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Hyundai Czech
Odboráři uspořádali anketu
k poměrům v podniku
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Byli jsme na návštěvě
v SAKO Brno, a.s.
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Rozhovor
Proč jsou nutné změny
hospodářské politiky ČR

Popelky
mezi
kováky

Proč popelky? Nikoli proto, že jako ta pohádková mají co do činění i s popelem.
Příslovečnými popelkami jsou zejména proto, že pracují v oboru, který si jen málokdo
spojí s kováky. Místem jejich působení je společnost SAKO Brno, která se zabývá
svozem komunálního odpadu a jeho dalším zpracováním. Dává práci zhruba čtyřem
stovkám lidí. Více než čtvrtina z nich je v kováckých odborech. Jsou zatím spíše
ojedinělým příkladem toho, že na oboru práce v odborech zase až tak nezáleží. více
strana 3

Přejeme příjemné vánoční svátky
a jako malý dárek nabízíme
přílohu s tipy, jak si můžete
zkrášlit vánoční čas.
Další Kovák vyjde 18. 1. 2016

V IG Watteeuw ČR: PODEPSÁNO!
K podpisu nové kolektivní smlouvy došlo v úterý 8. 12. Vyjednávání o ní trvalo déle než rok a odboráři
ze ZO OS KOVO byli vzhledem k odmítavým postojům zaměstnavatele nuceni vyhlásit letos v září
i stávku. Trvala devět dní a byla zatím nejdelší stávkou v soukromém podniku v ČR od roku 1989.
Stávkovaly dvě stovky z více než 300 zaměstnanců, šlo ale o naprostou většinu dělníků.

více

strana
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Novým místopředsedou OS KOVO Tomáš Valášek
Rada a Předsednictvo OS KOVO zasedaly ve dnech 8. až 10. 12. 2015 v KC ALDIS
v Hradci Králové. Jedním z důležitých bodů jednání rady byla dovolba nového
místopředsedy svazu, která se konala 9. 12. 2015. Dovolbou byla řešena situace,
jež nastala po náhlém úmrtí místopředsedy svazu Jaromíra Endlichera.

Tomáš Valášek
při předvolebním
projevu

Novým místopředsedou se stal Tomáš
Valášek, dosavadní místopředseda ZO zaměstnanců OS KOVO, který již v prvním
kole volby získal potřebnou nadpoloviční
většinu hlasů.
Rada OS KOVO na jednání mj. obdržela
„Zprávu o činnosti OS KOVO za období
od června do listopadu 2015“. Zpráva
se jako jedním z vážných ekonomických
jevů zabývala snahami v domácí podnikatelské sféře prodlužovat stav, kdy mzdy
v českém průmyslu jsou stále hluboko

pod úrovní vyspělých okolních zemí, přestože produktivita práce je srovnatelná.
Je to dáno i politickým lobbingem části
zaměstnavatelů a jejich reprezentantů
na všech úrovních, kteří nejsou schopni
změnit svůj přístup k sociálnímu dialogu,
nemají sociální odpovědnost a jediným jejich cílem je maximalizace zisku, nejlépe
na úkor zaměstnanců, které nepovažují
za své spolupracovníky, ale za pouhý zdroj
pracovního výkonu.
(ev)
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Nyní je na stole podepsaný dokument,
o kterém i zástupce belgických majitelů
firmy Holger Stehling prohlásil, že „povede ke znovunastavení sociálního smíru
pro nadcházející období“.
Nová KS platí retroaktivně od dubna letošního roku do konce roku 2017.
Důvodem nespokojenosti odborářů
bylo zavedení takzvaných flexiboxů, které
znamenaly povinnou práci o víkendech.
Ty budou podle nové KS zrušeny. Lidé sice
budou zřejmě dál pracovat i o víkendech,
ale bude to jen na bázi dobrovolnosti.
Dostanou navíc šedesátiprocentní příplatek. Dosud jim firma platila jen čtvrtinu
mzdy navíc a také se značným zpožděním.
Odboráři ustoupili naopak od původně navrhovaného zvýšení tarifních mezd
o 2,5 procenta. S firmou se domluvili,
že se od ledna 2016 zvednou jen o inflaci a obdobně tomu bude i v roce
2017. Ustoupili také od některých benefitů. „Podstatné je, že byly zrušeny
nenáviděné flexiboxy. Většina benefitů,
které jsme měli v minulosti, zůstala,“ komentoval kompromisní řešení předseda
ZO OS KOVO Zlatomír Vyhňák.
Dodal, že k dosažení kompromisu
velmi pomohla vlna solidarity, které

Co se děje v sekcích
Rada metalurgické sekce OS KOVO se na
svém jednání 26.–27. 11. v Brně zabývala
také dopisem prezidenta SS ČR Ing. Vladára,
ve kterém uvedl, že svaz nedostal od svých
členů mandát k vyjednávání KSVS.
Na negativní přístup zaměstnavatelů v ČR
ke kolektivnímu vyjednávání Rada sekce
ve spolupráci s vedením svazu a ČMKOS
hodlá reagovat společnými koordinovanými
kroky v rámci tripartity a upozorní na něj
i příslušné instituce EU.
Členové Rady sekce UZ a SOŠ OS KOVO
1. 12. v Praze (záběr z jednání na našem fotu)
se mj. zabývali přípravou své Valné hromady
2. 2. 2016. Na té proběhne volba člena Rady
a bude se projednávat plán činnosti na rok
2016. Ještě předtím se členové sekce 8. 1.
v DOS v Praze zúčastní semináře o financování středních škol.

se odborářům dostalo. Ať už to bylo
z vedení OS KOVO, ČMKOS, odborářů z Rakouska, Polska, Irska či mateřského závodu v Belgii. Ve věci se
angažovali i odpovědní politici včetně premiéra vlády ČR Sobotky, jihomoravského hejtmana Haška až po
českého velvyslance v Belgii. „Všem,

Záběr z protestního mítinku v den vyhlášení stávky

kdo nám vyjádřili svoji podporu
a pomohli k nalezení řešení, bych
chtěl jménem naší ZO a všech zaměstnanců IG Watteeuw velmi poděkovat.
I oni se zasloužili o to, že lidé nestávkovali zbytečně.“

Nové vedení odborů
na Vysočině
Regionální rada odborových svazů ČMKOS
Kraje Vysočina na svém zasedání 26. listopadu
volila své vedení na následující 4 roky.
Novým předsedou byl zvolen Roman Bence
z OS KOVO, místopředsedy pak Jiří Antonů
z OS pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví
a Jana Zdvihalová z OS pracovníků textilního,
oděvního a kožedělného průmyslu.
Cílem regionální rady je výraznější zapojení
zástupců zaměstnanců na Vysočině do sociálního dialogu. Být plnohodnotným partnerem
Kraje Vysočina nejen v tripartitní krajské Radě
hospodářské a sociální dohody (RHSD),
ale i na jednání komisí a výborů Kraje Vysočina,
tak jak je to obvyklé i v jiných regionech.
Efektivitu sociálního dialogu by mělo posílit
i vytvoření tzv. teritoriálního paktu zaměstnanosti.
(red)

Předseda OS KOVO Jaroslav Souček:
Vítězství v boji proti jedné z forem
rizikového zaměstnávání
„Podpis této kolektivní smlouvy
považuji za velké vítězství OS KOVO
v boji proti neúměrné flexibilizaci
pracovní doby jako jedné z forem rizikového zaměstnávání,“ řekl nám
Jaroslav Souček, předseda OS KOVO.
„Nejsložitější bylo určitě zabránit flexibilizaci pracovní doby zaměstnanců
podle záměrů zaměstnavatele. Kolektivní vyjednávání trvalo rok, mělo 11 kol,
i řízení před zprostředkovatelem. Vše bylo
neúspěšné, následovalo vyhrocení situace, vyhlášení stávky. I po jejím ukončení
však pokračovala napjatá situace s tím,
že vedení společnosti pouze slíbilo uzavření kolektivní smlouvy v intencích návrhů odborů. Ke zlomovému jednání došlo
3. listopadu za účasti tří vrcholových
manažerů firmy – dvou manažerů zastřešujícího koncernu BMT a hlavního
personalisty IG Watteeuw. Během sedmihodinového jednání jsme zažili snad
všechny varianty, od věcné argumentace
až pro vyhrožování, za které se následně
při podpisu kolektivní smlouvy zaměstnavatel omluvil.“
(fav, ev)

Smuteční oznámení
S lítostí jsme přijali zprávu,
že 11. listopadu 2015
zemřela ve věku 62 let po
delším onemocnění kolegyně
Jarmila VÍTKOVÁ.
Jarmila Vítková byla dlouholetou funkcionářkou a následně předsedkyní ZO OS KOVO
MAGNETON a.s. Kroměříž
a členkou DaRK OS KOVO.
Ke všem těmto funkcím přistupovala s maximální pracovitostí a zodpovědností. Patřila do
okruhu obětavých a poctivých kováckých
funkcionářů. Všichni, kdo jsme měli příležitost
se s Jarmilou Vítkovou osobně setkávat, budeme vzpomínat na její přátelské vystupování.
Jarmilo, děkujeme Ti za vše, co jsi pro nás,
odboráře, vykonala.
Čest Tvojí památce!
Regionální pracoviště OS KOVO Zlín

Odstartovali nový turnaj

Rada sekce ELEKTRO OS KOVO na zasedání 19. 11. 2015 projednávala rovněž situaci
v CEBES, a.s., kde zaměstnavatel odmítá komunikovat se ZO OS KOVO. Bylo dohodnuto,
že do řešení bude zapojeno vedení OS KOVO.
(red)
Foto: fav

V sobotu 14. 11. se v bowlingové herně Stodola
v Brně – Komín uskutečnil 1. ročník bowlingového turnaje v rámci Volebního obvodu 4122 Brno
a okolí. Pořadatelem byla ZO OS KOVO Andrew
s pomocí RP OS KOVO Brno, do turnaje se přihlásily týmy Tučňáci Královopolská, Score King
Organizátoři turnaje na společném fotu s vítězi
Siemens, Andrew Mix, Dream Team Andrew,
Klacci Zetor, Kuličkáři ZKL Brno, Koulaři Inventec a tým VIP. V úvodu účastníci uctili minutou ticha
památku obětí teroristického útoku v Paříži. Pak se hrálo nejen o zbrusu nový putovní pohár,
který do turnaje věnovala ZO OS KOVO Andrew, ale i o řadu dalších cen. Nálada byla výborná,
bojovalo se až do poslední chvíle. Putovní pohár získali Tučňáci z Královopolské. Všichni děkují
organizátorům a už se společně těší na další ročník turnaje.
Text a foto: Michael Kloss
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Ale i tady pozor. K těm, které běžně
označujeme za popeláře, patří jen část
z nich. Podnik je rozdělen do tří divizí –
jedna má na starosti svoz odpadu, druhá
jeho třídění a třetí energetické využití.
SAKO Brno je totiž moderní firmou, která
odpad mění v teplo a elektřinu a zásobuje
jimi obyvatele Brna. V případě elektřiny je
to na 20 000 domácností, u tepla dokonce dvojnásobek tohoto počtu.

