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Automobilka TPCA, postavená na zelené louce nedaleko Kolína, je spoleèným podnikem japonské 
fi rmy Toyota Motor Corporation (TMC) a francouzské PSA Peugeot Citroën. Mìstské vozy Toyota 
Aygo, Peugeot 108 a Citroën C1 se zde zaèaly montovat v únoru 2005. 

Automobilka 
TPCA v Kolínì:

Pøedsednictvo OS KOVO: 
Dovolba místopøedsedy svazu v prosinci 2015

2 Minimální mzda
Od ledna 2016 rùst 

místo tisíce jen o 700 Kè 10 Èlenské pøíspìvky
Kde vèas nesplnili povinnosti 

dle stanov svazu

Dvoje odbory 
a dvì kultury 
pod jednou 
støechou

Pøedsednictvo OS KOVO, které zaseda-
lo ve dnech 25. až 26. 8. 2015 v Praze, 
rozhodovalo jako o jednom z dùležitých 
bodù o dovolbì místopøedsedy svazu.  

V rámci øešení vzniklé situace pøed-
sednictvo schválilo mimo jiné tuto or-
ganizaèní zmìnu: Termín konání 7. rady 
OS KOVO se v dùsledku dovolby mís-
topøedsedy odkládá z pùvodnì pláno-
vaného termínu 14. až 15. 10. 2015 
na 9. až 10. 12. 2015 s místem ko-

nání v KC ALDIS, Hradec Králové.
Pøedsednictvo OS KOVO vyzývá 
organizaèní jednotky OS KOVO (dle 
§ 14 Stanov OS KOVO), aby projednaly 
a pøípadnì zaslaly písemnì na OS KOVO 
– organizaènì provozní úsek své návrhy 
na kandidáty pro dovolbu na funkci mís-
topøedsedy OS KOVO. 

Byla stanovena lhùta pro podává-
ní návrhù na kandidáty pro dovolbu 
místopøedsedy OS KOVO, která konèí 

30 kalendáøních dnù pøed datem zahá-
jení jednání 7. rady OS KOVO – a to je 
9. 11. 2015. 

Na kandidátní listinu budou zaøazeni 
nominanti, kteøí zároveò se svou kan-
didaturou vysloví písemný souhlas.

Hosty tohoto pøedsednictva byli pøed-
seda ÈMKOS Josef Støedula a místo-
pøedseda ÈMKOS JUDr. Vít Samek, který 
prezentoval informace k zákoníku práce 
a k dùchodové reformì.  (ev)

5 Dùchodový vìk
Jak ho mùžeme 
vypoèítat u ženy 8 Pøíliv migrantù

Øešíme jen dùsledky
místo pøíèin



Zvažují stávkovou pohotovost
Po neúspìšných jednáních o uzavøení nové KS, kterým nepomohlo ani 

povolání zprostøedkovatele, je ZO OS KOVO IG WATTEUW ÈR v Brnì, jak 
nám sdìlil její pøedseda Zlatomír Vyhòák, pøipravena vyhlásit stávkovou 
pohotovost. Pøíèinou vyhrocené situace jsou podle jeho slov neúmìrné 
požadavky a nekorektní postup zamìstnavatele pøi využívání fl exibilní-
ho konta pracovní doby (tzv. fl exibox). Dùvodem je rovnìž skuteènost, 
že vedení podniku neplní sliby, které v této oblasti dalo v minulosti. Jak 
zdùraznil pøedseda Vyhòák, zamìstnanci bez ohledu na vzniklé rozpory 
dosud plní všechny své povinnosti a vyèkává se, jak se k nastalé situaci 
vyjádøí zástupce majitelù fi rmy, který má závod v Brnì navštívit ve støedu 
9. záøí. Vývoj budeme dále sledovat. (fav)

Kovácká fotobanka je zde i pro vás
Na webových stránkách OS KOVO
byla pro potøeby èlenù svazu i pro 
veøejnost zøízena fotobanka. Její ob-
sah se skládá zejména ze snímkù, 
které v prùbìhu posledních nìkolika 
let poøídila redakce èasopisu Kovák, 
ale i další pracovníci svazu. Zhlédnout 
zde mùžete napøíklad fotoreportáže 
ze závodù, z kováckých akcí a dal-
ší snímky. Fotobanka je vám k dispozici zdarma napøíklad pro webové 
stránky základních organizací, jejich Facebooky, pro propagaèní úèely. 
Najdete ji pøímo na hlavní stránce svazu www.oskovo.cz nebo zde: 
http://www.oskovo.cz/fotobanka-os-kovo-0.

Odešel kamarád 
S hlubokým zármutkem a lítostí a velmi neradi 
všem oznamujeme, že dne 19. 8. 2015 ve vìku 
62 let naposled dotlouklo dobré srdce našeho 
kolegy a kamaráda 

Borise Stýskaly,

dlouholetého místopøedsedy naší ZO OS KOVO 
Válcovny plechu Frýdek-Místek a od roku 2005 
také èlena Rady OS KOVO za volební obvod 
Frýdek-Místek.
Boris nastoupil do Válcoven plechu již v roce 1971, prošel øadou profesí, 
ale absolutnì nejdelší dobu pracoval v profesi zámeèník, ve které se 
vyuèil, a poté pùsobil dlouhodobì jako pøedák smìnové údržby v nepøe-
tržitém provozu. Jeho znalost postupù a technologie byla obdivuhodná. 
Pracovní pomìr ukonèil k 31. 7. 2015, tedy po odpracování více než 
44 let u jedné fi rmy.
V odborech zaèal od píky, prošel øadou nižších odborových funkcí až 
po èlena výboru a již zmínìného místopøedsedu ZO, byl rovnìž velkým 
organizátorem kulturních, sportovních akcí a dlouhodobì se rovnìž 
vìnoval práci s dìtmi.
Upøímnou soustrast od nás všech jeho manželce, dvìma dìtem a celé 
rodinì.
Budeš nám, Borisi kamaráde, hodnì chybìt a rozhodnì na Tebe neza-
pomeneme.

Èest Tvé památce!
ZO OS KOVO Válcovny plechu Frýdek-Místek 
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Minimální mzda by se od ledna 
2016 mìla zvednout o 700 korun na 
9 900 korun, rozhodla o tom nedávno 
vláda ÈR.

Odborové svazy požadovaly pøidání
o tisícikorunu, zamìstnavatelé navrho-
vali 500 korun. Pøijaté øešení je vládním 
kompromisem mezi obìma požadav-
ky. „Zvýšení minimální mzdy samozøejmì 
vítám, ale s tím, že vláda zatím neplní své 
programové prohlášení,“ øekl nám pøed-
seda OS KOVO Jaroslav Souèek. „Aby 
ho splnila, musela by po tøi roky pøidávat 
tisíc korun. Že se zvyšuje minimální mzda 
pouze o 700 korun, znamená, že pomìr 
minimální mzdy k prùmìrné mzdì bude 
nìkde kolem 35 procent. Samozøejmì 

po sedmiletém pùstu za pravicových vlád 
je to pokrok. Velmi mne však zklamalo
vyjádøení prezidenta Hospodáøské komo-
ry ÈR. Nekorektními argumenty deho-
nestuje úsilí vlády narovnat pøedcházející 
stav.“

 Jaké argumenty pøedseda 
Hospodáøské komory ÈR konkrétnì 
použil? 

Napøíklad tvrdil, že zvýšení minimál-
ní mzdy nízkopøíjmové zamìstnance 
poškodí, argumentoval tím, že pøijdou 
o práci. Ale pokud zamìstnavatel nemá 
na to, aby vyplácel zamìstnanci minimál-
ní mzdu, tak se obávám, že by ani nemìl 
obstát na trhu. Špatné svìdomí mají i za-

mìstnavatelé, kteøí mìli souhlasit s nárùs-
tem mezd i v období pravicových vlád, což 
neèinili. Minimální mzda se tak za posled-
ních sedm let propadla až na samé dno 
mezi evropskými zemìmi, a to jistì není 
v poøádku. Zamìstnavatelé by se mìli za-
èít chovat odpovìdnì, jako lidé, kteøí mají 
právo podnikat, a jestliže se holedbají tím, 
že vytváøejí hodnoty, tak by mìli mít i zod-
povìdnost ke spoleènosti a ke svým za-
mìstnancùm. Minimální mzda v této výši 
tomu stále neodpovídá. 

