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U Präsidenta to v roce 1897 vše zaèalo

Miroslav Veneny a Dalibor Baïura na montáži motoru

Trh práce
Nìmecké odbory a agenturní
zamìstnávání

Radíme
Když nastane soubìh
exekuce a srážek ze mz
dy
BERA pøed zavøením
V Èechách se švédská slušnost
nepìstuje?

Velikonoce
Pøipomínáme zvyky a tradice
svátkù jara

Automobilová legenda mìní strategii
Tatra Kopøivnice prožívá tìžké i bolestné období pøerodu
Je to jméno, které je synonymem pro
tradici. Automobilka Tatra svùj první vùz
vyrobila už v roce 1897. Byla nejenom
první ve støední Evropì, ale patøila i k prùkopníkùm automobilismu, jehož koncepce kopírovali jiní. U osobních i nákladních
automobilù. V roce 1923 zde vznikla
koncepce podvozku. Neustále se vylepšuje, protože lepší jinde prostì není. Tatra
bývala obecnì pojmem technické dokonalosti. Osobní i nákladní tatrovky vítìzily
v rùzných závodech. Øadu dokumentù
slavných dìjin Tatry lze najít v místním
muzeu (jeho navštívenku ètenáøùm nabídneme brzy i v Kováku).
V dobách rozmachu Tatra zamìstnávala
kolem 15 000 lidí a produkovala zhruba
stejný poèet nákladních vozù roènì. Po
roce 1989 a následné privatizaci zaèal
slavný podnik upadat. Vystøídal nìkolik

majitelù. Ten poslední pøišel loni v bøeznu.
To už potápìjícímu se podniku hrozil doslova náraz na dno.
Tatru jsem navštívil prakticky ve výroèní den pøevzetí novým majitelem. Dnes
tu v mateøském závodì pracuje 940 zamìstnancù, v dceøiných spoleènostech
– slévárnì Tafonco a kovárnì Taforge –
kolem 570. Organizovanost v odborech
je nadpolovièní. Když procházíme montážní halou a mluvíme s lidmi, mnozí se
k odborùm i hlásí. Nový generální øeditel
Ing. Petr Karásek (zaèínal v Karose Vysoké Mýto a posléze jako krizový manažer
pùsobil napø. ve Škodì Transportation)
je v podniku zhruba pùl roku a návštìvì
vysvìtluje: „Noví vlastníci pøinesli peníze
a zvedli firmu nad zem. Jinak by vše skonèilo nárazem do zemì. My musíme v první
fázi zastavit trend smìrem dolù.“ Mateø-

ská spoleènost prochází obdobím velkých
zmìn, které i bolí. Mìní se totiž celková
strategie. Trh se zmìnil, 15 000 tìžkých
plnì pohonných terénních aut (nad 18 tun
celkové hmotnosti) dnes zhruba pøedstavuje celosvìtovou produkci v tomto segmentu. Z trhu terénní náklaïáky vyhnaly
i nové silnice. I ve svìtì nákladních aut
øada výrobcù za posledních 40 let zmizela z trhu: namátkou španìlské Pegaso,
anglický British Leyland, švédský Vabis,
francouzský Berliet nebo i nìmecká IFA
a další. Nìkteøí skonèili úplnì, jiné pøevzali
ti nejvìtší hráèi na trhu. Øeditel Karásek:
„My jako Tatra jsme bohužel nìkde úplnì
jinde. Nemùžeme znovu budovat impérium Tatra, ale musíme hledat na trhu
mezi velkými hráèi mezery, kde se nìjakým zpùsobem uplatnit.
pokraèování na str. 3

Odboráøi demonstrovali za lepší Evropu
Na padesát tisíc odboráøù z 21 zemí
Evropské unie se zúèastnilo v pátek 4. 4.
demonstrace v Bruselu. Pøítomni byli i zááO.
stupci èeských odborù vèetnì svazu KOVO.
Pìt let od zaèátku krize evropští obèané
nadále trpí ekonomickou a sociální nejistotou. Nezamìstnanost, nejistá práce, nerovnost a chudoba nièí životy mnoha lidí.
Porazit recesi a stagnaci ekonomik a dát
lidem nadìji a dùvìru – to jsou nejnaléhavìjší úkoly pro vedoucí pøedstavitele EU

Kováci z Èech byli vidìt i mezi
desítkami tisíc demonstrujících

a to byly také hlavní
požadavky demonstrujících.
Podle odborù EU
sstále má pro boj
s krizí potenciál. Nutné však je nabrat nový
n
pokraèování na str. 2
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smìr, stabilizovat hospodáøskou situaci
a vytvoøit kvalitní pracovní místa v sociální Evropì. EU musí použít svou sílu, aby
vytvoøila lépe prosperující, rovnoprávnou
a demokratickou budoucnost.
Demonstrace byla souèástí kampanì
evropských odborù pøed volbami do Ev-

ropského parlamentu.
K obsahu kampanì
se v Kováku vrátíme.
Text a foto: ev
Zatímco desítky tisíc pracujících demonstrovaly pokojnì, nìkolik desítek
zèásti maskovaných výtržníkù vyvolávalo potyèky s bruselskou policií

I v Nìmecku odbory chrání trh práce
IG Metall i proto nabírá èleny mezi agenturními pracovníky
Jak jsme už v Kováku informovali, byla
mezi OS KOVO a Asociací poskytovatelù
personálních služeb (APPS) podepsána
rámcová dohoda, která bude mít dopady
v oblasti agenturního zamìstnávání. Cílem je oèistit èeský pracovní trh od èerných
ovcí, které odmítají dodržovat pravidla
hry a pohybují se èasto na hranici zákona
a vìtšinou také už za hranicí slušného
chování. Svým poèínáním škodí i korektním poskytovatelùm personálních služeb, což bylo hlavním motivem pro APPS
k podpisu spoleènì vypracované dohody.
V Èeské republice šlo o první ujednání
s podobným obsahem, smlouva by se tak
mohla a mìla stát zároveò jakýmsi signálem i pro další odborové svazy.
Také v Nìmecku je využívána agenturní práce. O tom, jaké úpravy existují tam,
jsme hovoøili s Gabriele Ibrom, specialistkou z mezinárodního oddìlení IG Metall.
Existují v Nìmecku rovnìž smlouvy mezi odbory a poskytovateli personálních služeb?
Ano, existují. Loni 17. záøí uzavøela vyjednávací skupina DGB, ve které byly zastoupeny i odbory IG Metall, smlouvu se
Spolkovým svazem zamìstnavatelù v oblasti personálních služeb. Bylo dohodnuto
navýšení minimální mzdy pro jejich zamìstnance, a to v první etapì od 1. ledna
2014 na 8,50 eura za hodinu, k 1. dubnu
2015 na 8,80 eura a k 1. èervnu 2015
na 9 eur za hodinu. Podaøilo se tak

podstatnì zmenšit rozdíl
mezi mzdami na východì
a na západì Nìmecka. Uzavøením dohody došlo mj.
i k jasné úpravì, že zamìstnanci firem poskytujících
personální služby nesmìjí být
nasazováni v podnicích nebo
v jejich èástech, kde byla odbory øádnì
vyhlášena stávka. Platí to i pro ty jejich zamìstnance, kteøí byli v podniku nasazeni
už pøed vyhlášením odboráøských opatøení
v pracovním sporu. Tento bod má mimoøádný význam. Do budoucnosti je tak zabránìno tomu, aby tito kolegové a kolegynì mohli být zamìstnavateli nasazováni
v této dobì a bylo tak podrýváno ústavou
zaruèené právo na stávku.
Jaké nástroje využívají odbory
v Nìmecku ke kontrole toho, zda
a jak jsou dohodnutá pravidla dodržována?
Dodržování pravidel sledují závodní
rady pøímo v podnicích. Agenturní pracovníci, kteøí jsou èleny IG Metall, se mohou
obrátit na odborovou organizaci. Mohou
využít naše právní poradenství, a pokud je
to nutné, tak jim pomùžeme i v pøípadì,
že vìc se dostane až k soudu.
Odbory chtìjí podobnì jako u nás
stejné podmínky pro všechny zamìstnance. Tedy i pro zamìstnance
agentur, èi jak se v Nìmecku øíká,

Odešel kolega
S lítostí jsme pøijali zprávu, že 26. bøezna 2014 zemøel ve vìku nedožitých 68 let
po delším onemocnìní kolega
Milan Èala.
Byl dlouholetým pøedsedou ZO OS KOVO
MAGNETON a.s. Kromìøíž, èlenem Pøedsednictva a Rady OS KOVO. Ke všem
tìmto funkcím pøistupoval s maximální pracovitostí a zodpovìdností. I proto byl do tìchto funkcí opakovanì volen. Patøil do okruhu obìtavých a poctivých
kováckých funkcionáøù. Všichni, kdo jsme mìli pøíležitost se
s Milanem Èalou osobnì setkávat, budeme vzpomínat na
jeho pøátelské vystupování.
Milane, dìkujeme Ti za vše, co jsi pro nás, odboráøe, vykonal.
Èest tvojí památce!
Regionální pracovištì OS KOVO Zlín