Od té doby ve Svratce proteklo hodně vody. Proměnami prošlo i zpracování
odpadu. Stará spalovna jak svojí kapacitou, tak technologií již přestala vyhovovat a výstavba nové se stala nutností.
Základní kámen byl v Brně-Židenicích
položen v roce 1984, sloužit začala
o 4 roky později. Řadou modernizací
zejména z pohledu čištění spalin prošla
i po roce 1989.

Ke kovákům se brněnští popeláři přidali
už v roce 1991. Vlastně hned po rozpadu
bývalého ROH. Jejich organizace dlouho
živořila. Ještě v roce 2012 měla jen zhruba šestinu současného počtu svých členů.
Kdy a jak došlo ke zlomu? První místopředseda ZO Martin Svoboda: „Snažíme se být prostředníkem mezi vedením
podniku a všemi zaměstnanci, nejenom
odboráři. Bývalé vedení s lidmi dřív moc
Zásobník odpadu spalovny pojme
náklad až jednoho tisíce popelářských
vozů. Po homogenizaci
se polypovým drapákem
odpad dopravuje
do násypek jednotlivých
kotlů

Váhovna je opatřena detekčním
systémem gama záření. Tak je zaručeno, že do spalovny
se nedostanou žádné zdroje ionizujícího záření nebo radioaktivní látky

František Prinz a Tomáš Danihel v akci. Během vánočních
svátků a po Silvestru popeláři v Brně odvezou až o patnáct
procent víc komunálního a tříděného odpadu
Zdeněk Kotrmec je jedním z těch,
kdo do odborů vstoupili, když nové
vedení ZO změnilo i styl komunikace
s lidmi. Kováku potvrdil, že ho
oslovilo, jak se odbory berou za lidi

Jiří Fellmann u dotřiďovací linky plastových lahví

Roztříděné plasty jsou slisovány do úhledných balíků

Tiskový mluvčí podniku Martin Drozd nabízí pohled do jednoho
z kotlů. Za hodinu dokáže zpracovat 14 tun odpadu
Pohled do velínu brněnské spalovny

Čištění spalin je v Brně pětistupňové, s účinností více než 99,6 %.
Ze 125 m vysokého komína, ve kterém jsou tři samostatné komínové
vložky, tak vychází jen to, co splňuje nejpřísnější ekologické normy

Historie podniku sahá až na počátek
minulého století. V roce 1904 bylo usnesením městského zastupitelstva v Brně
rozhodnuto o zbudování spalovny odpadů. Brňané už tehdy nejenom šli s dobou, ale mnohé i předběhli. Šlo v té době
o jednu z prvních moderních spaloven
v Evropě a vůbec první na území Rakousko-Uherska. A byla přelomovou záležitostí, protože odpad nejen pálila, ale využívala ho rovněž k výrobě elektrické energie.
Vlastní stavba započala na podzim roku
1904 a už 24. 8. 1905 vyrobila Spalovna zemského hlavního města Brna první
elektrickou energii z odpadu. Tehdy se jí
říkalo smetárna. Od slova smetí…

Měnily se i majetkové poměry. Původní
státní podnik se po přeměně v příspěvkovou organizaci stal v roce 1994 akciovou
společností, jejímž jediným akcionářem se
stalo město Brno. Bylo to moudré, v Brně
nenastala situace z jiných měst, kdy
o komunální odpad svedly boj různé
soukromé společnosti. Často motivované
jen vidinou zisku z odvozu na skládky.
Brněnská spalovna je dnes nejmodernější nejen v ČR, ale řadí se ke špičkovým
technologickým zařízením podobného typu v celé Evropě. Ročně zpracuje
na čtvrt milionu tun odpadu. Nejenom
z Brna. Pracuje i s odpadem z jiných krajů,
kde spalovny nemají.

Ředitel podniku Ing. Jiří Kratochvil

nekomunikovalo, nebyli informováni, co
a proč se děje ve firmě, co chtějí odbory.
My se je snažíme vtáhnout do dění, informovat je o všem, co je zajímá. V posledních letech se nám také dařilo úspěšně
uzavřít kolektivní smlouvy. Když lidé vidí,
že jsou výsledky u mezd i u benefitů, tak
na to slyší a přidávají se k nám.“
Kováčtí popeláři v SAKO Brno jsou
důkazem, že to opravdu není o oboru
činnosti, ale všude hlavně o tom, jak
odboráři dokážou ostatní zaměstnance
oslovit a získat jejich podporu.
A výsledky jsou opravdu dobré, 1. místopředseda některé namátkou vyjmenovává: „Pět dní dovolené navíc, věrnostní
pokračování na str. 4
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příspěvky, příspěvek na dětskou rekreaci,
hodnota stravenek na výši zákonného
maxima, příspěvky na životní pojištění, při
narození dítěte, jubileu, očkování zdarma
atd. A je to i o tom, že nás zaměstnavatel
podporuje i v naší činnosti, máme příspěvek na kulturu, bowling, divadla, fotbálky
i různé akce pro zaměstnance.“
A jak odbory a dialog s nimi vnímá druhá strana? Ředitel společnosti

Kbelík či kýbl byly
pravděpodobně už od roku
1909 tradičními brněnskými
názvy pro sběrné nádoby na
odpad.

Nejstarší známý doklad
o svozu odpadu v Brně
pochází z roku 1835.

který dokáže předvídat vzájemné postoje
a docházet ke kompromisům. S odbory
diskutujeme především témata řadových
zaměstnanců. Jejich návrhy a připomínky
nám pomáhají nahlížet na některé situace
v naší společnosti z jiného úhlu. O jejich
podnětech pak vždy společně komuniku-

Osádka jednoho popelářského
vozu dnes v Brně v průměru za
směnu ujede 50 km a přitom
vyprázdní 500–800 popelnic.
Podle toho, jak jsou veliké a jaká
je skladba svozu.

Odstraňování odpadu
řeší lidská společnost již
déle než 3000 let.

Co asi nevíte
Ing. Jiří Kratochvil na tuto
otázku odpovídá: „Za
dobu svého působení se
odbory v naší společnosti
staly rovnocenným partnerem sociálního dialogu. Přispívá k tomu i fakt,
že jak na straně zaměstnavatele, tak odborové organizace je stabilní tým lidí,

jeme a výsledky diskuze se snažíme
zavést do praxe.“
Víme, že to není nikdy jen o shodě,
a proto ředitel dostává další otázku:
Je pro vás dialog s odbory
samozřejmostí, i když třeba zazní

názory nebo požadavky,
se kterými nemůžete souhlasit?
Jak řešíte podobné situace?
„I když se někdy při jednání
s odbory v názorech rozcházíme, o žádném bouřlivém kolektivním vyjednávání
nemůže být řeč. Všechna témata společně diskutujeme a nakonec odejdeme od
stolu s dohodou.“
Místopředseda Svoboda to vidí podobně: „Vždy je to o kompromisu a dohodě.
Nikdy o tom, že jedna strana bere vše
a druhá nedostane
nic. Bez dohody odborů a vedení podniku by nebyla ani
kolektivní smlouva.“
V době reportáže
(na konci listopadu) ZO OS KOVO První místopředseda
v SAKO Brno vstu- ZO OS KOVO
Martin Svoboda
povala do druhého
kola vyjednávání o nové kolektivní smlouvě na rok 2016. Opět s cílem ještě zlepšit
podmínky zaměstnanců. Návrh mj. obsahuje nárůst tarifních stupňů u dělnických
profesí o 4,5 %, fixní složky smluvních
mezd u THP také o 4,5 %, nárůst prémií,
osobního ohodnocení o 4,5 %, výplatu
13. tarifní mzdy, navýšení prakticky u existujících benefitů.
Tak držíme palce, aby vyjednávání
skončilo výsledkem, se kterým budou
spokojeni všichni.
František Vonderka
Foto: autor a SAKO Brno, a.s.

