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Kurzarbeit
Proè to u nás zatím nefunguje

Stavba nové
víceúèelové haly

Pracovní úrazy
Loni v práci pøišlo
o život 108 lidí
Starobní dùchody
Co vše bychom mìli vìdìt

Mzdy
Kolik se loni bralo
v kovoprùmyslu
Vstup do areálu firmy Bühler
s èeskou a švýcarskou vlajkou

FIRMA BÜHLER V ŽAMBERKU:

„NA STARTOVNÍ ÈÁØE“
Když jsem stanul ve vrátnici firmy BÜHLER CZ s. r. o., Žamberk, pøedseda ZV OS KOVO Michal Severa se mi velice
omlouval, že firma je právì nyní v celkové rekonstrukci, což je stav ne právì vhodný k fotografování. V následujících
minutách pobytu ve firmì jsem tyto argumenty plnì pochopil.
Od textilních po potravináøské stroje
Šestitisícové mìsto Žamberk, ležící
v podhùøí Orlických hor a na bývalé
významné obchodní cestì z Moravy do
polského Kladska, provozovalo cech
krejèovský již od roku 1562, ale teprve
v 19. století tu vznikly první textilky
požadující nejrùznìjší tkalcovské stroje
k uspokojování vzrùstajících požadavkù
trhu. Tak tu také vznikla poblíž vlakového
nádraží textilní továrna Žid a spol.,

kde sídlí dnes švýcarská firma Bühler.
V letech 1949 až 1967 zde pùsobil závod
národního podniku Perla se sídlem v Ústí
nad Orlicí, v letech 1968 až 1989 firma
Kovostav a následnì celostátnì pùsobící
firma Elitex, vyrábìjící textilní a pøíbuzné
stroje. Ke zlomu došlo v roce 1994, kdy
žambereckou firmu zakoupila nejprve
švýcarská firmy Rieter a od ní následnì
rovnìž švýcarská firma Bühler. Ta je
dlouholetou rodinnou firmou s 50 závody

po celém svìtì, která expeduje své výrobky
do 20 zemí. Žambereckou firmu koupili
Švýcaøi proto, aby mohli lépe pronikat na
východoevropské trhy. Od poèátku roku
2012 nese název Bühler CZ, s. r. o., vèetnì
poboèného závodu v Ústí nad Orlicí.
Spolupráce „šlape jako švýcarské
hodinky“
42letý pøedseda ZO Michal Severa,
který pracuje ve firmì, pokraèování na str. 3

Dubnového sjezdu ÈMKOS se zúèastní
prezident Zeman a premiér Sobotka
O pøípravì dubnového VI. sjezdu Èeskomoravské konfederace odborových sva-

zù jednal 9. snìm ÈMKOS 11. 3. 2014
v Praze. Delegáti sjezdu budou kromì jiného volit nové vedení konfederace. Na
pøedsedu odborové centrály budou kandidovat dosavadní první místopøedseda
ÈMKOS Václav Pícl (který zároveò kandiduje i na post místopøedsedy) a pøedseda
Odborového svazu KOVO Josef Støedula.
Úèast na jednání sjezdu pøislíbili premiér
Odborový svaz KOVO pøedložil na snìmu návrh zmìny
pøipravovaného nového statutu ÈMKOS, mj. s ekonomicky
úspornìjší organizaèní strukturou. Návrh nebyl úèastníky
snìmu podpoøen (pro 43 hlasù, proti 51).

Bohuslav Sobotka (ÈSSD) a prezident
Miloš Zeman. Odborová centrála v souèasnosti provozuje strukturu dvanácti
regionálních poradenských center pro zamìstnance, obsazených právníkem a regionálním manažerem pro sociální dialog.
Dvì pìtiny pracovníkù zastøešují kolektivní smlouvy. Loni využilo bezplatných právních služeb pøes 21 427 klientù. V roce
2007 konfederace zastøešovala 33 svazy
s asi 600 000 èleny, teï má 29 svazù s asi
(PK)
370 000 èlenù.
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Stane se pøijatelné bydlení politickou prioritou?
Desetitisícùm domácností v Èeské republice hrozí bytová nouze, i tato otøesná
skuteènost zaznìla na tiskové konferenci s pøedstaviteli Sdružení nájemníkù ÈR
(SON), která se uskuteènila 10. 3. v Praze.
Úèastníci se rovnìž dovìdìli, že z celkového fondu zhruba 900 000 nájemních bytù
a to i tìch, které jsou v majetku obcí, jsou
tisíce neobsazeny. Dùvodem jsou požadované nájmy, které si øada zájemcù prostì
nemùže dovolit. V Èeské republice, byť
se k tomu zavázala už pøed 7 lety, stále
ještì nemáme zákon o sociálním bydlení,
který by pomohl situaci celoplošnì øešit.
Nìkteré obce sice pøicházejí s vlastními
opatøeními, ale ta jsou jen na jejich dob-

Zábìr z tiskové konference Sdružení nájemníkù ÈR

ré vùli a mají také rùznou úroveò. Zajistit
pøimìøené bydlení je povinností státu, nikoli obcí. Zatímco v minulosti, podle slov
pøedsedy SON Taraby, chybìla politická

Brožura poraden
na pøání vyšla

Pøipomínáme

Tak jako každý rok i letos
byla vydána brožura se souhrnem odborných právních
poraden, které byly otištìny
v Kováku v roce 2013.
Po Novém roce však byly
poradny jednotlivými autory
aktualizovány, takže odrážejí
platnou legislativu. Brožura
bude distribuována regionálními pracovišti OS KOVO,
kde se o ni mohou zájemci
také pøihlásit.
(redakce Kováka)

V tomto vydání Kováka pøinášíme tipy na výhodné zotavovací
a rekreaèní pobyty (najdete je na
str. 9 a 11) pro èleny OS KOVO.
V této souvislosti ještì jednou
všem organizacím OS KOVO,
které mají vlastní rekreaèní kapacity (chaty, dìtské tábory) pøipomínáme možnost jejich bezplatné
propagace na stránkách Kováku.
Informace podá a pøípadné podklady pro propagaci pøijímá tajemnice redakce Miluše Nováková
(kontakt najdete v tiráži na str. 4).
Neváhejte, doba dovolených se už
(red)
kvapem blíží!

vùle, v poslední dobì pøijetí
zákona o sociálním bydlení bránilo to, že nìkteøí politici si ho
mylnì zužovali jen na problematiku ubytoven a vylouèených
lokalit. Ve skuteènosti se týká daleko širších skupin obyvatelstva.
Ukazují to i pøíklady z Rakouska
nebo SRN. Sociální byt je tam
zcela normálním nájemním bytem
s tím, že nájemníci platí po dobu,
kdy na to nemají, menší nájemné
než je místnì obvyklé. Jak ovšem uvedl
pøedseda SON, i u nás už byly pøipraveny pøedlohy zákona v tìchto intencích
a zákon o sociálním bydlení by mohl být
pøijat ještì letos. Podmínkou je, že politici splní své pøedvolební sliby a nebude
chybìt politická vùle k tomu, aby se pøijetí zákona stalo prioritou. Jak doplnil pøítomný zástupce ombudsmana Stanislav
Køeèek, pøimìøené bydlení obèanù, kteøí
žijí na tzv. ubytovnách, bude muset zajistit stát. Nájemné v nich by mìlo odrážet
místnì obvyklé náklady na bydlení. Skuteèností ale je, že majitelé ubytoven èasto žádají horentní èástky, které postižení
jsou schopni uhradit jen díky státnímu
pøíspìvku. Dùsledkem tohoto pøístupu je,
že situace v mnoha zaøízeních je tragická
a nezasloužené zisky jejich majitelù navíc
(text a foto: fav)
hradí stát.

Kurzarbeit: v Nìmecku funguje, v Èesku krachuje
V Nìmecku rozšíøený nástroj v boji proti nezamìstnanosti, tzv. kurzarbeit, se v Èesku neuchytil. Po roce a ètvrt
fungování jeho výsledky nejsou dobré. Krach projektu má podle pøedsedy Odborového svazu KOVO Josefa Støeduly
na svìdomí pøílišná byrokracie.
Kurzarbeit je opatøením na podporu
udržení zamìstnanosti v období hospodáøských potíží. V nìmeckém modelu podniky pøi nedostatku zakázek nechávají své
zamìstnance zèásti nebo úplnì po nìjaký
èas doma za nižší mzdu a na tu jim pøispívá
stát. Nemusejí tak momentálnì nepotøebné zamìstnance propouštìt. Èeská varianta kurzarbeitu se od nìmeckého modelu
liší v tom, že stát doplacení mzdy podmiòuje tím, že zamìstnanci se musí úèastnit
vzdìlávacích kurzù. Kurzarbeit mìl v Èesku pomoci mnoha firmám v období krize,
zachránit desetitisíce pracovních míst.
Celkový rozpoèet projektu byl stanoven
na 400 milionù korun. Podle on-line deníku TÝDEN.CZ však byly do konce loòského roku uzavøeny dohody se 41 zamìstnavateli ve výši pouhých 26,78 milionu
korun. Vyplaceno z nich bylo 14,85 milionu. Celkem stát podpoøil 795 zamìstnancù podnikù v obtížné ekonomické situaci.

