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Pùlroèní zkušenost Libora Dvoøáka 
ve funkci místopøedsedy OS KOVO
Hlavní je hledat nové cesty

V roce 2012 jsme zaèali mìnit 
obsah i tváø Kováka, abychom 

ho více pøiblížili k jeho ètenáøùm. 
Tak, aby se stal èasopisem, 
který jde s dobou a pøináší 

informace, které ètenáøe osloví 
a pomohou jim v jejich práci.

V „základce“ jsem pracoval devìt let. Bìhem této doby jsem 
však byl mimo jiné i zástupcem volebního obvodu, pøedsedou 
regionální rady ÈMKOS, pracoval v tripartitì. Takže když vše 
srovnám z hlediska èasové nároènosti, je to podobné. 

 Jaký vidíte rozdíl mezi tím, 
co dìláte nyní v centru pro 
OS KOVO, a když jste pùsobil 
v ZO, jak se zmìnil váš život?

POMOZTE NÁM 
DÁLE ZLEPŠOVAT
KOVÁKA

Do dialogu se zamìstna-
vatelem o øešení napjaté 
situace kolem nové 
kolektivní smlouvy se nyní 
zapojí i vedení OS KOVO. 
Podrobnosti na str. 2   

IG Watteeuw ÈR

7 Práva spotøebitele
Rozdíl mezi reklamací 
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Jak je to s podnájmem 
družstevního bytu 
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Do øešení napjaté situace v IG Watteeuw 
ÈR, která vznikla po ukonèení devítidenní 
stávky, se zapojí i vedení svazu. Ústní do-
hoda, na jejímž základì stávka skonèila, 
nevedla k podpisu nové kolektivní smlou-
vy a v podniku trvá stávková pohotovost. 
Pøedseda OS KOVO Jaroslav Souèek k za-
pojení vedení svazu øekl: „Stalo se tak po 
dohodì s výborem ZO. Ze strany vedení 
fi rmy nebyla dodržena ústní dohoda 
zástupce fi rmy s pøedsedou ZO OS KOVO 
bìhem videokonference 7. øíjna. K pod-
pisu kolektivní smlouvy nedošlo, protože 
vedení fi rmy obsah této dohody zpochyb-
nilo. Vedení OS KOVO považuje za velmi 
vhodné a potøebné, aby kolektivní smlouva 
byla uzavøena v intencích dohody vyjed-
nané na videokonferenci 7. øíjna. Chceme 
podtrhnout dùležitost uzavøení této KS, 
proto se do jednání zapojí i èlen výkonné-
ho vedení svazu.“

 Vím, že se na jednání 
pøipravujete a že jste kvùli tomu 
jednal i belgickými odboráøi.

„Získali jsme od kolegù z Belgie ori-
ginál kolektivní smlouvy, kde se mj. øeší 
pracovní doba. Podle prvního pohledu se 
jedná o klasickou nerovnomìrnì rozlože-
nou pracovní dobu. Støídá se tam nìkolik 
smìn a zamìstnanci sice pracují nìkterý 
den o víkendu, nicménì mají to kompen-
zováno volnem uprostøed týdne. Není to 
tedy jako v IG Watteeuw Brno, kde se 
pracovalo od pondìlí do pátku plus v so-
botu o víkendu.“ 

 Èili doma belgický zamìstnavatel 
hraje asi podle jiných not než 
u nás. Podobnì i jako jiní zahranièní 
majitelé. Existuje už nìjaká konkrétní 
èasová pøedstava jednání s vedením 
IGW? 

„Po komunikaci s personálním oddìle-
ním IG Watteeuw v Brnì bylo dohodnuto, 
že k jednání o kolektivní smlouvì dojde 
3. listopadu. S tím, že se tohoto jednání 
osobnì zúèastní pan Thierry De Griese, 
který do Brna pøiletí z Belgie.“

K informaci dodáváme, že paralel-
nì se v Brnì zamìstnanci seznamují 
s posledním návrhem KS, který pøedložil 
zamìstnavatel. Jak nás informoval pøed-
seda ZO Zlatomír Vyhòák, považují ho 
jako celek za nepøijatelný.     (fav)

Ve Frankfurtu nad Mohanem se za 
úèasti 485 delegátù od 18. do 24. øíjna 
konal 23. øádný sjezd odborového svazu 
nìmeckých kovákù IG Metall. Na progra-
mu mìl nejenom vytýèení úkolù na další 
ètyøi roky, ale také volby nového vedení 
svazu.  Novým pøedsedou IG Metall byl 
zvolen Jörg Hofmann (59), první místo-
pøedsedkyní Christiane Benner (47).

Omlazené vedení bude v pøíštích 
ètyøech letech øešit nároèné úkoly. 
Patøí k nim prosazení vìtší spoluúèas-
ti zamìstnancù pøi utváøení pracovní 
doby, která musí podle sjezdu být více 
pøizpùsobena lidem. Vykonaná práce 
musí být øádnì odmìnìna, být v souladu 
se zdravotními požadavky a k její fl exibi-
litì nesmí docházet na úkor zamìstnan-

cù. Pùjde také o reformy v dùchodovém 
systému, tak aby se dále nerozevíraly 
nùžky mezi mzdami a dùchody. IG Metall 
chce i lepší podmínky pro ty, kdo pracují 
na základì smluv o dílo.

Jedním z klíèových úkolù je zvládnu-
tí nastupující digitalizace, která už dnes 
mìní svìt práce.  Tyto zmìny IG Metall 
hodlá aktivnì spoluutváøet. Na sjezdu 
zmìnila své stanovy a novì je otevøena 
i pro samostatnì výdìleèné osoby a tzv. 
crowdworkery. Tedy pro lidi, kteøí napø. 
opravují stroje nebo programují software, 
nemají žádné zamìstnance a jejich po-
èet právì vzhledem k digitalizaci razant-
nì roste. Èasto pøecházejí od jednoho 
projektu k druhému, aniž by mìli jas-
nì stanovená práva. Dùsledkem jsou 

bezbøehé pracovní doby, fi nanèní ne-
jistota, chybìjící sociální zabezpeèení 
i chybìjící možnost spolurozhodování. 
Aby mohla lépe oslovit odborníky zítøka 
a hájit jejich zájmy, umožní IG Metall 
novì èlenství i studentùm škol, které 
vychovávají specialisty v oborech jejího 
pùsobení.

Pokud jde o mezinárodní úkoly, hodlá 
IG Metall zesílenì pùsobit na EU, která 
podle jejího názoru nesleduje zájmy za-
mìstnancù, jak by bylo potøeba.

IG Metall je se svými 2,27 milionu èle-
nù nejvìtším odborovým svazem v SRN. 
Posílila i v roce 2014 a úmìrnì s tím roste 
její prestiž. Je dnes nejvìtší dílèí národní 
organizací zamìstnancù ve svìtì.   

(fav)

Nìmeètí kováci rokovali o nových výzvách

IGW ÈR: do jednání pøímo vstupuje vedení svazu

Jak vyjde Kovák 
do konce roku 2016

Vážení ètenáøi, do konce roku 2016 vydáme ještì 
dvì èísla èasopisu Kovák. Èíslo 19 vyjde v pondìlí,
23. listopadu 2015 a èíslo 20 vydáme v pondìlí,
14. prosince 2015. Protože konec roku je èasto po-
znamenán spíše pøedvánoèním shonem, než aby 
se jednalo o svátky klidu a míru, pokusíme se vám 
zprostøedkovat alespoò trochu uvolnìní tím, že  do 
obou zbývajících èísel vložíme pøílohy s porcí zábavy 
a zajímavostí. 