Ptali se kolegů na jejich názory
ZO OS KOVO Hyundai Czech ve dnech
10. a 11. listopadu uspořádala dotazníkovou akci s cílem zjistit názory zaměstnanců na poměry v nošovickém podniku a ověřit si, s jakou podporou
mohou odboráři počítat při vyjednávání nové kolektivní smlouvy
v roce 2016. Před branami podniku pracovníkům všech tří směn
rozdali kolem 3000 dotazníků.
Byly v nich otázky týkající se spokojenosti se mzdami, možnosti
jejich vazby na ziskovost podniku, ale také třeba mimořádných
sobotních přesčasů (k těm ZO vydala zvláštní leták s důvody, proč
je odmítá) či jak by se postavili
k zavedení tzv. flexikonta pracovní doby.
V otázkách ke kolektivnímu vyjednávání
se odboráři ptali, jakým způsobem jsou
lidé připravení vyjádřit svoji podporu
a zda by souhlasili s posunem vyjednávání
na letní měsíce, protože potřebná aktuální

data jsou k dispozici až v červenci. Jedna
z otázek byla určena výlučně agenturním pracovníkům a několik se jich týkalo

Foto z dotazníkové akce před branami podniku. Dole vpravo
předseda ZO OS KOVO Hyundai Czech Radek Kuchař

BOZP, způsobu, jakým jsou řešeny pracovní problémy, ale i toho, zda byl někdo
vystaven ústrkům kvůli tomu, že projevil
zájem o odbory. Dotazník rovněž nabízel

možnost vstupu do odborové organizace
a obsahoval informaci, co obnáší členství
v odborech, jaké z toho plynou povinnosti a výhody. Nečlenové byli rovněž
vyzváni, aby uvedli důvod, který
jim ke vstupu do odborů brání.
Anketní lístky se rozdávaly před
každou směnou a vybíraly se hned
po jejím skončení. Účast v anketě byla anonymní, za vyplněný
dotazník účastníci doslali malou
sladkou odměnu. Organizátoři
jich dostali kolem 700. Že akce se
neminula účinkem, dokazuje i to,
že po jejím skončení zájem o členství v odborech projevilo 30 lidí.
V současné době se výsledky ankety zpracovávají. Jak nám sdělil předseda ZO Radek Kuchař, budou použity jako
argumentace při jednáních s vedením
podniku a zároveň jako inspirace při tvorbě návrhu znění nové kolektivní smlouvy.
(fav)
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Sociální odpovědna
okénko | Ing.
Marcela
Hříbalová,
specialistka
úsekuúseku
odborové
politiky
OSOS
KOVO
Daňová
| Jindra
Plesníková,
daňová
specialistka
oborové
politiky
KOVO

Co
se změní
v účetnictví
v roce 2016
Souběh
podpory
a starobního
důchodu
Stejně jako i v minulých letech přinese také rok 2016 některé novinky a změny v oblasti daní
a účetnictví. Tyto se vám pokusíme přiblížit v následujících otázkách a odpovědích.
1. Bude možné
v roce 2016 dále
účtovat v soustavě
jednoduchého
účetnictví?
Ano, bude, jsou ale
změněny podmínky pro možnost jeho vedení. Novela zákona o účetnictví vyšla ve
Sbírce zákonů pod č. 221/2015 Sb. Zde je
v novém § 1f znovu plnohodnotně vráceno jednoduché účetnictví (do konce roku
2015 – přechodná ustanovení). Po všech
jednáních se podařilo poněkud zmírnit podmínky u výše majetku (návrh byl
1,5 mil. Kč).
§ 1f
Účetní jednotka, která je odborovou organizací, spolkem atd. (výčet je uveden
v zákoně), může vést jednoduché účetnictví, pokud
a) není plátcem daně z přidané hodnoty,
b) její celkové příjmy za poslední
uzavřené účetní období nepřesáhnou
3 000 000 Kč,
c) hodnota jejího majetku nepřesáhne
3 000 000 Kč.
Účetní jednotky uvedené v odstavci 1
při vzniku nebo zahájení činnosti mohou vést jednoduché účetnictví, pokud
lze důvodně předpokládat, že splní podmínky podle odstavce 1 k rozvahovému
dni prvního účetního období.
Přestane-li účetní jednotka, která vede
jednoduché účetnictví, splňovat podmínky pro vedení jednoduchého účetnictví
stanovené v odstavci 1, vede účetnictví
v plném rozsahu, nebo ve zjednodušeném rozsahu v souladu s § 13a, a to od
prvního dne účetního období následujícího po účetním období, ve kterém účetní
jednotka tuto skutečnost zjistila. S výjimkou ukončení činnosti může tato účetní
jednotka ukončit vedení účetnictví v plném rozsahu, nebo ve zjednodušeném
rozsahu a zahájit vedení jednoduchého
účetnictví nejdříve po uplynutí 5 po sobě
následujících účetních období, ve kterých
vedla účetnictví v plném rozsahu, nebo ve
zjednodušeném rozsahu.
Celkovými příjmy se pro účely jednoduchého účetnictví rozumí úhrn příjmů
zjištěný z přehledu o příjmech a výdajích za účetní období. Do úhrnu příjmů
se nezahrnují průběžné položky a příjmy

z prodeje dlouhodobého majetku a příjmy
nahodilé a mimořádné.
Hodnotou majetku se pro účely jednoduchého účetnictví rozumí úhrn majetku
zjištěný z přehledu o majetku a závazcích sestaveného k rozvahovému dni. Do
úhrnu majetku se nezahrnují pohledávky
z prodeje dlouhodobého majetku a jejich
úhrady, pohledávky nahodilé a mimořádné a jejich úhrady.
Způsob přechodu z účetnictví v plném
rozsahu, nebo ve zjednodušeném rozsahu do jednoduchého účetnictví a z jednoduchého účetnictví do účetnictví v plném
rozsahu, nebo ve zjednodušeném rozsahu stanoví prováděcí právní předpis.
Znamená to tedy, že organizace, jejichž
majetek přesáhne uvedenou hodnotu,
budou muset s účinností od 1. 1. 2016
přejít na účetnictví podvojné nebo zjednodušené.

Novelizací zákona č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, vzniká s účinností od 1. 1. 2016 plátcům DPH nová
povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení.
Tento nový druh daňového potvrzení
obsahuje vybrané údaje o plněních, které
plátce vykazuje ve svém daňovém přiznání k DPH.
Je založeno z velké části na údajích ze
současné evidence pro účely DPH. Za nepodání kontrolního hlášení hrozí sankce,
které se stupňují a jsou dosti vysoké.
Finanční správa poslala do datových
schránek plátců DPH informace o tom,
jak to bude probíhat.
Právnické osoby, tzn. i odborová organizace bez ohledu na to, že je čtvrtletní
plátce, budou podávat kontrolní hlášení měsíčně, a to po prvé za měsíc leden
2016. Podat ho musí do 25. února 2016.
5. Četli jsme, že od 1. 1. 2016
budou opět zvýšeny slevy na vyživované děti. Ptali jsme se ve mzdové
účtárně a tam nám řekli, že v zákonu
ještě nic není.
Mzdová účetní má pravdu. Novela zákona o daních z příjmů, která se mimo
jiného týká i navýšení slev na vyživované
děti, prošla druhým čtením. Předpokládá
se, že pokud by se nestihla tato novela
přijmout do konce roku, že by o slevy
rodiče neměli přijít. Je pravděpodobné,
že by se rozdíl řešil v ročním zúčtování
za rok 2016.

2. Bude zrušena od 1. 1. 2016
superhrubá mzda?
Přesto, že se o této možnosti hovořilo
nejen v médiích, ale i ve vládě, bude i po
1. 1. 2016 ve zdaňování mezd a platů nadále platit superhrubá mzda.
3. Bude se od 1. 1. 2016 měnit
výše obratu pro účely DPH?
Ne. Výše obratu pro účely DPH i nadále
zůstává na hodnotě 1 000 000 Kč.
4. Jako odborová organizace
jsme plátci DPH. Budeme muset
dělat nové kontrolní hlášení měsíčně,
i když jsme kvartální plátci? Co to
vlastně je a co je jeho obsahem?

6. Je nějaká změna ve školkovném?
Lze školkovné uplatnit i u dětské
skupiny?
Novelou zákona č. 127/2015 Sb.,
kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb.,
o poskytování služby péče o dítě v dětské
skupině a o změně souvisejících zákonů,
a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, došlo i k vymezení, co se považuje za
předškolní zařízení.
Pro účely daní z příjmů se předškolním
zařízením rozumí
a) mateřská škola podle školského
zákona nebo obdobné zařízení
v zahraničí,
b) z ařízení služby péče o dítě v dětské
skupině a
c) z ařízení péče o dítě předškolního
věku provozovaná na základě
živnostenského oprávnění, pokud
pokračování na str. 6
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dokončení ze str. 5

charakter takto poskytované péče
je srovnatelný s péčí poskytovanou
1. z ařízením služby péče o dítě
v dětské skupině, nebo
2. mateřskou školou podle školského zákona.
7. Stále se hovoří o elektronické
evidenci tržeb a o tom, že postupně

ji budou muset používat všichni,
kdo vybírají peníze v hotovosti. Bude
se to týkat i odborových organizací?
Třeba když vybírají např. peníze na
nějaký zájezd?
Odborových organizací by se to týkat nemělo. V § 12 – Tržby vyloučené
z evidence tržeb jsou mimo jiné v písm. h
návrhu zákona uvedeny i tržby z drobné

vedlejší podnikatelské činnosti veřejně
prospěšných poplatníků, tzn. že ani výběr
poplatku nebo příspěvku na zájezd nebude podléhat elektronické evidenci tržeb.
Závěrem: S ohledem na skutečnost,
že řada zákonů je zatím ve fázi projednávání, budeme o dalších novinkách samozřejmě průběžně informovat a odpovídat
i na vaše otázky v tomto směru.

Práva spotřebitele | JUDr. Zdeňka Vejvalková, specialistka na spotřebitelské právo, Brno

