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Hyundai ÈR
V Nošovicích se stále hledá
schùdný kompromis
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Historie
Jak zaèínaly v Èechách
kovácké odbory

Roman Chumlen a Elena Ornstová
– operátoøi na postupových lisech

Pod Bezdìzem romanticky i dramaticky
Kováci z Tiberiny již zažili nemálo zvratù i nových majitelù
Málokterý èeský hrad se tìší s pøíchodem mìsíce kvìtna takové popularitì
jako oblíbený Bezdìz, známý z básnického díla Máj a Veèer na Bezdìzu od
nejvýznamnìjšího pøedstavitele èes-

kého romantismu Karla Hynka Máchy.
Mácha pøi svých oblíbených toulkách
tuto krajinu v okolí dnešního Máchova
jezera velmi rád navštìvoval a nacházel zde inspiraci pro svá básnická díla.

Právem tato oblast nese název Máchùv
kraj. Od té doby však romantismus z naší poezie i literatury èasem vyprchal a do
života obèanù Máchova kraje se vkradl
realismus „jako øemen“. pokraèování na str. 3

letech vydáván za zdroj zla, jehož obìtí
jsou nejen obèané, ale i moudré vlády
jmenované Jeho Neomylností Václavem
Klausem. Zastáncem her na vlastním píseèku, kde se obèas takticky zhasne nebo
udìlí amnestie. Pomazánkové máslo, které jsme si na rozdíl od jiných (napø. Maïaøi a jejich husí játra) neumìli ubránit, zamazalo miliardy, které z EU navíc došly do
našeho rozpoètu. Mlèí se o tom, že v globalizovaném svìtì se EU stala pro èlenské státy jediným prostøedkem holého
ekonomického pøežití. To ví ostatnì i tzv.
euroskeptici. Køièí hlavnì proto, že odmítají pravidla hry, která jim nevyhovují. Pro
Klause a jeho pohrobky je EU – byť v ní

má hlavní slovo pravice – pøíliš sociální…
Nejsem eurohujer. Vím, že EU je zkostnatìlá a byrokratická a potøebuje reformu.
Takovou, která pøinese více demokracie
do jejího rozhodování. Je to nutné. Evropu dnes vedle stagnace prùmyslu, vysoké
nezamìstnanosti a øady dalších nevyøešených problémù straší i nástup nové krajní pravice. Možná to nìkomu vyhovuje,
ale vìtšina urèitì tento stav nechce a pøeje si zmìnu. V ÈR se podaøilo tuto vìtšinu
(fav)
pøi volbách do EP umlèet.

K VÌCI

Evropa volá
To se øíká v jedné z písnièek pøedváleèného Osvobozeného divadla Voskovce
a Wericha. Vyzývala k odporu proti nastupující krajní pravici. Letos Evropa také volala. K volbám do Evropského parlamentu.
V Èeské republice ji více než 80 % volièù
nevyslyšelo. Nepovažovali za potøebné
k volbám jít. Podlehli názoru, že Evropu
nepotøebujeme. Že Brusel je místem, kde
se rodí nápady, které napøíklad ohrožují budoucnost èeského pomazánkového
másla a tím naši suverenitu. Na kampani
v tomto duchu se podílel i bývalý prezident Klaus. Brusel byl u nás v posledních

A trochu veseleji na: http://www.jaromirnohavica.com/jaromir-nohavicamamo-svaz-mi-muj-ranec

Tvrdou realitu pojali se zábavou
Velká úèast na akci mladých v jihomoravských Biskupicích
Na jižní Moravì se uskuteènil ve dnech
22.–23. 5. 2014 již 6. roèník setkání mladých z jižní Moravy. Konalo se v dìtském
táboøe Biskupice, který patøí pod ZO
OS KOVO ALSTOM Power, s.r.o. Hlavní
motto akce znìlo: „Jak si poradí odboráø
s realitou?“

Oproti loòskému roku se zvedla úèast
na této akci o 100 procent, mladých kovákù se sešlo dohromady 56, a to pøesto, že termín byl tentokrát stanoven na
ètvrtek a pátek. Vše si novì organizovali mladí úplnì sami a rozdìlili se do
10 týmù z tìchto ZO: Baumüller Skalice,
pokraèování na str. 2

pokraèování na str. 2
Soutìžilo se v øadì disciplín
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ÈKD Blansko, Alstom Power, SEM Drásov,
Andrew Modøice, TOS Kuøim, Rostex Vyškov, Minerva Boskovice a ZKL Brno mìlo
dokonce 2 týmy. Workshop na shora uvedené téma pro mladé nachystal vedoucí
RP OS KOVO Brno Mgr. Jiøí Grim. Úèastníci si od nìho po družstvech vytáhli èasto velmi zapeklité otázky a se zákoníkem
práce (ZP) v ruce mìli za úkol najít nejlepší øešení zadaného úkolu. Mladé tato
forma workshopu bavila, o èemž svìdèila
diskuse nad ZP a jinými vìcmi až do pozdních noèních hodin. Pøedseda Komise
mladých OS KOVO Tomáš Valášek si v Biskupicích nachystal prezentaci o mladých
odboráøích a pozval je zároveò na setkání mladých do Louòovic pod Blaníkem
(5.–7. 9. 2014). V Biskupicích se setkání
zúèastnil i specialista BOZP Ing. Karel Kaláb
spolu se zmocnìncem KS Jihomoravského
kraje Jaromírem Machalou a zástupkyní
VO Blansko, Boskovice Marií Koudelovou.
V rámci regionu se nyní utvoøí nová kontaktní síť mladých, která bude lépe informována, než tomu bylo doposud.

Setkání mladých nebylo samozøejmì
jen o práci, ale bylo i o spoleèné relaxaci bìhem sportovních klání v družstvech.
Soutìžilo se v nìkolika disciplínách. Ne-

Vítìzný tým

budeme dopodrobna rozvádìt prùbìh
všech sportovních aktivit, jen uvedeme,
že byly až do vyhlášení koneèných výsledkù napínavé a velmi tìsné. Poèasí vyšlo na
jednièku a nasazení všech bylo maximální.
A kdo zvítìzil? Samozøejmì všichni, kteøí
pøijeli. Nejlepší ženou byla vyhlášena Drahomíra Špíšková z Alstom Power a nejlepším mužem byl Michael Kloss z Andrew

Stávková pohotovost v Metalurgii TATRA
Výbor Základní organizace OS KOVO Metalurgie TATRA se rozhodl na
svém mimoøádném zasedání dne 28. 5. 2014 vyhlásit ve spoleènostech Tafonco a.s. a Taforge a.s. stávkovou pohotovost. K tomuto kroku se odhodlal
poté, co vyjednávání kolektivní smlouvy pro rok 2014 uvázlo na mrtvém bodì.
„V dùsledku vzniklé patové situace a respektování výsledkù petièní akce,
kterou odbory k danému tématu uspoøádaly, se VZO OS KOVO Metalurgie
TATRA na svém mimoøádném zasedání dne 28. 5. 2014 rozhodl vyhlásit ve
spoleènostech Tafonco a.s. a Taforge a.s. stávkovou pohotovost. Smy-

Modøice. Putovní pohár pøevzalo tentokrát od družstva z Alstom Power vítìzné družstvo letošního roèníku, kterým je
Minerva Boskovice, jež ho vyhrálo již potøetí a podle pravidel této akce tak již má
pohár ve své moci natrvalo. Na další rok
se proto bude hrát opìt o zbrusu nový
putovní pohár. Ten dosavadní do již tradièního zápolení vìnovala ZO OS KOVO
IG WATTEEUW ÈR z Brna. Velký dík patøí
za samotnou organizaci Mirkovi Kubínovi
ze ZO Baumüller. Pøíští rok na jižní Moravì
zase na vidìnou.
Tomáš Valášek
pøedseda Komise mladých OS KOVO
Pozn.: Fota z akce jsou také na
Facebooku mladých kovákù, který najdete na https://www.facebook.com/
mladikovaci?ref=hl a také na adrese
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152035479067391.
1073741829.62203967390&type=1.
Další informace k podaøené akci mùžete
brzy oèekávat ještì i v Kováku.

