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Konec levné práce
EOK zahájila kampaň za reálný
růst mezd v celé Evropě

Záběr z kolokvia v sídle Škoda Auto

Nealko s alkoholem
Aneb i hloupé pomluvy
odborů mají krátké nohy
Zabezpečení
Oznamovací povinnost
u zdravotního pojištění

Volný cyklus
Putujeme po stopách
českého technického umu

Automobilový průmysl v ČR
Co zajistí další úspěšnost?
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strana
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V Mladé Boleslavi se 16. února konalo „Kolokvium o budoucnosti automobilového průmyslu v České republice“. Nejvyšší představitelé české vlády, zástupci Sdružení automobilového průmyslu, odborů i českého
hospodářství v sídle společnosti Škoda Auto diskutovali o důležitých podmínkách pro trvalý úspěch automobilového odvětví u nás.
Pomáháme vám
Už jsme to oznámili v našem letošním druhém vydání. V Kováku budeme zveřejňovat letáčky s propagační, ale i další tematikou, kterými chceme organizačním jednotkám OS KOVO pomoci v jejich práci. Třeba
pokud jde o bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Vždyť jsou to právě odbory, které v zájmu zaměstnanců
tomuto důležitému tématu věnují mimořádnou pozornost. OS KOVO v rámci permanentní kampaně BOZP
„Zdravý do práce – zdravý z práce“ pro tuto důležitou oblast odborové práce průběžně vytváří různé letáky
a informační materiály. Tentokrát je to letáček na téma „Drogy“, které samozřejmě na pracoviště nepatří.
Více se o tom můžete dočíst na svazovém intranetu. Náš první letáček na toto téma najdete na str. 11. Stačí
ho vystřihnout a umístit na patřičné místo. Pokud jich budete potřebovat více, tak neváhejte s namnožením.
Právě k tomu byl totiž vyroben.
(red)

Mezinárodně o posilování odborů
V Bruselu se 15. února uskutečnilo 2. zasedání pracovní skupiny zabývající se budováním kompetencí odborů (BTUP). O jejím založení bylo rozhodnuto na Kongresu industriAll Europe
v Madridu, a to na základě skutečnosti, že v některých regionech se členské organizace potýkají s trvalým úbytkem členů
nebo v lepším případě jejich členská základna stagnuje. Hledají se proto nové cesty a metody, jak tomuto nepříznivému
trendu čelit. První zasedání BTUP se uskutečnilo loni v září
a touto palčivou tematikou se zabýval i plánovací seminář
industriAll Europe v listopadu 2016 v Gentu. Účastníkem jednání v Bruselu byl i místopředseda OS KOVO Tomáš Valášek,
kterého jsme se zeptali:
Co se na zasedání hlavně řešilo?
Hlavně to, jak může samotný industriAll Europe spolu se silnými odborovými svazy pomoci „slabším“ odborovým svazům
s budováním nových struktur odborů, a tím pádem i s posilo-

váním členské základny. Proto vznikla pracovní skupina, která
by se měla pokusit tyto palčivé problémy řešit. Základem je
řešit nové kompetence, sílu, organizování a identitu EU a také
posílení struktur kolektivního vyjednávání po celé Evropě.
Odborové organizace pracují ve velmi odlišných podmínkách. Je za této situace možné dojít k nějakým obecnějším
závěrům, pokud jde o zastavení poklesu členské základny
a o nábor členů?
Samozřejmě, že to není jednoduché. Nicméně to, že to lze
zlepšit několika různými cestami, je jisté. Ukázal nám to třeba
postup IG Metall, který se zaměřil na některé firmy v Maďarsku
či v USA, kde společně pracují s místními odbory a zaměřují se
na nové postupy, strukturu a konkrétní podniky. Dále vznikl
např. projekt Baltic Organising Academy – (BOA, www.balticoa.
org) zaměřený na odbory v postsovětských zemích. V dubnu
2012 začala BOA s organizováním odborů v Estonsku, v roce
pokračování na str. 2
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2013 v Litvě a v roce 2016 v Lotyšsku. Má
40 nových organizací, 200 proškolených
lidí, 60 důvěrníků, uzavřela 10 KS a má
celkem 2 300 nových členů. Na začátku
byli tři lidé, kteří začínali komunikovat
přes skype, nyní má 14 organizátorů.
Jsou i další podobné projekty, základem
je vždy profesionálně proškolený tým,
který postupně vypracuje strategii a rozšiřuje novou odborovou strukturu, a tím
pádem i nové členy.
Existují už nějaké první závěry?
Už jsme prodiskutovali několik postupných kroků, které se musí samozřejmě
doladit a také schválit. Např. využití více
jak 600 ERZ, které máme v industriAll
Europe k dispozici. Chceme se zaměřit
na několik nadnárodních společností, které mají ve své mateřské zemi silné odbory, ale nemají je v pobočných

závodech po Evropě. Dalším důležitým
prvkem bude samotné „organizování“.
Letos na podzim se uskuteční workshop,
který podrobně zmapuje příklady nejlepších praktik organizování na národní
úrovni v některých zemích. Z něho by
měly přijít konkrétní postupy a projekty. Základem, ale musí být, že jednotlivé

Motorpal opět standardně
V jihlavském Motorpalu 21. února skončilo insolvenční řízení, v němž se tato známá strojírenská firma kvůli zadlužení
nacházela od loňského 18. ledna. Podle usnesení Krajského
soudu v Brně k ukončení insolvenčního řízení podnik splnil
podstatné části reorganizačního plánu. Od středy 22. 2. tak
Motorpal, který zaměstnává celkem 1 250 lidí, opět funguje
ve standardním režimu.
Motorpal se ve svých čtyřech závodech zabývá výrobou zařízení pro vznětové motory.
Předseda ZO OS KOVO Motorpal, a. s., Jihlava Ladislav Dinnebier: „Samozřejmě to všichni vnímáme velice pozitivně.
V každém případě je to velmi kladný signál, že podnik se stabilizuje a má budoucnost.“ Majitelem Motorpalu se loni stala
společnost Moto Capital podnikatele Grzegorze Hóta, která
mu poskytla prostředky na uspokojení pohledávek věřitelů
a na financování provozu v průběhu reorganizace.
Po vyhlášení insolvence zažila firma, které způsobily problémy i protiruské sankce, loni velmi pohnuté časy. Soudkyně
Krajského soudu v Brně bez ohledu na reálný stav věcí dokonce 9. února 2016 rozhodla o jejím úpadku. Nepřijala přitom
reorganizační plán, který firma připravila. Věc se dostala až
k Ústavnímu soudu, který 14. dubna 2016 rozhodl ve prospěch Motorpalu. V rozhodnutí konstatoval, že brněnský krajský soud tím, že nepovolil navrhovanou reorganizaci podniku,
šel nejen proti názoru většiny věřitelů výrobce dílů pro automobilky, kteří s ní souhlasí, ale také proti zákonu. 
(fav)

Účastníci zasedání Rady sekcí OS KOVO přijali
na svém jednání i stanovisko k navrhovaným
úpravám svazových stanov

Místopředseda Tomáš
Valášek během
rozhovoru s Kovákem

svazy vezmou myšlenku o organizování
za svou a posilování členské základny
budou chápat jako jeden z nosných pilířů své strategie a zapojí se aktivně do
projektů na národní úrovni. Pokud totiž
nebude odezva „zespodu“ ze stávajících
odborových organizací, bude to cesta
jen „napůl“. Zaměření musí být jednak
na stávající strukturu a ve stejné míře
rovněž na rozšiřování působnosti odborů u zcela nových firem.
Dalším krokem bude uspořádání pěti
regionálních seminářů. Budou vždy
zaměřeny na několik témat, nejméně
půl dne se bude seminář věnovat budování kompetencí odborů. Zde bude
prostor se zaměřit na získávání nových
členů v takových oblastech, jako jsou
mladí, ženy, bílé límečky apod.

