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OS KOVO a APPS
Spoleènì proti èernému
trhu práce

Podnikové muzeum a. s. ÈZ Strakonice

Pavel Hucek u 5 OS CNC

NOZ
Jaký je výklad pojmu
právní jednání
Bilanèní analýza
K èemu slouží a jak se provádí

Volby do EP
Pùjde také o práva
zamìstnancù

Kovák navštívil strojírenskou legendu

Strakonická ÈEZETA se umìla
pøizpùsobit novým podmínkám
Pro mnohé Severoèechy èi Moraváky by byly Strakonice „koncem svìta“
nebýt známé Tylovy hry Strakonický
dudák z roku 1847, unikátní výroby
fezù, obroèních Mezinárodních dudáckých festivalù (letos 21.–24. 8.),

ale zejména nebýt sídlem proslavené výrobny motocyklù Èezeta, která se v pováleèných 40. a 50. letech
stala Mekkou všech mladých mužù
toužících stát se vlastníky cenovì dostupného „pøibližovadla“ o kubatuøe

125 ccm, po pøedešlém váleèném absolutním pùstu. Díky této výrobní
orientaci se ocitlo dnešní 18 tisícové
mìsto na soutoku Otavy a Volyòky
na vrcholu popularity.
pokraèování na str. 3

Práce v kraji hodnì, “uvolnìných“ málo
Rozhovor s novou èlenkou Pøedsednictva OS KOVO A. Hrušovskou

Alexandra Hrušovská

Jedním z nových
èlenù Pøedsednictva OS KOVO a jedinou ženou zde
se nedávno stala
Alexandra Hrušovská, jejíž mateøskou
organizací
je firma Monroe

CZECHIA s.r.o. z Hodkovic nad Mohelkou.
„Pracovala jsem jako zmocnìnec volebního obvodu libereckého kraje a pøedsedou krajského sdružení byl kolega Petr
Mendl. Petr odešel do dùchodu a práci
v pøedsednictvu jsem po nìm pøevzala já,“
popsala nám ve zkratce svou cestu do
pøedsednictva OS KOVO.

Jste ve výboru mezi samými muži.
Vidíte zde nìjakou možnost prosazovat více napøíklad problematiku pracujících žen?
V tuto chvíli jsem byla osobnì pøítomna
na jednání teprve druhého pøedsednictva
OS KOVO. Takže se vlastnì seznamuji
s prací tohoto orgánu. Ještì pøesnì nevím,
pokraèování na str. 2

K VÌCI

Smutný rekord
Poèet registrovaných lidí bez práce dosáhl letos v lednu témìø 630 000 osob.
Pøedstavuje to meziroèní nárùst o 43 000
lidí. Jedná se tak o nejhorší výsledek
od vzniku samostatné Èeské republiky.
Je to zpùsobeno jednak dopady hospodáøských problémù, s nimiž se snaží vypoøádat celá Evropa, ale sklízíme také hoøké

ovoce politiky bývalých pravicových vlád. Bylo to jejich
šetøení za každou cenu,
které zpùsobilo, že na rozdíl
od vìtšiny okolních státù se
situace u nás nejen nezlepšuje, ale hospodáøská stagnace dále pokraèuje a má
svoje zlé dopady. Jedním
z nich je rekordní nezamìst-

nanost. Stojí nás nejen velké
peníze, ale pøispívá i k blbé
náladì v celé spoleènosti.
Cena, kterou za neschopnost bývalých vlád øešit skuteèné problémy platíme, je
tak mnohem vyšší, než kolik
Kalousek a company údajnì
ušetøili.
(fav)
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zda se budu více zamìøovat na práci
žen v odborech v našem kraji, nebo celkovì v OS KOVO. Protože se zde jedná
v pomìrnì malém poètu lidí, jeví se mi
zatím práce tohoto orgánu pomìrnì racionální a hodnì k vìci. Líbí se mi, že se
hodnì diskutuje a vše se probere øádnì,
ze všech stran a øeší se problémy jednotlivých krajských sdružení.
Které problémy tedy nyní vidíte
jako dùležité z hlediska Vašeho kraje
a ráda byste je „dotáhla do konce“?
V libereckém kraji máme 27 základních
organizací, ale na práci v odborech jsme

vlastnì uvolnìni pouze ètyøi, kteøí se dìlíme o veškerou práci ve svazových orgánech – v radì, v revizní komisi, v pøedsednictvu… Je nás prostì málo. Také vìtšina
základních organizací je závislá na pomoci regionálního pracovištì, hlavnì proto,
že jejich pøedsedové jsou neuvolnìní.
Takže práce je hodnì, zejména pokud se
týká vyjednávání kolektivních smluv, øešení pracovnì-právních sporù… To bych
vidìla jako jeden z hlavních problémù
regionu: hodnì základních organizací,
málo uvolnìných lidí.
A zvládáte to i v omezeném
poètu…?

Práci máme dobøe rozdìlenu, takže zatím zvládáme. Teï to bude ještì o nìco
nároènìjší, protože mi pøistupují povinnosti, vyplývající z práce v pøedsednictvu
a v Radì OS KOVO – jde o pomìrnì dost
dnù v roce, kdy musím být na jednání
tìchto orgánù a nemohu øešit záležitosti
pøímo ve firmì.
Jak si stojí Vaše mateøská
firma ve vztahu k odborové
organizaci?
Se zamìstnavatelem se nám naštìstí podaøilo navázat naprosto korektní
vztahy…
Dìkujeme za odpovìdi (ev)

IG WATTEEUW: kolektivní vyjednávání
byla velmi tvrdá, ale nakonec úspìšná
Do redakce Kováka pøišlo od jednoho z pracovníkù spoleènosti IG WATTEEUW v Brnì
podìkování místní odborové organizaci za úspìšné završení vyjednávání kolektivních smluv,
které bylo letos mimoøádnì obtížné.
„Lišila se letošní vyjednávání
od pøedchozích let
a v èem?“ zeptali
jsme se.
Zlatomír Vyhòák
„Lišila a to velmi,“
objasnil nám pøedseda ZO Zlatomír
Vyhòák. “Každá jednání jsou tìžká,
v pøedchozích letech jsme ale vždy dospìli k spoleènému kompromisu a obì
strany z jednání odcházely spokojené
s dojednaným výsledkem. V letošním
roce bylo cílem spoleènosti prosadit flexibilní box, kdy spoleènost tvrdila, že flexi box nemá vliv na uzavøení KS. Opak
byl pravdou. Vedení spoleènosti po odmítnutí flexi boxu v referendu následnì
v KS zrušilo 13. plat, odpolední pøíplatky,

sobotní pøesèasový pøíplatek, zrušen 1 mìsíc z nadstandardního odstupného, zrušena garance zamìstnanosti pro dìlnické profese. Spoleènost uvedla, že
v pøípadì akceptace flexi boxu vìtšinu
bonusù navrátí zpìt. Tímto protinávrhem
spoleènost postavila zamìstnance proti
sobì. Jedna èást byla ochotna vše akceptovat a druhá, jíž se týkal flexi box, byla
proti. Rozhodování výboru nebylo vùbec
jednoduché, i výbor hlasoval 3 proti flexi
boxu a 2 pro pøijetí návrhu spoleènosti…“
Jste spokojeni s dosaženými
výsledky?
Jsme rádi, že všichni zamìstnanci dostali zpìt bonusy, jež nebyly zrušeny
ani v nejtìžších ekonomických èasech.

Støípky z Rady a Valné hromady
Hutnické odvìtvové sekce OS KOVO
Rada a Valná hromada Hutnické odvìtvové sekce
OS KOVO se konaly ve dnech 6. až 7. 2. 2014 v Praze.
Rada: Provedla mj. kontrolu úkolù z minulého zasedání Rady
HOS. Trvá úkol zaslat uzavøenou PKS pro následující období na
ÚOP OS KOVO s následným zveøejnìním na intranetu OS KOVO
v odkazu hutnická sekce.
Valná hromada mj.: Vzala na vìdomí vystoupení zástupcù OSHŽ
Ing. Jaroslava Duška a Ing. Jakuba Víta – zhodnocení stavu
a perspektivy èeského hutnictví, výhled èinnosti OSHŽ ve vztahu
k vládì ÈR a orgánùm EU a pohled na konkrétní možnosti
spolupráce s OS KOVO, která by mìla vyústit v uzavøení smlouvy
nebo dohody v oblastech spoleèného zájmu pro rok 2015.
Uložila: ZO OS KOVO – èlenùm HOS pøedávat na ÚOP OS
KOVO do 1 mìsíce po uzavøení PKS v elektronické podobì
s jejich následným zveøejnìním na intranetu OS KOVO v odkazu
hutnická sekce. Radì HOS na jejím jednání ve dnech
15.–16. 5. 2014 pøipravit návrh KSVS pro rok 2015.
Podìkovala: Václavu Kubenkovi a Jaroslavu Sikorovi za jejich
dlouholetou èinnost v Radì HOS.