slem tohoto kroku je dát majitelùm i vedení spoleènosti najevo, že zamìstnanci jsou pøipraveni své požadavky prosazovat všemi zákonnými prostøedky,
vèetnì stávky…,“ píše se mimo jiné v usnesení výboru.
Dosavadní jednání nepøineslo žádné nové návrhy na dohodu. Ze strany hospodáøského vedení spoleènosti bylo vedeno stále ve stejném duchu – žádné
kompromisy a stále stejné stanovisko – ponechat kolektivní smlouvu ve stávající podobì. Což by mimo jiné znamenalo nulový nárùst mezd a byly by
pominuty i další nároky zamìstnancù.
Výkonné vedení OS KOVO vzalo na vìdomí informaci o vývoji situace
ve firmách a podporuje aktivity VZO Metalurgie TATRA Kopøivnice. (red)

Støípky z Rady HOS OS KOVO

Støípky z jednání Rady sekce ELEKTRO OS KOVO

Rozšíøené zasedání Rady Hutnické odvìtvové sekce OS KOVO se konalo
ve dnech 15.–16. 5. 2014 ve Žïáru nad Sázavou.
Pro ZO – èleny HOS, trvá úkol zasílat do 1 mìsíce po uzavøení PKS, pøípadnì
dodatek PKS v elektronické podobì na adresu kolar.zdenek@cmkos.cz.
Byl projednán obsah návrhu KSVS OSHŽ pro rok 2015. Po projednání v komisi
KV OS KOVO a schválení Pøedsednictvem OS KOVO bude zaslán všem ZO OS
KOVO – èlenùm HOS a ZO OS KOVO, jejichž zamìstnavatel je èlenem OSHŽ.
Ustanovení návrhu KSVS budou závazná jako minima pro návrhy podnikových kolektivních smluv pro rok 2015.
Byla podána informace o obsahu a organizaèním zajištìní semináøe „Predikce
ÈOP“, který se bude konat 11. 6. 2014 na Ministerstvu prùmyslu a obchodu.
Rada HOS schválila tyto úèastníky: S. Malušek, M. Pielesz, L. Lúèan, R. Mosr,
M. Šimonovský, Z. Koláø, Z. Kološ, P. Borùvka a J. Jaškovský.
Dále byla podána rámcová informace k návrhu OSHŽ uzavøít s OS KOVO
dohodu o spolupráci.

Jednání Rady sekce ELEKTRO OS KOVO se konalo ve dnech
19.–20. 5. 2014 ve Vimperku.
Pro ZO – èleny sekce ELEKTRO, trvá úkol zasílat uzavøené PKS
v elektronické podobì na adresu kolar.zdenek@cmkos.cz.
Rada sekce projednala mj. plnìní usnesení z VH týkající se informaèního systému sekce. Bylo dohodnuto, že jednotlivé ZO – èlenové sekce ELEKTRO, sdìlí údaje dle specifikace INFO systému sekce dle
skuteènosti k 30. 6. 2014 s odesláním tìchto dat do 25. 7. 2014 na
e-mail pøedsedy sekce jan.dvorak@eu.panasonic.com.
Úèastníci byli seznámeni se závìry jednání Rady sekcí, konaného
12. 2. 2014 – zápis je uložen na intranetu OS KOVO v odkazu sekce,
Rada sekcí.
Byla provedena rekapitulace schválené Strategie OS KOVO v kolektivním vyjednávání pro rok 2015.

Najdou v Hyundai Nošovice kompromis?
Po dvanácti bezvýsledných kolech kolektivního vyjednávání mezi odbory a vedením
nošovické spoleènosti Hyundai Motor Manufacturing Czech vyhlásila odborová organizace koncem dubna stávkovou pohotovost
a požádala o zásah nezávislého zprostøedkovatele. Na to, jak se situace dále vyvíjí, jsme
se zeptali pøedsedy ZO OS KOVO Radka Kuchaøe: „V této fázi se hledá kompromis mezi
obìma stranami. Jak to vidím já, tak jak odbory, tak zamìstnavatel musí v nìèem ustoupit. Mediátor se dle mého názoru snažil být
objektivní, nicménì je jasné, že jeho doporuèení bude návrhem pro kompromis, který se

nemusí líbit žádné ze zúèastnìných stran.“
Zamìstnavatel neèekal na výsledek kolektivního vyjednávání ani na vyjádøení nezávislého mediátora. Odbory zaèal dehonestovat
a v rozporu s pravidly hry zaèal také s pracovníky individuálnì uzavírat dodatky k pracovní smlouvì, v nichž zaruèuje zvýšení základní
mzdy prùmìrnì o 3,2 procenta. Odboráøi to
oznaèili za nedostateèné a na postup zamìstnavatele reagovali 30. dubna vyhlášením
stávkové pohotovosti. Radek Kuchaø: „Stávková pohotovost neznamená žádné omezení
výroby, je to jen varování pøed pøípadnou
stávkou... Až vyjádøení zprostøedkovatele do-

staneme, uspoøádáme odboráøskou konferenci, doporuèení zprostøedkovatele našim èlenùm pøedložíme a konference ho buï schválí,
nebo ne.“
Podle vyjádøení tiskového oddìlení korejské
centrály Hyundai èinil loni roèní plat mužù
v korejských závodech 95 milionù wonù a žen
78 milionù wonù. V pøepoètu na èeské koruny to mìsíènì u mužù vychází na 141 tisíc
korun, u žen na 116 tisíc korun. V Hyundai
Motor Manufacturing Czech byla loni prùmìrná mzda 30 094 Kè, v dìlnických profesích 27 000 Kè.
(red)
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V sousedství mladoboleslavské
Škodovky
V období do roku 1989 bylo velice
výhodné vyrábìt a montovat souèástky
pro mladoboleslavskou Škodovku nejen
v tomto okresním støedoèeském mìstì,
ale i v jeho okolí, kde byl dostatek volných
pracovních míst. Když jsem se dotazoval
na historii tohoto strojírenského závodu
v Bìlé pod Bezdìzem pøedsedy Sdružení ZO OS KOVO Ladislava Bìlohlava,
dostalo se mi trochu vyhýbavé odpovìdi. Uvolnìným odborovým pøedákem se
stal totiž ještì v závodì v Èeské Lípì a do
kanceláøe pøedsedy v Bìlé se pøestìhoval

do roku 1998, kdy došlo k jejímu odkoupení další zahranièní firmou, WAGON
AUTOMOTIVE, která zde provozovala své
aktivity do roku 2008, ale nakonec v rámci celosvìtových ekonomických pøesunù
odešla „do konkursu“. Pøesto si bìlská
firma navzdory nepøíznivým okolnostem
zachovala životaschopnost, takže v roce
2009 pøešla do rukou italské firmy METALMECCANICA TIBERINA, která je souèástí skupiny METALMECCANICA.
Stìhování do Rumunska
V uplynulých dvaceti letech se pøi støídání majitelù bìlské firmy mìnila i náplò

jsem sjednal schùzku u místopøedsedy
OS KOVO Jaroslava Souèka, abychom se
dohodli na dalších krocích. Vypracovali
jsme pro vedení firmy návrh, že pokud
nesplní požadavek odborù vyplatit propuštìným pracovníkùm odstupné ve výši
12–14násobku prùmìrného platu, podle
délky zamìstnání, vstoupíme do stávky. Zároveò jsme se dohodli, že svoláme
celozávodní aktiv, na nìmž seznámíme
zamìstnance se situací a požadavky odborù. Zamìstnavatel se ale zachoval k našim požadavkùm vstøícnì a propouštìným
zamìstnancùm navrhnul odstupné ve výši
7,7 až 14,6 násobku platu. Tento návrh
firmy jsme pochopitelnì pøijali a do stávky
jsme nakonec nešli. Tøebaže návrh firmy
byl uspokojivý, i tak se našlo dost pracovníkù, kteøí spokojeni nebyli.“ Pøedseda
SZO doplnil výèet informací konstatováním, že nejvíce na propouštìní doplatily
ženy mezi 45 až 55 lety, tedy manželky
kmenových pracovníkù, a dále starší zamìstnanci pár let pøed dùchodem. Zároveò velmi ocenil vstøícnost mladoboleslavské Škodovky, která pøijala pár desítek
propuštìných zamìstnancù z Èeské Lípy.
Podle informací pøedsedy sdružené odborové organizace Ladislava Bìlohlava
zastøešuje tento odborový orgán v souèasnosti s.r o. Tiberina Automotive v Bìlé