Vaše redakce

Poslední dvì akce v tom-
to roce, které se konaly 
v rámci kampanì „Odbory 
na vaší stranì – ÈMKOS 
v regionech“, probìhly 
21. a 22. øíjna 2015 v Par-
dubicích a v Hradci Králové. 
V èervených stanech Èes-
komoravské konfederace 
odborových svazù byly ko-
lemjdoucím nabízeny práv-
ní porady zdarma, dozvì-
dìli se o výhodách èlenství 
v odborech. Nejmladší ná-
vštìvníci si mohli ve výtvar-
ném koutku zasoutìžit o ceny, zájemci zhlédli výstavku fotografi í, která jim ukázala, 
že odbory nejsou jenom o práci. Akcí se zúèastnili i zástupci a pracovníci nìkterých 
odborových svazù, vèetnì OS KOVO. Snímek zachycuje akci v Pardubicích na námìstí 
Republiky.  (text ev, foto VP)

Pøedseda OS KOVO 
bìhem schùzky
z belgickými odboráøi

Odbory na vaší stranì – Pardubice



Samozøejmì rozdíl mezi prací v centrále
a v regionu je z hlediska osobního živo-
ta zejména v tom, že pøedtím jsem se 
pohyboval poblíž rodiny. Nyní jsem pøes 
týden v Praze nebo jezdím po regionech, 
protože jde o mùj úkol. Pouze víkendy 
trávím doma. Když jsem kandidoval na 
pozici místopøedsedy, diskutovali jsme vše 
s rodinou, poèítali jsme, že to bude 
nároèné. Bez její podpory by se mi takto 
žilo tìžko. 

Z hlediska náplnì práce vidím hlav-
ní rozdíl zejména ve vìtší obsáhlosti 
a rozsahu témat, která nyní zpracovávám 
a øeším. 

 Dostal jste do vínku jednu 
z nejsložitìjších oblastí – práci 
s regiony, které jsou velmi rùznorodé.
Jak se na nì díváte z hlediska své již 
pùlroèní zkušenosti?

Když se na regiony díváte z centra, jsou 
vidìt obrovské rozdíly v jejich fungování. 
Nìkde naši pracovníci fungují úžasnì ve 
vztahu k voleným zástupcùm jednotlivých 
obvodù, nìkde naopak vztahy zdaleka 
nejsou ideální. Upøímnì øeèeno jsem tak 
velké rozdíly ani neèekal. Což vidím jako 
klíèovou vìc – snažit se pozvednout úro-
veò, narovnat vztahy a zlepšit služby pro 
základní organizace tak, aby všude do-
sáhly výborného standardu.

 Co však mají regiony spoleèného, 
co je spojuje?

Prvním jednoznaèným úkolem je posi-
lovat vìdomí jednotlivých funkcionáøù, 
zamìstnancù i èlenù svazu o tom, jak 
svaz doopravdy funguje, co budeme øešit 
v budoucnu. Posílit chuť všech, abychom 
dokázali spoleènì jít za cílem, který je 
stejný: všichni zastupujeme zamìstnance, 
tedy urèitou skupinu spoleènosti. Musí-
me však být plnì funkèní. Jak svaz, tak 
základní organizace, i další organizace 
v rámci struktury OS KOVO. Další oblastí 
pro výrazné zlepšení je spolupráce a ko-
munikace. Mám dojem, že nám obèas 
chybí umìní naslouchat, každý øíká své 
argumenty, neposlouchá druhé. 

 Obecným problémem odborù 
i OS KOVO je úbytek èlenské základny.
Jaké poznatky máte v této oblasti za 
dobu pùsobení ve vedoucí funkci?

Jde samozøejmì o prioritu – abychom 
vùbec mohli dìlat svou práci, musíme nì-
koho zastupovat. Ale i tato vìc má dvì 
stránky. Je nutno se nauèit lépe a více 
prodávat svou práci i to, co dìláme pro 
naše èleny a zamìstnance v této zemi. Sa-
mozøejmì je také potøeba, aby i zamìst-
nanci mìli o takové vìci zájem a urèitým 
zpùsobem se na nich podíleli. Urèitý nezá-
jem o dìní ve spoleènosti je v souèasnosti 
problémem všech.

 Jak pøekonávat strach lidí ze 
vstupu do odborù? 

Strach je jednoznaèný, jde o atmosféru 
ve spoleènosti. Zamìstnanec je vždycky 
ve slabší pozici, závisí na pøíjmech, které 
vìtšinou nejsou horentní. Takže si napøí-
klad musí na bydlení brát hypotéky. A èlo-
vìk, který je takovým zpùsobem svázán, 
se bojí ztráty práce, má obavy, že nezajistí 
rodinu, což je tìžké bøemeno. A to, dá se 
øíci, jsou jedny z hlavních dùvodù, proè 
lidé žijí ve strachu. 

 Jednou z možností usnadòování 
vstupu do odborù jsou tzv. seskupení 
èlenù, která lidem pomáhají 
pøekonat obavy z potíží ze strany 
zamìstnavatelù. Jaké mají seskupení 
dle vašeho názoru možnosti, pozitiva 
i negativa?

Myslím, že seskupení èlenù jsou vel-
kou výhodou svazu KOVO, možná i vù-
èi ostatním odborovým svazùm. Nyní 
máme možnost zastupovat lidi tak, že 
nemusí hned zveøejòovat svou totožnost 
u zamìstnavatele. A již s tím máme i po-
mìrnì rozsáhlé zkušenosti.

V souèasnosti zajišťují èinnost již 
existujících seskupení zamìstnanci svazu 
– pracovníci regionálních pracovišť. Samo-
zøejmì s nárùstem poètu seskupení bude 
pro nì pøibývat práce. Podstatné tedy je 
zabývat se jejich funkèností a fi nancová-
ním, abychom vùbec mìli s pokraèujícím 
nárùstem poètu seskupení dostatek lidí, 
kteøí se jim budou moci vìnovat.

 Není také problémem, že narùstá 
poèet menších organizací a ubývá 
vìtších?

Pravda, z 629 základních organiza-
cí, které jsme mìli na konci roku 2014, 
bylo 315 velikostí do 50 èlenù. Na druhou 
stranu, když to vezmu z pohledu krajù, 
kde seskupení fungují, je práce se sesku-
pením podobná jako s malou základní 
organizací, požadují vìtšinou podobné 
služby. 

Setkal jsem se však i s jevem, který po-
važuji za velmi špatný, jsem pøesvìdèen, 
že existují základní organizace, které by 
mohly mít mnohem více èlenù, avšak ni-
jak se o rùst základny nesnaží. Dùvody 
mohou být rùzné, napøíklad prosté „vyho-
øení“ funkcionáøù. V nìkterých pøípadech 
mám i podezøení, že již ani není vùle po-
kraèovat v odborové èinnosti, postupuje 
se s fi lozofi í „co bude, až odejdeme, se 
nás už netýká“. 

 OS KOVO pracuje na strategii 
rozvoje, posílení marketingu. 
Jaké jsou vaše názory na cesty, 
kterými by se svaz mìl ubírat?

Hlavní je hledat vzájemné pochopení 
pøi spolupráci mezi volenými funkcionáøi 
a zamìstnanci OS KOVO, což vidím jako 
klíèové pro budoucnost. Bude-li komuni-
kace probíhat na bázi spolupráce, mùže-
me dosáhnout spousty vìcí. Dále je tøeba 
nauèit se prodávat výsledky práce a úspì-
chy veøejnosti. A komunikovat dobøe do-
vnitø, protože mnohdy ani èlenové základ-
ních organizací nemají pøesnou pøedstavu, 
co vše se v rámci odborového svazu dìje. 

Nyní se nacházíme zhruba v polovi-
nì období mezi dvìma sjezdy. Teï je 
pravý èas k diskusi, abychom na sjezdu 
v roce 2017 již neøešili, co budeme dìlat, 
ale mìli pøipraveny pro delegáty návrhy 
konkrétních krokù.

 Zatím se nedaøí do øad odborù 
získávat mladé lidi. V èem to podle 
vás je, nemìly by se napøíklad zmìnit 
metody práce? 

Hlavní je hledat nové cesty. Hledat dobré 
pøíklady a na základì toho pøipravovat pro 
mladé nìco nového. Dát jim volnost v tvo-
øivosti. Aby svoje nápady a tvorbu mohli 
více prezentovat v rámci svazu a možná 
i navenek. V mnoha základních organi-
zacích máme bezpochyby dobré pøíklady, 
jen je najít a použít v celém svazu. 