To svìdèí o sprostém vydírání ze strany
vedení k uspokojení jejich požadavkù.
Jak jste spokojeni s podporou,
poskytovanou od svazu (popø. RP)?
Vyjadøujeme tímto velké podìkování
panu Mgr. Grimovi za významnou pomoc
pøi jednáních za naši odborovou organizaci, kdy jeho profesionalita a vynikající
znalost vedly pøi jednáních k významnému posunu ve prospìch zamìstnancù.
Bez jeho aktivní úèasti by naše KS nebyla uzavøena. (Pøedseda ZO OS KOVO
IG WATTEEUW dìkuje tímto také celému výboru za významnou pomoc pøi
jednáních.)
Dìkujeme za odpovìdi
(ev)

Inflace v lednu 2014
Inflace vyjádøená indexem spotøebitelských cen domácností celkem dosáhla v lednu
2014 proti stejnému období minulého roku hodnotu 100,2 %. Míra inflace
vyjádøená pøírùstkem prùmìrného indexu spotøebitelských cen za posledních
12 mìsícù proti prùmìru pøedchozích 12 mìsícù byla v lednu 1,3 %. Bleskový
odhad meziroèního rùstu HICP (harmonizovaný index spotøebitelských cen) pro
eurozónu za leden 2014 je 0,7 %, jak uvedl Eurostat.
(ap)

Právní novinky
Z právních novinek, pøijatých v lednu 2014, jsme vybrali:10/2014 Sb.
Naøízení vlády, kterým se mìní naøízení vlády è. 515/2004 Sb., o hmotné podpoøe
na vytváøení nových pracovních míst a hmotné podpoøe rekvalifikace nebo školení zamìstnancù v rámci investièních pobídek, ve znìní pozdìjších pøedpisù.
V dùsledku tohoto naøízení vlády se výše hmotné podpory zamìstnavateli na vytváøení nových pracovních míst v rámci investièních pobídek zvyšuje ze souèasných
50 000 Kè na 200 000 Kè na jedno nové pracovní místo zøízené v územní oblasti
s mírou nezamìstnanosti nejménì o 50 % vyšší, než je prùmìrná míra nezamìstnanosti
v Èeské republice.13/2014 Sb.
Celý výèet právních novinek za leden 2014 najdete na:
http://www.oskovo.cz/2014/pravni_novinky0214.pdf
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95 let strojírenské výroby
Sotva skonèila 1. svìtová válka, zaèaly
se ve Strakonicích v záøí 1919 stavìt první
objekty budoucí Èeské zbrojovky, vyrábìjící od vzduchovek, pistolí až po velice oblíbené palubní kulomety a od roku
1932 tu byla zahájena sériová výroba
motorových kol a o tøi roky pozdìji prvních strakonických motocyklù. Tím zaèala slavná epocha motocyklové produkce
pod znaèkou ÈZ, která je návštìvníkovi podniku dostupná v podnikovém muzeu, pár metrù od
sídla ZV OS KOVO,
kde je nyní k zastižení uvolnìný
pøedseda Zbynìk
Blatský, døíve vedoucí hutního
skladu a øezárny
materiálù pro celý
podnik.
„Po skonèení 2. svìtové války, kdy
strakonická zbrojovka vyrábìla na plnou
kapacitu ve prospìch bojujícího Nìmecka, se zakrátko stala nejvìtším výrobcem jednostopých vozidel v celém
Èeskoslovensku a ruku v ruce doprovázely vzrùstající
výrobu i úspìchy na domácích i zahranièních motocykloJubilejní plaketa k 95. výroèí
vých soutìžích,“
založení firmy
uvedl mì „do obrazu“ odborový pøedák. Velká poptávka po motocyklech si zakrátko vyžádala
vybudování vlastní slévárny
šedé litiny a tlakových odlitkù z hliníku.
Tak, jako se postupnì
nasytila
poptávka po motocyklech i skútrech a pøesunula se na osob
ní automobily,
došlo v 80. letech
k výraznému útlumu odbytu motocyklù, a tak se výrobní program strakonické Èezety pøesunul na výrobu mimo øetìzù, nástrojù, forem, odlitkù
a obrábìcích strojù na výrobu autokomponentù – pøevodových skøíní a turbodmychadel, zejména pro mladoboleslavskou Škodovku.
Šťastná privatizace
„Ne každý prùmyslový podnik, který byl
poèátkem 90. let zprivatizován, vzpomíná na tento majetkoprávní krok s pocitem uspokojení,“ bilancuje uplynulé

necelé ètvrtstoletí existence firmy s pocitem uspokojení,“ konstatuje pøedseda
ZO Blatský. „Naše firma byla zprivatizována kuponovou metodou v roce 1993
nejen investièními fondy, ale též zamìstnanci firmy, což s odstupem let hodnotíme jako šťastný a prospìšný krok.
Tito akcionáøi totiž firmu dokonale znají
a dobøe se s nimi vyjednává.“
Akciová spoleènost ÈZ je nyní organizaènì rozèlenìna na divize (døíve závody) a dále na tøi spoleènosti s ruèením omezeným. ÈZ STROJÍRNA, s.r.o.,

bìjí se v ní turbodmychadla pro nákladní
automobily, traktory a jiné zemìdìlské
stroje. Podle pøedsedy ZO “je to divize,
které se daøí velmi dobøe a pøevážnì nás
živí.“

Výrobní situace i sociální politika
stabilizované
„Tøebaže nás hospodáøská krize let
2008–2009 postihla stejnì citelnì jako
každé jiné dodavatele automobilového prùmyslu, nebyl to díky struktuøe výroby naší spoleènosti postih kritický,“
poznamenal odborový
pøedák. „Došlo siPøedseda
ce k èásteènému
ZO OS KOVO
Zbynìk Blatský
omezení výroby,
ke zkrácení pracovní doby a propouštìní pracovníkù, kteøí to mìli
jen pár let do dùSocha strakonického
dudáka na Velkém
chodu.“
Pouze nebynámìstí
la obnovena výroba
(135 pracovníkù),
vysokozdvižných vozíkù
se zabývá výropøevzatých z firmy DESTA
bou jednoúèeDìèín, ale jinak byl plnì oblových strojù
noven provoz ve všech
a brusek.
dílnách, i když ne
Petr Pavelka pøi obrábìní
s pøedešlým staskøínì turbodmychadla
vem zamìstnancù. Nìkterá pracovištì však již
dokonce mírnì
nabírají. Skupina
Václav Chum pøi obrábìní
komponentù pro automobilový
ÈZ patøí v souprùmysl v divizi Auto
èasnosti svým obratem mezi nejvìtJe to vý- ší strojírenské firmy v ÈR a je pøedním
roba vysoce exportérem, zejména do SRN, Francie,
specializovaná. Velké Británie, Èíny, Ruska a Slovenska).
ÈZ ØETÌZY, s.r.o.,
Sociální politika na
solidní úrovni
Díky solidním
vztahùm mezi
akcionáøi firmy
a odborovou organizací se stihne v Èezetì vyBohumil Hrneèek – zámeèník Milan Tesaø – CNC frézaø
jednat kolektivní
– nástrojaø pøi montáži forem na tøíosém CNC stroji
smlouvu vždy do
konce pøedešlého ro(204 zamìstnancù), vyrábí nejrùznìjší øe- ku a to na solidní úrovni. Odborovým
tìzy pro automobilový a motocyklový trh vyjednávaèùm se podaøilo dohodnout
a ÈZ GASTRO, s.r.o., (45 zamìstnancù), tøíprocentní mzdový nárùst, z toho dvou
vyrábí teplou i studenou stravu nejen pro procent do tarifù. Prùmìrná dìlnická
potøebu podniku, ale i okolních odbìratelù mzda nyní èiní 18 913 korun, z toho cea dokonce i pro jiné kraje. Akciovka ÈZ lopodniková 21 930 Kè. Nejvíce se ale
se dále èlení na DIVIZI METALURGIE – ná- zkvalitnil sociální fond. Zamìstnavatel se
strojárny a slévárny hliníku, DIVIZI AUTO zavázal pøispívat letos na sociální, zdra– døíve stìžejní výroba pøevodovek pro votní, kulturní a sportovní aktivity èástkou
Škodu Mladá Boleslav, nyní obrábìní 1,2 miliónu korun a podnik letos poprodlitkù ze slévárny a slévárna šedé litiny. vé pøispívá odboráøùm na jejich èinnost
Ta nyní spolupracuje s další divizí TURBO, èástkou 300 tisíc korun. Odbory tak mohlavní a nosný program podniku, a vyrá- hou organizovat prázdninovou rodinnou
pokraèování na str. 4
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dovolenou v Chorvatsku, poøádat bìhem
roku vlastivìdné autobusové zájezdy,
dìtské tábory i lyžaøské a rehabilitaèní
pobyty, dále poskytovat obìdy èi veèeøe
za 31 Kè a poèetná organizace dùchodcù

