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Mzdy
Odbory žádají v roce 2015
navýšení o 5 %

Regiony
Co je nového na východě

Vchod do areálu firmy

Moravy

Daně
Jaké jsou změny u kapitálového
připojištění

Výhody
hou telefonovat
mo
Kováci
ještě levněji

Hlavní produkty firmy – větší kompresor je
pístový a menší rotační

Proměny Valeo v Humpolci
Od „Českého Manchesteru“ k velkovýrobě kompresorů
O kraji Vysočina se rádo zjednodušeně hovoří jako o kraji bramborářském, ale už méně často se uvádějí
taková fakta, jako že ke vzniku Humpolce koncem 12. století přispělo objevení místních stříbrných dolů, že místní rodák Jan Želivský se stal v době
husitských válek radikálním vůdcem
pražské chudiny a že v 19. století se
tu natolik rozmohla soukenická výroba (na dva tisíce zaměstnanců), že
Humpolec získat čestný titul „Český
Manchester“.

Od soukenické výroby
dálnice či rychlíkové trati. Proto se
k automobilovému průmyslu
nikdo nedivil, že se francouzská světová
Kdo má zkušenosti z vyjednávání se firma Valeo rozhodla
pokračování na str. 3
zahraničními inPrekérní či rizikové formy práce, jimž odbory čelí prakticky
vestory o evenkaždodenně, to je téma, kterého se dotýká i kresba našeho retuálním
zakotdakčního kreslíře. Jsou využívány v celé řadě zemí světa včetně
členských zemí Evropské unie v rámci globalizace ekonomiky jako
vení jejich polevnější alternativa pracovního poměru na dobu neurčitou s plným
boček v „českém
úvazkem. Projevují se zejména v sociálním dumpingu a ve stále
tíživějším problému tzv. chudých pracujících, jehož podstatou je
dolíčku“, jistě nenepřijatelné snižování nákladů na pracovní sílu (zejména snižováním
popře, že dávají
mezd a snižováním pojistného na sociální zabezpečení), zhoršování
pracovních podmínek a snižování minimálních standardů práce
zejména přednost
a pracovněprávní ochrany. Problematice rizikového zaměstnávání,
takovým lokalitám,
k níž odbory celosvětově pořádají 7. října (Mezinárodní den boje
proti prekérní práci) různé akce, je věnován příspěvek na str. 4.
které leží poblíž

Napětí v Poldi Kladno

přetrvává i po výstražné stávce
Výstražné stávky 19. 9. 2014 se zúčastnilo na dvě stě
pracovníků Hutě Poldi

Napětí ve společnosti Hutě Poldi
v Kladně stále přetrvává. Po výstražné
stávce pracujících, kteří 19. 9. 2014
protestovali proti neustálému zpožďování výplat mezd, se situace nezlepšovala. Ani týden poté společnost
platy všem vyplácet nezačala – pouze
několika desítkám zaměstnanců, kteří

mají například exekuce. „Napsal jsem
proto dopis a požádal vedení o schůzku
s jednatelem,“ sdělil Richard Mosr, předseda ZO OS KOVO. Setkání se uskutečnilo v pondělí 29. 10. 2014. Vedení podle
předsedy ZO přiznalo finanční potíže
s tím, že se pokoušejí získat investora,
přislíbilo výplatu všech dlužných mezd
do pátku 3. 10. 2014. Odboráři byli
požádáni, aby se zdrželi další stávky, která
pořád reálně hrozí.
„Řekli jsme, že by vedení společnosti mělo předstoupit před lidi a říci, jaká
je vlastně vize, nebo horizont, dokdy

se situace zlepší, a sliby plnit,“ dodává
R. Mosr.
Odboráři předběžně chystají i dopis,
který chtějí zaslat majiteli do Kyperské
republiky. Nálada mezi lidmi je podle
R. Mosra již špatná, nemálo kvalifikovaných pracovníků se poohlíží po novém
zaměstnání. Jejich odchod by byl pro
„Poldovku“ velkým problémem.
Jak jsme se dozvěděli v pátek 3. 10. 2014
dopoledne byla do té doby vyplacena
zhruba necelá třetina dlužných mezd.
Tedy zdaleka ne všechny, jak bylo slíbeno.
Nervozita ve firmě dále roste.  (ev + TV)
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ČMKOS doporučuje růst mezd o 5 procent
ČMKOS na tiskové konferenci 2. října
seznámila veřejnost s postojem odborů
k nadcházejícím vyjednáváním se zaměstnavateli o podmínkách pro odměňování
v příštím roce. Jak uvedl předseda konfederace Josef Středula, ČMKOS na základě
vlastní prognózy inflace, ekonomického
růstu a na základě dalších rozborů
očekávaného vývoje ekonomických a sociálních podmínek ČR doporučuje odborovým svazům a odborovým organizacím,
aby v roce 2015 požadovaly 5% nárůst
objemu mzdových prostředků. Takový
růst je podle ČMKOS zcela oprávněný
a v české ekonomice jsou k jeho dosažení
vytvořeny příznivé podmínky. Ve zprávě

pro tisk ČMKOS pak uvádí deset hlavních
důvodů, proč by měly mzdy v roce 2015
růst o 5 procent. Kromě jiného v ní
zdůrazňuje výrazné zotavování české
ekonomiky, což vede k růstu průmyslové
výroby a také vývozu. To podle ČMKOS
dokazuje, že české firmy jsou schopné
nabízet do mezinárodního obchodu
konkurenceschopné výrobky. Pozitivní je
i vývoj ve stavebnictví. Odhady českých
i zahraničních institucí vycházejí z toho,
že i v příštím roce bude tento růst
pokračovat. Růst je přitom zajišťován
zejména vzestupem produktivity práce,
takže nárůst mezd by něměl zásadní vliv na konkurenceschopnost firem.

ČMKOS zdůvodňuje svoje doporučení mj. také
skutečností, že česká
rozpočtová politika je nyní nastavena prorůstově a bude tomu tak i v příštím roce.
Státní rozpočet pro rok 2015 podporuje
pozitivními opatřeními rozvoj spotřebitelské poptávky, která je významným stabilizátorem ekonomického růstu. V závěru svého zdůvodnění ČMKOS podtrhuje:
Zvýšení mezd o 5 % vede po letech stagnace a poklesu k pozitivní změně celkové
atmosféry ve společnosti. Plné znění doporučení ČMKOS ke kolektivním vyjednáváním najdete na: www.oskovo.cz.
(fav)

Kolem 20 000 mladých lidí se v sobotu 27. září v Kolíně nad Rýnem zúčastnilo
akčního dne mládeže IG Metall ke vzdělávání. Předseda IG Metall Detlef Wetzel ve
svém vystoupení zdůraznil, že požadavkem doby je investovat více peněz a více času
na vzdělávání. K tomu, jak uvedl, nevedou líbivá slova, ale jen činy podnikatelské sféry
a politiky. Jak vyplynulo z odborných analýz, oproti loňsku se v SRN počet učebních
míst v elektrotechnickém a kovoobráběcím průmyslu snížil zhruba o 10 procent.
Na akčním dni k tomu zaznělo, že jsou to podnikatelé, kdo je vinen za nedostatek
kvalifikovaných pracovníků v těchto oborech. IG Metall bude na možnosti vzdělávání
klást zvýšený důraz během kolektivních vyjednávání. Účastníci akčního dne se vyslovili
rovněž pro radikální změnu celého vzdělávacího systému, která „povede k tomu,
že stejné šance na zdělání poskytne skutečně všem“.
(red)

Odešel příliš mladý
Je naší smutnou povinností oznámit, že věku
45 let zemřel po těžké nemoci
kolega Tomáš Zdobnický.
Tomáš byl jedním ze zakladatelů Komise
mladých OS KOVO v roce 1993. Několik let stál
v čele komise jako její předseda. Stál i u zrodu
a založení obdobné komise při tehdejší Podnikové odborové radě
OS KOVO při Nové huti Ostrava. Aktivně hájil zájmy mladých
odborářů a zaměstnanců. Tento přístup mu v mnoha případech
přinášel i neoblíbenost u některých starších kolegů. Po ukončení
práce v komisi mladých z věkových důvodů pokračoval v odborové práci ve své základní organizaci jako bezpečák.
Tomáš byl aktivní nejenom v odborech, miloval také svůj
Baníček Ostrava a byl jeho trvalým příznivcem.
Bude nám chybět a budeme na něho stále vzpomínat.
Čest jeho památce!