Vláda schválila i zvýšení minimál-
ní mzdy pro zdravotnì postižené, 
která se navýší o 1 300 korun, tedy na 
9 300 korun. 

(ev)

Minimální mzda vzroste, ale vláda sliby stejnì neplní

Evropskou podnikovou radu zamìstnancù (EPR) 
nyní mají i v nadnárodní skupinì WITTE Automotive. 
K jejímu ustavení došlo 22. èervence v mateøském 
závodì ve Velbertu (Nìmecko). Jednání se vedle 
zástupcù z dalších podnikù skupiny zúèastnili i tøi 
zástupci zamìstnancù z WITTE Automotive v Nejd-
ku u Karlových Varù. Pøed samotným jednáním 
pøivítal jeho úèastníky vedoucí personálního úseku 
skupiny WITTE Automotive pan Rolf-Günter Fuchs.

Úvodní jednání Evropské podnikové rady za-
mìstnancù øídil zástupce IG Metall pro mateøský 
podnik ve Velbertu, pan Hakan Civelek, který se 
v nedávné minulosti v Bruselu právì zabýval èin-
ností EPR. Po pøedstavení jednotlivých kandidátù 
do EPR, kteøí pøi té pøíležitosti sdìlili i svoje pøed-
stavy o její budoucí èinnosti, následovaly volby. 
Pøedsedou EPR byl zvolen kolega Milan Scheer, 
pøedseda ZO OS KOVO WITTE Nejdek, místopøed-

sedkyní kolegynì Nicole Kranz, pøedsedkynì zá-
vodní rady ve Velbertu, a èlenem vyjednávajícího 
grémia kolega Maik Serotzki, pøedseda závodní 
rady z WITTE Niederbeg.  Èlenem užšího vedení 
rady je rovnìž zástupce WITTE Stromberg kole-
ga Serkan Kabaca. Rada se kromì volby vedení 
zabývala i zastoupením z poboèného závodu 
WITTE Automotive v Bulharsku, který bude 
mít v EPR také svého zástupce. Pøipravovala se 
rovnìž na svoje první podzimní rokování s vede-
ním koncernu.

Pøedseda novì zvolené EPR Milan Scheer Ko-
váku k této v historii skupiny WITTE Automotive  
premiérové události øekl: „Založení evropské rady 
pøedcházelo nìkolikaleté vyjednávání se zamìst-
navatelem, ale musím podotknout, že se nesla 
v konstruktivním duchu a mìla spoleèný cíl, EPR 
ustavit. Za to, že už i ve WITTE máme EPR, vdì-

èíme OS KOVO, který  spoluinicioval její vznik 
a pomáhal nám radou pøi jejím zakládání.  
Dìkuji Jaroslavu Souèkovi za morální podporu 
a Mgr. Danì Sakaøové za konkrétní praktickou 
podporu, bez ní by smlouva o EPR nespatøila 
svìtlo svìta.“ (fav)

První skupinové foto EPR ve skupinì WITTE Automotive

Evropsky i ve WITTE Automotive

http://www.oskovo.cz/
http://www.oskovo.cz/fotobanka-os-kovo-0


Jako laik jsem myslel, že když zde vyrá-
bí tøi znaèky vozù, naleznu v obøí výrobní 
hale i tøi výrobní linky. Vlastní návštìva 
mi dokázala, nakolik mé pøedstavy za-
ostaly za rychlým tempem automatizace. 
Všechna auta „padají“ z téže linky – tu 
dvì Toyoty, za nimi tøeba Peugeot nebo 
Citroën. Každé s rùznou barvou, s indivi-
duálním vybavením, jak si ten který zákaz-
ník objednal – velkosériová individuální 
výroba. 

Na každou operaci mají operátoøi na 
daném pracovišti pøesnì 55 sekund. Mù-
žete napøíklad vidìt, jak pod karosérii, po-
stupující po lince, pøijede motor i s pøední 
nápravou. Vše je v neustálém pomalém 
pohybu. Hydraulika zvedne motor, který 
pøesnì zespodu pøisedne do motorového 
prostoru. Dva muži z rázovými utahova-
cími klíèi ho upevní. Ani ne za minutu 
dojede stroj do dalšího stanovištì, kde se 
pøimontuje další èást skládaèky. Každou 
minutu vznikne jedno auto.

V Kolínì se vyspìlou technologií rádi 
pochlubí, poøádají zdarma exkurze pro 

školy a individuální zájemce. Nejdøíve jim 
promítnou v reprezentaèní místnosti fi lm 
o výrobì a historii automobilky, poté na-
sednou na elektrický vláèek, který je pro-
veze výrobní halou po trase 1335 metrù 

dlouhé. Nejen dospìlí, ale i dìti mají zá-
žitek, když vidí, jak obøí robot zvaný God-
zilla zvedne na jednom konci linky celé 
auto a s pøesností na milimetry ho pøeloží 
o nìco výš na další linku, protože teï se 
budou montovat díly zespodu, a jede se 
dál… Máte-li doma zvídavého potomka 
se zájmem o techniku, lze jen doporuèit 
jako tip na víkendový výlet. 

A všude to cvrliká a bliká, protože vý-
robní kultura Toyoty podporuje maximál-
ní informovanost každého pracovníka 
o tom, co se právì ve výrobì dìje. Všude 
jsou obøí svìtelné tabule (v japonštinì an-
dony), na kterých lze rozpoznat, jestli se 
nìkterý úsek linky zastavil a který. Každý 
pracovník, zjistí-li výrobní problém, mùže 
na svém úseku zatáhnout za žluté lano 
a linku zastavit. V tu chvíli zaène hrát i me-
lodie, každý úsek má vlastní, vedoucí pra-
covník tak mùže i slyšet, kde je problém. 
Hudební sluch je zde jistì výhodou…

Mezi linkami jsou k vidìní vyhrazená 
místa se stoleèky a židlemi: „Místa pro 
odpoèinek jednotlivých skupin,“ vysvìtlil 
prùvodce, který mi objasòoval taje linky. 
„Jednou za dvì hodiny práce desetiminu-
tový odpoèinek, pùlhodina na obìd,“ do-
dal. A jde také o jakousi formu tìlocvièen 
– každý zde mùže ve volnu trénovat na 
zvláštních pøípravcích osm základních do-
vedností pro zlepšení pracovního výkonu. 
Napøíklad zašroubovat do jedné minuty 
urèitý poèet šroubù do otvorù v rùzných 
pozicích. Na všechno je zhruba minu-
tový limit, což je urèeno tempem linky. 
Jednou za èas mistr každého pøezkouší, 
když nevyhoví, nesmí na linku, zùstane 
dále trénovat. 

Vysoké pracovní výkony vyžadují mi-
moøádnou péèi. Pøímo v areálu se nachází 
rehabilitaèní centrum a skuteèné tìlocviè-
ny. Kultury se prolínají i v hezky zaøízené 
restauraci pro pracující – vedle bìžných jí-
del, známých z èeské a evropské kuchynì, 
zde naleznete japonské menu. 

pokraèování na str. 4
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Poslední kontrola pøed cestou automobilu 
z fi nální montáže na kontrolu kvality

Kontrola kvality nástøiku na lakovnì Montáž kabelových svazkù na fi nální montáži

Práce na podvozku na fi nální montáži

Práce s utahovaèkou na fi nální montáži

Japonská kultura má ráda vizualizaci – na chodbách
závodu vás napøíklad upozoròují cedule s bezpeènostním 
panáèkem na dodržování pravidel bezpeèné chùze

Dnes sídlí OS KOVO i ASO v jedné buòce v areálu závodu



Dùvìra se tìžko získává zpìt

Pøedseda ZO OS KOVO pøi TPCA 
Ivo Navalaný je v závodu témìø 
od zaèátku – od 5. 5. 2005. Je ženatý, 
stará se o dceru 
a nìkolik dnù 
pøed naší ná-
vštìvou oslavil 
ètyøicáté páté 
narozeniny. 

V TPCA zaèínal 
jako operátor logis-
tiky, pøišel  z Nové huti v Ostravì, kde byl 
také v odborech, v komisi mladých se sta-
ral o nábor èlenù. „Pøi mém pøíchodu zde 
již OS KOVO byl, stal jsem se ihned èle-
nem,“ objasnil. Jak se stal pøedsedou ZO? 
Bohužel ne za právì pøíznivých okolností. 
Bývalé vedení se dostalo vlivem zvlášt-
ního hospodaøení do fi nanèních potíží. 
Situaci vyøešili svéráznì. Odešli z OS KOVO 
a založili druhé odbory. „Lidem øíkali, 
že OS KOVO se tady ruší, ale my jsme 
k nim nechtìli, vznikla pracovní skupi-
na a svolala se konference,“ vysvìtlil 
Ivo Navalaný. Tak se v tomto tìžkém
období, zhruba pøed ètyømi lety, stal pøed-
sedou základní organizace. 