To vše za situace, kdy poèet nezamìstnaných z dlouhodobého hlediska roste
a šplhá k rekordním èíslùm.
„Dùvod, proè to nefunguje, je
jednoduchý: naprosto neuvìøitelná administrativa spojená s èerpáním tìchto prostøedkù,“ øekl
pøedseda Odborového svazu
KOVO J. Støedula. Problémem
je už to, že peníze na projekty
jdou z evropských penìz a musí
se tedy pøizpùsobit evropským
pravidlùm. „Øada firem vùbec
nebyla ochotná podstoupit
peripetii projektové žádosti.
V zemích, kde je jinak kurzarbeit realizován, je cesta k finanèním
prostøedkùm a ochranì pracovních pøíležitostí mnohem jednodušší a logiètìjší,“
dodává J. Støedula.
Krach projektu nepøímo pøiznalo už
za minulého ministra Františka Koníèka

i ministerstvo práce a sociálních vìcí.
V øíjnu loòského roku se s odbory a za-

Kurzarbeit – v Nìmecku pomáhá úspìšnì udržovat pracovní místa, v Èesku kvùli administrativì nefunguje dobøe

mìstnavateli dohodlo, že 250 milionù
z pùvodních 400 milionù pøesune na podporu zamìstnávání absolventù.
(TÝDEN.CZ + red)
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pùsobí v odborech 20 let a v uplynulých
ètyøech letech byl místopøedsedou, má
dokonale vypìstovaný „odboráøský èich“,
když prohlašuje, že vzájemná spolupráce mezi zamìstnavatelem i odborovou
organizací funguje po poèáteèním oťukávání perfektnì, podobnì jako je tomu
ve Švýcarech zvykem.
Firma Bühler pøišla do Orlických hor
s jasným zámìrem pokraèovat dále v zabìhnutém textilním programu, ale zároveò „vyložila karty“, že chce okamžitì
výrobní kapacitu v Žamberku rozšíøit o výrobu potravináøských strojù na zpracování
obilí, luštìnin a bobù, strojù na výrobu
tìstovin, èokolády a potravin pro krmení
domácích zvíøat a též strojù pro tlakové
lití používané v leteckém a automobilovém prùmyslu i pøi výrobì domácích spotøebièù. K tomuto úèelu zaèala mateøská
firma v areálu bývalého Elitexu s investièní
výstavbou v hodnotì 300 miliónù korun,

firmì je pøevážnì angliètina. V rámci nového vzdìlávacího tendru zaèala firma
s pøedstihem spolupracovat i se školami
na Žamberecku, seznamovat školáky s výrobním programem i strojním vybavením
a budoucím zájemcùm nabízí lákavá stipendia.

Pøedseda ZO OS KOVO Michal Severa

mìstem s 25procentní mírou nezamìstnanosti.
„Když k nám poèátkem roku 2012 nastoupila firma Bühler se svým zámìrem
zvýšit stav zamìstnancù
z dosavadních 260 na
500, vèetnì pøesunu 90

Oživení odborové organizace
Odborový pøedák Michal Severa není
pøíliš hrdý na dosavadní stav èlenské základny. „Do doby krize byla témìø 50procentní, ale s odchodem mnoha pracovníkù (èlenù) do pøedèasného starobního
dùchodu poklesla na 83, což ani neumožòuje mít uvolnìného pøedsedu. Úspìšné
vyjednávání kolektivní smlouvy nám ale
pomáhá získat si dùvìru zejména u mladých pracovníkù a tak nám za letošní
leden a únor pøibylo šest nových èlenù.
Prùmìrná dìlnická mzda èiní u nás 20 tisíc korun, každoroènì se valorizuje cca o
dvì procenta, za obìdy zamìstnanci platí
23 korun, k dispozici máme chatu na
nedaleké Pastvinské pøehradì a tenisový
Monumenty žambereckého námìstí – dvouvìžový kostel
sv. Václava a v popøedí mariánské sousoší

Pouze jedna ze souèástí produkce firmy – pásy pro použití
v prùmyslu

což je mj. v souèasnosti nejvìtší investice v Pardubickém kraji. Vyrùstá zde tak
v sousedství dosavadních výrobních objektù další výrobní hala o ploše 7000 m2
a ètyøpatrová „štábní“ budova pro další
kanceláøe, závodní kuchyni i jídelnu, zamìstnanecké šatny a sprchy. V nové výrobní hale se tak bude provozovat nový
potravináøský projekt a pøesune se do ní
i dosavadní výrobní program ze závodu
v Ústí nad Orlicí. Podle slov odborového
pøedáka má být zahájen provoz v nových
objektech poèátkem letošního léta.
Nejen strojaøské a montážní práce,
ale i rekvalifikace
„Máme-li hodnotit pøínos nového majitele pro dosavadní žambereckou firmu,
nemùžeme z objektivních dùvodù zaèít
porovnáváním až rokem 2012, ale už
krizovými lety 2008–09, kdy nás rovnìž
zasáhla svìtová hospodáøská krize“, vysvìtluje pøedseda ZO Severa. „Ta na nás
dopadla znaènì tvrdì a „vyhnala“ z našich øad celou tøetinu spolupracovníkù,
tedy asi padesátku. Kromì toho u nás zanikly další tøi firmy a Žamberk se tak stal

pracovníkù z Ústí, zmìnila se dosavadní
krize ve svátek. Aby majitel firmy prokázal
na faktech svùj úmysl rozšíøit firmu, vybudoval hned za plotem závodu asfaltované
parkovištì nejprve pro 250 automobilù,
které bude mít koneènou kapacitu vèetnì
ostatních míst cca 500 stání.
Bühler si zaèal zároveò vybírat pro svùj
výrobní program nové pracovníky a mnohé z nich „poslal“ do mateøské firmy ve
Švýcarsku, aby se zde zauèili na nových
strojích. V souvislosti s výchovným programem zahájila firma i jazykové kurzy
(2× 2 hodiny týdnì). Zajímavé pøitom je,
že firma sice sídlí v nìmecké èásti Švýcarska, ale dorozumívacím jazykem ve

kurt. Pøispíváme na letní i zimní rekreaci
dospìlých i dìtí, organizujeme nìkolikrát
roènì autobusové poznávací zájezdy po
republice, proplácíme vstupenky do divadel i na sportovní utkání. K tomu navíc
peèujeme o 56 èlenù – dùchodcù.
Na shledanou v létì
Dostavìní a dovybavení nových prùmyslových i sociálních objektù do konce
letošního prvního pololetí se stane nejen
pro zamìstnance firmy Bühler, ale i šestitisícový Žamberk, vèetnì širokého okolí,
sváteèní událostí. Redakce Kováka byla
pøi té pøíležitosti rovnìž pozvána.
Text a foto -rur-
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Pracovní úrazy stály loni životy 108 lidí
Èerná statistika potvrzuje mimoøádný význam kontrol a prevence
Loni se v práci zranilo kvùli nedodržování pravidel bezpeènosti práce témìø 40 tisíc lidí. Z nich 108 zranìní nepøežilo. Tuto
informaci zveøejnil 17. bøezna internetový
portál Novinky. Jak jsme se dovìdìli ze

pøi práci se totiž èasto podceòuje, pøi pøípravì pracovištì, staveništì, pøi prùbìhu
vlastní práce se odsouvá na druhé místo.
Nejrizikovìjšími pracovišti zùstávají staveništì, kde se kumuluje øada faktorù

vèetnì dobrých a kvalitních ochranných
pomùcek. Svébytnou kapitolou ve statistice pracovních úrazù jsou pak nelegálnì
zamìstnávaní pracovníci, a to jak Èeši,
tak cizinci. Pracují prakticky v jakýchkoli
podmínkách a na bezpeènost se logicky
ani nezeptají, nepožadují ani ochranné
pøilby, rukavice, lana atd.
Aèkoli pracovních úrazù v posledních
letech celkovì ubývá, neplatí to, bohužel,
o tìch smrtelných. V roce 2012 jich bylo
zaznamenáno 105. I když o rok døíve to
bylo 137 a v roce 2010 pak 135, údaj 108
pro rok 2013 je stále velkým varovným
mementem. Z dokumentù Státního
úøadu inspekce práce rovnìž vyplývá,
že jen zhruba tøetina zamìstnancù je
skuteènì dobøe informována o zásadách bezpeènosti práce. Takže i nevìdomost se zcela urèitì podílí na údajích
z letošního února. Stalo se 3830 pracovních úrazù, z nich 109 si vyžádalo hospitalizace delší než 5 dnù. Sedm pracovních
úrazù v únoru skonèilo smrtí. Skuteèností