(text ev + foto fav)

dokonèení ze str. 1
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Místopøedseda OS KOVO Libor Dvoøák (vpravo) pøi 
rozhovoru s šéfredaktorem Kováka Evženem Staòkem 
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bìhem integrace nových znaèek – MAN 
a SCANIA – do koncernu. 

Je tøeba také zlepšit zapojení vedoucích 
pracovníkù a zamìstnancù do rozhodova-
cích procesù. V prohlášení se poukazuje 
na to, že jedním z nejdùležitìjších infor-
maèních zdrojù jsou podniková shromáž-
dìní a dialogy podnikové rady. Doslova 
se v nìm uvádí: „I jako pouèení z nasta-
lé krize požadujeme transparentnost na 
všech úrovních. Jako èlenové podnikové 
rady a èlenové IG Metall musíme každé 
pøijaté rozhodnutí, a to ať už podniko-
vé nebo dozorèí rady, zprostøedkovat 
a vysvìtlit svým kolegyním a kolegùm. 
Konktrétnì to znamená: chyby nelze 
zametat pod koberec, musí být pojme-
novány, analyzovány a odstranìny.“ 
Odboráøi proto pøipravují koncept, který 
by mìl osazenstvu podniku umožnit 
aktivní zapojení do nyní zahájené diskuse. 

V prohlášení konstatují: „Dùraznì se 
budeme zasazovat o to, aby vedoucími 
manažery zpùsobená krize nebyla øe-
šena na úkor zamìstnancù. Už nyní se 
šíøí nejistota a pøedstavenstva diskutují 
o scénáøích, v nichž by krize mìla být 
využita k urychlení dlouho vysnìného sni-
žování poètu agenturních pracovníkù.“
V prohlášení se uvádí, že kdyby manage-
ment pod pláštíkem krize chtìl provádìt 
politiku proti zamìstnancùm, musí proto 
poèítat s odporem IG Metall i podniko-
vé rady.

Prohlášení zdùrazòuje: „Dále chceme 
jít cestou, kdy stejnì dùležitými hlav-
ními cíli podniku budou zamìstnanost 
a udržení konkurenceschopnosti. Nejsme 
žádnými spolumanažery, ale staráme se 
o zájmy našich kolegyò a kolegù. Od této 
formy kvalifi kovaného spolurozhodová-
ní neustoupíme, protože je pøínosem jak 
pro zamìstnance, tak také pro podnik. 
Volkswagen je majákem spolurozhodová-
ní, který nìmecký model pøenáší na místa 
svého mezinárodního pùsobení a tím reali-
zuje demokracii ve svìtì hospodáøství. 
Proto budeme tento model spolurozho-
dování nejenom bránit, ale dále ho dù-
slednì rozvíjet. I proti nekvalifi kovaným 
útokùm, které pøicházejí zvenèí. Je zjevné 
a prùhledné, že nepøátelé spolurozhodo-
vání události ve Volkswagenu chtìjí vy-
užít k pomluvám. Jednoduše podle hesla:
Pokud se podniku vede dobøe, je to zá-
sluha vedení a vlastníkù kapitálu, pokud 
jsme v krizi, pak za to mùže spoluroz-
hodování. K tomu mùžeme jen uvést: 
èlenové podnikové rady a IG Metall pøi-
jímají odpovìdnost za své jednání, nikoli 
však za selhání jiných.“  

(fav)

Nìmeètí kolegové k dieselgate ve VW

Emisní skandál automobilky Volks-
wagen, nazývaný také dieselgate, vypu-
kl v záøí 2015 poté, co americká Agen-
tura pro životní prostøe-
dí (US EPA) zveøejnila 
informaci o tom, že 
nìmecká automobilka 
Volkswagen vybavila své
automobily s dieselovými 
motory TDI softwarem, 
který snižoval množství 
vznikajících oxidù dusí-
ku bìhem laboratorních 
testù výfukových plynù, 
aby její vozy splnily zá-
konný limit.

Podle sdìlení Volkswagen AG byl 
tento software použit celosvìtovì 
u zhruba 11 milionù vozidel motorové 
øady VW EA189 a v USA i následující 
øadì VW EA288.

Motory nepoužívala jen mateøská fi r-
ma, ale i její dceøiné spoleènosti. V EU byl 
motor EA189 s obsahem 1,2, 1,6 a 2,0 l

v letech 2008 až 2015 po-
užit u tìchto vozidel: 

Audi: A1, A3 8P, A4 B8, 
A5, A6 C6 „Facelift“, 
A6 C7, Q3, Q5, TT 8J;
 

Škoda: Fabia II, Rapid, Ro-
omster, Octavia II, Superb II, 
Yeti; Seat: Ibiza IV, Leon II, 

Toledo III, Toledo IV, Exeo, Altea/Altea XL, 
Alhambra II; Volkswagen: Polo V, Golf VI,
Golf Plus, Jetta VI, Beetle, Passat B7, CC,
Touran I, Sharan II, Tiguan, Scirocco, 
Amarok, Caddy, T5, Eos.

Podle ekonoma Miroslava Zámeèní-
ka má skandál pro èeskou ekonomiku 
obzvláštní relevanci vzhledem k tomu, 
že nejvìtší exportér v zemi (Škoda 
Auto) patøí ke skupinì VW a že èes-
ká ekonomika je podobnì závislá na
automobilovém prùmyslu jako nìmec-
ká. Proto mùže skandál èeské hospo-
dáøství potenciálnì významnì poškodit. 
Podle analytikù Bank of America se 
skandál dotkne ve støední a východní 
Evropì nejvíce èeské a maïarské eko-
nomiky.

 V dùsledku dieselgate odstoupil šéf 
koncernu Martin Winterkorn 23. 9. ze 
své funkce. Následují i další personál-
ní zmìny a v šéfovských poschodích 
podniku se diskutují rùzné scénáøe, 
jak omezit hrozící mnohamiliardové 
škody. 

struktury týkající se jeho vedení a rozho-
dování. Odpovìdnost musí být lépe roz-
dìlena a rozhodování decentralizováno, 
posíleny mají být zejména samostatnost 
jednotlivých znaèek v rámci koncernu 
a také jednotlivých obchodních svìto-
vých regionù. Zvýší se tím rychlost rozho-
dování a vedení koncernu se bude moci 
více soustøedit na strategické otázky.

V prohlášení se konstatuje, že spo-
lurozhodování zamìstnancù je jedním 
z klíèových faktorù úspìšnosti koncernu. 
Znaènì pøispìlo k tomu, že se stal 
úspìšným hráèem v globálním mìøítku. 
Podnikové rady zamìstnancù a odbory 
sehrály napø. mimoøádnì dùležitou roli 

Situací, která nastala v nìmeckém kon-
cernu Volkswagen po odhalení skandál-
ních praktik s mìøením emisí dieselových 
motorù, se zabývají samozøejmì i zástupci 
zamìstnancù. Odborový svaz IG Metall 
a koncernová rada zamìstnancù ve Volks-
wagenu vydaly 20. 10. spoleèné prohlášení. 

Konstatují v nìm, že manipulace se 
zplodinami zpùsobily stejné škody jak zá-
kazníkùm, tak zamìstnancùm Volkswa-
genu. Zástupci IG Metall v dozorèí radì 
se proto bez ohledu na osoby zasadí o to, 
aby byly vyvozeny dùsledky z úmyslného 
porušování zákonù a naøízení.

A nejde jen o to. V prohlášení se uvádí, 
že v koncernu Volkswagen je tøeba zmìnit 

Skandál ve zkratce

Po internetu se na téma krize ve VW šíøí i vtipy. 
Tento napø. øíká: Jak se dnes ráno šéf VW dostal 
do práce…

Tento vtípek poupravil reklamu, 
ve které se øíká: VW, to je auto. 
(VW – das Auto ). V pozmìnìné 
podobì zní: VW zplodinové auto).
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Ve Zlínském kraji 
pùsobí Odborový svaz 
KOVO prostøednictvím 
svých organizaèních jed-
notek u celkem 75 za-
mìstnavatelù. Pro úèely
koordinace odborové 
èinnosti jsou organi-
zaèní jednotky cen-

trovány do jednoho volebního obvodu 
v rámci Krajského sdružení OS KOVO 
Zlínského kraje. Èinnost krajského sdru-
žení zabezpeèuje Regionální pracovištì ve 
Zlínì (RP Zlín) ve spolupráci se specialisty 
z Regionálního pracovištì v Brnì. 

