10
ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO | DATUM VYDÁNÍ: 19. kvìtna 2014 | CENA: 6 KÈ

2
5
6
10

Setkání mladých
Pozvánka
do Louòovic pod Blaníkem

Regiony
Co se dìje na východì

Jiøí Cimbura a Petr Votava,
technická kontrola

Ing. Mattev Lucchini, manažer logistiky a výroby

Èech

Pøíspìvek na péèi
Kdo a kdy má nárok
na tuto dávku

Soutìž
Vyhrajte pobyt u moøe
v Øecku

V PROTIVÍNÌ SE ŽIJE LÉPE
Od motorek k pøevodovým skøíním pro stavaøe a zemìdìlce
Znalost geografické polohy jihoèeských obcí Tábora, Putimi, Protivína
èi Písku patøí k základní gramotnosti

každého pravovìrného Èecha. Málokterý znalec Osudù dobrého vojáka
Švejka a jeho proslavené budìjovické

anabáze však již zná souèasnou hospodáøskou mapu tohoto zákoutí jižních Èech, napøíklad pokraèování na str. 3

Mùžeme ovlivnit budoucnost Evropy
Kovák hovoøil s generálním tajemníkem industriAll ETU Ulrichem Eckelmannem
Už za pár dní se uskuteèní volby do
Evropského parlamentu. V èem vidíš jejich
nejvìtší význam z pohledu budoucnosti
Evropy? Myslím tady zejména na její další
prùmyslový rozvoj.
Hlavnì nám jde o to, abychom posílili demokratický proces v Evropì. Je dùležité, aby
se lidé zúèastnili voleb do Evropského parlamentu, protože je to jediný orgán EU, jehož složení mùžeme pøímo ovlivnit. V kontextu rostoucího významu Evropy by proto
každý tuto možnost mìl využít. Evropské
hospodáøství a zejména prùmysl nyní hledá
nový smìr. Mnozí z tìch, co rozhodují, už
pochopili, že desetiletí trvající podceòování
prùmyslové politiky bylo chybou, kterou je
tøeba napravit. EU by v žádném pøípadì nemìla ztratit schopnost k inovaci.
Mnoho lidí i tady v Èeské republice
si myslí, že evropské volby nejsou zas tak
dùležité. Zaprvé proto, že Brusel je pøece
jen kousek dále a až tak se nás možná netýká, a zadruhé proto, že malé státy jako
my údajnì sotva mohou ovlivnit rozhodování v EU. Co bys tìmto lidem øekl?

K mnohým rozhodnutím národních
parlamentù dochází na základì podnìtù
z Bruselu. Dìje se tak s urèitým èasovým
odstupem, takže vzniká dojem, že Brusel
je dál, než ve skuteènosti opravdu je. Je
úkolem politické reprezentace tyto souvislosti svých rozhodnutí lépe vysvìtlovat. Pro
menší národy je EU navíc dùležitým politickým nástrojem. Jako èlenové unie státù
s pùlmiliardou obyvatel se totiž mohou
dívat zpøíma do oèí i takovým partnerùm,
jako jsou tøeba USA, Èína nebo Rusko.
Jaký význam mají nadcházející volby
pro odbory a jejich práci?
Každé volby samozøejmì znamenají urèitou zmìnu v nastavení výhybek. Zvláštní
kouzlo letošních evropských voleb spoèívá
v tom, že všechna velká stranická uskupení poprvé postavila lídry svých kandidátek. To nám jako evropským odborùm
umožòuje zasáhnout cílenìji do pøedvolebního boje, což jsme už také uèinili
pøijetím manifestu za vytvoøení dalších
a souèasnì také lepších pracovních míst
v evropském prùmyslu.

Jaké požadavky
by mìly tedy odbory konkrétnì klást
a podporovat ve
vztahu k nové evropské reprezentaci?
Odmítáme souèasnou politiku škrtù
a úspor, protože škodí zamìstnanosti
a vyvolává sociální deformace a køivdy,
aniž by napomohla hospodáøskému rùstu. Chceme zmìnu politického kurzu.
IndustriAll Europe požaduje evropský investièní program za vyšší rùst a zamìstnanost, zamìøený na financování rozvoje
infrastruktury, technologie a znalostí, které potøebujeme, abychom zùstali konkurenceschopní. Trváme na hlubším rozpracování sociálního rozmìru a poptávkové
stránky prùmyslové politiky, což ve všech
dosavadních návrzích Evropské komise
zùstává zastrèeno jen kdesi na pozadí.
V Èeské republice se koncem dubna
konal 6. sjezd ÈMKOS. Stanovil hlavní
smìry práce na další ètyøi roky a zvolil
nové vedení konfederace v èele s bývalým
pokraèování na str. 2
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šéfem OS KOVO Josefem Støedulou. Co
bys popøál novému vedení do jeho práce?
Hlavnì hodnì štìstí pøi zvládání nových
úkolù. Výzvy, pøed kterými dnes stojíme
v Evropì, jsou si velmi podobné. Jsme
všichni konfrontováni s velmi vysokou nezamìstnaností, zejména u mladých lidí.

Spravedlivìjší daòová politika, která více
povede k odpovìdnosti strùjce finanèní
a hospodáøské krize, je teprve v náznacích. Èeká tu na nás všechny tedy ještì hodnì práce. Musíme se také zasadit
o více investic do výuky a dalšího vzdìlávání. Do rozvoje infrastruktury, zejména

Mladí zvou do Louòovic pod Blaníkem
Louòovice pod Blaníkem se stanou v roce 2014 hlavním místem mladých
kovákù. Komise mladých OS KOVO se rozhodla po roèní odmlce, která
byla zavinìna malým poètem pøihlášených úèastníkù, setkání mladých opìt
uspoøádat. Zároveò byl zaveden princip, že tato setkání se budou konat
standardnì jednou za dva roky. Organizátoøi zvou mladé kováky do rekreaèního zaøízení RS Blaník u obce Louòovice pod Blaníkem (nedaleko
Vlašimi) v termínu 5.–7. záøí 2014 (www.rekreace-deti.cz).
Poèítá se s úèastí až 150 kovákù nebo jejich mladých kolegù neodboráøù
z firmy, které si mohou pozvat jako doprovod. Na programu bude nejen diskuse, ale i zábava. Úèastníci se mohou pøihlásit na rùzné sportovní disciplíny
se zajímavými cenami pro vítìze i poražené a pobavit se na veèerní zábavì

Prùmysl zpìt do práce
Manifesto – „Prùmysl zpìt do práce“ je dokument, který byl vytvoøen
evropskou odborovou federací industriAll European Trade Union, reprezentující více než 7 milionù èlenù napøíè Evropou ve 190 odborových èlenských
organizacích. Manifesto vyzývá obèany, aby se úèastnili voleb do Evropského parlamentu, a souèasnì obsahuje alternativy k úsporným politikám.
Jde o návrhy, které by mohly pøispìt k reindustrializaci Evropy a vytvoøit více
nových pracovních míst v evropských prùmyslových sektorech. Evropské odborové svazy v tomto dokumentu kladou dùraz na zachování práv zamìst-

Støípky z Rady sekce leteckého prùmyslu
OS KOVO
Rada sekce leteckého prùmyslu OS KOVO se konala ve dnech
29.–30. 4. 2014 v Jihlavì a ve Vílanci.
Trvá úkol pro èleny sekce leteckého prùmyslu OS KOVO zasílat
uzavøené PKS pro následující období v elektronické podobì na úsek
odborové politiky OS KOVO (Kolar.Zdenek@cmkos.cz).
Harmonogram KV pro rok 2015. Úèastníci zasedání byli seznámenis uvedeným materiálem ve znìní schváleném Radou OS KOVO
ve dnech 5.–6. 3. 2014.
Detailnì byl projednán obsah návrhu KSVS ALV pro rok 2015.
Po projednání v komisi KV OS KOVO a po schválení Pøedsednictvem
OS KOVO bude návrh KSVS zaslán všem ZO OS KOVO – èlenùm
sekce leteckého prùmyslu OS KOVO. Ve smyslu usnesení z valné
hromady sekce leteckého prùmyslu, konané dne 19. 12. 2013, budou ustanovení návrhu KSVS závazná jako minima pro návrhy
podnikových kolektivních smluv pro rok 2015.
Uskuteènila se návštìva a.s. Jihlavan Jihlava.
(red)

v oblasti prùmyslu, abychom mohli dlouhodobì utváøet evropský hospodáøský
model, který bude odolný vùèi krizím.
Aby se zvládly tyto úkoly v ÈR, je mùj pøítel Josef Støedula tou nejlepší volbou.
Ptal se fav, foto: autor