Pùvodní poèet témìø 1 000 èlenù odbo-
rù rapidnì klesl na 280. Bylo tìžké získat 
dùvìru zpìt. Firma nevìøila, že odbory 
dokáží obhajovat zájmy lidí na potøebné 
úrovni. Nevìøili ani lidé. Zaèínal krušnì. 
Bývalé vedení bylo uvolnìné, avšak fi rma 

po tìchto zkušenostech v tom nechtìla 
pokraèovat. Osm až devìt mìsícù tedy 
pracoval jako neuvolnìný. Mnoho lidí, 
když vidìlo, že to myslí vážnì, opìt uvì-
øilo. Dnes má základní organizace KOVO 
v TPCA na pìt set lidí.

Ani spolupráce s ASO (Asociace samo-
statných odborù ÈR) nebyla zpoèátku 
dobrá, v dùsledku to však odnášeli pra-
cující lidé. Postupem èasu nakonec do-
šlo k dohodì a vzájemnému respektu. 
„Dnešní spolupráce je na dobré úrovni. 
Zvítìzil zdravý rozum a odboráøi na tomto 
stavu vydìlávají. Viz poslední kolektivní 
smlouva, která je nejen podle mého ná-
zoru velmi dobrá. Tak by to ostatnì mìlo 
fungovat, jde nám pøece všem o stejnou 
vìc – hájit zájmy lidí, na to nesmíme nikdy 
zapomínat,“ dodává Ivo Navalaný.

Když se silné stránky spojí…

Máte zde dvì odborové organiza-
ce, je to pro vás komplikace? zeptali 
jsme se Jana Peška, generálního ma-
nažera oddìlení 
lidských zdrojù 
a oddìlení pod-
nikových záleži-
tostí. 

Od vzniku dru-
hých odborù vidím urèitý vývoj. Døíve to 
pùsobilo spíše tak, že jednaly tøi rùzné 
strany. Tento rok jednala fi rma již s odbo-
ry, které mìly spoleèná stanoviska. Vedl 
jsem v prùbìhu let i velkou èást vyjedná-
vání a mohu øíci, že zde fungovalo lépe 
než v jiných fi rmách, kde jsem pøedtím 
pracoval. 

 Co je nejcitlivìjším bodem? 
Logicky jsou to mzdy, zamìstnanci mají 

vyšší požadavky, odbory se snaží dohod-
nout nejlepší možnou úroveò nárùstu 
mezd, my máme samozøejmì svá ome-
zení, a tak hledáme bod shody. O jiných, 

nemzdových vìcech se bìhem roku do-
kážeme dohodnout, myslím, relativnì 
snadno. 

 A co mladí?
Firma pøijímá hodnì èerstvých absol-

ventù škol bez zkušeností – jde napøíklad
o témìø polovinu náboru specialistù. U ope-
rátorù výroby neklademe dùraz na vzdìlá-
ní. Dùležitý je nejen náborový proces, ale 
samotný prùbìh zamìstnání od agentur-
ního pracovníka pøes limitovaný kontrakt 
kmenového zamìstnance až po trvalý 
pracovní kontrakt. Ovìøíme si tak v praxi, 
zda je èlovìk šikovný a schopný pracovat 
v týmu a jaká je jeho motivace. Nikdy také 
nenabíráme vedoucí pracovníky výroby 
z trhu práce – neuvidíte inzerát, že hledá-
me manažera nebo mistra, vždy dáváme 
šanci interním kandidátùm a vychovává-
me si své vlastní vedoucí pracovníky. 

 Jak mohou dvì tak odlišné kultu-
ry, jakou jsou francouzská a japonská, 
existovat v jedné fi rmì?

Každá mateøská spoleènost má nìjaké 
silné stránky, které zde dokáží kombino-
vat. Konkrétnì mám na mysli velmi efek-
tivní výrobní systém Toyoty a na druhé 
stranì francouzská strana je velmi silná ve 
vyjednávání o cenách, pokud jde o nákup. 
Takže je zde domluveno nìjaké rozdìlení 
rolí. Což se ukázalo i v období ekonomické 
krize, kdy vìtšina továren mìla problémy 
a my díky kombinaci mateøských fi rem 
a nabídce rùzných produktù jsme se drželi 
stále pomìrnì vysoko. 

Jak dále Jan Pešek dodal, s odbory 
chtìjí stále pøedevším sdílet informace 
a domlouvat se na øešení v pøedstihu.
Berou je jako pomocníka, který umožòuje 
dìlat správné kroky pøedevším ve smìru 
k lidem. 

(text a foto: Evžen Stanìk + TPCA)

Jan Pešek, generální 
manažer oddìlení lidských 
zdrojù a oddìlení 
podnikových záležitostí

Pøedseda ZO OS KOVO 
pøi TPCA Ivo Navalaný
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dokonèení ze str. 3

Foto na titulu: Svaøovna – automatizovaní roboti pracují bez asistence lidí

Automobilka TPCA (Toyota 
Peugeot Citroën Automobile) 
je spoleèným podnikem japonské 
fi rmy Toyota Motor Corporation 
(TMC) a francouzské PSA Peugeot 
Citroën. Výstavba kolínského 
závodu stála celkem dvacet 
miliard korun, což byla do té 
doby nejvìtší zahranièní investice 
na zelené louce ve støední Evropì.
V souèasné dobì se na výrobì
vozù podílí na 3 000 zamìstnancù.
V Japonsku je èlenství v odborech 
pro pracovníky povinné, v Toyotì 
mohou lidé pøecházet i mezi 
vedením fi rmy a vedením odborù.
V minulosti napøíklad mìli 
v továrnì TPCA prezidenta, který 
pøedtím pùsobil na vrcholových 
pozicích v odborové centrále.

Montáž motoru do karoserie – „svatba“Instalace dveøí na fi nální montáži
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pokraèování na str. 6

Tzv. dùchodový vìk, 
na který se ptáte, se 
zaèal podle zákona 
è. 155/1995 Sb., o dù-
chodovém pojištìní,
zvyšovat s úèinností 

od 1. 1. 1996. Dùchodový vìk nestou-
pá plynule, ale (ve skocích) v závislosti
na roèníku narození. V pùvodním znì-
ní zákona stoupal dùchodový vìk mužù 
o 2 mìsíce za rok a u žen o 4 mìsíce 
za rok. V souèasnì platném novelizo-
vaném znìní zákona se u pojištìncù 
narozených v období let 1936 až 1977 
dùchodový vìk stanoví podle Pøílohy 
k tomuto zákonu. Pøitom stanoví-li se 
dùchodový vìk s pøiètením kalendáø-
ních mìsícù, považuje se za dùchodový 
vìk dosažený v posledním pøièteném
kalendáøním mìsíci v den, který se èíslem 
shoduje se dnem narození pojištìnce. 
Neobsahuje-li takto urèený mìsíc tako-
vý den, považuje se za dùchodový vìk 
ten vìk, který je dosažen v posledním 
dni posledního pøièteného kalendáøního 
mìsíce.

Dále zákon uvádí, že u pojištìncù na-
rozených po roce 1977 se dùchodový 
vìk stanoví tak, že se k vìku 67 let pøiète 
takový poèet kalendáøních mìsícù, který 
odpovídá dvojnásobku rozdílu mezi ro-
kem narození pojištìnce a rokem 1977. 
To znamená, že dùchodový vìk stoupá 
neomezenì. V souèasné dobì se jedná 
o tzv. zastropování dùchodového vìku.

K vašemu dotazu lze uvést, že podle 
souèasné právní úpravy èiní váš dùchodo-
vý vìk 62 rokù plus 8 mìsícù, dosáhnete 
ho tedy 6. 9. 2023. Vaše o 14 dní starší 
kamarádka se narodila 24. 12. 1960, dù-

chodového vìku dosáhne ve vìku 62 plus 
2 mìsíce, tedy 24. 2. 2023.