Nová zmocnìnkynì
V krajském sdružení došlo v po-

sledních mìsících k øadì zmìn. 
Z funkce zmocnìnce ze zdra-
votních dùvodù odstoupil dlou-
holetý funkcionáø Petr Køižánek 
a poslední konference zvolila 
novou zmocnìnkyní paní Marii 
Danèákovou, pøedsedkyni základ-
ní organizace Zbrojovka Vsetín. 
Se svými bohatými zkušenostmi 
se zastupováním zamìstnancù 
v celkem 6 podnicích a aktivním 
èlenstvím v Radì OS KOVO bude 
pro odborovou práci v našem kraji
významnou posilou. Konference také 
zvolila nového èlena Rady OS KOVO, 
aktivního pøedsedu ZO LET Kunovice,
pana Josefa Mikulu. Vìøíme, že v no-
vém složení zástupcù krajského sdružení 
bude odborová èinnost v našem regionu 
prosperovat a pøispìje k další profe-
sionalizaci úspìšného zastupování za-
mìstnancù.

Pøípravy KV
Podzim je tradiènì obdobím pøíprav na 

kolektivní vyjednávání, což zahrnuje ne-
jen školení a editaci návrhù podnikových 
kolektivních smluv, ale také setkávání 
zástupcù zamìstnancù se èleny odboro-
vých organizací. Jedním takovým setká-

ním bylo napøíklad shromáždìní odboro-
vì organizovaných zamìstnancù Èeské 
zbrojovky, a. s., dne 7. øíjna, který je vy-
hlášeným celosvìtovým dnem boje za dù-
stojnou práci. Návrhy kolektivních smluv 
jsou již v øadì podnikù pøedkládány 
zamìstnavatelùm a v nìkterých 
subjektech jsou již preventivnì mo-
bilizováni zamìstnanci k podpoøe 
vyjednávacích skupin odborových zá-
stupcù. V záøí se také uskuteènil vzdì-
lávací semináø pro zástupce zamìstnancù 
z oblasti kolektivního vyjednávání a pra-
covnìprávní problematiky. Nyní probíhají 
bouølivé diskuse o konceptech vyjedná-

vání kolektivních smluv a v souvislosti 
s úspìšnou stávkou v IGW se více hovoøí 
také o možnostech a pøedpokladech uži-
tí tohoto krajního prostøedku v procesu 
kolektivního vyjednávání.

Podpora Seskupením èlenù
Regionální pracovištì se v souèasné

dobì zamìøuje také na zastupování 
zamìstnancù v podnicích, ve kterých
Odborový svaz KOVO pùsobí prostøed-

nictvím Seskupení èle-
nù. Novì se OS KOVO 
etabloval v nìkolika
 

nových subjektech, pøevážnì se zahra-
nièním vlastníkem (napø. Nìmecko, Švý-

carsko, Lucembursko). Bohužel
sociální dialog zatím stále vázne 
ve spoleènosti se zahranièním 
vlastníkem Moravia Cans, a. s.,
kde Odborový svaz KOVO pù-
sobí již více než rok. Zamìst-
navatel stále blokuje souèin-
nost s odborovou organizací, 
a to i pøes výrok státního úøa-
du inspekce práce, který ukládá 
zamìstnavateli povinnost od-
stranìní nedostatkù a zajištìní 
jejich neopakovatelnosti. Z tohoto 
dùvodu jsme opìt nuceni obrátit 
se na oblastní inspektorát práce 
s novým podnìtem a pøistoupit 

k dalším krokùm, které povedou k lepší 
vymahatelnosti odborových práv v ÈR.

Využít zájem mladých
Velkým pøínosem pro odbory ve Zlín-

ském kraji je zájem o odborovou èinnost 
z øad mladých lidí. Stále èastìji se setká-
váme s pozitivními postoji zamìstnancù 
a zamìstnankyò k odborùm a ochotou 
podílet se na procesu zastupování za-
mìstnancù a podporovat sociální dia-
log se zamìstnavateli. Bude jen na nás, 
zdali a jak dokážeme využít potenciál 
dùvìry èlenù OS KOVO, který jako nej-
vìtší veøejnì prospìšná organizace v ÈR 
dostáváme od zamìstnancù a obèanù 
této zemì. 

Co se dìje u kovákù ve Zlínském kraji
Okénko do regionu | Milan Blažek, vedoucí RP OS KOVO ve Zlínì        

Regionální pracovištì Odborového 
svazu KOVO pro Zlínský kraj najdete 
na adrese Dùm kultury, Gahurova 5265,
760 01 Zlín. Telefony: 577 211 416, 
577 219 291, GSM 602 204 787,  
e-mail: oskovozl@cmkos.cz

e-
O 
a

Upøesnìní redakce
V Kováku è. 16 jsme zveøejnili informaci kolegynì Jindry 
Plesníkové, týkající se zmìn v jednoduchém úèetnictví od 
1. ledna 2016. Uvádìlo se v ní, že pøíslušný zákon již prošel 
legislativním procesem a podepsal ho již i prezident ÈR, 
ale ještì nevyšel ve Sbírce zákonù. V dobì, kdy kolegynì 

svoji odpovìï psala, tomu tak skuteènì bylo, ovšem v dobì, 
kdy její èlánek vyšel v Kováku, už byl zákon podepsán a vyšel 
ve Sbírce zákonù pod èíslem 221/2015 Sb. Bylo to však jediné, 
co se zmìnilo. Pokud jde o vìcný obsah, nezmìnilo se vùbec 
nic a vše, co bylo otištìno, bude platit. Provádìcí vyhláška 
byla v dobì uzávìrky tohoto èísla Kováka ale stále ještì 
v legislativním procesu. (red)
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V odpovìdi na váš dotaz je nutno urèit, 
zda vaše dcera v dálkovém studiu bude 
tzv. nezaopatøeným dítìtem podle záko-
na è. 117/1995 Sb., o státní sociální pod-
poøe. Podle této skuteènosti se bude od-
víjet nejen povinnost platit pojištìní, ale 
i nároky, které jí z doby studia pøípadnì 
poplynou.

Pøednì je tøeba uvést, že nezaopatøe-
nost dítìte vždy, i když toto ještì studu-
je, konèí dovršením jeho 26. roku. Dále 
odpovídáme pro pøípad, že vaše dcera 
bìhem studia ještì tuto vìkovou hranici 
nedovrší.

Nezaopatøenost dítìte studujícího 
dálkovì vysokou školu se odvíjí od sku-
teènosti, zda je toto dítì bìhem takového 
studia výdìleènì èinné zpùsobem, který 
zakládá úèast na nemocenském pojištìní, 
pøípadnì má-li v dobì takového studia

nárok na podporu v nezamìstnanosti. 
Je-li tomu tak, nepovažuje se za neza-
opatøené dítì.

Pokud dítì studující dálkovì vysokou 
školu není takto výdìleènì èinné a nepo-
bírá podporu v nezamìstnanosti, je dítì-
tem nezaopatøeným.

Povinnost hradit pojistné na veøejné 
zdravotní pojištìní za nezaopatøené dítì 
má stát (§ 7 zákona è. 48/1997 Sb., o ve-
øejném zdravotním pojištìní). 

Studující dítì, které buï z dùvodu vìku, 
èi výdìleèné èinnosti není nezaopatøe-
né, je z hlediska zdravotního pojištìní tzv. 
osobou bez zdanitelných pøíjmù a má po-
vinnost hradit mìsíènì v roce 2015 èást-
ku 1242 Kè, která je vypoètena sazbou 
13,5 % z aktuálnì platné minimální mzdy.