èi u táboráku se svými kolegy èi kolegynìmi. Odboráøi i neodboráøi mohou
diskutovat o všem, co dnes mladou generaci zajímá. Hlavním diskusním tématem Setkání mladých 2014 bude „Zapojování mladých do pracovní èinnosti po
ukonèení studia, význam odborù na uèilištích“. Oproti minulým rokùm chystají
organizátoøi øadu zmìn, na kterých se mùžete podílet i vy prostøednictvím ankety, která bude uveøejnìna v kováckých médiích.
A proto: jsi-li právì Ty mladý kovák èi kovaèka, zajímáš se o práci
v odborech, nebo naopak nevíš, co od odborù oèekávat, pøijeï! Zváni jsou
mladí odboráøi i neodboráøi! Nech starosti doma a pojï se s námi seznámit
a pobavit! Limitem je pouze vìková hranice 35 let. Další informace budou
v následujících týdnech zveøejòovány prostøednictvím èasopisu Kovák, stránek facebooku a na www.oskovo.cz.
Tomáš Valášek, pøedseda komise mladých OS KOVO

nancù a systému sociálního zabezpeèení v Evropì. Souèasnì upozoròují
na to, že narùstající nerovnost ohrožuje evropské demokratické struktury,
dochází k nárùstu rasismu a xenofobie. Pro evropské odborové hnutí je
dùležitá demokratická kontrola a transparentnost.
(red)
Znìní celého dokumentu najdete na:
http://www.oskovo.cz/sites/default/files/kovak/industriAll%20
Europe%20manifesto%202014_CZ%20k%2028032014.pdf
Ve zkrácené verzi na: http://www.oskovo.cz/sites/default/files/
kovak/IndustriAll%20Manifesto%20leaflet%20CJ.pdf

Støípky z Rady sekce uèòovských zaøízení OS KOVO
Rada sekce uèòovských zaøízení OS KOVO se konala 6. 5. 2014 v Praze.
Byla podána informace o vzniku komise MŠMT pro øešení otázky pøijímacích
zkoušek. MŠMT poøádá každý mìsíc kulatý stùl na dané téma. Dosud se uskuteènily
3 akce tohoto typu. Souèasnì byly podány informace o jednání odborù s ministrem
školství k tématùm: návrh rozpoètu, kariérní systém, maturity, úvazky øeditelù škol.
Èlenové rady sekce podali informace o prùbìhu a výsledcích KV PKS
a o situaci v jednotlivých školských zaøízeních. Z vyjádøení pøítomných vyplynulo,
že situace v náboru nových žákù není optimální u státního školství.
Byly hodnoceny pøednášky pro žáky škol s obsahem zamìøeným zejména na
pracovní právo a mzdové otázky. Pøednášky se dosud uskuteènily v Jihlavì, Žïáru
nad Sázavou a v Hradci Králové.
(red)

Inflace v dubnu
Inflace vyjádøená indexem spotøebitelských cen domácností celkem dosáhla
v dubnu 2014 proti stejnému období minulého roku hodnoty 100,1 %. Míra
inflace vyjádøená pøírùstkem prùmìrného indexu spotøebitelských cen za posledních 12 mìsícù proti prùmìru pøedchozích 12 mìsícù byla v dubnu 0,9 %. (ap)

Nájemníkùm hrozí nebezpeèí
To je hlavní informace, kterou se novináøi v pondìlí 12. 5. dovìdìli na tiskové konferenci Sdružení nájemníkù ÈR. Dùvodem je loòské naøízení Rusnokovy vlády è. 453, které umožòuje velmi libovolný výklad pojmu místnì
obvyklé nájemné. Potvrzuje
to nedávné rozhodnutí soudu v Praze 3, kde soudkynì
místo dosahovaných reálných
nájmù vycházela ze znaleckého posudku, který se opíral
o èinže požadované realitními
kanceláøemi. Zcela ignoroval skuteènost, že realitkami
požadované nájmy si bìžní
lidé nemohou dovolit a byty
Skandální rozsudek soudu v Praze 3
pak zùstávají prázdné. Rozkomentovali pøedseda Sdružení nájemníkù
sudek soudu tak zvýšil náMilan Taraba a poslanec Jaroslav Zavadil

jem starobnímu dùchodci z 8 500 na 10 000 Kè mìsíènì, musí ho doplatit
k termínu (1. 3. 2013), který pùvodnì urèil pronajímatel, a uhradit soudní náklady ve výši 112 545,60 Kè. Pøedseda Sdružení nájemníkù M. Taraba rozhodnutí soudu oznaèil za skandální. Uvedl, že soudem použitý výklad místnì obvyklého nájemného zcela ignoruje stav na trhu a odporuje
praxi v civilizovaných státech, jako jsou napø. Rakousko èi SRN. Tam místnì obvyklé nájmy vedle zástupcù zúèastnìných stran schvalují dopøedu
i okresní èi krajské soudy a ze hry jsou tak rùzné pofidérní „znalecké posudky“ jako u nás. Nadmìrné navýšení nájmu, které je dosud bìžné u nás,
je tam dokonce považováno až za trestný èin. Naše praxe podle Taraby
neohrožuje jen dùchodce, ale všechny nájemníky. Øešením situace v ÈR,
jak uvedl Milan Taraba, je urychlené pøijetí zákona o sociálním bydlení,
který stanoví jasné mantinely i v otázkách, které u nás dosud umožòují požadovat se schválením soudu i lichváøské nájmy. Paradoxní pøitom je,
že nikdo za to dosud necítí žádnou odpovìdnost. Pro urychlené prosazení
zákona o sociálním bydlení se vyslovil i pøítomný poslanec a poradce prezidenta Jaroslav Zavadil, který uvedl, že o souèasné nebezpeèné situaci bude
(text a foto: fav)
informovat i Miloše Zemana.
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líku“ se nový vlastník zaèal vìnovat vzdìlávání a pøeškolování èeských pracovníkù
na nové, nejmodernìjší strojní vybavení.
Sám pøedseda VZO Jekl jako vedoucí výrobního støediska strávil v italském mateøském podniku mìsíc a vzpomíná na tuto
dobu velice vdìènì. Zároveò mìl možnost
pøímo na místì se seznámit, jak tu fungují
„denní“ vztahy mezi majitelem a odborovou organizací. V tìch pøípadech, kdy je
vhodnìjší organizovat školení pracovníkù
rovnou na místì – v Protivínì – pøijíždìjí
italští experti pøímo do jižních Èech.

že ve známém sídle protivínského
pivovaru Platan, v bezprostøedním
sousedství vlakového nádraží, sídlí
a hospodaøí již od roku 1902 závod
na výrobu nejrùznìjších kovových
souèástek. Teprve od roku 1965
pod firemním štítem Èeské závody
motocyklové, n. p., se závod Protivín
stal významným dodavatelem náhradních dílù pro strakonickou výrobnu motocyklù ÈZ a výrobcem kompletních motorù všech obsahových
tøíd motokrosù a malých kubatur ÈZ.