Mikola Radionov u postupového lisu

až v roce 2008. Následnì však americký
majitel rozhodl pøestìhovat èeskolipský
závod, tedy výrobní program i veškeré
strojní vybavení, z ekonomických dùvodù do „lacinìjšího“ Rumunska. O historii
bìlského závodu pøed svým pøíchodem
z Èeské Lípy toho však Ladislav Bìlohlav
pøíliš nevìdìl, a proto mì radìji odvedl
k vedoucí personálního oddìlení Janì
Pucmanové, která má historii bìlské firmy
„v malíèku“.
Pestrý životopis
Dámám pøíliš neslouží ke cti, pokud se
vykazují pøíliš pestrým životopisem. Na
rozdíl od dam za to však firmy samy pøíliš
nemohou a následná privatizace jim notnì zamíchala historií. Bìlský závod se po
roce 1989 osamostatnil od boleslavského
AZNP a vznikl státní podnik AZ Bìlá, který
mìl za úkol pøipravit firmu na privatizaci.
To se stalo v roce 1993, kdy závod nejprve
zakoupila americká firma Packard Electric,
jenže ta si následnì postavila vlastní závod v Èeské Lípì a lisovací èást firmy pod
Bezdìzem si v roce 1994 zakoupila nìmecká firma Blaimer International. Ta zde
pùsobila v pùvodním výrobním programu

výroby, doprovázená èastými reorganizacemi. Výrazný podíl na tom mìla svìtová
hospodáøská krize, postihující i automobilový prùmysl. V roce 2010 se však, i za
naprostého mlèení vedení firmy Delphi
Packard Electric s.r.o., zaèalo ve výrobních
halách i kanceláøích hospodáøského vedení stále více pošuškávat, že se má
èást výroby z Èeské Lípy, kde bylo tehdy
zamìstnáno na 3,5 tisíce pracovníkù,
pøestìhovat do Rumunska „za levnìjší
pracovní silou“. Odborový pøedák Ladislav
Bìlohlav, který byl v té dobì napùl pøedsedou v Èeské Lípì a napùl v Bìlé pod
Bezdìzem, zaèal svou sdruženou odborovou organizaci mobilizovat: „Okamžitì

Iva Vrabcová, operátorka v hale è. 1

pod Bezdìzem a s.r.o. Delphi Packard
Electric v nedalekém Bakovì nad Jizerou,
která zamìstnává jen asi 30 TH pracovníkù, tøi dìlníky a dvì expedientky.
Sociální program nad standardem
Navzdory situaci, kdy odbory byly nuceny v uplynulých letech vyjednávat kolektivní smlouvu pokaždé s jiným managementem, není koneèná bilance
vyjednávání zas tak nepøíznivá, ale to také
díky tomu, že odborová organizovanost je
v Bìlé pod Bezdìzem zhruba padesátiprocentní. Jak poznamenal odborový pøedák,
pokraèování na str. 4
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o valorizaci platù se vyjednává každoroènì
a každoroènì se také daøí zvýšit platy buï
do tarifù, anebo do nejrùznìjších odmìn.
Prùmìrný dìlnický plat èiní v Bìlé 24 tisíc
a v sousedním Bakovì, kde výraznì pøevyšují TH funkce, dokonce 35 tisíc korun.
V obou firmách, tedy v Tiberinì i v Delphi,
mají o týden delší dovolenou, tøíprocentní
pøíspìvek na dùchodové pojištìní, obìdy
za 20 korun, pøi odchodu do starobního
dùchodu dostávají zamìstnanci 45 tisíc
korun, a navíc firma pøispívá roènì na
sportovní a kulturní vyžití 180 tisíci korunami (ve firmì Delphi rovnìž). Dùchodci si na spolupráci odborù s firmou také
nenaøíkají. Obìd v závodní jídelnì mají
rovnìž za dvacet korun, jsou pravidelnì
zváni na odborové konference i na kulturní, sportovní a vlastivìdné akce. Pøedseda SZO je spokojený, že navzdory èastým
personálním zmìnám v managementu
probíhá kolektivní vyjednávání vždy korektnì a bez zbyteèných emocí.
Bez rùžových brýlí
Tøebaže se podaøilo v uplynulých letech
pøekonat dùsledky svìtové hospodáøské
krize v kraji pod Bezdìzem bez sociálních
nepokojù, neukládají se zdejší odbory ke

Z provozu...

spokojenému odpoèinku. Vedení firmy se
netají svým perspektivním zámìrem zavést ve výrobì bìhem pìti let plnou automatizaci, což bude znamenat požadavky na vyšší kvalifikaci na úkor dosavadní
fyzické døiny. Opìt zde uspìjí jen ti, kteøí
budou na budoucnost lépe pøipraveni.
Text a foto -rurPøedseda SZO OS KOVO Ladislav Bìlohlav

Uèili se ovládat sociální média
Na dvì desítky kovákù ze základních organizací z celé republiky se sešlo
ve dnech 26. až 28. kvìtna v Jiøicích u Humpolce, aby se zde zdokonalili v práci
s elektronickými médii – se zamìøením na tvorbu a využívání vlastních facebookových stránek.
„Školení bylo nové v zámìru nastavit
další vzdìlávací smìr ve vzdìlávacím systému OS KOVO, který se bude orientovat
pøedevším na nové vìci, na pøedávání informací èlenùm svazu,“ vysvìtlil Mgr. Jiøí
Šuráò, specialista vzdìlávání. Elektronická
média a Facebook zde bezesporu zaèínají
hrát stále silnìjší roli.

Lektor Ivan Vágner pozornì sledoval výsledky práce
studentù

Zájem o školení ve využívání elektronických médií byl nemalý. Protože se jednalo o „první vlaštovku“, šlo také o to,
ovìøit si, nakolik pojetí školení odpovídá
potøebám a pøedstavám studentù. „Jako
pøínos vidím, že zde bylo mnoho èlenù

i pøedsedù odborových organizací, které
školení zaujalo, nìco jim dalo a vìøím,
že jim pomùže i v odborových organizacích, v prezentování jejich práce… Bylo by
dobré, aby se takové akce opakovaly do
budoucna a tento druh vzdìlávání se dále
prohluboval,“ øekl nám mj. jeden z úèastníkù, Roman Bence, pøedseda výboru
II. ZO OS KOVO BOSCH Jihlava.
I když kurs obsahoval nezbytné množství teorie, ke slovu pøišly zejména notebooky pøítomných. Mìli možnost samostatnì nebo ve dvouèlenných týmech
vytvoøit vlastní facebookovou stránku s libovolnou tematikou. A samozøejmì postupnì zvládnout všechny základní úkony,
které jsou pro to nezbytné – tedy od zøízení vlastního úètu pøes práci s fotografiemi a tvorbu galerií, pøidávání videí nebo
jejich sdílení prostøednictvím You Tube
a další dovednosti.
Poslední den akce úèastníci prezentovali vlastníma rukama vytvoøené projekty.
Celé školení se neslo v duchu diskuse, jak
nejlépe kombinovat zejména sociální sítì,
www stránky, e-maily, popø. sms, s cílem
co nejefektivnìji prezentovat práci odbo-