I když naše foto je spíš k pousmání, skuteèností je, že k øadì
pracovních úrazù dochází i na komunikacích

Státního úøadu inspekce práce v Opavì
(tam sídlí jeho nejvyšší vedení), jde sice
o pravdivý, zatím však o dílèí, údaj z pravidelné výroèní zprávy úøadu, jejíž zveøejnìní lze oèekávat poèátkem dubna. Z dílèích
údajù vyplývá, že nejvíce lidí se v práci
zraní v Jihomoravském a Støedoèeském
kraji. Pomìrnì èetná zranìní i smrtelné
úrazy vykazuje i Praha, vyplývá z pøedbìžné statistiky Státního úøadu inspekce práce. Vìtšinì pøípadù bylo možné pøedejít kontrolou pracovišť a stavenišť,
vìtší pozorností, a hlavnì prevencí,
shodují se experti na ochranu zdraví
pøi práci. Mezi nejèastìjší zranìní patøí
zlomené konèetiny, pády ze schodù, pøimáèknutí tìžkými bøemeny, pády z výšek
èi zranìní ve firemních autech.
Øidièe a nìkteré majitele kamiónù snaha maximálnì vydìlat zase vede k tomu,
že si pøíliš nelámou hlavu s dodržováním
povinných pøestávek, optimální doby bezpeèné pro jízdu. Policisté jsou èasto šokováni i tím, jak vypadá technický stav vozidel, která se pohybují po èeských silnicích.
Èasté úrazy jsou napøíklad pøi skládání a skladování rour a potrubí, kdy dojde
k rozvalení stohu.
Nejèastìjší pøíèinou zranìní a úrazù je podcenìní nebo neodhadnutí
rizika, potvrzují experti. Bezpeènost

– možnosti zavalení, pøimáèknutí a rùzných pádù. Podle zpráv Státního úøadu
inspekce práce riziko zvyšuje skuteènost,
že staveništì pøebírají od velkých stavebních firem èasto malé firmy èi živnostníci,
kteøí ale nejsou pøipraveni na zajišťování
ochrany zdraví a prevenci, nebo jim nevìnují patøiènou pozornost, nemají zaveden
systém vyhledávání rizik, nemají peníze
na vnitøní kontrolu.
Stále vìtší tlak na co možná nejnižší
investièní náklady ze strany zadavatelù
staveb se nìkdy øeší tak, že pøítomnost
pracovníkù, kteøí mají na starosti bezpeènost a ochranu na stavbì, je pouze
obèasná a formální. Následky takového
podcenìní jsou však èasto nevratné. Nesou je pak obì strany – zamìstnanec, ale
i zamìstnavatel. Vedle lidských tragédií
trestní odpovìdnosti to jsou i znaèné ekonomické ztráty ve formì propadu pøíjmù
za prostonané dny a za pokuty za porušení bezpeènosti práce èi výplaty náhrad za
znièené zdraví.
Podnikatelé a zamìstnavatelé prostì nìkdy riskují ve snaze vydìlat,
snížit náklady, ušetøit a zanedbávají
prevenci, ochranné pomùcky, výdaje
na bezpeènost pøi práci. Tomu nahrává
i to, že lidé z obavy o práci dùslednì nepožadují opatøení na ochranu svého zdraví,

Tak vypadala tabulka pracovních úrazù, zveøejnìná v loòské
výroèní zprávì úøadu

pøitom je, že jde o mìsíc, kdy se témìø
nepracovalo na nejrizikovìjších místech,
kterými jsou staveništì. V èerné statistice
pracovních úrazù za únor vede Støedoèeský kraj (860 pøípadù), následují Moravskoslezský (378), Jihomoravský (352),
Ústecký (291), Hlavní mìsto Praha (273),
Plzeòský (267) a nad dvìma sty je ještì
i Jihoèeský kraj (203).
(fav)
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Co chcete vìdìt o starobním dùchodu
Výpoèet a srovnání výše starobního dùchodu pøiznaného k datu 31. 12. 2013 / 1. 1. 2014
Stále èastìji se na nás obracejí èlenové našeho svazu – zamìstnanci, kteøí již dosáhli dùchodového
vìku, jsou nadále výdìleènì èinní a nyní nás žádají o radu, zda je výhodnìjší si nechat pøiznat starobní
dùchod k poslednímu dnu roku 2013, èi k prvnímu dnu roku 2014. Je totiž známo, že o starobní dùchod
lze žádat i zpìtnì (až o 5 let), pokud se ovšem nejedná o pøedèasný starobní dùchod. I proto jsme pro
toto vydání Kováka pøipravili podrobný rozbor, v nìmž se snažíme odpovìdìt na všechny Vaše otázky
ke starobním dùchodùm.
Bude vyšší dùchod pøiznaný
k datu 31. 12. 2013 nebo k datu
1. 1. 2014?
Na tento dotaz bohužel v souèasnosti není možno obecnì odpovìdìt ani
s urèitou mírou pravdìpodobnosti, jako
tomu bývalo v minulosti, kdy témìø každý starobní dùchod „vycházel“ výhodnìji
v novém roce. Dùvodem nynìjší nejistoty
je „dobíhající“ efekt tzv. malé dùchodové
reformy, kdy hranice redukce osobního
vymìøovacího základu (suma neredukovaných výdìlkù pojištìnce za rozhodné období) závisejí na rùstu prùmìrné
mzdy v republice, stejnì jako pevná èást
dùchodu. Výše dùchodu záleží na výdìlcích v celém rozhodném období žadatele
o dùchod a poètu let pojištìní získaného do dùchodového vìku. Jinak øeèeno
– k odpovìdi na výše uvedený dotaz je
nutno spoèítat obì varianty a nezapomenout pøi porovnání výše dùchodu na valorizaci provedenou k datu 1. 1. 2014.
Které roky spadají do rozhodného období?
Rozhodné období pro výpoèet dùchodu zaèíná rokem 1986 a konèí rokem,
pøedcházejícím roku, v nìmž se dùchod
pøiznává. To znamená, že pro dùchod pøiznaný v roce 2013 je prvním rokem rozhodného období rok 1986 a posledním
rok 2012. Pro dùchod pøiznaný v roce
2014 platí rozhodné období 1986 až
2013. Pøi výpoètu dùchodu se tedy pøihlíží k výdìlkùm žadatele o dùchod právì v tìchto obdobích.
Kolik let pojištìní je tøeba pro nárok na starobní dùchod?
Pojištìnec má nárok na øádný starobní
dùchod podle § 29 zákona o dùchodovém pojištìní, jestliže získal dobu pojištìní nejménì
25 let a dosáhl aspoò vìku potøebného
pro vznik nároku na starobní dùchod (dále
jen „dùchodový vìk“) pøed rokem 2010,
26 let a dosáhl dùchodového vìku
v roce 2010,
27 let a dosáhl dùchodového vìku
v roce 2011,
28 let a dosáhl dùchodového vìku
v roce 2012,

