje získat
právo občas vypnout. Sloučení práce se
soukromým životem chtějí zvládat po
svém a požadují v tom podporu zaměst-

navatelů. 84 procent dotázaných proto
říká: kdo má újmy kvůli péči o blízkého,
výchově nebo zdělávání, ten musí být
finančně podpořen. Zaměstnanci také
chtějí, aby kvůli podobným změnám nikdo v zaměstnání neskončil ve slepé uličce. Více než 90 procent žádá právo na
návrat z částečného do plného úvazku.
Více kolektivních smluv. Zaměstnanci vědí, že kolektivní smlouvy přinášejí více spravedlnosti, a v drtivé většině
(92 procent) očekávají od zákonodárce,
že zabrání úniku ze smluv při přesunování výroby. Kolektivní smlouvy mohou
přispívat ke spravedlnosti jenom tam,
kde jsou uplatňovány. Výzva pro politiku
proto zní: Lépe chránit kolektivní smlouvy a podporovat je.
Jistota v nemoci a ve stáří. Silní pomáhají slabším – tento solidární princip
sociálního zabezpečení je po léta oslabován. Zaměstnanci na zdravotní pojištění platí stále víc, zatímco příspěvek
zaměstnavatelů byl zmražen. 95 procent zaměstnanců to odmítá a žádá, aby
zaměstnavatelé znovu pojišťovnám platili stejně jako zaměstnanci. Mnozí mají

obavy o svůj život ve stáří. Proto většina
žádá, aby se zvyšovaly důchody a nikoli
věk odchodu do důchodu. Pro zajištění
důchodů je 85 procent dotázaných připraveno platit více na důchodové pojištění. Obrat v důchodové politice požaduje i většina mladých. Politika proto
musí usilovat o stabilizaci důchodů a jejich růst.
Co na to organizátoři.
Jak uvedl předseda IG
Metall Jörg Hofmann,
obrovská účast potvrzuje, že zaměstnanci uznávají IG Metall
i jako politický faktor:
„Kdo o sobě může říct, že si více než půl
milionu lidí udělalo půl hodiny čas, aby
odpověděli na jeho otázky? Ochota přesahovala rámec naší členské základny.
Každý třetí vyplněný dotazník přišel od
nečlena IG Metall.“ Hofmanna překvapilo, pro kolik zaměstnanců je už dnes
důležitým tématem jistota v digitálním
pracovním světě. „V anketě v roce 2013
ještě nehrála žádnou roli a dnes je na
jednom z předních míst.“
(fav)

Kříže připomněly oběti pracovních úrazů
Odbory na celém světě si 28. dubna již tradičně připomněly památku obětí
pracovních úrazů, nemocí z povolání a zraněných při práci.
Symbolickým vztyčením 104 křížů
před sídlem ČMKOS v Praze připomněla oběti smrtelných pracovních úrazů
v loňském roce u nás i největší česká odborová ústředna. Pietního aktu se vedle
předsedy ČMKOS Josefa Středuly a místopředsedkyně ČMKOS Radky Sokolové zúčastnili i generální inspektor SÚIP
Rudolf Hahn a ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová. Za OS
KOVO svíci k symbolické pamětní desce
přiložil jeho předseda Jaroslav Souček.
Ačkoli počet smrtelných pracovních
úrazů v roce 2016 v porovnání s rokem
2015, kdy jich bylo 131, klesl, zajištění
bezpečnosti práce nadále zůstává palčivým problémem. „Pořád je to 104 lidí,
kteří se nevrátili z práce domů. To číslo
je pořád strašně velké,“ řekla na mítinku
Michaela Marksová.
Snižovat ho pomáhá i kontrolní činnost odborových inspektorů bezpečnos-

ti práce, kteří v loňském roce provedli
2 402 kontrol a odhalili téměř 8 700 závad. A nejde jen o závady. Jak na shromáždění připomněli představitelé ČMKOS,
ČR patří mezi země s největším fondem
pracovní doby kvůli velké přesčasové
práci, která spolu s nedodržováním přestávek v práci, nedostatečným odpočinkem vede k nárůstu stresové zátěže. Ta
se stává podhoubím pro pracovní úrazy.
„Na tuto oblast se chceme zaměřit
v oblasti kolektivního vyjednávání,“ řekl
předseda ČMKOS Josef Středula. ČMKOS
usiluje také o to, aby v rámci právě projednávané novely zákoníku práce byla
dána zpět odborům pravomoc, že v případech vážného ohrožení zdraví a života
zaměstnanců mohou zastavit práci.
Ke smrtelným pracovním úrazům
nejčastěji dochází u řidičů a stavebních dělníků. Inspekce loni provedla
10 469 kontrol v oblasti bezpečnosti prá-

Záběr z pietní akce

ce a zjistila 24 478 nedostatků, za které
uložila 861 pokut ve výši 36 640 545 korun.
Inspektoři
SÚIP
také
provedli
9 308 kontrol zaměřených na nelegální
zaměstnávání. „Zjistili 2 290 nelegálně
zaměstnaných osob, z toho 760 občanů ČR, 193 občanů EU a 1 337 cizinců.
Kromě Čechů byli nejčastěji nelegálně
zaměstnáni občané Ukrajiny, Vietnamu, Slovenska a Moldávie. Letos bude
provedeno minimálně 8 500 kontrol zaměřených na práci na černo,“ uvedl ve
zprávě pro novináře generální inspektor
Rudolf Hahn. 			
(fav)
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Okénko do regionu | Ing. Radko Šamánek, vedoucí RP Hradec Králové

