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V JMA Hodonín neudávají jen smìr vodì
Maximální pøesnost všech spojù je zárukou
vysoké kvality armatur z JMA

Stavìjí také na dialogu mezi sociálními partnery
Je to podnik s dlouhou historií. Sahá až
do roku 1881, kdy si Václav Kudrna založil strojnickou a kováøskou firmu, která
pozdìji zaèala i s výrobou jednoduchých
armatur.
Podnik rostl a v roce 1938 se výroba
pøesunula do nových prostor v Hodonínì-Bažantnici, kde spoleènost sídlí dodnes.
Mezitím firma zažila øadu zmìn. Byla
znárodnìna a v roce 1950 dostala jméno
Jihomoravská armarturka. A podnik dále

rostl: v roce 1973 tak byla uvedena do
provozu nová slévárna šedé litiny, v roce
1978 zahájily výrobu nové strojírenské
provozy pro výrobu dálkových ovládání
armatur v atomových elektrárnách.
O rok pozdìji se stala Jihomoravská
armaturka souèástí koncernu Sigma
a dostala název Sigma Hodonín, koncernový podnik. Po neklidném období, které pøišlo po listopadu 1989,
se dalším významným mezníkem v his-

torii podniku stal rok 1996, kdy se
jeho majoritním vlastníkem stala spoleènost Bopp & Reuther AG z nìmeckého
Mannheimu. Nezmìnilo se jen to: podnik se vrátil i ke svému pùvodnímu názvu
Jihomoravská armaturka, pod kterým
pùsobil v letech 1950–1979. V roce
2001 došlo u vlastníka Bopp & Reuther
k reorganizaci a spoleènost se po ní stala
souèástí mezinárodní skupiny VAG.
pokraèování na str. 3

Zbavit agenturní zamìstnávání rizik
Jak dál s agenturním zamìstnáváním,
to bylo téma mezinárodní konference,
kterou v Praze 4. bøezna uspoøádala
ÈMKOS spoleènì s nìmeckou nadací
Friedricha Eberta. Vedle odboráøù z ÈR,
Rakouska, Nìmecka, Slovenska a pøedstavitelky Evropské odborové konfederace ETUC se jí zúèastnili i zástupci vlády
ÈR, zamìstnavatelù a také hlavních èeských personálních agentur.

Už nyní lze øíci, že to byla velice užiteèná akce. Zabývala se palèivým problémem,
který už dávno dostal nadnárodní rozmìr
a byla k nìmu vydána i smìrnice Evropské
komise. Slovensko chce tuto problematiku
dokonce nastolit jako jedno z hlavních témat
svého nadcházejícího pøedsednictví v EU.
Skuteèností je, že v EU je podíl agenturních zamìstnancù zatím relativnì nízký
(1,7 %), veliký problém ale pøedstavuje

zneužívání této formy práce. A to i u nás,
kde tento podíl èiní zatím 0,9 % (oficiálnì
jde o asi 210 000 lidí). A aèkoli již evropská smìrnice existuje, národní východiska
jsou èasto velmi odlišná. A existují také
rùzné a stále sofistikovanìjší pokusy o její
obcházení.
I proto se odhaduje, že v èerné zónì se
u nás pohybuje dalších témìø ètvrt milionu
pokraèování na str. 11
lidí.
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Glosa

Hodnì do kasy, málo do kapsy

Nízká cena práce, nízké mzdy a platy,
vysoké odvody. Takový je, zjednodušenì
øeèeno, jeden ze závìrù analýzy ceny práce
v Èechách. Úøad vlády ÈR zpracoval materiál nazvaný „Náklady práce a vliv jejich
výše na pøíliv pøímých zahranièních investic
do ÈR“. Konstatuje se v nìm, že Èesko má
vysoký podíl tzv. nepøímých nákladù práce
(tedy zejména daní a odvodù na zdravotní
a sociální pojištìní, danì atd…): 26,8 %.
Vyšší mají v EU jen Francie, Itálie a Švédsko. Jejich snižování se však nedoporuèuje.

Pro zahranièní investory je totiž dùležitá
až celková cena práce (nepøímé náklady
+ mzdy a platy pracovníkù). A tato cena
je v porovnání s ostatními zemìmi EU stále nízká – desátá nejnižší v EU. Nebrání
konkurenceschopnosti. Devalvace koruny
Èeskou národní bankou ji navíc ještì zlevnila. Centrálním snížením nepøímých nákladù práce by vznikl mnohamiliardový
výpadek pøíjmu státního rozpoètu. Tyto
peníze by státní bumbrlíèek stejnì zase
získal jinak, nejspíše od zamìstnancù

a bìžných spotøebitelù, napøíklad zvýšením
sazby DPH.
Chcete-li se blíže informovat, kam jsme
to se mzdami dopracovali, doporuèujeme pøeèíst si zmínìnou analýzu. Zajímavé
ètení, není ani pøíliš dlouhé. Umístili jsme ji
pro vás na adrese:
http://www.oskovo.cz/
os-kovo-ctrnactidenik-kovak/odkazy
(Cesta: www.oskovo.cz – záložka Kovák
– Odkazy Kováku)
(es)

Kováci se setkali s hejtmanem
Na pozvání hejtmana Plzeòského
kraje Václava Šlajse se dne 26. 2. 2015
uskuteènilo pracovní setkání pøedsedù odborových organizací OS KOVO
pùsobících v areálu bývalého podniku
ŠKODA Plzeò.
Hlavním cílem setkání byla vzájemná výmìna informací o stavu firem,
jejich výrobní náplni, úrovni odmìòování a postupu pøi kolektivním vyjednávání. Hejtman v úvodu svého vystoupení seznámil pøítomné se souèasnou
situací v Plzeòském kraji vèetnì porovnání
s ostatními kraji v ÈR. Dále bylo hovoøeno o daòové problematice, daòovém zatížení zamìstnancù v porovnání s OSVÈ
a o „šedé ekonomice“. Informace z kraje
doplnil námìstek hejtmana Ivo Grüner,
a to z oblasti èerpání prostøedkù z fondù
EU a o regionálním rozvoji kraje.

Jihlavský Dùm kultury a odborù (DKO) se
ve ètvrtek 26. února stal místem setkání ètyø pøedsedù ZO OS KOVO pùsobících u zamìstnavatele

Pøedsedové ZO OS KOVO vystoupili
s ekonomickými informacemi o firmách,
kde pùsobí, hovoøili i o problémech zástupcù zamìstnancù. Velká èást diskuse
se týkala situace ve firmì Pilsen Steel,

o které podrobnì informovali zástupci ZO
OS KOVO pùsobící ve firmì, kol. Ivanka
Smolková a kol. Miroslav Cink. Mluvilo
se i o podpoøe technického vzdìlávání
vèetnì uèòovského školství. S pøíspìvkem o situaci v odborové èinnosti v rámci
OS KOVO Plzeòského kraje vystoupil pøítomný Jindøich Brabec, zmocnìnec Krajského sdružení OS KOVO Plzeòského
kraje. Závìrem setkání bylo dohodnuto,
že pokud bude pan hejtman navštìvovat
firmy, kde pùsobí odbory, budou zástupci
pøedem informováni o návštìvách.
Setkání se kromì pøedsedù odborových organizací zúèastnil i vedoucí RP
OS KOVO Plzeò Ing. Ivo Kužel a právník
RP JUDr. Vladimír Štich. Jednání øídil hlavní organizátor a zástupce VO 1423 kol.
Jaroslav Seemann.
(text a foto VŠ)