Záruční lhůta u nového zboží a reklamace
Zakoupil jsem manželce 5. 6. 2015 v kamenném obchodě dámské hodinky, které jsem jí dal jako
dárek k narozeninám. Hodinky jsou v pořádku, jdou přesně a stále vypadají jako nové. To ale neplatí
pro řemínek. Prodavač tvrdil, že je kožený, ale po necelém půl roce se ukázalo, že je to umělá hmota.
Okolo uzávěru začal praskat a barva se z něho loupe. Šli jsme ho 3. 11. 2015 reklamovat. Prodavač
však odmítl reklamaci přijmout. Řekl nám, že se záruka nevztahuje na příslušenství, což je řemínek.
Navíc to prý není výrobní vada, ale jde o to, že je poškozen nošením. To, že mě mylně informoval
o tom, že pásek je kožený, popřel. Byl dost nepříjemný, takže již z tohoto důvodu mě zajímá, jak to
vlastně je správně. Přece, když někdo vyrábí řemínky na hodinky, měly by být z takového materiálu,
aby se hned po půl roce nerozpadly.
J. K., Vyškov
Na váš případ se vztahují příslušná
ustanovení občanského zákoníku,
tj. zákon č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Podle § 2161/1 občanského zákoníku
odpovídá prodávající kupujícímu, že věc
při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu za to, že v době,
kdy kupující věc převzal:
a) má věc vlastnosti, které si strany
ujednaly, a chybí-li ujednání, takové
vlastnosti, které prodávající nebo výrobce
popsal nebo které kupující očekával
s ohledem na povahu zboží a na základě
reklamy jimi prováděné,
b) se věc hodí k účelu, který pro její
použití prodávající uvádí nebo ke kterému
se věc tohoto druhu obvykle používá,
c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno
podle smluveného vzorku nebo předlohy,
d) je věc v odpovídajícím množství,
míře nebo hmotnosti a
e) věc vyhovuje požadavkům právních
předpisů.
Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců
od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Kupující je oprávněn
uplatnit právo z vady, která se vyskytne
u spotřebního zboží v době 24 měsíců
od převzetí, jak zaručuje § 2165/1 výše
citovaného občanského zákoníku. Ať jde
o hodinky nebo řemínek.
Tato zákonná záruční doba se pak dle
§ 2167 občanského zákoníku nepoužije
pouze v těchto případech:
a) u věci prodávané za nižší cenu na
vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

b) na opotřebení věci způsobené
jejím obvyklým užíváním,
c) u použité věci na vadu odpovídající
míře používání nebo opotřebení, kterou
věc měla při převzetí kupujícím, nebo
d) vyplývá-li to z povahy věci.
Pokud tedy není možné na vámi zakoupený řemínek aplikovat některou
ze shora uvedených výjimek z § 2165
občanského zákoníku, činí zákonná
záruční doba i ve vašem případě 24 měsíců. Reklamaci je však třeba i v tomto případě vyřídit – viz níže. Opotřebení je nutno
posoudit. Zda o ně skutečně šlo nebo zda
byl použit nekvalitní materiál apod.
Prodávající nemůže ani tvrdit, že se
s vámi dohodl na zkrácení záruční doby,
právě u řemínku. V takových případech
platí, že pokud si mezi sebou prodávající
a kupující domluví zkrácení doby pro
uplatnění práv z vadného plnění, pak se
nepřihlíží k takovému ujednání. Znamená
to, že právní stav je takový, jako by toto
ujednání (domluva) neexistovalo, a daná
věc se řídí občanským zákoníkem. Záruční
doba je tedy 24 měsíců.
Na základě výše uvedeného vám lze
doporučit znovu kontaktovat prodávajícího a s poukazem na shora uvedená
ustanovení občanského zákoníku se domáhat vyřízení vaší reklamace tak, jak mu
to ukládá zákon na ochranu spotřebitele. To znamená, že prodávající je povinen
reklamaci přijmout! K tomu účelu vyplní reklamační protokol. Vy si pamatujte,
že máte právo volby, jakým způsobem si
přejete reklamaci vyřídit. Ve vašem případě bude asi přicházet v úvahu pouze

výměna, neboť oprava by nevyřešila problém spočívající v „loupání se“ barvy.
V případě, že by šlo např. o prasklý šev
nebo o párání se prošití, bylo by možné
požadovat opravu. Šev lze někdy jednoduchou opravou obnovit stejně jako
prošití. Vrácení peněz by mělo přijít na
řadu až poté, kdy uvedené není možné.
Nemožnost může spočívat např. v tom,
že prodejce již nemá totožný řemínek,
jaký byl u původních hodinek. Musí mít
stejnou barvu, tvar, výrobce – prostě musí
být naprosto stejný.
Kdyby prodejce odmítal výše uvedený postup, můžete se obrátit se svým
podnětem na Českou obchodní inspekci
(dále též ČOI), která je v tomto případě
dohledovým orgánem. Podrobné informace o tom, jak podnět České obchodní
inspekci podat, najdete na www.coi.cz.
Za takové jednání prodejce může obdržet velmi citelnou pokutu. ČOI však nevyřeší váš konkrétní problém, ale provede
u prodejce kontrolu a při zjištění pochybení uloží pokutu.
Jsem přesvědčena, že prodejce ve vlastním zájmu vašemu požadavku na řádné
vyřízení reklamace vyhoví. Vždy doporučuji, aby kupující jednal důrazně, leč
slušně, a nenechal se strhnout případnou
nevolí prodávajícího. Pokud by s vámi
reklamaci sepsal, ale neuznal ji, stanoví
mu zákon povinnost přesně a podrobně
popsat důvod zamítnutí, a to písemnou
formou. Pokud byste chtěl věc „dotáhnout do konce“, musel byste vyhledat
soudního znalce v daném oboru, který by
oprávněnost zamítnutí posoudil. Jestliže
by prodejce zarputile trval na svém, mohl
by váš spor rozhodnout pouze soud.
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Tip: Pojďte s námi za betlémy

Gotický obraz zachytil Františka z Assisi
během vánoční mše v Grecciu

Skvosty v Třebechovicích
Třebechovické muzeum betlémů je
jediným zařízením svého druhu u nás
a také v Evropě. Sbírkový fond betlémů
tvoří více než 300 betlémů zhotovených
z nejrůznějších materiálů. Tím nejcennějším je Proboštův mechanický betlém.

Poněkud upravený název oblíbené koledy
jsme v titulku použili záměrně.
K Vánocům totiž stejně jako koledování
patří i jesličky a betlémy. Vánoce o tento hezký symbol
obohatil zejména sv. František z Assisi, který byl jejich velkým
propagátorem. Vypráví se o něm, že „nade všechny ostatní
svátky slavil narození dítěte Ježíše a nazýval svátkem svátků
den, ve kterém se Bůh stal malým dítětem, které sálo
z lidského prsu“. Byl to on, kdo v roce 1223 v Grecciu na Vánoce
zinscenoval scénu narození Páně v chlévě s živými zvířaty.
V Praze mohli lidé poprvé jesličky vidět v chrámu sv. Klimenta
na Starém Městě v roce 1562. Přestože byly v některých
dobách vykazovány z kostelů, jejich obliba se všeobecně
rozšířila. Betlémy jsou nejen nádherným dokladem lidové
tvořivosti, ale často i technického umu. Některé můžeme vidět
celoročně, jiné jen v době Vánoc.
z habrového a bukového dřeva a pohání
jej elektrický motorek. Betlém má rozměry: délka 6,9 m, výška 2,2 m a hloubka 1,9 m. Váží i s podvozkem tři tuny, bez
něho 1,2 tuny. Atrakcí muzea je i Vánoční výstava – Od Barborky po Tři krále.
Během ní mají návštěvníci možnost se

Betlémy na hradě
V hradní galerii Slezskoostravského
hradu se v době od 5. 12. až do 8. 1. příštího roku uskuteční už 15. ročník tradiční „Výstavy betlémů“. I ta letošní bude
prezentovat velké množství unikátních
historických i současných betlémů z řad

Třebechovický betlém na unikátní fotografii z třicátých let minulého století

Je to jediný betlém, který byl v České
republice prohlášen za národní kulturní památku. Je společným dílem Josefa Probošta, řezbáře Josefa Kapuciána
a sekerníka Josefa Frimla. Vznikal od roku
1882 až do Proboštovy smrti v roce
1926. Betlém obsahuje více než dva
tisíce součástí. Zahrnuje 351 figurek,
z nichž se přes dvě stě postaviček pohybuje. Celý betlém (nyní v rekonstrukci,
takže můžete nahlédnout i do jeho zákulisí) je až na několik součástí ze dřeva. Na figurky tvůrci použili dřevo z lípy,
pohyblivý mechanismus byl vytvořen

převléknout za Marii, Josefa, tři krále a vyfotografovat se. Nejzdařilejší snímky pak
muzeum zveřejňuje na svých webových
stránkách. Muzeum má otevřeno denně
kromě pondělí v čase 9.00–16.00 hod.

profesionálních a amatérských autorů.
K vidění budou betlémy vyrobené z nejrůznějších materiálů – ze dřeva, perníků,
šustí, keramiky, krajky i sena. V hradní
pevnosti bude vystaven otočný keramický betlém z linhartovského zámku,
který zhotovil kastelán Jaroslav Hrubý.
Zpestřením letošní Výstavy betlémů
bude po loňském úspěchu reprodukovaná Česká mše vánoční od skladatele Jakuba Jana Ryby. Tuto nejslavnější
vánoční skladbu si na nádvoří hradu
můžete poslechnout na Zlatou sobotu
19. prosince od 17.00 hod.
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Rekordní betlém
Jedním z nejvýznamnějších exponátů Muzea Jidřichohradecka (Balbínovo
náměstí 19, Jindřichův Hradec) jsou
Krýzovy jesličky. Je to největší lidový
mechanický betlémem na světě, od roku
1998 je zapsán v Guinnessově knize rekordů. Jeho tvůrce, jindřichohradecký
punčochářský mistr Tomáš Krýza, ho vytvářel více než šedesát let. Jesličky obsahují 1398 figurek lidí a zvířat, z nichž
se 133 pohybuje. V jesličkách nalezneme
i rudný důl s horníky či bránu s padacím
mostem a strážnými hlídajícími město
a Herodův palác, se stoly s miniaturním
nádobím a jídlem. Původní mechanismus, který byl zpočátku poháněn ručně,
rozvádí pohyb z jediného elektromotoru.

I tvůrci v Třešti čerpají ze života obyčejných vesnických lidí

ci betlémů vánoční výstava tentokrát
na téma Vánoce z křišťálu. Expozice
je v tomto čase otevřena denně
9.30–16.30 hod.