Gabriele Ibrom z mezinárodního
oddìlení centrály IG Metall
ve Frankfurtu nad Mohanem

pro zapùjèené pracovníky. Pokud se pøijde na
nepravosti, jak se postupuje proti tìm, kdo je
zpùsobili?
Hovoøíme s nimi, vyvíjíme
na nì tlak, když je to nutné, tak jdeme
i právní, popøípadì soudní cestou. Mezitím
o tom, co se dìje, samozøejmì informujeme také co nejširší veøejnost. Pochopitelnì, èerné ovce, které porušují pravidla
hry, stále existují. Hlavnì v podnicích, kde
zamìstnanci nejsou v odborech nebo kde
jich je málo, a odbory jsou tam proto slabé.
Tam je nadále velmi tìžké èelit nešvarùm.
Jaké vztahy jsou mezi odbory
a agenturními zamìstnanci?
Jsou èleny odborù, i když nepatøí
ke kmenovým zamìstnancùm?
Jak jsem už uvedla, agenturní pracovníci u nás mají v odborech otevøeno a mohou se v nich organizovat. Je to jedním
z našich souèasných velkých cílù, aby se
tak dìlo a k náboru agenturních pracovníkù docházelo. IG Metall podniká øadu
opatøení, aby se zamìstnanci personálních agentur stali èleny odborù a aby se
zlepšily jejich pracovní podmínky. Nebudeme v podnicích trpìt žádné pracovníky
druhé, nebo dokonce nìjaké tøetí kategorie. Všichni musí mít stejná práva.
Pøipravil: fav

Mladí odboráøi z Tyrolska navštívili ÈMKOS
Dùm odborových svazù v Praze navštívila 24. 3. 2014
skupina mladých zamìstnancù a uèòù ze spolkové
zemì Tyrolsko v Rakousku. Strukturu a fungování
ÈMKOS vysvìtlila hostùm její místopøedsedkynì
Radka Sokolová, stejnì tak priority nejvìtší odborové centrály v zemi i problémy, se kterými se odbory
setkávají pøi svém pùsobení. Místopøedseda Rady mladých pøi ÈMKOS Václav Procházka podal krátkou
prezentaci o její èinnosti. Èlen Rady a pøedseda Komise mladých OS KOVO Tomáš Valášek mj. informoval
Èlenové Rady mladých ÈMKOS Tomáš
rakouské hosty o problematickém stavu uèòovského
Valášek (vlevo) a Václav Procházka pøi
školství i o souèa ném nedostatku technicky vzdìlaných
prezentaci pro rakouské kolegy
mladých lidí v ÈR. V Rakousku je situace odlišná, zájem
o uèòovské školy s maturitou i o školy technického zamìøení je zde obecnì vyšší. V rámci ÈMKOS
pùsobí 29 odborových svazù, sdružujících pøes 400 tisíc èlenù, v rakouské odborové centrále
pùsobí sedm odborových svazù, sdružujících na 1,3 milionu èlenù.
Text a foto: es
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To znamená už žádné stovkové nebo tisícové série, ale tøeba i dva, tøi kusy. Nìco,
co bude pøesnì vyhovovat specifickým
potøebám zákazníka a za co bude ochoten zaplatit i nìco navíc, protože od výrobcù velkých sérií to nedostane.“
Jak øíká øeditel, znamená to do kila železa, které kupují za stejné nebo dokonce
vìtší peníze než giganti (protože logicky
nakupují v menším množství), dát více
kùry mozkové. Více umu. „Znamená to,
že i èlovìk na výrobní lince musí umìt èíst
výkresy a dìlat dle nich každé auto jiné,
Pavla Strnadová právì oživuje elektroniku vozidla

zejí – a teï to není jen o Tatøe, ale obecnì
i o jiných podnicích – ať už vysokoškoláci,
støedoškoláci nebo lidi z uèilišť, to je èasto
tragédie. To, že má nìkdo diplom nebo
výuèní list, neznamená, že také nìco umí.
Ještì hodnì dlouho bude trvat, než se
z nìho stane dobrý konstruktér, operátor
na NC stroji nebo montážní dìlník.“
Narážíme tak mimodìk na obecný problém budoucnosti èeského prùmyslu.
Netrápí jen Tatru. Ta má sice stále svoje
uèilištì, podle odborù je na dobré úrovni,
ale ani to slavného výrobce v pøelomové situaci nespasí. Aktuálnì podnik øeší
n
naléhavìjší
problémy. Jak v boji o pøežití
Generální øeditel Tatra Trucks a.s. Ing. Petr Karásek,
MBA, LL.M.

Dceøiné spoleènosti (zde slévárna Tafonco) mají již èást
pøerodu za sebou

Martin Škoròa a Karel Šplíchal pøi práci na
podvozku
d k

Milan Petr provádí úpravy na víku motoru

musí umìt víc než ten, kdo je natrénovaný tøeba jen na jednu operaci v hromadné
výrobì. U nás, když vlastnì každé druhé auto bude jiné, tak to nelze dìlat po
pamìti jako v dobì, kdy se vyrábìlo sto
stejných aut. Na prvních dvou až pìti to
èlovìk dostal do hlavy a dalších 95 už jel
víceménì podle pamìti. Dnes potøebujeme, aby i lidé na výrobní lince pøemýšleli.
Postupy nemohou být tak detailní jako
pro sériovou výrobu. Ale to je naše plus.
To výrobci velkých sérií tolik neumí.“
Pro dìlníky z Tatry to znamená zmìnit
myšlení. Zapomenout na to, co mají zažité v krvi, a uèit se nové. Ing. Karásek:
„Nevidím problém v tom, že se to nenauèí. Obecná kvalifikaèní a technická úroveò našich lidí je pomìrnì vysoká. Mùžeme
si stìžovat na pár lidí, že nìkdo nìco neudìlá nebo zapomene. To je normální.
Jezdil jsem po svìtì a mohl srovnávat.
Kvalifikaèní úroveò, tradice, pøemýšlení
je u nás na vyšší úrovni. Bohužel ale jen
tìch starších roèníkù. Mladí, kteøí pøichá-

pøivnici platí, že zvyk je železná košile
a že pøicházet s novými vìcmi nikdy není
lehké.
Øeditel Karásek: „Jak to vnímám já,
to nejvíc bolí. Nìjakou dobu lidem bude
trvat, aby zmìnili uvažování a vycházeli z toho, že charakter práce bude jiný.
Že to nebude sériová, ale zakázková výroba, krejèovina na míru.“
Cíle jsou tedy jasné. První fáze restrukturalizace by mìla být dokonèena letos
k 30. záøí. V dceøiných spoleènostech jsou
na tom o nìco lépe. Už základní restrukturalizací prošly. Dnes nepracují jen pro Tat-

Montážní linku opouští další Tatra Phoenix.
PPodnik
d ik d
dnes vyrábí
ábí 7 modelových
d l ý h øøad
d vozidel
id l

vysvìtlit, že už se nebude budovat žádné
impérium s velkosériovou výrobou, kde
každý má pøipravenou práci do posledního technologického popisu. Impérium,
kde jde hlavnì o to, aby se vyrábìlo co
nejlevnìji. Na to výrobce ve váhové kategorii Tatry prostì není zaøízen. Dnes jde
v Tatøe o to, že i po dìlnících na lince se
bude chtít, aby více pøemýšleli a i oni tak
byli do urèité míry spolutvùrci výrobku.
A že právì v této zmìnì bude jedna
z hlavních výhod podniku. Ovšem i v Ko-

r Zatímco døíve produkce kovárny
ru.
a slévárny šla na 100 % do Tatry, po
o
omezeních
výroby v mateøské firmì
m
musely
dcery hledat zakázky jinde,
a se uživily. Zvládly to. Za posledaby
n ètyøi roky pomìr otoèily. Dnes cca
ní
2 % výroby jde do matky a 80 %
20
k jiným zákazníkùm.
Zmìny provádí i mateøská firma.
N
Nevyrábí
se na sklad, na linkách je
je to, co už je prodané. Práce je
jen
tak ménì. Dochází postupnì ke snižování poètu zamìstnancù. „Máme plán
na 760 aut a cílem je zvýšit produktivitu,
aby jedno auto bylo na jednoho zamìstnance. Porovnávali jsme si produktivitu
s obdobnými firmami doma i s ruským
Kamazem. Ten má jedenapùlkrát lepší
produktivitu než my. Lépe jsou na tom
i domácí firmy. Mají stejné podmínky
a dokázaly to. My to musíme dokázat taky.
Teï se tøeba Tatra po ètyøech letech vrací
k ruskému Surgutnìftìgazu. To je skvìlé,
ale v nìkterých typech vozidel jsme stále
pokraèování na str. 4
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o 20 až 30 procent dražší než srovnatelná
konkurence. Ta procenta musíme nìkde
najít. Na nákupech neušetøíme, velcí kupují více, a tedy levnìji. Máme zastaralé
vybavení, haly, které jsou energeticky nároènìjší. Jiná cesta než zvyšování produktivity není. Proto musíme snížit stavy. Každý dostane, na co má nárok, k nikomu se
nebudeme chovat nìjakým gaunerským
zpùsobem. Mùže se stát, že èasem nìkteré
zase nabereme, ale ne na úkor produkti-