stav je již stabilizovaný,“ konstatuje s urèitým pocitem uspokojení pøedseda ZO.
„V èele ZO stojí 17 èlenný závodní výbor
a každý závod má svùj dílenský výbor se
sedmièlenným výborem v èele.“

v roce 1919, 85 let od zahájení výroby
øetìzù, 70 let od zahájení výroby motocyklù, 60 let od zahájení slévárenské výroby
a 45 let od vzniku strojíren. „Jsem rád,
že tato výroèí budeme moci zapíjet kva-

Petr Straka – vedoucí výrobního odboru
u elektroerozivního obrábìní

Pavel Herda pøi montáži turbodmychadel v divizi Turbo

– odboráøù mùže pro své èleny poøádat
nejrùznìjší zájmové akce.
„Ze 1390 zamìstnancù, z toho stovky
agenturních, máme 550 odboráøù a jejich

Když mì odborový pøedák vyprovázel
po skonèení našeho rozhovoru k vrátnici, pøipomenul mi, že letošek bude
plný výroèí – 95 let od vzniku firmy

litním vínem a ne patoky s hoøkou pøíchutí existenèní nejistoty,“ øekl mi na rozlouèenou.
Text a foto -rur-.

Spoleènì proti èernému trhu práce
Trh práce v ÈR už brzy zažije významnou událost. Chystá se totiž podpis rámcové smlouvy mezi OS KOVO
a Asociací poskytovatelù personálních služeb (APPS), která bude mít dopady v oblasti agenturního zamìstnávání.
Dùvod, proè jsme o rozhovor na toto téma požádali prezidentku APPS paní Jaroslavu Rezkovou.
covnìprávních pøedpisù a srovnatelných
podmínek pøidìlených zamìstnancù.

V èem vidíte hlavní význam rámcové smlouvy, jejímž cílem je zamezit
zneužívání agenturní práce?
Podpis rámcové smlouvy o spolupráci s odbory pøedstavuje významný krok
pro segment agenturního zamìstnávání.
Pøedcházela øada konstruktivních jednání
zástupcù APPS (Asociace poskytovatelù
personálních služeb) a odborù. Asociace
sdružující poskytovatele služeb agenturního zamìstnávání a recruitmentu dlouhodobì na trhu bojuje za èistotu a transparentnost agenturního zamìstnávání.
Z Evropy èerpáme zkušenosti, jak má
správnì fungovat flexibilní trh práce, jehož
významnou souèástí jsou právì agentury
práce. Bohužel v Èeské republice ještì stále existuje obrovský èerný trh s doèasným
zamìstnáváním, kde jsou poškozováni zejména zamìstnanci. Zde Asociace agentur
oèekává do smlouvy o spolupráci s odbory
velký posun v potírání èerného trhu díky
sdílení informací a úzké spolupráci.

Jak hodnotíte pøístup
OS KOVO ke spolupráci na toto
ožehavé téma?
Já si vlastnì nemyslím, že jde o ožehavé téma. Pokud se agenturní zamìstnávání dìlá èistì, zamìstnanci dostávají od
agentury vèas výplatu, je za nì odvádìno
sociální a zdravotní pojištìní a jsou odmìòováni v souladu s principy srovnatelných
podmínek s kmenovými zamìstnanci, je
to normální zpùsob zamìstnání. Jak jsem
již zmínila, k podpisu takovéto dohody
vedla dlouhá cesta. Nejprve jsme zástupce odborù museli pøesvìdèit, že jsme zamìstnavatel, který nekrátí své zamìstnance na jejich právech. Jsme velmi potìšeni
probíhajícím konstruktivním dialogem
s odbory. Stále více se spoleènì setkáváme pøímo na pracovištích našich klientù, tedy potøeba otevøeného dialogu
byla stále aktuálnìjší. Jsme jistì, obraznì
øeèeno, na jedné stranì høištì. Jde nám
o stejný cíl, o dodržování legislativy, pra-

Jak obecnì vnímáte dialog
s odbory?
Jako dùležitou souèást našeho podnikání. Evropská konfederace agentur
práce (EUROCIETT), jejímž èlenem APPS
je, velmi intenzivnì vede dialog s odbory
na evropské úrovni (IndustriAll). Je potøeba neustále vysvìtlovat a komunikovat.
Dlouhodobé výzkumy z jednotlivých evropských zemí potvrzují, že agentury práce dlouhodobì vytváøejí významný poèet
pracovních míst a že doèasné pøidìlení
je efektivním nástrojem pro získání trvalé práce v prùmìru pro každého druhého až tøetího agenturního zamìstnance.
Vìøíme, že naše spolupráce napomùže
zprùhlednit agenturní trh práce, zefektivní kontroly dodržování legislativy a pøinese prospìch všem, tedy zamìstnancùm,
agenturám I firmám.
Ptal se František Vonderka
Video s vyjáøením pøedsedy OS KOVO
Josefa Støeduly ke smlouvì naleznete
na Facebooku Kovák
https://www.facebook.com/pages/
Kov%C3%A1k/463556450380378
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Seriál k NOZ | JUDr. Jiøí Podhajský, úsek odborové politiky OS KOVO

Právní úkon nahradilo právní jednání
Jednou z významných zmìn terminologických a souèasnì i vìcných,
které pøinesl nový obèanský zákoník a novelizovaný zákoník práce od
1. 1. 2014, je nahrazení dosavadního
pojmu právní úkon novým pojmem
právní jednání.
Výslovnou definici pojmu právního jednání však nový obèanský zákoník neobsahuje. S jistou mírou zjednodušení a pro
potøebu zamìstnancù a základních organizací je dostaèující vyjádøení, že mezi
právním úkonem a právním jednáním
z hlediska jejich obsahu není rozdíl.

všichni zamìstnavatelé i zamìstnanci jednali takovým zpùsobem i v pracovnìprávních vztazích.
Ustanovení § 7 nového obèanského zákoníku obsahuje pravidlo, podle nìjž se
má za to, že ten, kdo urèitým zpùsobem
právnì jednal, jednal poctivì a v dobré
víøe. Jinými slovy, pokud zákon nestanoví
jinak, neprokazuje se jednání v dobré víøe,
ale jedna strana prokazuje, že protistrana
v dobré víøe nejednala. Ve vztahu k pøedchozímu ustanovení § 6 se toto ustanovení jeví jako nepøíliš racionální, protože
v praxi se setkáváme, bohužel, s úplnì