S Kovákem se vyhrává
Tajenku křížovky
z Kováka číslo 13/2014
správně vyluštila
a štěstí při losování
měla i paní Jaromíra
Henzlová z Prahy,
pracovnice sekretariátu
místopředsedy
OS KOVO J. Endlichera.
Z rukou tajemnice
naší redakce převzala
výhru věnovanou
nakladatelstvím Enigma
– knihu plnou křížovek.

Chyby řešit ihned
Není čas na čekání, je třeba jednat.
To bylo hlavní motto tiskové konference
Sdružení nájemníků ČR, která se uskutečnila 25. září v Praze. Vedle představitelů
této organizace vystoupil i náměstek
ministryně pro místní rozvoj Petr Smrček.
Byla věnována závěrům workshopu k dopadům nového občanského zákoníku
(NOZ) na bydlení. Některé jsou negativní
a bude potřeba NOZ změnit nebo přijmout nová opatření, aby nedošlo ke škodám. NOZ například již nepočítá v případě
výpovědi z nájemního bytu s poskytnutím
náhradního bydlení. Zdůvodněno to bylo
tím, že dnes si již může adekvátní alternativní bydlení každý sehnat sám. V praxi
to ovšem není kvůli vysokým cenám vždy

možné. Nadále není dořešena tak klíčová
věc, jakou je určování místně obvyklého
nájemného. V případě sporu tak rozhodují
různí znalci, jejichž posudky se značně liší.
Vycházejí i z nadsazených nabídek realitních kanceláří. Na rozdíl od Německa
nebo Rakouska u nás nemáme orgány,
které by na základě jasných kritérií místně
obvyklou cenu stanovily. V Německu jsou

v nich zastoupeni vedle pronajímatelů
i zástupci nájemníků, obecních samospráv
a také příslušných soudů a místně obvyklé
nájemné je výsledkem jejich dohody,
kterou pak všichni respektují. Situace je
jasná a vzhledem k zastoupení justice
odpadají i u nás dosud běžné dlouhotrvající soudní spory. Jak na TK konstatoval
předseda Sdružení nájemníků ČR Milan
Taraba, je proto nutné, aby v zahraničí
již obvyklé určování místně obvyklého
nájemného podle jasných kritérií bylo
zavedeno i u nás. A to lze udělat ještě
před případnou novelou NOZ. Jak zdůraznil, i když z různých důvodů nelze měnit
základní normy, chyby je třeba řešit ihned.
Zejména v případě bydlení, které patří
k základním lidským potřebám.
(fav)
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vybudovat počátkem tohoto století zcela
nový výrobní areál v Humpolci na pozemku v těsné blízkosti dálnice D1, na 90. kilometru z Prahy do Brna.
Klimatizace automobilů firemním
pokladem
Francouzská firma Valeo započala před
více než 90 lety, v roce 1923, s výrobou
brzdového a spojkového obložení ve
městě Saint-Ouen poblíž Paříže. V současnosti působí ve 29 zemích světa, s výjimkou světadílu Austrálie. Mezi zákazníky
firmy Valeo patří automobilky Renault,
PSA Citroën, Mercedes, Toyota, Volvo,
Nissan a další.
Závod Valeo Compressor Europe, s. r. o.,
v Humpolci je nejmladším „dítkem“ průmyslové skupiny Valeo na území České
republiky. Patří dnes k předním výrobcům
kompresorů pro klimatizační jednotky
Předseda ZO OS KOVO Miloš Král

osobních automobilů. Kromě Humpolce má
firma Valeo výrobní haly též v Rakovníku
a v Žebráku. K výrobě jsou používány
nejnovější technologie pro obrábění
a montáž. Proto si také vedení firmy
výslovně nepřálo fotografování ve výrobních halách při naší redakční návštěvě
v podhůří proslaveného hradu Lipnice.
Humpolecká pobočka Valeo je od roku
2002 jediným výrobcem kompresorů
v Evropě, k jejím hlavním zákazníkům
patří automobilka Renault. V současné
době se tu vyrábějí dva druhy kompresorů – pístové a pro kolínskou automobilku TPCA též rotační.
Krize prověřila životaschopnost
humpoleckého závodu
Říká-li se o počátcích podnikání, že
jsou těžké, platilo to dvojnásob o firmě
Valeo v Humpolci. Protože zde chyběla
kovácká výrobní tradice, museli zpočátku
shánět pracovníky i přes zaměstnanecké
agentury a ze zahraničí. Před počátkem
světové hospodářské krize tvořilo kolektiv humpoleckého Valea asi 1200 pracovníků. Během krize musela zhruba
polovina odejít – jednalo se zejména o lidi
z agentur. V současné době Valeo Humpolec opět roste a již se blíží k počtu 1000
pracovníků, z toho dvě třetiny kmenových

a z jedné třetiny agenturních. Kromě
montážní práce u pásu nabízí firma i práci
v obrobně u strojů řízených počítačem.
Odbory na přání zaměstnanců
Předseda ZO OS KOVO Miloš Král
pracuje poslední dva roky jako uvolněný.
Do firmy nastoupil jako mladý administrátor výpočetní techniky. „Firma tu vznikla v roce 2002, v roce 2005 zaměstnanci
založili odbory,“ vzpomíná. „V současné
době již máme přes 210 členů, do odborů
se dokonce hlásí i agenturní zaměstnanci,
kteří mají šanci stát se později pracovníky
kmenovými.“ Předseda ZO nezapře své
původní zaměstnání, neboť krátce po
nástupu do funkce zřídil odborovou webovou stránku, která je neustále obohacována o nejnovější aktuality, což oslovuje
zejména mladé pracovníky (http://www.
odboryvaleo.cz/humpolec).
Foto makety areálu firmy
z ptačí perspektivy

Předseda ZO Miloš Král se týden před redakční návštěvou vrátil z Paříže ze zasedání
Evropské podnikové rady firmy VALEO, jejímž je členem. Má tak možnost získávat
od vrcholového managementu firmy informace, které přicházejí vhod při kolektivním
vyjednávání. Mrzí jej, že i 25 let po „sametovce“ se Evropa stále dělí na „západní“
a „východní“, místo aby se řešily společné
evropské problémy. „Východní“ odboráři
stále musí bojovat o rovnocenné důstojné
mzdy v porovnání se „západními“.
Kolektivní vyjednávání s problémy
Při kolektivním vyjednávání v minulosti
bylo dosaženo různých zajímavých bonusů. Zaměstnanci jsou např. odměňováni
při různých „kulatých“ životních i pracovních výročích, děti zaměstnanců dostávají příplatky na letní tábory, teplá jídla se
v závodní jídelně podávají za 10 Kč, a to
při denních, večerních i nočních směnách.
Podařilo se vyjednat i roční příplatek firmy
na společenskou, kulturní i sportovní
činnost, takže zájemci se mohli účastnit
nejrůznějších zajímavých akcí, např. výletu
na přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé
Stráně, předvánoční výlet do Vídně, lodí
po Labi do Drážďan, na muzikály do Prahy, na lyžovačku do hor, na jižní Moravu, za historickými památkami aj. Hum-