Za posledních dvacet let Tatrou prošlo
nìkolik majitelù, øada rùzných manau koncepcí a strategií.
žerù, každý s jinou
Zamìstnanci chtìjí jistotu. Strach
o slušnou práci je
ve zdejším kraji
všudypøítomný. Odbory to vìdí. Stejnì tak vnímají nut-nost pøerodu, abyy

Ke støetùm dochází, ale ukazuje se také,
že øešit je lze ve vìcném dialogu. Zatím to
vychází. I v Tatøe, která prožív
prožívá pøerod. Jak
øíká i Jiøí Krutílek:
„Vè
„Vèerejší
støet
je zapomenut,
kd
když se hledá
da
další nové øešení. Musí se najít, protože jde
o vše. A všem.“

Zbrusu nové tatrovky èekají na ty, co je koupili. Na sklad se v Tatøe už nevyrábí

Moderní nákladní tatrovka vítá už u brány podniku

vity, jen když se
vity
zvýší produkce.“
Restrukturalizace prostì nespadne z nebe.
Bude bolet. Umíí
u
vedení podniku
lidi i pro takovéé
?
zmìny
získat?
Jak je pøesvìdèu-je o tom, že jiné cesty není?
„Snažíme se øíct lidem, co je èeká, ať
už je to pøíjemné nebo nepøíjemné. Nic
jim netajíme, i když jsou samozøejmì obchodní i technické vìci, které nemùžeme zatím publikovat. Zhruba jednou za
14 dní se scházíme s odbory k jednání,
kde se probere spousta vìcí. Je to i zpìtná
vazba. V komunikaci s odbory se mnohdy
dovíme vìci, o kterých bychom se po linii
vedení nedovìdìli.“
V øeditelovì pracovnì jsou vedle šéfa personálky Libora Bartonì a redaktora Kováka
i pøedsedové odborových organizací: z mateøské spoleènosti Jiøí Krutílek, za dceøiné
spoleènosti Jaroslav Nováèik. Z øeditelova
víceménì monologu je teï diskuse. Není
o pøikyvování a ukazuje, že názory a pohledy na vìc se mohou i velice lišit.
Je zøejmé, že názory jsou v mnoha otázkách velmi rozdílné. Majitelé nejsou filantropové, chtìjí z vložených penìz nìco
mít. I vrcholový management øeší úkoly,
které tu ještì nebyly, i on je zjevnì pod
tlakem. Tatra je v pøerodu. Nejde ale jen
o továrnu, jde také o ty, co v ní pracují.
Nejsou jen nìjakou nákladovou položkou. Jde o lidi, èasto živitele rodin.
Tito lidé jsou, jak vyplývá i ze slov odboráøù, už unaveni a otráveni zmìnami.

Tatra
pøežila. Jde
Tattra pøežila
o to, aby to bolel
lelo co nejménì.
O pøežití jde také managementu
a hledá cesty, jak
pø
pøerod prosadit
co nejefektivnìji.
PPokud mezi zaGenerální øeditel a jeho personalista (oba vpravo)
bìhem debaty s odboráøi

mìstnanci a zamìstnavatelem nedojde ke
komunikaci, jsou støety naprogramovány.
Øeditel proto dále vysvìtluje: „Chtìli jsme
urychlit tok informací, a tak jsme vypustili jednu øídící úroveò, dnes máme jen
dvì: øeditelskou a vedoucí odborù. Pak
už jsou øadoví zamìstnanci, jen ve výrobì ještì jsou mistøi èi dílovedoucí. Co se
týèe vrcholového vedení, tak 80 procent
jsou noví lidé. U støedního managementu
z 60 lidí zatím nastoupili dva noví. Jinak
to ani nejde, lidé tu musí být stabilizováni.
Není možné, aby na tuto úroveò nìkdo
dojíždìl pøes pùl republiky. I tito lidé si
budou muset zvyknout na nový styl práce. Tlak je na nì taky dost velký, protože
máme málo èasu. A teprve ve fázi, kdy vrcholový management zaèíná dávat úkoly
na støední èlánky, tak si mùže ovìøit jejich
kvalitu. Ty, co nejsou dobøí, mìníme. Zjistili jsme, že jsme mìli mistra na montáži,
který s lidmi nekomunikoval a byl na nì
hrubý. Èím ménì staèil na nové úkoly,
tím byl hrubìjší. Skonèil ze dne na den.“
Husto je obèas i na vyšší úrovni a nìkdy
bouchnou i saze. Oba pøedsedové odborù øíkají, že zaznìla i slova o vypovìzení
kolektivní smlouvy. Zùstalo jen u nich.

Podobnì se vyjadøuje ostatnì i gene
generální øeditel Ing. Karásek. Než se louèíme,
øíká: „Vlastníci sem pøinesli nìkolik set
milionù korun, ale nepøinesli jistotu. Jen
firmu z bodu nula dostali do bodu nula
plus nìco. Ale tu zmìnu, která je tøeba,
tu budou muset provést všichni lidé sami.
Poèínaje mnou a konèe nìkde manipulantem ve skladu. To není tak, že nìkdo
pøijde a pøinese sem kouzelnou hùlku
a auta se budou prodávat sama a výroba bude beze zmetkù. Pøemýšlím obèas,
co zmìna lidem na dílnì vlastnì pøinese.
My na nì tlaèíme, že musí dìlat rychleji, lépe, kvalitnìji, ale co z toho mají oni?
Mám jenom jednu odpovìï: lidem to
mùže pøinést nadìji na další práci, nikoli
jistotu práce. Tatra se pohybuje již pøes
dvacet let v tvrdém konkurenèním prostøedí. Její pøežití závisí na umu, dùvtipu
a motivaci celého kolektivu. Na prvním
místì by lidé nemìli uvažovat, kdo je
manažer, kdo je odboráø a kdo je dìlník.
Jsme jeden tým Tatra a jde nám o spoleènou vìc.“
František Vonderka, foto autor
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Finance | Ing. Bohuslav Chudárek, specialista
pro mzdy a kolektivní vyjednávání, RP OS KOVO Ústí nad Labem, DP Liberec

Soubìh exekuce a srážek za škodu
Zamìstnanec, kterému jsou na základì exekuèního titulu provádìny srážky ze mzdy, zpùsobil pøi plnìní pracovních úkolù zamìstnavateli škodu. Za jakých podmínek a v jaké výši mùže zamìstnavatel tuto
škodu požadovat k úhradì po zamìstnanci?
L .J., Jablonec nad Nisou
Odpovìdnost za škodu
Zamìstnanec odpovídá zamìstnavateli za
škodu, kterou mu zpùsobil pøi plnìní
pracovních úkolù nebo v pøímé souvislosti s ním (viz § 250 odst. 1 zákona
è. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znìní – dále jen ZP).
Jestliže zpùsobí škodu svým jednáním
také zamìstnavatel, odpovìdnost zamìstnance za škodu se pomìrnì omezí. Zamìstnanec tak zodpovídá pouze
za škodu, kterou sám na základì svého
zavinìní zpùsobil (viz § 250 odst. 2 ZP).
Odpovìdnost zamìstnance za škodu je
spojena s dùkazní povinností zamìstnavatele a musí být zamìstnanci prokázána
(viz § 250 odst. 3 ZP).