Základní právní úpravu právního
jednání obsahuje nový obèanský zákoník ve svých obecných ustanoveních. Podle ustanovení § 4 odst. 1 je od
každé svéprávné osoby v právním styku
dùvodnì oèekáváno, že má rozum prùmìrného èlovìka i schopnost užívat jej
s bìžnou péèí a opatrností. Toto terminologicky pro nás velmi nezvyklé ustanovení
neznamená nic jiného, než to, že pøi každém jednání, které mùže pro nás mít dùsledky, tedy i v pracovnìprávních vztazích,
musíme být obezøetní a opatrní a napø.
uzavírat smlouvy bychom nemìli bez znalosti všech dùsledkù takových smluv.
Dále je potøeba uvést, že podle § 6 nového obèanského zákoníku je povinností
každého jednat v právním styku poctivì.
Nikdo nesmí tìžit ze svého nepoctivého
nebo protiprávního èinu, ani z protiprávního stavu, který vyvolal nebo nad kterým
má kontrolu. Smysl tohoto ustanovení
není, podle mého názoru, nutné vysvìtlovat a bylo by jen v poøádku, pokud by

jiným chováním u nejrùznìjších subjektù.
Další ustanovení upravující právní jednání
obsahuje nový obèanský zákoník.
Zákoník práce ve vztahu k právním
jednáním obsahuje navíc oproti novému obèanskému zákoníku ustanovení
§ 18, podle kterého, je-li možné právní jednání vyložit rùzným zpùsobem,
použije se výklad pro zamìstnance
nejpøíznivìjší. Toto výkladové pravidlo
pùsobí nespornì ve prospìch zamìstnancù a je na místì, že jej zákoník práce takto
stanovil.
Druhou, víceménì drobnou, odlišností úpravy zákoníku práce oproti ustanovením nového obèanského zákoníku
je speciální úprava § 19, podle které je
absolutnì neplatným právní jednání,
k nìmuž nebyl udìlen pøedepsaný souhlas pøíslušného orgánu, v pøípadech,
kdy to stanoví výslovnì zákon. Jedná
se tedy o zachování pravidla, které zde
existovalo již v pøedchozí právní úpravì
vèetnì toho, že není možné právní jedná-

ní prohlásit za
neplatné jen
z toho dùvodu, že k tomuto projednání nedošlo. Stejné ustanovení zákoníku práce zakotvuje zásadu, podle které
neplatnost právního jednání nemùže
být zamìstnanci na újmu, nezpùsobil-li
neplatnost výluènì sám.
Odlišnost úpravy zákoníku práce od
úpravy právních jednání nového obèanského zákoníku lze vidìt i u úpravy neplatnosti právního jednání z dùvodu nedodržení formy právního jednání (napø. písemné). Není-li právní jednání uèinìno ve formì ujednané stranami
nebo stanovené zákonem, je neplatné,
ledaže strany vadu dodateènì zhojí. Nový
obèanský zákoník tedy umožòuje následné zhojení této vady právního úkonu, a to
se všemi problémy s tím spojenými. Zákoník práce ve svém ustanovení § 20, podle
kterého, jestliže nebylo právní jednání
uèinìno ve formì, kterou vyžaduje tento
zákon, a bylo-li již zapoèato s plnìním,
není možné se neplatnosti tohoto jednání
dovolat u tìch jednání, jimiž vzniká nebo
se mìní základní pracovnìprávní vztah.
Toto ustanovení neznamená nic jiného,
než že, i když by byla pracovní smlouva,
dohoda o pracovní èinnosti nebo dohoda
o provedení práce uzavøena nebo zmìnìna v jiné než písemné formì, jak stanoví
zákoník práce, nelze již uplatòovat její neplatnost v pøípadech, kdy již zamìstnanec
a zamìstnavatel zaèali s jejím plnìním.
Tato výjimka má chránit zamìstnance
právì pro pøípady, kdy by s ním zamìstnavatel, v rozporu se zákonem, neuzavøel
pracovní smlouvu nebo dohodu o pracích
konaných mimo pracovní pomìr písemnì. Na druhou stranu si musíme uvìdomit, že stejné dùsledky bude mít i každá
zmìna pracovního pomìru, tedy uzavøení
zmìny pracovní smlouvy (dohody o pracích konaných mimo pracovní pomìr)
nebo její dodatek. Proto lze pouze doporuèit i v pøípadì zmìn pracovního pomìru, i když by nebyly uzavírány písemnì,
pøistupovat obezøetnì a s vìdomím všech
možných dùsledkù.
Nelze také nezmínit nový dùsledek
urèitých vad právního jednání, který v dosavadní právní úpravì nebyl
upraven. Snad každý, kdo si proèetl zákoník práce ve znìní po 1. 1. 2014, se
setkal s novým termínem, a to, že se k nìkterým jednáním nepøihlíží. Napø. podle
ustanovení § 4a odst. 4, vzdá-li se zamìstnanec práva, které mu tento zákon,
pokraèování na str. 6
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pokraèování ze str. 5

kolektivní smlouva nebo vnitøní pøedpis
poskytuje, nepøihlíží se k tomu, nebo podle ustanovení § 50 odst. 1 musí být výpovìï z pracovního pomìru písemná, jinak
se k ní nepøihlíží. V takovém pøípadì výpovìï z pracovního pomìru, která nebyla
uèinìna písemnì, ale napø. ústnì, nebude
neplatná tak, jako za stávající právní úpravy. K takové výpovìdi se totiž vùbec nebude pøihlížet, jako by nikdy nebyla uzavøena. Tato skuteènost zásadním zpùsobem
ovlivní zpùsob pøípadné soudní ochrany
pøed rozvázáním pracovního pomìru.
Pokud tedy zamìstnavatel zamìstnanci jen ústnì sdìlí, že mu dává výpovìï
z pracovního pomìru, nebude již možné,
aby zamìstnanec sdìlil zamìstnavateli,
že trvá na dalším zamìstnávání a poté
u soudu podal žalobu, aby soud urèil,
že výpovìï z pracovního pomìru je ne-

platná. Takový postup a typ žaloby je totiž dán pro pøípad neplatného rozvázání
pracovního pomìru. Ústnì provedená výpovìï z pracovního pomìru však již není
neplatná, nýbrž se k ní nebude pøihlížet,
a proto nebude právnì vùbec existovat.
Pøípadný návrh na urèení neplatnosti takové výpovìdi by tak soud musel odmítnout,
protože zde žádné právní jednání není.
V pøípadì, že zamìstnavatel po ústnì
podané výpovìdi z pracovního pomìru
zamìstnanci pøestane pøidìlovat práci,
bude muset zamìstnanec pøi uplatnìní
soudní ochrany svých práv postupovat jiným zpùsobem. Pravdìpodobnì nejvhodnìjší by bylo doporuèit zamìstnanci podat
tzv. žalobu na plnìní, podle které by soud
uložil zamìstnavateli povinnost nadále zamìstnanci pøidìlovat práci a zaplatit mu
náhradu mzdy za dobu, po kterou mu

v rozporu s uzavøenou pracovní smlouvou
práci nepøidìloval. Dùvodem takového
postupu je skuteènost, že mezi zamìstnavatelem a zamìstnancem byla uzavøena platná pracovní smlouva, zamìstnanci
tedy vznikl pracovní pomìr, ze strany zamìstnavatele nedošlo k žádnému právnímu jednání, které by mìlo za následek
jeho rozvázání, protože k ústnì podané
výpovìdi z pracovního pomìru se nepøihlíží, a zamìstnavatel je tak i nadále povinen
pøidìlovat zamìstnanci práci.
Z uvedených skuteèností je zøejmé,
že aplikace nových ustanovení o právních
jednáních a jejich neplatnosti nebo nicotnosti v pracovnìprávních vztazích nebude v žádném pøípadì jednoduchá. Je
nezbytné postupovat vždy se znalostí vìci
a pøípadných dùsledkù právních jednání
na zamìstnance i odborovou organizaci.