Ptal se: fav

Dopraváci ve stávkové pohotovosti
Odborový svaz dopravy vyhlásil už 15. 2. kvůli mzdám řidičů linkových
autobusů celostátní stávkovou pohotovost. Týká se všech 15 000 členů
OSD, zaměstnaných v různých profesích v dopravě. Případného protestu by se ale účastnili pouze řidiči autobusů, kteří mají na starosti
veřejnou dopravu v krajích. Těch je v Česku asi 11 000.
Potíže s udržením stávajícího rozsahu autobusových linek mohou podle šéfa OSD Pomajbíka nastat i tehdy, pokud ke stávce nedojde. Kvůli
nízkým mzdám má totiž mnoho šoférů připravené výpovědi. Dosavadní jednání mezi vládou a Asociací krajů na toto téma zatím nepřinesla
řešení. Proto odboráři 22. února přijali prohlášení, že pokud do 15. března nenastane změna, jsou rozhodnuti stávku vyhlásit. 
(fav)
ČSSD chce daňovou progresi
ČSSD navrhuje ve svém volebním programu zavést čtyři daňové sazby pro daň z příjmu fyzických osob. Sazba by rostla s výší výdělků. Do
hrubého měsíčního příjmu 30 000 korun by daň měla být 12 procent,
u výdělků nad 50 000 korun měsíčně pak 32 procent. Progresivní zdanění navrhuje ČSSD i u firem, kde by sazby daně podle výše zisku měly
být 14, 19 nebo 24 procent. Jak uvedl předseda ČSSD a premiér Bohuslav Sobotka, daňová progrese je pro jeho stranu nástrojem solidarity
mezi bohatšími a chudšími. Podle jeho slov má u zdanění zaměstnanců daňovou progresi 21 zemí EU. Podle údajů ČSSD by tak měly klesnout daně více než 90 procentům zaměstnanců a 99 procentům firem.
V současnosti je v Česku u zdanění firem jednotná 19procentní sazba
a u příjmů fyzických osob 15procentní.
(red)
Z jednání Rady sekcí
Na jednání Rady sekcí OS KOVO, které se konalo 16. 2. v Praze,
zástupci jednotlivých sekcí po projednání běžné agendy podali
informace o průběhu a výsledcích kolektivního vyjednávání KSVS
a PKS pro rok 2017. Vzhledem k negativnímu přístupu některých
zaměstnavatelských svazů ke kolektivnímu vyjednávání KSVS
v rámci OS KOVO i ČMKOS navrhla Rada sekcí na tuto skutečnost
veřejně reagovat a případná vystoupení koordinovat s dalšími
odborovými svazy s podobně negativními zkušenostmi s kolektivním vyjednáváním KSVS.
Rada sekcí na svém zasedání rovněž hodnotila poslední návrh
novely Stanov OS KOVO, zejména pak ustanovení týkající se činnosti sekcí. Ve stanovisku, které k tomuto bodu přijala, zásadně odmítá prezentované změny, a to zejména v ustanoveních
§ 14, § 15 a § 24. Rada sekcí nedoporučuje tyto návrhy změn stanov schválit a Komisi pro stanovy žádá, aby při uvádění materiálu
„Návrh Stanov OS KOVO“ na jednáních Předsednictva a Rady OS
KOVO zmínila výše uvedený závěr Rady sekcí. Předseda Rady sekcí OS KOVO Jaroslav Nováčik byl pověřen, aby o závěrech jednání
Rady sekcí informoval Komisi pro stanovy samostatným dopisem.
Své zástupce v orgánech OS KOVO Rada vyzvala, aby se na jejich
zasedáních aktivně zapojili do diskuze k novele Stanov OS KOVO.
Příští zasedání Rady sekcí se uskuteční dne 6. června v Praze. (red)
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Mimořádný význam kolokvia potvrdila i osobní
účast premiéra Sobotky

Automobilový průmysl je páteří české ekonomiky. Na tvorbě HDP se podílí
téměř jednou desetinou. Celé odvětví
včetně široké základny subdodavatelů zaměstnává téměř 400 tisíc lidí. Na
automobilové odvětví připadá 25 procent exportu České republiky. Výrobci
v ČR v posledních letech investovali do
moderních výrobních zařízení, takže
produktivita práce v českém automobilovém průmyslu je přibližně třikrát vyšší,
než činí průměr domácí ekonomiky.
Automobilový průmysl však v současné době celosvětově čelí novým závažným výzvám a trendům. Nejde o stále
radikálnější požadavky na snižování
emisí, ale také o digitalizaci napříč celým
hodnotovým řetězcem. K nejvýznamnějším trendům patří očekávaný masivní nástup elektromobility, nové služby
v oblasti mobility a konektivity a vývoj
autonomních vozidel. Inovativní technologie budou mít na tržbách automobilek
rozhodující podíl. Kdo zaspí, tomu hrozí,
že se stane dodavatelem komodit s nízkou přidanou hodnotou. Čili tzv. druhou
ligou…
I Česká republika se tak ocitla na rozcestí – pokud chce, aby si její automobilový průmysl i v digitální éře zachoval

své výsadní postavení, musí přijmout
řadu důležitých rozhodnutí. Dostane
se na špičku v inovacích, nebo se zařadí
mezi státy, pro které nové trendy představují hrozbu?
Jisté je, že i předseda představenstva
společnosti Škoda Auto Bernhard Maier
na kolokviu prohlásil, že „automobilová
budoucnost už začala“. I proto se okamžitě po jeho nástupu do funkce začalo
ve vývoji Škodovky na elektromobilech
intenzivně pracovat. Elektromobilům
pak také patřila podstatná část diskuze. Velmi zajímavý byl pohled generální
tajemnice Norské asociace elektromobilů a vedoucího digitální agendy koncernu VW.
Došlo samozřejmě i na další témata. Všichni účastníci setkání se shodli na tom, že budou nutné podstatně
vyšší investice do vzdělávání, výzkumu
a vývoje, aby byla konkurenceschopnost celého odvětví zajištěna
i v dlouhodobém horizontu.
V diskusi na toto
téma vystoupil i předseda OS KOVO Jaroslav Souček.
Ve svém diskusním
příspěvku podtrhl zájem odborů v ČR
o podporu zavádění nových technologií
a investicí tak, abychom nepřestali být
konkurenceschopní. Kriticky však také
konstatoval, že vzhledem k dosavadní časté výměně ministrů a ministryň
školství neodpovídá současná koncepce vzdělávání ani současným potřebám
průmyslu, a ani budoucím nutným
dovednostem nastupujících generací.
O celoživotním vzdělávání se podle jeho
slov často hovoří, nicméně v praxi není
uplatňováno. Největší výzvou pro vzdělávací systém bude tak naučit mladé lidi