polečtí odboráři si pochvalují i výbornou
spolupráci s Regionálním pracovištěm
OS KOVO v Jihlavě, zejména v oblasti bezpečnosti práce a právního poradenství.
Solidarita zvítězila
Platnost kolektivní smlouvy na roky
2012 a 2013 však skončila o Silvestru
loňského roku a od té doby se žilo v Humpolci beze smlouvy. Přes výše vyjmenované
bonusy a výhody mzdy zaměstnanců stále
klopýtají za celostátním průměrem, natož
pak za mzdovým průměrem evropských
poboček firmy Valeo. Požadavek humpoleckých odborářů na nárůst mezd nebyl zaměstnavatelem přijat.
Předseda ZO Miloš Král se proto obrátil
na zprostředkovatele z ministerstva práce
a sociálních věcí. Odbory návrh MPSV bez
výhrad přijaly, třebaže jde o návrh kompromisní, management kompromisní doČást areálu

poručení zprostředkovatele přijal z 90 %.
Přesto výbor ZO svolal na 25. června
2014 mimořádné zasedání k projednání
současné situace kolem uzavření kolektivní smlouvy. Výbor ZO se následně usnesl
vyhlásit od 25. 6. 2014 stávkovou pohotovost a o tomto svém rozhodnutí informoval vedení firmy ve Francii, vedení OS KOVO
v Praze, odborové organizace v sesterských firmách v Rakovníku a Žebráku, redakci časopisu KOVÁK i krajské redakce na
Vysočině a v neposlední řadě požádala ZO
o morální podporu všechny zaměstnance
firmy. Odborová organizace dále jednala
o různých formách protestů, které by však
nepoškodily ekonomiku firmy. Během krátkého času podpořilo protest odborářů na
90 % procent kmenových zaměstnanců.
Po dalším zdlouhavém jednání se nakonec
odbory s vedením firmy v létě dohodly na
kompromisním návrhu a kolektivní smlouvu na rok 2014 uzavřely. Předseda ZO
Miloš Král rád využívá možnosti, aby touto
cestou poděkoval nejen členům odborové
organizace, ale i ostatním zaměstnancům
za projevenou podporu, která nakonec
napomohla k podpisu kolektivní smlouvy.
Zaměstnanci humpolecké firmy Valeo se
tak „na vlastní kůži“ přesvědčili, že solidarita všech vede k úspěchu.
Text a foto -rur-
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7. říjen – Světový den boje za důstojnou práci
Mezinárodní odborová konfederace vyhlásila i v letošním roce „Světový den za důstojnou práci“, který se koná
7. října 2014. Také IndustriALL, světová odborová federace působící v řadě klíčových odvětví včetně kovoprůmyslu,
vyzvala v této souvislosti své členské organizace ke zvýšení aktivity v boji za zastavení rizikové zaměstnanosti.
v kovoprůmyslu. Počty agentur dosáhly
enormních výší, neboť proces přidělování
licencí byl poměrně jednoduchý. Až
krize sebrala agenturnímu zaměstnávání
dočasně vítr z plachet. Agenturní zaměstnanci posloužili jako jakýsi polštář a byli
tak první, na které důsledky krize dopadly.
Nicméně v posledních letech počet agenturních zaměstnanců opět narůstá.
Rok
Trh práce České republiky zažil 4. 3. 2014 významnou
událost. V Praze byla podepsána mimořádná smlouva
o rámcové spolupráci mezi Odborovým svazem KOVO
(OS KOVO) a Asociací poskytovatelů personálních služeb
(APPS). V popředí prezidentka APPS Jaroslava Rezlerová
a předseda OS KOVO při vzájemné gratulaci.

Co je vlastně riziková zaměstnanost?
Riziková zaměstnanost je protipólem
důstojné práce. Zjednodušeně lze za
rizikovou zaměstnanost považovat takový pracovněprávní vztah, který není
pracovním poměrem uzavřeným na
dobu neurčitou a na plnou stanovenou týdenní pracovní dobu. Do rozsáhlé
a pestré skupiny různých forem rizikové
zaměstnanosti tak patří například pracovní poměry na dobu určitou, kratší
úvazky (s výjimkou těch na přání zaměstnanců, například rodičů pečujících o děti),

2006

2007

2008

2009

2010

Zákoník práce v § 309 odst. 8 výslovně
uvádí, že rozsah agenturního zaměstnávání je možné omezit (jen) v kolektivní
smlouvě uzavřené u uživatele. Vzhledem
k velké smluvní volnosti je možné dojednat v kolektivní smlouvě i další obranné
mechanismy proti nadužívání a zneužívání
agenturních zaměstnanců. Nejlépe je
se inspirovat dobrými příklady z praxe.
2011

K 30. září 2014 působilo podle evidence MPSV na území ČR
1 632 agentur práce s příslušným povolením. Je to počet
opravdu vysoký.

Jak OS KOVO bojuje proti agenturnímu zaměstnávání?
Odbory bojují za omezení tohoto typu
zaměstnávání především na politickém
poli. OS KOVO dosáhl významného
úspěchu – letos v březnu podepsal Rámcovou dohodu s Asociací poskytovatelů
personálních služeb, která sdružuje nejvýznamnější mezinárodní agentury práce
přestavující 50 % trhu agenturní práce

Jak je agenturní práce v ČR
rozšířená?
V době hospodářského rozkvětu vzkvétala i agenturní práce, především pak

v ČR. Hlavním společným cílem signatářů
této dohody o spolupráci je očištění
trhu práce v ČR od nepoctivých agentur.
Dalším tématem je spolupráce v legislativní oblasti. Důležitou součástí dohody je
i vyjádření shody na vymezení pracovních
a mzdových podmínek.
Jak můžeme využít kolektivního vyjednávání v boji proti agenturnímu
zaměstnávání?

I.Q 2013

2013

479 041 482 301

I. Q 2014 1.pol.2014
491 814

494 106

26 277

29 846

33 140

34 786

5,5

6,2

6,7

7,0

V podnikových kolektivních smlouvách
uzavřených v našich podnicích najdeme
taková ustanovení jako například:
Spolurozhodování o rozsahu agenturního zaměstnávání
Povinnost zaměstnavatele informovat
čtvrtletně odborovou organizaci o počtu
agenturních zaměstnanců
Povinnost zaměstnavatele předem
informovat odbory o případném uzavření smlouvy s novou agenturou práce
a zdůvodnit oprávněnost tohoto řešení
Povinnost zaměstnavatele v pravidelných intervalech (např.
jedenkrát měsíčně) informovat agenturní zaměstnance
o nabídce volných pracovních
míst apod.

V roce 2013 se akcí v rámci Světového dne za důstojnou práci zúčastnily členské organizace ze 46 zemí. Šlo o masové mobilizace, demonstrace a pochody, distribuci materiálů, kampaně na pracovištích, tematické workshopy a konference, požadavky vůči vládám, veřejná slyšení
a protesty před sídly podniků. Zprávy a fotografie z akcí členských organizací naleznete na internetové stránce IndustriALL:
http://www.industriall-union.org/stop-precarious-work. Některé členské organizace již naplánovaly akce na 7. 10. 2014. Slovenští
kováci chystají spolu s dalšími svazy pochod Žilinou a další aktivity. Více na: www.ozkovo.sk.

falešné sebezaměstnávání (nucený výkon
samostatné výdělečné činnosti), práce na
dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr nebo agenturní práce. Právě
ta je v ČR nejrozšířenější formou rizikové
zaměstnanosti.