Kolektivní vyjednávání | Ing. Jiøí Tomáš, specialista ekonomického poradenství, úsek odborové politiky OS KOVO

Co je tøeba vìdìt o bilanèní analýze
V tomto pøíspìvku se zamìøím na to, co je bilanèní analýza a jaký má základní úèel pro finanèní
analýzu.
Cílem finanèní analýzy je,
aby pomocí co nejmenšího
poètu základních ekonomických ukazatelù dokázala objektivnì posoudit finanèní
zdraví firmy. Prostøednictvím tìchto fundamentálních ukazatelù lze rozpoznat,
zda je podnik nemocen èi v silné kondici.
Bilanèní analýza hodnotí ekonomickou situaci (hospodáøskou, majetkovou a finanèní) firmy. Tyto údaje lze
zjistit pouze z úèetních výkazù (Rozvaha,

Výsledovka). Úèetní závìrky jsou dané
firmy povinny zveøejòovat v Obchodním
vìstníku, který zaruèuje objektivnost
úèetních výkazù ovìøených auditorem.
Bilanèní analýzu zpracováváme vždy
zásadnì podle stejné metodiky zjišťování
údajù. Nemùžeme v jednom období
používat napø. hospodáøský výsledek
z finanèních operací, vèetnì danì z pøíjmù
za bìžnou èinnost a v dalším období

tentýž ukazatel bez danì z pøíjmu. Bilanèní
analýzu je tøeba zpracovávat v èasové
øadì, abychom dokázali zjistit vývojový
trend hospodaøení firmy (literatura doporuèuje tyto údaje sledovat alespoò
3 roky). Zároveò je nutné mít na pamìti,
že chceme-li odhadnout vývoj ukazatelù na dané období a následnì dopøedu,
potøebujeme mít k dispozici pøíslušné
údaje (sledovaného roku).
Jaký úèel má Bilanèní analýza?
Hlubší rozbor hospodáøské, majetkové
a finanèní situace firmy by nás pøedevším
mìl seznámit se stavem, v nìmž se firma
nachází, abychom mohli reagovat na danou pøíslušnou situaci a byli schopni vydedukovat, co zamìstnavatel bude v dalším
období zamýšlet. Právì odborové organizace potøebují, pøedevším pro pøípravu
kolektivní smlouvy na další rok, znát
skuteènou situaci firmy i jinak, než se dozvídají od managementu. Bilanèní analýza
by mìla sloužit jako „kontrolní mechanismus“, zda zamìstnavatel dané informace poskytuje o firmì vìrohodnì. Pomocí
bilanèní analýzy mùžeme tedy napø. zjistit
informace, jak hospodaøí firma, stav majetku ve firmì a finanèní toky ve firmì.
Dále mùžeme zjistit trend firmy v èase,
tj. zda se finanèní zdraví firmy zlepšuje,
stagnuje, èi zda dochází ke zhoršování
stavu, nebo zda dokonce firma smìøuje
k bankrotu.
Je mnoho autorù, kteøí sestavili jednoduché bilanèní analýzy, napø. R. Doucha,
Peter Kralicek, prof. E. I. Altman,
prof. Vysušil. Pro naši rychlou potøebu
nám staèí Bilanèní analýza od autora

Ing. Rudolfa Douchy. Vychází z podkladù
výkazù úèetní závìrky (Rozvaha, Výkaz
ziskù a ztrát). Jde o velmi rychlou, jednoduchou a pøehlednou metodu posuzující
finanèní situaci firmy.
Autor hodnotí základní koeficienty
a to: stabilitu, likviditu, aktivitu a rentabilitu firmy. Celý systém hodnocení firmy
stojí na základních pomìrových ukazatelích, které se používají i v jiných metodách FA. Každý daný sledovaný okruh
je v koneèné fázi posuzován ještì komplexním ukazatelem, který získáme pomocí váženého aritmetického prùmìru
z již vypoèítaných koeficientù. Koeficient
„Stabilita“ posuzuje vztah majetku
a zdrojù jeho financování. Likvidita
(Solventnost firmy) je schopnost firmy
smìnit svùj majetek na hotové peníze,
neboli zda má podnik k dispozici dostatek penìžních prostøedkù. Koeficient
Aktivita firmy mìøí využití jednotlivých
složek majetku. Nízká aktivita bývá velmi
èasto pøíèinou špatné situace v likviditì.
Koeficient Rentabilita vyjadøuje zhodnocování zdrojù krytí majetku.
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Dùchodové spoøení | Ing. Marcela Høíbalová, specialistka na sociální oblast, úsek odborové politiky OS KOVO

Mám uzavøít novou smlouvu?
Je mi 65 let, mám jednu dceru. Jsem dosud výdìleènì èinná, i když na polovièní úvazek. Pobírám starobní
dùchod a jsem i úèastna penzijního pøipojištìní se státním pøíspìvkem. Poradkynì penzijní spoleènosti
mi doporuèuje, abych smlouvu o penzijním pøipojištìní ukonèila, nechala si vyplatit jednorázové
vyrovnání a uzavøela smlouvu novou. Prý tím zajistím vyšší nároky pro dceru v pøípadì mého úmrtí.
Miroslava J., Praha
V odpovìdi na váš dotaz
se nabízí zdùraznìní zásadního rozdílu nárokù ze smlouvy uzavøené podle zákona
è. 42/1994 Sb., o penzijním pøipojištìní se
státním pøíspìvkem a nárokù z pøípadné
nové smlouvy s penzijní spoleèností, která
je vám nabízena a která již mùže být uzavøena pouze podle zákona è. 427/2011
Sb., o doplòkovém penzijním spoøení.
Tento zásadní rozdíl spoèívá v tom,
že zatímco ve „staré“ smlouvì máte ze
zákona stále zaruèeno, že vám penzijní
spoleènost nebude moci pøipsat pøi ukonèení záporný výnos, v „nové“ smlouvì
tato záruka není. To znamená, že suma

vašich pøíspìvkù bude moci být v nové
smlouvì o doplòkovém penzijním spoøení
snížena o pøípadný záporný výnos.
Jestliže jste však rozhodnuta, že své
penzijní pøipojištìní „odkážete“ dceøi, má
doporuèení poradkynì penzijní spoleènosti urèitý smysl.
V pøípadì vaší smrti v dobì trvání staré
smlouvy náleží totiž fyzické osobì urèené
ve smlouvì (což je pøedpokládáme vaše
dcera) tzv. odbytné. Výše odbytného se
pøitom stanoví jako úhrn pøíspìvkù zaplacených úèastníkem a podílu na výnosech
hospodaøení penzijního fondu odpovídajícího výši jím zaplacených pøíspìvkù.

Èástky státního pøíspìvku za celou dobu
pøipojištìní je penzijní spoleènost povinna
vrátit ministerstvu.
Oproti tomu, jestliže „starou“ smlouvu
nyní øádnì ukonèíte a necháte si vyplatit
tzv. jednorázové vyrovnání, budou èástky
státního pøíspìvku souèástí vyplacené sumy.
Záleží tedy pøedevším na tom, jak dlouho jste již úèastníkem penzijního pøipojištìní (pøedpokládáme, že minimální dobu
spoøení máte splnìnou) a také na výši
vašich pøíspìvkù, od kterých se odvíjí celková èástka pøíspìvkù od státu. Tuto celkovou èástku státních pøíspìvkù by vaše
dcera v pøípadì vaší smrti neobdržela.

Daòová odpovìdna | Jindra Plesníková, specialistka na danì, úsek odborové politiky OS KOVO

Odpoèet z daní za dárcovství krve
Jako dárce krve, jezdíme darovat i jiné složky – plná krev, plazma, krvinky. Za odbìr máme nárok
si odeèíst z daní 2 000 Kè, darování krvinek je honorován jako 2 odbìry – tady 2× 2 000 Kè
z daní. Výplatní prý ale øekli, že dvakrát nám za den nemùžou odeèíst slevu na daò.
Dozvìdìli jsme se to náhodou dnes a prý to tak bylo i loni. Ptám se – je tomu tak?
(jen 2 000 Kè za den) Nebo máme nárok na ty 4 000 Kè odpoètu, když mám potvrzení
z transfùzní stanice?
Karel Ø., Èáslav
Mzdová úètárna má
pravdu. Zákon v ustanovení § 15 øeší hodnotu jednoho odbìru ve výši 2 000 Kè za jeden odbìr.
Nicménì v pokynu D6 k zákonu o daních z pøíjmù je stanoveno k § 15,
že jedním odbìrem krve bezpøíspìvko-

vého dárce se rozumí odbìr krve a jejích složek (napø. plasmy, krevních destièek, kostní døenì a jiných složek) provedený v jednom dni, a to i v pøípadì odbìru více složek krve.
Poskytnuté dary prokáže dárce dokladem, ze kterého musí být patrno, kdo je

pøíjemcem daru, hodnota daru, pøedmìt
daru, úèel, na který byl dar poskytnut,
a datum darování.
Možností je, pokud by zdravotní zaøízení odbìr napsalo jako dva samostatné
odbìry v rùzných dnech. Pak by bylo
možné uplatnit 2 odbìry.