Dagmar Križanová (vlevo) a Michala Kratochvílová
z Continental Horní Adršpach vytvoøily stránku nazvanou
Krásné toulky, na které s citem prezentovaly krásy svého
kraje

rù, informovat jejich èleny, organizovat je.
V prostøedí napøíklad menších základních
organizací, jejichž možnosti jsou limitované, mohou tyto znalosti výraznì pomoci ke
zlepšení komunikace uvnitø i vnì odborù.
(ev)
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s specialista ekonomického poradenství, úsek odborové politiky OS KOVO
Kolektivní vyjednávání | Ing. Jiøí Tomáš,

Co je tøeba vìdìt o pracovním kapitálu
V tomto pøíspìvku se
zamìøím na nejèastìji používané pojmy pøi
hodnocení efektivity finanèního øízení spoleènosti. Prvním z nich je
„pracovní kapitál“. Podotknu jen, že patøí
k modlám finanèních øeditelù. Skuteèností také je, že okolo tohoto pojmu panuje
pochybnost, jaká má být jeho ideální výše
a jak je vlastnì definován.
Není totiž pracovní kapitál jako pracovní kapitál a ne vždy je dobøe, když máme
pracovní kapitál malý èi nulový. Chtìl
bych se tedy pokusit rozklíèovat, o co
vlastnì u pracovního kapitálu jde.
Co je pracovní kapitál?
Pracovní kapitál je struènì øeèeno takový kapitál, který ve firmì neustále obíhá,
a tedy pracuje. Použití samotného po-

jmu je však èasto velice odlišné. V Èeské
republice používaný pojem, který zahrnuje obìžná aktiva (zásoby + dlouhodobé pohledávky + krátkodobé
pohledávky + krátkodobý finanèní
majetek), tedy majetek potøebný k provozu podniku.

Pojïme se teï ale podívat na optimální
výši pracovního kapitálu. Firma by mìla
mít pracovního kapitálu tolik, aby ho bylo
nejmenší možné množství k zajištìní bìžného bezproblémového fungování spoleènosti. Je dùležité si stanovit rozumnou,
tj. smysluplnou výši a vhodnì vyvážit jeho
složky. Nejde totiž øíci, že správnì nastavený pracovní kapitál by mìl být tøeba
10 % z celkových aktiv. Je nutné sledovat
v èasové øadì, jaký máme v pracovním kapitálu pomìr zásob a penìz i jednotlivé
složky v zásobách.
V anglosaských zemích se používá pojem „èistý pracovní kapitál“ (zásoby
+ pohledávky + finanèní majetek) –
krátkodobé závazky neboli krátkodobý
cizí kapitál. Èistý pracovní kapitál (ÈPK)
nám vlastnì øíká, kolik provozních prostøedkù zùstane k dispozici, když uhradíme všechny své krátkodobé závazky.
Z toho také jednoznaènì vyplývá, že ÈPK
by mìl být minimálnì
nezáporným
èíslem.
Kladná hodnota znaèí, že firma je schopna splatit všechny své
krátkodobé
závazky
a následnì jí zbudou
prostøedky na provoz.
Zároveò je nutno podotknout, že ÈPK by
nemìl být pøíliš velký.
Jeho kladná hodnota
totiž øíká, že èást našeho bìžného provozu je
ve skuteènosti financována z dlouhodobých
pasiv (tedy z úvìrù
nebo z vlastních penìz firmy), která jsou
obvykle suverénnì nejdražším zdrojem financování a nesou nejvìtší
díl rizika.
Jaké je využití ÈPK
v praxi? Finanèní øeditelé øídí jednotlivé složky pracovního kapitálu,
definují jejich optimální
výši vzhledem k objemu
a charakteru prodeje,
sledují dobytnost pohledávek, oceòují jeho jednotlivé složky.
A jak tomu je, pokud si položíme otázku, jaká by mìla být ideální hodnota ÈPK
pro konkrétní firmu? Dá se odpovìdìt,
že kladná hodnota ÈPK je jistì pøíznivìjší. Kladnou hodnotu lze vysvìtlit tak,
že obìžná aktiva jsou kryta nejen krát-

kodobými, ale i dlouhodobými zdroji,
a lze tedy øíci, že firma je schopna snadnìji
hradit své závazky, což je pøíznivé pro
vìøitele.
Naopak záporná hodnota ÈPK (tzv. nekrytý dluh) bude znamenat možné problémy s placením závazkù a tím i získáváním nových finanèních zdrojù. Ovšem
zase pøíliš vysoký objem ÈPK také není
z hlediska financování ideální, protože samozøejmì dlouhodobé cizí zdroje (úvìry)
jsou hùøe pøístupné a jsou obvykle dražší
než zdroje krátkodobé.
V praxi rozeznáváme tøi rùzné
pøístupy k øízení ÈPK:
konzervativní – dlouhodobými cizími zdroji jsou financována nejen stálá
aktiva a trvale vázaná èást obìžných
aktiv, ale i pohyblivá (rychloobrátková)
èást obìžných aktiv. Tento zpùsob je
bezpeènìjší, ale dražší;
umírnìný – rychloobrátková èást obìžných aktiv je financována krátkodobými cizími zdroji. V tomto pøípadì firma
uplatòuje „zlaté bilanèní pravidlo“;
agresivní – krátkodobými zdroji je
financována i èást trvale vázaných
obìžných aktiv, pøípadnì i èást stálých
aktiv. V tomto pøípadì je obvykle firma více ohrožena pøípadnými problémy s likviditou.
Jak je patrno, dosáhnout konkrétní
ideální hodnoty ÈPK je složitá záležitost.
Pøi zpracování finanèních analýz èasto
sleduji, že vìtšina firem má ÈPK vysoce
záporný zejména do roku 2011. Finanènì
zdravý podnik by mìl mít ÈPK dlouhodobì kladný v optimální výši. Záporná hodnota ÈPK mùže podnik ohrozit
a pak je firma nucena prodávat svùj dlouhodobý majetek, aby mohla uhradit svoje
krátkodobé závazky, což ohrozí její schopnost vyrábìt, tedy samotnou podstatu
podnikání.
Pøíštì: Jak porozumìt finanèní rozvaze

6 | KOVÁK èíslo 11/2014 | 2. èervna | Servis

Co øekl Miloš Zeman odboráøùm
Do redakce dostáváme v poslední dobì dotazy ohlednì vystoupení prezidenta ÈR Miloše Zemana na VI. sjezdu
ÈMKOS. Tazatele zajímají zejména jeho slova týkající se OS KOVO a odborové solidarity. Nechceme nic vytrhávat
z kontextu. Proto jsme se rozhodli zveøejnit celý projev. Text odpovídá do všech detailù (vèetnì reakcí publika)
oficiálnì potvrzenému stenografickému záznamu. Pasáže, na které se ptáte, jsou vytištìny tuènì.