Co se děje u kováků na východě Čech
Ve východních Čechách působí v rámci OS KOVO 57 základních organizací
s celkem 6 515 členy
v královéhradeckém
krajském
sdružení
a 29 základních organizací v pardubickém krajském sdružení
s 6 422 členy. Z tohoto hlediska je situa‑
ce v tomto regionu poměrně stabilní
již řadu let. V Královéhradeckém kraji
a Pardubickém kraji jsou nyní členské
základny početně srovnatelné. V pardubickém krajském sdružení je však méně
odborových organizací, zato jsou větší,
v královéhradeckém krajském sdružení
je více drobnějších organizací. Daří se
získávat nové členy – ať již ve stávajících
základních organizacích nebo nově zřízených organizačních jednotkách (ZO
nebo seskupení členů). V roce 2016 v KS
Královéhradeckého kraje bylo nově přijatých členů 544, v KS Pardubického kraje jich bylo ještě o něco více, celkem 736.
V loňském roce jsme převedli dvě naše
seskupení členů, první ve firmě Cimbria
Litomyšl a druhé ve firmě Hauk Police
nad Metují, do stabilizované formy klasické základní organizace. Na našem RP
se snažíme seskupení členů využívat pro
nastartování činnosti odborů ve firmě,
kde doposud odbory nepůsobily. Vždy
se pokoušíme aktivovat některé zájemce z podobných firem, aby souhlasili
s činností ve výboru seskupení, společně
se zástupci regionálního pracoviště. Naším cílem je nastavit vztahy s vedením
firmy, připravit návrh kolektivní smlouvy
a začít proces kolektivního vyjednávání. Nicméně tato činnost má své meze.
Anonymitu členů nelze zachovávat dlouhodobě (stejně se nakonec zaměstnavatel dozví, kdo je v odborech), navíc
při neústupnosti zaměstnavatele hrozí
nemožnost protitlaku ze strany odborů a vše závisí pouze na vyjednávacích
možnostech výboru. V případě našich
dvou prvních seskupení jsou nyní vztahy
s vedením firem poměrně korektní, podařilo se již uzavřít kolektivní smlouvy,
následně proškolit nové výbory organizací a nastartovat jejich činnost.
Dále pracujeme na zakládání nových
organizací a postupujeme obdobně jako
v uvedených případech. K dnešnímu dni
máme tyto nové organizace – ZO Schott
CR Lanškroun a ZO Schaeffler Lanškroun

(obě vznikly z původní ZO Lanškroun)
a 5 nových seskupení členů Šroubárna
Turnov, MSSL Advanced Polymers Dolní
Ředice, KYB Manufacturing Czech Pardubice, Kimberly Clark Jaroměř a MaV
Vsetín, pobočka Vysoké Mýto.
Firmám, kde působí naše ZO, se daří
v posledních letech stále lépe a kolektivní vyjednávání je o poznání efektivnější
než v roce předcházejícím. Nicméně
zaměstnavatelé se stavějí stále proti
požadavkům odborů velmi tvrdě i přes
mnohdy skvělé výsledky firem. Tam, kde
má odborová organizace dostatečnou
sílu, se i tak daří sjednávat vyšší růsty
mezd než v roce 2016. A to i díky kampani „Konec levné práce“, která oslovila
a zmobilizovala řadu našich základních
organizací. Největší počet ZO – 56 % –
sjednává růst mezi třemi a více procenty, 31 % sjednává v rozmezí 1,5–3 %.
Vyšší sjednání již nejsou ojedinělá. Není
to jen o výši mezd. Je také řada firem,
kde se podařilo vyjednat nejen dobré
mzdy, ale i další podmínky ve sjednaných smlouvách. Také není úplně srovnatelné zvýšení ve firmách, kde již v minulosti byly díky odborům zvýšeny mzdy
na velmi dobrou úroveň, a ve firmách,
kde byly v minulosti mzdy nízké. Přesto
je dobré vyzdvihnout ty odborové organizace, kde se podařilo dojednat výraznější zvýšení mezd. To se pro rok 2017
podařilo v královéhradeckém KS např.
v ESAB Vamberk 5%, Keramtech Žacléř
12%, nkt Cables Vrchlabí 5,62%, Continental Trutnov 5%, Assa Abloy Rychnov
> 5%, Alpha Týniště > 5%, KBA Grafitec
Dobruška 6,7%, Ammann Nové Město
> 5%, Slévárna Nové Město > 5%, Řetězy Vamberk 5%, pewag Snow Chains
Vamberk 5%, Argo Hytos Vrchlabí 5,7%.
V pardubickém KS to byly tyto organizace: CIEB Kahovec Brandýs n. O. 6%, Megatech Hlinsko 14%, Brano Filter Hlinsko
12%, Backer Elektro Hlinsko 6%, Toner
Moravská Třebová 5%, THT Polička 5%,
Autoneum Choceň 6,5%, Schaltag Ústí
n. O. 5%, Karosa Vysoké Mýto více než
5%, AVX Lanškroun 8,5% (pro každého
zaměstnance AVX).
Regionální pracoviště pomáhá našim
základním organizacím zejména v pracovněprávní oblasti, v kolektivním vyjednávání a ve mzdové oblasti. V rámci
BOZP se loni podařilo udržet vysoký počet kontrol a zlepšit situaci ve firmách,
kde působí naše ZO. Také se snažíme