Karel Pajer, broušení odvalovacích fréz

stateènì kvalifikovaný k posuzování nastalých zmìn. „Italský majitel pøevzal po
svém nástupu všechny dosud platné personální zvyklosti i smlouvy, vèetnì platné
kolektivní smlouvy a korektních vztahù
vùèi odborové organizaci. Ve vzájemných
vztazích mezi majitelem a naším VZO to
dosud ani jednou nezaskøípalo. Kromì
toho se hned zpoèátku pøedstavil mnohamilionovými stavebními investicemi,
modernizací strojového parku i vylepšováním infrastruktury v okolí závodu,

Rovnýma nohama do krize
Po slibném zaèátku vstupu italské firmy do jihoèeské OM pøišla prùmyslová
evropská krize, která provìøila schopnost
managementu firmy, jak se s touto situací vyrovnat. Hlavní náplní výroby prozatím stále ještì byly díly pro motocyklový
prùmysl a nová výroba pøevodových skøíní pro zemìdìlskou a stavební techniku
se teprve rozvíjela. Pøesunem pracovníkù
ze støedisek ohrožených nedostatkem
práce a vzdìlávacími školeními, která
byla zamìøena na zvyšování profesionální
úrovnì technických znalostí, se podaøilo
toto období pøekonat bez výrazného poklesu stavu zamìstnancù, což pøedseda
V. Jekl zvláštì ocenil. ,,Rovnìž minulý
rok pøi neoèekávaném snížení zakázek
se firma opìt dostala do složitìjší situace a hrozilo èásteèné propouštìní u za-

Hledá se obchodní partner
V roce 1991, po „sametové revoluci“, vstoupila do mateøského podniku
ÈZ Strakonice italská firma Cagiva a byl
založen spoleèný podnik. Spolupráce moc
nefungovala a pro jeho závod v Protivínì
nastaly obtížné èasy, které se podaøilo
pøekonat až v roce 1997 založením nové
spoleènosti OM PROTIVÍN, a. s. Té se podaøilo nalézt ve svìtì nové zákazníky na
náhradní díly pro pøevodovky, ozubená
kola i další komponenty. V roce 2007 se
spoleènost OM PROTIVÍN, a. s., stala souèástí skupiny Bondioli&Pavesi, která, jak
nám prozradil manažer firmy Ing. Matteo
Lucchini, „se živí“ výrobou pøevodových
skøíní pro zemìdìlské i stavební stroje
takøka pro celý svìt a OM PROTIVÍN, a. s.,
se na tomto programu svým procentem
podílí. Za uplynulých víc než 60 let se
podnik vyvinul ve svìtového a kompletního specialistu v tomto výrobním oboru,
splòujícího ty nejvyšší svìtové požadavky.

Impozantní nástup nového vlastníka
Vedoucí jednoho z osmi výrobních støedisek Vladimír Jekl byl ve firmì pøedsedou VZO OS KOVO již jedenáct let, když
do OM PROTIVÍN, a. s., vstoupila italská
firma Bondioli&Pavesi, takže je nyní do-

Milan Zobal, zarovnávaèka (jednoúèelový stroj)

a to i za pomocí dotací z EU.“ Odborový
pøedák zvláštì ocenil skuteènost, že dosavadní personální stav v OM PROTIVÍN, a. s.,
zùstal i po zmìnì majitele v podstatì stejný
a že krátce po „pøevzetí štafetového ko-

mìstnancù pøevážnì pøeddùchodového
vìku. Dìkuji všem zamìstnancùm, že v tu
nelehkou chvíli pro firmu, a hlavnì pro
své spolupracovníky, kteøí byli na indexu,
pokraèování na str. 4
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pro své èleny i ostatní zamìstnance
organizovat poznávací zájezdy a jiné akce
pro zamìstnance i dùchodce.

Jaroslav Faktor, obrábìcí centrum pro kalené souèástky

podpoøili dohodu mezi VZO a vedením
spoleènosti vzdát se mzdového nárùstu
na rok 2014 ve prospìch ohrožených zamìstnancù, kterým budou pøi nedostatku a práce a naøízeném volnu vypláceny
mzdové prostøedky z tìchto ,uspoøených‘
penìz. Zároveò nám tato dohoda zajistila
stoprocentní stabilitu zamìstnanosti pro
celý rok 2014,“ konstatoval pøedseda. Nakonec byl rok 2013 ve svém závìru hospodáøsky ještì mnohem úspìšnìjší proti

roku probìhne vyjednávání o mzdovém
dodatku pro rok 2015 s ohledem na
mzdový vývoj v letech 2013 a 2014, pl-

Petr Klimeš, obrábìcí centrum Mazak pro litinové
a hliníkové skøínì na pøevodovky

nìní plánu a v neposlední øadì na obrovské investice do nové výstavby ve firmì
a strojního zaøízení, dodal V. Jekl

Pøedseda VZO OS KOVO Vladimír Jekl

pùvodnì schválenému plánu na poèátku
roku, a proto byla v prosinci vyplacena
všem zamìstnancùm jednorázová odmìna ve výši 2 500 Kè. Na podzim letošního

Obìdy za 20 korun atd.
Pøi naší besedì nad platnou kolektivní
smlouvou odborový pøedák konstatoval,
že majitel spoleènosti je pøipraven jednat
o jakémkoliv návrhu odboráøù na vylepšení sociální politiky závodu, ovšem pokud
„na to firma má“. Napøíklad za obìdy zamìstnanci platí pouhých 20 korun, firma
jim pøispívá na penzijní pojištìní a vìrné
pracovníky zohledòuje odmìnou pøi odchodu do dùchodu. V jednání mezi obìma
partnery je pøispívání zamìstnavatele na
odborovou èinnost, aby odbory mohly

Boj o každého èlena
Vladimír Jekl není se souèasným stavem èlenské základny pøíliš spokojený
a vzpomíná na „zlaté“ èasy, kdy byli na
pøelomu 80. a 90. let v odborech všichni
zamìstnanci – 140 – vèetnì øeditele. Od
té doby odešlo mnoho èlenù do dùchodu
a o každého nového, mladého èlena musí
skuteènì „bojovat“. Pøi té pøíležitosti
projevil pøedseda zklamání nad neprofesionálním pøístupem v situaci, kdy se
ÈMKOS nepodaøilo v obèanském zákoníku zachovat zastoupení odborù v dozorèích radách akciových spoleèností. „To považuji za velkou a osudovou ztrátu, která
odborùm podrazila nohy a vymstí je jim,“
dodal pøedseda zvýšeným hlasem.
První písemné zmínky o existenci jihoèeské obce Protivín uvádìjí, že øeka Blanice i okolní potoky byly bohatým nale-

zištìm zlata. Na tyto pøírodní zdroje už
dnešní Protivíòáci spoléhat nemohou,
ale vìøí tomu, že jejich výrobní orientace
na výrobu strojù pro zemìdìlské a stavební stroje jim zajistí solidní budoucnost.
Text a foto: rur-s
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Okénko do regionu | Ing. Radko Šamánek,
RP Hradec Králové

Co se dìje na východì Èech
V oblasti východních
Èech pùsobí v rámci
OS KOVO 68 základních organizací v královéhradeckém krajském
sdružení a 32 základních
organizací v pardubickém krajském sdružení,
dohromady mají 14,5 tisíce èlenù v zamìstnaneckém pomìru (celkem je v obou
krajských sdruženích témìø 18 tisíc èlenù).
Z tohoto hlediska je situace v tomto regionu pomìrnì stabilní již øadu let, i když nìkteré základní organizace konèí se svou
èinností, vznikají zároveò i nové v závislosti
na situaci ve firmách, došlo i na slouèení
2 ZO do jedné (Agra Nové Hrady).
Situace v ZO
Našim základním organizacím se daøí
nebo nedaøí v silné závislosti na aktivitì
firem, v nichž pùsobí. Tam, kde má firma
výrobní zakázky, je i dobrý výhled na letošní
rok a kolektivní vyjednávání mùže být efektivní. Oproti pøedchozím slabším létùm se
situace v prùmyslových podnicích v rámci
pùsobnosti RP lepší. I v kolektivním vyjednávání došlo k mírnému zlepšení, zejména
tam, kde došlo ke zlepšení situace v zajištìní zakázek a ke zlepšeným výsledkùm firem. Nicménì stále se nìkteøí zamìstnavatelé vymlouvají na obecnou situaci a možnost návratu krize a tím zdùvodòují i svou
zdrženlivost zejména pøi sjednávání rùstu
mezd. Nejvìtší poèet ZO sjednává rùst mezi
2 až 3 %, vyšší sjednání jsou spíše ojedinìlá
a na hranici kolem 5 %. Jsou i firmy, které
využívají své výrazné pøevahy nad odborovou organizací a diktují si své podmínky
a odborová organizace nemá dostateènou
sílu vyjednat slušné podmínky. Jsou ale
také firmy, kde se daøí slušnì vyjednávat