schopnosti učit se po celý svůj pracovní
život. V další části svého vystoupení na
kolokviu Jaroslav Souček upozornil na
velké nebezpečí, které číhá na ČR i další
země střední a východní Evropy, pokud
nedokážou včas na nové výzvy reagovat.
„Investoři budou investovat do robotizace a digitalizace především tam, kde
budou tyto investice mít nejrychlejší
návratnost. To budou nejprve země
s vysokými mzdovými náklady, jako
je Německo, Francie, Belgie, severské
země. Pokud se tyto investice následně vrátí, reálně pak hrozí, že investoři
budou zvažovat, zda se vyplatí investovat do robotizace a digitalizace ve střední a východní Evropě, nebo rozšířit kapacity v západních a severních zemích.
V tom případě by ČR a další země střední a východní Evropy neměly nejen
zainvestovaný průmysl, ale hrozilo by
jim i zrušení pracovních míst v automobilovém průmyslu.“ Vzhledem k tomu,
že u nás jde o jedno z klíčových odvětví
ekonomiky, nelze ani domyslet, jaké by
to mělo fatální dopady na celou společnost. Jak zdůraznil Jaroslav Souček, jde
tedy v oblasti udržení a zejména vytváření kvalifikovaných pracovních míst
o velkou výzvu nejenom pro zaměstnavatele, ale i pro současnou i budoucí
politickou reprezentaci ČR.
Mezi nejvýznamnější závěry kolokvia i proto patří plánované vypracování
„Paktu pro budoucnost automobilového průmyslu v České republice“. Ten by
měl přinést zahájení opravdu systematické strukturované spolupráce vlády ČR
s automobilovým průmyslem a dalšími
partnery pro zachování konkurenceschopnosti české ekonomiky. Schválen
má být v polovině letošního roku. Jen
dodejme, že v Německu už podobná
platforma funguje.
(fav)
Foto: Škoda Auto a red

EOK: Pro skutečnou obnovu je nutný růst mezd

V nové kampani evropské odborové centrály EOK jde i o odstranění mzdových propastí v EU
Evropská odborová konfederace
(EOK) na konferenci 14.–15. února v Bruselu odstartovala kampaň
za vyšší mzdy v Evropě. Její motto: Je
čas na obnovu – Evropa potřebuje růst
mezd! Generální tajemník EOK Luca
Visentini vysvětlil, že jde o logickou
odpověď na neoliberální politiku, která
Evropu dovedla do slepé uličky. Ta na
krizi v roce 2009 reagovala úspornými
opatřeními a snižováním mezd. Debatu
na téma udržení konkurenceschopnosti
ovlivnila natolik, že mnoho lidí podlehlo
jejímu názoru, že není dobré požadovat
nárůst platů. Jedním z důsledků bylo

oslabení a někde úplné zničení vyjednávání kolektivních smluv vyššího stupně.
Své strategie se zastánci neoliberálních
praktik drželi i po odeznívání krizového
vývoje. Místo slibovaného oživení však
nastala stagnace, vysoká nezaměstnanost, zvýšil se objem rizikové zaměstnanosti a začaly kolabovat veřejné investice, rostly nerovnosti a současně s tím
i tlak na sociální systémy. Dopady této
politiky mnohde trvají: Za krize mzdy
výrazně poklesly, nyní zaznamenávají
nárůsty, ale jen kolem 1,5 % (meziroční
změny), před krizí byly nárůsty 2,5 až 3 %
meziročně. Skutečností je, že žádná ze

zemí, na které byla neoliberální úsporná
opatření zacílena, se z toho zatím zcela
nevzpamatovala. A co je horší, stále se
nacházejí v situaci, kdy úroveň domácí poptávky je stále až o 25 % nižší než
v roce 2008. To je podle Visentiniho
nutné změnit. Je třeba prosazovat propokračování na str. 4
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růstové strategie, ne žebráckou hůl. Je
třeba zvýšit domácí poptávku založenou
na růstu mezd. Na té, jak zdůraznil, stojí
rozvoj ekonomiky.
Potřebu růstu mezd zdůraznil ve svém
vystoupení i generální tajemník industriAll Europe Luc Triangle: „Dlouho jsme
vyzývali ke změně politiky. A nyní nastal
čas na náš recept, který bude fungovat
a který je založen na prosazení domácí
poptávky. Potřebujeme ,model růstu
založený na poptávce řízené mzdou‘.
Proto by se podle Triangla měl nárůst
mezd posunout do čela agendy jak na
evropské, tak na národní úrovni.
„Tato kampaň, zaměřená na propast
ve mzdách mezi regiony Evropy a zejména mezi východními a západními částmi
Evropy je pro industriAll Europe prioritou,“ dodal Luc Triangle. „Už nelze akceptovat, aby pracovníci ve stejném podniku

nebo sektoru, vykonávající stejnou práci,
se stejnou úrovní produktivity, ale pracující v různých členských státech, dostávali rozdílnou mzdu. Musíme společně
jednat a zasadit se o progres v oblasti
vzestupné mzdové konvergence.“
Skutečností je, že ve východoevropských zemích se stále zvyšuje produktivita a přitom mzdové nárůsty jsou velmi
malé. Rozdíly v oblasti mezd v EU jsou
nadále obrovské.
Jedním z prvních kroků je stanovení
minimální mzdy, která zaručí důstojný
život všem evropským pracovníkům. Je
však třeba se rovněž zaměřit na posílení
struktur kolektivního vyjednávání a jejich
vytvoření tam, kde byly oslabeny, nebo
kde již neexistují. Jak ukazují zkušenosti,
toto nemohou zajistit samotné odbory,
je potřebná širší politická podpora.
ČR patří mezi země východního re-

gionu, kde jsou nízké mzdy, které neodpovídají výkonnosti ekonomiky. Byl to
OS KOVO, který se v rámci industriAll
Europe zasadil za přijetí rezoluce Stejné mzdy za stejnou práci a prosazuje
její naplňování. Nová kampaň EOK tedy
plně odpovídá tomu, co požaduje OS
KOVO.
Jak zaznělo v Bruselu, odbory již nejsou ve svém úsilí za zvyšování mezd
izolovány. Řada vědců, politiků a dokonce Mezinárodní měnový fond zastávají
stanovisko změny politiky ve směru
podpory kupní síly a investic. Jak zaznělo v Bruselu, nyní je na evropských
politicích a národních vládách, aby se
přidali a předložili konkrétní návrhy.
Informace ke kampani jsou průběžně
k dispozici (v angličtině) na stránkách
http://payrise.eu/.

Připravili ap a fav

Jak se alkohol dostal do nealka a nepravdy do novin
Pan Petr Němec, dnes už bývalý vedoucí směny v Ocelárně společnosti Vítkovice
Steel, se počátkem února stal hrdinou
ostravského vydání novin iDnes. Důvod?  
Jak sám líčí, v červenci roku 2013 si před
odchodem do práce dal k večeři dvě nealkoholická piva. Na bráně ho bez ohledu
na jeho funkci nechali
dýchnout do balonku.
A nastal šok! Tester
k jeho překvapení ukázal 0,31 promile. Jako by
kdosi záměrně do jeho
nealkoholického piva alkohol tajně dolil.
Pan Petr samozřejmě protestoval. A nejen to. Za půl
hodiny si vymohl další test a ten
ukázal 0,23 promile. A výsledkem následného odběru krve, který si ještě o něco
později prosadil a sám zaplatil, bylo pak
0,11 promile.
Nicméně alkohol byl ve hře a jeho několikaletá anabáze začala. O dva dny později dostal kvůli svému nevysvětlitelnému
alkoholickému „opivení“ výpověď pro
hrubé porušení povinností. Nepodepsal
ji. Na radu právníka, který mu doporučil,
aby se soudil. A držel se toho, že alkohol
sice v krvi měl, ale ten ho vůbec neovlivnil. Jak se ukázalo, byla to rada nad zlato.
Za pravdu mu totiž postupně daly tři soudy. Okresní a krajský v Ostravě a nakonec
i Nejvyšší v Brně.
Už po rozhodnutí krajského soudu, který potvrdil neplatnost původní výpovědi,
dostal Němec výpověď druhou. Tentokrát
kvůli organizačním důvodům a s odstupným. Tuto výpověď už přijal.