29 let a dosáhl dùchodového vìku
v roce 2013,
30 let a dosáhl dùchodového vìku
v roce 2014,
31 let a dosáhl dùchodového vìku
v roce 2015,
32 let a dosáhl dùchodového vìku
v roce 2016,
33 let a dosáhl dùchodového vìku
v roce 2017,
34 let a dosáhl dùchodového vìku
v roce 2018,
35 let a dosáhl dùchodového vìku po
roce 2018.
Pojištìnec má nárok na starobní
dùchod, pokud nesplnil podmínky
uvedené výše, také tehdy, jestliže získal
dobu pojištìní nejménì
15 let a dosáhl pøed rokem 2010 vìku
aspoò 65 let,
16 let a dosáhl v roce 2010 vìku aspoò o 5 let vyššího, než je dùchodový vìk
stanovený podle § 32 pro muže stejného
data narození,
17 let a dosáhl v roce 2011 vìku aspoò o 5 let vyššího, než je dùchodový vìk
stanovený podle § 32 pro muže stejného
data narození,
18 let a dosáhl v roce 2012 vìku aspoò o 5 let vyššího, než je dùchodový vìk
stanovený podle § 32 pro muže stejného
data narození,
19 let a dosáhl v roce 2013 vìku
aspoò o 5 let vyššího, než je dùchodový
Èeská správa sociálního zabezpeèení
Odbor správy údajové základny

vìk stanovený podle § 32 pro muže stejného data narození,
20 let a dosáhl po roce 2013 vìku
aspoò o 5 let vyššího, než je dùchodový
vìk stanovený podle § 32 pro muže stejného data narození.
Pojištìnec, který nesplòuje výše uvedené podmínky, má nárok na starobní
dùchod též, jestliže dosáhl dùchodového vìku po roce 2014 a získal aspoò
30 let doby pojištìní bez náhradních
dob pojištìní.
Pojištìnec, který nesplòuje žádné
z výše uvedených podmínek, má nárok
na starobní dùchod též, jestliže dosáhl
vìku 65 let a splnil podmínky nároku na
invalidní dùchod, stanovené zákonem
o dùchodovém pojištìní.
Jak se dùchod vypoète?
Rozhodli jsme se uveøejnit zde výpoèet
obou výší starobního dùchodu, pøiznaného jak k 31. 12. 2013 a poté valorizovanému, tak pøiznaného k 1. 1. 2014.
Jako pøíklad jsme zvolili pana J. Nováka,
který v rozhodném období pobíral
mzdu, blížící se v jednotlivých letech
prùmìrné mzdì v republice a dùchodového vìku dosáhl v prosinci 2013.
Tento muž je dosud zamìstnán v pracovním pomìru a o dùchod zatím nepožádal. Nyní se rozhodl požádat o pøiznání starobního dùchodu zpìtnì a to
buï k datu 31. 12. 2013, nebo k datu
1. 1. 2014.

VZOR ŽÁDOSTI

Køížová 25
225 08 Praha 5
Vìc:
Žádost o Informativní osobní list dùchodového pojištìní (IOLDP)
Vážení,
žádám o zaslání Informativního osobního listu dùchodového pojištìní na níže
uvedenou adresu. Dìkuji.
Pøíjmení a jméno:
Rodné èíslo:
Adresa vèetnì PSÈ:
Datum: ../../….
Podpis:
eventuelnì Poznámka:
Vzhledem k tomu, že budu muset zanedlouho rozhodnout o datu pøiznání mého
starobního dùchodu, žádám vás laskavì o brzké vyøízení mé žádosti.
pokraèování na str. 6
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Co výši dùchodu ovlivní?
Starobní dùchod se skládá ze základní
výmìry, která èiní 9 % prùmìrné mzdy
v republice a z procentní výmìry. Výše
procentní výmìry závisí na dvou velièinách a to na dobì pojištìní (celé
roky) a na výši výdìlkù v jednotlivých
letech rozhodného období. Místo doby
pojištìní nìkdy figurují náhradní doby pojištìní. Dùležité jsou také tzv. vylouèené
doby (vìtšinou doby nemoci), které však
pan J. Novák v rozhodném období nemìl.
Pøipomínáme, že tzv. malá dùchodová
reforma zmìnila výpoèet dùchodu v tom
smyslu, že dùchody lidí s nízkými pøíjmy
ponechala v téže výši, dùchody pojištìncù s vyššími pøíjmy zvýšila a to právì na
úkor dùchodù pojištìncù s prùmìrnými
pøíjmy. Bylo to provedeno zmìnou hranic
redukce osobního vymìøovacího základu
(výdìlky vynásobené koeficienty a zprùmìrované). Pøechodné období, kdy se
hranice redukce postupnì mìní, zaèíná
1. 10. 2011 a konèí rokem 2015.
POZNÁMKA: S úèinností od 1. ledna
2007 mùže oprávnìný do 30 dnù ode dne
oznámení rozhodnutí Èeské správy sociálního zabezpeèení písemnì požádat o zmìnu data pøiznání dùchodu nebo jeho výplaty. Takovou žádost mùže podat nejvýše
dvakrát v pøípadì pøiznání téhož dùchodu.
ZADÁNÍ: Pan J. Novák požádal v pøedstihu ÈSSZ o zaslání svých dob pojištìní
a výdìlkù a to podle § 40a odst. 1) zákona è. 582/1991 Sb., o organizaci a provádìní sociálního zabezpeèení. Žádost staèí
zaslat dopisem, dùležité je pøitom uvést
adresu, na níž má být informativní list
zaslán, své rodné èíslo a podpis.
Co je informativní list?
ÈSSZ zasílá obèanùm na základì jejich
písemné žádosti informativní osobní
list dùchodového pojištìní (dále jen
„informativní list“). Obèan má právo na
zaslání informativního listu jednou za kalendáøní rok. Informativní list obsahuje
pøehled dob dùchodového pojištìní a za
dobu od roku 1986 pøehled vymìøovacích
základù a vylouèených dob, které jsou
v evidenci pøíslušného orgánu sociálního
zabezpeèení. Informativní list orgán sociálního zabezpeèení má povinnost zaslat
obèanovi nejpozdìji do 90 dnù ode dne
doruèení jeho žádosti, podle našich zkušeností ho ale zasílá vìtšinou døíve.
Kdy a kde se podává
žádost o dùchod
Žadatel o dùchod sepisuje nejdøíve ètyøi
mìsíce pøed požadovaným dnem pøiznání
starobního dùchodu žádost o tento dùchod, a to na okresní (v Praze Pražské,
v Brnì Mìstské) správì sociálního zabezpeèení (OSSZ) pøíslušné podle místa jeho
trvalého pobytu.

Jaké doklady vzít s sebou?
Pøi podávání žádosti o starobní dùchod
se pøedkládá zejména:
obèanský prùkaz, u cizincù pas èi povolení k pobytu,
doklady o studiu, popøípadì uèení
(i nedokonèeném),
muži pøedkládají doklady o výkonu
vojenské služby,
doklady prokazující výchovu dìtí nebo
péèi o dìti (rodné listy dìtí nebo výpisy
z matriky narození, popø. rozhodnutí
o dobì a rozsahu péèe),
doklady o dobách pojištìní nebo náhradních dobách, které nejsou uvedeny v informativním osobním listu dùchodového pojištìní.
Dùchodový vìk podle kalkulaèky
MPSV
Zájemci mohou zjistit napø. pomocí
tzv. vìkové kalkulaèky, jaký je jejich dùchodový vìk, kdy ho dosáhnou a jakou
musí získat dobu pojištìní. Tato kalkulaèka je dostupná na webových stránRok
nar.

mužù

1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977

60r+2m
60r+4m
60r+6m
60r+8m
60r+10m
61r
61r+2m
61r+4m
61r+6m
61r+8m
61r+10m
62r
62r+2m
62r+4m
62r+6m
62r+8m
62r+10m
63r
63r+2m
63r+4m
63r+6m
63r+8m
63r+10m
64r
64r+2m
64r+4m
64r+6m
64r+8m
64r+10m
65r
65r+2m
65r+4m
65r+6m
65r+8m
65r+10m
66r
66r+2m
66r+4m
66r+6m
66r+8m
66r+10m
67r

kách ministerstva práce a sociálních
vìcí – www.mpsv.cz/cs/2435. Staèí do ní
doplnit datum narození, údaj, zda jde
o muže èi ženu, a u žen také poèet vychovaných dìtí. Kalkulaèka spoèítá rovnìž
i datum, od kterého je nejdøíve možné
požádat o pøedèasný starobní dùchod.
Dùchodový vìk podle
pøílohy zákona
Zákon è. 155/1995 Sb., o dùchodovém
pojištìní obsahuje v pøíloze tabulku nazvanou „Dùchodový vìk pojištìncù narozených v období let 1936 až 1977“.
Pod touto tabulkou následuje vìta:
„U pojištìncù narozených po roce
1977 se dùchodový vìk stanoví tak,
že se k vìku 67 let pøiète takový poèet
kalendáøních mìsícù, který odpovídá
dvojnásobku rozdílu mezi rokem narození pojištìnce a rokem 1977.“
Pro názornost jsme pøevedli význam
této vìty do pokraèování tabulky.
TABULKA DÙCHODOVÉHO VÌKU