MOTORPAL, a.s., Jihlava s pøedsedou ÈMKOS
Josefem Støedulou a pøedsedou OS KOVO Jaroslavem Souèkem. Poboèný závod Motorpalu, a.s.,
v Batelovì zastupoval pøedseda
ZO Jan Herza, závod v Jemnici
pøedseda ZO František Ondrák,
v Jihlavì pøedseda ZO Ladislav
Dinnebier a za závod ve Velkém
Meziøíèí pøedseda ZO Vlastimil
Nožièka. Setkání se dále zúèastnil zmocnìnec Krajského sdružení OS KOVO kraje Vysoèina
Roman Bence a vedoucí RP OS
KOVO Jihlava Lubomír Muzikáø.
Na operativní schùzce se probí-

rala skuteènost, že u tohoto zamìstnavatele není
již více než rok uzavøená podniková kolektivní
smlouva a ve dvou základních organizacích ze
ètyø (v Batelovì a Jemnici) byla vyhlášená stávková
pohotovost, jako reakce na kroky zamìstnavatele,
k nimž patøí negativní zmìny v oblasti mzdového
pøedpisu a zejména chystané uzavírání závodù
v Batelovì a Jemnici. Jak uvedl zmocnìnec krajského sdružení Roman Bence, kromì vyhlášené
stávkové pohotovosti se úèastníci setkání zabývali
i nelehkou situací firmy MOTORPAL, a.s., která je
poškozena sankcemi namíøenými na Rusko. Odboráøi podle jeho slov oèekávají, že se stát k problémùm takto postižených firem postaví èelem.
(red)

Ze setkání kovákù s hejtmanem Plzeòského kraje: (zleva)
Jindøich Brabec, zmocnìnec KS OS KOVO Plzeòského
kraje, hejtman Václav Šlajs, hlavní organizátor setkání
Jaroslav Seemann

Pozor, zmìna
Dnem 1. února 2015 došlo ke zmìnì sídla Regionálního pracovištì Ústí nad Labem – Detašovaného pracovištì Liberec. Pracovištì nyní najdete na adrese: Regionální pracovištì Ústí nad
Labem – Detašované pracovištì Liberec, Jeronýmova 577/37, 460 07 Liberec VII – Horní
Rùžodol. Platné kontakty od 1. bøezna jsou: Tel.: +420 482 311 920, GSM: +420 602 204 784,
e-maily: oskovoru@cmkos.cz, chudarek.bohuslav@cmkos.cz.
(red)
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Jejím majoritním vlastníkem se v roce
2011 stala mezinárodní skupina Rexnord
Industries LLC se sídlem v americkém
Milwaukee.
Dnes je JMA jednou z klíèových souèástí vodního hospodáøství doma i ve
svìtì. Zhruba 20 procent její produkce jde na domácí trh, zbytek se vyváží.
Výrobky z jižní Moravy putují do více než
60 zemí svìta. Všude, kde se voda upravuje, dopravuje, skladuje a rozvádí, hrají šoupátka, uzavírací klapky, regulaèní
ventily, navrtávací pasy, hydranty a další
armatury z produkce JMA dùležitou roli.
JMA je synonymem pro úpravu vody,
její rozvod, specifická øešení pro odpadní
vody, pøehrady a vodní energetiku, zaøízení pro elektrárny, rùzná prùmyslová øešení
a v neposlední øadì i pro armatury pro
plynárenství.

pro rùzná prostøedí. JMA se proto zamì- pozdìji. Jeho celková plocha je 7 500 m2
øuje také na využívání nových materiálù a èítá na 8 700 skladovacích pozic.
(plasty, korozivzdorné oceli) a na spe- ELC slouží pøedevším ke skladování,
ciální povrchové ochrany. Armatury mu- balení a expedici výrobkù pro zákazníky
sí vydržet vysoký tlak vody nebo z celého svìta, probíhá zde také montáž
extrémní teploty a povìtrnostní vli- pohonù na hotové armatury.
vy ať už v pouštním èi tropickém
Poèítaèová technika je neodmyslitelnou souèástí i na pracovišti Zdeòka Zvaøila
klimatu.
Výhodou JMA
je, že všechny výrobní procesy probíhají pod jednou
støechou. A na rozdíl od konkurentù
vlastní i slévárnu
tvárné litiny, která
je jednou nejmodernìjších v celé
Evropì.

Jednou z klíèových záležitostí, zaruèujících dlouhou
životnost, je vysoká kvalita povrchové i vnitøní úpravy
armatur z JMA

Shrnuto: JMA je po více než 130 letech od svého vzniku jednou z nejmodernìjších armaturek v Evropì a významným
dodavatelem armatur v oblasti vodohospodáøství, prùmyslu i energetiky. Je za
tím tradice, schopnost reagovat na nové
Petr Formánek provádí jedno z posledních vrtání výrobku

Jako jeden z mála našich podnikù, které
mají zahranièního vlastníka, se JMA mùže
pochlubit vlastním vývojovým oddìlením.
Z každého prodaného výrobku investuje
JMA do vývoje a inovací armatur èástku
24 Kè. Vysoký dùraz se klade na zvyšování životnosti armatur a jejich vhodnosti

V areálu podniku v Hodonínì
je evropské logistické centrum
VAG. Bylo vybudováno v roce 2007
a otevøeno o rok

Paní Kristýna Šimonová nepatøí jen mezi nejlepší
pracovníky. Prozradili nám o ní, že ve volném èase
je i šampionkou v bowlingu

potøeby, využívat nejnovìjší poznatky.
Ale nic z toho by nešlo bez motivovaných kvalifikovaných pracovníkù. Jejich
zájmy hájí ZO OS KOVO Hodonín.
I dialog se zamìstnavatelem prošel vývojem, který
nebyl vùbec lehký. Dokumentuje to i pøedseda
ZO Bc. Václav Potužník
odpovìdí na otázku, jak
tento dialog vypadá dnes:
„Na rozdíl od stavu pøed
pokraèování na str. 4
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ètyømi nebo pìti lety je v poslední dobì
zøetelný posun zamìstnavatele k vìtší
otevøenosti ve vztahu k odborové organizaci. To se mj. projevuje v tom, že odborová organizace dostává bez problémù
všechny informace, které má se zamìstnavatelem sjednány, a to vèetnì informací
o hospodáøských výsledcích firmy. Navíc se
pravidelnì uskuteèòují naplánovaná jednání vedení odborù s vedením spoleènosti. Výsledkem je jednak vìtší oboustranná
dùvìra pøi jednání o kolektivní smlouvì
a také možnost stanovení realistických
požadavkù ze strany odborové organizace. V dobách hubených byly naše odbory
ve svých požadavcích umírnìné s vìtším
dùrazem na zachování zamìstnanosti.
Nyní se situace zlepšila a nám se daøí již
nìkolikátý rok sjednávat zvýšení mzdy
výraznìji nad inflaci. V kolektivním vyjednávání nejde samozøejmì jen o mzdy
a je dobøe, že zamìstnavatel slyší i na požadavky v oblasti sociálního programu,
pøíspìvkù na penzijní pøipojištìní a podobnì.“
K vyjednávání nové kolektivní smlouvy
Václav Potužník Kováku øekl: „Kolektivní
smlouva pro obchodní rok 2016, která
zaène platit od 1. 4. 2015, není ještì podepsána a stále zbývá dohodnout nìkolik bodù. Ty hlavní body – mzdový vývoj
a pøíspìvek zamìstnavatele na penzijní pøipojištìní – však jsou již dohodnuty.
Každý zamìstnanec bude mít od dubna
navýšenu svou mzdu o 765 Kè a k tomu
mìsíèní pøíspìvek na penzijní pøipojištìní
900 Kè, což je zvýšení o 100 Kè oproti minulému období. Podle ohlasù jsou
zamìstnanci s takovým výsledkem spokojeni, takže vyjednávací tým odvedl dobrou
práci.“