Regionální pracoviště OS KOVO pro Královéhradecký
a Pardubický kraj najdete na adrese Gočárova
ulice 1620, 501 01 Hradec Králové

zintenzivnit osvětovou činnost formou
našich školení na regionální úrovni, ale
i v jednotlivých volebních obvodech i základních organizacích. Věnujeme se i těm
ZO, se kterými byla v minulém období
menší komunikace, a snažíme se dojednat případnou pomoc. Naše návštěvy
využíváme i k pomoci základním organizacím v oblasti hospodaření a slučujeme
je i s kontrolami dle § 29 odst. 2. Stanov OS KOVO. Velký důraz klademe i na
možnost využití finančních, bilančních
a mzdových analýz firem, což se s úspěchem projevilo i v současném kolektivním vyjednávání. Velmi významná je pomoc našeho RP v právní oblasti. Největší
objem poradenství je ovšem v oblasti
mimopracovní – občanské soužití, právní
odpovědnost, problematika bydlení atd.
Nicméně řeší se i řada záležitostí v pracovněprávní oblasti.
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Daňová odpovědna | Jindřiška Plesníková, specialistka úseku odborové politiky OS KOVO

Mohou odbory uplatnit slevu na daních?
Podali jsme daňové přiznání za rok 2016 a uplatnili jsme na řádku 251 tohoto daňového přiznání snížení daně podle § 20 odst. 7 zákona o daních z příjmů. Vždy jsme to tak na základě doporučení dělali
a nikdy nebyl problém. V letošním roce nám finanční úřad sdělil, že to jako odborová organizace
nemůžeme uplatňovat, protože tento odpočet je určen pro veřejně prospěšného poplatníka a tím že
odborová organizace není. Je to pravda?						
Karel M., Pelhřimov
Není to vůbec pravda.
K ustanovení § 17a
zákona 344/2013 Sb.,
zákonné opatření senátu ze dne 10. října 2013 o změně daňových zákonů
v souvislosti s rekodifikací soukromého
práva a o změně některých zákonů, je
v důvodové zprávě uvedeno následující:
K bodu 198 (§ 17a)
Ke zrušení dosavadního § 17a: Tato
změna navazuje na vymezení zdaňovacího období v novém ustanovení § 21a
zákona. Obdobné ustanovení v § 17a je
nadbytečné. Proto je v § 17a odst. 1 navržena definice veřejně prospěšného
poplatníka, která vychází ze současného
znění ustanovení § 18 odst. 3, tj. poplatníci, kteří nebyli založeni nebo zřízeni za
účelem podnikání.
Veřejně prospěšným poplatníkem
tak i nadále budou zájmové sdružení
právnických osob, pokud není zřízeno
za účelem podnikání, spolek, odborová
organizace, politická strana a politické
hnutí, registrovaná církev a náboženská společnost, nadace a nadační fond,
obecně prospěšná společnost a ústav,
veřejná vysoká škola a veřejná výzkumná instituce, školská právnická osoba,
organizace zaměstnavatelů, organizační složka státu, obec, kraj, dobrovolný

svazek obcí, Regionální rada regionů
soudržnosti, příspěvková organizace,
státní fond, organizace zaměstnavatelů
atd. U zájmových sdružení právnických
osob zastupujících podnikatelské subjekty je kritériem pro zařazení do skupiny veřejně prospěšných poplatníků
skutečnost, že mají osvobozeny členské příspěvky od daně z příjmů. Tím je
zachován u této skupiny princip, že poplatník, který nebyl založen za účelem
podnikání, nemůže kompenzovat zisk
z podnikatelských aktivit se ztrátami
svého základního poslání.
Ustanovení § 17a odst. 2 vyjmenovává
poplatníky, kteří nespadají mezi veřejně
prospěšné poplatníky, a je speciálním
ustanovením vůči ustanovení odstavce 1. Negativní vymezení veřejně prospěšných poplatníků (dříve tzv. neziskových poplatníků) je důležité pro aplikaci
snížení základu daně z příjmů (viz důvodová zpráva k § 20 odst. 7), neboť u dotčených poplatníků by možnost snížení
základu daně zakládala neodůvodněné
zvýhodnění oproti podnikatelským subjektům, které vykonávají obdobné činnosti, resp. představují střešní organizace podnikatelských subjektů.
V případě obchodní korporace se ve
spojení s charakteristikou hlavní čin-