2012

Počet za587 085 613 799 633 590 471 957 448 442 477 060 483 529
městnanců
Počet AG za27 364 34 320 33 515 17 115 25 579 27 322 26 018
městnanců
Podíl AG za4,7
5,6
5,3
3,6
5,7
5,7
5,4
městnanců

(Rozšířený text s radami
i další detaily o Světovém
dni za důstojnou práci 2014
naleznete na:
http://www.oskovo.cz/
aktuality/7-rijen-denboje-proti-rizikove-zamestnanosti)
Alena Paukrtová
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Okénko do regionu | Milan Blažek, vedoucí Regionálního pracoviště OS KOVO Zlín

Co se děje na východě Moravy
Je mou milou povinností
pozvat čtenáře prostřednictvím rubriky Okénko do
regionu k nahlédnutí do
odborové činnosti Regionálního pracoviště ve Zlíně
a zástupců zaměstnanců
v rámci Krajského sdružení OS KOVO
Zlínského kraje.
Krátce o nás
Regionální pracoviště OS KOVO Zlín
(dále „RP Zlín“) vykonává metodickou
a praktickou pomoc členům OS KOVO
a odborovým organizacím se stabilním personálním obsazením
a ve spolupráci se specialisty z regionálního pracoviště
OS KOVO v Brně.
Pilířem činnosti odborů
bylo, je a bude aktivní jednání o pracovních a mzdových
podmínkách svých členů a zaměstnanců u příslušných zaměstnavatelů. Činnost RP Zlín
je zaměřena na konzultace a poradenství,
kolektivní vyjednávání a jiné formy vyjednávání, informování, projednávání, vzdělávání a zajišťování činnosti základních
odborových organizací s právní osobností
a podporu členů OS KOVO evidovaných
při RP. Prostřednictvím základních organizací a seskupení členů působí OS KOVO
ve Zlínském kraji u 68 zaměstnavatelů
a zastupuje cca 17 tisíc zaměstnanců. Převážná část jsou průmyslové podniky, ale
také služby a tři učňovská zařízení. Necelá
polovina výrobních subjektů má zahraničního vlastníka. V této chvíli můžeme hovořit o stabilizované členské základně, která
má již druhým rokem vzrůstající tendenci.
Za pozitivní hledisko lze označit příchod
nových mladých tváří do čela odborových
organizací, stejně jako trend „omlazování členské základny“ v OS KOVO. V této
souvislosti se v dalším období chceme zaměřit na efektivní vzdělávání nových funkcionářů v regionech a podporovat jejich
autoritu zástupců zaměstnanců. Posledního vzdělávacího semináře, který byl zaměřen na sociální dialog, pracovní právo
a vnitřní předpisy v OS KOVO, se zúčastnilo padesát zástupců zaměstnanců
z průmyslových firem. Nyní připravujeme
školení pro jednotlivé výbory základních
organizací a seskupení členů.
Kolektivní vyjednávání
Kolektivní smlouvy se daří až na výjimky sjednávat bez výraznějších obtíží. Ne-

chvalně proslulou výjimkou je zaměstnavatel v automobilovém průmyslu z okresu
Vsetín, který zpravidla neguje kolektivní vyjednávání a zákonem ustanovený
sociální dialog. Nyní se spor o uzavření
kolektivní smlouvy přesunul k řízení před
zprostředkovatelem, kterého určilo MPSV.
OS KOVO zvažuje další kroky proti svévolnému postupu zaměstnavatele. Paradoxem je, že zahraniční vlastník (německá
společnost) se prezentuje veřejnosti jako
sociálně odpovědný, respektující a spolupracující zaměstnavatel. V případě české
filiálky je však opak pravdou. U ostatních
zaměstnavatelů v této lokalitě se chování a způsob součinnosti
s OS KOVO jeví jako korektní. Příjemným zpestřením se
ve zmíněném okrese stal na
konci května dnes již tradiční
Dětský den pro rodiny členů
základní organizace OS KOVO
ZBROJOVKA Vsetín a.s., která
hájí zájmy zaměstnanců celkem v šesti podnicích.
Působení u nových zaměstnavatelů
Jednou z možností, jak rozšiřovat působnost OS KOVO u dalších zaměstnavatelů, u kterých se zaměstnanci chtějí
odborově organizovat a být zastupováni
OS KOVO, je forma přímé působnosti
OS KOVO prostřednictvím Seskupení
členů OS KOVO (dále SČ OS KOVO).
RP Zlín tuto formu působnosti vnímá jako
zásadní předpoklad pro eliminaci bariér
v rozšiřování odborů u dalších zaměstnavatelů. Jelikož hlavním důvodem absence
odborových organizací je odmítavý postoj
zaměstnavatelů a oprávněné obavy zaměstnanců ze šikany, nabízíme zájemcům
tuto formu působení a bezprostředního
zastupování. Perspektivní pro počáteční sociální dialog je skutečnost, že členství v OS KOVO není veřejnou informací
a zaměstnavatel ani nemůže podle § 316
odst. 4 písm. e) zákoníku práce vyžadovat
informace o členství v odborové organizaci. Členové OS KOVO evidovaní při RP Zlín
platí měsíční příspěvek ve výši 100 Kč,
což v kombinaci s neveřejnou informací o členství v odborech někteří členové
OS KOVO označují jako komfortní záležitost. Pokládáme projekt „Seskupení členů
OS KOVO“ za předpoklad další profesionalizace odborové práce a jsme rádi, že
zástupci Rady krajského sdružení nám
chtějí v této činnosti pomáhat. V současnosti řešíme problém s akceptací SČ OS
KOVO u nového zaměstnavatele, který

odmítá uznat působnost odborové organizace. Obrátili jsme se v této záležitosti již
na oblastní inspektorát práce a jsme připraveni učinit další kroky směřující k nevyhnutelnému zahájení sociálního dialogu.
Závěrem bych rád poděkoval všem
představitelům odborových organizací
a jejich členům a členkám v našem kraji
za jejich dobrovolnictví a nelehkou práci
v naplňování poslání odborů a prosazování cílů OS KOVO. Nemají to lehké, zvlášť
jsou-li konfrontováni se sociopaty ve vrcholných funkcích managementu některých společností. Velké díky patří všem
odvážným a svědomitým zástupcům zaměstnanců. Je nám ctí se společně podílet
na demokratickém vývoji v naší zemi.

Rádi vám pomůžeme
Už jsme to psali v minulém čísle a nyní
znovu připomínáme: v Kováku chceme
pomoci základním organizacím OS KOVO,
které vlastní, či mají ve spoluvlastnictví
celoročně využívaná rekreační zařízení.
Nabízíme jim před zimní sezonou
bezplatnou propagaci, která pomůže
co nejvíce naplnit tyto kapacity. Současně
tak členové OS KOVO a jejich rodinní příslušníci budou mít další výhodnou
možnost podívat se tam, kde ještě nebyli.
Naše nabídka se týká všech ZO OS
KOVO, ať už tato zařízení provozují samy
nebo prostřednictvím nájemce. Otiskneme vámi připravené inzeráty nebo na
základě vašich podkladů zpracujeme
charakteristiky jednotlivých rekreačních
zařízení včetně dodaných obrázků
(je ovšem třeba dbát na jejich technickou
kvalitu). U nabídky je vždy důležité uvést
kontaktní telefon či adresu (například
e-mail), kam se mohou zájemci obracet,
popřípadě uvést webové stránky, na nichž
lze dohledat další potřebné informace.
Vaše nabídky uveřejníme okamžitě,
respektive v došlém pořadí. Závěrem
znovu připomínáme, že se tak stane
zcela zdarma. Nabídky včetně podkladů
zasílejte na poštovní doručovací adresu
redakce nebo v elektronické podobě na
e-mail Novakova.Miloslava@cmkos.cz.
Vaše redakce Kováka
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Sociální poradna | Ing. Marcela Hříbalová, úsek odborové politiky OS KOVO
s