Firma sice později podala dovolání
k Nejvyššímu soudu, ale ani tam neuspěla:
„Alkohol v dechu byl zjištěn, to však automaticky neznamená, že byl žalobce alkoholem současně ovlivněn,“ píše se v rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR (nezbývá než
doufat, že podobný právní názor se časem
neuplatní i u hříšníků v dopravě).
   Soudy své rozhodnutí neuznat výpověď zdůvodnily ovšem i tím, že přístroj, do něhož Němec
dýchal, nebyl kalibrován, a nemohl tedy být
použit jako důkaz.
„Naše společnost plně
respektuje rozhodnutí
Nejvyššího soudu, nicméně je vnímáme jako špatný signál pro
zaměstnavatele, kteří se snaží zachovat vysokou úroveň bezpečnosti práce
a ochrany zdraví,“ komentoval rozhodnutí
soudu mluvčí společnosti Vítkovice Steel
Jaromír Krišica.
Jisté je, že neobvyklý verdikt justice přinejmenším překvapil. Není tedy divu,
že o případ se začali zajímat i novináři.
Samozřejmě, padla i otázka, kdo panu
Petrovi v jeho martyriu pomohl. Kromě
svého právníka nenašel nikoho, na kom
by zůstala nit suchá: „Odbory se tvářily, že
mají hodně práce jinde, hlavně že dostaly od vedení firmy osobní auto, se kterým
mohli odboráři jezdit. Pouhou radu, ať
se soudím, jsem dostal i na úřadu práce
a inspektorátu bezpečnosti práce. Jinak
jsem si se vším musel pomoci sám.“
Redaktorovi iDnes Darkovi Štalmachovi
to stačilo, nařčených se už neptal. A tak

jsme to udělali za něj a zeptali se předsedy v článku osočené ZO OS KOVO Vítkovice
Ocelárna a Válcovny Romana Ďurča:
„V té době jsem předsedou nebyl, ale
základní fakta znám. Pan Petr Němec
v článku zmiňuje, že mu odbory nijak
nepomohly. Skutečností je, že nebyl vůbec
nikdy členem odborové organizace a ani
se v této záležitosti na odbory neobrátil.
Pravdou je, že každý člen odborové organizace má možnost využít bezplatného
právního poradenství, toto je jedna z mnoha výhod členství. K věci bych ještě dodal,
že kdo pana Němce znal, ví, že nebyl abstinentem. Pochopitelně respektujeme rozhodnutí soudu, byť v rámci BOZP se i ze
strany odborů prosazuje nulová tolerance
k alkoholu. Taky si myslím, že po požití
nealkoholického piva je po několika hodinách nemožné nadýchat 0,31 promile…
Jsme rádi, že pan Petr Němec nakonec
souhlasil a podepsal výpověď z organizačních důvodů a dosáhl na nadstandardní
odstupné (sociální program pro Ocelárnu
2015). Tento sociální program prosadili
a domluvili právě zástupci odborů.“   
Jinými slovy, vše bylo trochu jinak. Nebudeme rozebírat, co pan Němec skutečně
pil. To ví jen on sám. Skutečností je, že
nebyl v odborech a na nějakou pomoc
tudíž neměl žádný nárok. Jako každý, kdo
se jenom veze a odbory pomlouvá, neváhal ovšem využít sociální program, který
pro všechny zaměstnance prosadili právě
jím kritizovaní odboráři. V článku iDnes
to chybí. Žádost odborářů o doplnění fakt
zůstala bez odpovědi. Pravda je zřejmě
nezajímavá…

(fav)
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Preventivní programy zdravotních pojišťoven v roce 2017 (II)

Revírní bratrská
pokladna

Děti do 6 let (maximálně 1 000 Kč)
Příspěvek až 1 000 Kč
	úhrada kteréhokoliv očkování nehrazeného ze zdravotního pojištění, kromě očkování do ciziny.
Příspěvek až 500 Kč
	nákup potravin určených dětem s diagnózou celiakie,
	nákup monitoru dechu,
	školka v přírodě trvající minimálně
5 dní,
	pohybové aktivity, nákup permanentky na plavání, rehabilitační cvičení
a cvičení rodičů s dětmi (podmínkou
je dodržování frekvence preventivních
prohlídek u praktického lékaře a stomatologa).
Příspěvek až 300 Kč
	nákup permanentky na pohybové
aktivity pro děti s cukrovkou,
	pohybové aktivity pro uživatele akce
Moje RBP,
	podmínkou čerpání příspěvku je
dodržování doporučených preventivních prohlídek u praktického lékaře
a stomatologa.
Příspěvek až 300 Kč
	nákup mléčné výživy ve formě mléka
v lékárnách nebo od výrobce pro děti
do 1 roku.
Příspěvek až 100 Kč
	nákup léčiva v lékárně na fluoridaci
zubů,
	nákup vitaminů v lékárně (od 3 let
věku).
Novorozenci
	balíček pro novorozence, který rodiče
obdrží pří přihlášení dítěte v pojišťovně.
Mládež od 7 do 18 let (maximálně
1 000 Kč)
Příspěvek až 1 000 Kč
	úhrada kteréhokoliv očkování nehrazeného ze zdravotního pojištění, kromě očkování do ciziny a očkování proti
rakovině děložního čípku.
Příspěvek až 500 Kč
	nákup potravin určených dětem s diagnózou celiakie,

	léčba vadného růstu chrupu fixním
nebo snímatelným aparátkem,
	účast v programu STOB obezitě,
	prevence rakoviny kůže, vyšetření pigmentových změn kůže (1x za rok),
	škola v přírodě trvající minimálně
5 dní.
Příspěvek až 500 Kč
	úhrada diagnostického vyšetření
nebo ošetření podporujícího zdraví
pro uživatele programu Moje RBP,
	pohybové aktivity, nákup permanentky na plavání nebo fitness,
	podmínkou čerpání příspěvku je
dodržování doporučených preventivních prohlídek u praktického lékaře
a stomatologa.
Příspěvek až 300 Kč
	nákup permanentky na pohybové
aktivity dětí s cukrovkou,
	pohybové aktivity pro uživatele akce
Moje RBP,
	podmínkou čerpání příspěvku je
dodržování doporučených preventivních prohlídek u praktického lékaře
a stomatologa.
Příspěvek až 300 Kč
	lékařská periodická prohlídka registrovaných sportovců.
Příspěvek až 100 Kč
	nákup vitaminů v lékárnách.
Léčebné přímořské a horské pobyty
	podrobnosti k léčebným přímořským
a vysokohorských pobytům v roce
2017 budou zveřejněny v průběhu
ledna–února 2017.

Důležitou součástí zdravotní prevence žen
je mamografické vyšetření

Pojištěnci nad 19 let (maximálně
1 000 Kč)
Příspěvek až 4 000 Kč
	po ukončení očkovacího cyklu na
úhradu preventivního očkování proti
lidskému papilomaviru, tj. proti rakovině děložního čípku u dívek a žen (od
12 do 30 let) a u chlapců (od 12 do
15 let) proti genitálním bradavicím.