Zamìstnanec odpovídá zamìstnavateli
za škody:
pøi nesplnìní povinností upozornit
nadøízeného vedoucího zamìstnance na
hrozící škodu, pøípadnì za nepøimìøené
odvrácení škody hrozící zamìstnavateli
(viz § 251 ZP). Výše náhrady škody nesmí
pøesahovat èástku rovnající se 3násobku
prùmìrného hrubého mìsíèního výdìlku zamìstnance (viz § 258 ZP);
pøi schodku na svìøených hodnotách,
byla-li se zamìstnancem uzavøena dohoda o odpovìdnosti k ochranì hodnot
svìøených zamìstnanci, napø. hotovosti,
cenin, zboží atd. (viz § 252 – § 254 ZP);
pøi ztrátì svìøených vìcí, které mu
zamìstnavatel svìøil na základì dohody
o zodpovìdnosti za ztrátu svìøených vìcí
(viz § 255 – § 256 ZP). Výši škody je povinen zamìstnanec nahradit v plné výši
(viz § 259 ZP).
Výše náhrady škody
Zamìstnanec, který odpovídá za škodu, je povinen v souladu s ustanovením

§ 257 nahradit zamìstnavateli skuteènou
škodu v penìzích, jestliže neodèiní škodu
uvedením v pøedešlý stav. O tom, v jaké
výši bude na zamìstnanci požadovat náhradu škody, rozhoduje zamìstnavatel
(viz § 262 ZP). Tato výše je však v nìkterých
pøípadech omezena, a to následovnì:
Škody z nedbalosti – výši požadované
náhrady škody je zamìstnavatel se
zamìstnancem povinen projednat a písemnì mu ji oznámit nejpozdìji do 1 mìsíce ode dne, kdy bylo zjištìno, že škoda
vznikla a že za ni zamìstnanec odpovídá.
Pokud jde o výši požadované náhrady
škody, je tato výše, byla-li škoda zpùsobena z nedbalosti, limitována èástkou
pøedstavující 4,5násobek prùmìrného
hrubého mìsíèního výdìlku zamìstnance zjištìného pøed vznikem škody (viz
§ 257 odst. 2 ZP).
Škody úmyslné, v opilosti a pod vlivem
návykových látek – byla-li škoda zpùsobena úmyslnì nebo v opilosti nebo po zneužití jiných návykových látek, má zamìstnavatel právo požadovat náhradu škody
v plné výši a u škody zpùsobené úmyslnì
ještì i pøípadný ušlý zisk (viz § 257 odst.
2 a 3 ZP).
Zpùsobil-li škodu také zamìstnavatel,
hradí zamìstnanec jen pomìrnou èást
škody podle míry zavinìní (viz § 257 odst.
4 a 5 ZP).
Srážky ze mzdy, exekuèní srážky
Srážky ze mzdy se provádìjí z èisté
mzdy. Tu vypoèteme odeètením zálohy na daò z pøíjmù fyzických osob ze
závislé èinnosti, pojistného na sociální
zabezpeèení, pøíspìvku na státní politiku
zamìstnanosti a pojistného na všeobecné zdravotní pojištìní (podle § 276
až § 302 zákona è. 99/1963 Sb., obèanský soudní øád, ve znìní pozdìjších
pøedpisù – dále jen OSØ).
Exekuèní srážky ze mzdy se budou
i nadále provádìt podle § 276 – § 302
OSØ.
Nezabavitelná èástka
Nezabavitelná èástka mzdy zamìstnance se stanoví jako 2/3 souètu životního
minima jednotlivce (podle § 2 zákona
è. 110/2006 Sb. o životním a existenèním
minimu), tedy èástky 3 410 Kè a èástky
normativních nákladù na bydlení pro
jednu osobu v nájemním bytì v obci od
50 000 do 99 999 obyvatel, a to bez ohle-

du na to, v jaké obci zamìstnanec žije,
která je stanovena naøízením vlády na rok
2014 na 5 873 Kè (èili jako 2/3 z èástky
9 283 Kè).

Nezabavitelná èástka ze mzdy zamìstnance potom je 6 188,67 Kè a musí být zamìstnanci vždy vyplacena.
Nezabavitelná èástka na vyživovanou osobu se stanoví obdobnì, a to jako 1/4 z nezabavitelné èástky 6 188,67 Kè, èiní tedy
1 547,47 Kè. Celková nezabavitelná èástka je potom souètem nezabavitelné èástky jednotlivce a všech nezabavitelných
èástek na vyživované osoby.
Pø.: Zamìstnanci žijícímu s manželkou
a jedním dítìtem, který má èistý pøíjem
15 000 Kè, jsou zamìstnavatelem provádìny srážky ze mzdy. Nezabavitelná
èástka, kterou nemùže zamìstnavatel zamìstnanci srazit ze mzdy, je potom souètem nezabavitelné èástky na jednotlivce
6 188,67 Kè a dvakrát nezabavitelné èástky na manželku a na dítì (2× 1547,47 Kè).
Celková nezabavitelná èástka je potom
9 283,61 Kè, po zaokrouhlení 9 283 Kè.
Od èisté mzdy odpoèítáme celkovou
nezabavitelnou èástku (15 000 – 9 283,
rozdíl je potom 5 717 Kè).
Zaokrouhlený zbytek èisté mzdy se dìlí
tøemi (5 717:3, výsledek je 1 905 Kè, zbytek 2 Kè se pøipoète k základní nezabavitelné èástce zamìstnance).
Pøitom platí, že:
1. tøetina je urèena k vydobytí pohledávek oprávnìných osob,
2. tøetina slouží jen k vydobytí pøednostních pohledávek (viz § 279 OSØ),
a pokud takové nejsou, vyplatí se zamìstnanci,
3. tøetina se vždy vyplatí zamìstnanci.
Z výše uvedeného vyplývá, že nezabavitelnou èást èisté mzdy tvoøí základní
pokraèování na str. 6

6 | KOVÁK èíslo 7/2014 | 7. dubna | Servis
pokraèování ze str. 5

celková nezabavitelná èástka (9 283 Kè),
první tøetina zbytku èisté mzdy (1 905 Kè)
a zbytek po zaokrouhlení (2 Kè), celkem
je to: 11 190 Kè.
(Pokud není vùèi zamìstnanci uplatnìna pøednostní pohledávka, také druhá
tøetina zbytku èisté mzdy + 1 905 Kè, celkem 13 095 Kè.)
Jestliže je rozdíl èisté mzdy a celkové nezabavitelné èástky vìtší než
9 283 Kè, je tato èást plnì zabavitelnou èástkou.
Zabavitelná èástka
Èástka, nad kterou mùže zamìstnavatel zbytek èisté mzdy srazit
zamìstnanci (tedy po odeètení nezabavitelných èástek, pokud neuplatòu-

je vyživované osoby) bez omezení, se
stanoví obdobnì jako souèet èástky životního minima jednotlivce, tedy èástky
3 410 Kè a èástky normativních nákladù
na bydlení pro jednu osobu, tedy èástky
5 873 Kè, èiní tedy 9 283 Kè. Vše nad
tuto èástku je pak plnì zabavitelná
èást zbytku èisté mzdy.
Se zamìstnavatelem je však možno
uzavøít písemnì dohodu o zpùsobu
a výši náhrady škody, kde je možné
se na výši srážek ze mzdy dohodnout.
Pak mùže být srážka i vyšší. Pøípadná dohoda o zpùsobu a výši náhrady
škody musí být uzavøena vždy písemnì
a projednána s odborovou organizací
(viz § 263 ZP). Srážky ze mzdy na základì dohody uzavøené podle zákona

è. 89/2012 Sb. (nový obèanský zákoník)
lze však uzavøít nejvýše do poloviny
mzdy (podle § 2045 nového obèanského zákoníku).
V pøípadì, že dojde u zamìstnance
k soubìhu exekuèních srážek ze mzdy
a srážek ze mzdy za škodu, kterou zamìstnavateli zpùsobil pøi plnìní pracovních úkolù, musí být pøednostnì
uspokojeny exekuèní srážky ze mzdy
(z druhé tøetiny zbytku èisté mzdy po
odeètu nezabavitelné èástky, pøípadnì i z první tøetiny, pokud 2. tøetina
k uspokojení pøednostních pohledávek nestaèí) a poté teprve srážky ze
mzdy, které sráží zamìstnanci zamìstnavatel za škodu zpùsobenou
pøi plnìní pracovních úkolù.

Ještì jednou k výpoètu starobní penze
K èlánku Co chcete vìdìt o starobním dùchodu
Ing. M. Høíbalové,
otištìnému v KOVÁKU è. 6/2014 pro
upøesnìní uvádíme:
Pøi výpoètu starobního dùchodu
pana J. Nováka k datu 1. 1. 2014 je nutno použít stejnou
dobu pojištìní jako

pøi výpoètu tohoto dùchodu k datu
31. 12. 2013, èili
45 let místo 44
let. Výše dùchodu
k datu 1. 1. 2014
pak èiní 12 444 Kè
místo
uvedených
12 219 Kè.
Opravte si prosím ve zmínìném
è. KOVÁKU na str. 8
nahoøe závìr v následujícím znìní:

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 12 444 Kè,
výše jeho starobního dùchodu pøi pøiznání k 31. 12. 2013 vèetnì valorizace èiní
12 549 Kè. Rozdíl tak èiní 105 Kè mìsíènì, ve prospìch dùchodu pøiznaného ke dni 31. 12. 2013.
(red)

Bydlení | Mgr. Lenka Veselá, poradkynì Sdružení nájemníkù ÈR (SON), Praha

Øešíme otázky kolem bydlení
Mám nájemní smlouvu k bytu, ve které není žádné ustanovení, které by øešilo, co
se stane, když mi smlouva skonèí a já pøesto zùstanu v bytì bydlet. Pronajímatel
proti tomu, abych v bytì zùstala i nadále, nic nemá, bohužel je ale dlouhodobì v zahranièí a nemùžeme
spolu uzavøít žádný písemný dodatek ke smlouvì. Mám strach, abych neporušila zákon, øeší nìjak tuto
situaci nový obèanský zákoník?
Hana R., Plzeò
Podle ustanovení § 2285
nového obèanského zákoníku platí, že pokraèuje-li nájemce v užívání bytu po dobu
alespoò tøí mìsícù po dni, kdy mìl nájem
bytu skonèit, a pronajímatel jej v této dobì

nevyzve, aby byt opustil, je nájem znovu
ujednán na tutéž dobu, na jakou byl ujednán døíve, nejvýše ale na dobu dvou let. To
neplatí, ujednají-li si strany ve smlouvì nìco
jiného. Výzva pronajímatele vyžaduje pí-

semnou formu. Tím, že v bytì zùstanete nadále bydlet, tedy zákon neporušíte, naopak
se vám nájemní smlouva obnoví pøímo ze
zákona, žádný dodatek s pronajímatelem
o prodloužení nájmu uzavírat nemusíte.

