
Plzeòský závod koncernu Panasonic je 
dnes klíèovou souèástí jeho televizní divi-
ze. Vyrábí také pouze televizní pøístroje, 
a to od úhlopøíèky 32 cm až do 2,5 me-
tru. Døíve i plazmové a LCD, dnes už jen 
LED. Zhruba jeden a pùl milionu roènì.  
Výrobky z Plznì smìøují výhradnì na ev-
ropské trhy. Aèkoli význam výroby tele-
vizorù v Panasonicu v posledních letech 
ponìkud klesl, stále se pracuje na nových 
modelech, protože konkurence nespí. 
Konkurence je i dùvodem, proè v celém 
areálu fi rmy platí pøísný zákaz fotografo-
vání. Zamýšlená reportáž se zábìry z pro-
vozù nebyla tedy možná. Zùstalo jenom 
na setkání s pøedsedou ZO OS KOVO 
Janem Dvoøákem v jeho kanceláøi. 

Odborová organizace v plzeòském 
Panasonicu vznikla 2. srpna 2000. Vzni-
ku pøedcházela 21. èervence 2000 usta-
vující schùze, na které byli také zvoleni
první funkcionáøi. Jan Dvoøák byl jedním 
z nich.

Odbory to v Panasonicu nemìly lehké.
V Panasonicu nechávají své klíèové mana-
žery na místech obvykle jen pìt let a ro-
tují rùznì po svìtì. Do Plznì tak pøichá-
zejí lidé se zkušenostmi nejen z domova, 
ale i z USA èi Evropy a znají už i hlavní 

lokální specifi ka. I tak se museli nauèit 
chápat èeské pomìry. Tøeba pìt týdnù 
dovolené je i pro svìtem protøelé Japonce 
nìkdy tìžko pochopitelných… Sami jsou 
z domova zvyklí vybírat ménì dovolené 
nebo témìø žádnou. 
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Jak jsou na tom kováci
v plzeòském Panasonicu

Dohody ukonèily stávkovou pohotovost
ve Futaba Czech a v Motorpalu Jihlava
V TPCA Kolín pokraèuje složité vyjednávání, pohotovost trvá

Pøi jednání odborových organizací OS KOVO s vedením podnikù ve Futaba Czech, s.r.o, a v Motorpalu Jihlava 
o kolektivních smlouvách se podaøilo dosáhnout kompromisu. Než se k nìmu dospìlo, byla stanoviska vyjednávaèù 
natolik rozdílná, že odboráøi byli nuceni – jak jsme o tom informovali na internetových stránkách OS KOVO – sáhnout 
až k vyhlášení stávkové pohotovosti. Podpoøilo je pøitom i vedení OS KOVO. Stávkovou pohotovost vyhlásili v pátek 
20. 3. také odboráøi v TPCA Kolín. V dobì uzávìrky tohoto vydání Kováka byla situace následující:

Futaba Czech, s.r.o. 
V úterý 31. 3. 2015 byla podepsána ko-

lektivní smlouva s platností od 1. 4. 2015 
do 31. 3. 2016. Zároveò skonèila stáv-

ková pohotovost, kterou vyhlásila odbo-
rová organizace. Po složitém a dlouhém 
vyjednávání se podaøilo nalézt vzájemnou 
shodu a pøijmout kompromisní návrh, 



Louèíme se
K poslednímu bøeznu tohoto roku se rozlouèil se svazem 

KOVO jeho dlouholetý pracovník inženýr Pavel Škvaøil. V OS 
KOVO pracoval již od roku 1999. Svou práci zde ukonèil 
jako specialista na grafi ku a internet, mnozí z ètenáøù Ková-
ka jej jistì znají i z osobního kontaktu. Snímek zachytil støí-
dání dvou generací – vpravo odcházející Ing. Pavel Škvaøil, 
vlevo jeho nástupce Petr Farkaš. (Kontakty na Petra Farkaše 
jsou: farkas.petr@cmkos.cz; tel. è. 234 462 292)

Spoleèná konference KS OS KOVO 
Ústeckého a Libereckého kraje probìh-
la 23. 3. v Litomìøicích. Ze zpráv o èin-
nosti zaujaly informace k výsledkùm ko-

lektivního vyjednávání, kde, pokud jde 
o mzdy, bylo témìø všude dosaženo rùstu 
ve výši 2–4 %. Stalo se tak èasto i díky 
pomoci odborníkù z RP pøi vyjednávání. 
Úspìšné pùsobení OS KOVO se projevi-
lo mj. i tím, že v obou regionech v roce 
2015 stoupl poèet jeho èlenù. Zaujala 
zpráva ing. B. Chudárka k ekonomic-
ké situaci v regionu a jejímu možnému 
dalšímu vývoji. Stejnì pozornì si úèast-
níci jednání vyslechli informace, které 
k vnitrosvazovým událostem z celostát-
ního pohledu pøednesli místopøedseda 
OS KOVO J. Endlicher, a zaujalo samozøej-
mì i vystoupení novì zvoleného místo-
pøedsedy L. Dvoøáka, který v regionu zažil 
premiéru ve své nové funkci. Zajímavá 
byla i zpráva a následná debata k èinnosti 
Komise mladých OS KOVO. Mj. zaznìlo, 
že výraznìjší aktivity mladých lze sledo-
vat vlastnì jen na jižní Moravì, v jižních 

Èechách a na severu Èech. V regionu 
byla pak mimoøádnì úspìšná Letní olym-
piáda OS KOVO v Hradci u Kadanì, která 
byla jednou z nejvìtších jednorázových 
aktivit mladých v rámci celé ÈR. Jak bylo 
zdùraznìno, urèitì i proto, že iniciativa 
pøišla zespodu a mladí si akci zorganizo-
vali sami podle svých pøedstav. V usnesení 
konference se i proto vedle obvyklých zá-
vìrù objevilo také doporuèení jednotlivým 
KS OS KOVO, aby zvaly alespoò jednoho 
zástupce v Komisi mladých OS KOVO 
na jednání Rad a Konferencí KS KOVO 
a umožnily jim tam vystoupit. Souèasnì 
konference vyzvala pøedsedy ZO a funk-
cionáøe v orgánech OS KOVO k aktivní
spolupráci a podpoøe mladých èlenù
OS KOVO ve svých mateøských ZO, 
VO a KS. 