NOZ | Mgr. Lenka Veselá, odborná poradkynì Sdružení nájemníkù ÈR (SON)

Co se mìní u nemovitostí a bydlení
Musí být nájemní smlouva k bytu písemná? Doposud platilo že ano, jinak smlouva byla neplatná, navíc
musela obsahovat i další náležitosti, jak je to teï podle nového obèanského zákoníku? Jan K., Lovosice
Nový obèanský zákoník
vìc upravuje v ustanovení
§ 2237 a to pouze tak, že nájemní smlouva vyžaduje písemnou formu, pronají-

matel však nemá právo namítnout vùèi
nájemci neplatnost smlouvy pro nedostatek formy. Lze však i nadále doporuèit,
aby nájemní smlouva byla uzavírána pí-

semnì v každém pøípadì, neboť se tím
dá pøedejít mnoha sporùm mezi pronajímatelem a nájemcem, které z nájemní
smlouvy mohou v budoucnu vzniknout.

Vlastním nebytové prostory, které jsou vybaveny tak, že je možné je využívat k bydlení. Já bych je k bydlení také
rád pronajal, nevím ale, zda je to vùbec možné. Pokud bych to udìlal, bude nájemní smlouva platná nebo nikoliv?
Jiøí Medek, Hradec králové
Nový obèanský zákoník výslovnì stanoví, že když si pronajímatel s nájemcem

ujednají, že k obývání bude pronajat jiný
než obytný prostor, jsou zavázáni stej-

nì, jako by byl pronajat obytný prostor
(§ 2236 odst. 2 NOZ). Byt je pak v novém
pokraèování na str. 8
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obèanském zákoníku (§ 2236
odst. 1) definován jako místnost nebo soubor místností,
které jsou èástí domu, tvoøí
obytný prostor a jsou urèeny
a užívány k úèelu bydlení. Oproti tomu
v zákonì o vlastnictví bytù (§ 2b) zákona è. 72/1994 Sb., byl byt definován jako

místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úøadu urèeny k bydlení. Zákon o vlastnictví bytù pozbyl ke dni
31. prosince 2013 úèinnosti. Pronajme-li
tedy pronajímatel byt k bydlení vhodný
a zdravotnì zpùsobilý, i pøestože není

rozhodnutím stavebního úøadu urèen
k bydlení, pùjde pøesto dle ustanovení
NOZ o platný nájem bytu. Otázku porušení veøejného práva bude nutné posoudit
samostatnì, stále pùjde o užívání prostoru v rozporu s kolaudaèním rozhodnutím,
tzn. mùže Vám hrozit sankce ze strany
stavebního úøadu.

Doktor humoru v Kováku
Ojedinìlé pocty se v tìchto dnech dostalo kreslíøi Kováka Miloslavu Martenekovi.
Bývalý vojenský stíhaè a letecký instruktor, který se mj.
podílel i na výcviku prvního
a posledního èeskoslovenského
kosmonauta Vladimíra Remka,
vstoupil mezi zasloužilé akademiky. Na vernisáži už 400. Salonu kresleného humoru v Praze mu byl Salonní
akademií kresleného humoru udìlen titul
HUDr. (Doctor Humoris Causa). Tato ojedinìlá akademická pocta byla udìlována

podruhé v historii. Poprvé se tak stalo na
150. Salonu kresleného humoru, který se
uskuteènil v pražské Malostranské besedì
1. kvìtna 1988. Doktory ve vìci humoru
se tehdy stalo celkem 24 kreslíøù. Mezi
nimi takoví velikáni kresleného vtipu jako
Vladimír Jiránek, Josef KOBRA Kuèera,
Jiøí Winter – NEPRAKTA, Jan Antonín
Pacák, Vladimír Renèín èi Fedor Vico.
Po více než ètvrtstoletí se titul udìloval
podruhé. In memoriam byl udìlen vynikajícím kreslíøùm Janu Bublovi, Miroslavu Liïákovi (Haïák), Michalu Hrdému,
Jaroslavu Malákovi, Josefu Molínovi

a Karlu Neprašovi.
Mezi 19 žijícími doktoranty je i náš kreslíø. Vybranou spoleènost kromì nìho tentokrát doplnili
napø. Mirek Kemel,
Josef Poláèek èi Marie Plotìná.
potvrzující titul
Mílo, gratulujeme Diplom,
HUDr. Miloslava Marteneka
a tìšíme se, že tvoje
kresby nás v Kováku budou bavit nadále
a co nejdéle, dokud to jen pùjde.
(fav)

ÈMKOS k posílení sociálního dialogu
Èeskomoravská konfederace odborových svazù v rámci projektu „Posílení
sociálního dialogu pro všechny zamìstnance – dùstojná práce – Èeská
republika“ pøipravila na letošní bøezen
šest prezentaèních akcí v èeských a moravských mìstech. ÈMKOS pøedstaví
v regionech tamní zástupce, na setkání
s obèany pøizve též experty, kteøí pøímo
na místì poradí s pracovnì–právní pro-

Zapojte se

i Vy
do propagace
OS KOVO

blematikou, zodpoví dotazy na bezpeènost práce èi na zlepšení pracovních
podmínek. Prezentaèní akce v regionech
budou mít jednotné schéma: Po dopolední tiskové konferenci následuje od
12:30 do 16:30 hodin veøejné setkání
zástupcù odborù s obèany na hlavních
námìstích:
Ostrava – 4. bøezna, Masarykovo námìstí.
Karviná – 5. bøezna, Masarykovo námìstí.

Reklamní pøedmìty mohou být nejen
prostøedkem propagace, ale i uspokojovat
docela praktické potøeby. Navíc za velmi
pøijatelnou cenu. Poøiïte i Vy sobì, pøátelùm nebo organizaci nìkteré z kolekce
propagaèních pøedmìtù Odborového
svazu KOVO. Prohlédnout si je a objednat lze na:

www.oskovo.cz
/sluzby-clenum/propagace

Hradec Králové –18. bøezna, Masarykovo
námìstí.
Náchod – 19. bøezna, Masarykovo námìstí
Plzeò – 25. bøezna, Námìstí Republiky
Rokycany – 26. bøezna, Masarykovo námìstí
Další detaily i aktuální informace lze nalézt na webové stránce:
www.odborynavasistrane.cz
(red)

Objednávky vyøizuje:
e:
á
paní Jaromíra Henzlová
tel.: 234 462 503,
222 711 963
henzlova.jaromira
@cmkos.cz
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V Evropì dnes jde o práva zamìstnancù
Kovák hovoøil s lídrem kandidátky ÈSSD pro volby do Evropského parlamentu
ÈSSD v nedìli 9. února v pražském hotelu Olšanka pøedstavila svoje kandidáty
pro volby do Evropského parlamentu.
Lídrem její kandidátky je známý sociolog
profesor Jan Keller z Ostravské university.
Výkonné vedení sociální demokracie ho
do této pozice podpoøilo témìø jednomyslnì. Jan Keller patøil k tìm, kdo podpoøili
Vizi ÈMKOS, kterou odborová konfederace pøedložila v roce 2012 jako alternativu
k asociální politice tehdejší Neèasovy vlády. Také Keller byl jedním z vyhranìných
kritikù vládní politiky. I proto první otázka
Kováka (byl to vùbec první jeho rozhovor
v této funkci) v den oznámení Kellerovy
kandidatury znìla:
Byl jste kritikem politiky, dnes do
ní vstupujete. Proè?
Nejsem kritikem politiky povšechnì,
jsem kritikem nìkterých politikù. Nevzpomínám si, kdy jsem naposledy kritizoval politiky sociální demokracie, tedy
s výjimkou tìch, kteøí se pokusili o jistý

rychlostní a kromì kritiky dokážu zaøadit
i konstruktivní pøístup.
Víte, ve své otázce jsem taky
myslel na roli obèana v politice,
na rozvoj obèanské spoleènosti,
což sám podporujete… Na rozvoj
politiky, která nebude jen kabinetní.
Ano, ale obèanské spoleènosti se èasto
vytýká, že mùže mít své požadavky, ale
nemá mandát k tomu, aby je prosazovala. Já mám celkem dobrou pøedstavu
o tom, jak by mìlo vypadat obhajování
zájmù Èeské republiky v Evropì. Kdybych
to nìkde hlásal jako èlen obèanského
hnutí, tak si to možná všichni vyslechnou,
ale nebudu pro to moci dìlat prakticky
nic, protože mi budou vytýkat chybìjící
mandát. Takže si myslím, že mùže být užiteènìjší v samotné politice zkusit, jestli je
skuteènì tak zabetonovaná, jak se tvrdí,
anebo jestli je možné v ní nìco, v tomto
pøípadì v Evropì a pro zájmy naší zemì,
nìco dobrého udìlat.