Výòatek z tabulky:

Na závìr je nutno pøipomenout, že pro 
nárok na øádný starobní dùchod nestaèí 
dosáhnout dùchodového vìku, ale je nut-
no též získat minimální poèet let pojištìní. 
Pojištìnec, který dosáhne dùchodo-
vého vìku po roce 2018, má nárok na 

starobní dùchod, jestliže získal dobu 
pojištìní nejménì 35 let (pro dosaže-
ní dùchodového vìku po roce 2014 
postaèí též 30 let tzv. èisté doby pojiš-
tìní – bez náhradních dob).

Závìrem zdùrazòujeme, že odpo-
vìï na váš dotaz vychází ze souèasnì 
platného znìní zákona è. 155/1995 Sb.

Pozn. red.: Informace k tomuto téma-
tu najdete také na: 
http://duchody-duchodci.cz/
duchodovy-vek.php 

Na této adrese najdete vedle rùzných 
tabulek i odkaz na tzv. dùchodovou kal-
kulaèku MPSV.

Jak vypoèítat dùchodový vìk ženy
Sociální okénko | Ing. Marcela Høíbalová, specialistka úseku odborové politiky OS KOVO

Narodila jsem se 6. 1. 1961. Mám dvì dìti. Je možné, že bych šla do dùchodu o pùl roku pozdìji než má 
o 14 dní starší kamarádka, která také vychovala 2 dìti? Kde je toto uzákonìno?  Pavla H., H. Králové

Rok 
narození

Dùchodový vìk žen s poètem 
vychovaných dìtí 2

1960 62+2 mìsíce

1961 62+8 mìsícù

Mùže mít zamìstnavatel vùèi zamìstnanci více výpovìdních dùvodù? Kdy jde, a naopak kdy se 
nejedná o konkurenci výpovìdních dùvodù u zamìstnavatele, pokud jde o výpovìï dávanou 
zamìstnanci? K. O., Strakonice

Konkurence výpovìdních dùvodù

Pracovní právo | Mgr. Vladimír Vašek, právník RP OS KOVO Èeské Budìjovice 

V praxi není vylouèe-
no, aby mìl zamìstna-
vatel vùèi zamìstnanci 

více výpovìdních dùvodù a rozhodoval se, 
který z nich použije, pøípadnì že jich po-
užije více anebo všechny. Vždy a za všech 

okolností si však musí být zamìstnavatel 
jist, že o konkurenci výpovìdních dùvodù 
skuteènì jde. 

http://duchody-duchodci.cz/duchodovy-vek.php
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Soudní judikatura již øešila pøípad v ko-
neèné fázi projednávaný až u Nejvyššího 
soudu, kdy zamìstnavatel pøijal rozhod-
nutí o organizaèní zmìnì, v dùsledku 
èehož se rozhodl dát jednomu z nadby-
teèných zamìstnancù výpovìï z pracov-
ního pomìru dle ustanovení § 52 písm. c) 
zákoníku práce, avšak mezitím mu byl 
doruèen lékaøský posudek vydaný posky-
tovatelem pracovnì lékaøských služeb, že 
tento zamìstnanec dlouhodobì pozbyl 
zdravotní zpùsobilost, a to z dùvodu pra-
covního úrazu, který se mu u zamìstna-
vatele v minulosti stal.

Zamìstnavatel vyhodnotil nastalou situa-
ci takovým zpùsobem, že se mu nabízejí 
dva výpovìdní dùvody a že je výhradnì 
v jeho pravomoci, který dùvod nakonec 
použije. Pravdìpodobnì s pøihlédnutím 
k výši odstupného, na které by zamìst-
nanci vzniklo právo, vybral zamìstnavatel 
variantu pro sebe výhodnìjší výpovìdi 
z pracovního pomìru z dùvodu nadbyteè-
nosti zamìstnance dle § 52 písm. c) záko-
níku práce. Pøípad byl na základì žaloby 
podané dotèeným zamìstnancem øešen 
na úrovni okresního a krajského soudu 
a poté na základì dovolání zamìstna-
vatele v letech 2011–2012 u Nejvyššího 
soudu s tímto výsledkem: „V posuzo-
vaném pøípadì zamìstnavatel rozhodl 
o organizaèní zmìnì spoèívající ve zrušení 

pracovního místa zamìstnance, které za-
stával. Následkem této organizaèní zmì-
ny se však zamìstnanec, kterému byla 
z tohoto dùvodu dána výpovìï z pracov-
ního pomìru, nestal pro zamìstnavatele 
nadbyteèným, neboť ještì pøed doruèe-
ním této výpovìdi byl poskytovatelem 
pracovnì lékaøských služeb vydán posu-
dek o zdravotní zpùsobilosti zamìstnance 
k práci, podle nìhož byl jmenovaný dlou-
hodobì zdravotnì nezpùsobilý vykonávat 
pøedmìtnou práci pro stav po pracovním 
úrazu z døívìjší doby. Zamìstnavatel pro-
to nemohl tuto práci sjednanou v pracov-
ní smlouvì zamìstnanci pøidìlovat a byl 
povinen pøevést ho na jinou práci odpo-
vídající jeho zdravotnímu stavu a schop-
nostem a pokud možno i jeho kvalifi kaci, 
popøípadì, nemìl-li zamìstnavatel pro 
zamìstnance takovou práci, byl opráv-
nìn dát mu výpovìï z pracovního po-
mìru z dùvodu uvedeného v ustanovení 
§ 52 písm. d) zákoníku práce, tj. ze zdra-
votních dùvodù, a nikoliv dle § 52 písm. c)
zákoníku práce, tj. z dùvodù nadbyteè-
nosti. Jestliže zamìstnavatel nemohl pøi-
dìlovat zamìstnanci práci podle pracovní 
smlouvy, nemohl následkem jeho rozhod-
nutí o organizaèní zmìnì spoèívající ve 
zrušení pracovního místa zamìstnance 
nastat stav, kdy by jeho práce nebyla pro 
zamìstnavatele v dalším období potøeb-

ná. Z uvedeného je zøejmé, že mezi nad-
byteèností zamìstnance a rozhodnutím 
zamìstnavatele o organizaèní zmìnì ne-
existuje pøíèinná souvislost.“

Nešlo tedy na stranì zamìstnavatele 
o žádnou volbu mezi dvìma dùvody, 
v úvahu pøicházel pouze výpovìdní dùvod 
dle ustanovení § 52 písm. d) zákoníku 
práce.

To ale samozøejmì neznamená, že 
v konkurenci více výpovìdních dùvo-
dù má ten, který vychází z nepøíznivého 
zdravotního stavu zamìstnance, vždy 
prioritu. Napøíklad, když zamìstnanec 
poruší pracovní povinnosti závažným 
zpùsobem a zamìstnavatel uvažuje o po-
užití výpovìdního dùvodu dle ustanovení 
§ 52 písm. g) zákoníku práce, tj. z kázeò-
ských dùvodù. Zamìstnanec bude me-
zitím shledán poskytovatelem pracovnì 
lékaøských služeb dlouhodobì zdravotnì 
nezpùsobilým, a to napøíklad pro pracovní 
úraz nebo nemoc z povolání. Tato skuteè-
nost však nemùže zabránit zamìstnava-
teli v tom, aby se zamìstnancem rozvá-
zal pracovní pomìr pro porušení plnìní 
pracovních povinností dle § 52 písm. g) 
zákoníku práce, a tedy bez práva na od-
stupné. Uvedené výpovìdní dùvody se 
totiž vzájemnì nevyluèují.

Práva spotøebitele | JUDr. Zdeòka Vejvalková, specialistka na spotøebitelské právo, Brno

Musí mi prodavaè pøedvést vybrané zboží?

Prodejce má tuto po-
vinnost stanovenu pøí-
mo zákonem. Výrobek 
vám musí pøedvést. 