Dùchodový vìk
žen s poètem vychovaných dìtí
0
1
2
3–4
5 a více
57r
56r
55r
54r
53r
57r
56r
55r
54r
53r
57r
56r
55r
54r
53r
57r+4m
56r
55r
54r
53r
57r+8m 56r+4m
55r
54r
53r
58r
56r+8m 55r+4m
54r
53r
58r+4m
57r
55r+8m 54r+4m
53r
58r+8m 57r+4m
56r
54r+8m 53r+4m
59r
57r+8m 56r+4m
55r
53r+8m
59r+4m
58r
56r+8m 55r+4m
54r
59r+8m 58r+4m
57r
55r+8m 54r+4m
60r
58r+8m 57r+4m
56r
54r+8m
60r+4m
59r
57r+8m 56r+4m
55r
60r+8m 59r+4m
58r
56r+8m 55r+4m
61r
59r+8m 58r+4m
57r
55r+8m
61r+4m
60r
58r+8m 57r+4m
56r
61r+8m 60r+4m
59r
57r+8m 56r+4m
62r
60r+8m 59r+4m
58r
56r+8m
62r+4m
61r
59r+8m 58r+4m
57r
62r+8m 61r+4m
60r
58r+8m 57r+4m
63r+2m 61r+8m 60r+4m
59r
57r+8m
63r+8m 62r+2m 60r+8m 59r+4m
58r
63r+10m 62r+8m 61r+2m 59r+8m 58r+4m
64r
63r+2m 61r+8m 60r+2m 58r+8m
64r+2m 63r+8m 62r+2m 60r+8m 59r+2m
64r+4m 64r+2m 62r+8m 61r+2m 59r+8m
64r+6m 64r+6m 63r+2m 61r+8m 60r+2m
64r+8m 64r+8m 63r+8m 62r+2m 60r+8m
64r+10m 64r+10m 64r+2m 62r+8m 61r+2m
65r
65r
64r+8m 63+2mr 61r+8m
65r+2m 65r+2m 65r+2m 63r+8m 62r+2m
65r+4m 65r+4m 65r+4m 64r+2m 62r+8m
65r+6m 65r+6m 65r+6m 64r+8m 63r+2m
65r+8m 65r+8m 65r+8m 65r+2m 63r+8m
65r+10m 65r+10m 65r+10m 65r+8m 64r+2m
66r
66r
66r
66r
64r+8m
66r+2m 66r+2m 66r+2m 66r+2m 65r+2m
66r+4m 66r+4m 66r+4m 66r+4m 65r+8m
66r+6m 66r+6m 66r+6m 66r+6m 66r+2m
66r+8m 66r+8m 66r+8m 66r+8m 66r+8m
66r+10m 66r+10m 66r+10m 66r+10m 66r+10m
67r
67r
67r
67r
67r

Rok
nar.
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Dùch. vìk
mužù
i žen
67r+2m
67r+4m
67r+6m
67r+8m
67r+10m
68r
68r+2m
68r+4m
68r+6m
68r+8m
68r+10m
69r
69r+2m
69r+4m
69r+6m
69r+8m
69r+10m
70r
70r+2m
70r+4m
70r+6m
70r+8m
70r+10m
71r
71r+2m
71r+4m
71r+6m
71r+8m
71r+10m
72r
72r+2m
72r+4m
72r+6m
72r+8m
72r+10m
73r
73r+2m
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VÝPOÈET K DATU 31. 12. 2013
Každoroènì OS KOVO aktualizuje vlastní program pro výpoèet dùchodù. Do programu zadáváme vìtšinou údaje, které
jsou souèástí informativního listu a které
si potenciální žadatel o starobní dùchod
vyžádá od ÈSSZ. Níže uvedená tabulka
obsahuje údaje, které zaslala ÈSSZ panu
Novákovi. Tabulka obsahuje výdìlky pøenásobené pøíslušnými koeficienty, výši
osobního vymìøovacího základu, výši
výpoètového základu, poèet let pojištìní a výši dùchodu. Tabulka je výstupem
poèítaèového programu OS KOVO. Alternativnì je možno k výpoètu dùchodu
použít dùchodovou kalkulaèku. Tato kalkulaèka je dostupná na webových stránkách ministerstva práce a sociálních vìcí
– www.mpsv.cz/cs/2435.

vecké a sirotèí pøiznané pøed 1. lednem
2014 zvyšují od splátky dùchodu splatné
po 31. prosinci 2013 tak, že
základní výmìra
dùchodu se zvyšuje
o 10 Kè mìsíènì,
procentní výmìra dùchodu se
zvyšuje o 0,4 %
procentní výmìry
dùchodu, která náleží ke dni, od nìhož se procentní


41 Kè (0,4 % procentní výmìry). Starobní
dùchod tak èiní 2 330 + 10 + 10 168 + 41
= 12 549 Kè.
VÝPOÈET K DATU 1. 1. 2014
Tabulka je opìt výstupem poèítaèového programu OS KOVO, výdìlky pana
Nováka v roce 2013 jsou uvažované ve
stejné výši jako jeho výdìlky v roce 2012.
Alternativnì je možno k výpoètu dùchodu použít též dùchodovou kalkulaèku na
webových stránkách ministerstva práce
a sociálních vìcí – www.mpsv.cz/cs/2435.
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VALORIZACE DÙCHODÙ K DATU
1. 1. 2014
Starobní dùchod pana J. Nováka pøiznaný k 31. 12. 2013 ve výši 12 498 Kè
Èeská správa sociálního zabezpeèení od 1. 1. 2014 v souladu s vyhláškou
è. 296/2013 Sb. zvýší (valorizuje) o èástku 51 Kè. Podle této vyhlášky se totiž dùchody starobní, invalidní, vdovské, vdo-

výmìra zvyšuje.
Od èástky 12 498
Kè se odeète pevná èástka 2 330 Kè
Zbyde procentní výmìra 10 168 Kè.
K pevné èástce se
pøiète 10 Kè a k procentní výmìøe se pøiète
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ZÁVÌR
Tímto konkrétním výpoètem se potvrdil negativní vliv „malé dùchodové reformy“ na výši dùchodù u zamìstnancù

s prùmìrnými pøíjmy. Zatímco výše starobního dùchodu pana J. Nováka pøi pøiznání k datu 1. 1. 2014 èiní 12 219 Kè,
výše jeho starobního dùchodu pøi pøi-

znání k 31. 12. 2013 vèetnì valorizace
èiní 12 549 Kè. Rozdíl tak èiní 330 Kè
mìsíènì, ve prospìch dùchodu pøiznaného ke dni 31. 12. 2013.

Bytová poradna | JUDr. Alena Pachtová, poradkynì Sdružení nájemníkù ÈR (SON)

Kdy mohu poskytnout podnájem?
Jsem nájemcem bytu a i když pracuji, jen dosti tìžce každý mìsíc vycházím s penìzi.
Mohu si do podnájmu vzít studenta, který mi bude pøispívat na nájem?
V pøípadì, že nájemce
v bytì trvale bydlí, mùže
dát tøetí osobì do podnájmu èást bytu i bez souhlasu pronajímatele (ust. § 2274 NOZ).
Tuto skuteènost však musí pronajímateli
oznámit bez zbyteèného odkladu tím,

že oznámí zvýšení poètu osob žijících
v bytì. Neuèiní-li tak nájemce ani do dvou
mìsícù co zmìna nastala, má se za to,
že závažnì porušil svou povinnost.
V pøípadì, že nájemce v bytì sám trvale
nebydlí, mùže dát tøetí osobì do podnájmu
byt nebo jeho èást pouze se souhlasem

pronajímatele (ust. § 2275 odst. 1). Žádost
o udìlení souhlasu k podnájmu i souhlas
s podnájmem vyžadují písemnou formu.
Nevyjádøí-li se pronajímatel k nájemcovì žádosti ve lhùtì do jednoho mìsíce, považuje
se souhlas za daný. Neplatí to však v pøípadì, pokud byl ujednán zákaz podnájmu.

Obèanské právo | JUDr. Zdeòka Vejvalková, odborný právní poradce Brno

Když nám zemøe blízká osoba
Chtìl bych vìdìt, co je tøeba udìlat, když nìkomu zemøe blízký èlovìk, kam je
tøeba co vrátit a co oznámit. Kolik budu platit za dìdické øízení? Karel Š., Brno
Nejprve k otázce, co a kam vrátit. Je tøeba odevzdat na pøíslušných místech:
1. Øidièský prùkaz odevzdejte na pøíslušný dopravní inspektorát.
2. Prùkaz pojištìnce zdravotní pojišťovny odevzdejte pøíslušné zdravotní pojišťovnì, uvedené na prùkaze.
3. Cestovní pas odevzdejte na pøíslušném mìstském úøadì, oddìlení pasù.
4. Vojenská knížka patøí vojenské
správì.
5. Pokud byl zemøelý osobou zdravotnì tìžce postiženou a mìl prùkaz
zdravotnì postižené osoby èi pobíral pøíspìvek na péèi, je tøeba jeho úmrtí nahlásit na pøíslušném úøadu. Dnes agendu
zajišťuje pøíslušné oddìlení pøíslušného
úøadu práce. Místní pøíslušnost se øídí
místem posledního trvalého bydlištì zemøelého.