Prezident pøichází v doprovodu J. Støeduly a M. Zavadila na VI. sjezd ÈMKOS

Vážený pane pøedsedo, dámy a pánové, milí pøátelé. Dìkuji za pozvání, které
jsem velice rád pøijal, protože si myslím,
že právì se zástupci zamìstnancù by každá rozumná vláda i každý rozumný prezident mìli vést trvalý dialog. Abych to
ilustroval konkrétním pøíkladem, dohodli jsme se s panem pøedsedou Støedulou,
že tak jako v minulosti se uskuteèní i schùzka pøedsednictva odborové konfederace
s prezidentem republiky, protože lidé spolu mají mluvit. A když spolu mluví, mají si
i naslouchat a nemá to být dialog hluchých.
Dovolte mi, abych úvodem srdeènì blahopøál novì zvolenému pøedsedovi Josefu
Støedulovi a souèasnì podìkoval za vykonanou práci i Jaroslavu Zavadilovi, který
samozøejmì zùstává mým poradcem,
trvalým poradcem pro sociální politiku

Miloš Zeman bìhem svého projevu

a bude tak pøenášet výsledky vašeho jednání i do mého expertního týmu.
Jak je mým nedobrým zvykem, dovolte mi, abych zaèal nìkolika kritickými poznámkami, které vás možná
rozesmutní. Pøi pøípravì na toto svoje vystoupení jsem si pøeèetl nìkteré
statistiky, které i vy velmi dobøe znáte. V letech 2007 až 2013 klesl poèet
odborových svazù (èlenù) ze 600 000
na zhruba 370 000, a pøitom v letech
2010 až 2013 ubylo 100 000 lidí, takže lze pøedpokládat, že tento trend je
bohužel setrvalý a relativnì dlouhodobý. Kdybych byl nepøítel odborù,
tak bych se nad tìmito èísly zaradoval
a byl bych jako kapitán Vodièka, který
kdysi prohlásil, že odbory vlastnì nemají existovat. Ale protože se považuji za pøítele odborù, tak je mi z tìchto

èísel smutno. Je mi smutno i z toho,
že dochází k urèité dezintegraci odborù. Nemám právo se vmìšovat do
vašich vnitøních záležitostí, ale zaregistroval jsem napøíklad to, že odborový svaz v automobilce Škoda Mladá
Boleslav vystoupil z Odborového svazu KOVO, a osobnì to pokládám za
chybu a pøipomínám si známé pøísloví
o tøech prutech Svatoplukových.
Odbory v této zemi budou silné
pouze tehdy, budou-li jednotné a pokud se podaøí zvrátit onen klesající
trend jejich èlenské základny. A pøátelé, chtìl bych vás poprosit o jedno
– až budete analyzovat tyto nepøíznivé jevy, nikdy se nevymlouvejte
na vnìjší vlivy a hledejte chyby sami
u sebe, protože alibismus je to nejhorší, co nás všechny mùže potkat.

Obrana spotøebitele | JUDr. Luboš Martynek, právní poradce RP ZO OS KOVO Ostrava

Hlídejte si svoje práva!
Paní Olga si pøes internet koupila nový mobilní telefon. Po obdržení a rozbalení zásilky však ihned
zjistila, že se jí telefon nelíbí. Rozhoøèena byla též z toho, že ovládání telefonu bylo složitìjší,
než pùvodnì pøedpokládala. Ráda by proto telefon odeslala zpìt obchodníkovi a požádala o vrácení
zaplacených penìz. Z objektivního hlediska byl pøitom dodaný telefon zcela nový a bezvadnì fungující.
Mùže ho vrátit a chtít peníze zpìt?
Práva a povinnosti vznikající mezi obchodníkem a kupujícím (spotøebitelem) pøi

uzavírání smluv pomocí prostøedkù komunikace na dálku (napø. pøes internet, …)

upravuje nový obèanský zákoník (dále jen
„NOZ“), a to zejména v § 1820–1867.
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A teï už bych rád pøešel k nìèemu
pozitivnìjšímu. Byl jsem asi první èeský
prezident, který se dostavil na jednání
tripartity, a pokud mì pozvete, rád tam
budu chodit i nadále, ale to jednání bylo
opravdu kouzelné, protože se na nìm
probírala otázka zvýšení minimální mzdy.

šesti set tisíc nezamìstnaných a toto èíslo
je výèitkou nám všem – vládì, prezidentovi, zamìstnavatelùm, ale také odboráøùm.
Kde hledat øešení? Byl bych ponìkud
radikálnìjší, než jste vy sami. Chtìl bych
pøipomenout nìmecký zákon, který se
jmenuje Mitbestimmungsgesetz a který

V obležení novináøù na tiskové konferenci. Prezident na ní zopakoval i nìkteré myšlenky ze svého projevu.

A tehdy jsme se dohodli jak s Jaroslavem
Hanákem, tak s Jardou Zavadilem na zvýšení minimální mzdy o 500 korun a pøišli
jsme s tím na zasedání tripartity, jehož se
úèastnil i tehdejší premiér Petr Neèas.
A on pronesl nezapomenutelný výrok:
Zvýšení minimální mzdy projde jenom
pøes moji politickou mrtvolu. (Pobavení
v sále, potlesk.) Ti, kdo mì obèas obviòují, že jsem nenechal vládnout vládu Petra
Neèase byť bez Neèase, ale s Kalouskem
a dalšími, by si mìli i tento výrok pøipomenout.
Plnì podporuji úsilí o další zvyšování
minimální mzdy, protože lidé by mìli mít
motivaci chodit do práce a nežít na sociálních dávkách. Plnì podporuji úsilí odborù
ne jenom o zvyšování mezd v rámci ekonomických možností, ale také o udržení pracovních míst, protože zde máme armádu

by podle mého názoru mìl v urèité modifikované formì platit i u nás. Nestaèí
jenom bojovat za zachování pracovních
míst. Nestaèí jenom bojovat za mzdy.
Je tøeba bojovat i za vyšší úèast odborù
a zamìstnancù obecnì pøi øízení jejich
podnikù. A já bych velmi uvítal rozhodnutí dnešního ministra práce – promiòte,
nikoliv práce a sociálních vìcí, ale prùmyslu a obchodu Jana Mládka o tom,
že v dozorèích radách firem budou i nadále zastoupeni zamìstnanci, protože
jak víte, novì pøijatý obèanský zákoník se
této vìci vyhnul.
Úèast na spoluøízení podnikù mùže mít
nìkolik forem. Mohou to být zamìstnanecké akcie, mùže to být, èemu se øíká
profit sharing, mùže to být typ osobních
úètù a la Tomáše Bati. Nebavme se teï
o konkrétních detailech, jde o spoleèný

Paní Olga pøi uzavírání kupní smlouvy pøes internet nemìla možnost prohlédnout si detailnì konkrétní mobilní
telefon, a proto je ze zákona oprávnìna ve lhùtì 14 dnù od pøevzetí telefonu od smlouvy odstoupit (§ 1829 NOZ).
Pokud by obchodník paní Olgu pøedem
øádnì nepouèil o možnosti odstoupit od
smlouvy, zmínìná lhùta by se prodloužila o jeden rok; paní Olga by tak mohla
od smlouvy odstoupit do jednoho roku
a ètrnácti dnù ode dne pøevzetí telefonu. Pro úplnost nutno souèasnì uvést,

že pouèil-li obchodník kupujícího se
zpoždìním, øeknìme „dodateènì“, bìží
výše zmínìná 14denní lhùta ode dne,
kdy kupující pouèení obdržel (§ 1829
odst. 2 NOZ).
Další dobrou zprávou pro paní Olgu je
to, že pøípadné odstoupení od smlouvy
není tøeba nijak odùvodòovat a že s odstoupením od smlouvy nelze spojit žádný
postih (finanèní ani jiný) ze strany obchodníka (§ 1818 NOZ). To v praxi znamená,
že kupující mùže smlouvu „zrušit“ z jakéhokoli dùvodu (pøípadnì i bez dùvodu)

jmenovatel tìchto opatøení, a ten spoèívá
v tom, že jestliže firma prosperuje, pak by
to mìli být právì zamìstnanci, kteøí by se
na výtìžcích této prosperity podíleli, místo
toho, aby zisky unikaly dílem do zahranièí, dílem do nákupu soukromých tryskových letadel, jachet a podobných k životu
„zcela nezbytných“ pøedmìtù.
Myslím si, že pøed odbory stojí tento
úkol vèetnì úkolu, aby zamìstnanci se
podíleli i na tvorbì toho, èemu se dnes
modernì øíká mikroinovace a ve starém
režimu se tomu øíkalo zlepšovací návrhy.
Ale uvìdomme si, že pokud bude zamìstnanec motivován na zvýšení výkonnosti
své firmy, mìl by k tomu dostat prostor
a mìl by být také spravedlivì ocenìn
za výsledky své práce, ne jenom rutinní,
ale i tvùrèí práce.
Takže dovolte mi, abych závìrem svého
vystoupení popøál odborùm jedno, a to je
odvaha. Já vím, že vaše vyjednávání,
napøíklad vyjednávání o kolektivních
smlouvách vyššího stupnì, jsou èasto
obtížná, já vím, že je daleko snadnìjší,
když si bohatý podnik vyjedná vlastní smlouvu a vykašle se na ostatní,
ale jedním z principù vaší odborové
organizace vždy byla solidarita. Solidarita, která má i praktický význam,
protože když budete ignorovat potøeby jiných podnikù, které jsou v daleko horší situaci, tak nakonec dojde
i na vás, byť budete poslední.
Pøeji vám tedy odvahu, pøeji vám solidaritu a budu se tìšit na naše další pravidelná setkání. Dìkuji vám za vaši pozornost.
(Shromáždìní povstává a tleská. Dlouhotrvající potlesk. Poté prezident Èeské republiky za potlesku delegátù opouští sjezd.)
Poznámka: Autentické video s projevem prezidenta Zemana i další videozáznamy z 6. sjezdu ÈMKOS najdete na
http://www.cmkos.cz/medialni
-prezentace/3786-3/video-zaznamy
-vi-sjezdu-cmkos
(Pøipravila redakce Kováka)