Jediné omezení spoèívá v tom, že tak 
nemusí uèinit, pokud mu to neumožòuje 
povaha nakupovaného zboží. Bylo by asi 
velmi obtížné, pokud bychom napøíklad 
kupovali v kamenném obchodì stan 
o prùmìru 4 metrù, aby nám ho prodej-
ce pøedvedl. Ovšem u myèky je jasné, 
že jejímu pøedvedení nic nebrání. Nedej-
te se! Zákon za vámi jako spotøebitelem 
stojí. Èiní tak v § 15 odst. 1 zákona 
o ochranì spotøebitele, který pøesnì 
uvádí, cituji: „Umožòuje-li to povaha 
výrobku a forma prodeje, je prodá-
vající povinen na žádost spotøebitele 
výrobek pøekontrolovat nebo pøed-
vést.“ V § 9 odst. 1 pak tento zákon 
øíká, že: „Prodávající je povinen øád-
nì informovat spotøebitele o vlast-

nostech prodávaných výrobkù nebo 
charakteru poskytovaných služeb, 
o zpùsobu použití a údržby výrobku 
a o nebezpeèí, které vyplývá z jeho 
nesprávného použití nebo údržby, 
jakož i o riziku souvisejícím s poskyto-
vanou službou. Jestliže je to potøeb-
né s ohledem na povahu výrobku, 
zpùsob a dobu jeho užívání, je pro-
dávající povinen zajistit, aby tyto 
informace byly obsaženy v pøilože-
ném písemném návodu a aby byly 
srozumitelné.“ To znamená, že vám 
prodavaè k zakoupené myèce musí 
dát spolu s úètenkou leták èi návod, 
ve kterém je napsáno, jak o myèku 
peèovat, ale musí vám tyto informace 
sdìlit i ústnì. Navíc návod musí být 
vždy v èeském jazyce. Samozøejmostí je 
vydání paragonu (úètenky) o zakoupení 
každého zboží. Pokud vám jej prodejce 
jakéhokoli zboží nevystaví sám, požádej-

te ho o nìj. Na vyžádání je povinen vám 
ho dát. Zákon o ochranì spotøebitele 
zakotvuje ustanovení o tom, že požádá-li 
spotøebitel o vydání dokladu na nákup za 
jakoukoli cenu (napø. za 20 Kè), musí živ-
nostník vystavit úètenku i na tuto èástku, 
èemuž se obchodníci zvláštì na stáncích 
brání.

S popsanými problémy (neochota pøed-
vést zboží, nepøedání informací uve-
dených v citovaném zákonì, neochota
vydat úètenku) se mùžete se svým pod-
nìtem obrátit na Èeskou obchodní in-
spekci, kontakty najdete na www.coi.cz.
Porušením této povinnosti se prodávající 
totiž dopouští správního deliktu dle záko-
na na ochranu spotøebitele, za který má 
možnost ÈOI udìlit pomìrnì vysokou 
pokutu.

V této souvislosti je tøeba zmínit, že 
Èeská obchodní inspekce smí konat 
pouze ve vìcech, které spadají do její 

Chtìla jsem v bìžném obchodì elektra zakoupit myèku. Požadovala jsem zboží pøedvést a vysvìtlit, 
jak se používá. Prodavaè to odmítl. Øekl, že si mám zboží vyzkoušet doma a podle návodu se nauèit 
ho ovládat. S tím nesouhlasím, zboží jsem zatím nekoupila a chci se zeptat, zda má prodejce povinnost
mi výrobek pøedvést? K. P., Brno – Líšeò

http://www.coi.cz/
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kompetence. Ty jsou podrobnì uvedeny 
na stránkách inspekce takto:

Èeská obchodní inspekce 
prošetøí podání spotøebitele
v pøípadì, kdy prodávající 

  neoznaèí zboží nebo nabízené služby 
cenami nebo je nesprávnì úètuje
  nabízí neoznaèené výrobky 
(napø. textil, obuv nebo køišťálové 
sklo bez oznaèení materiálového
složení)
  nabízí výrobky bez návodù k použití 
a správné údržbì v èeském jazyce
  nabízí výrobky, které budí podezøení, 
že nejsou bezpeèné

   prodává pohonné hmoty, které budí 
podezøení, že nesplòují požadavky 
na pøedepsanou jakost
  používá nekalé obchodní praktiky: 
napøíklad uvede nepravdivé údaje 
o výrobku nebo poskytované službì, 
uvede nepravdivé údaje nebo zamlèí 
nìkteré informace, které mohou 
zásadním zpùsobem ovlivnit rozho-
dování spotøebitele, takže spotøebitel 
napø. zakoupí výrobek nebo službu, 
které by se znalostí tìchto informací 
nezakoupil, neuplatní právo, 
kterého by jinak využil, apod., 
klamavou obchodní praktikou je 
i prodej padìlkù

  nevydá na vyžádání doklad o koupi 
se všemi náležitostmi
  neinformuje spotøebitele o právech 
pøi uplatnìní reklamace
   nevystaví doklad o pøijetí reklamace 
ani o tom, jakým zpùsobem reklama-
ci vyøídil
   nevyøídí reklamaci do 30 dnù, popøí-
padì v delší lhùtì, na které se dohodl
   neposkytne spotøebiteli jistotu, 
že uzavíraná úvìrová smlouva obsa-
huje veškeré náležitosti a povinné 
informace

Na stránkách Èeské obchodní inspekce 
je též uvedeno, které pøípady šetøit nemù-
že a kdo je øeší.

I když jsem patøil 
mezi tzv. insidery, kteøí 
mohli nahlížet do vývo-
je operaèního systému 
Windows 10, neèekej-
te zde názor experta. 
Nabízím zkušenost po-
nìkud zdatnìjšího uži-

vatele, pro kterého je práce na poèítaèi 
denním chlebem. Co tedy k desítkám zhru-
ba mìsíc po jejich ofi ciálním uvedení øíci?

Vzhledem se pøíliš neliší od osmièek.  
Do levého spodního rohu se však vrátila 
opìt nabídka Start, po které celá øada uži-
vatelù volala už od uvedení Windows 8.
Nechybí zde ani tlaèítko pro vypnutí/
/restartování poèítaèe.

Pøepracováno bylo v desítkách také vy-
hledávání, které rovnìž najdete v nabíd-
ce Start. Pracuje nejen s nainstalovanými 
aplikacemi a daty uloženými na pevném 
disku, ale také s webem – uživatelùm tak 
dovede zodpovìdìt dotazy s použitím in-
ternetu, aniž by museli spouštìt webový 
prohlížeè. Podle mne velice užiteèná vìc 
urychlující práci. 

Práci s virtuálními plochami také usnad-
òují náhledy, které se zobrazují v pásu ve 
spodní èásti obrazovky. Pøesnì tam vidí-
te, jaké aplikace jsou spuštìné na dalších 
plochách. Na pásu je možné pøidávat další 
virtuální plochy a samozøejmì také ubírat. 
Chytøejší je i práce s otevøenými okny. 

Souèástí Windows 10 je opìt i webo-
vý prohlížeè. Už to není Internet Explorer. 
Ten nový se jmenuje Edge a už svou úvod-
ní stránkou, na které uvidíte své nejuží-
vanìjší weby, dává najevo, že je vytvoøen 
pro moderní web, jehož obsah má mno-
hem blíže k plnohodnotným aplikacím 

než k velké knihovnì statických stránek 
plných textu. Na práci s ním si ale musíte 
zvyknout. Urèitì se párkrát rozèílíte, a vrá-
títe se tøeba k Google Chrome nebo 
Mozille Firefoxu, než najdete správné grify 
a budete si automaticky užívat jeho pøed-
nosti. Jisté je, že vám to nedá se k Edge 
po prvních nezdarech vrátit.

Desítky jsou obecnì pro uživatele po-
hodlnìjší a vzhledem (v porovnání s pøed-
chozími OS) k relativnì nízkým nárokùm 
na hardware, a to vèetnì procesoru, do-
kážou zrychlit i starší poèítaè. Jen o chvále 
to však není, jsou i drobné zádrhele. Jed-
ná se pøedevším o nìkteré starší ovladaèe. 
U mne to bylo u touchpadu a u tiskárny. 
Tu nejdøív desítky neumìly najít a pak 
hlásaly, že v ní chybí funkce skeneru. Po 
stažení ovladaèù u výrobce byl problém 
vyøešen.  To, jak vyplývá i z diskusí na so-
ciálních sítích, ovšem nemusí platit vždy, 
zvláštì u starších pøídavných komponen-
tù. Tak problémových zaøízení by ale mìlo 
být jen minimum. Ovšem i tak bych radil 
nenechat si pouze disketu èi jiný datový 
nosiè s pùvodním operaèním systémem, 
ale pøed upgrade na desítky si zálohovat 
i další dùležité vìci.  

Desítky jsou podle mne výrazem snahy 
Microsoftu dát uživatelùm systém, který 
se umí pøizpùsobit konkrétnímu zaøízení. 
Tak, že mobil s Windows 10 budete moci 
používat jako plnohodnotný poèítaè, staèí 
k nìmu pøipojit klávesnici, myš a monitor. 
I když vše bude pracovat na hardwaru 
chytrého telefonu, na monitoru se aplika-
ce zobrazí tak, jako byste je pouštìli na 
klasickém osobním poèítaèi.