6. Byl-li zemøelý starobní dùchodce,
tak jeho úmrtí ohlásit na poštì, která mu
vyplácela dùchod, èi na pøíslušné správì
sociálního zabezpeèení.
7. Nezapomeòte úmrtí nahlásit také
mobilnímu operátorovi a domluvit další
postup.
8. Totéž platí pro další dodavatele
– plynu, elektøiny, vody atd.
9. Byl-li zemøelý majitelem akcií, je
tøeba tyto vypoøádat v dìdickém øízení
(pokud se tato skuteènost zjistí dodateènì, je tøeba ji oznámit notáøi, který zváží
možnost znovuotevøení dìdického øízení). Po vypoøádání je tøeba toto ohlásit na
akciovou spoleènost.
Právní úprava dìdictví.
Ta je zakotvena v obèanském správním
øádu §175a a násl. Nemusíte nic hlásit.

Pøíslušný soud zahájí dìdické øízení sám i bez návrhu.
Dìdické øízení je zahájeno
na základì úmrtního listu,
který vystaví a soudu zašle pøíslušná matrika. Soud
dìdickým øízením povìøí
soudního komisaøe, tj. notáøe. Místnì pøíslušný je soud v místì posledního trvalého bydlištì zemøelého. Úkony, které notáø
provádí, hradí dìdic. Výše odmìny notáøe
je odvislá od ceny majetku zahrnutého do
dìdictví. Soudem ustanovený notáø zjistí,
zda v centrální evidenci závìtí není uložena závìť sepsaná zemøelým.
Další dùležité informace
Vyøizujete-li pohøeb, pak Vás musí zamìstnavatel uvolnit na pohøeb osoby blízké (jeden den) i na jeho pøípravu (jeden
den). Je tøeba zamìstnavateli prokázat
svoji úèast na pøípravì pohøbu. Zamìstnavateli je tøeba prokázat, kdy se konal pohøeb i to, že pøipravujete pohøeb. Doklad
o této skuteènosti Vám vydá pøíslušná pohøební služba.

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

Registrace zálohové a srážkové danì
Na pøednášce jste øíkala, že od 1. ledna 2014 odmìna funkcionáøù podléhá zálohové dani a že se k této
dani musíme registrovat. Jak to bude s registrací u srážkové danì, ke které jsme registrováni dnes?
Hana. K., Frenštát pod Radhoštìm
Není problém mít obì registrace. Registraci ke srážkové dani si ponechat pro pøípad, že byste
nìkdy potøebovali srážkovou daò použít a

to napøíklad v pøípadì uzavøení dohody o
provedení práce, kde lze srážkovou daò od
1. 1. 2014 použít až do výše 10 000 Kè
(vyplaceno v mìsíci).

Nesmíte ale zapomenout udìlat roèní
zúètování danì a to i v pøípadì, že byste
ji ani jednou v roce nepoužili. Zúètování
danì by v takovém pøípadì bylo nulové.
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Dìvín zve kováky odpoèívat
OS KOVO spolupracuje s øadou organizací, které jeho èlenùm nabízejí rùzné výhody.
Jedním z tìchto poskytovatelù je Lázeòský hotel Dìvín v Mariánských Lázních. O tom,
co pro naše èleny pøichystali do nové sezóny, jsme hovoøili s øeditelem Janem Joklem.

Zaèíná nová sezóna. Pøipravili jste
nebo pøipravujete do ní pro své hosty nìco nového?
Pro rok 2014 budou mít hosté hotelu
Dìvín možnost navštìvovat mìstský bazén za zvýhodnìných podmínek. Hotel
Dìvín je vzdálen od mìstského bazénu
cca 180 m. Za dvouhodinový pobyt naši
hosté zaplatí pouze 70 Kè za jednu osobu. Mìstský bazén je po rekonstrukci
a velmi dobøe vybaven. Myslím, že je to
zajímavé doplnìní poskytovaných služeb.
Právì pøichází jaro. Už jsme se
na nì i bìhem letošní podivné zimy
všichni dlouho tìšili. Je to ale i èas,
kdy vedle té obvyklé po práci pøichází i jarní únava. Máte na ni v Dìvínì
recept v podobì nìjakých relaxací?
Vedle standardních týdenních ozdravných pobytù nabízí hotel Dìvín v Mariánských Lázních také tzv. „relaxaèní prodloužený víkend (3 noci)“ a „relaxaèní pobyt (5 nocí)“. Jak vypadá skladba služeb,
mohou ètenáøi vidìt na tabulce, kterou
jsme pro nì pøipravili. Tam také najdete
i platné ceny.
Kováci mají v Dìvínì slevy. Mùžete je krátce pøipomenout? Relaxaèní
pobyty už jste zmínil, jak je to u tìch
ostatních?
S vedením OS KOVO jsme pøipravili
v roce 2014 cenovì zvýhodnìné ceny
všech typù pobytù. Jsou v naší tabulce
uvedeny hned pod cenami relaxaèních
zotavovacích pobytù.
Ceny máte pro Kováky tedy
opravdu velmi zajímavé. Sám o nich
zøejmì budu taky uvažovat. I proto
ale ještì jedna otázka: Lidé se jezdí

do lázní zotavit. U mnohých to však
není jen o odpoèívání a rùzných
procedurách, ale i o možnostech kulturního a tøeba i sportovního vyžití.
Jaké možnosti mají vaši hosté v tomto smìru?
ì
Mariánské Láznì jsou nejen svìtovì
proslulými láznìmi. Naše mìsto nabízíí
i široké vyžití v kulturní i sportovní oblasti.
Hotel Dìvín napøíklad zajišťuje on line rezervace v mìstském divadle, zprostøedkuje zapùjèení jízdních kol, výuku tenisových
a golfových základù, návštìvu významných kulturních památek v blízkém okolí

attd Nabídatd.
k je opravka
d
du široká.
ZZájemci se
mohou informovat v hotelové
hotelov recepci,
pøípadnì získají aktuální informace na
webových stránkách našeho mìsta, které
najdou na www.marianskelazne.cz.
Pøipravil: (fav)

Relaxaèní pobyty
1. Relaxaèní prodloužený víkend (3 noci) | V cenì jsou zahrnuty tyto služby:
3× ubytování ve dvoulùžkovém pokoji Polopenze Relaxaèní program: 1× masáž lávovými kameny
(40 min.), 1× plynová obálka (20 min.) 1× inhalace, parafín nebo oxygenoterapie (dle zdravotního
stavu) Termín nástupu dle pøedešlé dohody s hotelovou recepcí Cena za 1 osobu v plnì obsazeném
pokoji: leden, únor, listopad, prosinec 1 890 Kè bøezen, duben, øíjen 2 240 Kè kvìten, èerven,
èervenec, srpen, záøí 2 500 Kè
2. Relaxaèní pobyt (5 nocí) | V cenì jsou zahrnuty tyto služby:
5× ubytování ve dvoulùžkovém pokoji Polopenze Relaxaèní program: 1× èásteèná klasická masáž,
1× plynová obálka, 1× víøivá koupel dolních konèetin, 1× oxygenoterapie, 1× lavatherm Termín nástupu dle pøedešlé dohody s hotelovou recepcí Cena za 1 osobu v plnì obsazeném pokoji: leden, únor,
listopad, prosinec 3 140 Kè bøezen, duben, øíjen 3 730 Kè kvìten, èerven, èervenec, srpen, záøí 4 160 Kè
Nástup na relaxaèní pobyty je 14–18 hodin, ukonèení pobytu do 11 hodin v den odjezdu. Pøíplatek
za ubytování pouze jedné osoby ve dvoulùžkovém pokoji je 150 Kè na den. Hotel nabízí stravování
formou „plné penze“ za pøíplatek 120 Kè na den. Uvedené ceny jsou platné až do 15. 12. 2014
a jsou vèetnì DPH. Hotel Dìvín nabízí také individuální konfiguraci relaxaèních pobytù dle konkrétních
pøání a požadavkù èlenù OS. Pøi každé objednávce relaxaèních služeb je nutné pøedem ovìøit kapacitní
možnosti hotelu v požadovaném termínu. Potvrzení vydává hotelová recepce.
CENÍK | ozdravných pobytù v Mariánských Lázních, hotel Dìvín, Pøíkrá ul. 618,
platný pro rok 2014, pro èleny Odborového svazu KOVO
Leden, únor, listopad, prosinec 7 340 Kè/týden Bøezen, duben, øíjen 10 480 Kè/týden Kvìten, èerven,
èervenec, srpen, záøí 11 450 Kè/týden Pobyt v termínu 21. 12. 2014 – 2. 1. 2015 11 450 Kè/týden
Pøíplatek na štìdroveèerní menu 350 Kè Pøíplatek na silvestrovské menu s hudbou a tancem 350 Kè
Cena zahrnuje: týdenní (7 nocí) pobyt pro 2 osoby ve dvoulùžkovém pokoji gastronomické služby
snídanì (forma bufetu) veèeøe (výbìr ze 4 hlavních jídel + salátový bufet) 10 lázeòsko-léèebných
procedur na osobu a týden. Ceny jsou uvedeny vèetnì platné sazby DPH. Ceny nezahrnují lázeòský
poplatek ve výši 15 Kè na osobu a den. Nástupní den: sobota, nedìle, pøípadnì dle pøedešlé dohody.
Pobyt pouze jedné osoby ve dvoulùžkovém pokoji je za pøíplatek 150 Kè na jeden den. Kapacitní
možnosti hotelu v konkrétnì požadovaných termínech vám rádi sdìlí zamìstnanci hotelové recepce.
Adresa pro objednávání pobytù: Hotel Dìvín, Pøíkrá 618, 353 01 Mariánské Láznì
telefon:
354 627 228-30, 354 470 400 fax: 354 621 692 E-mail: hotel.devin@tiscali.cz www.hotel-devin.cz