a držet dlouhodobì dobré mzdové podmínky i za této situace – pøes 3 % rùstu
mezd sjednali napø. v ZO Johnson Controls
v Rychnovì nad Knìžnou, CZECH BLADES
Jevíèko, Continental Horní Adršpach,
SCHOTT Electronic Packaging Lanškroun,
s.r.o., Cedima Mezimìstí.
Na druhou stranu jsou ovšem firmy, kde
se nám vyjednávání nedaøí, v nìkterých
pøípadech i tam, kde situace firmy není
špatná. Napø. stále se nedaøí uzavøít KS
v nové ZO M-Preymesser Lipovka èi Vaspo
Vamberk. Naproti tomu i v nìkterých nových základních organizacích se odboráøi
postupnì dopracovali k dobrému výsledku
– napø. ve firmì Neumatic Turnov. Ukazuje se také stále tíživìjší situace v nìkterých
ZO, kde není pøíliš ochota èlenù jít do funkcí ve VZO. V tìchto pøípadech se snaží RP
více spolupracovat s tìmito organizacemi
tak, aby se situace stabilizovala. Než aby
ZO ukonèila èinnost, tak øešíme situaci
i zastupováním té konkrétní ZO pøi jednání
se zamìstnavateli. Pøíkladem je ZO Jesva
Hoøice a ZO HLF Hajnice, kde jsme na tomto principu ustanovili VZO bez pøedsedy
a pøi kolektivním vyjednávání VZO zastupuje specialista pro KV na RP. Nicménì cílem
je postupnì zapracovat èleny VZO tak, aby
následnì byla ZO plnì funkèní a pøedseda
byl zvolen a mohl zastupovat ZO pøímo.
Co øeší RP
Naše regionální pracovištì se snaží co
nejúèinnìji pomoci našim základním organizacím zejména v pracovnìprávní oblasti, v kolektivním vyjednávání a ve mzdové oblasti. V rámci BOZP došlo v loòském
roce jak k podstatnému nárùstu kontrol,
tak i ke zlepšení situace ve firmách, kde
pùsobí naše ZO. Také se snažíme zintenzivnit osvìtovou èinnost formou našich

školení na regionální úrovni, ale i v jednotlivých volebních obvodech i základních
organizacích. Do systému školení jsme již
pøedloni zaøadili oblast týkající se finanèní gramotnosti a také otázku osobních
bankrotù, jež se týkají narùstajícího poètu
našich èlenù. Již od loòského roku také
vìnujeme zvýšenou pozornost novému
obèanskému zákoníku, který je úèinný od
1. ledna tohoto roku, a také je tato problematika pravidelnì zaøazena do našich
školení. Velký dùraz klademe i na možnost
využití finanèních, bilanèních a mzdových
analýz firem, zvláštì tehdy, když mají zamìstnavatelé výmluvy na krizi. Ne vždy se
kryje argumentace firem se skuteènými
výsledky firem, èehož bylo využito napø.
v pøípadu vyjednávání v nkt cables Vrchlabí nebo ESAB Vamberk. Velmi významnou pomoc poskytuje naše regionální
pracovištì v právní pomoci èlenùm, kde
je nejvìtší objem poradenství v oblasti
mimopracovní – obèanské soužití, právní
odpovìdnost, problematika bydlení atd.
Do budoucna bude nutné vìnovat ještì
vìtší pozornost praktickému fungování našich základních organizací – i v souvislosti
s novým obèanským zákoníkem, kde naše
poboèné základní organizace budou nuceny
více dbát na formální stránku své èinnosti.
Bude opravdu nutné, aby ZO fungovaly tak,
jak bude urèovat zákon, a aby nìkteré orgány ZO nebyly jen na papíøe. I proto v následujícím období budeme naše ZO systematicky navštìvovat pøi kontrolní èinnosti RP
a pomáhat jim napø. s vedením úèetnictví.

Bydlení | JUDr. Iveta Golasová, specialistka Sdružení nájemníkù ÈR (SON)

Naše odpovìdna k otázkám bydlení
Pronajímatel mi volal, že chce o víkendu ve veèerních hodinách zkontrolovat, jestli byt užíváme øádnì,
prý si s sebou vezme technika, který byt zkontroluje. Taky si chce poøídit nìjaké fotografie bytu, protože
uvažuje, že ho v brzké budoucnosti prodá. Má na to právo? Veškeré vybavení bytu jsme si poøizovali na
vlastní náklady.
Jiøina Málková, Plzeò
Podle obecných ustanovení o nájemní smlouvì jste
povinna umožnit pronajímateli kontrolu
bytu za úèelem zjištìní, zda je byt užíván
øádným zpùsobem. Prùbìh kontroly však
nesmí odporovat dobrým mravùm a nesmí

zasahovat do vašich práv nájemce èi osobnostních práv. S provedením kontroly bytu
o víkendu nebo v èase, který vám nevyhovuje, nemusíte souhlasit. Stejnì tak pronajímatel nemá právo poøizovat si fotografie bytu
èi jeho vybavení, tím spíše, pokud je vyba-

vení ve vašem vlastnictví. Pronajímateli tak
mùžete odmítnout umožnit vstup do bytu.
Doporuèuji vám dohodnout se s pronajímatelem pøedem na termínu i zpùsobu provedení kontroly a stanovit si jasná pravidla,
jakým zpùsobem bude kontrola provedena.
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Sociální dávky | Ing. Marcela Høíbalová,

Kdy je nárok na pøíspìvek na péèi?
Zdravotní stav mého osmdesátiletého otce, se kterým žiji v domácnosti, se prudce zhoršil, zøejmì
trvale. Nyní leží v nemocnici, avšak chtìjí ho v krátké dobì propustit do domácího ošetøení. Nevím,
zda zvládnu péèi o nìj pøi souèasném vykonávání svého zamìstnání. Pracuji na smìny a navíc pomìrnì
daleko dojíždím do sousedního mìsta. Chtìl bych radu ohlednì pøíspìvku na péèi.
Miroslav P., Polièka
Pøíspìvek na péèi se poskytuje osobám závislým
na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona è. 106/2008 Sb., o sociálních službách.
Tímto pøíspìvkem se stát podílí na zajištìní
sociálních služeb nebo jiných forem pomoci pøi zvládání základních životních potøeb
osob. Náklady na pøíspìvek se hradí ze státního rozpoètu. O pøíspìvku rozhoduje krajská poboèka úøadu práce. Èastými pøíjemci
pøíspìvku jsou senioøi. Pøíspìvek je poskytován za úèelem zajištìní potøebné pomoci.
Náleží seniorovi, o kterého má být peèováno, nikoliv osobì, která péèi zajišťuje.
Nárok na pøíspìvek má osoba (tedy
pøípadnì váš otec), která z dùvodu dlouhodobì nepøíznivého zdravotního stavu potøebuje pomoc jiné fyzické osoby
pøi zvládání základních životních potøeb
v rozsahu stanoveném stupnìm závislosti
podle § 8 zákona, pokud jí tuto pomoc
poskytuje osoba blízká nebo asistent sociální péèe nebo poskytovatel sociálních
služeb, anebo speciální lùžkové zdravotnické zaøízení hospicového typu.
Osoba starší 18 let vìku se považuje
za závislou na pomoci jiné fyzické
osoby ve:
stupni I (lehká závislost), jestliže z dùvodu dlouhodobì nepøíznivého zdravotního stavu není schopna zvládat tøi nebo
ètyøi základní životní potøeby,
stupni II (støednì tìžká závislost), jestliže
z dùvodu dlouhodobì nepøíznivého zdravotního stavu není schopna zvládat pìt
nebo šest základních životních potøeb,
stupni III (tìžká závislost), jestliže z dùvodu dlouhodobì nepøíznivého zdravotního stavu není schopna zvládat sedm
nebo osm základních životních potøeb,
stupni IV (úplná závislost), jestliže z dùvodu dlouhodobì nepøíznivého zdravotního stavu není schopna zvládat devìt
nebo deset základních životních potøeb.
Výše pøíspìvku pro osoby starší
18 let èiní za kalendáøní mìsíc:
800 Kè, jde-li o stupeò I (lehká závislost),
4 000 Kè, jde-li o stupeò II (støednì tìžká závislost),
8 000 Kè, jde-li o stupeò III (tìžká závislost),
12 000 Kè, jde-li o stupeò IV (úplná závislost).