V sociálním pojištìní neexistují na rozdíl 
od zdravotního pojištìní tzv. samoplát-

ci. Dobrovolnì je možno uhradit pouze 
jednu èást tohoto pojistného, a to po-
jistné na dùchodové pojištìní v souladu 
s § 6 zákona è. 155/1995 Sb. 

Je-li v dobì dálkového studia odvá-
dìno pojistné z výdìleèné èinnosti, tato 
doba je podle nyní platného zákona
o dùchodovém pojištìní dobou pojištìní 
pro nárok na dùchod a výpoèet dùchodu. 
Pokud se – za nezaopatøené dìti – pojist-
né neodvádí (povinnost odvádìt sociální 
pojištìní z výdìleèné èinnosti nevznik-
ne), hodnotila se v minulosti doba studia 
na vysoké škole jako doba náhradní. 
Od 1. 1. 2010 však není tato doba do-
bou náhradní, ale pouze dobou vylouèe-
nou. Zde padá v úvahu dobrovolné 
dùchodové pojištìní, a to i pro nezaopat-
øené dìti.

Sníží se zamìstnankyni mateøská?

Dálkové studium a pojištìní
Dcera dokonèila studium bakaláøského programu na vysoké škole, nyní chce studovat v magisterském programu 
dálkovým studiem. Zatím neplatila ani sociální ani zdravotní pojištìní. Jak ovlivní její dálkové studium povinnost 
hradit tato pojištìní? Eva G., Chrudim

Ze systému nemo-
cenského pojištìní se 
poskytují 4 dávky, a to 
nemocenské, penìži-
tá pomoc v mateøství, 

ošetøovné a vyrovnávací pøíspìvek v tì-
hotenství a mateøství. Váš dotaz smìøuje 
k výši penìžité pomoci v mateøství, lidovì 
mateøské.

Základní podmínkou nároku na penìži-
tou pomoc v mateøství je úèast pojištìnce 
na pojištìní alespoò po dobu 270 kalen-
dáøních dní v posledních dvou letech pøe-
de dnem nástupu na penìžitou pomoc 
v mateøství. Tato doba byla odvozena od 
délky tìhotenství. Vaše zamìstnankynì 
tuto podmínku pravdìpodobnì splòuje, 
neboť jak z kontextu vyplývá, byla vaší 
zamìstnankyní již pøed narozením první-
ho dítìte.

V souladu se znìním zákona 
è. 187/2006 Sb., o nemocenském pojiš-
tìní, èiní délka podpùrèí doby u penìžité 

pomoci v mateøství u pojištìnky, která 
porodila jedno dítì, 28 týdnù. Podpùr-
èí doba u penìžité pomoci v mateøství 
zaèíná nástupem na penìžitou pomoc 
v mateøství. Ten nastává dnem, který po-
jištìnka urèí v období od poèátku osmé-
ho týdne do poèátku šestého týdne pøed
oèekávaným dnem porodu. Pokud pojiš-
tìnka tento den v tomto období neurèí,
nastává nástup na penìžitou pomoc 
v mateøství poèátkem šestého týdne pøed 
oèekávaným dnem porodu, nebo dnem 
porodu.

A nyní k vašemu dotazu. Výše penìži-
té pomoci v mateøství za kalendáøní den 
èiní 70 % denního vymìøovacího zákla-
du. Denní vymìøovací základ se stano-
ví tak, že se vymìøovací základ zjištìný 
z rozhodného období vydìlí poètem
kalendáøních dnù pøipadajících na roz-
hodné období. Jsou-li v rozhodném 
období tzv. vylouèené dny (napø. kalen-
dáøní dny doèasné pracovní neschopnos-

ti, v nichž náleží zamìstnanci náhrada 
mzdy v období prvních 14 kalendáøních 
dní doèasné pracovní neschopnosti,
a kalendáøní dny, za které bylo zamìst-
nanci vypláceno nemocenské, penìži-
tá pomoc v mateøství nebo ošetøovné), 
snižuje se o nì poèet kalendáøních dnù 
pøipadajících na rozhodné období. 

Zvláštní právní úprava denního vymìøo-
vacího základu a tím i výše penìžité po-
moci v mateøství se týká vámi uvádìného 
pøípadu, kdy u zamìstnankynì, které za 
trvání téhož zamìstnání vznikne nárok 
na další penìžitou pomoc v mateøství 
z tohoto zamìstnání v období do 4 let 
vìku pøedchozího dítìte, se za denní 
vymìøovací základ bude považovat denní 
vymìøovací základ zjištìný pro výpoèet 
pøedchozí penìžité pomoci v mateøství, 
pokud je vyšší než denní vymìøova-
cí základ zjištìný pro výpoèet další
penìžité pomoci v mateøství. 

Co potøebujete vìdìt o svém zabezpeèení
Sociální zabezpeèení | Ing. Marcela Høíbalová, specialistka úseku odborové práce OS KOVO

Naše zamìstnankynì èeká druhé dítì. Po narození prvního dítìte pracovala v naší fi rmì nadále, ale na 
èásteèný úvazek se sníženou mzdou. Jak to ovlivní dávky v mateøství, které jí budou náležet na druhé 
dítì? Sníží se jí proto mateøská na druhé dítì? Lubomír F., Polièka
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Chtìl jsem reklamovat zboží, které jsem koupil po internetu, ve lhùtì 14 dnù, kterou k tomu mohu 
využít. Koupil jsem si sluchátka. Líbila se mi na nich mimo jiné barva, která u nabízeného zboží 
byla kávovì hnìdá. Když jsem sluchátka rozbalil, nelíbila se mi právì ta barva, byla úplnì jiná než 
v nabídce. Místo pøíjemné hnìdé barvy byla na zaslaném zboží barva spíše oranžová. Když jsem volal 
do internetové prodejny, øekli mi, ať pošlu sluchátka a pùvodní obal a že mám napsat, že odstupuji od 
smlouvy. Myslím, že je to pro mì ménì výhodné. Tak proè je nemohu reklamovat? Navíc pùvodní obal 
již nemám, vyhodil jsem ho do popelnice. Obracím se tedy na vás, co mi radíte.    I. S., Karviná

Nejprve mi dovolte 
objasnit rozdíl mezi reklamací a odstou-
pením od smlouvy. Domnívám se, 
že je tøeba to uèinit, neboť rekla-
movat mùžeme ve lhùtì 24 mì-
sícù, jak to stanoví obèanský 
zákoník. Naproti tomu od-
stoupit od smlouvy mùžeme 
jen v nìkterých pøípadech 
nákupu – napø. pøi nákupu 
na dálku, což je právì váš 
pøípad, mimo prostory ob-
vyklé k podnikání – napø. 
pøedvádìcí akce mimo provo-
zovnu, nabídka na ulici èi po-
domní prodej (obojí je ve vìt-
šinì mìst zakázáno vyhláškou 
obce, která za porušení zákazu 
ukládá zároveò i citlivou sankci).

Reklamace zboží
Jde o urèité právní jednání, pøi nìmž jed-

na smluvní strana – kupující – uplatòuje 
vùèi druhé stranì – prodávajícímu – plnì-
ní z odpovìdnosti za vady plnìní. Postup 
prodejce pøi vyøizování reklamace je pak 
zakotven v pøíslušných právních pøedpi-
sech, pøedevším v obèanském zákoníku 
a zákonì na ochranu práv spotøebitelù. 
Zpùsob reklamace, její oprávnìnost a dal-
ší záležitosti jsou øešeny právními pøedpisy 
nebo smlouvou. Platí, že smlouva nesmí, 
pod sankcí nepøihlížení k takovým usta-
novením, obsahovat ujednání, která jsou 
v neprospìch spotøebitele. Mùžete tedy 
podat reklamaci vadného zboží zakou-
peného v obchodì nebo na internetu èi 
kvalitu služeb. Možnosti vyøízení reklama-
ce jsou: opravou zboží, výmìnou zboží 
za bezvadné (v tom pøípadì musí být vy-
mìnìno zboží za stejné – tj. stejná cena, 
i když se v mezidobí zvýšila nebo snížila, 
stejná barva, stejný vzor, stejný výrobce). 
Pokud takové zboží prodejce nemá, máte 
právo odstoupit od smlouvy, pøípadnì na 
poskytnutí slevy. 