Krýzovy jesličky zaujmou jak svojí velikostí, tak propracovanými detaily

Betlém má nyní 17 m na délku, šířka
i výška jsou 2 m. Otvírací doba muzea:
denně 8.30–12.00 a 13.00–17.00 hod.
24. prosince a 31. prosince otevřeno
pouze dopoledne.
Za tvůrci do Třešti
Třešť je celostátně významnou lokalitou betlémářství v České republice.
A ta je v tomto případě stále zastoupena ještě dost velkým počtem tvořících
autorů. Každoročně po celou vánoční
dobu (od 26. prosince do 2. února) tak
návštěvníci města mohou navštívit na
20 betlémů jak ve stálé expozici betlémů
v Schumpeterově domě (Rooseveltova 462), tak v třešťských domácnostech přímo u jejich tvůrců, Všichni rádi
uvítají každého návštěvníka, který tak
má příležitost prohlédnout si třešťské
betlémy skutečně zblízka. Od 5. 12. 2015
do 2. 2. 2016 probíhá ve stálé expozi-

Pražské unikáty
Jednoznačnou pozoruhodností mezi
pražskými betlémy je soubor 48 figur
(32 je lidských a 16 zvířecích) v životKolébka s Ježíškem je centrálním
tématem všech betlémů

ní velikosti z první poloviny 18. století,
nacházející se v kapucínském kostele
Panny Marie Andělské na Loretánském
náměstí. Podle tradice na nich pracoval po deset let jeden z řádových bratrů. Tento nejhonosnější český barokní
betlém byl během 2. poloviny 19. století
opraven a doplněn o mechanické prvky.
Unikátní betlém je také v holešovickém
kostele sv. Antonína Padovského. Řezbář
Václav Cvekl všechny figurky oblékl do
chodských krojů. Později byly přidány figurky dalších slovanských národů
v národních krojích. Betlému se tak začalo říkat Slovanský, neboť jeho ústřední
myšlenkou bylo slovanské sjednocení. Se
současnou tvorbou betlémů, ale i s historickými betlémy se můžete seznamovat až do 3. ledna v areálu kostela Panny
Marie Sněžné na Jungmannově náměstí
v Praze 1. Najdete tu i betlém s historickými figurkami řezbáře Boudného, který
se svými rozměry 3×2,5 m patří k největším betlémům v Praze. Otevřeno je
denně 10.00–18:00, 24. 12. do 16.00,
31. 12. do 15.00, 1. 1. 13.00–18.00 hod.
Připravil: fav, foto jaš a archiv TMB
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Kam vyrazit na vánoční nákupy
Dlouholetou tradicí ve větších i menších městech v Čechách je každoroční pořádání
vánočních trhů. Přinášíme tipy, v kterém městě si můžete zajít na vánoční trhy ještě
předtím, než vás navštíví Ježíšek (a v některých případech i potom).
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Staroměstské náměstí
do 1. 1. 2016, otevřeno 10–22 hod.
Václavské náměstí
do 6. 1. 2016, otevřeno 10–22 hod.
Náměstí Republiky
do 24. 12. 2015, otevřeno 10–19 hod.
Náměstí Míru
do 24. 12. 2015, otevřeno 10–19 hod.
Tylovo náměstí
do 24. 12. 2015, otevřeno 10–19 hod.

HRADEC KRÁLOVÉ
Masarykovo náměstí
do 21. 12. 2015,
otevřeno 9–22 hod.

OSTRAVA

OLOMOUC

Masarykovo náměstí
23. 12. 2015
ČEZ Aréna
do 21. 12. 2015,
otevřeno 9–18 hod.

Horní náměstí
do 24. 12. 2015
Výstaviště Flora
do 21. 12. 2015

PLZEŇ
Náměstí Republiky
do 23. 12. 2015

ČESKÉ BUDĚJOVICE
Náměstí Přemysla Otakara II.
do 23. 12. 2015

NA SKOK DO VÍDNĚ
Kdo by chtěl zažít trochu zimní
romantiky u sousedů v Rakousku,
může zkusit Vídeň, kde se až do

Vánoční trh u kostela svatého Karla ve Vídni

Vánoční trh na Štěpánském náměstí ve Vídni

Vánoc náměstí proměňují v pohádkové
vánoční trhy s vůní vánočního cukroví a horkého punče.
V rozzářenou pohádkovou krajinu se změní
Radniční náměstí se
150 stánky. Pro děti je
zde připravena spousta
zábavy, například kolotoč nebo zábavné tvoření v Ježíškově dílně.
Návštěvníky dále láká
vánoční vesnička na
náměstí Marie Terezie.
V adventním období
zde stojí na 70 stánků s tradičními výrobky
uměleckých řemesel
a s nápady na originální dárky. Vánoční
vesnička pak bude 27. prosince nahrazena silvestrovskou.
Starovídeňský vánoční trh ve
Freyungu v centru města ctí dávné
tradice. Vánoční trh se tu konal poprvé už v roce 1772. Dnes se tu prodávají
výrobky uměleckých řemesel, skleněné ozdoby, tradiční betlémy a keramika. Kulturní a vánoční trh před

BRNO
Náměstí Svobody
do 23. 12. 2015, otevřeno 9–21.45 hod.
Zelňák
do 23. 12. 2015

Vánoční trh Am Hof ve Vídni

zámkem Schönbrunn zase nabízí romantiku před kulisou císařského sídla.
Působivou barokní kulisou se zase může
pochlubit vánoční vesnička u zámku
Belvedér.
Více přesných informací, na kterých
místech ve Vídni naleznete vánoční
atrakce, je k nalezení na webových
stránkách: https://www.wien.info/cs.
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TIPY NA VÁNOČNÍ ZÁBAVU
PRO RODINY S DĚTMI
Noční prohlídky v Zoo Praha
Začínají zimní vánoční a taky noční prohlídky Zoo Praha. Všichni zájemci mají možnost zjistit, jak se chovají
zvířata po západu slunce. Půjdete s průvodcem, který vám odpoví na všechny otázky. Prohlídky začínají vždy
v 17.00 a 17.30 hod. u hlavního vchodu
do zoo. Vzhledem k omezené kapacitě
je nutné se na prohlídku předem objednat na telefonním čísle 296 112 230.
Kdy: 18. a 19. prosince.
Ježíškova vánoční pošta
Pište, pište, pište!!! Ježíšek čeká na
adrese Božího Daru, kam mu děti i do-

Vánoční hrad Šternberk
Na adventní sobotu si můžete udělat
výlet na hrad Šternberk. Kromě informací z historie hradu se dozvíte, jak to
na Vánoce chodilo v panských sídlech.
Kdy: sobota 19. prosince 10–15 hod.
spělí mohou posílat svá psaníčka s vánočními přáními. Poštu bude přijímat
až do 23. prosince. Ale úplně nejlepší bude, jestli si sem uděláte výlet
„Po stopách Ježíška“. Po absolvování
Ježíškovy cesty každý získá malý dárek.
Trasa je plná úkolů.
Adresa Ježíškovy pošty:
Vánoční pošta
Boží Dar 1
362 62 Boží Dar

Poslední advent v Dobříši
– den koncertů
Zámek Dobříš připravil na adventní
čas speciální prohlídky. Do 21. prosince jsou připraveny adventní víkendové
prohlídky zámku, zahrad a výstava betlémů. Vrchol vánočního snažení nastane
poslední adventní víkend, kdy si sem
můžete přijít poslechnout Příbramskou
filharmonii a symfoniky Českého rozhlasu.
Připravil: ev, foto SŠ a archiv

Jak se neznemožnit na novoročním večírku
Prosinec nejsou jen Vánoce, ale i společenské juchání,
večírky a oslavy. A na nás je, abychom si je užili, ale zároveň
si zachovali důstojnost. Jak na to?
Už jste přemýšleli nad tím, jak to dělali
staří Řekové a Římané, že neustále pili
víno a přitom jejich říše nezanikla na alkoholismus? Nikdy ho totiž nepili čisté,
ale vždy bohatě ředěné vodou. Nalít si
čistého vína bylo dokonce považováno za
společensky nepřípustné. A tak tu máme
hned první radu. Víno buď řeďte přímo,
nebo na deci vína vypijte 2 deci vody.
Co potřebujete vědět dál…
Jezte
Že se nemá pít alkohol nalačno, už určitě víte, ale není jídlo jako jídlo. Věděli jste
například, že celých 20 % vypitého alkoholu se může vázat na bílkoviny v potravě? Proto je ideální tučnější maso, sýry
nebo třeba pečená klobása. A proč vám
radíme mastné? Tuk vytvoří na stěnách
žaludku povlak, který zpomalí vstřebávání
alkoholu do krve. Takže žádné brambůrky,
ale bílkoviny, ze kterých kape omastek.
Doporučuje se také před party vypít
sklenici mléka. Zabraňuje překyselení žaludku a zpomaluje vstřebávání alkoholu.
Tančete a hýbejte se
Nejvhodnější je při pití tančit, nebo alespoň stát a popocházet. Díky pohybu se
alkohol mnohem rychleji vstřebá. Pocítíte sice rychleji jeho následky, ale taky se
jich rychleji zbavíte.
Malé úzké skleničky
Výzkum prokázal, že z vysokých úzkých
sklenic toho člověk vypije o celou třetinu

méně než z širokých. Pije se z nich hůř
a navíc vytvářejí optický klam, že je
nápoje víc a ubývá rychleji než z jiných
tvarů sklenic.
Věrnost jednomu nápoji
Hned jak dorazíte, zhodnoťte nabídku
a rozhodněte se, co tento večer budete pít.
Pak už se od svého výběru neuchylujte.
Pozor na bublinky. Bublinkové nápoje
působí mnohem hůř než ty nebublinkové, takže po coca-cole s rumem nebo
šampaňském vás bude bolet hlava
o trochu víc. Bublinky urychlují působení
alkoholu!
Pomalost je sexy
V případě upíjení ze sklenky to tedy platí
určitě. Decentní usrkávání sluší ženám
mnohem víc, a navíc vám pak nikdo nemůže vnucovat další pití.
Čím tmavší, tím horší
Říká se, že čím je alkohol tmavší, tím
hrozí horší kocovina. Červené víno je
v tomto směru horší než bílé, totéž platí
třeba o whisky a vodce.
Zůstaňte dámou
Firemní večírek je sice zábava, uvolněná atmosféra leccos snese, ale ne vše.
Pravda na dně sklenky rozhodně není žádoucí. Nepomlouvejte, neřešte! Nezapomeňte, že zítra jsou z vás opět pracovní
kolegové a šéf je opět vaším nadřízeným.
Zkazit si reputaci je tak snadné!

VYPROŠŤOVÁKY, CO ZABEROU

1
2
3
4
5
6
7

Před spaním vypijte půl litru nebublinkové minerálky.
Ráno to samé množství ředěného
džusu nebo vody s citronem.
Zapomeňte na kávu – ještě víc dehydruje tělo a navíc působí kysele.
Dejte si pořádnou sprchu.
Proti překyselení žaludku pomohou
2 lžičky jedlé sody do 100 ml vody.
Na bolavou hlavu zkuste aspirin,
paralen nebo ibuprofen.