Získat pøíspìvek na péèi bývá u nás nìkdy znaèný problém

Pøi posuzování stupnì závislosti se
hodnotí schopnost zvládat tyto základní životní potøeby:
a) mobilita,
b) orientace,
c) komunikace,
d) stravování,
e) oblékání a obouvání,
f) tìlesná hygiena,
g) výkon fyziologické potøeby,
h) péèe o zdraví,
i) osobní aktivity,
j) péèe o domácnost.
Vymezení schopností zvládat základní životní potøeby je uvedeno
v Pøíloze 1 vyhlášky è. 505/2006 Sb.,
kterou se provádìjí nìkterá ustanovení zákona o sociálních službách takto:
a) Mobilita:
Za schopnost zvládat tuto základní životní potøebu se považuje stav, kdy osoba je schopna zvládat vstávání a usedání,
stoj, zaujímat polohy, pohybovat se chùzí krok za krokem, popøípadì i s pøerušováním zastávkami, v dosahu alespoò
200 m, a to i po nerovném povrchu, chùzi po schodech v rozsahu jednoho patra
smìrem nahoru i dolù, používat dopravní
prostøedky vèetnì bariérových.
b) Orientace:
Za schopnost zvládat tuto základní životní potøebu se považuje stav, kdy osoba

je schopna poznávat a rozeznávat zrakem
a sluchem, mít pøimìøené duševní kompetence, orientovat se èasem, místem
a osobou, orientovat se v obvyklém prostøedí a situacích a pøimìøenì v nich reagovat.
c) Komunikace:
Za schopnost zvládat tuto základní životní potøebu se považuje stav, kdy osoba
je schopna dorozumìt se a porozumìt,
a to mluvenou srozumitelnou øeèí a psanou zprávou, porozumìt všeobecnì používaným základním obrazovým symbolùm
nebo zvukovým signálùm, používat bìžné
komunikaèní prostøedky.
d) Stravování:
Za schopnost zvládat tuto základní životní potøebu se považuje stav, kdy osoba
je schopna vybrat si ke konzumaci hotový
nápoj a potraviny, nápoj nalít, stravu naporcovat, naservírovat, najíst se a napít,
dodržovat stanovený dietní režim.
e) Oblékání a obouvání:
Za schopnost zvládat tuto základní životní potøebu se považuje stav, kdy osoba
je schopna vybrat si obleèení a obutí pøimìøené okolnostem, oblékat se a obouvat
se, svlékat se a zouvat se, manipulovat
s obleèením v souvislosti s denním režimem.
f) Tìlesná hygiena:
Za schopnost zvládat tuto základní životní potøebu se považuje stav, kdy oso-
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ba je schopna použít hygienické zaøízení,
mýt si a osušovat si jednotlivé èásti tìla,
provádìt celkovou hygienu, èesat se, provádìt ústní hygienu, holit se.

ovládat bìžné domácí spotøebièe, uvaøit
si teplé jídlo a nápoj, vykonávat bìžné domácí práce, obsluhovat topení a udržovat
poøádek.

g) Výkon fyziologické potøeby:
Za schopnost zvládat tuto základní životní potøebu se považuje stav, kdy osoba
je schopna vèas používat WC, vyprázdnit
se, provést oèistu, používat hygienické
pomùcky.

Øízení o pøiznání pøíspìvku na péèi
Øízení o pøiznání pøíspìvku na péèi se
zahajuje na základì písemné žádosti podané na tiskopisu pøedepsaném ministerstvem. Žádosti jsou k dispozici na kontaktních pracovištích krajských poboèek
úøadu práce nebo na Integrovaném portálu MPSV. Žádost se podává na kontaktním pracovišti krajské poboèky úøadu práce. Pøíslušnost se urèuje dle místa trvalého
pobytu žadatele o pøíspìvek.
Krajská poboèka úøadu práce (sociální
pracovník) provádí pro úèely rozhodování o pøíspìvku nejprve sociální šetøení, pøi
kterém se zjišťuje schopnost samostatného života osoby v jejím pøirozeném sociál-

ní stupnì závislosti osoby. Pøi posuzování
stupnì závislosti osoby vychází okresní
správa sociálního zabezpeèení ze zdravotního stavu osoby doloženého nálezem
vydaným poskytovatelem zdravotních služeb, z výsledku sociálního šetøení a zjištìní potøeb osoby, popøípadì z výsledkù
funkèních vyšetøení a z výsledku vlastního
vyšetøení posuzujícího lékaøe.
Na základì tohoto posudku pak krajská
poboèka úøadu práce vydá rozhodnutí
o tom, zda se pøíspìvek na péèi pøiznává èi nikoliv. Proti tomuto rozhodnutí se
lze odvolat. Odvolání se podává k úøadu,
který napadené rozhodnutí vydal, o odvolání pak rozhoduje MPSV.
Øízení o pøíspìvku by nemìlo trvat déle
než 90 dní, pro výplatu je rozhodný den
podání žádosti, po schválení žádosti bude
pøíspìvek vyplacen zpìtnì od data podání žádosti.

ním prostøedí. Následnì krajská poboèka
úøadu práce zašle pøíslušné okresní správì
sociálního zabezpeèení žádost o posouze-

Závìr:
Pøi poskytnutí pøíspìvku na
péèi od stupnì II (støednì tìžká
závislost) výše byste v pøípadì
celodenní péèe o otce nemohl
chodit do zamìstnání a otec by
vám poskytoval pøiznaný pøíspìvek. Zdravotní pojištìní by
za vás hradil stát, doba pojištìní na dùchod by byla uznána
jako náhradní (zapoètená pro
výši dùchodu 80 %).
Další možností by bylo umístìní otce v domovì pro seniory, v tomto pøípadì by pøíspìvek na péèi
náležel tomuto zaøízení vèetnì vìtší èásti
starobního dùchodu otce.

h) Péèe o zdraví:
Za schopnost zvládat tuto základní životní potøebu se považuje stav, kdy
osoba je schopna dodržovat stanovený
léèebný režim, provádìt stanovená léèebná a ošetøovatelská opatøení a používat
k tomu potøebné léky, pomùcky.
i) Osobní aktivity:
Za schopnost zvládat tuto základní životní potøebu se považuje stav, kdy osoba je schopna
vstupovat do vztahù s jinými
osobami, stanovit si a dodržet
denní program, vykonávat aktivity obvyklé vìku a prostøedí
jako napø. vzdìlávání, zamìstnání, volnoèasové aktivity, vyøizovat své záležitosti.
j) Péèe o domácnost:
Za schopnost zvládat tuto základní životní potøebu se považuje stav, kdy osoba je schopna
nakládat s penìzi v rámci osobních pøíjmù
a domácnosti, manipulovat s pøedmìty
denní potøeby, obstarat si bìžný nákup,

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

Jak se nyní daní dar
Zamìstnavatel nám na èinnost poskytuje podle kolektivní smlouvy dar. Tento dar používáme a i v minulosti jsme používali na akce s dìtmi a rehabilitaèní akce pro èleny. V loòském roce jsme stejnì jako v minulosti tento dar podle zákona o dani darovací osvobozovali a podávali jsme daòové pøiznání. V souèasné
dobì opìt oèekáváme dar na èinnost a nevíme, zdali jej mùžeme osvobodit, když zákon o
dani darovací byl zrušen.
Karel P., Hoøovice
Máte pravdu, že zákon
è. 357/1992 Sb. o dani dìdické darovací a z pøevodu nemovitosti byl zrušen
k 31. 12. 2013. Daò dìdická a darovací byla zaèlenìna do danì
z pøíjmu (zákon è. 586/1992 Sb.).
Z pohledu daní z pøíjmu se jedná
o bezúplatný pøíjem tzv. veøejnì prospìšného poplatníka, který odborová
organizace jako veøejnì prospìšný poplatník osvobozuje v souladu s ustanovením § 19b odst. 2 písm. b) zákona
è. 586/1992 Sb. o daních z pøíjmù.