nosti bude vyloučení stejně jako dosud
týkat kapitálové obchodní společnosti,
družstva a sociálního družstva, které
lze zakládat i za jiným účelem, než je
podnikání, neboť osobní společnosti lze
zakládat pouze k podnikání.
Veřejně prospěšným poplatníkem též
není Česká televize, Český rozhlas, Česká tisková kancelář a nově oproti platné
právní úpravě profesní komora nebo
poplatník založený za účelem ochrany
a hájení podnikatelských zájmů svých
členů, u nichž nejsou členské příspěvky osvobozeny od daně, s výjimkou
poplatníka, který je organizací zaměstnavatelů. Dále není veřejně prospěšným poplatníkem zdravotní pojišťovna,
společenství vlastníků jednotek a tzv.
rodinné a smíšené nadace, které slouží
k podpoře osob blízkých zakladateli.
Z výše uvedeného je zřejmé, že odborová organizace se považuje za veřejně prospěšného poplatníka.
Pro doplnění je vhodné dodat, že
v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, je stanoveno v § 324 ustanovení,
které říká následující: „Odborové organizace a organizace zaměstnavatelů se
považují za veřejně prospěšné právnické osoby.“

Na slovíčko s bezpečákem | Viktor Fürst, specialista BOZP RP OS KOVO Ústí nad Labem

Zaměstnavatel odmítá uznat mé zranění
Ve firmě pracuji pět let na pozici operátorky výroby. Na svém pracovišti provádím práce, u kterých
dochází k jednostranné fyzické zátěži horních končetin. Práci provádím vždy podle pokynů zaměstnavatele, podle technologického postupu a dodržuji požadavky na kvalitu výroby. Při ranní směně mi,
lidově řečeno, prasklo v ruce v okolí palce. Pro nesnesitelnou bolest jsem nemohla pokračovat v práci
a musela odejít k lékaři. Následoval měsíc nemocenské. Zaměstnavatel odmítá uznat mé zranění
jako pracovní úraz. Své stanovisko zdůvodňuje tím, že úraz neodpovídá definici pracovního úrazu. Postupuje zaměstnavatel správně? Vyřeší situaci podání stížnosti na oblastní inspektorát práce? Děkuji
za odpověď. 									
M. F., Zákupy
V tomto případě se zaměstnavatel odvolává na § 271k zákona č.262/2006 Sb.,
zákoníku práce:

(1) Pracovním úrazem pro účely tohoto zákona je poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, došlo-li k nim nezávisle na jeho vůli

krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů
nebo v přímé souvislosti s ním (§ 273 a 274).
pokračování na str. 7
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K uvedené problematice existuje obecně používaný právní názor, který v souladu s ustanovením § 271k odst. 1 ZP
říká, že se nemůže jednat o pracovní
úraz, kterým je poškození zdraví, neboť
k němu nedošlo krátkodobým, náhlým
a násilným působením zevních vlivů při
plnění pracovních úkolů nebo v přímé
souvislosti s nimi (§ 273 a 274 ZP).
Zaměstnavatel tedy rozhodl správně,
když pracovní úraz neuznal!
Může se však jednat o nemoc z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání.
Nepovažuji za normální situaci, kdy
zaměstnanec poctivě a svědomitě plní
příkazy, nařízení, dodržuje předpisy
k zajištění BOZP, plní požadavky zaměstnavatele na kvalitu výroby, dodržuje
technologický postup, a v okamžiku, kdy
se u něho projeví poškození zdraví, mu
zaměstnavatel oznámí, že se nejedná
o pracovní úraz.
Další postup je jasný. Neprodleně, prostřednictvím předsedy vaší ZO OS KOVO

kontaktujte příslušné regionální pracoviště
OS KOVO. Popište váš případ a požádejte
o právní pomoc.

Nesmí-li zaměstnanec podle lékařského posudku dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz nebo onemocnění
nemocí z povolání a dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou
zaměstnavatelem z důvodů uvedených
v § 52 písm. d) ZP nebo dohodou z týchž
důvodů, přísluší mu při skončení pracovního poměru odstupné ve výši nejméně

dvanáctinásobku průměrného výdělku.
Pokud tyto skutečnosti a požadavky
zákonů zaměstnavatel vědomě ignoruje, musí se zaměstnanec sám přihlásit
na příslušné oddělení Nemoci z povolání. Právní souvislosti musí zaměstnanec řešit v rozsahu právní pomoci s RP.
Ještě jednodušší je neuznání pracovního
úrazu, kdy se zaměstnanec zraní na pracovišti, které mu zaměstnavatel přidělil
a na kterém pravidelně provádí přidělenou práci. Svou práci provádí přesně
podle všech požadavků a pokynů zaměstnavatele. Neporušuje tedy žádné
předpisy. Zaměstnavatel odmítá uznat
úraz jako pracovní. Jediná možnost je řešit případ s RP právní cestou s využitím
řádu právní pomoci pro členy OS KOVO.
Požadujte podání žaloby na uznání pracovního úrazu. OIP nemá ani v jednom
z těchto dvou případů žádnou pravomoc.
Případy neuznaných pracovních úrazů, to je ostuda 21. století.

Sociální zabezpečení | Ing. Marcela Hříbalová, úsek odborové politiky OS KOVO

Kdy lze žádat o starobní důchod
Manžel se narodil 10. února 1954. Je stále zaměstnán a o starobní důchod si nepožádal. Prosím
o sdělení, od kterého data by si mohl o tento důchod požádat a jak by to bylo nejvýhodnější. Je možné, aby si o důchod požádal třeba zpětně? Může ještě jinak ovlivnit výši svého důchodu? 		
									