Žaludek na vodě? Pomůže silný vývar, česnečka, mléko a hroznový
cukr (třeba v ovoci nebo v medu).

8

Bylinkáři mohou vsadit na ostropestřec mariánský. Polévkovou
lžíci povařte 5 minut v 300 ml vody, další
čtvrthodinu nechte louhovat a pak vypijte. Dobrý je i heřmánkový čaj.
(SŠ)

Servis | 14. prosince | KOVÁK číslo 20/2015 | 11

Sociální zabezpečení | Ing. Marcela Hříbalová, specialistka úseku odborové práce OS KOVO

Výpočet starobního důchodu v roce 2015/2016
Opět čtenářům našeho časopisu s koncem kalendářního roku přinášíme příklad výpočtu starobního
důchodu přiznaného koncem roku 2015 (včetně valorizace k 1. 1. 2016) ve srovnání s výpočtem
starobního důchodu téhož muže (pojištěnce), který s datem přiznání svého důchodu „počkal“ do data
1. 1. 2016.
v roce 2015 činí 2 400 Kč, zatímco u důchodů přiznaných v roce 2016 bude činit
2 440 Kč. Procentní výměra důchodu závisí jako vždycky na konkrétním průběhu
pojištění.

Připomeňme si, že starobní důchod, a to řádný i předčasný, stejně
jako invalidní důchody (prvního stupně,
druhého stupně a třetího stupně) a pozůstalostní důchody (vdovský a sirotčí) se
skládají ze základní výměry a procentní
výměry. Základní výměra důchodu je
pro všechny stejná, u důchodů přiznaných

Minimální výše starobního důchodu
Výše procentní výměry starobního důchodu činí nejméně 770 Kč měsíčně (dle

znění § 33 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb.,
o důchodovém pojištění). Mimochodem
minimální výše procentní výměry důchodu nebyla od přijetí zákona v roce 1995
ještě ani jednou zvýšena. V současnosti
se sice hovoří o zavedení minimální výše
starobního důchodu v závislosti na aktuální výši životního minima, nejedná se však
zatím o konkrétní návrh.

ÚDAJE PRO VÝPOČTY
Pro důchody přiznané v roce 2015

Pro důchody přiznané v roce 2016

Všeobecný vyměřovací základ 2013

25 903 Kč

Přepočítací koeficient 2013

1,0273

Průměrná mzda 2015

26 611 Kč

Maximální vyměřovací základ 2015
Redukční hranice 2015

106 444 Kč
I.

11 709 Kč

II.

106 444 Kč

Všeobecný vyměřovací základ 2014

26 357 Kč

Přepočítací koeficient 2014

1,0246

Průměrná mzda 2016

27 006 Kč

Maximální vyměřovací základ 2016
Redukční hranice 2016

108 024 Kč
I.

11 883 Kč

II.

108 024 Kč

Výpočtový základ se stanoví z osobního vyměřovacího
základu tak, že

Výpočtový základ se stanoví z osobního vyměřovacího
základu tak, že

z částky do 11 709 Kč

z částky do 11 883 Kč

z částky nad 11 709 Kč
do částky 106 444 Kč
k částce nad 106 444 Kč

se počítá 100 %
se počítá 26 %
se nepřihlíží

Pro výpočet důchodu přiznaného v roce 2015 budou
rozhodující údaje uvedené ve vyhlášce č. 208/2014 Sb.,
která je účinná od 1. 1. 2015.

VLIV VALORIZACE NA VÝPOČET
Než zahájíme konkrétní výpočty,
zmíníme se rovnou o mimořádné situaci, která pro výpočet důchodu
v roce 2016 nastala. Stalo se tak vlivem způsobu valorizace důchodů
k datu 1. 1. 2016. Jelikož tato valorizace (jak jsme v Kováku již uvedli
v samostatném příspěvku) činí 40 Kč
pro všechny poživatele důchodu
a o tuto částku zároveň vzroste pevná výměra důchodů přiznaných v roce
2016, nemůže prakticky téměř nastat
případ, že by pro téhož pojištěnce
byl důchod přiznaný k 1. 1. 2016 niž-

z částky nad 11 883 Kč
do částky 108 024 Kč
k částce nad 108 024 Kč

se počítá 100 %
se počítá 26 %
se nepřihlíží

Pro výpočet důchodu přiznaného v roce 2016 budou
rozhodující údaje uvedené ve vyhlášce č. 244/2015 Sb.,
která bude účinná od 1. 1. 2016.

ší než valorizovaný důchod přiznaný
k 31. 12. 2015.

OS KOVO disponuje již tradičně vlastním
programem na výpočet důchodu.

Bude vyšší důchod přiznaný k datu
31. 10. 2015, nebo k datu 1. 1. 2016?
Přestože jsme na tuto otázku již odpověděli výše, přesvědčíme se o výsledku
na příkladu výpočtu starobního důchodu
muže narozeného 31. 12. 1952, jehož
důchodový věk nastane 31. 10. 2015.
S výpočtem důchodu je též možno se obrátit na klientské centrum České správy
sociálního zabezpečení, a to na telefonním čísle 420 257 062 860. Zde je možno si dojednat osobní konzultaci k výpočtu důchodu. Kromě toho právní odbor

Které roky spadají do rozhodného
období?
Rozhodné období pro výpočet důchodu začíná rokem 1986 a končí rokem
předcházejícím roku, v němž se důchod
přiznává. To znamená, že pro důchod
přiznaný v roce 2015 je prvním rokem
rozhodného období rok 1986 a posledním rok 2014. Pro důchod přiznaný
v roce 2016 platí rozhodné období 1986
až 2015. Při výpočtu důchodu se přihlíží
k výdělkům, kterých žadatel o důchod dosáhl v těchto obdobích.
pokračování na str. 12
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Kolik let pojištění je třeba pro nárok
na starobní důchod?
Připomeňme si, že pojištěnec má nárok na řádný starobní důchod podle § 29
zákona o důchodovém pojištění, jestliže
získal dobu pojištění nejméně
31 let a dosáhl důchodového
věku v roce 2015,
32 let a dosáhl důchodového
věku v roce 2016.
Pojištěnec má nárok na starobní důchod,
pokud nesplnil podmínky uvedené výše,
také tehdy, jestliže získal dobu pojištění
20 let a dosáhl po roce 2013 věku
aspoň o 5 let vyššího, než je důchodový věk stanovený podle § 32
pro muže stejného data narození.
Pojištěnec, který nesplňuje výše uvedené podmínky, má nárok na starobní důchod též, jestliže dosáhl důchodového
věku po roce 2014 a získal aspoň 30 let
tzv. čisté doby pojištění (bez náhradních dob pojištění).
Pojištěnec, který nesplňuje žádné z výše
uvedených podmínek, má nárok na starobní důchod též, jestliže dosáhl věku
65 let a splnil podmínky nároku na invalidní důchod stanovené zákonem o důchodovém pojištění.
Příklad výpočtu starobního důchodu
– POROVNÁNÍ
Rozhodli jsme se zde uveřejnit výpočty
obou výší starobního důchodu, nejprve
přiznaného v roce 2015 (31. 10. 2015)
a poté valorizovaného o 40 Kč, dále pak
přiznaného k 1. 1. 2016. Jako příklad jsme
zvolili muže narozeného 31. 12. 1952,
který dovrší důchodový věk 31. 10. 2015
a který nemá ani náhradní doby pojištění,
ani vyloučené doby pro výpočet důchodu.

Dále předpokládáme, že tento muž pobíral takové výdělky, že jeho osobní
vyměřovací základ je roven právě
průměrné mzdě v roce 2015, která
činí částku 26 611 Kč. Doba pojištění
tohoto muže do dovršení důchodového
věku činí 44 let. Předpokládáme, že je
dosud zaměstnán v pracovním poměru
a o důchod zatím nepožádal. V příštím roce si požádá o přiznání starobního důchodu zpětně, a to buď k datu
31. 10. 2015, nebo k datu 1. 1. 2016.

Co ovlivňuje výši důchodu?
Starobní důchod se skládá ze základní
výměry, která činí 9 % průměrné mzdy
v republice a z procentní výměry. Výši
procentní výměry ovlivní na dvě veličiny. První z nich je doba pojištění
(celé roky) a druhá je výše výdělků pojištěnce v jednotlivých letech rozhodného období. Místo doby pojištění někdy

přehled dob důchodového pojištění a za
dobu od roku 1986 přehled vyměřovacích
základů a vyloučených dob, které jsou
v evidenci příslušného orgánu sociálního
zabezpečení. Informativní list orgán sociálního zabezpečení má povinnost zaslat
občanovi nejpozději do 90 dnů ode dne
doručení jeho žádosti, podle našich zkušeností ho ale zasílá většinou dříve.