Lidé to vnímají a pøináší to i další posilování odborové organizace. Jsou v ní odboráøi z JMA i z menší samostatné spoleènosti Gemax, která vznikla v roce 1995,

když bìhem privatitace byl ze Sigmy
Hodonín vyèlenìn jeden ze speciálních
provozù. Dnes má ve výrobním programu vedle technologií pro automobilový
prùmysl i výrobu prùmyslových armatur
a jejich servis. Celkem ZO sdružuje 424 èlenù. Loni do ní vstoupilo 39 nových. Jedním
z nich byl i Jan Antoš.
Do armaturky nastoupil pøed 4 mìsíci, do ZO
OS KOVO vstoupil koncem ledna. Na otázku,
co ho k tomu vedlo,
odpovìdìl: „Døív jsem pracoval v malých firmách, kde odbory nebyly. A to pro
nás zamìstnance nebylo dobré, nemìli
jsme žádné zastání. Když jsem nastoupil
sem, tak jsem se i proto ptal, jestli
tady odbory jsou. Byly a byli v nich
už i nìkteøí kolegové z mého pracovištì. A já jsem si øekl, že když
nás bude víc, tak budeme mít lepší
možnosti pøi prosazování svých požadavkù. Lepší platové podmínky
a podobnì. A to se nám daøí, tak co
víc chtít?“

Takže støety berete?
„Samozøejmì. Mám rád, když se
v boji o vìc støetávají rùzné názory. Víte,
nejsem celý svùj život šéfem, byl jsem
sám kdysi taky dìlníkem. I proto jsem
rád, že tady nìkdo je, kdo se zasazuje
za práva zamìstnancù. Vlastnì si nedokážu pøedstavit, že by žádné odbory
nebyly.“
Teï jste ale takøíkajíc na druhé
stranì barikády. Pomohl vám
nìkdy dialog s odbory osobnì?
Kromì toho, co už jste øíkal o jeho
významu?
„Víte, jsme pøedevším všichni lidé.
A mì zajímá, co se dìje v této hezké zemi.
I to, kde jsou rozdíly v porovnání s tím,

A jak pùsobení odborù vidí zamìstnavatel? V Hodonínì se výroèní schùze odboráøù
jako host zúèastnil
i nìmecký øeditel JMA
Ing. Albert Herb.
Využili jsme pøíležitost a o krátký rozhovor
požádali i druhou stranu.
Jaký význam pøikládáte dialogu
s odbory?
„Bez dialogu by
nebyla možná spolupráce. A každý
dialog obsahuje
i kousek vzájemné dùvìry, bez
ní bychom nebyli
schopni spolu hovoøit. Je to nìco
podobného jako
doma s manželkou…“
Tím pøirovnáním asi
chcete i øíct,
že není vždy
lehký…
„To opravdu
není, ale když
zùstanu u srovnání s manželstvím, tak i s manželkou
se musíte obèas chytnout. Bez názorového støetu z prostoru mizí tvùrèí
atmosféra.“

Vlastní slévárna je jednou z pøedností JMA

co znám z domova. Peníze na živobytí
si vydìlávám tady a ne v Nìmecku, a už
proto je zajímavé vìci srovnávat. A i v tom
mi pomáhá dialog se zdejšími odbory.
Pár rozdílù už jsme tak probrali. K dialogu s odbory bych ještì dodal, že je vždy
tøeba najít nìjakou rozumnou rovnováhu.
Sám se snažím, abych k tomu pøispìl
a nemusel se, když se ráno dívám do
zrcadla, za nic stydìt. A dokud si to mohu
dovolit, pak to je OK.“
Nezbývá než si pøát, aby se tento korektní partnerský pøístup zamìstnavatele k zamìstnancùm a jejich potøebám
v Hodonínì udržel i v budoucnu.
Text a foto: fav
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Zdravotní pojišťovny a jejich nabídka (I)
Jako každý rok, tak i v roce 2015 v rámci své kompetence vyhlásily zdravotní pojišťovny pro své pojištìnce preventivní zdravotní programy. Poskytované zdravotní služby a pøíspìvky na zdravotní péèi
prostøednictvím preventivních programù hradí pojišťovny z fondu prevence, který vytváøejí za podmínek stanovených zákonem. Je naplòován finanèními prostøedky, které zdravotní pojišťovna získá nad
rámec výbìru veøejného zdravotního pojištìní, jedná se o pøíjmy plynoucí z penále, pokut a pøirážek.

Každý pojištìnec má nárok, dle platných zákonných norem, na urèitý rozsah
zdravotní péèe, který úzce navazuje na
jeho aktuální zdravotní stav a který je
hrazen z veøejného zdravotního pojištìní.
Zdravotní péèe a zdravotní služby hrazené
z fondu prevence jsou poskytovány nad
rámec veøejné zdravotní péèe, plní funkci bonusù pro pojištìnce, musí mít vždy
prokazatelný, diagnostický nebo léèebný
efekt a nejsou pøímo závislé na zdravotním stavu pojištìnce.
Finanèní prostøedky preventivního fondu mohou být také využity k realizaci
preventivních zdravotnických programù
sloužících k odhalení závažných onemocnìní a na podporu rehabilitaèních aktivit
vedoucích k prokazatelnému zlepšení
zdravotního stavu. Dále mohou být použity na projekty podporující zvýšení
kvality zdravotní péèe, zdravého zpùsobu
života a zdraví.
Každá zdravotní pojišťovna si portfolio preventivních programù urèuje sama,
podle svého uvážení stanovuje podmínky
pro pøidìlení preventivního programu pojištìnci, urèuje výši finanèního pøíspìvku
a vymiòuje si právo na pøípadné zmìny
v programech v prùbìhu roku. Také urèuje pravidla pro vyúètování, tj. jaké doklady musí pojištìnec pøedložit a do jakého
termínu.
Základní skladba preventivních programu je u všech zdravotních pojišťoven podobná, tj.: programy pro dìti a mládež,
dospìlé osoby a ohodnocení dárcù krve
a kostní døenì. Jednotlivé pojišťovny se
od sebe liší rozsahem preventivních balíèkù a stanovenou výší finanèního pøíspìvku. Pøípadnì výší portfolia bonusù a slev
u partnerských firem nebo možností slev
na cestovním pøipojištìní.
Podrobnìjší informace o preventivních
programech a pøíspìvcích získá pojištìnec
u své zdravotní pojišťovny.
(Zdroj informací zdravotní pojišťovny)
Slovníèek pojmù
Biorezonanèní terapie – jedná se
o aplikaci kvantové fyziky v medicínì,
provádí se neinvazivní metodou, pøístrojem, který pracuje na biofyzikálním principu (komunikuje s organismem pomocí
elektromagnetických vzorcù).

Celiakie – chronické onemocnìní postihující dìti v 1. až 3. roce života. Podstatou je pøecitlivost na lepek obsažený
v mouce, který vyvolává atrofii (zmenšení
normálnì vyvinutého orgánu nebo jeho
èásti) støevní sliznice. Pøi léèení se zpravidla používá bezlepková dieta.
Fenylketonurie – pomìrnì vzácná dìdièná porucha látkové pøemìny bílkovin,
charakterizovaná vyluèováním kyseliny
fenylpyrohroznové v moèi. Osoba není
schopna zpracovávat fenylalanin (aromatická aminokyselina, složka bílkovin – patøí mezi nepostradatelné aminokyseliny),
ten se hromadí v krvi a ve tkáních a ve
vyšších koncentracích je toxický (pak dochází k mentální retardaci ve vývoji). Pøi
poruše se musí vybírat takové potraviny,
v kterých je uvedené látky co nejménì.

Pneumokok (Pneumococcus) – starší
oznaèení pro Streptococcus pneumoniae.
Jedná se o bakterii, která je pùvodcem
kožních a dýchacích onemocnìní.

K vìci
Zajímá vás, jaké preventivní programy
svým klientùm nabízejí zdravotní pojišťovny v letošním roce? Nejste spokojeni s tím, co nabízí ta vaše, a chtìli
byste èasem využít nabídky jiné zdravotní pojišťovny? Chcete nabídku jednotlivých pojišťoven porovnat a podle
toho se pøípadnì rozhodnout? Náš
spolupracovník PhDr. Václav Vojkùvka
takové porovnání pro ètenáøe Kováka
pøipravil. Je velmi informativní, a tudíž
i podrobné a obsažné, proto jsme ho
rozdìlili do tøí èástí, které postupnì
najdete v Kováku. Dnes zveøejòujeme
èást úvodní.