Bohumila T., Náchod
Důchodový věk mužů
záleží pouze na jejich
datu narození. U vašeho muže je to 10. 4.
2017. Pro nárok na starobní důchod je
však nutno splnit též minimální dobu pojištění, což je v letošním roce 33 let (viz

tabulka níže). Za předpokladu, že byly
splněny podmínky nároku, lze důchod
přiznat i zpětně. Nárok na výplatu důchodu je však časově omezen, výplatu
lze přiznat nejvýše pět let zpětně od
uplatnění nároku. Z uvedeného vyplývá, že váš manžel, splnil-li podmínku mi-

Pojištěnec
nárokdůchod,
na starobní
důchod,
Pojištěnec má
nárok namá
starobní
jestliže
získal dobu pojišjestliže získal
dobu
pojištění
nejméně
tění nejméně
25 let a dosáhl aspoň věku potřebného pro vznik nároku na
starobní důchod (dále jen „důchodový věk“) před rokem 2010,
26 let a dosáhl důchodového věku v roce 2010,
27 let a dosáhl důchodového věku v roce 2011,
28 let a dosáhl důchodového věku v roce 2012,
29 let a dosáhl důchodového věku v roce 2013,
30 let a dosáhl důchodového věku v roce 2014,
31 let a dosáhl důchodového věku v roce 2015,
32 let a dosáhl důchodového věku v roce 2016,
33 let a dosáhl důchodového věku v roce 2017,
34 let a dosáhl důchodového věku v roce 2018,
35 let a dosáhl důchodového věku po roce 2018.

nimální doby pojištění 33 let včetně zápočtu případných náhradních dob, nebo
zápočtu minimálně 30 let „čisté“ doby pojištění (uvedeno též v zákoně), si může na
příslušné správě sociálního zabezpečení
požádat zpětně o řádný starobní důchod
nejdříve od data 10. 4. 2017.
Pokud by váš manžel chtěl získat vyšší starobní důchod, je to možné za každých celých 90 dní výdělečné činnosti
po datu nároku na řádný důchod, když
žádost o důchod „odsune“ a po tyto
90denní úseky důchod nepobírá, resp. si
o něj nepožádá. Pak by mohl být důchod
vypočten po uplynutí této doby tzv. „na
procenta“, čili zvýšený za každých 90 kalendářních dnů výdělečné činnosti bez
pobírání důchodu o 1,5 % výpočtového
základu.
Jinou možností pro vašeho manžela je
zvýšení důchodu za 360 dnů výdělečné
činnosti vykonávané v souběhu s pobíráním starobního důchodu. Zvýšení
činí 0,4 % výpočtového základu důchodu
za 360 dní.
Pro úplnost dodávám, že uvedené
neplatí pro předčasný starobní důchod,
který lze přiznat nejdříve ode dne uplatnění žádosti o důchod.
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Práva
spotřebitele
| JUDr.
Zdeňka
Vejvalková,
specialistka
naodborové
spotřebitelské
právo
Sociální
okénko | Ing.
Marcela
Hříbalová,
specialistka
úseku
politiky
OS KOVO

Braňte
nekalýmaobchodním
praktikám
Souběhsepodpory
starobního
důchodu
Zakoupil jsem si ponorný mixér. Původně jsem si chtěl koupit levnější, ale prodavač mi nabídl takový,
na který se mimořádně vztahovala dvouletá záruka. Prodavač mi sdělil, že se mi to určitě vyplatí,
protože budu mít klid. Prodejna mi po tuto dobu zajistí bezplatné opravy nebo výměnu mixéru. Doma
jsem se pochlubil synovi. Ten mi odpověděl, že tuto záruku má každé zboží a pokud reklamuji, tak má
prodávající povinnosti, jaké uváděl prodavač u tohoto „zvýhodněného“ mixéru. Říkal, že půjde o nějakou nekalou obchodní praktiku. Snaží se takto prodejci z lidí vytáhnout peníze?
Jarek K., Rousínov
Dle mého právního
názoru jde o to, že
vám prodávající vnutil zavádějící informaci o spotřebitelských právech. Syn
měl pravdu v tom, že jako spotřebitel
máte svá práva. Mezi ně bezesporu
patří právo na 24 měsíců záruční doby.
V této době máte právo vadné zboží reklamovat, prodávající musí o reklamaci
sepsat protokol a nejpozději do 30 dnů
ji vyřídit.
Vyřídit ji lze způsoby uvedenými v zákoně. To znamená, že prodejce může
zboží bezplatně opravit, nelze-li opravu
provést, musí zboží vyměnit za stejné.
Pokud takové zboží již nemá, máte právo od smlouvy odstoupit. Musí vám vrátit cenu zakoupeného zboží. Totéž platí
v případě opakované vady nebo nedodržení lhůty k vyřízení reklamace.
Jednoduše vám prodejce vnutil zboží,
které byste si jinak nekoupil. Takový postup je zákonem o ochraně spotřebitele
i příslušnou evropskou směrnicí zakázán.
Kontrolou nad tím, aby spotřebitel nebyl
takovému jednání vystavován, ustanovil
zákonodárce takzvaný dozorový orgán.
V tomto případě je dohledem pověřena Česká obchodní inspekce. Na jejích
stránkách najdete všechny potřebné informace, jak postupovat, pokud chcete,
aby postup prodejce prověřila. Dozorové
orgány mají řadu účinných a efektivních
nástrojů pro boj proti nekalým obchod-