§ 19b odst. 2
b) poplatníka, který je
1. veøejnì prospìšným poplatníkem se
sídlem na území Èeské republiky, pokud
je nebo bude využit pro úèely vymezené
v § 15 odst. 1 nebo § 20 odst. 8 nebo
jeho kapitálové dovybavení; osvobození
se nepoužije u obcí a krajù,
2. veøejnì prospìšným poplatníkem
se sídlem na území Norska, Islandu nebo
jiného èlenského státu Evropské unie než
Èeské republiky, je-li jeho právní forma,
pøedmìt èinnosti a zpùsob využití pøedmìtu bezúplatného nabytí obdobný práv-

ní formì, pøedmìtu èinnosti
a zpùsobu využití tìch poplatníkù, jejichž
pøíjmy jsou osvobozeny podle bodu 1.
Tento dar je urèen na èinnosti uvedené
v § 20 odst. 8, popøípadì v § 15 odst. 1
zákona o daních z pøíjmù, což znamená
v pøípadì odborové organizace jako veøejnì prospìšného poplatníka na èinnosti
(akce) poøádané v oblasti vzdìlání, kultury, na podporu a ochranu mládeže, tìlovýchovné a sportovní.
Nelze tudíž tento dar použít jako finanèní plnìní jednotlivci, a to ani formou
pøíspìvku na výše uvedené èinnosti.
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DÌTSKÝ TÁBOR
„Na Baronu – Paprsek“

2014
ZO OS KOVO Janka Radotín
Nabízíme letní dìtské tábory pro dìti a mládež od 6 do 18 let. Všechny jsou poøádány v areálu „Na Baronu – Paprsek“ v pøekrásném prostøedí tøeboòských lesù na bøehu Nežárky asi 15 km od Veselí nad Lužnicí, Kardašovy Øeèice a Tøebonì. Ubytování je zajištìno ve ètyølùžkových chatkách vybavených
lùžkovinami. Stravování (5× dennì) probíhá v prostorné jídelnì, kterou lze v pøípadì nepøíznivého poèasí vytopit a využít jako sušárnu èi klubovnu.
K dispozici jsou dále sprchy s teplou a studenou vodou, splachovací WC, budova marodky a høištì na kopanou, basket, volejbal, stolní tenis atd.

Turnusy:
„Mùj první tábor“ – pro dìti 6–9 let (vè. pøedškolákù):
Cena všech šesti 9denních turnusù èiní 2 990 Kè
I. turnus 28. 06. – 06. 07. „Draèí lesy I“
II. turnus 06. 07. – 15. 07. „Draèí lesy II“
III. turnus 15. 07. – 23. 07. „Malí superhrdinové I“
IV. turnus 23. 07. – 31. 07. „Malí superhrdinové II“
V. turnus 31. 07. – 08. 08. „Hurá do divoèiny I“
VI. turnus 09. 08. – 17. 08. „Hurá do divoèiny II“
Již 8. roèník úspìšného tábora pro nejmenší táborníky od 6 do
9 let vèetnì pøedškolákù. Tábor nabízí malým dìtem pobyt v pro
nì pøijatelné délce 9 dní/8 nocí. Program je pøipraven s maximální
péèí zamìøenou na tuto vìkovou kategorii. Táborové hry využívají
pohádkové motivy, probouzejí fantazii a rozvíjejí pohybové aktivity.
Jednotlivé turnusy probíhají v rámci delších turnusù tábora
„Na Baronu – Paprsek“. Dìti se zde tedy mohou setkat se svými
staršími sourozenci, pøípadnì v pøíštích letech absolvovat delší turnus
s vìdomím známého prostøedí. O dìti se starají kvaliµkovaní vedoucí
s praxí pøi poètu 1 vedoucí na 6–9 dìtí. Rodièe mohou dìti na tábor
sami pøivézt i odvézt, usnadnit jim tak nástup na tábor a zároveò se
seznámit s místem jejich pobytu.

Tábor „Na Baronu – Paprsek“ – pro dìti 8–15 let:
I. turnus
Cena: 5

28. 06. – 15. 07. „Støedovìk – støet rodù“

480 Kè

II. turnus 15. 07. – 31. 07. „Superheroes“
Cena: 4

970 Kè

III. turnus 31.7. – 17. 08.
Cena: 5

„Jihozemí – soumrak dobrých èasù“

390 Kè

Tábor je klasický s celotáborovou hrou. Má již 40letou tradici. Dìti èeká
18 dní plných netradièních zážitkù. Náplní programu jsou sportovní
hry, pøi nichž mohou využít i nìkteré ze svých znalostí, èekají je stezky
odvahy, pøíprava vlastních pokrmù na ohni, starší dìti puÝák. Tábor je
urèen pro dìti od 8 do 15 let.

„Adventure camp“ – pro mládež 15–17 let:
I. turnus 28. 06. – 15. 07. „Støedovìk – støet rodù“
II. turnus 31. 07. – 17. 08. „Jihozemí – soumrak dobrých èasù“
Cena: I. turnus 5

760 Kè, II. turnus 5 670 Kè

Tábor urèený pro mládež ve vìku 15–18 let. Jde o 18 dní naplnìných
netradièními hrami, sporty i dobrodružstvím. Úèastníky èekají netradièní
i klasické sporty, adrenalinové zážitky, pohybové i spoleèenské hry,
umìlecké dílny i výchova k životu v pøírodì a vzájemné skupinové
soudržnosti (teambuilding).
K úhradì poukazu lze využít pøíspìvky FKSP vè. vystavení faktury. Možno využít i poukázky Sodexo Flexi pass, Unišeky, Ticket Multi, Beneµt plus, Beneµty.cz.

Rodinná a skupinová rekreace
ZO OS KOVO Janka Radotín
Nabízíme Vám rodinnou rekreaci v areálu tábora„Na Baronu – Paprsek“ (popis areálu viz dìtské tábory).
Rodinná rekreace: V termínu od 24. 08. do 31. 08. 2014
Cena: 170

Kè/osoba/noc, dìti 120 Kè/osoba/noc

Možno domluvit stravování.

Pro dìtské tábory: pí. Svrèková,
tel.: 603 172 380, po–pá 9.00–17.00 hod.

Pro individuální rekreaci: pan Èáp,
tel.: 776 555 517 nebo e-mail: roman.cap@janka.cz

Adresa: ZO OS KOVO Janka Radotín,
Vrážská 143, 153 00 Praha 5
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Náš seriál k historii odborù (9)

Marx, May, papež i Masaryk
Dne 15. listopadu roku 1867 byly v Rakousku-Uhersku vydány zákony è. 134
a è. 135/1867 o spolkovém právu a spolèovacím právu. Dìlnické spolky od tohoto
data mohly fungovat legálnì. Zmínìné
zákony ovšem nadále pøinášely spoustu
omezení. Mimo jiné za povolený spolek
byl pokládán ten, který ve lhùtì 14 dní
od nahlášení nebyl úøednì zakázán.
Ve stejné dobì i do Èech zaèaly pronikat myšlenky, které na základì spisù
Marxe a Engelse šíøila tzv. První internacionála. Pod vlivem stoupencù První internacionály byl roku 1869 založen Dìlnický
vzdìlávací a podpùrný spolek v Brnì, které se tak stalo prvním støediskem organizovaného dìlnického hnutí u nás. Další
podobné støedisko vzniklo v Liberci. Pùvodnì roztøíštìné dìlnické spolky se spojovaly a nakonec to vedlo v Neudörfelu
u Vídnì v roce 1874 k ustavujícímu sjezdu Sociálnì demokratické strany dìlnické v Rakousku. O ètyøi roky pozdìji byla
vzhledem k zvláštním potøebám èlenù
z èeských zemí uvnitø a jako souèást této
strany v Praze založena Èeskoslovanská
sociálnì demokratická strana dìlnická.
Úmìrnì s rùstem dìlnického hnutí
rostla i snaha o jeho potlaèení. Na sklonku
sedmdesátých let nastalo kritické období.
I v Rakousku-Uhersku byla za vlády hra-