Příspěvek až 1 000 Kč
	úhrada kteréhokoliv očkování nehrazeného ze zdravotního pojištění, kromě očkování do ciziny a očkování proti
rakovině děložního čípku.
Příspěvek až 700 Kč
	těhotným ženám na kurz psychoprofylaxe a tělocvik, provedení epidurální analgezie při porodu, ultrazvukové
vyšetření plodu v I. trimestru a nákup
porodnického gelu.
Příspěvek až 500 Kč
	komplexní vyšetření na kardiovaskulární a metabolické onemocnění,
pojištěnci ve věku od 40 do 60 let, 1x
za rok,
	mamografické vyšetření (ženy od 40
do 44 let) nebo ultrasonografické
vyšetření prsu (ženy do 44 let),
	vyšetření okultního krvácení ve stolici
(pojištěnci do 49 let),
	preventivní vyšetření prostaty (muži
1x za 2 roky),
	prevence rakoviny kůže, vyšetření pigmentových změn kůže (1x za rok),
	denzitometrické vyšetření (vyšetření
při podezření na osteoporózu), ženy
nad 40 let, 1x za 2 roky.
Příspěvek až 500 Kč
	úhrada diagnostického vyšetření nebo
ošetření pro uživatele programu Moje
RBP,
	pohybové aktivity, nákup permanentky na plavání nebo fitness,
	podmínkou čerpání příspěvku je
dodržování doporučených preventivních prohlídek u praktického lékaře
a stomatologa.
Příspěvek až 300 Kč
	nákup permanentky na pohybové
aktivity dětí s cukrovkou,
	pohybové aktivity pro uživatele akce
Moje RBP,
	podmínkou čerpání příspěvku je
dodržování doporučených preventivních prohlídek u praktického lékaře
a stomatologa.
Příspěvek až 300 Kč
	nákup potravin s diagnózou celiakie,
	ošetření rázovou vlnou (1x za rok),
	genetické vyšetření u renomované
laboratoře,
	lékařská periodická prohlídka registrovaných sportovců,
	nákup vybraných léčivých přípravků
při nezhoubném zbytnění prostaty
(muži nad 45 let),
	nákup vybraných hormonálních a nepokračování na str. 6
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hormonálních léčivých přípravků na
prevenci osteoporózy a negativních
menopauzálních stavů (ženy nad
40 let),
	nákup fixačních a čisticích prostředků
pro celkové zubní náhrady (pojištěnci
nad 60 let).
Příspěvek až 100 Kč
	nákup vitaminů v lékárnách.
Bezpříspěvkoví dárci krve, plazmy
a kostní dřeně
	vitaminy bezprostředně po odběru,
	příspěvek ve výši 500–2 000 Kč dárcům krve (dle počtu odběrů),
	příspěvek ve výši 1 500 Kč dárcům
kostní dřeně,
	příspěvky mohou být využity na nákup
v lékárnách, na úhradu očkování, ošetření a stomatologickou péči nehrazenou z veřejného zdravotního pojištění.
Program Zdraví 90
	v rámci programu je bonifikován
účastník starší 19 let, který aktivně
pečuje o své zdraví a dokáže se vyvarovat nadváhy, kouření a návykových
látek,
	příspěvek je možno čerpat na nákup
v lékárnách, při očkování a nákupu
permanentky na plavání a fitness.
Slevy
	slevy při nákupu zboží nebo služeb
u smluvních partnerů (seznam partnerů k dispozici v pojišťovně).

Vojenská zdravotní pojišťovna
ČESKÉ REPUBLIKY

201

Program děti (do 18 let)
Příspěvek do 1 200 Kč
	fixní (nesnímatelná) zubní rovnátka na
jednu čelist (obě čelisti 2 400 Kč), pro
pojištěnce do 20 let.
Příspěvek do 1 000 Kč
	ozdravný pobyt (lyžařský výcvik, škola
v přírodě), který trvá nejméně 5 dnů
včetně dne příjezdu a odjezdu a je
organizován základní školou nebo
školským zařízením (1x za dobu povinné školní docházky),
	odborně vedené kurzy plavání pro
kojence a batolata do 3 let.
Příspěvek do 500 Kč
	odborně vedený kurz cvičení rodičů
s dětmi (děti do 6 let, 1x za rok).
Příspěvek do 400 Kč (na jednu z možných variant)

	pobyt v prostorách se solnými inhaláty,
	pobyt v poláriu,
	dermatoskopické vyšetření,
	dentální hygiena,
	nákup doplňků stravy při poškození
zdraví celiakií,
	nákup potravinových doplňků stravy
při onemocnění diabetem.
Příspěvek do 300 Kč
	plavání, a to na jednotlivé nebo permanentní vstupenky, dobití čipu a plavecký výcvik,
	léčebný tělocvik a tělesná regenerace, příspěvek nenáleží k úhradě kurzů
nebo členských aktivit (bojové sporty,
kontaktní sporty a sporty jednostranně zatěžující pouze část těla).
Příspěvek do 250 Kč
	preventivní prohlídka registrovaných
sportovců (děti od 5 do 16 let).
Příspěvek do 200 Kč
	vitaminy nebo vitaminové přípravky
zakoupené v lékárně (děti od 2 do 15
let).
Ozdravné pobyty
	přímořský pobyt v letovisku Ulcinj
v Černé Hoře,
	ozdravný pobyt v Beskydech,
	výše finanční spoluúčasti a bližší podmínky budou zveřejněny v průběhu
měsíce ledna a února 2017.
Program dospělí (od 18 let)
Příspěvek 300 až 2 000 Kč
	pro dárce krve, krevní plazmy a krevních derivátů (příspěvek je ve formě
poukázky, výše finančního ohodnocení je dle počtu odběrů a získaného
ocenění).
Příspěvek do 1 500 Kč
	dopravně psychologické vyšetření pro
profesionální řidiče, kteří jsou majiteli
řidičského oprávnění skupiny C, D, E,
a to před dovršením věku 50 let.
Příspěvek do 800 Kč
	mamografické (ženy od 40 do 45 let
věku) a ultrasonografické vyšetření
prsu (ženy od 30 do 39 let), 1x za dva
roky.
Příspěvek do 400 Kč (na jednu z možných variant)
	pobyt v prostoru se solnými inhaláty,
	pobyt v poláriu,
	odvykání kouření,
	vyšetření dermatoskopem,
	dentální hygiena,
	nákup doplňků stravy při poškození
zdraví celiakií a onemocnění diabetem.
Příspěvek do 300 Kč
	plavání, a to na jednotlivé nebo permanentní vstupenky, dobití čipu a plavecký výcvik,
	léčebný tělocvik a tělesná regenerace.

Polárium, celotělová chladová terapie,
ulevuje od bolesti a příznivě působí i na celou
řadu chronických obtíží, včetně stresu a únavy

Příspěvek do 150 Kč
	prevence rakoviny tlustého střeva
(pojištěnci od 40 do 50 let věku).
Příspěvek do 800 Kč
	po dobu těhotenství lze využít na kondiční tělocvik, prvotrimestrální screening a předporodní kurz,
	po dobu 6 měsíců ode dne narození
dítěte lze využít na 1 produkt: pomůcky pro kojení, monitor dechu mimina
a pomůcky pro novorozence a kojence.
Příspěvek do 200 Kč
	vitaminy v době těhotenství.
Program očkování
	příspěvek do 2 500 Kč na očkování
proti rakovině děložního čípku, pokud
není hrazeno z veřejného zdravotního
pojištění, (dívky od 14 do 19 let),
	příspěvek do 400 Kč na očkování proti
závažným infekčním onemocněním,
lze použít na kteroukoliv dávku nebo
vakcínu očkovacího cyklu.
Program zdravá rodina
Je určen rodičům a jejich dětem do
18 let, oba rodiče nebo samoživitelka
i dítě musí být pojištěni u pojišťovny.
Děti
	příspěvek do 550 Kč na očkování, které není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění,
	příspěvek do 400 Kč na léčebný tělocvik a tělesnou regeneraci,
	příspěvek do 300 Kč na ochranné
pomůcky při sportu (1x za 3 roky),
	příspěvek do 150 Kč na ošetření chrupu fluorizací.
Rodiče
	příspěvek do 550 Kč na očkování, které není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění,
	příspěvek do 400 Kč na léčebný tělocvik a tělesnou regeneraci.
Program student (12 až 26 let)
	příspěvek do 1 200 Kč, 1x za dobu studia na OU, SOU, SŠ, víceletém gymnáziu a VŠ na ozdravný pobyt (lyžařský
výcvik, studijní pobyt v přírodě), který
trvá nejméně 5 dnů včetně dne příjezdu a odjezdu,
pokračování na str. 7
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	příspěvek do 1 000 Kč na očkování
proti meningitidě a při výjezdu do států, kde je povinné nebo doporučení
očkování proti žloutence typu A a B,
	příspěvek do 700 Kč na očkování a přeočkování proti klíšťové encefalitidě,
	příspěvek do 400 Kč na léčebný tělocvik a tělesnou regeneraci.