Obnovení výplaty vdovského důchodu
Naše zaměstnankyně ovdověla dne 23. 11. 2010. Její datum narození je 15. 2. 1958. Má dvě dospělé
děti, je stále zaměstnána a vdovský důchod pobírala pouze po dobu jednoho roku po úmrtí manžela.
Mohla by se jí výplata vdovského důchodu ještě někdy v životě obnovit?
Jiří L., Přelouč
Z vašeho dotazu je zřejmé, že po uplynutí jednoho roku od
vzniku nároku na vdovecký důchod vaše
zaměstnankyně nesplňovala žádnou ze
zákonných podmínek pro další výplatu
vdoveckého důchodu. Vdovský důchod
totiž náleží po dobu jednoho roku od
smrti manžela. Po uplynutí této doby má
vdova nárok na vdovský důchod, jestliže:
pečuje o nezaopatřené dítě,
pečuje o dítě, které je závislé na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně
těžká závislost) nebo stupni III
(těžká závislost) anebo stupni IV
(úplná závislost),
pečuje o svého rodiče nebo rodiče
zemřelého manžela, který s ní žije
v domácnosti a je závislý na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně
těžká závislost) nebo stupni III (těžká
závislost) anebo stupni IV (úplná
závislost),
 je invalidní ve třetím stupni, nebo
dosáhla alespoň věku o 4 roky
nižšího, než činí důchodový věk stanovený podle § 32 zákona o důchodovém pojištění pro muže stejného
data narození nebo důchodového
věku, je-li důchodový věk nižší.
Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém
pojištění, v současně platném znění
uvádí, že nárok na vdovský důchod vznikne znovu, jestliže se splní některá z výše
uvedených podmínek do dvou roků po

zániku dřívějšího nároku na vdovský
důchod. Dne 23. 11. 2011, kdy nárok
zanikl, však bylo znění tohoto ustanovení jiné. Pro obnovení nároku na důchod

postačovalo, aby se některá z podmínek
splnila nikoli ve dvouleté, ale v pětileté
lhůtě. Je evidentní, že dřívější právní úprava byla pro pojištěnce výhodnější. Změna
lhůty z pětileté na dvouletou je součástí
úsporné novely, zákona č. 220/2011 Sb.,
účinného od 1. 1. 2012.
Tento zákon však zahrnuje i přechodné ustanovení. Zde je uvedeno, že pokud

vznikl nárok na vdovský důchod před
1. lednem 2012, vznikne nárok na tento důchod po 31. prosinci 2011 znovu,
splní-li se podmínky nároku na tento
důchod ve lhůtě stanovené zákonem
č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Z toho
vyplývá, že na vaši zaměstnankyni se ještě
vztahuje lhůta pětiletá.
Předpokládáme, že jinou podmínku nesplnila a jedná se jí o posouzení poslední
podmínky, tzv. věkové. Nejprve stanovíme
důchodový věk vdovy. S ohledem na datum narození a dvě vychované děti činí
její důchodový věk 61 roků a 2 měsíce.
Dosáhne ho dne 15. 4. 2019. Důchodový
věk muže stejného data narození činí
63 roků a 10 měsíců. Po odečtení 4 let je
to 59 roků a 10 měsíců. Tohoto věku vdova dosáhne 15. 12. 2017. Pětiletá lhůta pro obnovu výplaty přitom končí
23. 11. 2016.
Shrnuto: Přestože z přechodných ustanovení úsporné novely zákona o důchodovém pojištění je v uvedeném případě
možno použít dřívější delší, pětiletou
lhůtu pro obnovu výplaty důchodu,
věková podmínka splněna nebude. Nárok
na výplatu vdovského důchodu by se
tedy obnovil jedině v případě, že by se do
konce lhůty, tedy do 23. 11. 2016, splnila
některá z ostatních podmínek, které jsou
vyjmenovány v úvodu této poradny.

Daňová odpovědna | Jindra Plesníková, specialistka na daně, úsek odborové politiky OS KOVO

Daňové změny u připojištění
Hodně se teď píše o tom, že nebude možnost využívat daňovou výhodu u tzv. kapitálového životního
připojištění. Jak to vlastně je? Máme smlouvu, na kterou přispívá zaměstnavatel, ale část těchto peněz
si můžeme průběžně vybírat. Teď nás oslovil pojišťovací agent, že bude pro nás výhodné zrušit tuto
smlouvu a založit si novou. Je to pravda?
Alena M., Kladno
Otázku je třeba rozdělit do dvou okruhů.
1) Změna zákona o daních z příjmů se
opravdu projednává. Jedná se o návrh,
který je projednáván pod sněmovním
číslem 252.
Zpřísňují se podmínky, což znamená, že
nově nesmí být umožněna výplata jiného

příjmu, než bude v zákoně definována.
V případě porušení zpřísněných podmínek zanikne daňové osvobození a dojde ke zpětnému zdanění (za uplynulých
10 let).
2) Veškeré již uzavřené smlouvy lze
upravit dodatkem. Takže v žádném případě bych nedoporučila zrušení stávající

smlouvy a uzavření nové. Pouze bych k již
stávající smlouvě uzavřela dodatek. Tato
možnost je projednávána Ministerstvem
financí a pojišťovnami.
Pozn. Upozorňuji závěrem, že se zatím
stále jedná o návrh, který je v současné
době ve 2. čtení.
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Kolektivní vyjednávání | Ing. Jiří Tomáš, specialista ekonomického poradenství, úsek odborové politiky OS KOVO
s

Určování převodní ceny uvnitř koncernu
V tomto příspěvku
se zaměřím na téma
„převodní ceny“ v rámci vnitroskupinových obchodů, tedy koncernu.
Při určování „adekvátní převodní ceny“
pro konkrétní transakci
mezi osobami v rámci téhož koncernu
je mnohdy nutné zvážit, zda se jedná
o typickou transakci v rámci běžného
obchodního styku či zda se jedná
o obchod nestandardní. Na nestandardní
vnitroskupinové transakce u kapitálových
společností (akciová společnost) totiž
dopadá přímá cenová regulace, obsažená v ustanovení § 196a odst. 3 Obchodního zákoníku. Toto ustanovení
společnosti ukládá stanovit převodní cenu na základě posudku soudem jmenovaného znalce, a to za předpokladu, že hod-

Z Česka na dividendách ročně do zahraničí odtečou
stamiliardy korun…

nota takové transakce (tedy hodnota
převáděného majetku nebo protiplnění
za nabývaný majetek) dosahuje 10 % ZK.
V případě společností, od jejichž vzniku
ještě neuplynuly 3 roky, je navíc k platnosti transakce zapotřebí souhlas valné
hromady.
Nastává otázka, kde leží hranice mezi
nestandardní transakcí (která při
splnění některých dalších kritérií podléhá
obchodněprávní regulaci) a transakcí v rámci běžného obchodního styku.
Zákon to bohužel blíže nedefinuje.
Odpověď lze hledat v každém konkrétním případě v racionální úvaze, vycházející
ze skutečného stavu věci a povahy podnikání společnosti. Zjednodušeně řečeno
je transakcí v rámci běžného obchodní
styku taková transakce, která je typově pro
danou společnost obvyklá a uskutečněná
za obvyklých tržních podmínek. Pokud je
například společnost dodavatelem zboží,
pak lze za obvyklé považovat jakékoli vnitroskupinové (koncernové) dodávky tohoto druhu zboží, pokud jsou realizovány za