Nedávno jsem v souvislosti s bydlením slyšel pojem pacht. Mùžete mi vysvìtlit, co to pacht vlastnì je a jaký je rozdíl
mezi nájmem a pachtem?
Jan Koneèný, Ostrava
Pacht se od nájmu odlišuje tím, že kromì práva užívat vìc obsahuje ještì navíc
právo vìc požívat, tedy brát z ní užitky.
Napøíklad pachtýø má právo v propachtované zahradì sklízet vypìstované ovoce
a zeleninu („brát z ní užitky“), kdežto

nájemce nikoliv. Nový obèanský zákoník
institut pachtu novì vymezuje v ustanoveních § 2332–2357. Pachtovní smlouvou pøenechává propachtovatel urèitou vìc pachtýøi k doèasnému užívání
a požívání, který o ni peèuje jako øád-

ný hospodáø a za její užívání a požívání
platí buï dohodnuté pachtovné, nebo
pomìrnou èást výnosu z vìci. Kromì
této obecné úpravy je zvláštì regulován
zemìdìlský pacht, jde-li o zemìdìlský
nebo lesní pozemek, a pacht závodu.
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BERA Loukovice pøed zavøením
Ve Švédsku se Assa Abloy k zamìstnancùm chová jinak
Výrobce zámkù Assa Abloy Czech proklamovaného firmou, není v souladu ní a vlnu solidarity s postiženými. K situaci
and Slovakia Rychnov nad Knìžnou s hodnotami a postupy uplatòovanými ve se vyjádøila i konference ZO OS KOVO pøi
se rozhodl k 31. kvìtnu
Švédsku.“
FAB v Rychnovì nad Knìžnou, která se
Loukovic na Tøebíèsku. Moravská
uzavøít svùj výrobní závod Znak
Tento postoj vede zamìst- tam konala ve støedu 2. dubna. Vyjádøila
vesnièka má kolem 120 obyvatel, zavøení
BERA v Loukovicích na výrobního závodu BERA ji tvrdì postihne nance k tomu, že zvažují v souvislosti se zavøením závodu a ztrátou
vyhlášení stávkové poho- pracovních míst zamìstnancùm BERA LouTøebíèsku. O práci tam pøitovosti, pøípadnì dalších kovice plnou podporu a vyzvala zamìstjde všech 21 zamìstnancù.
protestních akcí. K nejno- navatele „k vìtší sociální zodpovìdnosti
Rychnovská firma, známá
vìjšímu dìní kolem BERA zejména s ohledem na výši odstupného“.
výrobou zámkù FAB, paLoukovice se vyjádøil pøedtøí švédské spoleènosti
Švédská firma Assa Abloy, vlastnící sposeda OS KOVO Josef Støe- leènost FAB, koupila firmu BERA v LouAssa Abloy – nejvìtšímu
dula: „Spoleènost ASSA kovicích zhruba pøed dvìma lety. Nyní se
výrobci zámkù na svìtì.
Abloy pravdìpodobnì pod- objevily i spekulace zda nešlo o likvidaci
V okrese Tøebíè je nezaceòuje situaci a myslí, že konkurence. V Loukovicích firma BERA již
mìstnanost 10,9 procenta,
22 lidí je poèet, nad kterým pøed koupí švédským koncernem vyrábìbez práce je zde 8 400 lidí.
Odborová organizace polze mávnout rukou. Z naše- la originální bezpeènostní elektromagnežadovala vypracování sociálního
ho pohledu však jde o princip tický zámek, jehož výroba se nyní zøejmì
plánu, který by mohl mít dvì èásti
– o pøístup firmy, která se nechová pøesune do Rychnova.
– první by se zabývala pomocí pøi získává- spoleèensky zodpovìdným zpùsobem.
Hlavní výrobní náplní èeské divize Assa
ní nových pracovních míst, druhá urèitým Myslíme si, že kterákoli ze spoleèností Abloy s více než tisíci zamìstnanci je proodstupným nad rámec toho, co je bìžné. v Èeské republice by se mìla chovat sluš- dukce stavebních zámkù a zámkù pro
Je to mínìno jako urèitý polštáø pro pro- nì nejen v pøípadì, kdy firmu kupuje, automobilový prùmysl. Pøedloni firma
puštìné pracovníky, kteøí v místì již nemají ale zejména v situaci, kdy firmu uzavírá. dokonèila výstavbu nového závodu na
šanci sehnat nové zamìstnání. Poté, co A neuzavírá ji proto, že by nemìla hospo- autozámky v Týništi nad Orlicí. Tržby firmy
záležitost vzbudila veøejný zájem, vedení dáøský výsledek. V takovém pøípadì si lidé v roce 2012 dosáhly 2,2 miliardy korun
(red)
firmy zaèalo licitovat a nabídlo jeden plat zaslouží slušné zacházení, slušný zpùsob a zisk 67 milionù korun.
navíc. Zamìstnancùm k tomu však klade odchodu. A jestliže
rùzné podmínky.
by ASSA Abloy zaèala
To, co je v domovském Švédsku ob- srovnávat náklady, kte

vyklé, u nás firma dále odmítá. Jak øekl ré by to stálo v Èeské


Kováku pøedseda ZO OS KOVO pøi FAB republice, chtìl bych

Rudolf Procházka, je tento postoj proto jí pøipomenout, že

právì u poboèky švédské firmy ne zce- v jiných zemích, kde

la pochopitelný. Zvýšené odstupné by konèili a propouštìli,

prosperující firmu nijak zvlášť nezatížilo. dávali takové èástky,

„Na jedné stranì oceòuji, že nabídli ko- že by z tìchto lidí byli

legùm z Loukovic napøíklad nejrùznìjší v Èeské republice velmi

rekvalifikace. Na druhou stranu pøístup, bohatí lidé. Varujeme
 æāÀýýýõǡǫ
kdy odmítají zvýšené odstupné i pro tak spoleènost pøed dalšímalý poèet pracovníkù z tak odlehlé ob- mi kroky, nechceme je
®Ǩ
lasti, kteøí bezpochyby budou mít po eskalovat. Ale nutí nás
³æ³ýýõǡ
odchodu firmy vážné existenèní starosti, k tomu.“ Postup firmy
³ÀͺǣͲͲͳͷǣͲͲǤ
neodpovídá zpùsobu sociálního jednání, vyvolává dále rozhoøèe³â±ýÀ³ ±


  õǤ

Kovák vám pomáhá
Jsme rádi, že naše výzva zabrala a že
i v tomto vydání Kováka mùžeme pøinést
další tipy na výhodné zotavovací a rekreaèní pobyty pro èleny OS KOVO. Proè
nìkde tvrdì platit, když si mohou kováci
i pøi organizaci rekreaèních pobytù výpomoci navzájem! Èasto se pøitom o tìchto výhodných možnostech neví a mohou
tak bohužel zùstat i èásteènì nevyužity.
V této souvislosti proto ještì jednou všem
organizacím OS KOVO, které mají vlastní
rekreaèní kapacity (chaty, dìtské tábory),
pøipomínáme možnost jejich bezplatné

propagace na stránkách Kováka. Od toho
tu Kovák je, aby vám
pomáhal! Informace
podá a pøípadné podklady pro propagaci
pøijímá tajemnice redakce Miluše Nováková (kontakt najdete
v tiráži na str. 6). Neváhejte, doba dovolených se už kvapem
(red)
blíží!