Desítky jsou tak urèitì i reakcí na tažení 
androidu na chytrých telefonech a table-

tech. I proto je asi také upgrade na desítky 
rok zdarma. Osobnì si myslím, že ani pak 
se obchodní politika fi rmy pøíliš nezmìní 
a bude se snažit, aby uživatelù, které 
bude jemnì tlaèit k využívání nìkterých 
dalších doplòkù, bylo co nejvíce.

Co tedy závìrem? Za sebe mohu øíci, 
že zlepšení jsou pøíjemná a že vše funguje 
bez problémù. Na hodnocení dlouhodo-
bé spolehlivosti systému je ale asi ještì 
brzy. Už byly vydány i první opravy. Správci 
sítí v ústøedí OS KOVO zatím desítky ne-
doporuèují instalovat. Ani já nejsem pro 
obecný rychlý pøechod na tento OS. Nyní 
bych tento krok doporuèil jenom tìm, 
kdo jsou podobnì jako já už zvyklí a rádi 
i u laptopu pracují s dotykovou obrazov-
kou. Osobnì ji mám na Lenovo Ideapa-
du a tady desítkám tleskám. Na druhém 
laptopu (HP EliteBook) s bezdotykovým 
monitorem si ale zatím nechám osvìd-
èené nejvyšší sedmièky. Nejenom proto, 
že desítky ještì urèitì èeká pár oprav 
a dodìlávek. Asi by mì štvalo už to, že na 
bezdotykáèi se musím opìt vrátit k myši 
a touchpadu a zlepšení si nemohu plnì 
vychutnat…

První mìsíc s OS Windows 10
Poèítaèová gramotnost | František Vonderka, redaktor èasopisu OS KOVO Kovák
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V prùbìhu pøedchá-
zejících staletí si nìkte-
ré evropské státy, ze-
jména Anglie, Francie, 
Nìmecko, Španìlsko, 
Portugalsko, Holand-
sko a Belgie, rozparce-
lovaly mimoevropská 
území do tzv. kolonií 

a po dlouhá období z nich èerpaly nerost-
né bohatství a levnou pracovní sílu. Díky 
tomu se staly velmi bohatými zemìmi. 

Postupující integrací Evropy se vlastnìní 
„kolonií“ stalo nepopulární. Dvì svìtové 
války, které probìhly pøevážnì na území 
Evropy ve 20. století, pak celou Evropu 
znaènì vyèerpaly. Z kolonií se staly samo-
statné „svobodné“ státy a jaksi se pøed-
pokládalo, že automaticky pøevezmou 
demokratické principy svých bývalých ko-
loniálních matek. A ono to „pøekvapivì“ 
nefunguje. Demokratické instituce v býva-
lých koloniích nemají tradici, kompetent-
ní státní úøedníky a politiky také nemají, 
a cloumají s nimi ekonomické problémy, 
které dávají vzniknout náboženským a et-
nickým konfl iktùm, konèícím kmenovými 
válkami a extremismem. Kruh se uzavírá 
a obèané bývalých kolonií, kteøí neumìjí 
øešit nastalé problémy ve svých rodných 
zemích, se snaží nelegálnì migrovat do 
bývalých koloniálních mocností za svými 
pøíbuznými, kteøí tam v minulosti již našli 
cestu, ať již legální, èi nelegální, a poda-

øilo se jim tam usídlit a žít relativnì lepší 
život. Anebo jdou bez jakéhokoli zázemí 
jen s vidinou, že nebudou pronásledováni 
a budou mít lehèí život než ve svých ma-
teøských zemích. 

Pøipadá mi znaènì nespravedlivé, aby 
se o dùsledky bývalé koloniální politiky 
teï nucenì dìlily i ty státy Evropy, které 
nikdy kolonie nemìly, nezbohatly na nich, 
ale v zájmu „solidarity“ teï platily dlu-
hy, které neudìlaly. Neobstojí argument, 
že po roce 1948 a 1968 pøijímala západní 
Evropa uprchlíky z naší zemì a postarala 
se o nì. Naši lidé tam pøicházeli s kulturou, 
která byla podobná, nepožadovali zmìny 
zákonù ani morálních hodnot v zemích, 
kde byli pøijímáni, pøizpùsobili se.

Samotná Evropa je svým historickým 
vývojem rozdìlena na bohatý Sever a Zá-
pad a na chudý Jih a Východ. Ekonomic-
ká nerovnováha zpùsobuje napìtí uvnitø 
Evropy, pøíliv migrantù toto napìtí jenom 
umocní. I pomoc migrantùm musí mít svá 
pøesná pravidla a jejich vymáhání musí 
být efektivní. Jinak to bude mít devastující 
vliv na morálku rodilých Evropanù a jejich 
motivaci øídit se doposud platnými mo-
rálními a právními normami. Je samozøej-
mì nutné umìt oddìlit ty, kteøí skuteènì 
prchají pøed hrùzami války ve své vlastní 
zemi a snaží se zachránit si holý život. 
Na druhou stranu ale pøece není možné, 
aby skuteènost, že se nìkdo ve své ma-
teøské zemi „bojí“, mu automaticky za-

kládala „právo“ žít v jiné zemi podle pra-
videl, na která byl zvyklý nebo se jimi øídil 
ve své mateøské zemi. 

Rodilý Evropan nesmí být nucen 
k tomu, aby pøijímal kulturu, zvyky nebo 
náboženství migrantù, kteøí do Evropy 
pøicházejí za lepším životem. To by byla 
solidarita a humanismus naruby! Evropa 
má také problém s vlastním pracovním tr-
hem. Nedokáže zamìstnat miliony svých 
obèanù. Jak bude vytváøet pracovní místa 
pro migranty, u nichž nejsou známy jejich 
kompetence a pracovní návyky? Budou 
zneužíváni v šedé ekonomice, nebo ještì 
zhorší fungování sociálních systémù v ev-
ropských zemích, které prodìlávají dosud 
nevídanou zatìžkávací zkoušku? 

Ukazuje se, že Evropa je svázána svými 
vlastními pøedpisy a obtížnì øeší tuto váž-
nou situaci. Pokud ji bude øešit tak vlažnì 
jako dosud, mùže dojít k fatální destruk-
ci základù, na kterých byla vybudována. 
A to si snad žádný rozumnì uvažující èlo-
vìk nepøeje. Ptejme se svých zástupcù, 
volených od obce až po Evropský par-
lament, jak chtìjí k øešení této situace 
pøispìt. Když se nebudeme ptát a žádat 
øešení, staneme se mlèící vìtšinou. Pøipo-
mínám, že to v historii vždy vedlo k ná-
stupu totalitních režimù s následky, které 
nemìly nic spoleèného ani s demokracií, 
ani s lidskostí.

Jaroslav Souèek
pøedseda OS KOVO

Potvrzuje to globální právní index pro 
rok 2015, který vydala Mezinárodní od-
borová konfederace (MEOK). K  tématu 
práva zamìstnancù pøináší celou øadu 
pøekvapivých až šokujících skuteèností. 
K nim mimo jiné patøí, že: 

  v 58 % státù svìta dosud neexistuje 
kodex, který by závaznì upravoval 
práva zamìstnancù, 
  ve 44 % státù naší planety dochází 
ke svévolnému zatýkání a vìznìní 
zamìstnancù, kteøí se nìjakým zpù-
sobem znelíbili zamìstnavatelùm,
  v 70 % zemí neexistuje nebo není 
zaruèeno právo na stávku,
  v 52 % zemí znemožòují zamìstnan-
cùm využití v pøípadì pracovnìpráv-
ních sporù instancí právního státu,
  v 60 % zemí nemají zamìstnanci 
možnost kolektivního vyjednávání.

Na základì údajù MEOK byla vytvoøe-
na mapa svìta, ve které jsou státy odli-
šeny rùznými barvami podle toho, jak 
v nich dochází k porušování práv zamìst-
nancù. 

Barev je celkem šest: zelená znamená 
obèasné porušení práv, žlutá opakované, 
oranžová pravidelné, svìtle èervená syste-
matické, èervená ukazuje, že práva nejsou 
vymahatelná, a tmavì èervená, že práva 
nejsou zaruèena, protože dotyènou zemi 
nelze zaøadit mezi právní státy. Šedou jsou 
oznaèeny státy, ze kterých k tématu práva 
zamìstnancù chybí dùvìryhodné údaje. 
Mezi nì patøí napø. Mongolsko, Afgháni-
stán, KLDR, Vietnam, Surinam èi Nigérie. 