Zdravotní pojišťovny se liší i svojí nabídkou bezplatného
preventivního oèkování

Champix – lék, který se používá jako
pomoc pro zanechávání kouøení.
Papilomavirus lidský (HPV) – je jeden
z více než 100 rùzných typù papilomaviru,
který napadá lidské buòky. Genitální HPV
postihuje oblast genitálií a mùže vyvolat
zmìny bunìk sliznice dìložního èípku.
Bez léèby se tyto abnormální buòky mohou nìkdy zmìnit v rakovinné buòky.

Epidurální analgezie – je pøechodné
pøerušení nervových vzruchù podáním
anestetika/analgetika do epidurálního
prostoru v oblasti páteøe. Lze ji provést
v kterémkoli úseku páteøe, ale z porodnického hlediska pøichází v úvahu dolní
hrudní a zejména lumbální oblast.
Epitéza – prsní protéza.
pokraèování na str. 6
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Rázová vlna – tzv. litotripse, je druh
terapie využívající tlakové rázové vlny,
kdy se prostorem šíøí jeden krátký impuls
o pomìrnì vysokém tlaku. V medicínì
se používá k drcení žluèníkových a ledvinových kamenù.
Rotaviry – pùvodci prùjmových onemocnìní dìtí.

Všeobecná zdravotní pojišťovna ÈR
Pøíspìvek mùže èerpat každý pojištìnec, který splòuje pojišťovnou stanovené
podmínky. Základní podmínkou je pojištìncova bezdlužnost a nesmí mít žádost
o pøeregistraci. Žádost o vyplacení pøíspìvku musí být podána nejpozdìji do
30. 11. 2015.
Dìti do 18 let – Pøíspìvek 500 Kè
prevence kardiovaskulárních onemocnìní, pøíspìvek lze využít na pohybové aktivity poøádané sportovními kluby
(v minimální délce 3 po sobì jdoucích
kalendáøních mìsícù) a na snížení nadváhy a obezity (sestavení jídelníèku odborníkem),
diabetes, pøíspìvek lze využít na pohybové aktivity (doporuèené lékaøem)
a nákup dezinfekce pro diabetiky,
terapie anorexie a bulimie, pøíspìvek
lze využít na jídelníèek, kontrolu životosprávy a pøístrojovou analýzu tìla,
prevence onkologických onemocnìní, pøíspìvek lze využít na vyšetøení dermatoskopem (vyšetøení pigmentových
skvrn),
oèkování, které není hrazeno z veøejného zdravotního pojištìní (napø. proti
chøipce, žloutence, tetanu, klíšťové encefalitidì, meningitidì, rotavirovým infekcím, pneumokokovým nákazám apod.
Pøímoøské ozdravné pobyty
lokalita Øecká republika,
dìti a mládež ve vìku od 6 do 18 let
s chronickým onemocnìním odpovídající
stanoveným indikacím,
rodièe hradí 1/3 ceny a 2/3 ceny hradí
pojišťovna.
Dospìlí na 18 let – Pøíspìvek 500 Kè
prevence kardiovaskulárních onemocnìní, pøíspìvek lze využít na pohybové aktivity poøádané sportovními kluby
(v minimální délce 3 po sobì jdoucích
kalendáøních mìsícù), snížení nadváhy
a obezity (sestavení jídelníèku odborníkem) a odvykání kouøení (odvykací kúra
a nákup léèivých pøípravkù),
diabetes, pøíspìvek lze využít na pohybové aktivity (doporuèené lékaøem)
a nákup dezinfekce pro diabetiky,
preventivní vyšetøení pamìti, pøíspìvek
mohou využít pojištìnci ve vìku nad 65 let,

prevence onemocnìní prostaty
a prevence onkologických onemocnìní,
pøíspìvek lze využít na vyšetøení prostaty a vyšetøení dermatoskopem (vyšetøení
pigmentových skvrn),
oèkování, které není hrazeno z veøejného zdravotního pojištìní (napø. proti
chøipce, žloutence, tetanu, klíšťové encefalitidì, meningitidì, rotavirovým infekcím, pneumokokovým nákazám apod.,
budoucí maminky, pøíspìvek lze èerpat na kurz pøípravy k porodu, pohybové aktivity v tìhotenství, vyšetøení plodu
a nákup pomùcek ke kojení.
Bezpøíspìvkoví dárci
pøíspìvek 500 Kè pro pojištìnce,
který v kalendáøním roce alespoò 1× daroval krev, plazmu nebo kostní døeò
(pøíspìvek se nezapoèítává do programu
dospìlí),
pøíspìvek lze využít na nehrazené rehabilitaèní aktivity lázeòského typu a nákup vitamínù a potravinových doplòkù,
dárci s více odbìry nebo ocenìní dárci
mohou využit možnosti poskytnutí 35 dní
cestovního zdravotního pojištìní zdarma.

organizované plavání a cvièení s rodièi,
na školku v pøírodì trvající minimálnì
5 dní.
Pøíspìvek do 100 Kè
nákup léèiva na fluorizaci zubù v lékárnách,
nákup vitamínù v lékárnì dìti od 3 let.
Dìti a mládež od 7 do 18 let
Pøíspìvek 1 000 Kè
úhrada preventivního oèkování nehrazeného z veøejného zdravotního pojištìní, kromì oèkování proti rakovinì
dìložního èípku,
léèba vadného chrupu fixním nebo
snímatelným aparátkem.

Slevy
na cestovní pøipojištìní a pøi nákupu
zboží nebo služeb u smluvních partnerù
(seznam je k dispozici v pojišťovnì).

Revírní bratrská pokladna
Pro každý balíèek jsou vytvoøeny skupiny aktivit ve stanovených finanèních
relacích. Pøi èerpání se aktivity sèítají
a výsledná èástka nesmí pøesáhnout maximální èástku, tj. 1 000 Kè. Pokud je aktivita oznaèena jako „Bonus k preventivním
programùm“, tak se do maximální výše
nezapoèítává.
Nárok na preventivní programy a bonusy nemá pojištìnec pokud: podepsal
registraci (pøihlášku) k jiné zdravotní pojišťovnì pro následující období, má evidovaný dluh na zdravotním pojištìní nebo
penále, je pojištìn jako cizinec po dobu
kratší než 6 mìsícù a je evidován jako pojištìnec s dlouhodobým pobytem v cizinì.
Dìti do 6 let – Pøíspìvek 1 000 Kè
úhrada preventivního oèkování nehrazeného z veøejného zdravotního pojištìní.
Pøíspìvek 500 Kè
nákup potravin dìtem s diagnózou
celiakie,
nákup monitoru dechu pro dìti do
6 mìsícù vìku,
nákup mléèné výživy pro dìti ve formì mléka v lékárnì nebo od výrobce pro
dìti do 1 roku vìku,

Pøíspìvek 500 Kè
nákup potravin pro pojištìnce s diagnózou celiakie,
organizované plavání,
periodická prohlídka registrovaných
sportovcù,
úèast na programu stop obezitì
a odvykání kouøení (absolvování biorezonanèní terapie),
preventivní vyšetøení pigmentových
zmìn kùže.
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Pøíspìvek 100 Kè
nákup vitamínù v lékárnì.
Pojištìnci nad 19 let
Pøíspìvek 1 000 Kè
úhrada preventivního oèkování nehrazeného z veøejného zdravotního pojištìní, kromì oèkování proti rakovinì
dìložního èípku,
tìhotné ženy – kurz psychoprofylaxe
a tìhotenského tìlocviku, provedení epi-