«³³ȂͳͷǤ
ͳͶͷͲ«Àýǡ
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Velikonoce a jejich symboly
Je tu jaro a s ním pøicházejí už tento
mìsíc i velikonoèní svátky. Všechny výklady Velikonoc spojuje spoleèné téma smrti
a zrodu nového života, v jejich pùvodu
se však názory rozcházejí. Jejich poèátky
s nejvìtší pravdìpodobností sahají do pohanských dob, kdy lidé oslavovali pøíchod
jara a plodnosti, což pøi tehdejším zpùsobu obživy znamenalo klíèovou životní
otázku. Jako náboženská tradice se Velikonoce poprvé objevily u Židù, kteøí slaví
svátky Pesach k uctìní Boží pomoci pøi vysvobození Izraelitù z egyptského otroctví.
Dnes jsou nejvýznamnìjším svátkem køesťanù, v jejich pojetí se váží k ukøižování
a zmrtvýchvstání Ježíše Krista.
Velikonoce se pojí s øadou zvykù a tradic, z nichž nìkteré jsou již dávno zapomenuté a jiné se uchovaly dodnes. Pojïme si nìkteré spoleènì pøipomenout.
Beránek
pøedstavoval v židovské tradici Izrael
jako Boží stádo, které vede Hospodin.
V køesťanství je beránek jedním ze
symbolù Ježíše Krista, neboť obraznì
podle køesťanské víry on je beránek, obìtovaný za spásu svìta.
Køíž
je nejdùležitìjším z køesťanských symbolù, protože Kristus byl odsouzen k smrti
ukøižováním. Tento trest patøil k trestùm
nejvíce krutým a ponižujícím.
Vajíèko
jako symbol nového života. V souvislosti s lidovou tradicí vznikl zvyk vejce malo-

vat; dùvodem pojídání vajec o Velikonocích byla zøejmì i skuteènost, že vejce se
nesmìla jíst v postní dobì. V køesťanství
se vejce vykládá jako symbol zavøeného
hrobu, z nìhož vstal Kristus, jako symbol
nesmrtelnosti.
Koèièky
symbolizují palmové ratolesti, kterými
vítali obyvatelé Jeruzaléma pøicházejícího
Krista. Tradièním køesťanským zvykem je

jejich svìcení na Kvìtnou nedìli a pálení
v pøíštím roce o Popeleèní støedì.
Zajíèek
má svùj pùvod už v pohanských rituálech oslavujících pøíchod jara. Symbolika
zajíce pochází z tradice oslav svátku pohanské bohynì plodnosti Eostre. Z jejího
jména je odvozeno slovo Easter, anglický
název køesťanských Velikonoc. Podle legendy bohynì Eostre promìnila ptáèka,
který umrzl ve vánici, v zajíce. On pak
z vdìènosti každé jaro kladl vejce jako pták.
V dnešní evropské tradici je oznaèován za toho, kdo o Velikonocích pøináší
vajíèka, nejlépe èokoládová. Vzniklo to
z toho, že zajíc na jaøe hledá v blízkosti
lidských obydlí potravu a jelikož je plachý
a pøed lidmi prchá, je mu pøisuzováno
i tajné roznášení velikonoèních vajec.
Bývalo také zvykem (nadále se udržuje
napø. v Nìmecku), aby kmotøi zvali dìti
k tzv. honìní velikonoèního zajíce, to znamenalo hledání ukrytých vajíèek v zahradì.
Svatý týden
Svatý neboli Pašijový týden je významné období
køesťanského liturgického
roku, ve kterém si køesťané
témìø všech vyznání pøipomínají poslední týden Ježíšova pozemského života,
jeho smrt na køíži a vzkøíšení. Nìkteré dny Svatého
týdne jsou oznaèeny zvláštním pøívlastkem. Modré
pondìlí (nìkde Žluté)
– dìtem zaèaly prázdniny,
Šedivé úterý – uklízelo se
a vymetaly pavuèiny, Sazometná støeda (Škaredá)
– vymetaly se saze z komína, Zelený ètvrtek – jedla se zelná strava, aby byl èlovìk po celý
rok zdráv, Velký pátek – byl ve znamení
smutku, ticha a rozjímání (nad Kristovou
smrtí), chodilo se na bohoslužbu, kterou neohlašovaly zvony („odletìly“ do
Øíma), a místo toho ve vsi znìly klapaèky

Velikonoèní pomlázka na Moravì poèátkem minulého
století na obraze M. Gardavské

a øehtaèky, Bílá sobota – probíhal obøad
svìcení ohnì pøed kostelem, vrátily se
zvony; doma hospodynì pekly mazanec
a beránka, dìvèata zdobila vajíèka, muži
a chlapci si pletli pomlázky, na Boží hod
velikonoèní všichni spìchali do kostela
na mši oslavující Kristovo vzkøíšení a dávali si od faráøe svìtit velikonoèní pokrmy, které byly nachystány k sváteènímu
obìdu. Pondìlí velikonoèní – je èas pomlázky.
Pomlázka
Tento název oznaèuje
svazek spletených vrbových
proutkù, který slouží jako
nástroj ke šlehání. Tradice
velikonoèní pomlázky je
velice stará. První zmínka
o ní pochází ze 14. století,
kdy se o ní zmiòuje pražský kazatel Konrád Waldhauser, žijící ve 14. století.
O Velikonoèním pondìlí se
prý šlehali manželé a milenci. Støedovìká a renesanèní pomlázka byla zábava
výhradnì dospìlých a byla
znaènì nemravná. Tehdy
totiž prosté ženy nenosily
spodní prádlo. Chlapci jim
vyhrnovali suknice, šlehali je a vyvádìli
s nimi i jiné kousky. Ospalci a lenivci se

Jak upéct beránka
O tomto symbolu Velikonoc píšeme jinde. Skuteèností je, že na sváteèním velikonoèním stole by
nemìl chybìt. Jak si ho pøipravit? Svùj osvìdèený recept vám nabízí tajemnice redakce Kováka.
Suroviny: 5 vajec, 200 g cukru krupice, 250 g polohrubé mouky, 1 vanilkový cukr, šťáva z 1/2 citronu, 1 kávová lžièka citronové kùry, máslo nebo ztužený tuk na vymazání formy, hrubá mouka nebo
kokos na vysypání formy, 20 g mouèkového cukru na posypání beránka.
A jak na to: Vejce ušleháme s cukrem a vanilkovým cukrem do husté pìny. Potom vmícháme citronovou šťávu, lžièku strouhané citronové kùry z dobøe omytého citronu, mouku a nakonec lehce
vmícháme tuhý sníh z bílkù. Tìsto rozetøeme ve stejnomìrné vrstvì do vymazané a moukou èi
kokosem vysypané formy a ve støednì vyhøáté troubì upeèeme do rùžova. Peèe se pøi 170 stupních
Celsia 45 až 50 minut. Peèeného beránka opatrnì vyklopíme a lehce pocukrujeme. Místo oèí lze
vpíchnout rozinky. Mùžeme si beránka vylepšit i tím, že mu na krk uvážeme stuhu a nìco zeleného,
napøíklad buxus nebo asparágus. Stuhu lze ozdobit i kovovým zvoneèkem.
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èasnì zrána házeli do vody, nebo se alespoò vodou polévali, aby se probrali. Slovo pomlázka vzniklo pravdìpodobnì od
slova pomlazovat a dodnes zachované
šlehání dívek má symbolizovat pøedání
svìžesti mladých jarních prutù. Svobodné
dívky za to zavìšovaly na pomlázky barevné stuhy. Vdané ženy koledníci vyšlehali
proto, aby jim vyhnali zlý jazyk. Nechodili však do domù sousedù, s nimiž nebyli
zadobøe. Také hospodáø vyšlehal èeládku,
aby nebyla líná, krávu, aby se brzy otelila, a ovocné stromky, aby se probudily ze
zimního spánku k další úrodì. V Èesku
a na Slovensku má pomlázka mnoho
jmenných ekvivalentù podle regionální
závislosti: dynovaèka, binovaèka, hodovaèka, karabáè, koleda, mrskaèka, šlehaèka, šmerkust, tatar, žíla a mnoho dalších.
Pomlázkou je také nazývána výslužka
z koledování.
Mazanec
Nesmìl o nejvìtších køesťanských
svátcích chybìt v žádné domácnosti.

choutkou zvláštì pro naše pøedky, kteøí se pøed Velikonocemi postili nejen od
masa, ale mnohdy i od mléka a vajec – jež
jsou právì v mazanci. Nejstarší èeské kuchaøské pøedpisy na mazanec pocházejí
z 15. století, kdy nìkteré se pekly i mimo
Velikonoce. Magdalena Dobromila Rettigová ve svém spise Dobrá rada slovanským venkovankám o mazanci píše:„Málokteré stavení jest o Velikonocích, kde by
se mazanec nenalezl. Mazanec, když pìkJak ustrojit velikonoèní „líto“