Mzdy v kovoprùmyslu za rok 2013
V roce 2013 vzrostla prùmìrná mzda
v kovoprùmyslu oproti roku 2012
o 1,7 % a dosáhla tak hodnoty 27 257
Kè za mìsíc (jde o údaje týkající se podnikù s více než 50 zamìstnanci). O 0,2 %
poklesl poèet zamìstnancù v kovoprùmyslu a èinil tak 482 301 osob. Nejvíce
zamìstnancù – 141 841 osob – pracovalo
ve výrobì motorových vozidel.
Nejvyšší prùmìrná mzda byla dosažena
v sektoru výroby motorových vozidel, kde
prùmìrná mìsíèní mzda èinila 29 754 Kè.

Prùmìrnou mzdu v jednotlivých sektorech kovoprùmyslu znázoròuje následující
tabulka:
CZ-NACE

24
25
26
27
28
29
30

Prùmìrná
mzda
27 085
24 787
25 351
26 395
26 954
29 754
28 071

Poèet
zamìstnancù
39 242
89 940
25 413
71 122
95 625
141 841
18 832

Údaje v této tabulce se týkají podnikù s více než 50 zamìstnanci

24 Výroba základních kovù, hutní zpracování kovù; slévárenství
25 Výroba kovových konstrukcí a kovodìlných výrobkù, kromì strojù a zaøízení
26 Výroba poèítaèù, elektronických a optických pøístrojù a zaøízení
27 Výroba elektrických zaøízení
28 Výroba strojù a zaøízení j.n.
29 Výroba motorových vozidel (kromì
motocyklù), karoserií, pøívìsù a návìsù a dílù a pøíslušenství pro motorová
vozidla a jejich motory
pokraèování na str. 10
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30 Výroba ostatních dopravních prostøedkù a zaøízení

voprùmyslu v jednotlivých regionech je
znázornìn v další tabulce:
Údaje v této tabulce se týkají podnikù s více než 100 zamìstnanci

Pokud porovnáme jednotlivé regiony,
nejvyšší prùmìrná mzda v kovoprùmyslu
byla ve Støedoèeském regionu a dosáhla hodnoty 34 264 Kè. Naopak nejnižší
prùmìrnou mzdu pobírali již tradiènì
kováci v kraji Karlovarském, kde èinila
pouhých 21 992 Kè. Nejnižší regionální
mzda tak dosahuje 64,2 % mzdy nejvyšší. Pøehled o prùmìrných mzdách v ko-

Celkový pøehled o prùmìrných mzdách
v kovoprùmyslu najdete na Intranetu
OS KOVO. Na závìr ještì dùležité upozornìní. Všechny uvedené údaje nejsou
oficiálními výsledky ÈSÚ a jsou urèeny
pouze pro interní potøebu OS KOVO.
Ing. Bc. Alena Paukrtová

Region
Hlavní mìsto Praha
Støedoèeský kraj
Jihoèeský kraj
Plzeòský kraj
Karlovarský kraj
Ústecký kraj
Liberecký kraj
Královéhradecký kraj
Pardubický kraj
Kraj Vysoèina
Jihomoravský kraj
Olomoucký kraj
Zlínský kraj
Moravskoslezský kraj
KOVO celkem

Prùmìrná mzda
31 959
34 264
26 245
27 124
21 992
24 918
29 179
26 500
24 606
26 313
25 864
25 302
24 743
26 560
27 646

Náš seriál k historii odborù (5)

Rok 1848 u nás dìlníkùm nepøál
Bouøe tiskaøù v èeských zemích nebyly
v Evropì osamìlé. V èervnu roku 1844
vnikly bouøe mezi tkalci ve Slezsku, následnì ve Vratislavi mezi dìlníky a nakonec v Sasku mezi železnièáøi. Už pražská
vyšetøovací komise si logicky téhož roku
položila otázku, zda akce nebyly nìjak
propojeny. Nenašla odpovìï, stejnì jako
obdobné komise ve Slezsku, Vratislavi
a Sasku. Jediné, co tedy mohlo tiskaøe
v Praze ovlivnit, byla informace o bouøích v zahranièí. Rychle zapùsobily, protože pomìry, v nichž žili tiskaøi v Praze,
se velmi podobaly tìm, které vyvolaly
nepokoje v cizinì. O nìjaké koordinaci
však nemùže být øeè.
Situace se však velmi brzy zmìnila.
Historik Zdenìk V. Tobolka k tomu už
poèátkem minulého století (1903)
v jednom ze svých èlánkù uvádí:
„Hned v èervenci roku 1844 vùdce
hnutí proti absolutismu na Porýní,
Hansemann, dopisem obrátil se do
Èech a hledìl s dìlníky navázati spojení. Mluvil ne jménem svým, nýbrž
jménem sdružení ´Verein zur Beförderung der Arneitsamkeit´. Spolek
ten lišil se od podpùrných spolkù
a chudinských ústavù tehdy existujících tím, že se snažil, aby byly zavedeny
továrenské soudy, tzv. ´Conseil de proud
hommes´ èili ´Fabriken-Gericht´, ale celým
svým rázem nebylo to sdružení, které by
bylo v øešení otázky dìlnické vidìlo svùj
úèel; nechtìlo více, nežli míti v hnutí dìlnickém vhodný a mocný prostøedek proti
režimu úøednickému.“
Jak Hansemannùv dopis na èeské dìlníky zapùsobil, není známo. Je tak pouze
dokladem, že po roce 1844 docházelo
k pokusùm, zapojit èeské dìlníky do mezinárodních akcí.
Silným impulsem i pro èeské dìlníky je
revoluèní rok 1848. Podnìty ale pøicházejí
hlavnì z Francie. Když je i v Èechách slíbena konstituce, je tak už na první schùzi
11. bøezna 1848 mezi požadavky stou-

pencù zmìn zaøazen a také
pak jednomyslnì pøijat bod
„Organizace práce a mzdy.“
U tìch, kdo v tehdejší èeské
spoleènosti udávají tón, tento
požadavek ovšem nenachází
pochopení. Už o den pozdìji je
z materiálu ke koneènému vypracování petice vypuštìn a není zaøazen
ani po protestech. Tobolka k tomu píše:
„Pro dìlnické hnutí rok 1848 v Èechách
nemìl pochopení, politické kruhy, pokud
si dìlnictva všímaly, všímaly si ho jen z dùvodù politických, ale ne z dùvodù sociálních. Do Vídnì byly poslány petice, oèe-

Dobové zpodobení první kladenské vysoké pece z roku 1855

kávalo se jejich vyøízení, a tu politická taktika pøikazovala starati se o to, aby nikde
nebyl porušen klid. Nezamìstnaní, zvláštì
tiskaøi, již z døívìjška známí svým sklonem
k demonstracím, mohli v dobì, kdy byla
nìkdy až nevázaná svoboda, snadno pøijíti do pokušení a demonstrovati. Politické
kruhy v Praze r. 1848 proto obracely záhy
zøetel na nezamìstnané dìlníky, zvláštì
tiskaøe, a hledìly na nì míti takový vliv
a takovou moc, aby jakýmkoli bouøím bylo
zabránìno.“ Víc než o øešení palèivé sociální otázky šlo o upevnìní postavení novì
vznikající èeské buržoazie. I proto je mezi
nezamìstnané tiskaøe z podnìtu Svatováclavského výboru vyslán Dr. Kampelík,
který „mìl tiskaøe vybízeti ke klidu.“ Kampelík o dìlnících moc nevìdìl, ale správnì