úèast na programu stop obezitì a odvykání kouøení (absolvování biorezonanèní terapie),
periodická prohlídka registrovaných
sportovcù,
nákup fixaèních a èisticích prostøedkù
na zubní náhrady,
úèast otce pøi porodu,
nákup vybraných léèivých pøípravkù pøi nezhoubnému zbytnìní prostaty
(muži nad 45 let) a preventivní vyšetøení
prostaty, vèetnì laboratorního vyšetøení
(1× za 2 roky),

vyšetøení na okultní krvácení ve stolici
(pojištìnci do 49 let) a preventivní vyšetøení pigmentových zmìn kùže.
Pøíspìvek 300 Kè
vyšetøení zrakového nervu (pojištìnci
nad 50 let),
ošetøení zubù zubní hygienistkou.
Pøíspìvek 100 Kè
nákup vitamínù v lékárnì.
Bonusový program
Novorozenci
balíèek pro novorozence, který rodièe
obdrží pøí pøihlášení dítìte v pojišťovnì.
Léèebné pøímoøské a horské pobyty
zajištìní a jejich vìtšinová úhrada dìtem a mládeži od 8 do 14 let s recidivujícími onemocnìními horních cest dýchacích,
alergiemi a dermatózami.
Oèkování proti rakovinì
pøíspìvek 4 000 Kè po ukonèení
oèkovacího cyklu na úhradu preventivního oèkování proti lidskému papilomaviru,
prevence proti rakovinì dìložního èípku
u dívek a žen (od 12 do 30 let) a genitálním
bradavicím u chlapcù (od 12 do 15 let).
Program Zdraví 90
v rámci programu je bonifikován
úèastník starší 19 let, který aktivnì peèuje
o své zdraví a dokáže se vyvarovat nadváhy, kouøení a návykových látek,
pøíspìvek je možno èerpat na nákup v prodejnách zdravotnické techniky,
lékárnách a oèní optiky, léèbu zrakových
vad laserem a nákupu permanentky na
plavání a fitness.

V nabídce pojišťoven se najde dnes i pøíspìvek
na úhradu nákladù ozdravných pobytù u moøe

Bezpøíspìvkoví dárci krve,
plazmy a kostní døenì
vitamíny bezprostøednì po odbìru,
pøíspìvek ve výši 500–3 000 Kè,
dle poètu a druhu odbìru,
pøíspìvek mùže být využit na nákup
v prodejnách zdravotnické techniky, lékárnách a oèní optiky, úhradu oèkování a stomatologické péèe nehrazené z pojištìní,
léèby zrakových vad laserem, ozdravných
pobytù a nákup permanentky na plavání.

durální analgezie pøi porodu, provedení
ultrazvukového vyšetøení plodu v I. trimestru, nákup porodnického gelu a vitamínù v dobì tìhotenství.
Pøíspìvek 500 Kè
nákup potravin pro pojištìnce s diagnózou celiakie,
léèba zrakových vad laserem a ošetøení rázovou vlnou,
genetické vyšetøení,

nákup vybraných hormonálních a nehormonálních pøípravkù na prevenci osteoporózy a negativních menopauzálních
stavù (ženy nad 40 let),
vyšetøení na kardiovaskulární a metabolické onemocnìní, vèetnì laboratoøe
(pojištìnci 40 až 60 let),
mamografické (ženy 40–44 let) nebo
ultrasonografické vyšetøení prsù (ženy
do 44 let) a denzitometrické vyšetøení
(ženy nad 40 let),

Slevový program
slevy na cestovní pojištìní a pøi nákupu služeb a zboží u smluvních partnerù
pojišťovny, seznam je k dispozici v pojišťovnì.
Pøipravuje PhDr. Václav Vojkùvka
Pøíštì: Nabídka Èeské prùmyslové
zdravotní pojišťovny a nabídka Oborové zdravotní pojišťovny zamìstnancù,
bank, pojišťoven a stavebnictví
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Odvody na pojištìní | Ing. Marcela Høíbalová, specialistka úseku odborové politiky OS KOVO

Práce na dohodu a zdravotní pojištìní
Zajímá mì, zda budu povinen odvádìt zdravotní pojištìní, když budu zamìstnán pouze na dohodu.
Práci na plný úvazek nemohu sehnat.
Josef M., Nymburk
Odpovìï na váš dotaz je uvedena v § 5
zákona è. 48/1997 Sb.,
o veøejném zdravotním pojištìní. Zde jsou
uvedeny kategorie pojištìncù, èili
osoby, které jsou plátci pojistného.
Jsou to zamìstnanci, pøièemž se uvádí, že za zamìstnance se pro úèely
zdravotního pojištìní považuje fyzická osoba, které plynou nebo by mìly
plynout pøíjmy ze závislé èinnosti
nebo funkèních požitkù podle zvláštního právního pøedpisu, avšak s nìkolika výjimkami. Tyto výjimky jsou
vyjmenovány pod níže uvedenými
body 1.–7.
Zamìstnanci pro úèely zdravotního
pojištìní tedy nejsou:
1. osoby, které mají pouze pøíjmy
ze závislé èinnosti a funkèních požitkù,
které nejsou pøedmìtem danì nebo jsou
od danì osvobozeny,
2. žáci nebo studenti, kteøí mají pouze pøíjmy ze závislé èinnosti a funkèních
požitkù za práci z praktického výcviku,

3. osoby èinné na základì
dohody o provedení práce, která v kalendáøním mìsíci nedosáhla pøíjmu ve výši èástky, jež
je podmínkou pro úèast takové
osoby na nemocenském pojištìní podle zákona upravujícího
nemocenské pojištìní (dále jen
„zapoèitatelný pøíjem“),
4. èlenové družstva, kteøí nejsou
v pracovnìprávním vztahu k družstvu,
ale vykonávají pro družstvo práci, za kterou jsou jím odmìòováni, a kteøí v kalendáøním mìsíci nedosáhli zapoèitatelného
pøíjmu,
5. osoby èinné na základì dohody
o pracovní èinnosti, která v kalendáøním
mìsíci nedosáhla zapoèitatelného pøíjmu,
6. dobrovolní pracovníci peèovatelské
služby, kteøí v kalendáøním mìsíci nedosáhli zapoèitatelného pøíjmu,
7. èlenové okrskové volební komise
pøi volbách do Evropského parlamentu,
Senátu a zastupitelstev územních samosprávných celkù a èlenové okrskové
volební komise a zvláštní okrskové volební komise pøi volbách do Poslanecké

snìmovny a pøi volbì
prezidenta republiky.
Zapoèitatelným pøíjmem se pøitom rozumí pøíjem ve výši
èástky, jež je podmínkou pro úèast
takové osoby na nemocenském pojištìní podle zákona upravujícího nemocenské pojištìní. U dohody o provedení
práce se jedná o pøíjem nad 10 000 Kè
mìsíènì, u dohody o pracovní èinnosti
o pøíjem od 2 500 Kè mìsíènì.
To znamená, že budete-li mít pøíjem
pouze z dohod, na které se ptáte, a pokud pøíjem z nich nedosáhne zapoèitatelného pøíjmu, nebudete z nich odvádìt ani
sociální, ani zdravotní pojištìní. Vznikne
vám však povinnost platit si zdravotní
pojištìní jako tzv. osoba bez zdanitelných
pøíjmù. V kalendáøním mìsíci èiní výše
pojistného 13,5 % minimálního vymìøovacího základu, kterým je minimální
mzda. Od 1. 1. 2015 je výše minimální
mzdy 9 200 Kè, pojistné tedy èiní 13,5 %
z 9 200 Kè, což je 1 242 Kè mìsíènì.