Pod znakem EU je nápis, který lze na foto jen tìžko pøeèíst. Je ovšem mimoøádnì aktuální. Je v nìmèinì a øíká:
Pojïme se koneènì bavit o skuteèných problémech. Aby tomu tak bylo, je tøeba do Evropského parlamentu koneènì
zvolit lidi, kteøí toho budou schopni. Tøeba zrovna v zájmu zamìstnancù a jejich práv.

puè. Kritizuji v politice to, o èem si myslím, že to škodí zájmùm lidí, kteøí nejprve politiky nìkam zvolí a pak se jen ètyøi
roky diví, co to politici všechno rozhodují,
i když vùbec nic z toho nemìli ve svých
pùvodních programových prohlášeních.
Já si tedy nemyslím, že bychom politiky
z povahy vìci nutnì mìli vidìt negativnì
jen kvùli tomu, že dìlají do politiky… Mìli
bychom je hodnotit za konkrétní vìci, na
stejné úrovni jako tøeba uklízeèky, i když
ty dìlají velice èasto více užiteèné práce
než nìkteøí politici. A k té mé kandidatuøe: Èasto se mi vytýkalo, že spíše jen kritizuji, takže teï chci ukázat, že jsem dvou-

Teï tedy kvùli tomu pokusu jdete smìrem do Evropského parlamentu. Pokud se tam dostanete, co bude
Vaší prioritou?
Já bych se chtìl pøesnì vyhranit mezi
dvìma extrémistickými køídly. Za to jedno køídlo považuji naprostý euroskepticismus, naprosté odmítání všeho, co
pøichází z Evropy, pomlouvání Evropy,
šíøení pomluv o Evropì a na druhé stranì
je opaèným extrémem takzvané eurohujerství. To znamená už dopøedu v pøedklonu vezmeme všechno, co nám bude
z Bruselu nadiktováno. Já mám urèitou
pøedstavu jednak o tom, kvùli èemu

Známý sociolog profesor Jan Keller z Ostravské university

Evropu potøebujeme, to znamená, co bez
Evropy nejsme schopni jako Èesko udìlat, ale zároveò také vím velice dobøe,
co v Evropì funguje špatnì. V rámci své
pøedvolební kampanì budu jezdit po desítkách mìst, kde si budu veli-ce peèlivì
zaznamenávat všechny kritické výhrady
vùèi Evropské unii. Pak si je budu vyhodnocovat, nakolik jsou tyto výhrady oprávnìné nebo ne. Jsem pøesvìdèen, že celá
øada jich oprávnìných bude a podle toho
tam budu vystupovat. Já samozøejmì
nepøehlasuji 750 dalších europoslancù,
ale velkou nadìji skládám v to, žeposílí
frakce sociální demokracie a v tom pøípadì bude možno, protože napøíklad
nìmeètí sociální demokraté to v programu mají, bude možné øadu tìch vìcí,
které jednotlivé zemì buï nechápou nebo
je to mùže v nìèem poškozovat, napravit.
Když jsme tady v Olšance spolu
hovoøili naposled, bylo to na konferenci k tzv. Vizi odborù. Vy jste ji
podpoøil. Dnes bych se chtìl zeptat,
jak vidíte potøebu prosazování spoleèných standard sociálních práv
v EU. Není to akutní zejména v dobì,
kdy i vzhledem k neèinnosti vedení
EU hrozí sociální dumping a to, že v EU
bychom mohli mít – pokud jde i o zamìstnanecká práva – obèany rùzných
kategorií?
To je velký paradox. Levice, vèetnì nemalé èásti odborù, se domnívá, že Evropa straní více velkým penìzùm, více tìm,
kdo dìlají rùzné podezøelé finanèní operace a více nadnárodním spoleènostem
a to je jedna z konkrétních vìcí, kde je
tøeba pokusit se o zmìnu evropského
kurzu. Je proto velice kuriózní, když pravice øíká, že Evropa je socialistická a pøitom pravice v ní má vìtšinu, a v Evropské
pokraèování na str. 10
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komisi, v Evropském parlamentu i v Radì
Evropy pøevažují pravicoví politici. Myslím
si, že Evropa mùže být v tom pùvodním
a nejlepším slova smyslu socialistická tehdy, když se zasadí právì o ochranu práv
zamìstnancù a odboráøù v takové míøe,
v jaké to není možné chránit z pozice jednoho, relativnì malého národního státu.
Jistì, ten dnes nadnárodní monopoly vzhledem ke své obrovské

síle lehce pøeválcují. Pøeválcují, nebo
jdou prostì jinam…
Ano, spousta vìcí na ochranu zamìstnancù se za takové situace mùže udìlat
jen v širším mìøítku, tøeba v rámci Evropy.
Jakmile bychom je zaèali prosazovat pouze
v Èeské republice, tak firmy nás budou vydírat a øeknou: my pùjdeme tam, kde mají
zamìstnanci menší práva. Pokud je to na
východ od vás, tak my se stáhneme tam.
Evropa by mìla tuto otázku harmonizo-

vat. To znamená, dát firmám jasnì najevo,
že jsou pro Evropu velice dùležité, ale že
nemohou poèítat s tím, že budou vydírat
jednu zemi pohrùžkou, že odejdou do jiné
zemì, pokud v ní nedostanou požadované, tøeba až stoprocentní úlevy. I to je jeden z klíèových úkolù, který je nutné øešit
a i v tomto smìru bych chtìl v EU pùsobit.
Za rozhovor podìkoval
František Vonderka
Foto: autor a Industriall

Náš seriál k historii odborù (3)

Døina za pár krejcarù už od 9 let
V Èeských zemích klíèovou roli v po- Zdeòka V. Tobolky z roku 1903, od pìti
èátcích prùmyslové revoluce sehráli tiskaøi ráno do sedmi až osmi veèer.
kartounù. Byli u nás první, kteøí poznali
O vztahy dìlníkù a zamìstnavatelù se
tìžké postavení tìch, kdo se živí na zá- stát tehdy témìø nezajímal a ponechával
kladì smlouvy za urèitou mzdu svýma ru- jim vlastnì volný prùchod. Dvorní dekret
kama a byli také první, kdo tehdy poznali z roku 1786 pouze žádal, aby uèni byli
svoji bezmocnost proti kapitálu. První „dokonale vyuèováni a nebyli bez nalétiskaøi byli vìtšinou ze Švýcarka, Francie havé pøíèiny pøed dokonèením vyuèování
a nìmeckého Augsburku, kde tato výroba propouštìni.“ Práce žen stát vùbec nedosáhla v tehdejší dobì nejvyšší úrovnì. zajímala. K dìtem pøihlédl jen okrajovì.
Do Èech pøišli, protože jim byla poskyt- Dvorní dekret z února 1787 žádal, aby
nuta naprostá náboženská tolerance, byli dìti do 9 let k práci v továrnách nebyly
osvobození od vojny, mìli daòové úlevy pøipouštìny, „dokud toho není nutnì
a samozøejmì i vyšší platy než domácí dìl- potøebí“. Další dekret uvádìl, že by bylo
níci, které zauèovali.
O založení první továrny
Dobové znázornìní práce
tiskaøù na tzv. perotinkách
na kartouny se u nás postaral
v Pirkštejnì (Sloupu) na Litomìøicku už v roce 1763 hrabì
Josef M. Kinský. Praze vznikly
první podobné továrny v roce
1766. Velice rychle se vyvíjely nejen co do množství, ale
také technicky. První válcový
tiskací stroj, pohánìný vodním
kolem, u nás zaèal pracovat
v roce 1819 ve Warnsdorfu.
Tzv. perotinky, které dokázaly
nahradit práci 20 tiskaøù, se
u nás zaèaly využívat krátce
po jejich zavedení ve Francii
v roce 1833. V roce 1836 tento vynález dobré, kdyby dìti navštìvovaly veèerní
u nás v Zákupech ještì k vyšší dokonalosti a nedìlní školy. Dekret z èervna 1842 pak
dovedl továrník Leitenberg.
pøipouštìl práci dìtí už jen od 12 rokù,
Jaké byly v poèátcích kartounek na mladší dìti mohly být pøijaty jen tehdy,
pøelomu 18. a 19. století mzdy, není pokud to svolilo obecní pøedstavitelstvo
pøesnì známo. Z kusých údajù víme, že a „bylo-li dítì pøes 9. rok a chodilo 3 roky
žena, která pracovala u tiskacího stoje do školy“. Dìti do 12 let nesmìly prav Josefské kartounce v roce 1773 si covat více než 10 hodin a dìti od 12 do
týdnì vydìlala 4-6 tehdejších zlatých, 16 let pak 12 hodin. Noèní práce byla
dìti dostávaly 1,5 až 2 zlaté. Dát nìko- povolena jen starším 16 let. Na pøestupky
mu práci v kartounce se považovalo za byly urèeny penìžité pokuty a kontrola
dobrodiní v pøípadì muže, u žen a dìtí nad tím, jak se vládní naøízení dodržuje,
to platilo dvojnásob. Za laskavost se po- byla svìøena „obecním pøedstavenstvùm
važovalo, když rodina mohla pracovat a správcùm duchovním“.
v jedné místnosti. Pracovní doba pøed
Nebylo tomu tak jen v Èechách. Prarokem 1848 byla podle èlánku historika covní podmínky v první pøádelnì lnu na