Věrnostní klub
	za různé aktivity jsou pojištěnci přidělovány body, které může využít
při preventivních aktivitách nebo při
nákupu u smluvních partnerů.

Slevy
	slevy při nákupu zboží nebo služeb
u smluvních partnerů (seznam partnerů k dispozici v pojišťovně).

Příště: Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, Zaměstnanecká pojišťovna škoda a Zdravotní
pojišťovna Ministerstva vnitra ČR

Práva spotřebitele | JUDr. Zdeňka Vejvalková, specialista na spotřebitelské právo

Pozor na úskalí slevových portálů
Dostal jsem k narozeninám slevový kupon neboli voucher, záhy nato jsem ale onemocněl, a nemohl
jsem ho tudíž využít. Když jsem ho chtěl na slevový portál vrátit a požadoval vrácení peněz, bylo mi
řečeno, že je moje problémy nezajímají, že jsou jen prodejci. Mám jednat s tím, kdo služby – lázeňský
pobyt – provozuje. Nechápu, co tedy vlastně slevový portál dělá a za co odpovídá, tudíž k čemu vlastně
je. Bylo by možné tuto problematiku trochu objasnit?
P. N., Slavkov u Brna
U slevových portálů
může být zásadní rozdíl oproti jiným nákupům, tj. ve vašem případě oproti nákupu
lázeňského pobytu přímo u provozovatele lázní. V tomto případě totiž neuzavíráte dvoustrannou smlouvu mezi sebou
a provozovatelem lázní, ale smlouva je
trojstranná.
To znamená, že první stranou jste vy
coby spotřebitel, druhou stranou je provozovatel lázní, který službu poskytuje,
a třetí stranou je slevový portál, kde vám
váš dárce lázeňský pobyt, coby dárek
k narozeninám, koupil. Proto se slevový
portál bránil váš problém řešit. Slevový portál ve vašem případě vystupoval
pouze jako zprostředkovatel.
Je tomu tak ve většině případů, ale
někdy se můžeme setkat i s tím, že slevový portál sám prodává, tedy nabízí
a vystupuje jako prodávající či poskytovatel služeb.
Jde tudíž o dva zcela jiné typy
smluv. Jejich rozdílnost spočívá právě
v odpovědnosti slevového portálu.
Ukážeme si, v čem tato rozdílnost
spočívá.
V prvním případě,
jak tomu bylo u vás,
vystupuje slevový portál jakoby inzerent.
Zde je odpovědný
pouze za to, co obsahuje nabídka na jeho
webu. V žádném případě však neodpovídá za nabídku jako
takovou, zde zůstává
odpovědnost na tom,
kdo nabídku zajišťuje,
provozuje, provádí.

Vidíme zásadní rozdíl, pokud jde
o odpovědnost vůči spotřebiteli. Je tedy
třeba před nákupem provést průzkum
toho kterého konkrétního slevového
portálu a zjistit, kdo a jakou odpovědnost má a jak jsou spokojeni dřívější
zákazníci.
Pokud jde o váš voucher, je pravdou,
že může mít omezenou platnost a lze ho
uplatnit jen po určitou dobu. Jste-li dlouhodobě nemocen, nezbude vám nic jiného než se pokusit poukaz prodat nebo
darovat tomu, kdo ho může využít, nebo
pak musíte nechat zakoupený lázeňský
pobyt propadnout. V právní úpravě není
uvedena možnost domoci se náhrady.
Ani soudy v těchto případech nerozhodují ve prospěch spotřebitele.
V úvahu by připadala možnost vrácení peněz pouze v případě, že by došlo
k pochybení na straně podnikatele,
který slevové kupony vydal. Klasickým
příkladem je, že podnikatel nezváží své
možnosti a vydá kupony na více služeb,
než je schopen zajistit, to znamená, že
spotřebitel de facto nemůže svůj poukaz
v daném termínu využít (např. z důvodu

malé kapacity), přičemž k pochybení
došlo na straně prodávajícího. V tomto případě by spotřebitel měl právo na
finanční vyrovnání.
Ptáte se na možnost reklamace.
Pokud byste se lázeňského pobytu účastnil a byl s ním nespokojen, je třeba reklamovat ihned na místě (to se týká i slev na
jiné služby – masáže, kadeřnické služby,
zájezdy…). Požadujte sepsání protokolu o reklamaci, přečtěte si ho pozorně
a v případě nesouhlasu s jeho obsahem
protokol doplňte o své vyjádření.
Na tomto místě je třeba podotknout,
že i při využití slev máte stejné nároky na
kvalitní služby jako každý jiný zákazník.
Poskytovatel není oprávněn mezi vámi
a těmi, co slevu nevyužili, dělat sebemenší rozdíl. Pokud se setkáte při poskytování služeb s různými nešvary typu
neochoty zaměstnanců poskytovatele,
nepořádkem na pokojích, špínou či plísní apod., nezapomeňte své zkušenosti
předat jiným spotřebitelům i prostřednictvím hodnocení, recenze a varování
dalších, např. využitím možnosti uvedení tzv. spotřebitelských zkušeností na
stránkách různých sdružení či asociací
na ochranu spotřebitelů. Tuto možnost
můžete využít i v případě neochotných
delegátů a špatných služeb cestovních
kanceláří – ať zájezd kupujete ve slevě
nebo ne.
Reklamaci vyřizujte stejně, jak
jsme si už říkali v dřívějších článcích
v Kováku. Z nich shrnuji:
	Můžete reklamovat na každé provozovně, místě podnikání či sídle toho,
kdo službu poskytuje.
	Lze tak učinit osobně, poštou nebo
elektronicky.
	Podnikatel má k vyřízení reklamace
pokračování na str. 8
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dokončení ze str. 7

lhůtu. Zákonem stanovená lhůta je třicet dní.
	Pokud podnikatel v zákonné lhůtě
reklamaci nevyřídí, máte následující den po jejím uplynutí stejná práva
jako při neopravitelné vadě, tj. máte
právo od smlouvy odstoupit a požado-

vat, aby si podnikatel zboží ponechal
a vám vrátil zaplacenou cenu.
Druhou věcí, kterou chci zdůraznit, je,
že odpovědnost za vadu platí na veškeré zboží nebo služby, ať se prodává ve
slevě nebo ne. Výjimkou je pouze případ, že by spotřebitel koupil zboží zlev-

něné kvůli konkrétní vadě. Což musí být
u zboží či na paragonu uvedeno.
Moje poslední, třetí zdůraznění se
týká skutečnosti, že u služeb nelze vracet například lístky do kina, divadla či na
koncerty, ubytování, dopravu či zájezdy
stanovené na konkrétní datum.