Spotøebitelské právo | JUDr. Zdenka Vejvalková, specialistka na spotøebitelské právo, Brno

Jaké jsou zmìny v oznaèování potravin
Slyšel jsem, že v obchodì musí být dostupné informace o tom, co je obsaženo v nebalených potravinách, tøeba v salámu, ve váženém sýru apod. Je to pravda? Také by mì zajímaly pøípadné zmìny
i u baleného zboží. Nedošlo i k dalším zmìnám, které by nakupující uvítali, zvláštì dnes, když jsou
potraviny èasto nekvalitní? Zatím jsem si nièeho v obchodech nevšiml. Pouze v restauracích jsem objevil
v jídelním lístku informace o alergenech v nabízeném jídle. V obchodech vidím, že u každého nakrájeného zboží je pouze název zboží a cena. Tak nevím, zda prodavaèi mají povinnost nìjaké informace
uvádìt a které to jsou. Hodnì by mi to ulehèilo život, protože mám alergii na lepek a i kvùli jiným
problémùm nemohu jíst všechno.
Patrik V., Pohoøelice
Ano ke konci loòského roku a zaèátkem
roku letošního došlo v oznaèení nebalených i balených potravin k pomìrnì velkému poètu zmìn. Jejich cílem je chránit
spotøebitele. Složení nebalených potravin
by již mìlo být v obchodech umístìné.
Ne pøímo u jednotlivých potravin, postaèí
jejich vyvìšení v blízkosti zboží. Pokud by
tomu tak nebylo, porušoval by obchodník
naøízení EU a zákon.
Kde tyto zmìny najdeme:
Od 13. 12. 2014 je úèinný èl. 44 odst. 1a)
naøízení Evropské unie 1169/2011/EU,
o poskytování informací o potravinách

spotøebitelùm (dále též jen naøízení).
Naøízení stanoví jednotné požadavky
na oznaèování potravin v celé Evropské
unii. Tím je sjednocena døíve roztøíštìná
legislativa, která dosud v oznaèování
potravin panovala. Po této zmìnì volali
i spotøebitelé samotní, zvláštì pak spotøebitelé trpící nìkterým druhem potravinové alergie a ti, kteøí nakupují pøes
internet. Dochází také k zásadní zmìnì,
která dává povinnost uvádìní alergenù u zhotoveného jídla v restauracích
v jídelním lístku, pøi stravování zajišťovaném zamìstnavatelem a ve školních
jídelnách atd.

Potøebné informace najdeme také
v novele è. 139/2014 Sb., kterou se mìní
zákon è. 110/1997 Sb., o potravinách
a tabákových výrobcích. Novela nabyla
úèinnosti k 1. 1. 2015. Pro spotøebitele je
významný § 3d) této novely, který ukládá informaèní povinnost provozovatele
potravináøského podniku.
U nebalených potravin:
Zde musí prodejci potravin dle nové
právní úpravy od letošního ledna uvádìt
informace o tìchto nebalených výrobcích.
Zdaleka nejde jen o uvádìní alergenù,
ale na etiketì musí být uvedeny údaje
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o hlavních složkách potravin – musí zde
být uvedeno varování o složkách, které
mohou škodit zdraví, napø. umìlá sladidla, chinin, kofein, nesmí chybìt ani
varování pro nemocné, napø. informace
pøed fenylalaninem, údaje o použitelnosti nebo minimální trvanlivosti, jméno výrobce a jeho adresa, informace o pùvodu
zahranièních potravin. Veškeré údaje
musejí být uvedeny v èeském jazyce.
U masa pak je urèeno, jaké jsou
požadavky na jednotlivé druhy mletého masa, v novele je stanoveno,
jak velký mùže být maximální podíl
tuku, pomìr kolagenu a bílkoviny.
Naøízení dále stanovuje, že masné
výrobky, masné polotovary a produkty rybolovu, u kterých by se spotøebitel mohl domnívat, že jsou vyrobeny
z jednoho celistvého kusu masa èi
ryby, ale ve skuteènosti jsou tvoøeny
více složkami, musejí být oznaèeny výrazem – ze spojených kouskù
masa nebo ze spojených kouskù ryb.
Vìdìt bychom již mìli i to, že draze platíme za vodu, nikoliv za maso,
protože naøízení øíká, že na pøidanou
vodu v kusu masa nebo ryby bude
muset být spotøebitel upozornìn již
v názvu potraviny! Nejen ve výètu
složek. Tato povinnost je stanovena
u masných a rybích výrobkù èi polotovarù, které mají podobu krájeného
masa, kusu masa, plátku èi porce, filé
èi celé ryby a bylo do nich pøidáno
více než 5 % vody (láku). Pokud si domù
doneseme výrobek „za výhodnou cenu“,
který po uvaøení èi opeèení na kuchyòské
pánvi témìø nenajdeme, jistì si velice brzy
zvykneme etikety s tìmito údaji èíst.
Dále pak na balených zmrazených
produktech rybolovu, zmrazeném mase
a masných polotovarech musí být uvedeno datum zmrazení.
Nám jako spotøebitelùm je tak dána
lepší možnost rozhodnout se pro výro-

bek (peèivo, uzeniny, sýry atd.), které
budou pro nás nejvýhodnìjší z hlediska
zdraví, alergií, ale i podle podílu masa
– tedy i z hlediska ekonomického.
Výjimku tvoøí to, že prodejce nemusí
uvádìt složku, která je uvedena pøímo
v názvu výrobku, napø. sójové mléko,
mouka hladká pšenièná apod.

Díky novele budeme znát i informaci,
z které zemì pochází kupované potraviny. U velkých obchodníkù pak budeme
vìdìt, z kterých zemí pøevážnì nabízené
zboží dováží. Novela ukládá novou povinnost velkým prodejcùm, která jim vzniká
pøi zisku nad 5 miliard korun. Tito musí
uvádìt u vstupu do marketu seznam pìti
zemí s uvedením procentuálního podílu (napø. Slovensko 27 %, Itálie 23 %,
Èína 20 %, Polsko 14 %, Nìmecko 6 %),

odkud obchod balené i nebalené potraviny odebírá. Rozhodujícím kritériem je
sídlo dodavatele, nikoli pùvod potravin,
kde byly skuteènì vyrobeny.
U balených potravin:
Pøi nákupu balených potravin se
setkáme s další novinkou – s povinností, která ukládá používat zvìtšené
písmo u textù a popisù na balených
potravinách. Toto písmo musí být
èitelné a nesmazatelné. Informace
(písmo) nesmí být skryté v záhybu
nebo pod obrázkem èi na podkladì, který ho èiní témìø neviditelným.
Èitelnost musí být tedy zajištìna
v každém pøípadì, ať jde o velikost
písma, jeho barvu èi barvu nebo
druh materiálu tvoøící podklad apod.
Je stanoveno, že všechny povinné
údaje, jako je název výrobku, seznam
jeho složek, název alergenu (zvýraznìný), èisté množství (váha) potraviny, datum minimální trvanlivosti nebo
datum použitelnosti, zemì nebo místo pùvodu a další, budou uvádìny
písmem o velikosti, která se odvozuje
od malého písmene „x“, jehož minimální velikost musí být 1,2 mm.
Vìtší postihy:
Za nedodržování tìchto zmìn,
tj. nebude-li postupováno v souladu
s požadavky výše uvedeného naøízení Evropské unie a zákona o potravinách, hrozí viníkovi pokuta až 50 milionù
korun. Jde o správní delikt.
Pokud chceme znát informace
o prùmìrném složení potravin, pomoc najdeme na internetu: Jsou tam
aktualizované a doplòované – rozšiøované informace o složení potravin, viz webové stránky www.nutridatabaze.cz.
Je zde uvedeno složení u nìkolika stovek
potravin, které vyhledáme pomocí vyhledávaèe.