Vzor žádosti
Česká správa sociálního zabezpečení
Odbor správy údajové základny
Křížová 25

225 08 Praha 5

Věc: Žádost o Informativní osobní list důchodového pojištění (IOLDP)
Vážení,
žádám o zaslání Informativního osobního listu důchodového pojištění na níže
uvedenou adresu.
Děkuji.
Příjmení a jméno:
Rodné číslo:
Adresa včetně PSČ:
Datum: ../../….			Podpis:
eventuálně Poznámka:
Vzhledem k tomu, že budu muset zanedlouho rozhodnout o datu přiznání mého
starobního důchodu, žádám Vás laskavě o brzké vyřízení mé žádosti.
figurují někdy ve výpočtu tzv. náhradní
doby pojištění. Důležité jsou také tzv. vyloučené doby (většinou doby nemoci).
Předpokládejme, že muž z našeho příkladu si požádal v předstihu ČSSZ o zaslání svých dob pojištění a výdělků (podle
§ 40a odst. 1 zákona č. 582/1991 Sb.,
o organizaci a provádění sociálního zabezpečení). Jak jsme v Kováku opakovaně
informovali, může si pojištěnec dopisem
požádat ČSSZ o zaslání informativního
osobního listu důchodového pojištění.
Na době chybějící do důchodového věku
přitom nezáleží. Důležité je uvést adresu,
na niž má být informativní list zaslán, své
rodné číslo a žádost podepsat.
Co je to informativní list
Již jsme se o možnosti získat od České
správy sociálního zabezpečení svůj Informativní osobní list důchodového pojištění
v Kováku zmiňovali vícekrát, jedná se však
o velmi důležitou záležitost. Není vhodné
žádat o tento „list“ těsně před rokem
nároku na starobní důchod, i mladý zaměstnanec může zjistit, že mu tzv. chybí
některé doby pojištění v evidenci České
správy například vinou toho, že jeho někdejší zaměstnavatel nesplnil své povinnosti v důchodovém pojištění. Prokázání
chybějících dob je přitom na pojištěnci.
ČSSZ tedy zasílá občanům na základě jejich písemné žádosti Informativní osobní list důchodového pojištění (dále
jen „informativní list“). Občan má právo
na zaslání informativního listu jednou za
kalendářní rok. Informativní list obsahuje

Kdy a kde se žádost o důchod podává
Žadatel o důchod sepisuje nejdříve čtyři
měsíce před požadovaným dnem přiznání
starobního důchodu žádost o tento důchod, a to na okresní (v Praze Pražské,
v Brně Městské) správě sociálního zabezpečení (OSSZ) příslušné podle místa jeho
trvalého pobytu.
Doklady, které pojištěnec předkládá,
jsou zejména tyto:
občanský průkaz, u cizinců pas či
povolení k pobytu,
doklady o studiu, popřípadě učení
(i nedokončeném),
muži předkládají doklady o výkonu
vojenské služby,
doklady prokazující výchovu dětí
nebo péči o děti (rodné listy dětí
nebo výpisy z matriky narození,
popř. rozhodnutí o době a rozsahu
péče),
doklady o dobách pojištění nebo
náhradních dobách, které nejsou
uvedeny v informativním osobním listu důchodového pojištění.
Poznámka redakce: Vzhledem k rozsáhlosti tematiky jsme se z prostorových
důvodů rozhodli příspěvek naší spolupracovnice Ing. Marcely Hříbalové rozdělit
do dvou částí. V té dnešní jsme přinesli
některé nezbytné základní údaje, v další
najdete návody, jak zjistit svůj důchodový
věk, a příklady výpočtu důchodu. Přineseme ji v Kováku č. 1 pro rok 2016, který
vyjde 18. ledna 2016.
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Bez rázné změny nám hrozí chudoba
Jak jsme už v Kováku informovali, ČMKOS představila 19. listopadu veřejnosti svoji studii s názvem „Vize změny
hospodářské strategie ČR“. Jejím hlavním tématem je otázka: Proč má Česká republika, jeden z nejvyspělejších států
střední a východní Evropy, stát s dlouhou industriální tradicí a poměrně vysokou kvalifikační a vzdělanostní úrovní,
v rámci EU jedny z nejnižších mezd? Ve studii se také prezentují východiska, jak současný nevyhovující stav změnit.
Kovák na toto téma hovořil s jedním z jejích autorů, Ing. Jaroslavem Ungermannem, CSc.
Ve studii docházíte k závěru,
že pokud nedojde k zásadní změně,
bude z nás už jenom montovna
a hrozí chudoba. To je ovšem úplný
opak toho, co se slibovalo v devadesátých letech, kdy hlavním heslem
doby byla privatizace. Způsob, jakým
k ní došlo, označujete za jednu
z příčin současného smutného stavu.
Jak to, že to tehdy nikdo neviděl?
Protože vlastně nebyly jiné alternativy.
Ti, kteří tehdy systém bourali, to komentovali tak, že nejpozději do deseti let
bude dobře a budeme na úrovni Rakouska

Jaroslav Ungermann (uprostřed) během rozhovoru
s redaktory Kováka

a Německa. Byla to iluze, ale zapůsobila.
Naprostá většina lidí souhlasila s kroky,
které se podnikaly. Ať už to bylo razantní podhodnocení naší měny, překotná
privatizace bez právního rámce atd. atd.
Možnost pro rozpracování alternativních
scénářů nebyla. Byli jsme v té době obklopeni euforií, kdy se myslelo, že likvidací
systému vše špatné skončilo. Teprve později se ukázalo, že tak snadno to nejde.
Když jsme se po deseti letech nedostali na úroveň Rakouska, proč
se dále jelo v zaběhnutých kolejích?
Proč se nevolalo po změně už tehdy?
Na lidi již plně dolehl nový systém
a hlavně jim šlo o to, aby se uživili. Do
roku 1990 nikdo nevěděl, co je nezaměstnanost. Všichni měli pocit, že budou
mít vždy práci. Najednou zjistili, že to tak
není. Že v tržní ekonomice někteří vydělávají víc než dřív, ale je to vykoupeno také
tím, že někdo si nevydělá vůbec nic.
Dobře, to jsou lidé, a co odpovědní
lídři a ekonomové?
Ani lídři a ekonomové nejsou jednolitá
skupina. Jedni myslí tak, druzí jinak. Kde

jedni kritizují, druzí říkají ne, bylo to uděláno nejlépe, jak to jen šlo. Je to o sporu
mezi keynesiánstvím a neoliberálním konceptem. Tam, ať chcete nebo nechcete,
tak je to vždy určitým způsobem nějak
podbarveno. Nemusí vždy jít o ideologie,
je to také jen o různých akcentech. Někdo
má větší akcent na státní zásahy, druhý
říká státní zásahy v žádném případě.
Není to i o tom, že se v době privatizace tvrdě omezoval sociální dialog?
V České republice dialog omezován je
a byl. Zcela nepochybně. V nově vzniklých
firmách často nechtěli
žádné odbory. Zdá se, že
ve společnosti to nikomu
až tak moc nevadilo. Novináři psali, že jednou ze
zásadních věcí, které negativně ovlivňují pružnost
trhu práce, jsou odbory.
Že ekonomiku doslova
ničí. A dnes se od stejných lidí dočtete, že nízké mzdy jsou důsledkem
toho, že odbory jsou slabé! Člověk skoro
až nevěří vlastním očím a uším.
Chceme tlačit na vyšší růst platů
a zároveň víme, že bude ubývat
pracovních míst kvůli digitalizaci.
Hovoří se až o 40 procentech...
Četli jste studii Průmysl 4.0? Co tam je
reálného? Skoro nic. Udělejte plně automatizované fabriky, lidé tam vůbec nemusí být, ale komu pak prodáte výrobky?
Jak je budete realizovat? Myslím, že je to
možná způsob, jak umravnit odbory, ale
není to způsob, jak provést nějakou revoluční změnu v průmyslu. Že tak někde
funguje jeden podnik, ještě nic neznamená. Až jich bude fungovat 20 procent,
tak to začne být zajímavější. Ale tomu už
z podstaty věci moc nevěřím.
Zastánci dosavadního vývoje
často operují tím, že se u nás podařilo
velmi zvýšit export…
Jenže není vývoz jako vývoz. Náš export
je v podstatě výrobní kooperace. Postavíte fabriku u Plzně, která výrobky vozí do
Mnichova, kde jsou finální montážní závody. Vyvážíte podobně jako jiná továrna,
která je třeba u Braunschweigu. Vzdálenost je stejná, lidé pracují na stejných

německých strojích, ve stejné firmě, jen
tady mají třetinu mzdy než v Německu.
Výrobek je přitom ale jinak úplně stejný.
Jak je to možné? Ve strojírenských podnicích v Německu tvoří mzdy 10–12 %
nákladů a u nás jen 3 % z hodnoty té
produkce.
A také produktivita je přinejmenším
úplně stejná…
Samozřejmě. Jde však o to, jak vaši
produktivitu realizujete. U nás ji realizuje
až finální producent. Jako dodavatelé
finalistovi dodáváme za ceny, které si
určí on. Tak o jakém exportu se bavíme?
Jde jen o výrobní kooperaci, nic jiného.
Finalisty nejsme, na našem exportu
vydělávají nakonec jiní. A často
i z toho, co se vydělá v pobočkách
v ČR, různými převody a v podobě
dividend vyvedou peníze jinam.
Dá se tomu vůbec nějak čelit?
Dá. Ve světě v takovém případě hned
zazní: krátíte příliš náklady, což je nezodpovědné, a my vám nedovolíme, abyste zisky vyvezli. Jestliže pracuje dobře
finanční úřad, tak se tomu bránit lze.
Jistě, nepíše se o tom v učebnicích, ale
svoji nespokojenost či varování musíte
vyjádřit. Když to neuděláte, tak se nemůžete divit, že výsledky jsou, jaké jsou.
Páky existují, jen je třeba chtít a umět je
využívat.
I ve své studii říkáte, že politika
levné práce a slabého kursu nemůže
být změněna kolektivním vyjednáváním ani sebesilnějším tlakem odborů,
ale jen prosazením nové hospodářské politiky státu. Jaké má ale stát
možnosti? Vždyť je často v roli prosebníka, který poskytuje investorům
výhody jen za to, že vytvoří nová
pracovní místa.
Tuto politiku je nutné změnit. Stát by
už měl jednou provždy být schopen říct:
nepotřebujeme zde nějakou továrnu,
která těží z levné, málo kvalifikované
práce. Co tam je za přidanou hodnotu,
co je tam za know-how? Tomu nedám
žádnou podporu, klidně si ji umístěte jinam, kde to ještě chtějí. Tahle etapa měla
skončit už před deseti lety. Od té doby se
mělo říkat: ano, jsme ochotni, ale budete
tady vyrábět vyšší hodnoty. Trošku si vás
pokračování na str. 14
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přitom pohlídáme. Tohle by měl stát dělat. A měl by dbát, abychom byli většími
finalisty. Podívejte se, kolik jsme vyvezli
investičních celků. V podstatě nic. A vy
potřebujete investiční celky, protože jejich
prostřednictvím realizujete know-how
a přidanou hodnotu.
Takže drobná praktická otázka.
Jak na to, aby se dospělo ke změnám?
Začíná to od maličkostí. Když jsme byli
u prezidenta, říkal, že když někam přijede, tak se vždy chce sejít s nějakým odborářem. A já se zeptám: dělají to vládní
činitelé, kteří jezdí po fabrikách? Chtějí
se sejít s odborářem, aby se ho zeptali,
jaké to tam je? To by třeba posílilo prestiž
odborů a i zaměstnanců v závodech. Do
podniků jezdí dost lidí z politických stran,
kteří říkají, že odbory jsou jejich spojenci, ale ve skutečnosti toho moc nedělají.
Vy přitom musíte někam přijet a ptát se,
proč jsou tam tak nízké mzdy, proč nejsou schopni lidem dát víc peněz. Tohle
by měl dělat každý rozumný politik. Proč
jsou třeba na Slovensku dále a minimální