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

Oznamovací povinnost u zdravotního pojištění
Mám jako zaměstnanec nějaké oznamovací povinnosti týkající se plateb zdravotního pojištění, nebo
všechno hlásí zaměstnavatel? A jak je to, když požádám o důchod zpětně?
Karel P., Kolín
Oznamovací povinnost plátců pojistného je uvedena v § 10
zákona č. 48/1997 Sb.,
o veřejném zdravotním pojištění. V prvním odstavci tohoto paragrafu jsou
uvedeny povinnosti zaměstnavatele.
Zaměstnavatel je povinen nejpozději do
osmi dnů od vzniku skutečnosti, která se
oznamuje, provést u příslušné zdravotní
pojišťovny oznámení o:
	nástupu zaměstnance do zaměstnání
a jeho ukončení,
	změně zdravotní pojišťovny zaměstnancem, pokud mu zaměstnanec tuto
skutečnost sdělil,
	skutečnostech rozhodných pro povinnost státu platit za zaměstnance po-

jistné, a to i v těch případech, kdy
povinnost státu vznikla v době, kdy
zaměstnanci poskytl pracovní volno
bez náhrady příjmu, jsou-li mu tyto
skutečnosti známy.
O oznamovaných skutečnostech je
zaměstnavatel povinen vést evidenci
a dokumentaci. Při plnění oznamovací
povinnosti sděluje zaměstnavatel jméno, příjmení, trvalý pobyt a rodné číslo
zaměstnance. Ve druhém odstavci téhož paragrafu jsou pak uvedeny oznamovací povinnosti zaměstnance.
Zaměstnanec je povinen oznámit příslušné zdravotní pojišťovně skutečnosti
podle předchozího odstavce neprodleně, pokud:
	zjistí, že jeho zaměstnavatel tuto
povinnost nesplnil,

	svému zaměstnavateli nesdělil, že
sám změnil zdravotní pojišťovnu,
	po skončení pracovního poměru pobírá dávky nemocenského pojištění (do
8 dnů),
	nastane skutečnost rozhodná pro
vznik nebo zánik povinnosti státu platit za něj pojistné podle § 7 (tzv. státní
pojištěnci).
Požádá-li zaměstnanec žádost o starobní důchod se zpětnou platností, což
může být i o několik let zpětně, je zjevné, že oznamovací povinnost splnit včas
nemohl. V tom případě, když poté splní
tuto povinnost co nejdříve, nehrozí mu
od zdravotní pojišťovny žádná sankce. Pojišťovna v takovém případě získá
pojistné za státního pojištěnce pouze tři
měsíce zpětně.

Bydlení | JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků (S0N) ČR

Ověřovatel zápisu členské schůze
Působíme vedle sebe – SBD a společenství vlastníků, ale s odloženým vznikem. Na schůzích se nikdy
nevolil ověřovatel zápisu, zaměstnankyně SBD nám říkala, že to není zapotřebí. Jenže ne vždy bylo
v zápise vše uvedeno. Můžeme si zvolit ověřovatele zápisu?
A. Z., Olomouc
Ano, můžete si zvolit
ověřovatele zápisu,
nejlépe dva, je to vaše
schůze, i když svolaná
bytovým družstvem jako většinovým
vlastníkem. Na společenství vlastníků
bez právní subjektivity se přiměřeně
použijí ustanovení občanského zákoníku o bytovém spoluvlastnictví. Aby
na schůzích nedocházelo k takovýmto
nedorozuměním, měli byste mít jednací řád, volební řád, předpis, jak se dělá
zápis ze schůze, a další předpisy, které

průběh schůze upravují. Na druhé straně je třeba upozornit na to, že jak si tyto
záležitosti uvnitř uspořádáte, je jen vaše
věc, zákon nic takového neřeší. Na druhé straně je třeba vědět, že ověřovatel
zápisu ověřuje věcnou správnost zápisu,
nemůže žádným jiným způsobem zápis
ze schůze změnit. Například, když by
jeden z ověřovatelů nebo oba odmítli
zápis podepsat, jste i tak povinni zápis
zveřejnit. Závažné nesrovnalosti zápisu,
které by se výrazně dotkly práv a povinností vlastníka, by pak mělo společen-

ství řešit. Nedojde-li k nápravě, může se
v krajním případě dotčený vlastník obrátit se žalobou na soud. Takovéto žaloby
se však v praxi nepodávají.
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Evropská společnost a účast zástupců zaměstnanců
Obchodní společnosti v současné době
výrazně směřují k po
krytí světových trhů
a k vytvoření globálních obchodních
struktur. Důsledkem
je především nárůst
tzv. přeshraničních fúzí a s tím spojená zvýšená koncentrace na mnohých
trzích, případně v některých odvětvích.
I kvůli tomu nabyl už 14. prosince 2004
účinnosti zákon č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, a zákon č. 628/2004 Sb.,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evropské společnosti. Navazují na nařízení Rady (ES)
č. 2157/2001, o statutu evropské společnosti. Podle článku 2 odstavce 1 tohoto
nařízení se předpokládá, že evropská
společnost bude vznikat mimo jiné
nadnárodní fúzí dvou či více národních
akciových společností, z nichž alespoň
dvě se řídí právním řádem různých členských států.
Ještě nedávno jsme si v odborech
mysleli, že se nás tato složitá právní
úprava nebude dotýkat a přeshraniční
spolupráce a působení odborů v podnikové mezinárodní sféře se bude dít
zejména prostřednictvím evropských
podnikových rad. Na RP OS KOVO v Plzni jsme byli postaveni před otázku, jak
má základní organizace OS KOVO postupovat po svém oslovení nově vznikající
evropskou společností.
V listopadu loňského roku obdržel
výbor 1. ZO OS KOVO Chotěšov (neuvádíme název zaměstnavatele ani mateřské společnosti na základě jejich žádosti)
informaci o záměru odštěpení obchodních podílů mateřské společnosti v SRN
a jejich sloučení do jedné evropské společnosti. Už to naznačovalo, že se nebu-

de jednat o nic jednoduchého. Toto
podpořil i sedmistránkový text dopisu,
ve kterém nově vznikající evropská společnost popisovala právní pochody přeměny obchodních společností a jejich
vazby mezi nimi. Hlavním motivem
těchto základních informací byla realizace práva zapojení zaměstnanců evropské společnosti, a to podle německého
práva, které zakotvuje a naplňuje nařízení Rady (ES) č. 2157/2001, o statutu
evropské společnosti. Podle zákonem
stanovených podmínek byla zahájena
příprava k zapojení zaměstnanců do příslušné evropské společnosti. Podmínkou zápisu evropské akciové společnosti do obchodního rejstříku a potažmo
i podmínkou účinnosti jejího založení
je zpravidla ukončení jednání o zapojení zaměstnanců. I proto bylo zájmem
zaměstnavatele a nově vznikající evropské společnosti v SRN zahájit vyjednávání na toto téma dle příslušného zákona. Výboru základní organizace bylo
zaměstnavatelem navrženo zastoupení
advokátní kanceláří na náklady zaměstnavatele a výborem bylo odsouhlaseno
zastupování AK Randl a Partners. Vlastní
zastupování odborové organizace převzala paní JUDr. Nataša Randlová a jako
poradci zde vystupovali specialisté RP
Plzeň.
Byli zvoleni členové vyjednávacího
výboru z řad členů OS KOVO a jejich
počet byl stanoven podmínkami zákona v návaznosti na počet zaměstnanců.
Jelikož na české straně je více zaměstnanců, dostal se počet zástupců za
ČR na devět a pro SRN na dva zástupce. Za zástupce zaměstnanců v SRN se
jimi stali předseda a místopředseda
podnikové rady mateřské společnosti. Na ustavení vyjednávacího výboru
a sjednocení společných požadavků