Bydlení | Mgr. Lenka Veselá, odborná poradkynì Sdružení nájemníkù ÈR

Nesouhlasíme s cenou za úklid
V našem SVJ s 5 vlastníky a 10 byty je povìøený a zároveò vìtšinový vlastník, má 58 %. Správcem
domu je firma, kterou vìtšinový vlastník vlastní. Správcovská firma si napø. úètuje za úklid spoleèných
prostor (4x mìsíènì pøijde na cca 1,5 hod. jedna paní) èástku 18 000 Kè mìsíènì. Lze s tím nìco dìlat?
Lze zabránit nìjak tomu, aby SVJ v budoucnu neplatilo tøeba 100 000 Kè za mìsíc za 6 hodin úklidu?
Aleš K., Ostrava
Podle ustanovení § 1202
odst. 2 nového obèanského zákoníku se pøi rozhodování ve
vìcech správy nepøihlíží k hlasùm správce pøevyšujících souèet hlasù všech
vlastníkù jednotek. Úèelem tohoto
„zákazu pøehlasování“ je zajistit možnost

menšinových vlastníkù uplatòovat úèinnì svùj názor a zamezit jednostrannému
vlivu vìtšinového vlastníka – správce.
Další možnost je postup podle ustanovení § 1209 nového obèanského zákoníku,
podle nìjž platí, že je-li proto dùležitý
dùvod, mùže pøehlasovaný vlastník jed-

notky navrhnout soudu, aby o záležitosti rozhodl; v rámci toho mùže též navrhnout, aby soud doèasnì zakázal jednat
podle napadeného rozhodnutí. Není-li návrh podán do tøí mìsícù ode dne, kdy se
vlastník jednotky o rozhodnutí dozvìdìl
nebo dozvìdìt mohl, jeho právo zaniká.
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Vstupte svižnì do jara, vyzkoušejte Nordic Walking
Nejenom prací živ je èlovìk. K životu
patøí i odpoèinek a ke zdravému životnímu stylu samozøejmì pohyb a sport. Jednou z jeho forem je severská chùze Nordic
Walking. Aèkoli tuto aktivitu mùžete provozovat po celý rok, nyní nastává období,
které k ní pøímo vyzývá.
Aèkoli i finští sportovci tento druh zdravotní chùze s hùlkami využívali už døíve pøi
tréninku, byl to jejich krajan Mauri Repo,
který ji v roce 1979 jako první oznaèil za
samostatný druh sportu. V roce 1997 byly
vyrobeny první speciální hùlky a v roce
1999 bylo pro tuto chùzi poprvé použito
odborné oznaèení Nordic Walking, které
se díky propagaci brzy uchytilo. A brzy
této aktivitì propadly statisíce lidí.
Možná i proto, že technika chùze s holemi je v podstatì jednoduchá. Dùležitý
je krok a pøi nìm došlap na patu. Krok
je pøi Nordic Walkingu delší a mìlo by pøi
nìm docházet právì díky došlapu na patu
a pøirozenému pohybu chodidla až
po špièky prstù a zároveò k mírnému
zhoupnutí v kolenou. Hùlka je držená
v pravém úhlu a napomáhá pøi chùzi držet tìlo ve správné poloze. Lokty se pohybují rovnì podél trupu. Pøi chùzi se støídá
pravá noha s levou rukou a naopak. Boky
a ramena se drží v jedné rovinì, pøípadnì
je horní èást tìla mírnì pøedklonìná.
Na Nordic Walking jsme se zeptali našeho pøedního biofyzika prof. Dr. Františka
Fremutha DrSc., øeditele Sportovnì regeneraèního centra v Praze.
Jak tuto aktivitu hodnotíte
z hlediska zdravého životního stylu?
Nìkteøí lidé øíkají, že je to vlastnì
jen jakási módní záležitost…
„Módní záležitost to rozhodnì není. Ve
své knize Život na hranì a dál…, nikoli jen

tak píšu, že nejpøirozenìjším pohybem je
chùze. A Nordic Walking je bìžná chùze
s hùlkami. Hodnotím ji velmi kladnì. Ve
srovnání s normální chùzí díky hùlkám
máme pøibližnì o 30 % vyšší energetický výdej, protože pøi soubìžném pohybu rukou a nohou zapojujeme až 90 %
svalù celého tìla. S hùlkami rozhýbeme
horní polovinu trupu, tzn. posilujeme
paže, zpevòujeme bøišní, bederní, zádové
a krèní svaly. Pøi správné chùzi zlepšuje-

V èem Nordic Walking prospívá
- Pomáhá regulovat hmotnost, brání vzniku
cukrovky a nìkterým typùm rakoviny,
napø. tlustého støeva.
- Snižuje vysoký krevní tlak a hladinu cholesterolu.
- Redukuje riziko vzniku srdeèních onemocnìní a infarktu.
- Zlepšuje hustotu kostí a pomáhá zabraòovat vzniku osteoporózy.
- Pomáhá omezovat úzkostné pocity, navozuje pocit euforie, radosti.
- Pøispívá k lepšímu okyslièování mozku,
což prospívá pamìti.
- Zvyšuje kreativitu a schopnost øešit
problémy.
- Zapojuje do pohybu 90 % svalù v tìle.
- Uvolòuje svalové napìtí v oblasti zádových
a ramenních svalù.
- Významnì zvyšuje pohyblivost páteøe.
- Šetøí klouby a kolena a snižuje zátìž
u osob s nadváhou.
- Zvyšuje tìlesnou spotøebu kalorií díky
pohybu s holemi oproti bìžné chùzi prùmìrnì o 20 %.

me držení tìla a tím se zbavujeme bolesti zad a krku. Jako každý pohyb Nordic
Walking pøíznivì ovlivòuje kardiovaskulární systém, pøi správném dýchání zvyšuje
kapacitu plic, zbavuje nás nadbyteèného
tuku a zlepšuje psychiku.“

Jak dokumentují i naše snímky,
Nordic Walking je skuteènì pro všechny

Komu byste tento druh pohybu
doporuèoval?
„Doporuèuji lidem, kteøí pracují fyzicky
nebo sedí u poèítaèù, prostì všem, kteøí
si chtìjí provìtrat hlavu, strávit pøíjemné
chvíle s pøáteli v pøírodì a ještì si pøitom

posílit kondici a psychiku. Nordic Walking
je vhodný i pøi rekonvalescenci, napø. po
infarktu, operaci kolen, zad...“
V èem vidíte hlavní pøednost
Nordic Walking?
„Severská chùze je pro svou jednoduchost, finanèní nenároènost a hlavnì úèinnost vhodná pro každého: ženy a ta muže
všech vìkových kategorii od obézních
po ty, co potøebují posílit, od výkonných sportovcù po zaèáteèníky. Mùžeme
ji provozovat celoroènì a kdekoliv – na
rovinì i v horách. Potøebujeme kvalitní
obuv na chùzi, hùlky na Nordic Walking,
pro zimní období rukavice a hlavnì chuť
nìco zdravého pro svoje tìlíèko udìlat.
Donutit se k pravidelnému pohybu nìkdy
bolí, ale pokud pøekonáme jednu z našich
pøirozených vlastností – lenost, a zaèneme, dostaví se pohoda, uvolnìní a pocit
radosti, že jsme to dokázali.“
Tolik názor odborníka.
Dostali jste chuť si Nordic Walking vyzkoušet? Staèí jen hùlky, boty a ta chuť.
Vyrazit mùžete sami, napoprvé je to ale
lepší s instruktorem, který vše v praxi
vysvìtlí a ukáže i chyby, kterých se dopouštíme. Termíny pochodù najdete na
webu Èeské asociace Nordic Walking
www.czech-nordicwalking.com. Pochody ale poøádají i jiní. Napøíklad Pražská
informaèní služba v rámci akcí Praha
v pohybu. Jedna z nich se koná 19. bøezna, sraz v 15.00 hod. na koneèné tramvají è. 1, 2 a 18 „Petøiny“, a 28. bøezna
se pùjde pražskou Stromovkou, sraz
v 10:00 hod. u hlavní brány výstavištì
v Holešovicích.
A ještì nìco: Mùžete se také zúèastnit naší soutìže o knihu profesora
Fremutha Život na hranì a dál… Èeká
na tøi ètenáøe, kteøí do 20. bøezna správnì
odpovìdí na otázku, jaké národnosti je
Mauri Repo, který Nordic Walking definoval jako samostatný druh sportu.
(text a foto: fav + jaš)
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Agenturní zamìstnávání je realitou,
a jak bylo uvedeno, má øadu kladù. Nejen
pro zamìstnavatele pøi øešení nárazových
výrobních situací, mnohým lidem také
pomáhá uplatnit se na trhu práce. Na
druhé stranì nejen mùže, ale už pracovní trh mnohde poškozuje. A je tedy tøeba
s tím nìco dìlat. V tom se shodli všichni.
Odboráøi, zamìstnavatelé i zástupci slušných agentur. Na konferenci k tomu zaznìla øada podnìtù, ať už jde o zvýšení
úèinnosti kontrol, stanovení kvót, omezení øetìzení pracovních pomìrù atd.
Zaujal pøíspìvek pøedsedy OS KOVO
Jaroslava Souèka, že dùležité je i vìtší
zapojení odborových organizací do procesu angažování personálních agentur
do uživatelských firem. To by podle jeho
slov umožnilo regulaci rozsahu agenturních zamìstnancù, vedlo k výbìru
korektních agentur a lepšímu dodržování stejných pracovních a mzdových
podmínek s kmenovými zamìstnanci.
J. Souèek v této souvislosti zmínil i dobrou
zkušenost OS KOVO ze
spolupráce s APPS v oblasti kultivace pracovního trhu. Konference
se úèastnila i právní expertka ETUC Wiebke
Warneck. Kovák se jí
zeptal:

tak o tom informujeme Evropskou komisi.
Nebo, a to bylo, když jsem hovoøila o problémech našich anglických kolegù, že podáme k EK stížnost na situaci v této zemi.
A øešení se tak snažíme ovlivnit odkazem
na ustanovení evropské smìrnice.“
V Kováku jsme už psali o tom, že na
Slovensku se letos podaøilo prosadit novely zákonù, které by
i v otázce agenturních
zamìstnancù mohly být
pøíkladem i u nás. O krátký rozhovor jsme proto
požádali úèastníka konference, místopøedsedu
KOZ Slavomíra Manga.

Hovoøila jste tady o tom, že pøíslušná evropská smìrnice je v praxi
uplatòována rùznì a nìkdy je i porušována. Co v tom mùže udìlat ETUC?
„Když se dovíme od našich èlenù, že
se na národní úrovni dìje nìco, co zjevnì není v souladu s evropskou smìrnicí,

Ale poøád tu máme problém
oddìlení bílých ovcí od tìch èerných.
Na Slovensku jste pøedvedli, že to
neznamená jen špatnou situaci vidìt,
ale i zaèít ji koneènì øešit.
„Ano. Jsou korektní agentury a skuteènì pomáhají lidem, kteøí jsou èasto dlou-

V èem jako odboráø vidíte
nejvìtší význam pøijatých novel?
„Jde o novely tøí zákonù, dominantní je
pøitom zákoník práce. Hlavní, co se podle
mne povedlo, je výrazný posun v zásadì,
že pokud lidé dìlají stejnou práci, tak by
mìli být i stejnì placení. Tedy srovnatelné hodnocení kmenových a agenturních
zamìstnancù. Je to, jak bych rád vìøil,
ukonèení procesu deformace trhu práce, kdy jsou agenturní zamìstnanci èasto
využíváni jako protiváha kmenových zamìstnancù. A úplnì nejpodstatnìjší pro
mne je, že se tak naplòuje mise odborù,
pokud jde o prosazení dùstojné práce.“

hodobì nezamìstnaní. Takové agentury
totiž na rozdíl od jiných institucí dokážou
jít, jak se øíká, až na konec hladové doliny, postižené lidi tam oslovit a nabídnout
jim zprostøedkování práce. A pak jsou tu
agentury, které nelze nazvat jinak než
jako darebácké. Zneužívají nedostatky,
a to i ty v legislativní oblasti a agenturní
èinnost berou jen jako byznys s velkými
zisky. S tím, že obìťmi jsou právì agenturní zamìstnanci. Mají neadekvátní
ohodnocení, manipuluje se s nimi, chybí
jim právní ochrana atd. Takže korektní

Silné zastoupení na konferenci mìl i OS KOVO

agentury ano, a ty, které používají nelegálních metod, ty je tøeba postihovat.
V zákonì o službách a zamìstnanosti mají
nyní agentury pøesnì nastavená pravidla
hry. Vèetnì podmínek na udìlení i odejmutí licence. Na Slovensku jsme mìli kolem 1 100 agentur (pozn. Kovák: u nás
dnes cca 1 600, takže úèinná kontrola je
podle odborníkù pøi tomto množství v oblasti sci-fi), pøedpokládáme, že po uplatnìní novely pøíslušného zákona se poèet
agentur výraznì zredukuje. Odhaduji,
že jich zùstane tak kolem 200.“
K podnìtùm z konference se budeme
v Kováku prùbìžnì vracet.
Text a foto: fav

Nesplnili vèas povinnost dle stanov
Seznam ZO, které nesplnily ustanovení § 26 odst. 2.1 Stanov – odvod 25% podílu èlenských pøíspìvkù.
Sledované období 1–9 2014. Poslední datum pøipsání platby na úèet OS KOVO – 3. 2. 2015
ÈÍSLO ZO
1096–1100

NÁZEV A ADRESA ZO

ÈÍSLO ZO

JANKA Radotín, s.r.o., Vrážská 143 – Praha 5 – Radotín

poèet ZO za KS OS KOVO Praha

1

1753–1823

NÁZEV A ADRESA ZO
Schempp-Hirth, s.r.o., U Dvoøiska 1733 – Choceò

poèet ZO za KS OS KOVO Pardubického kraje

1

1229–1200

BATERIA SLANÝ, Netovická 875 – Slaný

2040–4321

2513–1200

KOVOBRASIV Mníšek, spol. s r.o., è. 905
– Mníšek pod Brdy

pøi Støední odborné škole Frýdek-Místek, p.o.,
Lískovecká 2089 – Frýdek-Místek

3097–4321

DYMOS, Prùmyslová zóna Nošovice – Dobrá

2579–1200

CHIRURGIE - Poldi, Dìlnická 2727 – Kladno 2

2073–4335

3031–1200

BOSAL ÈR, Zápská 1857 – Brandýs nad Labem

LINASET, a.s., Ès. armády 362 – Budišov nad Budišovkou

poèet ZO za KS OS KOVO Støedoèeského kraje

poèet ZO za KS OS KOVO Moravskoslezského kraje

4

1704–1622

AXL, a.s., Semily, 3. kvìtna 356 – Semily

1660–1623

KOMAP DÌDOV, s.r.o., Dìdov 56 – Teplice nad Metují

poèet ZO za KS OS KOVO Královéhradeckého kraje
1468–1722

2

NAREX, a.s., Moskevská 674 – Èeská Lípa

poèet ZO za KS OS KOVO Libereckého kraje

1

3150–4524

3

pøi Cooper-Standard Automotive, s.r.o., Jamská 33
– Žïár nad Sázavou

poèet ZO za KS OS KOVO kraje Vysoèina

1

poèet ZO za OS KOVO

13
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Správné znìní tajenky z èísla 3: Život bez slavností je jako dlouhá cesta bez hospod. Správnì luštil a štìstí pøi losování mìl
Vlastimil Koula z Chebu. Blahopøejeme! Dostane výhru od vydavatelství Enigma, které pøipravuje naši køížovku. Je také vydavatelem
èasopisu Køížovky pro každého (další èíslo vychází 17. a 31. bøezna). Na tajenku z tohoto èísla èekáme do 11. bøezna na doruèovací
adrese redakce nebo na e-mailu: novakova.miloslava@cmkos.cz.