– obchodníkovi dùvod zpravidla nesdìluje, pokud tak nechce uèinit.
Pokud tedy paní Olga vèas „zruší“ kupní smlouvu a telefon pošle zpátky, obchodník jí musí vrátit všechny peníze, které od ní dostal. Nemùže si nic strhnout.
Vrátit je navíc musí co nejdøíve – podle
zákona „bez zbyteèného odkladu“, nejpozdìji do 14 dnù ode dne odstoupení
od smlouvy. Zároveò to však nemusí udìlat døív, než mu kupující zboží vrátí anebo
odešle zpátky. Obchodník musí dále vrátit
pokraèování na str. 8
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i èástku, kterou kupující zaplatil za dodání
(pøepravu) objednaného zboží, tedy typicky poštovné èi nìjakou jeho obdobu. Podle zákona však staèí, když obchodník proplatí kupujícímu jen tu nejlevnìjší variantu
(nejlevnìjší zpùsob dodání zboží, který si
kupující mohl pøedem zvolit). Pokud by
kupující pøi objednávání zboží požadoval
øeknìme nadstandardní služby – tøeba expresní doruèení zboží do 24 hodin – roz-

díl ceny už mu obchodník vracet nemusí.
Kupující mùže dále v nìkterých (výjimeèných) pøípadech požadovat dokonce i to,
aby mu obchodník proplatil poštovné za
balík, ve kterém mu zboží vrací zpátky (po
odstoupení od smlouvy), pokud to ovšem
obchodník už v samotné kupní smlouvì
pøedem výslovnì nevylouèil. Obchodníci však v praxi èasto s odkazem na znìní
svých „obchodních podmínek“, které jsou

zpravidla dostupné na jejich internetových
stránkách, neproplácí kupujícím èástky za
poštovné (pøi odeslání zboží zpìt obchodníkovi); zákon jim to umožòuje.
Závìrem lze tedy shrnout, že paní Olga
mùže bez obav nevyhovující telefon ve
stanovené lhùtì vrátit obchodníkovi a za
obdržené peníze si následnì koupit telefon další, tentokráte takový, se kterým již
spokojena bude.

REKREACE NA

Š U M AV Ì
ZO OS KOVO Železárny Hrádek nabízí všem èlenùm OS KOVO
a jejich rodinným pøíslušníkùm a známým prostøednictvím
nájemce Zdeòka Èerného, µrma Engadin, s.r.o.:

Akèní ceny pro úèastníky:
ubytování na pokoji s vlastním soc. zaøízením s polopenzí:

400 Kè, dìti do 10 let: 300 Kè
ubytování na pokoji s vlastním soc. zaøízením s plnou
penzí: 460

Kè, dìti do 10 let: 350 Kè

Železnobrodsko a Šumava nabízejí øadu možností vyžití:
turistika, cykloturistika, houbaøení, organizované jednodenní
výlety s prùvodcem po Šumavì, Bavorském lese,
do Berchtesgadenských Alp a solné komory.
Výlet do SRN: hranièní pøechod v Rudì, 6 km od hotelu.
Hotel disponuje mj. infrasaunou, která pomocí infrapanelù
pøíjemnì prohøeje a osvìží organismus. Návštìva se
doporuèuje pøed sportovní nebo turistickou aktivitou èi masáží.
Pøíjezd k hotelu je po silnici až k hotelu, kde je parkovištì
jak pro osobní auta, tak pro autobusy. Hotel má vlastní
mikrobus, který zajišÝuje pøepravu hostù i zavazadel.
Kontakt: Zdenìk Èerný | telefony: 376 397 042, 602 481 112
e-mail: engadin@engadin.cz | internetové stránky: www.engadin.cz
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Když to jde a když ne
Proè je nìkdy dobré, ba i nutné mít organizaci
s anonymními èleny
Na
renci
žení
kraje

nedávné konfeKrajského sdruJihomoravského
mìla redakce Ko-

Èlen výboru seskupení èlenù
OS KOVO ve firmì Fritzmeier
Milan Doležel

váka možnost srovnat, jak rozdílný mùže
být pøístup zamìstnavatelù v rámci jednoho kraje vùèi odborùm.
Když to nejde
Pøíkladem podobného pøístupu je firma
Fritzmeier s.r.o. z Vyškova. Jde o souèást
koncernu Fritzmeier, nìmecké firmy, založené v roce 1926. Zabývá se výrobou
komponentù pro zemìdìlské, stavební
a manipulaèní stroje (kabiny, karoserie,
bezpeènostní rámy), dále dílù pro osobní
i nákladní vozy. Jde o spoleènost s dlouhou tradicí, v oboru známou. Vyškovský
management je èeský, poèet zamìstnancù zde èiní kolem 550, odborová organizace sdružuje na 90 èlenù a pùsobí ve
firmì od února 2013. Pokus založit odbory nìkolikrát nevyšel, ale nakonec vznikla
spontánní iniciativa zhruba 80 lidí, kteøí se
rozhodli do toho jít.
Èlen výboru seskupení èlenù
OS KOVO Milan Doležel pracuje u firmy pøes 9 let a dlouho nemìl problémy.
Ty zaèaly poté, kdy vystoupil z anonymity
a na podnìt èlenù odborové organizace
se stal pøedstavitelem odborové organizace a zaèal jejich jménem jednat s vedením
spoleènosti. Náhle zaèaly chodit výstražné
dopisy, byl najednou zván na pohovory
u personalisty. Nespokojenost navíc zaèala být i s prací dalšího zástupce odborové
organizace. Oba byli zamìstnavatelem
vyzváni k odchodu z firmy. Souèasnì se ve
firmì objevily i jakési trucodbory. Za za-

mìstnance se najednou snaží mluvit skupinka lidí, kteøí však nejsou organizováni
v odborech. Došlo i k pokusu o organizaci
petice proti odborùm. Problémù je prostì
hodnì… Proto zde vzniklo tzv. „seskupení èlenù“, tedy relativnì nová forma odborové organizace s anonymní èlenskou
základnou. Smyslem je hlavnì chránit
odboráøe proti akcím zamìstnavatele. Milan Doležel považuje formu anonymního
èlenství za velmi užiteènou, management
zná pouze èleny vedení odborù.
Navzdory komplikacím vede odborová organizace vyjednávání o kolektivní
smlouvì. „Tento rok se ještì nic nevyjednalo, pøestože jednáme od zaèátku roku
a probìhlo nìkolik kol vyjednávání.
Máme pøedjednáno skoro vše, kromì
mzdových vìcí,“ øíká M. Doležel. Diskuse
je vleklá a zamìstnavatel, i když deklaruje
ochotu k nìkterým ústupkùm, nadále odmítá podle M. Doležela zejména jasný závazek v podobì kolektivní smlouvy. Jaké
jsou vlastnì požadavky? Napøíklad zvýšit
základní mzdu minimálnì o 7 korun. Bìhem krize byla snížena o 19 korun na hodinu s tím, že se tato položka pøesunula
do pohyblivých složek mzdy. I ty však byly
postupnì osekány. Proto odbory trvají
na zvýšení hodinového základu. Dalším
požadavkem je týden dovolené navíc.
Kamenem úrazu jsou i pøíplatky za práci
o víkendu, které se v minulosti výraznì
snížily. „Kolektivní smlouva je pro nás svatá vìc, pøes potíže je naším cílem dotáhnout ji do konce s využitím všech zákonných prostøedkù,“ dodává závìrem èlen
výboru seskupení èlenù M. Doležel.
Když to jde
Pozitivním pøíkladem mùže být švýcarská firma ABB s. r. o. z Brna, která je