je stanovena zákonná lhůta 10 týdnů.
Již v této době se zástupci zaměstnanců dohodli na obsahu požadavků, se
kterými půjdou do vyjednávání. Mimo
základních požadavků z oblasti informování a projednání byl návrh na zastoupení zástupců zaměstnanců v dozorčí
radě mateřské společnosti, která vznikne jako nepovinný orgán společnosti.
Tyto společné návrhy byly předneseny
a 6. 2. 2017 bylo zahájeno vyjednávání
s představenstvem evropské společnosti. Výsledkem bylo uzavření dohody
o účasti zaměstnanců v evropské společnosti a změna společenské smlouvy
mateřské společnosti, která v sobě nese
vznik dozorčí rady a zastoupení zástupců zaměstnanců firem z ČR a SRN. Tímto
došlo k naplnění podmínek zákona pro
zápis evropské společnosti a fúzi dalších obchodních společností. Nyní jsme
ve fázi seznamování a přípravy realizace právních dokumentů s tím, že výbor
základní organizace by měl využít všechny možnosti plynoucí z těchto jednání
ke zlepšení pracovních a mzdových podmínek zaměstnanců. Jen čas ukáže, jak
byla příležitost využita, a to zejména při
vyjednávání kolektivní smlouvy, která
v této společnosti v ČR nebyla uzavřena
nejméně 15 let.

JUDr. Vladimír Štich,
právník RP OS KOVO Plzeň

Servis Kováka: Nabídněte své volné rekreační kapacity
Počasí na to sice ještě příliš nevypadá, ale i tak se každým
dnem blíží jarní prázdniny a léto. Redakce Kováka se proto
rozhodla obnovit servis,
který jsme už nabízeli
v minulých letech všem
ZO OS KOVO, které vlastní nebo pronajímají ubytovací kapacity vhodné
pro rekreaci (rekreační
střediska, dětské tábory
atd.). Pomůžeme Vám,
i pokud plánujete s jinými subjekty výhodné rekreační akce (zájezdy do
zahraničí, putovní či pří-

městské tábory pro děti atd.) a potřebujete je zcela obsadit.
Prostřednictvím Kováka je opět můžete nabídnout i ostatním.
A tuto propagaci budete u nás opět mít zcela zdarma.
Co pro to musíte udělat? Jenom jediné. Poslat Vaši nabídku
do naší redakce. Můžete ji dodat „na klíč“. V takovém případě vycházejte z toho, že tato propagace by neměla být větší,
než je polovina stránky v Kováku. Lze samozřejmě také poslat
pouze podklady (texty a fotografie), které za Vás zpracují naše
grafičky. Nezapomeňte v takovém případě hlavně na to, že
snímky rekreačního zařízení propagaci často pomohou více
než slova. V žádném případě neopomeňte ale uvést, kolik
pobyt stojí a kontakty, kde je možné si ho rezervovat.
Nabídky posílejte na e-mail: novakova.miloslava@cmkos.cz.
Kovák je tu proto, aby Vám pomáhal. 
Vaše redakce
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Po stopách českého technického umu

Technické muzeum v Brně
I když po roce 1990 zaniklo v Brně mnoho strojírenských podniků, dokonce i dlouholetých a tradičních, přesto si největší
moravské město dodnes zachovalo pověst strojírenské metropole. Na této proslulosti se podílejí takové věhlasné
firmy, jako je Zetor, Zbrojovka Brno, Královopolská, První brněnská strojírna. K přívlastku „strojírenská metropole“
vydatně přispívá i každoroční pořádání mezinárodního strojírenského veletrhu.

Budova Technického muzea
v Brně – Králově Poli

Snahy o založení technického muzea
v Brně se projevovaly již v průběhu
19. století. Toto úsilí bylo korunováno úspěchem v roce 1873, kdy tu bylo
založeno Moravské průmyslové muzeum. Prudce se rozvíjející jihomoravský
průmysl rovněž naléhavě potřeboval
novou vědeckotechnickou inteligenci,
což vedlo k zakládání odborných středních i vysokých škol. Díky tomu brněnský odbor Spolku čs. inženýrů založil
přípravný výbor pro zřízení technického
muzea na Moravě.
Významným mezníkem technického
muzejnictví v Brně se stal 1. leden 1961,
kdy se brněnská pobočka NTM v Praze
osamostatnila jako Technické muzeum
v Brně. Prezenční činnost muzea zahrnovala jak expozice, tak výstavy. Zásadní
změnu v existenci TMB způsobily zákony
o restitucích. Muzeum tak přišlo o svůj
hlavní objekt, bývalý klášter sv. Voršily,
byť s možností pronájmu až do roku
2001. Ta však vzala za své už v letech
1995–1996, kdy statické poruchy kláštera přispěly k rozhodnutí budovu opustit.
Muzeum přežilo jen díky snaze zaměst-

nanců, kteří se s jeho zánikem nechtěli
smířit. Toto úsilí nakonec přineslo své
plody a přestavbou nově získané budovy v Králově Poli se ve třech etapách
podařilo vybudovat současné muzeum
v rozloze 5 500 m2. Vítá své návštěvníky
v 16 expozicích, které nabízejí pohled do
historie komunikační techniky, dopravních prostředků, mechanické hudby,
železářství, kovolitectví, vodních i parních motorů a také starých řemesel. Dále
jsou tu přístupné expozice Od tamtamu
k internetu, Ulička řemesel i Závodní
motorky. Dětem je přitom určena velmi
oblíbená technická herna.
I když je TMB situováno až na druhém
konci města, je pro malé i velké návštěvníky snadno dostupné. Před hlavním vlakovým nádražím se nastoupí do „šaliny“
č. 12 a vystoupí se z ní přímo před budovou muzea. Otevřeno je denně kromě
úterý od 9 do 17 hod. Pod správu TMB
dále patří Vodní mlýn ve Slupi, Větrný
mlýn v Kuželově, Stará huť u Adamova,
Kovárna v Těšanech, Areál čs. opevnění
v Šatově a Šlakhamr v Hamrech.
Stránku připravil (rur), foto autor a TMB

Hodinový strojek – nikoli
do náramkových hodinek

Expozice závodních motocyklů a historických automobilů
se v době závodů veteránů či historických jízd zcela
vyprázdní a vozidla najedou na startovní čáru

Děrnoštítková technika

Další premiéra v Praze
Pražské Národní technické muzeum nyní obohatilo své sbírky o model
úspěšného českého pavilonu ze světové výstavy EXPO 2015 v italském
Milánu. Kovák byl díky své spolupráci s NTM u toho. Modely pavilonů
ze světových výstav obohacují tradičně sbírky muzea a nejvýznamnější
z nich jsou vystaveny v expozici Architektura, stavitelství a design. Ocenění (první v historii samostatné ČR) českého pavilonu z EXPO 2015
bronzovou medailí za architekturu a zejména použitou technologii
výstavby dokazuje světu, že Česká republika v tomto směru patří k průkopníkům. Pavilon navrhli brněnští architekti Ondřej Chybík a Michal
Krištof ve spolupráci se společností KOMA Modular z Vizovic. 
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Drogy?
Životu nebezpečné!!!
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Správné znění tajenky z čísla 2: Letošní rok je rokem Sedmého sjezdu OS KOVO. Správně luštil a potřebné štěstí při losování měl Zdeněk Šlosárek z Ostravy. Blahopřejeme! Dostane výhru od vydavatelství Enigma, které připravuje naši křížovku. Je také
vydavatelem časopisu Křížovky pro každého (další čísla vycházejí 14. a 28. března). Na tajenku z tohoto čísla čekáme do 15. března
2017 na doručovací adrese redakce nebo na e-mailu: novakova.miloslava@cmkos.cz.