V pøípadì, že nakupujete pøes internet, 
máte sice výhodu v tom, že nemusíte do 
obchodu a zboží si objednáte z domova, 
ale na druhou stranu nevýhodu, nemù-
žete si totiž „osahat“ kvalitu materiálu 

(nasvítit a nafotit lze leccos), nemùžete 
si odzkoušet, zda vám zboží „padne“, 

a jak víme, není L jako L 
a 42 jako 42. Proto zákon 

spotøebitele nakupující-
ho tzv. na dálku chrá-
ní oproti spotøebiteli, 
který nakupuje v kla-
sických kamenných 
obchodech, mož-
ností, kterou v ka-
menném obchodì 
nemáte. Je to: 

Odstoupení 
od smlouvy

Tuto možnost
máte právo vy-

užít vždy, pokud 
nejste se zbožím 

z internetového ob-
chodu spokojeni. To 

v praxi znamená, že zboží mùžete bez 
udání dùvodù do 14 dnù vrátit. Prodej-
ce proti vám nesmí použít žádnou sankci. 
Opakuji, v pøípadì nákupu v kamenném 
obchodì tuto možnost nemáte, a to ani 
tehdy, když zboží kupujete jako dárek 
a obdarovaný s vámi v obchodì není, 
„aby byl pøekvapený“. Nìkdy se ovšem 
stane, že pøekvapený je, to ano, ale 

nemile. Mùže se stát, že jídelní servis 
(který jste mu koupili) již má, nebo ho 
dostane k pøíležitosti narozenin dvakrát 
nebo se mu prostì nehodí k ostatnímu 
vybavení domácnosti èi se mu zcela 
obyèejnì nelíbí. V tom pøípadì neútoète 
na prodejce, aby vám servis vymìnil,
nemáte na to právo! Pokud bude pro-
dejce ohleduplný a nabídne vám výmìnu
za jiné zboží, podìkujte mu. Protože 
tak èiní nad svoje povinnosti.

Prodejce vám zcela správnì nabízel 
odstoupení od smlouvy právì proto, 
že je to jediná možnost, jak zboží vrátit 
bez problémù a bez uvedení dùvodu. Re-
klamovat byste ho mohl až tehdy, kdyby 
se na zboží – výrobku – objevila vada. 
Pokud jde jen o barvu, nejde o vadu – 
pokud napø. nepouští, neloupe se apod., 
vám se jen nelíbí a oèekával jste barvu 
jinou, a to tu, kterou zachytil katalog.

Je tedy tøeba výrobek vrátit a pøiložit 
dopis o odstoupení. 

Plnì dostaèuje, pokud v poslední den 
lhùty pøedáte balíèek k poštovní pøepravì 
nebo doruèíte pøímo na provozovnu pro-
dejce – je-li to možné.

Není tøeba pátrat po náležitostech 
takového podání, staèí, pokud 
uvedete:

Reklamovat, èi odstoupit od smlouvy?
Práva spotøebitele | JUDr. Zdeòka Vejvalková, specialistka na spotøebitelské právo, Brno

Adresu prodejce ......................................................... Datum podání .................................
Vážení, sdìluji Vám, že odstupuji od smlouvy, kterou jsem s Vámi uzavøel na
základnì objednávky è ....................... ze dne ............................. jsem objednal jeden 
kus sluchátek ............................. Objednávku jsem obdržel dne .............................
Dnešního dne ............................. v zákonné lhùtì od této smlouvy odstupuji 
a souèasnì vracím výše uvedené zboží. 

Cenu zboží vèetnì poštovného zašlete na mùj bankovní úèet èíslo ...............................

Váš podpis jméno, pøíjmení, adresa

Pokud budete odstoupení zasílat poštou, doporuèuji vám uèinit to tak, 
že zásilku zašlete na dodejku. Prodejce vám nemusí nic potvrzovat, nemá ani 
právo odstoupení zamítnout. Platnost odstoupení nastává ze zákona. 
Problém mùže nastat jen v tom, že nemáte pùvodní obal, pokud bude prodejce
namítat, že výrobek nemùže díky tomu prodat. Mùže vám naúètovat cenu 
nového obalu. To neplatí u reklamace.
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Soud tyto pøípady 
neøeší a nikdy neøe-

šil, není možné se obrátit na soud, aby 
nahradil nesouhlas vlastníka (družstva) 
s podnájmem. 

Musíte se spíše dohodnout v bytovém 
družstvu, jak podnájem bytu budete øe-
šit, zda si napøíklad stanovíte nìjaká kri-
téria pro udìlení souhlasu s podnájmem 
nebo zásadnì souhlas s podnájmem 
odmítnete. Tyto otázky si musíte vyøe-

šit uvnitø družstva na nejbližší èlenské 
schùzi.

Zároveò moji odpovìï chápejte tak, 
že jsem odpovídala pro pøípad, že už jste 
v nájmu, máte nájemní smlouvu a získá-
te vedle toho do vlastnictví dùm. V tom-
to pøípadì vám nemùže dát pronajíma-
tel výpovìï z toho dùvodu, že užíváte
více bytù. Tento výpovìdní dùvod již 
od 1. 1. 2014 neexistuje. Nový obèanský 
zákoník takovýto výpovìdní dùvod ne-

upravuje. Ano, mohl jste na webu pøí-
slušného mìsta èi obce najít pro zájemce 
o byt podmínku, že jejich žádosti o ná-
jemní byt mìsta èi obce nebude vyhovì-
no mimo jiné proto, že má zájemce své 
vlastní bydlení, napøíklad když vlastní 
rodinný dùm. Takto si mìsto èi obec mùže 
vytvoøit podmínky pro zájemce o nájem-
ní byt. Takto vytvoøené podmínky nejsou 
v rozporu s žádným právním pøedpisem. 
Je to nabídka za urèitých podmínek.

Øešíme problémy spojené s bydlením

Podnájem družstevního bytu
Jako èlen družstva jsem nájemcem družstevního bytu. Tento byt chci pøenechat do podnájmu jiné 
osobì. Požádal jsem družstvo o souhlas s podnájmem dle stanov družstva. Družstvo mi však souhlas 
odmítlo udìlit. Vím, že v takovém pøípadì se kdysi mohl nájemce obrátit na soud s návrhem, 
aby soud k podnájmu udìlil souhlas namísto družstva. V novém obèanském zákoníku však již 
takový postup není výslovnì upraven. Lze i nadále žádat soud o udìlení souhlasu? Jak se mùže èlen 
družstva nájemce proti nesouhlasu bránit?   Karel L., Praha

Problém ústní dohody je v tom, že se 
špatnì prokazuje, co bylo dohodnuto. 
Pokud jste si dohodli mìsíèní nájemné, 
pak musí nájemce hradit nájemné mì-
síènì bez ohledu na to, zda na prona-

jatém pozemku parkuje èi neparkuje, 
zda pozemek užívá èi nikoliv. Jinak je 
to dohoda jako každá jiná. Jedná se 
o vašeho pøíbuzného, proto bych dopo-
ruèovala, abyste se pokusili dohodnout 

na nìjakém kompromisu, cenu nájem-
ného snižte nebo za dva mìsíce v roce 
nájemné nepožadujte, dobré vztahy dìlají 
pøátele.