souèástí švýcarského nadnárodního koncernu ABB, patøícího mezi špièky v technologiích pro automatizaci a energetiku.
V Brnì se nachází jedna z jednotek rozdìlená na dva celky. Dohromady mají na 1800 pracovníkù, odborová organizovanost kolem 30 procent.
„Což nás ovšem neuspokojuje a chceme tuto základnu dále rozšiøovat,“ dodává pøedseda základní organizace
Jiøí Bohdan.
Jak se zde staví zamìstnavatelé k odborùm? „Švýcaøi odbory
znají a jsou zvyklí s nimi
komunikovat,“ objasòuje J. Bohdan.
Pøedseda základní organizace
OS KOVO ve firmì ABB s. r. o.
Jiøí Bohdan

Kromì bìžných jednání v jednotlivých závodech mají vždy 4× do roka setkání s nejvyšším managementem ABB
Èeská republika. Zde si vyøíkají základní ekonomické vìci a specifika lokalit,
ve kterých firma pracuje. Kolektivní vyjednávání se vìtšinou uzavírá do konce roku,
v ideálním pøípadì platí roèní kolektivní
smlouva od ledna. Pokud by došlo k prùtahùm, platnost staré kolektivní smlouvy je omezena na další tøi mìsíce roku
následujícího.
Mzdový nárùst pro rok 2014 èiní 2 procenta. Firma zamìstnává agenturní pracovníky, avšak v pøípadì, že má možnost
a jsou dobøí, snaží se je dát do kmenového stavu jako pracovníky na dobu neurèitou. „Jsme partneøi, nebojujeme,“
dodává ke vztahu se zamìstnavatelem
J. Bohdan. Za solidní jednání jsou odbory ochotny zamìstnavatele „podržet“ ve
složitých situacích, které se na turbulent(red)
ním trhu vyskytují.

Výherkynì nechtìla vìøit
Do naší soutìže o pobyt u øeckého moøe
na Chalkidiki došlo nìkolik desítek správných odpovìdí. Ano, poslední olympijské
hry se konaly v zemi jejich vzniku v roce
2004. Protože správných odpovìdí bylo
více, ale cena jen jedna, musel o vítìzi rozhodnout los. Losovalo se v redakci Kováka
29. èervna v devìt hodin dopoledne.
Štìstí se usmálo na paní Marii Tomsovou. Protože uvedla i telefonické spojení,

hned jsme jí volali. Zprvu nechtìla vìøit:
„Vy si urèitì dìláte legraci, to nemùže
být pravda.“ Když jsme ujistili, že nejde
o žert, dovìdìli jsme se od ní dále, že pracuje ve firmì Apator Metra Šumperk. Do
Øecka se hodnì tìší. Pojede tam v termínu
od 6. do 17. èervence, takže se nyní mùže
v klidu pøipravovat na cestu. A ostatní,
co nevyhráli a chtìli by k øeckému moøi
za rozumnou cenu? Z CK LOTOS (spon-

zor soutìže) jsme se dovìdìli, že jsou ještì volná místa v desetidenních zájezdech
od 6. èervence do konce srpna a také ještì ve dvanáctidenním termínu od 7. do
20. 9. Pro èleny OS KOVO a jejich pøíbuzné za 6 000 Kè. Mimoøádná cena platí
do konce èervna. Kontakty na CK LOTOS
jsou: tel. 737 789 925; www.cklotos.cz;
e-mail: ck.lotos@seznam.cz

(red)
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Náš seriál k historii odborù (10)

Kováci byli vždy na èele
Kdy vstoupili na scénu první pøedchùdci
kováckých odborù? Jak se mnohde uvádí,
vùbec první zmínka o „kováckých odborech“ je z roku 1863, kdy vznikla „Ústøední pokladna ku podpoøe dìlníkù strojnických“. Mìla podobnì jako další dìlnické
spolky podpùrný a osvìtový charakter.
Otázkou je, zda skuteènì byla první.

Jedna z hlavièek pøedchùdce dnešního Kováka

Už v roce 1862 byl totiž v železárnách
v Klabavì ustaven spolek „Skládka bratrská“, což byl také pøedchùdce odborové
organizace. Pøijímal pøíspìvky dìlníkù
a byl jejich mluvèím. Roku 1867,
který pøinesl pøijetí zákonù o právu
spolèovacím a zákon koalièní, byl
pøejmenován na „Spolek bratrský“
a byla stanovena jasná pravidla v souladu se Všeobecným zákonem horním. Bylo dáno, kolik pøispívá dìlník
a kolik zamìstnavatel, odmìny za
práci, podpora v nemoci, ošetøení
lékaøem, dovolená, pohøebné a jiné
sociální pøíspìvky. A co má do èinìní
s kováky? Právì z tohoto spolku pozdìji vznikl „Kovodìlník“, odborová
organizace v železárnách v Klabavì.
Osobnì si myslím, že nemá velký
smysl pátrat po místì prvenství.
Skuteèností je, že kovodìlníci stáli u vzniku odborového hnutí u nás
a že rok 1867, obdobnì jak se tomu
dìlo i v jiných oborech, znamenal
více šancí i pro jejich organizování.
V roce 1871 tak vznikl v Liberci
„Odborový spolek dìlníkù v železe
a kovu“, poté v Chomutovì a v Brnì.
V roce 1879 byla v Praze úøednì povolena „Strojnická beseda“.
V 90. letech 19. století se pak místní
spolky sdružovaly do spolkù regionálních, nebo dokonce celorakouských.
Tehdejší rozložení prùmyslu u nás a v Rakousku-Uhersku vùbec pøispìlo k tomu,
že pøirozeným centrem kovodìlníkù
se stalo Brno. Tam se také ve dnech
26.–28. prosince 1890 uskuteènil I. rakouský sjezd kovodìlníkù a hutníkù. Pøijal
mj. rezoluce k hájení spolèovací a shromažïovací svobody èi k pracovní dobì
a mzdám. V neposlední øadì to byla tisková
rezoluce k vydávání vlastního listu, kterým
se stal èasopis „Rakouský kovodìlník“.

V srpnu 1892 vznikl na základì závìrù
tohoto sjezdu „Odborový spolek kovodìlníkù a jejich spolupracovníkù v Èechách“.
Paralelnì vzniká obdobný spolek i na
Moravì a následnì v øíjnu 1892 všichni
organizovaní kovodìlníci z èeských zemí
spoleènì zakládají ve Vídni „Jednotu
zemských spolkù kovodìlnických“ a o Vánocích roku 1893 potom I. celorakouskou
všeodborovou centrálu.
V roce 1894 (25.–26. bøezna) se konal
sjezd oznaèený jako II. sjezd kovodìlníkù
odborových organizací a spolkù v Rakousku. Mimo jiné tento sjezd øešil vztah
k všeodborové centrále, výši podpor a pøijal usnesení o tiskovém orgánu, kterým se
stal èasopis KOVODÌLNÍK. Pøed 110 lety
tak na scénu vstoupil tiskový orgán,
který se stal pøímým pøedchùdcem dnešního Kováka.