Dekorace je vhodná do interiéru. Do misky s vodou (ne naopak) vysypeme sádru a dùkladnì
rozmícháme v tuhou kaši. Sádra je v pomìru
vùèi vodì 1:3 (v našem pøípadì 2 sklenice sádry
a 6 sklenic vody). Vzniklou smìs nalejeme do
kvìtináèe (zde má výšku i prùmìr otvoru 12 cm)
a do jeho støedu zapíchneme vìtev (zde ze škumpy o délce 40 cm). Tak to necháme do druhého
dne ztuhnout. Potom na vìtev napíchneme kouli
z šedé aranžovací hmoty florex (zde o prùmìru
10 cm). Po celém obvodu koule postupnì zapícháme buxus (spodní èást vìtvièek by mìla být seøíznutá do špièky), který vypadá dlouho èerstvì
i bez vody, lze použít i ptaèí zob. Hotový stromek ozdobíme vajíèky, která pøilepíme silikonovou pistolí, také mohou být zavìšená na stužkách, které se do koule upevní pomocí drátu. Hotový stromek
vložíme do obalu na kvìtináè a vysteleme barevným sisálem.

nì peèený jest, dej s barevnými vejci ke
svìcení... a rozdìl pak mezi domácí lidi.“

Je to bochánek vyrobený ze sladkého
kynutého tìsta, které je obdobné tìstu na vánoèku a zpravidla obsahuje:
hladkou mouku, cukr, máslo, žloutky
z vajíèek, droždí, mléko, vanilkový cukr,
rozinky, mandle, muškátový kvìt (na
rozdíl od vánoèky) a citronovou kùru.
Mazanec byl vítanou velikonoèní po-

alfa a omega, které symbolizují zaèátek
a konec, nebo tam také mùže být strom

Paškál
Je to vysoká velikonoèní svíce zapalovaná pøi velikonoèní vigilii v církvích západní
liturgické tradice. Její název paškál (z lat.
paschalis a pùvodnì z hebrejského pesah
– pøechod, pøekroèit) pøipomíná odchod
Židù z Egypta. V køesťanství symbolizuje vzkøíšeného Krista, jehož svìtlo podle
køesťanské nauky rozráží temnoty smrti.
Východní církve o Velikonocích používají
tzv. trikirion, který tvoøí tøi stuhou svázané svíce. Velikonoèní paškál se zapaluje od
ohnì v blízkosti kostela. Nìkolikakilogramová svíce má pravidla pro své zdobení:
je opatøena letopoètem, køížem a písmeny

života, beránek. Je symbolem køesťanského spoleèenství a Kristova zmrtvýchvstání. Do køíže je vsazeno pìt kadidlových
zrn, která pøedstavují pìt ran Kristových
na køíži. Právì vložení kadidlových zrn do
paškálu a jeho požehnání tvoøí spolu se
slavnostním prùvodem s paškálem (nese
ho jáhen nebo knìz se zpìvem: „Svìtlo Kristovo“ – Lumen Christi) a zpìvem
Exsultet bohoslužbu svìtla na velikonoèní vigilii. Svíce má být zhotovena z vosku, každý rok nová, jen jedna, dostateènì
velká a nikdy ne padìlek. Nepøípustné je
podle instrukce Kongregací pro bohoslužbu z roku 1988 používání tzv. olejových
paškálù, které skuteènou svíci pouze imitují.
Pøipravili: m.n. a fav

V E L I KO N O Ë N Í P O BY T V R E TAS U
Odhodte všední starosti a p¹ijedte k nám p¹ivítat jaro, na¯erpat nové sílya užít si
tradi¯ních hodnot Velikonoc. P¹ijmte naše pozvání na pkné strávení velikono¯ních
svátk v krásné klidné p¹írod do rekrea¯ního st¹ediska RETASO na Horní Be¯v.
Ëty¹denní velikono¯ní pobyt (3 noci) s polopenzí 18. 4. – 21. 4. 2014.
3× ubytování v pokojích v chatce s vlastním sociálním za¹ízením 3× polopenze + slavnostní
obdové menu o Velikono¯ním pondlí velikono¯ní p¹ekvapení na pokoji p¹i p¹íjezdu dti do
6 let zdarma nápoj dobré nálady na uvítanou v baru ruské kuželky 1 hodina kule¯ník
1 hodina infrasauna 30 minut WiFi ve spole¯ných prostorách možnost prodloužení pobytu
možnost dokoupit obdy (pátek–nedle) 50% sleva na masáž provádnou rodilou Filipínkou
50% sleva na 1 hodinu bowlingu
v blízkém okolí cca 100 m k využití tenisové kurty, basketbalové h¹išt, cyklostezka Be¯va p¹es
Valašské Mezi¹í¯í až do P¹erova krytý bazén a sauna Rožnov pod Radhoštm 12 km skanzen
Rožnov pod Radhoštm 10 km Pustevny 10 km s možností zapuj¯ení kolobžek aquacentrum
Frýdek-Místek aquacentrum Valašské Mezi¹í¯í

Cena balí¯ku pro 2 osoby – 2 400 K¯
Objednávky na adresu: RETASO spol. s r.o., 756 57 Horní Be¯va 0240,
e-mail: retaso@iol.cz, tel.: 607 821 087
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První kroky k organizovanému hnutí
Skuteènost, že revoluèní rok 1848 sociálním požadavkùm dìlníkù a jejich politické emancipaci v Èechách nepøál, neznamená, že by uvolnìní ve spoleènosti
dìlnictvo zcela minulo. Už v dubnu 1848

Myšlenky Marxe a Engelse v Èechách v roce 1848 nenašly
pøíliš pøívržencù

dìlníci ze smíchovské Pøíbramovy kartounky žádali na pražském magistrátu,
aby jejich pracovní doba byla zkrácena pøi
zachování platu tak, že by se pracovalo
„v dobì od sv. Havla do sv. Josefa dennì
od 7 hodin ráno do 5 hodin odpoledne
a v ostatní dobu roèní od 6 hodin ráno do
7 veèer“. Magistrát žádost pøedal zemské
vládì. Odpovìdìla tehdy typickým zpùsobem, že „urèení hodin pracovních mùže
se státi jen volným dohodnutím továrníkù
a dìlníkù“. Magistrát prý mùže jen svolat
schùzi, kde by se dohoda mohla dojednat. Pod obavou, aby nedošlo k nepokojùm, byla svolána 2. kvìtna schùze tiskaøù
a továrníkù za pøítomnosti pražského purkmistra. Probírat se mìlo hlavnì
omezení užívání strojù ve výrobì a platy.
Na schùzi se nedohodlo témìø nic, nicménì pokud jde o úpravu pracovní doby,
v nìkterých továrnách k ní došlo. Ostatní
požadavky mìl øešit plán, který mìl vypracovat jeden z továrníkù… Pøedložil
ho 19. kvìtna, tiskaøe však neuspokojil

a 3. èervna došlo k demonstracím, pøi
nichž byl zranìn jeden dìlník. Vìtším nepokojùm zabránilo jen to, že už 2. èervna
továrny preventivnì obsadilo vojsko.
Už o pár dní pozdìji o letnicích došlo
v Praze k mnohem vìtšímu revoluènímu
výbuchu proti absolutistické monarchii.
Historik Tobolka ve své stati z roku 1903
uvádí: „Dìlnictvo pražské nebylo r. 1848
pøíliš uvìdomìlé a s bouøí svatodušní nemìlo jiného spojení nežli toho, že mìlo
býti radikály pražskými upotøebeno jako
nástroj k poulièním bouøím. Nezamìstnaní tiskaøi rádi súèastnili se demonstrací,
zvláštì když k úèasti byli vybídnuti od známých jim radikálù, a súèastnili se jich i proto, ponìvadž mnozí z nich èinili si nadìje,
že bude bouøemi poskytnuta jim pøíležitost
vymstít se na nenávidìných továrnících.“
Bouøe si vyžádaly øadu zranìných, tøi dìlníci na následky zranìní zemøeli. Dùsledkem bouøí bylo i to, že mìstská rada vydala
už 18. èervna pøíkaz, že všichni nezamìstnaní, kteøí nepøísluší do Prahy, ji musí okamžitì opustit. Na základì tohoto rozkazu
následnì opustilo Prahu více než 700 lidí.
Tìm, kteøí do Prahy pøíslušeli, nabídl práci
pražský stavební úøad. Protože mezi dìlníky to stále vøelo, do továren bylo opìt
preventivnì povoláno vojsko… Zùstalo
v nìkterých až do øíjna.
Definitivní rozhodnutí ve sporu mezi pražskými tiskaøi a továrníky pøišlo
21. února 1849. Vídeòské ministerstvo
obchodu v nìm jednoznaènì podpoøilo
stanovisko továrníkù, mj. odkazem na
pomìry v Anglii a na právì zpracovávaný
všeobecný prùmyslový øád pro rakouskou
monarchii. Továrníky rozhodnutí vyzvalo k tomu, aby pokud možno splnili nìkteré své sliby týkající se platù, zamìstnávání žen a pøijímání uèedníkù. Dìlníci