Platba za parkování na pozemku
Na našem pozemku jsme umožnili parkování osobního vozu za úhradu pøíbuznému. Ten se však brání placení napøíklad
za dobu prázdnin, kdy na pozemku neparkuje. Dle našeho názoru musí platit i za tuto dobu. Myslíme si, že jeho názor 
není správný, a proto prosíme o radu, zda pravdu máme my, nebo on, jako nájemník. Písemnou smlouvu uzavøenou 
nemáme, jedná se o dohodu ústní, ale ohlednì placení se nemùžeme dohodnout. Josef S., Kladno

Blíží se konec roku a s tím souvisí i upomínkové a propagaèní 
pøedmìty, které budete chtít vìnovat svým partnerùm, 
èlenùm svazu, nebo pøátelùm jako dárek. OS KOVO pro vás 
pøipravilo nové propagaèní  pøedmìty, které mùžete k tomuto 
úèelu použít. Hezkou novinkou je napøíklad kovové víceúèe-
lové pero „tøi v jednom“, se kterým lze nejen psát, ale i svítit 
nebo ho použít pro ovládání dotykové obrazovky smartphone 
èi tabletu (pero stojí 45 Kè). Z mnoha dalších propagaèních 
pøedmìtù si mùžete vybrat na stránkách www.oskovo.cz 
na adrese: www.oskovo.cz/sluzby-clenum/propagace.

Objednávky prosím posílejte co nejdøíve, abychom mohli 
uspokojit všechny zájemce. Pøedmìty budou zasílány do 
vyprodání zásob. Objednávat si je mùžete zde: telefon 
234 462 503 – paní Jaromíra HENZLOVÁ, organizaènì provoz-
ní úsek OS KOVO; e-mail: Henzlova.Jaromira@cmkos.cz.

 PÌKNÝ DÁREK 
I PROPAGACE OS KOVO

Hezké kovové víceúèelové pero „tøi v jednom“, lze jím nejen psát, ale i svítit nebo 
ho použít pro ovládání dotykové obrazovky smartphone èi tabletu. Pro ètenáøe Kováka 
chystáme pøekvapení – pero bude jednou z výher naší vánoèní výherní køížovky.

Bydlení |  JUDr. Jitka Kocianová, poradkynì Sdružení nájemníkù (SON) Praha

http://www.oskovo.cz
http://www.oskovo.cz/sluzby-clenum/propagace
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pokraèování na str. 4

ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO | DATUM VYDÁNÍ: 19. øíjna 2015 | CENA: 6 KÈ

17

Kolem ètvrt milionu lidí se 10. øíjna 
v Berlínì zúèastnilo demonstrace Stop 
TTIP & CETA, namíøeným proti smlouvám 
o volném obchodu s USA a Kanadou. 

-
-

tøídì 17. èervna, kde se uskuteènil závì-

 
 

-
 

jádøilo tolik lidí najednou.

-
kromém podniku v ÈR. Pøedcházela jí 

 
IG Watteeuw ÈR se zamìstnavatelem  
o kolektivní smlouvì na rok 2015, ve kte-
rých nepomohlo ani zapojení zprostøed-

-
tovosti 9. záøí. 

 
na protiakce zamìstnavatele zúèastni-

 
brnìnského podniku, kteøí v hlasování 

-
-

 
-

zamìstnanci loni museli odpracovat cel-
 

úkor potøeb IGW.

pokraèování na str. 3

Z Berlína zaznìlo NE k TTIP
Pøipojili se k nìmu i zástupci OS KOVO

ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO | DATUM VYDÁNÍ: 19. øíjna 2015 | CENA: 6 KÈ

17

6 Zabezpeèení
Pracovní pomìr na dobu 

urèitou a nemoc 9Rizikové zamìstnávání

Co je nového v oblasti 2 Názor
 

J. Souèek k TTIP

IG Watteeuw ÈR: i po stávce napìtí

 
i hlavní aktéøi TTIP

Abychom se to dozvìdìli co 
nejpøesnìji, uspoøádali jsme tehdy 
ètenáøskou anketu, která nám v tom 
velmi pomohla. Zaèali jsme mj. pøinášet
reportáže o práci kováckých odboráøù 
v podnicích, posílili poradenství 
o další oblasti a zavedli i nìkteré nové 
rubriky. Napøíklad tipy, kam zajet 
na dovolenou nebo na hezký výlet.
Jedním z výsledkù tìchto snah bylo 
i napojení Kováka na moderní 
elektronická média. Rozšíøili  jsme 
distribuci Kováka v elektronické 
podobì, která je pøístupná všem 
zájemcùm. Samozøejmostí se stalo 
propojení s webovou prezentací 
OS KOVO a intranetem, vydávání 
elektronického bulletinu èi prezentace 
na Facebooku. I ètenáøi Kováka mohou 
bezplatnì využívat jeho fotobanku
èi složku s videi z rùzných zajímavých 
akcí.

Mnohé se tedy zmìnilo. Neusínáme 
však na vavøínech a chceme Kováka 
dále zlepšovat. Opìt pøitom chceme 
vycházet z potøeb tìch, kterým 
je urèen. Proto jsme se rozhodli 
uspoøádat novou ètenáøskou anketu.
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Protože chceme vìdìt co nejvíce 
o tom, kdo Kováka ète, øeknìte 
nám nejdøíve nìco o sobì. Køížkem 
oznaète, co platí ve vašem pøípadì.

JSEM
 Žena
 Muž

MÙJ VÌK
 Je mi ménì než 35 let
 Je mi 36–55 let
 Je mi více než 55 let

ODBORY
 Jsem èlenem OS KOVO
 Nejsem èlenem
 Nejsem èlenem, ale uvažuji o tom

PRACUJI V PODNIKU
 S ménì než 50 zamìstnanci
 S 51–100 zamìstnanci
 Se 101–300 zamìstnanci
 Se 301–500 zamìstnanci
 S 501–1000 zamìstnanci
 S více než 1000 zamìstnanci

ZAØAZENÍ
 Dìlnická profese
 THP
 Vedoucí pracovník
 OSVÈ

DISTRIBUCE KOVÁKA
 Kováka dostávám pravidelnì
 Kováka dostávám jen obèas
 Ke Kováku se dostanu jen náhodnì

KOVÁKA VÌTŠINOU ÈTU
 Na pracovišti
 V klidu doma
  Doma nebo na pracovišti, podle toho, 
jak mám èas

A NYNÍ K OBSAHU A PODOBÌ 

KOVÁKA ÈTU 
 V elektronické podobì (zasílané pdf)
 V klasické „papírové“ podobì

SOUÈASNÁ GRAFICKÁ ÚPRAVA
 Se mi líbí
 Líbí, ale mám výhrady
 Nelíbí
  Dvoubarevná verze s èernobílými 
fotografi emi by staèila

V KOVÁKU SI VŽDY PØEÈTU 
(OZNAÈIT LZE I VÍCE MOŽNOSTÍ)

 Reportáže z podniku
 Informace o èinnosti svazových orgánù
 Informace o práci regionálních pracovišť
 Rozhovory k aktuálním tématùm
  Analytické materiály k aktuálním 
problémùm

  Informace o sportovních aktivitách 
kovákù

 Odborné poradny
 Rubriky s tipy a zajímavostmi
 Informace o práci odborù v zahranièí

TEMATICKÝ ROZSAH
 Plnì odpovídá potøebám 
  Je dostaèující, více byste se však mìli
vìnovat ..............................................................
................................................................................

  V Kováku mi chybí ........................................

................................................................................

Z PORADENSTVÍ MÌ NEJVÍC ZAJÍMÁ
  Sociální zabezpeèení
  Finanèní poradna
  Zdravotní pojištìní
  Pracovnìprávní poradna
  Bezpeènost práce (BOZP)
  Ochrana spotøebitele
  Bytová poradna

ROZSAH PORADENSTVÍ
  Souèasné poradenství považuji 
za dostaèující

  Poraden je zbyteènì hodnì 
................................................................................

................................................................................

................................................................................

   Poradenství bych rozšíøil (napište, o jakou oblast)

................................................................................ 

................................................................................

................................................................................

TEMATICKÉ PØÍLOHY 
(VÁNOCE, PRÁZDNINY, VELIKONOCE ATD.)

  Vítám je, obsahují zajímavé tipy, 
které mi pomohly

  Vítám, jsou zpestøením obsahu
  Obešel/Obešla bych se bez nich, 
ale nevadí mi

  Zbyteènì zabírají místo

SOUTÌŽE O CENY
  Staèí køížovka
  Jsou zbyteèné vèetnì køížovky 
  Uvítal/a bych více soutìží (napište proè)

................................................................................

................................................................................