Moravì v roce 1843 tehdejší novináø
B. Leitner popsal následovnì: „V pøádelnì
pracovaly pøi obsluze strojù a pomocných
pracích jen ženy a dìti. Byly to vìtšinou
dìti a dívky od 12 do 20 let. Muži byli
zamìstnáni jako dìlníci v tírnì a vochlovnì a jako mechanici, zámeèníci a stolaøi.
Dìlnice v pøádelnì pracovaly pod dohledem mistra. Pøi obsluze stroje musely stát, nesmìly se vzájemnì bavit a jíst.
Promluvit mohly jen na dotaz dozorce.
V každé dílnì visela tabulka, na níž byla
zaznamenána jména dìlnic, ke kterým se
pøipisovaly pøestupky pøi práci.“ Pracovní
doba byla 14 hodinová, dìlníci
ale museli pøicházet až o pùl
hodiny døíve, aby se „øádnì
pøipravili k práci“. Za ètrnáctihodinovou pracovní dobu si
mohla schopná dìlnice vydìlat
12–17 krejcarù, dìlník prùmìrnì 20–30 krejcarù.“
Kolik to bylo? To naznaèuje
dobový leták „Horlivá prosba
na Pražské mìšťanstvo od sboru tiskaøského“, jehož neznámý
autor uvádí: „Nìkdo namítá:
Je dost díla, mùže nádenièit za 29 kr., mùže být øádnì
živ. Odpusť Bùh, pobìhující zvíøe je také živo, ale jak? A což
máme lidé co psi na smetišti skonávati,
hladem hynouti. Bratøi, Bùh je ještì živ,
když já tìžce s koleèkem dìlám, 6 kr.
projím, 6 dám dennì èinže z malé jizby,
což za 8 kr. mùže 5 dìtí a žena být živa?
Uznejte se srdcem èistým slze, kterými
naše ženy nebohé dítky zoufanlivì kojejí k vyprahlým prsùm je vøele pøitiskujíce,
ty musejí vám srdce otevøíti, vždyť jste
lidé, máte srdce dobré, a svìdomitì uznat
musíte, že není nám už déle k vydržení.
…Mìjte citu lidského, pomozte, neboť
jsem již u dráhy nebezpeèenství…“
(fav)
Pøíštì: První bouøe
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V Korutanech vládnou na sjezdovkách perfektní podmínky

Lyžaøská centra na sluneèném
jihu Rakouska v plném provozu
Letošní zima byla ke Korutanùm skuteènì štìdrá. Hlavním dùsledkem toho je
skuteènost, že všechna lyžaøská støediska
na sluneèném jihu Rakouska mají nyní ideální snìhové podmínky na všech sjezdovkách. Lyžaøi a snowboardisté si mohou vychutnávat zážitky na více než
1 000 kilometrech sjezdovek
ve 31 lyžaøských støediscích
v Korutanech a východním
Tyrolsku, které jsou vìtšinou svou kvalitou na nejvyšších stupních v nezávislých hodnoceních.

nebo od chaty Gamskogelhütte až ke
Katschberghöhe. Také v údolí Lavanttal
se poøádá sáòkování za umìlého osvìtlení: na dvoukilometrové pøírodní trati
St. Paul. A ten, kdo radìji jezdí za denního svìtla, má výbornou možnost tøeba

Sjezdovka jen pro dìti se nachází na Katschbergu

Tady každoroènì stovky lyžaøù provìøí
své dovednosti pøi noèním pøeshranièním skialpinistickém závodì s èelovkami
Nassfeld-Ski-Alp-Bewerb.
Ve støedisku Tröpolach je v letošní zimní sezónì poprvé pøipravena také kilometrová biatlonová trať s umìlým osvìtlením
hned vedle Nordic Competence Center,
Pohled z horní stanice na vrcholu
Hinterer Brunnekogel, Pitztal

Zima v Korutanech to je prašan, zábava na
sjezdovkách a lyžování na sluneèném
jihu Rakouska. Ledovec Mölltaler Gletscher
je v provozu již od øíjna.

Zážitky pro rodiny
Bezpeèné rodinné sjezdovky a pozvolné
terény nabízejí jedineèné zážitky z jízdy na
snìhu; a pro ty, kteøí hledají dobrodružnìjší chvíle, jsou tu terény s boulemi, freeridové oblasti a funkparky. Na dlouhých
korutanských sjezdovkách se vyøádí pøedevším rekreaèní lyžaøi, pro které pohyb
v krásné pøírodì stojí na prvním místì.
Právì proto jsou Korutany obzvlášť preferovaným cílem zimních pobytù pro rodiny
a znovu zaèínající lyžaøe.
Sáòkování plné zatáèek pro noèní ptáky
Ti, kteøí jsou aktivnìjší v noci, mohou nejen chodit po horách, ale také
sáòkovat za svitu reflektorù. Napøíklad
na tøech osvìtlených tratích v oblasti
Nassfeld-Pressegger See, na dráze
Kaiserburgbahn v Bad Kleinkirchheimu

na osmikilometrové pøírodní dráze na
Sonnalm Stubeck u Gmündu.
Sjezdovky a trasy pro ranní ptáèata
a noèní jezdce
Nedoèkavci, kteøí nemohou dospat, aby
už byli na sjezdovce, budou plnì uspokojeni ve støedisku Bad Kleinkirchheim:
nejen proto, že je tady doprovodí ke
snídani „král sjezdových lyžaøù“ Franz
Klammer, od 7.30 do 9.30 hod. je na programu „Early Morning Skiing“, tedy ranní
lyžování na sjezdovce svìtového poháru
se sympatickým olympijským vítìzem.
Když slunce pomalu a línì zapadne
za hory, pøivítá noèní lyžaøe ve støedisku
Klippitztörl v údolí Lavanttal a ve známém centru Nassfeld. Apropos Nassfeld:

kde si mohou malí i velcí pod vedením
odborníkù tento velmi zajímavý sport vyText a foto -SŠzkoušet.
Kde najít aktuální informace:
Aktuální zpravodajství o výšce snìhu,
poètu a druhu lanovek, délky sjezdovek
a zábìry webkamer z jednotlivých regionù mùžete sledovat na našich stránkách:
www.austria.info/cz nebo také:
www.skinet.cz/snehove-zpravodajstvi
-rakousko
Další informace a zejména fotografie napø. na:
https://www.facebook.com/pages/
Korutany-Rakousko/367307703340780
http://www.austria.info/cz/leto-v-rakousku/
letni-zazitkove-karty-korutany-1675408.html
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Správné znìní tajenky z èísla 2: Poradny Kováka pomáhají øešit problémy. Správnì luštil a štìstí pøi losování mìl Tomáš Sluty
z Liberce. Blahopøejeme! Dostane výhru od vydavatelství Enigma, které pøipravuje naši køížovku. Je také vydavatelem èasopisu
Køížovky pro každého (další èíslo vychází 4. a 18. bøezna). Na tajenku z tohoto èísla èekáme do 5. bøezna na doruèovací adrese
redakce nebo na emailu: novakova.miloslava@cmkos.cz