bìte Taafa po vzoru Bismarckova Nìmecka vydána øada protisocialistických zákonù. Patøil k nim napø. zákon è. 98/1886
ø. z. O soudnictví ve vìcech trestních,
jež se zakládají na snahách anarchistických,
a øada dalších ustanovení, jejichž cílem
bylo eliminovat èinnost sociálnì orientovaných organizací. Øada dìlnických pøedákù
byla uvìznìna, další byli nuceni emigrovat.
Navzdory tomuto silnému tlaku boj
za sociální a zejména demokratická práva prakticky v celé Evropì sílil a vynutil si
zmírnìní perzekuce. Došlo tak k dalšímu
prudkému rozvoji dìlnického hnutí, a to
jak na mezinárodní, tak na národní úrovni. Výraznì to potvrdily napø. májové manifestace roku 1890, které oslovily i další
vrstvy spoleènosti. Spisovatel Jan Neruda
1. máj 1890 oznaèil za „snad nejpamátnìjší den lidských dìjin vùbec“.
Èechy tak už nìkolik let zažívaly období, kdy vzhledem ke spoleèenskému
vývoji vznikala øada vydavatelství novin
a rùzných zábavných publikací. I tìch,
které se zabývaly dìlnickou tematikou.
Není jistì bez zajímavosti, že do historie
tohoto tisku v Èechách se zapsal i nìmecký spisovatel Karel May, pozdìjší otec
právem a lidskostí prodchnutých románových hrdinù, jakými byli Vinnetou èi
Old Shatterhand… Psal mj. pro èasopisy
Beobacher an der Elbe (Pozorovatel na Labi) a Schacht
und Hütte, Blätter zur Unterhaltung und Belehrung für
Berg, Hütten und Maschinenarbeiter (Šachta a huť,
listy pro zábavu a pouèení
horníkù, hutníkù a strojních
dìlníkù), které vycházely
v Ústí nad Labem. Rostl poèet dìlnických akcí, vèetnì
stávek za lepší mzdy a pracovní podmínky. Na nástup
dìlnického hnutí reaguje
i katolická církev. Papež
Lev XIII. tak dne 20. øíjna
roku 1889 hlásá: „My žádáme, aby prácedárci i dìlníci
vrátili se k zásadám køesťanského náboženství, aby nastal smír mezi prací a kapitálem, svornost mezi dìlníkem
a prácedárcem, bez kteréžto svornosti neobstojí štìstí
a pokoj rodin a celého veøejného života.“
Kam by to mìlo vést, se
pak øíká v jeho papežské
encyklice: „Osudným pøímo

Jedním z prvních míst, kde propukla ve své dobì nejvìtší
stávka horníkù v Evropì, byla Šalamounova jáma v Ostravì

názorem je, že nepøátelství mezi prací
a kapitálem je nutné, ba pøirozené. Naopak.
V pøírodì jde vše k souladu. Jako v lidském
tìle mnoho údù jest, které dohromady
splývají v ladný celek, tak chce pøíroda
i v tìlesu spoleènosti lidské, aby rùzné tøídy svornì spolupùsobily. Jedna nemùže
žíti bez druhé. Kapitalista potøebuje dìlníka a dìlník kapitalistu. Svornost jest nutná podmínka poøádku. Kdekoliv propukne boj proti svornosti, nastává zdivoèilost.
A právì k odstranìní tøídního boje má
uèení Kristovo zázraènou a mnohostrannou pùsobivost.“ V praxi to však bohužel
nefunguje. Rozpory se naopak dále vyostøují. I v Èechách. Ty poèátkem roku 1900
zachvátila generální hornická stávka, do
které vstoupilo 60 000 horníkù. Podnìtem k zastavení práce byly požadavky na
zvýšení mezd a zavedení osmihodinové
pracovní doby. Byla to do té doby nejvìtší
hornická stávka na evropském kontinentu
vùbec. Zapojily se do ní i nìkteré báòské
revíry v rakouských zemích, takže nakonec stávkovalo 90 000 lidí. Podporovala
je široká veøejnost. I to zøejmì pøispìlo k tomu, že nakonec prosadili zvýšení
mezd a úpravu pracovní doby.
Na Kladnì mezi stávkující horníky tehdy pøišel i pozdìjší prezident T. G. Masaryk
a na veøejném shromáždìní jim øekl:
„Požadavky vaše jsou spravedlivé, osmihodinná práce je požadavkem lidskosti.
Jde o to, aby uhlokop se mohl vzdìlávat, aby zachovati mohl zdraví sobì a své
rodinì. A požadavku tomuto již pro svùj
prospìch vlastní, když ne ze soucitu, musí
porozumìti vrstvy mìšťanské a zejména
by jim mìli rozumìti – kdyby vùbec nìco
chápali – ti, kdož hlásají lásku k bližnímu
a snášenlivost. Také spravedlivý je požadavek po vìtší mzdì. Mínìní mé tu ovšem
nerozhoduje. Jestli je zde vyslovuji
a dùraz na nì kladu, èiním tak proto,
abych vám povìdìl, že pøibývá stále více
lidí – nedìlníkù, kteøí jako já s vámi cítí
solidárnì. Vyjdete z boje toho vítìznì,
budete-li solidárními.“
Slova, která mají platnost dodnes.
(fav)
Pøíštì: Kováci u zrodu odborù
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Soutěž

Vyhrajte pobyt u moøe
Máte rádi moøe? A chcete se k nìmu podívat letos zadarmo? V Kováku to je nyní
možné. Pokud se zúèastníte naší soutìže, mùžete v dobì od 6. 7. do 17. 7. zažít
moøe na øeckém poloostrovì Chalkidiki,

Zde bude ubytován vítìz soutìže v Kováku

jehož pobøeží patøí k tìm nekouzelnìjším
na svìtì. Dopravu moderním klimatizovaným autobusem a ubytování v poklidném rodinném apartmánovém komplexu
vítìzi soutìže v Kováku uhradí CK LOTOS
z Chvaletic, která se stala sponzorem naší
soutìže. K øeckému moøi ve støedisku
Stavros na Chalkidiki jezdí už pøes dvacet
let, takže cestu i vše, co je spojené s pobytem, má již, jak se øíká, doslova v malíèku.
Má tam pronajaty dva apartmánové komplexy, které patøí k nejlepším v tomto turistickém centru. Komplex Filipos, kde bude
ubytován náš vítìz, má i vlastní bazén se
sladkou vodou. Vítìz soutìže si bude muset sám zajistit pouze stravování, což ve
Stavrosu není žádný problém: v mìsteèku je spousta laciných taveren (ceny èasto nižší než u nás) a v apartmánech jsou
i kuchyòky, kde si hosté mohou sami vaøit.
Stavros není jenom krásné moøe, nabízí
i možnosti sportovního i spoleèenského
vyžití, na své si pøijdou i milovníci veèerního života a diskoték. Mùžete se také
zúèastnit øady výletù. Tøeba do Solunì,

odkud k nám pøišli Cyril s Metodìjem, do
mnišského státu na Athosu, ke klášterùm
v Meteoøe èi na ostrùvek Thassos, známý
z báje o Odysseovi. Abyste byli zaøazeni do slosování ze všech správných
odpovìdí, musíte odpovìdìt
na otázku, v kterém roce se
naposledy v Øecku konaly olympijské hry. Velká
sportovní událost, která
se v této zemi v dobì
antiky (776 pøed n. l.)
i zrodila. Na odpovìdi
(posílat je mùžete na doruèovací adresu nebo na
e-mail, obojí najdete v tiráži na str. 4) èekáme do
29. 5. Vítìz si samozøejmì mùže po dohodì se sponzorskou CK pøiplatit i pobyt
partnera èi partnerky. A i když nevyhrajete

v naší soutìži, mùžete využít výhod, které
CK LOTOS nabízí v podobì mimoøádných
cen pouze pro èleny OS KOVO. CK LOTOS
také, jak jsme byli ujištìni, všem, kdo
o to projeví zájem, poskytne veškeré další
informace, a to jak e-mailem, tak tøeba
telefonicky.
(red)