ním praktikám. Současná právní úprava zakotvuje možnost využít pokutu za
správní delikt, která může činit v souladu
s § 24 odst. 9 písm. c) zákona o ochraně
spotřebitele až pět milionů korun.
Každý spotřebitel by měl být obeznámen minimálně s tím, jaké nekalé
obchodní praktiky na něho může obchodník použít. Pokud je s touto problematikou spotřebitel obeznámen, může
pak účinně chránit svá práva. Jde o klamavé a agresivní obchodní praktiky.
Klamavé praktiky
O klamavou praktiku jde, pokud je
jednání podnikatele vůči spotřebiteli
v rozporu s požadavky odborné péče
a je způsobilé podstatně ovlivnit jeho
rozhodování tak, že může učinit obchodní rozhodnutí, které by jinak neučinil. Odbornou péčí je třeba rozumět
dle § 2 odst. 1 písm. s) zákona o ochraně
spotřebitele úroveň zvláštních dovedností a péče, kterou lze od podnikatele
ve vztahu ke spotřebiteli rozumně očekávat a která odpovídá poctivým obchodním praktikám nebo obecným zásadám dobré víry v oblasti jeho činnosti.
Dále právní úprava explicitně vymezuje
obchodní praktiky, které jsou bez dalšího považovány za klamavé, pokud podnikatel jedná zde popsaným způsobem.
Obchodní praktika se považuje za klamavou, pokud ve svých věcných souvis-

lostech a s přihlédnutím ke všem jejím
rysům, okolnostem a omezením sdělovacího prostředku opomene uvést
podstatné informace, které v dané souvislosti spotřebitel potřebuje pro rozhodnutí ohledně koupě, čímž způsobí
nebo může způsobit, že spotřebitel učiní
rozhodnutí ohledně této koupě, které by
jinak neučinil.
Za klamavé opomenutí se také považuje, pokud prodávající podstatné informace uvedené v prvním odstavci zatají
nebo poskytne nejasným, nesrozumitelným nebo nejednoznačným způsobem
nebo v nevhodný čas vzhledem ke všem
popsaným okolnostem.
Agresivní praktiky
Agresivní obchodní praktiku definuje
§ 5a zákona o ochraně spotřebitele jako
praktiku, která s přihlédnutím ke všem
okolnostem svým obtěžováním, donucováním, včetně použití síly nebo nepatřičným ovlivňováním výrazně zhoršuje
možnost rozhodnutí spotřebitele. Pro
posouzení, zda je praktika agresivní, je
nutno se seznámit s demonstrativním
výčtem kritérií. V zákoně o ochraně
spotřebitele najdete v § 5 a) podrobné
vymezení kritérií a v příloze zákona seznam praktik, které jsou zakázané. Více
se můžete dozvědět i na stránkách www.
zakonyprolidi.cz.

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

Mohu ve svém bytě podnikat?
Bydlím v nájmu, mohu ve svém bytě podnikat? Nejedná se o nějakou hlučnou výrobu. Spíše než
o podnikání jde o to, že si přivydělávám opisováním různých textů. Peníze, které za to dostávám, jsou
pro mě mimořádně důležité.
L. M., Hodonín
Z ustanovení § 2255
odst. 2 občanského
zákoníku vyplývá, že
nájemce může v bytě
i pracovat nebo pod-

nikat. Musí však splňovat podmínky
stanovené v zákoně, a to, že tato činnost nesmí způsobit zvýšené zatížení
pro byt nebo dům, např. hluk, zápach,
prach apod. Vámi uvedená činnost plně

vyhovuje podmínkám zákona a ve svém
pronajatém bytě si tedy můžete zcela
bez obav opisováním textu dále přivydělávat.
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Takový byl odborářský 1. máj 2017
 slava Svátku práce na Špilberku
O
V pořadí již šestnáctým rokem se brány Špilberku otevřely 1. května oslavám
Svátku práce. Pořádání se opět ujala
Českomoravská konfederace odborových svazů.
Na Velkém nádvoří hradu se od jedné
hodiny představily stánky ČMKOS a OS
KOVO, ve kterých návštěvníci dostávali
různé propagační materiály. Zástupci OS KOVO odpovídali i na dotazy návštěvníků týkající se problémů v zaměstnáních či vstupu do odborů. Nechyběl
ani humor, a to když předseda OS KOVO
Jaroslav Souček dětem i dospělým předváděl, jak správně roztočit káču.
Představily se i střední školy, které
předvedly různé taje týkající se jejich
zaměření. Například z lega sestavenou
a naprogramovanou mechanickou ruku,
která dokázala sama složit Rubikovu
kostku z produkce Střední průmyslové
školy Jedovnice, nebo představení ojedinělého oboru puškař, který se vyučuje
na Střední škole technické a ekonomické v Brně.
Předseda ČMKOS Josef Středula na
pódiu hovořil o významu odborů a kampaně „Konec levné práce“ a nutnosti vybojovat stejné mzdy za stejnou práci na
celém území Evropské unie.
Na pódiu se pak v zábavném programu vystřídaly kapely Renegáti, Sólisté
BROLNu s jejich cimbálovou muzikou
nebo s irským hospodským folk-rockem
v podání skupiny Kadé chim. Na závěr
návštěvníky rozparádil dvojnásobný
držitel ceny Anděl Tomáš Kočka a jeho
orchestr.
Překvapením byla i návštěva premiéra
Bohuslava Sobotky. Ten přišel pozdravit
odboráře a vyslovil jim podporu v jejich
snažení za vyšší minimální mzdu. Redakce Kováku položila Bohuslavu Sobotkovi
i otázku, proč je dobré podobné akce
pořádat. „Kdy jindy připomenout práci