obvyklých tržních podmínek. Naopak by
je nebylo možné považovat za standardní, pokud by stejná společnost uzavřela
s jiným subjektem ve skupině smlouvu
o převodu nemovitosti, když taková činnost evidentně nepatří mezi běžnou obchodní agendu společnosti. Jednatel, člen
představenstva či jiný statutární zástupce
společnosti je povinen vykonávat svou
funkci s péčí řádného hospodáře. Povinnost počínat si tak, aby společnosti
nevznikala škoda, aby bylo obchodní
vedení společnosti maximálně efektivní
a zajistilo společnosti co nejlepší hospodářské výsledky. Zjednodušeně řečeno
tedy zákon statutárnímu zástupci ukládá,
aby jménem společnosti jednal v jejím
nejlepším zájmu, to se týká samozřejmě
i nastavení převodních cen, které by
mělo být pro společnost v dané situaci co
nejvýhodnější.
Dám příklad: Jednatel, který uzavře za
společnost nevýhodnou smlouvu o prodeji zboží spřízněné společnosti, ačkoliv reálně existuje možnost prodat stejné zboží
třetímu subjektu za vyšší cenu, porušuje
svou povinnost péče řádného hospodáře
a vystavuje se riziku osobní odpovědnosti
za škodu, která tímto jednáním společnosti vznikne.
V praxi se zejména v případě nadnárodních koncernů často setkáváme s tím,
že cenová politika je diktována „shora“.
Tedy že mateřská společnost (často zahraniční subjekt bez znalosti limitů českého právního prostředí) nutí statutárním
zástupcům dceřiných společností konkrétní
nastavení převodních cen pro vnitroskupinové transakce. Je nutné si uvědomit,
že je-li nastavení cen v pořádku z pohledu
daňového (tj. tak, aby odpovídalo obvyklým tržním podmínkám a nedocházelo ke krácení daně), automaticky to ještě
neznamená, že je splněno i kritérium obchodněprávní. I daňově optimální převodní cena u vnitroskupinové transakce může
být nedostatečná v situaci, kdy reálně existuje výhodnější obchodní příležitost, např.
nabídka na odkup zboží, které statutární
zástupce nevyužil, ačkoliv tím mohl docílit
vyššího zisku pro společnost.
Snažím se zde jen o stručný průřez,
který se proto jen letmo dotkl nejvýraznějších aspektů obchodněprávní úpravy,
související také s „transfer pricingem“.
I z nich je však zřejmé, že zejména členové
představenstva obchodních společností
by si měli být za všech okolností vědomi
odpovědnostních rizik, která pro ně mohou vyplývat z plnění pokynů mateřských

společností ohledně stanovování vnitroskupinových cen bez dostatečných informací a záruk. Zároveň je důležité, aby tito
členové představenstva bedlivě sledovali,
zda se v případě některých vnitroskupinových obchodů nejedná o nestandardní transakce, které by mohly podléhat
přímé cenové regulaci ustanovení
§ 196a odst. 3 Obchodního zákoníku
vyžadující stanovení převodních cen dle
posudku znalce.
Odliv dividend do zahraničí
V závěru dnešní části bych se chtěl
věnovat související aktuální problematice „stahování dividend“ z dceřiných
společností matkou.
Podle odhadu je předpoklad, že vlastníci českých firem letos stáhnou do
zahraničí o desetinu méně než loni.
Ze zatím zveřejněných dat ČNB se lze
dozvědět, že do zahraničí v prvním pololetí letošního roku odteklo „formou
dividend“ přes 75 miliard Kč, zatímco
v loňském roce z České republiky za
stejné období tímto směrem odteklo
103 miliard Kč.
Podle uvedených podkladů je zřejmé,
že mateřské společnosti v době hospodářské krize od roku 2009 začaly
výrazně stahovat finanční zdroje
z dceřiných společností; tehdy se tento
odliv zvýšil o 25,30 % (porovnávány jsou
roky 2013/2009).
V loňském roce bylo na dividendách
staženo z ČR téměř 224 miliard Kč,
což je nejvíce v české historii.
ČNB nyní uveřejnila odhad pro rok
2014 a ten hovoří o odlivu ve výši 205 miliard Kč. Je to tedy signál, že matky
v dceřiných firmách nechají část zisku,
který budou moct použít více na investice a rozvoj dceřiných společností.
Jak je vidět, Česko se stalo „dividendovým rájem“ zejména v době hospodářské krize.
Příště: Výsledek hospodaření za běžné období
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Dodatek ke smlouvě s T-Mobile přináší nové výhody

Další šance pro kováky, jak volat mnohem levněji
Odborový svaz KOVO má od května 2007 uzavřenu Rámcovou smlouvu
o využívání telekomunikačních služeb
mezi OS KOVO a společností T-Mobile
Czech Republic.
Tato rámcová smlouva je koncipována na
míru a pro potřeby
OS KOVO, jakožto klíčového zákazníka. Jedná se tedy o obchodní podmínky, které
nelze získat žádným
běžným způsobem,
resp. takové výhodné podmínky by
nemohly být nabídnuty jednotlivým
uživatelům samostatně.
Postupně byla vyjednána se společností T-Mobile možnost rozšíření výhodných
podmínek i na uživatele z řad základních
organizací a členů OS KOVO v nich evidovaných, a to jejich zařazením pod rámcovou smlouvu uzavřenou mezi OS KOVO
a T-Mobile Czech Republic.

do odpojení daného uživatele garanci
právě tato ZO OS KOVO.
Protože se jedná o tzv. množstevní
slevu, nemůže jednotlivý člen vstupovat do smluvního vztahu a sjednávat si
podmínky sám. ZO OS KOVO proto stanoví tzv. administrátora, který bude pro
všechna telefonní čísla, používaná v jejím v rámci, partnerem vůči T-Mobile.
Dostane kontakt na člověka v T-Mobile,
se kterým bude vše vyřizovat. Díky tomu
zde bude osobní kontakt, vždy se bude
jednat s jednou konkrétní osobou,
a nikoliv pokaždé s někým jiným, jak je
v zákaznických centrech běžné.
Koho kontaktovat a kde jsou další
informace
V případě, že se v rámci vaší ZO OS
KOVO rozhodnete nabídky využít,
kontaktujte kol. Endlichera, sdělte mu
jméno a kontakt na administrátora. Následně svaz zajistí ustanovení tohoto člověka
vaším administrátorem a zprostředkujeme
jeho kontakt se specialistou společnos-

do těchto vztahů a nákladů na centrální
úrovni vstupovat, pouze v případě, kdyby
uživatel přestal plnit povinnosti.
Detailní znění sjednaných podmínek
je umístěno na Intranetu OS KOVO
v části Služby členům.
Byly sjednány tři tarify pro hlasové služby. Pro lepší orientaci jsou ceny uvedeny
s DPH. (V obchodní nabídce a smlouvě
jsou ceny standardně uváděny bez DPH.)
Paušál 1,10 Kč/měsíc, hovory za
1,10 Kč/min., SMS za 1,10 Kč do
všech sítí.
Paušál 302 Kč/měsíc, všechny hovory
a SMS zdarma.
Paušál 424 Kč/měsíc, všechny hovory
a SMS zdarma, datový přenos (internet) 2 GB.
Kromě toho jsou součástí nabídky
i výrazné slevy na tzv. pevné linky a mobilní internet od 1,5 do 10 GB pro notebook
nebo tablet, kde nejvyšší nabídka 10 GB
je za 266 Kč/měsíc.

V současné době byl uzavřen dodatek smlouvy o prodloužení kontraktu na další dva roky. Součástí dodatku
jsou další slevy pro členy OS KOVO
a jejich rodinné příslušníky.
(Zde je nutno upozornit, že na každé
telefonní číslo se uzavírá tzv. Účastnická
smlouva, dále uváděné výhody se nevztahují na tzv. Twin karty.)
Běžnou součástí rámcové smlouvy je
možnost převodu telefonních čísel od
jiného operátora, se kterým máte uzavřenu smlouvu. Dále převod stávající
smlouvy s T-Mobile na smlouvu odpovídající podmínkám OS KOVO a převod čísla
vedeného pod Twin kartou.
Jak získat slevy
Zařadit ZO OS KOVO pod rámcovou smlouvu OS KOVO, kde bude vedena pod svým IČ. V tom případě
lze výše uvedené výhody čerpat
nejen pro členy OS KOVO, ale i jejich rodinné příslušníky. Každá takto
zařazená ZO vystupuje po zařazení
pod rámcovou smlouvu vůči členům
v ní evidovaným a vůči T-Mobile samostatně.
Zařazením například vaší ZO OS KOVO
pod rámcovou smlouvu OS KOVO
získáte na jedné straně výhody, ale
na druhé straně je zde určitá zodpovědnost. V případě nehrazení faktury
členem za hovory z čísel, která budou vedena pod IČ základní organizace, přebírá

ti T-Mobile, který sjedná další konkrétní požadavky. Vaše ZO OS KOVO bude
sice pod rámcovou smlouvou OS KOVO,
ale jako samostatný subjekt vedený pod jejím IČ. Bude si moci sama určit, o jaký typ
služby a tarif pro jednotlivá čísla má zájem,
zda faktury za jednotlivá telefonní čísla
bude hradit ZO, či každý člen a jeho rodinný příslušník samostatně. To znamená, že
si bude moci stanovovat i tzv. zasílací adresy pro jednotlivé faktury, určovat v případě
ukončení členství v OS KOVO ukončení
výhodných slev a tarifů. OS KOVO nebude