mzda je tam vyšší než u nás? I proto, že
se jejich politici ptají. A na to zodpovědní
manažeři slyší. Potřebujeme daleko větší
podporu z politické sféry, z vlády, od národohospodářských kapacit. Musíme se
naučit říkat, že se nehodláme smířit s tím,
že sem někdo tahá kapitál, který funguje
jen na základě nízké ceny práce.
Z toho, co říkáte, vyplývá, že je celá
řada věcí, které by se měly udělat.
Co považujete za prioritní?
Hlavně jde o systémové kroky. Je třeba zavést pořádek v daních, nesmíme
dopustit, aby dále docházelo k únikům.
Jde prostě o narovnání ekonomického
prostředí. A pak jsou tam věci, které by
měly podpořit export. Debata o tom, zda
je lepší mít exportní banku nebo exportní státní společnost, která bude schopna
vyvážet investiční celky. Měli bychom také
řešit zemědělství. Přidaná hodnota v něm
je živočišná výroba, a tu jsme v podstatě
zlikvidovali a maso dovážíme dokonce
už i z Německa. My bychom neměli být
dovozcem, ale exportérem. Máme na to

všechny podmínky. Shrnuto: jde o to, jak
zvýšit přidanou hodnotu. To je klíč, který
se týká všech odvětví.
Takže nejde jen o průmysl, mnohé
závisí i na politice. Co tam?
Tam potřebujete, aby do politiky přicházeli noví lidé, kteří budou mít větší zkušenosti z reálné praxe. To je podle mne
zásadní problém. Dnes je politika silně
zahleděna do sebe a je ovlivňována přes
nejrůznější sekretariáty. Ale jsem nadále
optimista. Určitě vyroste generace lidí,
kteří pochopí, že pokud chceme být respektovaným národem, tak jedinou cestou je, že v některých oblastech budeme
opravdu výborní a schopní světu něco
nabídnout. Myslím, že to přijde, ale možná až za nějakou dobu. Jako v 19. století,
kdy u nás vznikl velký průmysl, který byl
nakonec prostředkem k tomu, jak vytvořit
samostatný stát.
Děkujeme za rozhovor.
Foto: Petr Farkaš

Učili se zvládat krizové situace
V těchto dnech je do základních organizací distribuován katalog vzdělávacích
akcí OS KOVO na rok 2016 (v elektronické
podobě ho najdete na www.oskovo.cz,
kde ho lze i stáhnout). Vzdělávání funk-

není jen o obsahu kurzu a kvalitě přednášejících (i když to je zjevně klíčové), ale že
efekt vzdělávání závisí také na samotných
účastnících kurzu a jejich aktivitě. Na jejich snaze se něco skutečně naučit.

Během kurzu účastníci absolvovali i testy, které měly ukázat jejich způsobilost řešit některé krizové situace 

cionářů patří k nejdůležitějším tématům činnosti svazu. I proto se diskutuje
o jeho náplni a hledají se možnosti, jak
ho dále zefektivnit, aby přínos pro účastníky byl co nejvyšší. Kovák se byl podívat
na kurzu s názvem Jak řešit zátěžové
situace a jejich vliv na psychiku odborových funkcionářů, který se ve dnech
23.–25. listopadu uskutečnil v Praze.
Byli jsme na něm jen několik hodin.
Ale už jen toto nahlédnutí ukázalo: Nebylo to jen o teorii, probíraly se různé
konkrétní situace, účastníci sami přicházeli s příklady ze své praxe. Tedy žádné
suchopárné mentorování, ale živá diskuse
k danému tématu. Potvrzení toho, že to

Jarmila Nováková

Na názor k přínosu kurzu jsme se zeptali kolegyně Jarmily Novákové, předsedkyně ZO OS KOVO Continental Teves Jičín.
Pracuje ve čtyřsměnném provozu, pro
svou funkci není zaměstnavatelem uvolněná. S uvolněním na školení ale nemá
v zaměstnání problém, zaměstnavatel jí
i ostatním členům výboru vychází vstříc.
Účastníte se školení, kde se člověk
učí o mezilidských vztazích a zvládání
krizových situací? Pomáhá vám
to ve vaší práci? Řešíte podobné
situace?
Hodně často. A nejen proto, že konfliktní situace nastávají třeba při vyjed-

návání s managementem závodu. Tam je
třeba, aby člověk věděl, jak se zachovat
v určité situaci, když druhá strana zvolí
nějakou taktiku. V kurzech, jako je tento,
můžeme načerpat vědomosti, jakou taktiku bychom měli zvolit my, aby to bylo
účinné. A jde taky o zvládání různých situací uvnitř organizace. Pokud máme nějaký rozpor ve výboru, třeba právě kvůli
postupu při kolektivním vyjednávání nebo
v diskusi o rozšiřování členské základny,
tak i k tomu dostáváme na školení podněty a návody, jak to řešit. Úroveň školení je
na velice dobrém stupni. Na těchto vícedenních akcích jde i o výměnu zkušeností, které si účastníci předají mezi sebou.
Každý z nás má už určité zkušenosti z praxe. Někdo třeba uplatnil postup, který se
mu osvědčil, a i z toho můžeme my ostatní velmi těžit.
A co mi tedy řeknete, když se
zeptám na hodnocení tohoto typu
vzdělávání?
Pro mě osobně je to obrovský přínos.
Tím, že nejsem uvolněná, nemám prostor,
abych se mohla vzdělávat ve své pracovní době, a musím využívat svůj volný čas,
kterého taky nemám mnoho. Tím, že jde
o vícedenní kurz, je jeho intenzita vyšší
a to je pro mne osobně, a troufám si říci,
že i pro mnoho ostatních kolegů z jiných
organizací, nedocenitelné.
Text a foto: fav
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Dárky členům
OS KOVO do
nového roku

Hotel Centrál v Klatovech

Hotel Děvín v Mariánských Lázních

Na Internetu OS KOVO (www.oskovo.cz), v odkazu
Služby členům, se nachází mj. výhodná adventní
nabídka hotelu Centrál v Klatovech na rok 2015
(i další nabídky na rok 2016). Informace naleznete
na adrese:
http://www.oskovo.cz/sluzby-clenum/komercni-nabidky.
Resort Česká Lípa, ze kterého lze vyrážet na krásné výlety po Českém Švýcarsku

Na Intranetu OS KOVO jsou dále

zveřejněny zvýhodněné ceny pobytů v lázních a v hotelech
na rok 2016, které naleznete v záložce Služby členům:
Konkrétně se jedná o nabídku hotelu
Děvín v Mariánských Lázních, umístěnou na adrese
http://www.oskovo.cz/intranet/sluzby-clenum/
lazne-pro-cleny-os-kovo
Zažijte krásné ubytování v Českém Švýcarsku
– Lípa resort, detaily naleznete na adrese:
http://www.oskovo.cz/intranet/sluzby-clenum/
krasna-lipa-ceske-svycarsko-2016
Je dohodnuta spolupráce s hotelem BONA SERVA
v Praze, podrobnosti jsou umístěny na:
http://www.oskovo.cz/intranet/sluzby-clenum/
hotel-bona-serva-praha-2016

Pro hezké
cestování
v příštím roce
Na intranetu svazu naleznete také nabídky cestovních
kanceláří CK Globtour a Kovotour Plus, které zůstávají
i v roce 2016 na úrovni zvýhodněných cen, dohodnutých
již na rok 2015. Naleznete je na adrese:
http://www.oskovo.cz/intranet/sluzby-clenum/
ck-kovotour-plus-2016.

Tatrankové cukroví – sladká vánoční tečka za rokem 2015
Pokud máte rádi tatranky, připravte si z nich vánoční cukroví.
Tatrankové kuličky jsou velmi jednoduché,
takže je zvládne
úplně každý. K tomu navíc mají velmi zajímavou chuť,
kterou si zajisté zamilujete. Můžete použít klasické tatranky, horalky nebo
podobné oplatky různých příchutí. Tyto
kuličky jsou nepečené, proto je můžete
připravit na poslední chvíli. Při nákupu
tatranek vybírejte ty, které vám chut-

nají a aby vám tatrankové koule
připomínaly tyto skvělé
oplatky.
Co budete potřebovat:
5 tatranek (cca 225 g)
150 g másla
3 polévkové lžíce rumu
100 g moučkového cukru
kokos na obalení
Postup:
1. Tatranky vložíme na několik hodin
do lednice, aby nebyly tak měkké
a dobře se strouhaly.
2. Máslo necháme změknout při
pokojové teplotě.

3. Následně oplatky nastrouháme
na klasickém struhadle a smícháme
je se změklým máslem, rumem
a cukrem.
4. Těsto pořádně zpracujeme, aby bylo
dostatečně vláčné. V případě, že je
sypké, tak přidáme trošku másla.
Pokud naopak je těsto příliš řídké,
tak jej můžeme zahustit další oplatkou,
kokosem, anebo ho dáme na chvíli
ztuhnout do lednice.
5. Z dokonale vypracovaného těsta
vytvoříme kuličky, které obalíme ve
strouhaném kokosu.
6. Tatrankové kuličky uložíme do košíčků
a necháme je v lednici ztuhnout. (MN)
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Správné znění tajenky z čísla 18: Spolurozhodování není možné bez odborů. Správně luštila a štěstí při losování měla
Anna Zvoníčková ze Štítné nad Vláří. Blahopřejeme! Dostane výhru od vydavatelství Enigma, které připravuje naši křížovku. Je také
vydavatelem časopisu Křížovky pro každého (další číslo vyjde 22. prosince). Na tajenku z tohoto čísla čekáme do 31. prosince na
doručovací adrese redakce nebo na e-mailu: novakova.miloslava@cmkos.cz.