Místopředseda OS KOVO Tomáš Valášek
před svým projevem na náměstí
Haidplatz v Regensburgu

O propagační předměty OS KOVO byl
na oslavě na Špilberku obrovský zájem

a především potřebu odborů, když ne
právě dnes, na Svátek práce. Nádvoří
Špilberku je navíc stvořeno pro podobnou akci plnou zábavy,“ řekl premiér Bohuslav Sobotka.
 ováci na oslavě v Regensburgu
K
Svátek práce oslavili i v německém Regensburgu. I zde byli zastoupeni kováci
v čele s místopředsedou OS KOVO Tomášem Valáškem.
Manifestace započala po deváté hodině. Protestní pochod v čele s místními
bubeníky vyrazil od sídla DGB a směřoval na náměstí Haidplatz. Slova se na
pódiu jako první ujal Peter Schall z policejního ředitelství Horní Falc a zároveň
předseda odborového svazu policie GdP
v Bavorsku. Vyzvedl nutnost zaměřit se
na boj za sociální spravedlnost, ochranu kolektivního vyjednávání či důstojné
důchody. V neposlední řadě připomenul
potřebu daňové reformy, která ulehčí
zaměstnancům a povede k většímu zdanění bohatých.
K čestnému vystoupení byl vyzván
i místopředseda OS KOVO Tomáš Valášek, který se ve své řeči zaměřil na
potřebu česko-německé spolupráce
a zdůraznil témata, která jsou stejným
palčivým problémem pro českou i německou stranu.
Po manifestaci Haidplatz zaplavila vůně pečených bavorských klobás
a místních specialit a do strun hrábla
kapela Amygdala následovaná seskupením Soulmaid. Veselí pokračovalo až do
večerních hodin.
(as) Foto: autorka a Tomáš Valášek

Mladí kováci byli na 1. máji v Regensburgu
opět u toho. V průvodu byli pořádně vidět

Předseda OS KOVO Jaroslav Souček, premiér Bohuslav Sobotka
a předseda ČMKOS Josef Středula na oslavě v Brně

Místopředseda OS KOVO během projevu
při oslavách Svátku práce v Regensburgu
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Vyhrajte zájezd do moře květů v Berlíně
Jak jsme psali v Kováku č. 5, je německá metropole Berlín od 14. dubna svědkem události desetiletí.
V městě na Sprévě se koná mezinárodní zahradní výstava IGA Berlín
2017. Tentokrát je tematicky zaměřena na zeleň ve městě, či lépe město
v zeleni. IGA k tomu nabízí příklady
z celého světa, z nichž každý je unikátem. Dohromady tvoří velkolepou
show plnou barev a atrakcí. Patří
k nim vycházka po stezce v oblačném
háji, z něhož je výhled do širokého
okolí. Stejně úchvatná je i jízda v lanovce, která byla vybudována spe‑
ciálně pro IGA 2017 a jejíž trasa měří
1,5 km. Můžete se kochat zahradami v různých stylech, prohlédnout
si tropický skleník, navštívit koncert
v amfiteátru pro 6 000 diváků nebo
se projet unikátní přírodní bobovou
dráhou. Výstava potrvá do 15. října a sjíždějí se na ni lidé z celého
Německa i ze zahraničí. Celkově se
očekává kolem 2,5 milionu návštěvníků. Jedním z nich bude i výherce
naší soutěže, kterou jsme připravili

ve spolupráci s CK QUICKTOUR. Ta totiž na IGA v Berlíně pořádá jednodenní
až třídenní zájezdy. Podrobnosti o nich
najdete na www.quicktour.cz. Náš vítěz
pojede na dvoudenní zájezd 5.–6. července. Předpokladem je, že správně
odpoví na naši soutěžní otázku a bude
mít v případě většího počtu správných
odpovědí štěstí při losování. Naše soutěžní otázka zní: Jak často se v Německu
pořádají mezinárodní zahradní výstavy
IGA? Je to jednou za:
a)
b)
c)

6 let
10 let
12 let

Odpovědi nám zasílejte do 5. června na
doručovací adresu redakce nebo e-mail
novakova.miloslava@cmkos.cz.
Všem ještě připomínáme, že CK
QUICKTOUR na základě dohody s OS
KOVO poskytuje všem jeho členkám
a členům 10% slevy na katalogové ceny
u zájezdů do 20 000 Kč a slevu 5 % u zájezdů s cenou nad 20 000 Kč.
			