Zelenou jsou oznaèeny napø. Nìmecko 
a nìkteré další státy na evropské pevninì 
a Island, ze zbytku svìta pak už jen Uru-
guay. Èeská republika je podobnì jako 

tøeba Švýcarsko, 
JAR èi Irsko žlutá,
což znamená, že 
zde opakované do-
chází k porušování 
práv zamìstnancù. 
Jejich systematic-
kým èi pravidelným 
porušováním se pak podle MEOK mj. vy-
znaèují zemì, jako jsou Rusko, Velká Bri-
tánie, USA, Polsko èi Austrálie. K zemím, 
kde práva nejsou zaruèena vùbec, pak 
patøí napø. Indie, Èína, Turecko, Ukrajina, 
Bìlorusko. Právními státy podle mapy 
MEOK pak nejsou napø. Libye, Somálsko, 
Sýrie èi Irák. Závìr? Práva zamìstnancù 
skuteènì nejsou samozøejmost. A sku-
teèností také je, že nikde jen tak sama
od sebe nikomu nespadnou do klína a je 
tøeba o nì bojovat.

Celou mapu, kterou zveøejnil nìmecký 
Metallzeitung, najdete na www: 
http://www.oskovo.cz/aktuality/prava
-zamestnancu-nejsou-samozrejmosti.

(fav)

http://www.oskovo.cz/aktuality/prava-zamestnancu-nejsou-samozrejmosti
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Snažili jsme se doporuèení získat nejen 
od profíkù, ale zajímalo nás, kam chodí 
mlsat celebrity nebo kde si to oblíbili nor-
mální smrtelníci. Není totiž lepší reklama 
než spokojení strávníci. Od toho se odvíjí 
rychlý test, jak na první pohled rozeznáte 

dobrou hospodu od špatné. V té špatné 
nikdo nesedí! V tìch našich ale sami ni-
kdy nebudete.

Mùj tip
Miluju polévky. Úplnì ze všeho nejvíc ty 

husté babièkovské, jako je kulajda, bram-
boraèka, gulášovka… A když se mi je ne-
chce vaøit, chodím na nì do Klášterního 
šenku v Bøevnovském klášteøe v Praze. Do-
stanete ji tam naservírovanou v domácím 
bochníèku chleba s ještì teplým krajícem. 
K tomu naprosto skvìlé pivo z malièkého 
klášterního pivovaru s talíøkem èerstvých 
køupavých škvarkù… Pøijïte radìji sami 
ochutnat. K tomu prohlídka historické 
památky, procházka po klášterních zahra-
dách a Hradèany pár stanic tramvají. 

Kam chodí celebrity?
 Láïa Hruška – Nedávno jsem v Praze

objevil fajn hospùdku Branický dvùr, ta-
ková venkovská idylka v centru Prahy. 
Dal jsem si pražmu na grilu a víno z Pálavy 
a nic mi nechybìlo. Doma v Mìstci Králo-
vé mi zase nic nechybí v hospùdce Na Sta-
ré poštì, kde èepují vynikajícího kozlíka. 

 Zlata Adamovská – Jsem milovník 
dobrého vína, a když si chci opravdu po-
chutnat, chodím do vinárny Bacchus v Pra-
ze Dejvicích. Nikdy mì tam nezklamali. 

 Jan Šťastný – Souvisí to s mojí že-
nou Bárou. Když jsme spolu zaèali chodit, 
èasto jsme se zašli najíst do vinohradské 
restaurace Chudoba. Skvìle tam vaøí 
a i dnes, po letech, tam z nostalgie rádi 
zajdeme. 

 Na Stodolci – Dolní Chøibská, 
Èeské Švýcarsko

Tenhle kraj je pro výletníky jeden z nej-
oblíbenìjších a restaurace Na Stodolci je 
provìøený tip. Dostanete se sem pøi výletu 
k Pravèické bránì, do Høenska nebo Šluk-
novského výbìžku. A najíte se zde oprav-
du královsky a za slušné ceny. Biomaso, 
domácí klobásy, kozí sýry, ryby, zelenina, 
a dokonce i med. Komu by se tu zalíbilo, 
souèástí restaurace je i penzion a dokonce 
koòská jízdárna. 

Výlety po okolí: 
 Pravèická brána – nejvìtší pøirozená 

skalní brána v Evropì. Od místa vstupu do 
areálu se rozbíhají stezky a schodištì na 
jednotlivé vyhlídky, odkud mùžete pozo-
rovat Pravèickou bránu nebo se kochat 
nádhernými výhledy. Skalní útvary se táh-
nou až do Nìmecka, které je doslova za 
rohem. 

 Sokolí hnízdo – výletní zámeèek 
v tìsném okolí Pravèické brány.

 Soutìsky øeky Kamenice – hned 
u Høenska lze nastoupit na loïku a projet 
Edmundovou nebo Divokou soutìskou 
až k Dolskému Mlýnu. 

 Agnus steak house – Sobìsuky, 
Plzeò jih

Tahle vyhlášená „stejkárna“ je pár ki-
lometrù od Nepomuku. V tomhle zapad-
lém kraji byste takové dobroty neèekali, 
ale opravdu stojí za to, mám ji sama vy-
zkoušenou. Hovìzí na vynikající „fl ákoty“ 
si totiž chovají na vlastní farmì. Je to ji-
hoamerické plemeno Agnus. 

Výlety po okolí:
 Zelená hora v Nepomuku – ano, je 

to pøesnì to místo, kde se natáèeli Èerní 
baroni. 

 Zámek Blatná – jeden ze tøí vodních 
zámkù v naší republice. V mìsteèku je 
skvìlá a opravdu velice cenovì pøíznivá 
cukrárna. 

Máte rádi dobré jídlo? Já tedy ano, a jsem dokonce ochotná za ním vážit cestu dlouhou… 
Zvlášť, když si kulinární zážitek mohu spojit s výletem. A protože je nás takových hodnì, 
pokusili jsme se pro vás sestavit ty nejlepší cíle.

Klášterní šenk v Bøevnovském 
klášteøe v Praze, autorka sem 
chodí na polévku v bochníku 
chleba a øízné pivíèko

Agnus steak house, Sobìsuky, vyhlášená 
„stejkárna“ pár kilometrù od Nepomuku

Restaurace Na Stodolci v krásném prostøedí 
Èeského Švýcarska je provìøený tip

pokraèování na str. 10



 U Štìpána – Sušice, Pošumaví
Milujete Šumavu? Urèitì se cestou 

stavte v Sušici a zajdìte na kus masa do 
hospody U Štìpána. Údajnì je to nejlep-
ší podnik v okolí, který byl i v TV poøa-
du Ano, šéfe. Má vlastní biofarmu z je-
jíhož chovu pøipravují steaky i další jídla. 
Zaèíná být ale tak populární, že možná 
budete muset na volný stùl èekat.

Výlety po okolí:
 Vrch Svatobor – vypíná se pøímo nad 

Sušicí a na jeho vrcholu si ještì mùžete 
vyšplhat na rozhlednu. Uvidíte Šumavu, 
vrch Prácheò, Boubín, Špièák a spoustu 
místních hradù a zámkù. 

 Rabí – nádherná zøícenina ve stejno-
jmenném mìsteèku, které žije turistickým 
ruchem. Na námìstí jsou dvì restaura-
ce se zahrádkou a cukrárna. Slušné, 
ale ne výjimeèné. K Rabí ještì patøí dva 
hrady v okolí, a to Kašperk a Velhartice.

 Na Pekárnì – Èakovièky
Z venku vypadá obyèejnì, pros-

tì klasická zájezdní hospoda. Za jíd-
lem se sem ale jezdí z celého široké-
ho okolí. Zdejší kuchaø totiž roky vaøil 
v Alcronu a je mistr na èeskou klasiku. 

Výlety do okolí:
 Líbeznice – v téhle vedlejší vesnici 

má divadlo èeský kouzelník Pavel Kožíšek.

Jestli s sebou máte dìti a trefíte se do 
jeho programu, hned máte co dìlat. 
Podrobnosti i vstupenky najdete na 
www.divadlokouzel.cz. 