Na barikádách roku 1848 se v Èechách za sociální požadavky dìlníkù nebojovalo.

pochopil, že klid nezjedná jen sliby. Prosadil pak to, že nezamìstnaným byla vyplácena po 6 týdnù podpora pùl zlatého dennì. Mezi tiskaøi zabodoval. Už 23. bøezna
na Václavském námìstí složili slib vìrnosti
a zavázali se k udržení pokoje a poøádku.
Svùj úspìch Kampelík zveøejnil hned
v prvním èísle svého èeskonìmecky
vydávaného èasopisu „Hlásník. Pouèení tiskaøù, øemeslníkù a jiných
obèanù.“ Na popud Kampelíka Svatováclavský výbor prosazuje snížení
cen chleba a piva v Praze. Pražské
dámy se uvázaly vybírat na podporu
dìlníkù peníze ve sbírce, poøádané
Svatováclavským výborem. Vybráno
bylo 33 058 zlatých a 21 krejcarù.
Kolik dostali dìlníci, lze posoudit
z èísla výborem vydržovaných pracovních sil. Výbor zamìstnával 1299
mužù a 129 žen a do 7. dubna 1848
zaopatøil 275 dìlníkùm „chléb svojí intervencí, aby práce erární a stavovské
co možno nejrychleji se podnikly“.
Pro politická práva dìlníkù nemìl Svatováclavský (pozdìji pøejmenovaný na
Národní) výbor vùbec žádné pochopení. Národním výborem vypracovaný volební øád pro snìm èeský (z 20. kvìtna
1848) dìlníky z aktivního volebního práva vylouèil (èl. 38) a stál na stanovisku,
že „z voleb vylouèeni jsou všichni dìlníci,
jež se denní a týdenní mzdou živí, služebné a takové osoby, jež podporu veøejných
ústavù dobroèinných požívají“.
(fav)
Pøíštì: Na cestì k uvìdomìní
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Nabídka rekreace
Milovy

Veľký Meder

Nitranské Rudno

Rekreace v oblasti Žďárských vrchů

Rekreace na SLOVENSKU

Rekreace na SLOVENSKU

Rekreační objekt se nachází v campu u Milovského rybníka v lokalitě obce Sněžné.

Rekreační objekt se nachází ve městě Veľký Meder
(Čalovo).

Rekreační objekt se nachází v autokempu Nitrianské Rudno.

Typ a kapacita objektu: Chata s prostornou
zastřešenou terasou, umístěná v kempu, 4 lůžka

Typ a kapacita objektu: 4 chaty s prostornou
zastřešenou terasou, umístěná na soukromé
oplocené zahradě, 4×4 lůžka

Typ a kapacita objektu: 2 chaty s prostornou
zastřešenou terasou, umístěné v oploceném
kempu, 2×4 lůžka

Ubytování a vybavení chaty: 2 dvoupatrové
postele, vybavení nábytkem, rádio, TV. Sociální
zařízení a sprchy v areálu kempu – 30 m od chaty.
Povlečení na lůžkoviny je nutno mít vlastní.
Stravování: Vybavená kuchyně pro vlastní vaření
(nádobí, lednička, 2 plotýnkový elektrický vařič,
mikrovlnná trouba, varná konvice). Možnost dalšího stravování v blízkých restauracích, občerstvení přímo v kempu.
Domácí zvíře: Povoleno
Doprava: Autobus 500 m, parkování u chaty, nejbližší město Nové Město na Moravě, Svratka
Sport a zábava u vody: Přírodní koupaliště –
Milovský rybník, krytý bazén a sauna v hotelu
Devět skal – 200 m
Ostatní sport a zábava: Stolní společenské hry,
hřiště na volejbal a nohejbal, tenisové kurty,
minigolf, sauna, rybolov, půjčovna lodí, cyklistika – značené cyklostezky, horolezectví, turistika.
Ohniště v blízkosti chaty.
Tipy na výlet: Nové Město na Moravě (13 km)
– Horácká galerie, Horácké muzeum, sportovní
areál Hotel SKI (konání MS v biatlonu, Zlatá lyže),
Žďár nad Sázavou – Zelená hora památka UNESCO, zámek, muzeum knihy, krytý bazén s tobogánem). V blízkosti skalní útvary – Drátník, Malinská
skála, Devět skal, Čtyři palice, Perníčky, Zkamenělý zámek atd. Možnost navštívení okolních obcí
se starodávnými roubenými domky
Ceník ubytování – chata/týden:

Ubytování a vybavení každé chaty: 2 dvoupatrové postele, vybavení nábytkem, rádio, TV.
Sociální zařízení a sprchy v areálu – 15 m od chaty.
Povlečení na lůžkoviny je nutno mít vlastní.

Ubytování a vybavení každé chaty: 2 dvoupatrové postele, vybavení nábytkem, rádio, TV.
Sociální zařízení a sprchy v areálu – 15 m od chaty.
Povlečení na lůžkoviny je nutno mít vlastní.
Stravování v každé chatě: Vybavená kuchyně pro
vlastní vaření (nádobí, lednička, dvouplotýnkový
elektrický vařič, mikrovlnná trouba, varná konvice).
Možnost dalšího stravování v blízkých městských
restauracích nebo v areálu termálního koupaliště.
Domácí zvíře: Povoleno
Doprava: Autobus 1 km, vlak 1,5 km, parkování
u chaty, nejbližší město Dunajská Streda
Sport a zábava u vody: Termální koupaliště –
3 kryté a 3 venkovní bazény, vnitřní i venkovní
tobogány, sauna, solární jeskyně
Ostatní sport a zábava: Stolní společenské hry,
travnatá plocha na ostatní zábavu, cyklistika –
značené cyklostezky, turistika, rybaření.
Tipy na výlet: Vodní dílo, elektrárna Gabčíkovo Nagymaros (15 km) – možnost plavby lodí, Gyór
– termální koupaliště
Ceník ubytování – chata/týden:

Květen, září

2 500 Kč

Květen, září

2 500 Kč

Červen

2 700 Kč

Červen

2 700 Kč

Červenec, srpen

3 000 Kč

Červenec, srpen

3 000 Kč

Poznámka: Ubytování pouze v letních měsících v týdenních turnusech, mimo sezonu je
možnost víkendových pobytů.
Více na www.oskovo.cz odkaz > rekreace
Objednávky ubytování:
Miloš Brabec
tel.: 608 630 613 nebo 566 684 264
e-mail: odbory@medin.cz

Stravování v každé chatě: Vybavená kuchyně
pro vlastní vaření (nádobí, lednička, 2plotýnkový
elektrický vařič, mikrovlnná trouba, varná konvice). Možnost dalšího stravování v kempu, nebo
v dalších místních restauracích.
Domácí zvíře: Povoleno
Doprava: Autobus 500 m, parkování u chaty, nejbližší město Prievidza
Sport a zábava u vody: Přírodní přehradní nádrž
vhodná ke koupání, půjčovna lodí, šlapadel
Ostatní sport a zábava: Stolní společenské hry,
travnatá plocha na ostatní zábavu, volejbalové
nebo nohejbalové hřiště, pingpongové stoly,
skákací hrad, pouťové atrakce, letní kino, diskotéky, koncerty, cyklistika – značené cyklostezky,
turistika, houbaření, rybaření, atd.
Tipy na výlet: Chalmová (5 km); Malé Bielice
(3 km) – termální koupaliště, Bojnice (15 km) –
zámek, ZOO, termální koupaliště, termální lázně,
v blízkém okolí naučné stezky, pohoří Magura,
které vytváří unikátní siluetu spícího mnicha.
Ceník ubytování – chata/týden:
Červen, září

2 500 Kč

Červenec, srpen

3 000 Kč
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Správné znìní tajenky z èísla 4: Odbory se vyjadøují ke všem palèivým otázkám. Správnì luštil a štìstí pøi losování mìl Miroslav
Glatter z Bohumína. Blahopøejeme! Dostane výhru od vydavatelství Enigma, které pøipravuje naši køížovku. Je také vydavatelem
èasopisu Køížovky pro každého (další èíslo vychází 1. a 15. dubna). Na tajenku z tohoto èísla èekáme do 2. dubna na doruèovací
adrese redakce nebo na emailu: novakova.miloslava@cmkos.cz