KOVÁK KAŽDOROÈNÌ VYDÁVÁ 
PØÍRUÈKU SESTAVENOU 
ZE ZVEØEJNÌNÝCH PORADEN

  Je to výborná pomùcka, kde èlovìk na
jednom místì najde øadu užiteèných vìcí
  Myslím, že by staèilo tuto pøíruèku 
vydat jen elektronicky ke stažení
  Tuto pøíruèku jsem ještì nevidìl/a

KOVÁK V ELEKTRONICKÉ PODOBÌ 
(LZE OZNAÈIT VÍCE MOŽNOSTÍ)

 Uvítal/a jsem
  Je to jistota, že se ke Kováku vždy dostanu
 Staèil by mi v papírové podobì
 Zatím nedostávám
  Zatím nedostávám, chtìl/a bych být 
zaøazen/a do rozdìlovníku a žádám 
o zasílání na tento e-mail
................................................................................

BULLETIN OS KOVO (VÍCE MOŽNOSTÍ)
  Uvítal/a jsem
  Nevím, co to je
  Vím, že existuje, ale nemám zájem
  Zatím nedostávám, chtìl/a bych být 
zaøazen/a do rozdìlovníku a žádám 
o zasílání na tento e-mail
................................................................................

OTÁZKA PØEDSEDY OS KOVO 
JAROSLAVA SOUÈKA: 
Další vývoj našich médií vidím jako dùle-
žitou souèást zlepšování komunikace 
jak navenek, tak zejména dovnitø orga-
nizace. Mám proto na ètenáøe Kováka 
dotaz: 
INFORMOVANOST ÈLENÙ O ÈINNOSTI 
SVAZU A JEHO VEDENÍ JE PODLE VÁS: 

  Dobrá
  Dostateèná
  Špatná

Dìkujeme za vyplnìní dotazníku. Hodnì 
jste nám pomohli. Vaši úèast bychom vedle 
dalšího zlepšení Kováka chtìli odmìnit 
i jinak. Každý, kdo uvede svoji adresu, 
bude zaøazen do slosování o hezké ceny. 

Vaše redakce

Vyplnìnou anketu zašlete prosím 
na adresu: redakce èasopisu Kovák, 
nám. Winstona Churchilla 2, 130 00 Praha 3.
Anketu také mùžete stáhnout 
v elektronické formì (aktivní PDF) 
na adrese http://www.oskovo.cz/
os-kovo-ctrnactidenik-kovak/odkazy. 
Vyplnìnou anketu zašlete na e-mail: 
novakova.miloslava@gmail.com.

(napište, co pova-
žujete za zbyteèné)

http://www.oskovo.cz/os-kovo-ctrnactidenik-kovak/odkazy


Hotel se nachází v prostøedí Krkonoš-
ského národního parku u Labské pøehra-
dy, která je nejvýše položenou pøehradou 
na Labi, v nadmoøské výšce 740 metrù. 
Je v klidné èásti Špindlerova Mlýna s vý-
bornou dopravní dostupností z hlavního 
dopravního tahu Praha – Vrchlabí – Špin-
dlerùv Mlýn.

Jedná se o ideální výchozí místo jak 
pro letní pìší turistiku, tak pro zimní bì-
žecké túry po høebenech Krkonoš. Cla-
rion je vlastnictvím Odborového svazu 
KOVO, který do jeho modernizace ne-
málo investoval. Stavba, pozoruhodná již 

v dobì svého vzniku, je 
nyní špièkovým zaøízením 
spojujícím skvìlý servis 

ètyøhvìzdièkového hotelu, vysokou úro-
veò gastronomie, nadstandardní wellness 

služby pro nejnároènìjší hosty, konferenè-
ní služby. Hotel leží 100 m od sjezdovky 
Labská, asi 3 km od sjezdovek ve Sv. Petru 
a na Medvìdínì. Ke sjezdovkám Vás pøi-
blíží skibus. 

Z Labské je nádherný výhled na Labskou 
pøehradu, která je nejvýše položenou pøe-
hradou na Labi. Clarion disponuje 207 po-
koji s kapacitou až pro 600 osob. Na své 
si zde pøijdou náruživí lyžaøi, turisté i rodi-
ny s dìtmi. Další informace naleznete na: 
www.clarionhotelspindleruvmlyn.com.

(ev)

K vybavení wellness  
Clarionu patøí 
i kryokomora

Vzhledem nezamìnitelný vchod 
do hotelu 

Tip na zimu v horách: Horský hotel Clarion vás èeká
Jako tip na nadcházející zimu nabízíme v tomto èísle Kováka výlet do horského hotelu 
Clarion (døíve Arnika) ve Špindlerovì Mlýnì. 

Od Vìry Pokorné, pøedsedkynì ZO OS 
KOVO Bombardier Transportation Czech 
Republic a.s., Èeská Lípa, jsme do Kováka 
dostali tuto informaci:

Nabízíme rekreaci v našem RS Baruška 
v Rokytnici nad Jizerou.

Baruška má kapacitu 30 lùžek v 7 poko-
jích (4× 4lùžkový, 1× 3lùžkový, 1× 5lùž-
kový a 1× 6lùžkový pokoj). Sociální zaøí-
zení je spoleèné v pøízemí – 1× pro muže, 
1× pro ženy. Velká spoleèenská místnost 
– jídelna s TV, plnì vybavená kuchyòka – 
2 sporáky, mikrovlnná trouba, myèka na 
nádobí, 3 lednice.

Vytápìní je elektrické, ale je možnost si 
zatopit i v krbových kamnech. 

Na tìchto webových stránkách si mù-
žete prohlédnout podrobnosti a jsou zde 
i kontakty pro objednání pobytu:
www.rokytnice.com/cs/ubytovani/
chata-baruska.

V létì je možnost chodit na túry, jezdit 
po cyklostezkách pro horská kola a pøímo 
u chaty je fotbalové høištì, ve stodole jsou 
uloženy branky, síť na nohejbal a ping-
-pong. Ohništì je samozøejmì také. 

V dosahu je lanovka na Horní Domky 
a dále až na Lysou horu. Pìšky 10 minut od 
chaty. V dosahu je také Skiareál Studenov. 

Informaci kovákù z Bombardier Trans-
portation rádi zveøejòujeme. A všem ostat-
ním, kteøí také mají k dispozici celoroènì 
využitelné rekreaèní kapacity a nìkdy je 

nedokáží sami zaplnit, nabízíme totéž. A to 
zcela zdarma. Napište jen, o jakou možnost 
rekreace se jedná (popis objektu, poèet 
ubytovacích míst, možnosti vyžití, turistic-

ké a rekreaèní atrakce v okolí atd.), a svùj 
text pokud možno doplòte i fotografi emi. 
Jedna fotka totiž èasto zájemce pøesvìdèí 
více než tisíc slov. Nezapomeòte hlavnì 
uvést cenu za pobyt a kontakt, kde si lze 
rekreaci rezervovat. Vše pošlete k nám do 
Kováka. Nejlépe e-mailem, a to na adresu 
novakova.miloslava@cmkos.cz. (red)

Nabízejí rekreaci kovákùm, nabídnìte také!

Možnost propagace zdarma

Cena pro èleny OS KOVO 

Letní 150 Kè/osoba a noc

Zimní 240 Kè/osoba a noc

Typická silueta horského hotelu Clarion Hotelový bazén si mùžete užívat i v zimì
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http://www.clarionhotelspindleruvmlyn.com/cz/
http://www.rokytnice.com/cs/ubytovani/chata-baruska
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Správné znìní tajenky z èísla 16: Usilujeme o další zvýšení minimální mzdy. Správnì luštil a štìstí pøi losování mìl Pavel Pecka 
z Prahy. Blahopøejeme! Dostane výhru od vydavatelství Enigma, které pøipravuje naši køížovku. Je také vydavatelem èasopisu Køížovky 
pro každého (další èísla vyjdou 10. a 24. listopadu). Na tajenku z tohoto èísla èekáme do 18. listopadu na doruèovací adrese redakce 
nebo na e-mailu: novakova.miloslava@cmkos.cz.