Dobová kresba o ruce dìlníka, která zastavuje všechna kola
výroby, mìla demonstrovat sílu spojeného dìlnictva

V roce 1896 (28.–30. èervna) se konal
sjezd oznaèený jako III. sjezd svazu veškerého kovodìlnictva v Rakousku. Pøijal
rezoluci ke stávkám a hlavním bodem závìrù bylo usnesení o slouèení veškerých
spolkù do centralizované „Unie kovodìlníkù v Rakousku“. Toto usnesení bylo nepøijatelné pro èeský spolek, který si i nadále chtìl udržet urèitou autonomii.
Právì z podnìtu pražských kovodìlníkù byla proto v lednu 1897 založena samostatná èeská odborová ústøedna „Odborové sdružení èeskoslovanské“. Není

I kovodìlnické spolky mìly své prapory

náhodou, že ve stejném roce došlo k osamostatnìní i v rámci sociální demokracie.
Politická i odborová èinnost si vyžadovala místa, kde by se dalo schùzovat. Tím
místem byla tehdy hospoda. Zastrašování
a pøímé policejní zákazy ale pøinutily hostinské, aby neumožnili schùzovní èinnosti
sociálním demokratùm a rùzným dalším
dìlnickým organizacím. Docházelo pak
k zakládání družstev, která mìla za cíl postavit a provozovat „Dìlnické domy a Lidové domy“. Peníze se získávaly pomocí
vkladù, sbírek a pùjèek. Byly napø. organizovány akce, kde bylo možno zakoupit
jednu cihlu. Od dìlníkù, kteøí mìli
velký problém, aby uživili svou vlastní
rodinu, se finanèní prostøedky shánìly tìžce. Na stavbách Dìlnických
domù proto pracovali dobrovolníci
z øad dìlníkù a jejich rodinných pøíslušníkù vèetnì dìtí.
Nìkteré stojí dodnes a nìkteré
se dokonce stále jmenují Dìlnický dùm, byť už tøeba jen v místním
povìdomí. Probíhaly v nich politické
schùze, školení a besedy. Uskuteèòovaly se tam rovnìž rùzné kulturní
akce vèetnì divadla a taneèních zábav. Samozøejmì nesmìlo chybìt
pohostinství a øádný šenk. S Dìlnickými domy také èasto spolupracovala
„Dìlnická tìlovýchovná jednota“.
Aèkoli organizovanost v odborech
nebyla vysoká a dosahovala kolem
30 %, Odborové hnutí èeskoslovanské se postupnì stalo nejsilnìjším
centrem èeského a následnì i èeskoslovenského odborového hnutí.
Už u jeho kolébky stáli na pøedním
místì i kováci.
Koøeny odborového hnutí sahají do dob
poèátkù rozvoje prùmyslu u nás. Už tehdy
za svùj hlavní úkol považovaly obhajobu
zájmù a práv zamìstnancù, zlepšení jejich
života. Tento cíl sledují dodnes, byť bìhem
let musely pùsobit v rùzných podmínkách.
Je to právì historie odborù, která usvìdèuje ze lži všechny, kdo demagogicky tvrdí,
že jsou spjaty s bývalým režimem.
Vìøíme, že to, jak to bylo skuteènì,
opìtovnì zdokumentoval i náš krátký ex(fav)
kurs do dìjin.
Konec seriálu
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Zajímá vás:
Dovolená u moře
s příspěvkem

Blíží se čas letních dovolených, období, kdy můžete
načerpat nové síly, poznávat daleké kraje, ale třeba i jen
odpočívat pod paprsky slunce na pláži. Je důležité tyto dny
volna strávit tak, aby byly skutečnou relaxací a aby zároveň
splnily vaše představy. K tomu vám mohou pomoci i
zaměstnanecké beneﬁty, které vám mohou pomoci
oddechnout si od pracovního vypětí a načerpat sil do
dalších úkolů.
Mezi jinými formami poukázek, které nabízí Chèque Déjeuner,
odborník na motivační a beneﬁtní programy, tak najdete
Unišek+ a Šek dovolená, jež patří již tradičně k populární
formě příspěvku na dovolenou i volnočasové aktivity. Jsou
příjemným zpestřením způsobu odměňování a dnes je lze uplatnit v široké síti cestovních kanceláří po celé České republice.
Výhody a možnosti využití Unišeku+ a Šeku dovolená nám představil Jiří Kráčmar, generální ředitel Chèque Déjeuner.

Jaké možnosti má zaměstnavatel, pokud chce zaměstnanci
v rámci beneﬁtních programů přispět na odpočinek a nabrání
nových sil na zahraniční dovolené?
V rámci portfolia Chèque Déjeuner nabízíme přímo Šek dovolená, který zaměstnanci využijí k úhradě zájezdů, pobytů či zdravotních dovolených. Vzhledem k tomu, že je přijímán v široké síti
předních cestovních kanceláří ubytovacích zařízení po celé
České republice, dává zaměstnancům velkou svobodu ve
výběru destinace pro opravdu krásnou dovolenou. Dalším
z řady stále oblíbenějších beneﬁtů je univerzální poukázka
Unišek+, která umožňujeuplatnění v rámci širokého spektrum
volnočasových aktivit.

k vyplácené mzdě. Z nabídky Chèque Déjeuner umíme sestavit
zajímavý a efektivní mix beneﬁtů ve vazbě na požadavky a interní nastavení našich klientů. Záleží na jejich potřebách i vnitroﬁremních systémech odměňování zaměstnanců.

Jaké ﬁnanční výhody majíí poukázky Unišek+ a Šek dovolená pro
zaměstnavatele a jakou výhodu poskytuje zaměstnancům?
S využitím poukázek Unišek+ a Šek dovolená vzniká až
36% úspora mzdových nákladů pro zaměstnavatele. Na straně
zaměstnance pak nepodléhají dani z příjmů a nevztahují se na
ně odvody na sociální a zdravotní pojištění, a to až do výše
20 000 Kč na 1 zaměstnance a rok. Námi dodávané poukázky
mohou mít libovolnou nominální hodnotu, výsledná podoba
šekové knížky navíc obsahuje mix slevových kuponů našich
partnerů.

Jak je to s uplatněním šeků u smluvních partnerů, zejména pak
cestovních kanceláří?
Síť cestovních kanceláří a pobytových zařízení je obrovská
a neustále se rozšiřuje o nové zajímavé partnery. Kromě
sportovních a relaxačních či kulturních aktivit, lázeňských nebo
wellness pobytů a péče o zdraví je asi nejatraktivnější právě
možnost úhrady zahraničních či pobytových zájezdů
u předních českých cestovních kanceláří. Seznam všech
smluvních partnerů Chèque Déjeuner je uveden na našich
internetových stránkách: www.seky.cz.
Partnerské cestovní kanceláře:

Jakou formu neﬁnanční odměny nejvíce doporučujete?
Důležitým prvkem při sestavování nabídky beneﬁtů je kolektivní
vyjednávání, které odráží požadavky odborových organizací.
Na základě těchto informací, které obdržíme od zástupců ﬁrem,
dokážeme vytvořit atraktivní motivační program jako nadstavbu

Věřím, že nejen každý personalista, ale i zaměstnanec ocení
originální šeky z nabídky Chèque Déjeuner. Umí určitě
přeměnit dovolenou na příjemně a aktivně strávený volný
čas v zajímavých a možná i exotických krajích. Výběr je
opravdu lákavý.

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 9: V obci Poniklá je muzeum krkonošských øemesel. Správnì luštil a štìstí pøi losování mìl
Vladimír Donda z Frenštátu pod Radhoštìm. Blahopøejeme! Dostane výhru od vydavatelství Enigma, které pøipravuje naši
køížovku. Je také vydavatelem èasopisu Køížovky pro každého (další èíslo vychází 10. a 24. èervna). Na tajenku z tohoto èísla
èekáme do 11. èervna na doruèovací adrese redakce nebo na e-mailu: novakova.miloslava@cmkos.cz