Na plážích ve Stavrosu si zaruèenì odpoèine každý

Øecko Stavros sezóna 2014
Mimoøádné ceny pro èleny OS KOVO
TERMÍN
Odjezd
09/06
18/06
27/06
06/07
15/07
24/07
02/08
11/08
20/08
29/08
07/09
18/09

Pøíjezd
20/06
29/06
08/07
17/07
26/07
04/08
13/08
22/08
31/08
09/09
20/09
01/10

celkem
dny
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
14
14

pobyt
dny
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
12
12

ceny pobytu ceny pro OS KOVO
cena/osoba
cena/osoba
obsazeno
obsazeno
8 700 Kè
6 500 Kè
8 700 Kè
6 500 Kè
8 700 Kè
6 500 Kè
8 700 Kè
6 500 Kè
8 700 Kè
6 500 Kè
obsazeno
8 700 Kè
6 500 Kè
8 500 Kè
6 300 Kè
8 700 Kè
6 500 Kè
8 700 Kè
6 500 Kè

Cena obsahuje:
Dopravu, ubytování, povleèení, spotøebu energií, pobytovou taxu, použití bazénu vèetnì lehátek.
Zákonné pojištìní cestovní kanceláøe proti úpadku. V komplexu MARIAN je v cenì obsažena i klimatizace,
úklid a wi-fi.
Pøi vlastní dopravì odpoèítáváme z ceny èástku 1 000 Kè na osobu. Dìti ve vìku do 6 let se dvìma platícími
dospìlými osobami ZDARMA. Doplatek za dopravu 1 900 Kè. Dítì ve vìku do 12 let se dvìma platícími dospìlými
osobami platí paušál 4 500 Kè (má zajištìné sedadlo v autobuse a pøistýlku v pokoji platících).
Katalog zašleme zdarma. Tel.: 737 789 925; www.cklotos.cz; e-mail: ck.lotos@seznam.cz
Na místì pobytu se doplácí pobytová taxa 2 EUR/osoba/den, dìti do 12 let 1 EUR/den.

Tip – Památník vèelích matek na Svitavsku
Památník vèelích matek pøipomíná témìø zapomenutou vèelaøskou tradici ve
svitavském regionu. Na poèátku minulého
století mìli na místì dnešního památníku
pùvodní nìmeètí vèelaøi zøízenu oplozovací stanici vèelích matek. V roce 1932
zde vztyèili kamenný památník s uvedenými jmény zasloužilých vèelaøù. V rámci
obnovy byl nedávno opraven pískovcový kámen památníku i vedlejší zchátralá
studna. Prostor kolem je upraven a doAltán s vèelí symbolikou nad studnou u Památníku vèelích
matek

plnìn o nìkolik vèelích úlù, využívaných
v prùbìhu minulého století. Byl zde vystavìn i døevìný altán s ukrytou vèelaøskou
symbolikou.
Mìsto Svitavy, mikroregion Svitavsko, Lesy ÈR a obec Kukle pøipravily
program zamìøený nejen na poznávání
památek a pøírody, ale s možností „protáhnout“ tìlo a strávit pìkné chvíle s rodinou a pøáteli. Místní pìší trasa mìøí
6,5 km a smìøuje k rybníku Rosnièka,
dále pak lesními cestami k Památníku
vèelích matek a následnì do obce Kukle.
(red)
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Zajímá vás:
Dovolená jako beneﬁt
Do lázní, na wellness pobyt
nebo rekreaci přes beneﬁtní
poukázky
Odpočinek, volný čas, dovolená. Tři slova, která běžně patří
do slovníku každého zaměstnavatele i zaměstnance. Umění
načerpat nové síly a odpočinout si od náročné práce je
jedna z cest k vyšší výkonnosti, kvalitě odváděné práce,
ale i soustředěnosti, motivovanosti a celkovému životnímu
uspokojení. Existuje pro to hezké české sousloví – radost
z práce. A k radostem náleží i volný čas nebo dovolená.
K řadě zaměstnaneckých výhod se dnes kromě všeobecně
využívaných stravenek řadí i další neﬁnanční odměny, takzvané
beneﬁty. Jsou příjemným zpestřením způsobu odměňování, ale
také ekonomicky výhodným mzdovým nástrojem, který v sobě
spojuje výhodný motivační prvek pro zaměstnance s daňovou
úsporou pro zaměstnavatele. Poukázky Unišek+ a Šek dovolená, které mezi jinými nabízí specialista na motivační a beneﬁtní
programy Chèque Déjeuner, patří již tradičně k populární formě
příspěvku na dovolenou i volnočasové aktivity. Na výhody
a možnosti využití Unišeku+ a Šeku dovolená jsme se
zeptali Petra Pacase, obchodního ředitele Chèque Déjeuner.

Jaké formy neﬁnanční odměny nabízíte zaměstnavatelům
a zaměstnancům s možností uplatnění v rámci volného
času a regenerace?
Z naší bohaté nabídky dokážeme sestavit zajímavý a efektivní
mix beneﬁtů ve vazbě na požadavky a interní nastavení našich
klientů. Záleží na jejich potřebách a používaných systémech
odměňování zaměstnanců. Důležitým prvkem je i kolektivní
vyjednávání, které odráží požadavky odborových organizací.
Na základě vstupních informací od zástupců ﬁrem dokážeme
vytvořit atraktivní motivační program jako nadstavbu k vyplácené mzdě. Jednou ze stále oblíbenějších služeb je univerzální
poukázka Unišek+, která umožňuje zprostředkovat široké
spektrum volnočasových aktivit pro zaměstnance.

Jakou ﬁnanční výhodu má poukázka Unišek+ pro
zaměstnavatele a jakou výhodu poskytuje zaměstnancům?
Unišek+ nepodléhá dani z příjmů a nevztahují se na něj odvody
na sociální a zdravotní pojištění, a to až do výše 20 000 Kč

na 1 zaměstnance a rok. S užitím poukázky Unišek+ vzniká
až 36% úspora mzdových nákladů zaměstnavatele
i zaměstnance. Dodané poukázky mohou mít jakoukoli
nominální hodnotu, šeková knížka (ve které jsou poukázky
distribuovány) navíc obsahuje různé slevové kupony našich
partnerů. Zaměstnanci mohou tyto šeky libovolně uplatňovat
v rozsáhlé síti smluvních provozoven po celé republice.
Možností k využití je bezpočet, například sportovní a relaxační
či kulturní aktivity, lázeňské nebo wellness pobyty, péče o zdraví,
vzdělávání...

Co dělat v případě, že zaměstnavatel chce zaměstnanci
dopřát právě odpočinek a načerpání nových sil
prostřednictvím skutečné dovolené?
V našem portfoliu se dovolené přímo týká Šek dovolená, který
je určen k úhradě zájezdů, pobytů či zdravotních dovolených.
Je jen na uživateli, jakou dovolenou si vybere. Šek dovolená
je přijímán v široké síti předních cestovních kanceláří
a ubytovacích zařízení po celé České republice, jejichž nabídka
je skutečně široká.
Seznam smluvních partnerů je uveden na našich internetových
stránkách: www.seky.cz. Zde si může zaměstnavatel pomocí
on-line kalkulátoru vypočítat daňovou úsporu při využití některé
z výše uvedených beneﬁtních poukázek. Věřím, že každý
personalista ocení tyto originální šeky z nabídky Chèque
Déjeuner a jejich uživatelé je zase přemění příjemně
a aktivně strávený volný čas nebo krásnou dovolenou pro
nabrání nových sil.

nebo
úspora
36 % nákladů

Le Chèque Déjeuner, s. r. o., Zelený pruh 1560/99, 140 00 Praha 4, tel.: 241 043 111, www.seky.cz

příspěvek až
20 000 Kč na rok
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Správné znìní tajenky z èísla 8: Odbory prokazují rovné šance pro všechny. Správnì luštila a štìstí pøi losování mìla Barbora
Kolbasová z Krnova. Blahopøejeme! Dostane výhru od vydavatelství Enigma, které pøipravuje naši køížovku. Je také vydavatelem
èasopisu Køížovky pro každého (další èíslo vychází 27. kvìtna). Na tajenku z tohoto èísla èekáme do 28. kvìtna na doruèovací
adrese redakce nebo na e-mailu: novakova.miloslava@cmkos.cz