(red) Foto: IGA Berlín

H+Z v tatrovce objevovali svět
Před 70 lety – v dubnu 1947 – nasedli mladí komerční inženýři Jiří Hanzelka
a Miroslav Zikmund před pražskou budovou Automoto klubu v Opletalově ulici do vozidla Tatra 87, aby se vydali na cestu do světa.
Cesta H+Z vedla z Prahy nejprve do
Afriky, a když ji v červnu 1948 ukončili,
projeli celkem 28 zemí a své poznatky
i dojmy shrnuli do třídílné knihy Afrika
snů a skutečností a do dvou celovečerních filmů. Z jihoafrického Kapského
Města pak oba cestovatelé přepluli do
Argentiny a vydali se na pouť po Jižní
a Střední Americe. Navštívili 16 zemí
a dojmy zaznamenali v knihách Tam za
řekou je Argentina, Přes Kordillery, Za
lovci lebek a Mezi dvěma oceány. Kromě
toho bylo možné jejich cestu sledovat ve
stovkách rozhlasových reportáží i v tehdejším odborovém týdeníku Svět práce.

Po návratu z Latinské Ameriky věnovali
oba cestovatelé své vozidlo Tatra 87 do
sbírek Národního technického muzea.
Inženýři Hanzelka a Zikmund cestovali po Africe a Latinské Americe celkem
1 290 dní a přitom najeli, uplavali a nalétali 111 tisíc kilometrů, z toho 61 700 km
v Tatře 87 a zbytek jinými dopravními
prostředky. Pro publicistickou činnost
zhotovili na deset tisíc fotografií a natočili 11 tisíc metrů filmového materiálu.
Národní technické muzeum v Praze
k 70. výročí startu H+Z na cestu do světa připravilo několik pamětních pořadů.
Například pamětní jízdu automobilu

Tatra 87 ve stopách Hanzelky a Zikmunda ze Zlína do Marseille, výstavu veteránů od roku výroby 1970 a automobilů
Tatra bez omezení roku výroby ze soukromých sbírek. Návštěvníci NTM budou
mít rovněž možnost zhlédnout film Století Miroslava Zikmunda.
Text a foto: (rur)

Servis | 10. dubna | KOVÁK číslo 7/2017 | 11

Potěšení
každý den

Dovolená,
která se
vyplatí dvakrát
Prodej zájezdů First Minut běží na plné obrátky
a nabízí se tak jedinečná příležitost motivovat
zaměstnance ke zvýšenému výkonu. Jak?
Prostřednictvím benefitních poukázek Unišek+
a Šek Dovolená, které jsou určeny právě pro
rekreační a volnočasové aktivity.
Lze je uplatnit jak při samotném nákupu zájezdu
v cestovních kancelářích, tak k úhradě nákladů přímo
v pobytových, rekreačních a wellness zařízeních či při
sportovních nebo kulturních podnicích. Koupit dovolenou
First Minut může být navíc výhodnější než pověstné Last
Minut, protože nabídka zájezdů je teď největší a na složení
zálohy stačí i zlomek celkové částky.
Poukázky Unišek+ a Šek Dovolená jsou velmi populární
formou příspěvku zaměstnavatelů na dovolenou a další
volnočasové aktivity jejich pracovníků. Zaměstnavatel
s jejich využitím získává až 36% úsporu mzdových nákladů,
na straně zaměstnance přitom nepodléhají dani z příjmů
a nevztahují se na ně ani odvody na sociální a zdravotní pojištění, a to až do výše 20 000 korun na zaměstnance a rok.

Poukázky poskytované českou pobočkou skupiny
Up (Up Česká republika), dříve Chèque Déjeuner, jsou
dodávány v nominálních hodnotách podle požadavku
klienta. Přinášejí navíc i možnost personifikace a jejich
opatření firemní grafikou nebo reklamou.
Výsledná podoba šekové knížky také obsahuje mix
slevových kuponů různých partnerů. Jejich použití je tak
skutečně velmi široké a flexibilní. Paleta participujících
cestovních kanceláří a pobytových zařízení je velmi pestrá
a navíc se neustále rozrůstá o další a další společnosti.
Nejen každý personalista, ale i zaměstnanec, ocení
originální poukázky z nabídky české pobočky skupiny
Up (Up Česká republika). Umí zajistit výhodnou
dovolenou i aktivně strávený volný čas nejen
z domácí nabídky rekreací, ale i v mnoha exotických
destinacích.
Obchodní tým Up Česká republika navíc dokáže
zaměstnavatelům sestavit atraktivní mix benefitů tak,
že se dovolená pro jejich zaměstnance stane stejně
tak výhodná, jako pro ně samotné.
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Správné znění tajenky z čísla 7: Pohodové prožití velikonočních svátků přeje redakce. Správně luštil a potřebné štěstí při
losování měl Josef Šatný z Brodku u Prostějova. Blahopřejeme! Dostane výhru od vydavatelství Enigma, které připravuje naši
křížovku. Je také vydavatelem časopisu Křížovky pro každého (další číslo vychází 23. května). Na tajenku z tohoto čísla čekáme do
31. května 2017 na doručovací adrese redakce nebo na e-mailu: novakova.miloslava@cmkos.cz.