Součástí smlouvy je i možnost přiobjednat si k hlasovým službám další navýšení
datových služeb pro mobilní telefon, opět
za dobrých cenových podmínek.
Kromě toho lze při cestě do zahraničí
jednorázově přiobjednat datové služby
a současně i určitou ochranu, např.
možnost nastavit si datový limit. Po jeho
vyčerpání obdržíte SMS zprávu a můžete
se rozhodnout pro další navýšení či jinou
variantu.
Jaromír Endlicher
místopředseda OS KOVO
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Odbory sídlí v architektonickém unikátu
Potvrzuje to i nová kniha s titulem
Všeobecný penzijní ústav – Dům odborových svazů, která byla veřejnosti představena 25. září. V nákladu 3500 výtisků
vyšla v řadě, která se zabývá mimořádnými stavbami, jež se zapsaly do historie pražského Žižkova a tím i celého
hlavního města. Představení publikace,
která zaujme i bohatou fotodokumentací, byli v DOS v Praze vedle autorů Dity
Dvořákové a Ruda Prekopa přítomni i místostarosta Prahy 3 a řada dalších hostů.

Hotovo. Za necelých 60 milionů v Praze vznikl na přelomu
třicátých let minulého století dokonalý příklad moderní
funkcionalistické architektury

Kniha vyšla k 80. výročí slavnostního
otevření Paláce Všeobecného penzijního
ústavu (VPÚ) v roce 1934. Budova, která je nyní ve správě ČMKOS,
představuje stěžejní dílo české funkcionalistické architektury. Její mladí
autoři Josef Havlíček a Karel Honzík
(oběma tehdy bylo kolem 30 let)
při jejím navrhování použili nejnovější dobové urbanistické, dispoziční
a technické postupy. Vzorem jim
přitom byla studie přestavby Paříže
s věžovými domy ve tvaru kříže švýcarského architekta Le Corbussiera.
Přehledná organizace provozu, snaha o zkrácení komunikačních tras,
přímé osvětlení všech místností
a klimatizace se staly základními znaky
jejich návrhu nové pražské dominanty.
Komplexu sestávajícímu z kancelářské
budovy, severního obchodního křídla
a jižního obytného křídla, v němž byly
byty úředníků, které, podobně jako tomu
bylo u severního křídla, tvořily prostorovou rezervu pro úřadovny VPÚ.
Soutěž na stavbu Paláce VPÚ byla vypsána v roce 1929, a než bylo v roce 1932
vydáno stavební povolení, museli architekti své návrhy několikrát přepracovat.

Moderní projekt, který
navíc nerespektoval výškové omezení Státní regulační komise (ta žádala,
aby jeho nejvyšší bod byl
z 57 snížen na 47 metrů),
se od počátku vedení ústavu příliš nelíbil,
u některých podle zápisků
J. Havlíčka budil přímo
„prudký odpor“, přesvědčila je však nakonec
jeho ekonomická
výhodnost. A neuspěla ani kritika
zvenčí, že VPÚ si
z peněz pojištěnců
staví nový přepychový palác v době krize,
kdy se nedostává peněz na
léčebnou péči jeho klientů…
Architekti se ovšem museli vzdát některých původních úmyslů. Zamítnuta byla
ocelová konstrukce skeletu
budovy, patentní ocelová
okna (zůstala pouze na
chodbách a schodištích,
všechna ostatní jsou zasazena v dubových rámech),
musela být snížena i výška bočních
křídel budovy. Oproti vnucovaným omítkám ubránili keramický obklad průčelí
budovy dursitovými dlaždicemi z keramických závodů v Rakovníku či umělou

Titulní stránka nové publikace. Ve vestibulu DOS je do 10. 10.
možné vidět malou výstavu k 80. výročí jeho otevření

klimatizaci. V kancelářské části tak vznikl
„dýchající dům“, jehož okna zůstala trvale uzavřena a ventilaci obstarávala strojní zařízení podle patentu amerického
vynálezce W. Carriera. Ve všech místnostech se udržovala stálá teplota i stupeň
vlhkosti. Teplotně upravený vzduch do
místností přicházel pod stropem, zpětný
průtočný profil tvořila chodba spojená
s kancelářemi žaluziovými propustmi
u podlahy. Každé poschodí disponovalo

Budova bývalého VPÚ byla postavena v místech, kde stála
žižkovská plynárna. Ústav parcelu koupil za 15 milionů Kč

vlastním termostatem. Ten automaticky
reguloval dálkové množství tepla, přívody
páry a čerstvého vzduchu. Funkčnost byla
hlavní premisou i u strohého vybavení
kanceláří, automatické telefonní ústředny, boxů pro překladatele v suterénním
sále, či dokonce časoměrného systému
se samočinnou kontrolou a regulací.
Po dokončení se stal palác VPÚ nejvyšší budovou v Čechách, a byť se tomu
sami architekti bránili, získal díky tomu
přídomek „první pražský mrakodrap“.
Je příkladem funkcionalismu v jeho
pravé podobě, kde i původně odmítané
kachlíčky měly své opodstatnění. Reagovaly na špinavé ovzduší ve městech,
ničící fasády domů. Keramický obklad se dal jednoduše omývat…
Od svého dokončení neprošla
hlavní budova podstatnými změnami. Maskovací nátěr během okupace
byl po válce odstraněn. Po zrušení
VPÚ v červnu 1948 palác převzala
Ústřední národní pojišťovna. Od roku
1952 budovu postupně přebírala
Ústřední rada odborů, celý komplex
získala v roce 1957.
Nová historie nastala po listopadu 1989, kdy v rámci společenských
změn vyrostly i nové svobodné odbory, které na základě Všeodborového a všesvazového sjezdu, konaného 2.–3. března 1990, převzaly budovu bývalého VPÚ
do své správy.
Získaly klenot, který je už roku 1968
zapsán do seznamu státem chráněných
kulturních památek. Výjimečná stavba majitele zavazuje, aby i při nutných
opravách co nejvíce chránil všechny dochované prvky a dbal na kvalitu i tvarovou
a materiálovou přesnost nových doplňků.
(fav)
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Slavkovský les
Chráněnou krajinnou oblast Slavkovský les je
možné přirovnat k hornatému ostrovu zeleně,
klidu a dosud málo narušené přírody v geografickém trojúhelníku Karlových Varů, Mariánských
a Františkových Lázní.

Na dřevěné
naučné stezce kolem Kladského rybníka
naleznete také interaktivní tabuli – po stisknutí
tlačítka zazní nahrané
volání některého
z místních zvířecích
obyvatel

Oblast je osobitým krajinným celkem
vystupujícím příkře nad Tachovskou brázdu, Chebskou a Sokolovskou pánev, na
východě přechází pozvolna do Tepelské
plošiny. Nejvyšší vrcholy Slavkovského
lesa Lesný a Lysina leží ve zdvižené západní části. Významnou součástí lesů jihozápadní části

minerálních
pramenů se
chráněná krajinná oblast Slavkovský les výrazně odlišuje
od ostatních chráněných krajinných oblastí v republice.
Ze vzácné a chráněné květeny zde roste například rožec kuřičkolistý, vrba borůvkovitá, dále pak arnika horská, vzácné
hadcové sleziníky, chrastavec rolní hadcový, vřesovec čtyřřadý, řada druhů
orchidejí a celá plejáda vzácných
rostlin. Mokřady s výskytem
četrkusu lučního jsou rovněž biotopem jednoho
z nejvzácnějších denních motýlů Evropy
– hnědáska chrastavcového, který už se
dnes v rámci ČR
vyskytuje
pouze
v Karlovarském kraji.
Pravidelně
zde
hnízdí čáp černý,
datlík tříprstý nebo
vzácný orel křiklavý. V posledních deseti letech se ve
Slavkovském lese můžeme opět vzácně setkat
také s bobrem evropským.
Zajímavostí je nejzápadnější
výskyt sysla obecného. Oblast je
protkána sítí dobře značených turistických cest.
Kladská
Obec Kladská leží v centru nejcennějšího území chráněné krajinné oblasti
Slavkovský les.