Baruška zve k návštìvì

Pražský Smíchov byl v šedesátých letech devatenáctého
století tovární ètvrtí

rozhodnutí odevzdanì pøijali. Navracející
se absolutismus jim vzal poslední nadìji,
že zlepšení svého postavení se domohou s pomocí úøadù. A uvìdomìní se
teprve probouzelo. Tobolka k tomu píše:
„Už v kvìtnu r. 1848 aspoò nìkteøí dìlníci v kartounkách pražských tušili, že
zeje jakási propsat mezi prací a kapitálem,
a hledali lék k jejímu odstranìní. Nalézali
jej v tìch theoriích, které v r. 1848 pod
jménem socialismu a komunismu šíøily
se po celé Evropì. V kvìtnu r. 1848 mezi
pražskými tiskaøi byli stoupenci komunistických a socialistických theorií z Francie
šíøených, ale stoupencù tìch bylo málo.“
Politicky uvìdomìlejší nedìlnické vrstvy
stály v Èechách v roce 1848 na pozicích
hospodáøského liberalismu. Proti socialistickým myšlenkovým proudùm z Francie se
tvrdì postavily i Havlíèkovy Národní noviny.
Na dìlnické scénì po roce 1849 nastal
na dlouhou dobu klid. Trval témìø dvì
desetiletí. K oživení došlo až na konci
šedesátých let, kdy se v Èechách zaèal
opìt rozvíjet spolkový i politický život. Na
podzim roku 1867 se kroužek uvìdomìlejších dìlníkù rozhodl založit svoje noviny
„k hájení zájmù dìlnických“. O pomoc
požádali mladého právníka Františka
L. Chleboráda, s jehož jménem pak bylo
dìlnické hnutí v Èechách øadu let spojeno. Dne 1. prosince 1867 pak s Chleborádovou pomocí vyšly první dìlnické noviny
u nás – ètrnáctideník „Dìlník“.
(fav)

Nabídka rekreace pro èleny OS KOVO
Chata Baruška se nachází v krásném prostøedí v Rokytnici nad Jizerou. Je ve vlastnictví ZO OS
KOVO Bombardier Transportation Czech Republic a.s., která by Barušku ráda nabídla k rekreaci
i ostatním organizacím a èlenùm svazu (po dohodì i s výraznou slevu pøi obsazení celé chaty).
Baruška má kapacitu 30 lùžek v 7 pokojích (4× 4lùžkový, 1× 3lùžkový, 1× 5lùžkový a 1× 6lùžkový
pokoj). Sociální zaøízení je spoleèné v pøízemí – 1× pro muže, 1× pro ženy. Velká spoleèenská
místnost – jídelna s TV, plnì vybavená kuchyòka – 2 sporáky, mikrovlnná trouba, myèka na
nádobí, 3 lednice. Vytápìní je elektrické, ale je i možnost zatopit si v krbových kamnech.
V létì lze chodit na túry do okolí, jezdit po cyklostezkách pro horská kola a pøímo u chaty se
nachází fotbalové høištì, ve stodole jsou uloženy branky, síÝ na nohejbal a ping-pong. Ohništì
je samozøejmì také. V dosahu chaty se nachází lanovka na Horní Domky a dále až na Lysou
horu. (Pìšky cca 10 minut od chaty.) V dosahu je také Skiareál Studenov.

Cena pro èleny OS KOVO:

letní

150 Kè

*

zimní

240 Kè

*

Na tìchto webových stránkách si mùžete prohlédnout podrobnosti:

http://www.rokytnice.com/cs/ubytovani/chata-baruska

* cena za osobu a noc
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Zajímá vás:
Beneﬁty pro zdraví
i úsporu

Zdraví každého z nás je závislé nejen na prostředí, ve
kterém žijeme, ale také na kvalitě našeho stravování
či aktivním trávení volného času. Ovlivňují ho i zdánlivé
maličkosti, jakými jsou vhodná forma odpočinku, umění
relaxace a péče o tělo (i duši). Pokud se na tento fakt
podíváme optikou zaměstnavatele, je v jeho zájmu mít
zaměstnance zdravé, spokojené a zrelaxované, protože
tyto prvky mají přímou návaznost na jejich výkonnost,
pozornost a energii, kterou práci věnují.
Praktickým pomocníkem jsou zaměstnanecké beneﬁty, které
jsou v rukou zaměstnavatelů efektivním nástrojem, jak přímo
ovlivňovat kvalitu stravování nebo přispívat na aktivní
odpočinek, relaxaci či sportovní aktivity svých zaměstnanců.
Obě strany – zaměstnavatelé i zaměstnanci – totiž mohou těžit
z výhod beneﬁtních programů, které dnes zdaleka nezahrnují
pouze populární stravenky, ale i poukázky (šeky) s mnohem
ﬂexibilnějším uplatněním.
Chèque Déjeuner v této oblasti nabízí vyvážený a propracovaný
mix beneﬁtů pro sport, volný čas, ale i relaxaci a zdraví. Pro
jednu stranu kvalitní pomocník při udržování tělesné i duševní
kondice, pro druhou pak úspora nákladů na odměňování
a spokojení, zdraví a výkonní zaměstnanci.
Na výhody beneﬁtních poukázek určených na podporu
zdraví a celkové tělesné pohody zaměstnanců jsme se
zeptali Markéty Papáčkové, personalistky společnosti
Chèque Déjeuner.

Blíží se období jarní únavy. Jaké hlavní výhody spatřujete
z pohledu zaměstnavatele v beneﬁtních poukázkách
určených k posílení zdraví?
Zaměstnavatelům, respektive jejich zaměstnancům, nabízíme
komplexní škálu poukázek vhodných pro posílení a udržení si
zdraví. Tyto poukázky lze využít ve sportovních zařízeních, pro
účely relaxace, ale také na nákup výživových doplňků nebo léků.
Formou beneﬁtní poukázky lze přispět i na očkování proti

chřipce. Pomocí Šeku dovolená se může zaměstnavatel podílet
na úhradě dovolené zaměstnance a rozumně podpořit
regeneraci jeho sil. Ve všech případech se jedná o daňově
zvýhodněné způsoby odměňování, které vhodně doplňují mzdu
a zároveň šetří ﬁrmě náklady. Důležitým faktem je, že z hodnoty
poukázek, při splnění zákonných podmínek, zaměstnavatel
i zaměstnanec neplatí daň a odvody na sociální a zdravotní
pojištění. Poukázky tak získávají mnohem zajímavější podobu
než jen známé stravenky – příspěvky na stravování.

Jaké bonusové programy pro zdraví a volný čas Chèque
Déjeuner nabízí?
Z našich produktů jsou to zejména Unišek, Unišek+ a poukázky Cadhoc, pro odborové organizace pak Unišek+ FKSP, který
umožňuje čerpat z fondu kulturních a sociálních potřeb. Paletu
nabízených bonusových programů doplňuje populární Šek
dovolená, který jsem již zmiňovala.
Unišek je využíván při úhradě sportovního a kulturního vyžití, lze
s ním rovněž uhradit wellness programy, masáže, rehabilitace.
Umožňuje platby v lékárnách. V oblasti vzdělávání ho můžeme
např. využít při úhradě jazykových kurzů nebo autoškoly.
Unišek+ nabízí oproti Unišeku navíc možnost využití v oblasti
rekreace, relaxace a ubytování. Unišek+ FKSP je limitován ve
využití v souladu s právní úpravou fondu kulturních a sociálních
potřeb.
Asi nejoblíbenějším produktem jsou poukázky Cadhoc, které
jsou určeny k nákupu zboží a služeb v široké a stále rostoucí síti
partnerských prodejen a provozoven Chèque Déjeuner. Využít
je lze například ke koupi elektrospotřebičů, oblečení, domácích
potřeb, knih, obuvi či na nákupy v hobby marketech. Přijímají
je i cestovní kanceláře, hotely, lázně, lékárny, optiky, rehabilitace, sportovní a kulturní zařízení, jakož i ﬁrmy poskytující
vzdělávání.
Komplexní informace o našich produktech jsou pro zaměstnavatele i zaměstnance dostupné na našich webových stránkách
www.seky.cz.

Vydává společnost Le Chèque Déjeuner, s. r. o., Zelený pruh 1560/99, 140 00 Praha 4, tel.: 241 043 111, www.seky.cz
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Správné znìní tajenky z èísla 5: Kdo ète Kováka, ten ví víc než jiní. Správnì luštila a štìstí pøi losování mìla Zdena Zdaøilová
z Pøáslavic. Blahopøejeme! Dostane výhru od vydavatelství Enigma, které pøipravuje naši køížovku. Je také vydavatelem èasopisu
Køížovky pro každého (další èíslo vychází 15. dubna). Na tajenku z tohoto èísla èekáme do 16. dubna na doruèovací adrese redakce
nebo na e-mailu: novakova.miloslava@cmkos.cz