 Jenštejn – zøícenina hradu je vzdá-
lená 12 km. Otevøená však je pouze od 
ètvrtka do nedìle. 

 Slowpec – Líšnice
Název hospùdky znamená „pomalá 

pec“, tudíž je jasné, že se tu specializu-

jí na pomalé vaøení, èasto v opravdové 
kamnové peci na døevo. Už cestu za jíd-
lem mùžete pojmout jako výlet vlakem 
z pražského Braníka. Když vystoupíte ve 
stanici Klínec, èeká vás pìtikilometrová 
procházka lesem po nauèné stezce pøímo 
až k restauraci.

(text + foto SŠ)
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Na Pekárnì, Èakovièky, zvenku obyèejná hospoda, 
za jídlem sem ale jezdí z širokého okolí

Areál Bøevnovského kláštera láká o hezkém dni 
ke klidnému posezení

Slowpec, Líšnice, specializují se na pomalé vaøení, 
èasto v opravdové kamnové peci na døevo

Seznam ZO, které nesplnily ustanovení  § 26 odst. 2.1 Stanov – odvod 25% podílu  
èlenských pøíspìvkù. Sledované období 1–4 2015. 
Poslední datum pøipsání platby na úèet OS KOVO – 20. 8. 2015.

èíslo ZO Název a adresa ZO

1052-1100 TESLA PRAHA Strašnice a.s.,  Pod Lipami 27 – PRAHA 3

poèet ZO za KS OS KOVO Praha   1

1209-1200 METAZ a. s., Fr. Janeèka 147 – TÝNEC NAD SÁZAVOU

1219-1200 pøi HSS, a.s. Hoøovice,  Cintlovka 251 – HOØOVICE

1293-1200 BSS METACO a.s.,  Pražská 298 – BRANDÝS NAD LABEM

2513-1200 KOVOBRASIV Mníšek spol. s r.o.,  è. 905 – MNÍŠEK POD BRDY

2795-1200 Energie-stavební a báòská a. s., Vašíèkova 3081/10 – KLADNO 4

3031-1200 BOSAL ÈR,  Zápská 1857 – BRANDÝS NAD LABEM

poèet ZO za KS OS KOVO Støedoèeského kraje   6

2759-1300 Schwan-STABILO ÈR, spol. s r. o.,  Tovární 7 – ÈESKÝ KRUMLOV

poèet ZO za KS OS KOVO Jihoèeského kraje   1

3043-1521 ODBOROVÁ ORGANIZACE ACZ,  Prùmyslová 1166 – LOVOSICE

3143-1522 TOYODA Klášterec nad Ohøí,  Prùmyslová 2 – KLÁŠTEREC NAD OHØÍ

poèet ZO za KS OS KOVO Ústeckého kraje   2

1617-1621 TSR Czech Republic s.r.o.,  Vážní 957 – HRADEC KRÁLOVÉ 3

1641-1622 KARBOX,  Havlíèkova 648 – HOØICE V PODKRKONOŠÍ

3108-1622 SanSwiss Jièín, Popovická 1123 – JIÈÍN

3162-1624 M. Preymesser Lipovka,  Øepov 174 – MLADÁ BOLESLAV

1727-1625 TONAVA a.s. Úpice,  Havlíèkova 437 – ÚPICE

poèet ZO za KS OS KOVO Královéhradeckého kraje   5

1463-1722 SAUER ŽANDOV,  Nádražní 10 – ŽANDOV U ÈESKÉ LÍPY

1468-1722 NAREX a.s.,  Moskevská 674 – ÈESKÁ LÍPA

poèet ZO za KS OS KOVO Libereckého kraje   2

èíslo ZO Název a adresa ZO

1857-4123 ZO OS KOVO Novosedly,  è. 54 – NOVOSEDLY

1876-4123
ELEKTROSVIT Svatoboøice, a. s.,  
Nádražní 277 – SVATOBOØICE-MISTØÍN

poèet ZO za KS OS KOVO Jihomoravského kraje   2

2040-4321
pøi Støední odborné škole Frýdek-Místek, p.o., 
Lískovecká 2089 – FRÝDEK-MÍSTEK

3169-4332 Brembo Czech, Na Rovince 875 – OSTRAVA-HRABOVÁ

2073-4335 LINASET a.s., Ès. armády 362 – BUDIŠOV NAD BUDIŠOVKOU

1964-4336 STROJOSVIT KRNOV, Vrchlického 22 – KRNOV

poèet ZO za KS OS KOVO Moravskoslezského kraje   4

1867-4400 METALŠROT Tlumaèov a.s.,  Mánesova 516 – TLUMAÈOV

1868-4400 TRIODYN MEZ BRUMOV, Kloboucká 866 – BRUMOV-BYLNICE

1872-4400 TAJMAC-ZPS, a.s.,  Tøída 3. kvìtna 1180 – ZLÍN-MALENOVICE

1917-4400
FERONA OLOMOUC a.s. Praha provoz Staré Mìsto,  
Brnìnská 1509 – STARÉ MÌSTO

2631-4400 THEVIA, P.O.BOX 3, 1. máje 2633 – ROŽNOV POD RADHOŠTÌM

2936-4400 ROSTRA, Øíèanská 989 – VIZOVICE

2962-4400 PNEUFORM Hulín a. s., Kromìøížská 134 – HULÍN

poèet ZO za KS OS KOVO Zlínského kraje   7

3150-4524
pøi Cooper-Standard Automotive s.r.o., 
Jamská 33 – ŽÏÁR NAD SÁZAVOU

poèet ZO za KS OS KOVO kraje Vysoèina   1

Poèet ZO za OS KOVO   31

http://www.divadlokouzel.cz/divadlo/


Zajímá vás:

Jak zachovat hodnotu 
odměny od zaměstnavatele?

Le Cheque Déjeuner s.r.o. | Zelený pruh 1560/99 | 140 00 Praha 4 | Telefon: 241 043 111 | fax:  241 043 911 | e-mail: info@seky.cz | www.seky.cz

Kdo se může kolektivního vyjednávání 
zaměstnaneckých podmínek ve firmě 
ujmout?

Ovlivnil nějak nový zákoník pravidla 
kolektivního vyjednávání?

Co vše lze tedy v kolektivní smlouvě 
vyjednat?

Jsou v oblasti vyjednávání nefinančních 
benefitů nějaké novinky?

A stravenky zůstaly nezměněny?

___________________________________________
Nefinanční odměny Chèque Déjeuner 
»  daňově osvobozeny

»  hrazeny z FKSP, sociálního fondu či ze zisku po zdanění

»  úspora až 36 % proti finančním odměnám

Chcete vědět víc?  Zavolejte nám: 241 043 111. Napište nám: info@seky.cz

Ekonomické těžkosti 
řady firem nevytváří pro 
kolektivní vyjednávání 
příznivé podmínky a často 
se vedou urputné boje o 
sebemenší mzdový nárůst 
v kolektivní smlouvě. 
Odbory se proto v nových 
kolektivních smlouvách snaží 
vyjednat zaměstnancům 
navýšení základních mezd 
a nefinančních benefitů, 
aby se jejich rodiny snáze 
vyrovnávaly s růstem 
životních nákladů.

Zeptali jsme se na některé 
přínosy tohoto vyjednávání 
PaedDr. Pavla Skácelíka, PhD., 
bývalého místopředsedy 
Českomoravské konfederace 
odborových svazů a nyní poradce 
pro odbory Chèque Déjeuner.

Unišek+ FKSP speciální poukázky pro potřeby čerpání prostředků

z fondu kulturních a sociálních potřeb

Unišek+ umožní nejširší výběr téměř jakýchkoli benefitů

Unišek přináší svobodu v rozhodování

Šek dovolená je přijímán ve všech prověřených cestovních

kancelářích, lázních a hotelech

Cadhoc dárkový kupon pro ideální obdarování

http://www.seky.cz/
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Správné znìní tajenky z èísla 12: Pøejeme všem ètenáøùm pøíjemnou letní dovolenou. Správnì luštila a štìstí pøi losování mìla 
Vladimíra Horká z Pcher. Blahopøejeme! Dostane výhru od vydavatelství Enigma, které pøipravuje naši køížovku. Je také vydavatelem 
èasopisu Køížovky pro každého (další èísla vyjdou 15. a 29. záøí). Na tajenku z tohoto èísla èekáme do 16. záøí na doruèovací adrese 
redakce nebo na e-mailu: novakova.miloslava@cmkos.cz.