Romantická
zákoutí na
blatech

Slavkovského lesa jsou rozlehlá rašeliniště s porosty borovice blatky a břízy
pýřité s charakteristickými rašelinnými
druhy.
Rozsáhlé lesní komplexy spolu s rašeliništi vytváří ohromný přírodní vodní
rezervoár, příznivě ovlivňující vodní režim
širokého okolí, především západočeských lázní. Ochranou těchto míst tvorby

Dominantou obce a také jedním z nejkrásnějších míst na Chebsku je rybník
a lovecký zámeček.
Okolí Kladského rybníka nebylo dlouho obydleno. Až v roce 1875 začal kníže Schönburg-Waldenburg s výstavbou
Kladské. Na Kladské louce byl postaven
lovecký zámeček, pila, rentovní úřad,
vedle něho fořtovna, dva sruby pro
úřednictvo, hostinec U tokajícího tetřeva, stavení pro kočího a za zámečkem
hospodářská stavení. Vlastní zámeček
je jednoduchá přízemní budova s dřevěným patrem ve stylu švýcarských
loveckých chat a dnes slouží jako hotel. Okolí je parkově upraveno a stalo se
výletním místem. Zároveň je v Kladské
otevřen Dům přírody – moderní návštěvnické středisko.

Dřevěná
stezka kolem
Kladského
rybníka

Tajga
Od bývalého zámečku v Kladské vede
kolem romantické vodní plochy po dřevěných chodníčcích nově opravená naučná
stezka „Kladská – rašeliniště Tajga“. Lze
si zde prohlédnout i sousední Kyselé jezero s jedním z nejkyselejších povodí
v Evropě a park s hrobkou zakladatele zdejšího loveckého zámečku, se stylovými stavbami
a arboretem. Naučná stezka je součástí státní přírodní rezervace Kladské
rašeliny, kam patří ještě
vrchovištní
rašeliniště
Paterák, Lysina a Malé
rašeliniště.
Nedávno
byla otevřena naučná
stezka Smraďoch, obě
jsou přístupné i vozíčkářům s doprovodem.
(Text + foto SŠ)
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Zajímá vás:
Existují motivační
poukázky, které
slouží k relaxaci
a načerpání sil?
Volnočasové poukázky Unišek+ jako
ideální zaměstnanecký bonus ke konci roku
Vánoční nákupy patří k milým tradicím, které se vážou
k období blížícího se konce roku. Jsou ale také spojeny
s vyššími ﬁnančními výdaji. Nepsaným zvykem se proto staly
nejrůznější formy vánočních prémií a odměn. Chytrou alternativou k ﬁnančním prémiím jsou poukázky Unišek+. Jedná
se o ekonomicky výhodný nástroj, který v sobě spojuje
motivační prvek pro zaměstnance s daňovou úsporou pro
zaměstnavatele. Na výhody a možnosti využití Unišeku+
jako vánočního bonusu pro zaměstnance či obchodní
partnery jsme se zeptali Jiřího Kráčmara, generálního
ředitele společnosti Chèque Déjeuner.
Jak je to s možnostmi využití beneﬁtních poukázek Unišek+
v období Vánoc?
Unišek+ je mezi našimi poukázkami nejuniverzálnějším
motivačním produktem. Jeho využití zahrnuje široké spektrum
uplatnění v oblasti volnočasových aktivit. To v sobě zahrnuje
sportovní, relaxační či kulturní aktivity, lázeňské nebo wellness
pobyty, péči o zdraví, ale také vzdělávání. Lze s nimi tedy
například uhradit vstupenky na koncerty a divadla, permanentky
do ﬁtness center a bazénů, masáže, lázeňskou péči včetně
pobytu, nákup doplňků stravy a kosmetiky v lékárnách, úhradu
zboží v oční optice nebo nejrůznější vzdělávací kurzy včetně
autoškoly. Šeky lze libovolně uplatňovat v rozsáhlé síti smluvních
provozoven po celé republice. Určitě jsou tedy inspirací
k vánočnímu ocenění zaměstnanců a kolegů.

Jakou konkrétní ﬁnanční výhodu přináší poukázka Unišek+ pro
zaměstnavatele?
Na Unišek+, stejně jako další dárkové poukázky se nevztahují
odvody na sociální a zdravotní pojištění. Tuto výhodu lze čerpat
a to až do výše 20 000 Kč na jednoho zaměstnance a rok.

Vzniká tak až 36% úspora mzdových nákladů zaměstnavatele.
Pokud se na Unišek+ podíváme pohledem modelového případu, tak například při odměně ve formě poukázek Unišek+
v hodnotě 10 000 Kč činí vypočítaná měsíční úspora povinných
odvodů 1500 Kč, oproti odměně ve stejné výši ve formě ﬁnančních prémií ve mzdě. Tedy 1500 Kč, které by zaměstnavatel
zaplatil ve formě pojistného. Za zmínku stojí i skutečnost, že
zaměstnanci se v tomto případě zvedne čistý příjem o 3110 Kč,
jelikož odměna ve formě Unišeku+ není zdaněna a nevztahují se
na ni odvody na sociální a zdravotní pojištění.

Co dělat v případě, že zaměstnavatel chce zaměstnanci touto
formou přispět právě na Vánoce?
V Chèque Déjeuner dokážeme sestavit zajímavý a ekonomicky
efektivní mix beneﬁtů ve vazbě na požadavky a interní nastavení
našich klientů. Na základě vstupních informací od zástupců
ﬁrem dokážeme vytvořit atraktivní motivační program jako nadstavbu k vyplácené mzdě. To se týká i univerzální poukázky
Unišek+. Kromě seznamu smluvních partnerů a nejmodernějšího vyhledávače jejich polohy, je na našich stránkách
www.seky.cz i možnost pomocí on-line kalkulátoru vypočítat
daňovou úsporu při využití našich beneﬁtních poukázek. Věřím,
že každý personalista ocení tyto originální šeky z nabídky
Chèque Déjeuner a jejich uživatelé je zase přemění na příjemná
překvapení pro své nejbližší.
>> Úspora na odvodech a pojistném až 36 % nákladů
>> Příspěvek až 20 000 Kč na zaměstnance a rok
>> Navyšuje zaměstnanci reálný příjem
>> Libovolná nominální hodnota poukázek
>> Možnost individuálního potisku šekových knížek i jednotlivých

poukázek
>> Široká síť smluvních partnerů po celé ČR

Chèque Déjeuner, s. r. o., Zelený pruh 1560/99, 140 00 Praha 4, tel.: 241 043 111, www.seky.cz
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Kladská blata
Blata a naučná stezka v okolí Kladského rybníka
nedaleko Mariánských Lázní mají nezapomenutelné, i když trochu ponuré kouzlo.

Správné znění tajenky z čísla 15: OS KOVO je největším svazem v rámci ČMKOS. Správně luštila a štěstí při losování měla
Jitka Zářecká z Hradce Králové. Blahopřejeme! Dostane výhru od vydavatelství Enigma, které připravuje naši křížovku. Je také vydavatelem časopisu Křížovky pro každého (další číslo vychází 14. a 29. října). Na tajenku z tohoto čísla čekáme do 22. října na doručovací adrese redakce nebo na e-mailu: novakova.miloslava@cmkos.cz.