(fav) 
Foto: autor

Konference na svém jednání mj. vyzvala 
výkonné vedení svazu k pokraèování tla-
ku na ÈMKOS a vládu ÈR v oblasti zmìn 
legislativy ve prospìch zamìstnancù. 
Pøedsedy ZO a funkcionáøe v orgánech 
OS KOVO k aktivní spolupráci a podpoøe 
mladých èlenù svazu v jejich mateøských 
ZO, VO a KS. Dále vyzvala všechny ZO 
v pùsobnosti KS Vysoèina: aby nomino-
valy další zástupce do komise mladých 

OS KOVO; k úèastem na jednání 
volebních obvodù a k úèasti na ško-
leních poøádaných RP Jihlava; aby 
se zapojily do pøispívání na konto 
živelních pohrom. Konference dále 
vyslovila podporu ZO OS KOVO ve 
fi rmách Futaba Czech Havlíèkùv 
Brod, Motorpal Jihlava a TPCA Kolín. 
Pozváno bylo 58 úèastníkù s hlasem 
rozhodujícím, pøítomno bylo 31.
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V Litomìøicích vyzvali k podpoøe mladých

Konference Krajských sdružení Kraje 
Vysoèina se konala 24. 3. 2015 v Jihlavì

Mladí chystají setkání
V pátek 24. dubna 2015 se uskuteèní setkání mladých kovákù 

KS OS KOVO Jihoèeského kraje. Cílem této akce je nejenom se pobavit, 
ale také se nìco zajímavého dozvìdìt. 

Právník RP OS KOVO È. Budìjovice Mgr. Vladimír Vašek si na toto 
setkání pøipravil pøednášku s názvem Problematika mladých v pracov-
ním právu. Dále budou moci mladí kováci diskutovat se zmocnìncem
OS KOVO Jihoèeského kraje panem Janem Švecem a vedoucím RP 
È. Budìjovice Ing. Rudolfem Tkáèem o propagaci odborù s cílem získává-
ní nových, zejména mladých èlenù. Na závìr setkání si úèastníci spoleènì 
zahrají bowling. 

Akce zaèíná v 15:00 v Bowling restaurant Mercury v OC Mercury 
v Èeských Budìjovicích.

Obdobné akce jako na jihu Èech se chystají i na dalších místech ÈR. 
Mladí kováci z Ústeckého kraje budou mít svoji vlastní akci 18. dubna
v Chomutovì a na jižní Moravì se pøipravuje dvoudenní setkání 
21.–22. kvìtna v Biskupicích.  (jp, fav)

Úèastníci konference v Litomìøicích mezi sebou uvítali 
i novì zvoleného místopøedsedu svazu Libora Dvoøáka

Poradny jsou tady! 
Jako každý rok tak také letos 

jsme pro èleny OS KOVO pøipra-
vili brožuru se souhrnem odbor-
ných právních poraden, které byly 
otištìny v Kováku v roce 2014. 
Všechny texty byly však pøed kniž-
ním vydáním jednotlivými autory 
aktualizovány, takže odrážejí plat-
nou legislativu.  Brožurka, která 
je doplnìna kreslenými vtipy na-
šich redakèních kreslíøù Miroslava 
Pavlíka a Miloslava Marteneka, 
je již k dispozici na regionálních 
pracovištích OS KOVO, kde se o ni 
mohou zájemci také pøihlásit. 

(redakce Kovák)



A také ve svìtì pøece nemuseli vždy 
okoukat jen to dobré. Jde pøitom také 
samozøejmì o lidi, kteøí vedou továrnu 
a akcionáøùm a šéfùm v Japonsku muse-
jí pøedkládat výsledky, se kterými budou 
spokojeni. Totéž platí i pro jejich èes-
ké podøízené v manažerských funkcích. 
Ti prý byli, když šlo o dosažení maximální-
ho zisku za každou cenu, èasto ještì hor-
livìjší než Japonci…

Panasonic byl snad i proto dlouhou 
dobu synonymem neúnosného využívání 
agenturní práce. Když fi rma u nás zaèína-
la, zamìstnávala kolem 2 000 kmenových 
zamìstnancù. A vedle nich 5 500 agen-
turních. Byly doby, kdy jejich poèet stoupl 
na nepøedstavitelných 7 500 a pocházeli 
ze dvou desítek národností. Dnes jich je 
kolem 500. Stále ještì dost, ale v porov-
nání s minulostí nesrovnatelnì ménì. 
Ubylo i tìch kmenových, dnes ve fi rmì 
pracuje 920, tedy zhruba polovina pùvod-
ního poètu. Televizory už nejsou pro Pana-
sonic prioritou, význam televizní divize se 
snížil a také konkurence je stále silnìjší. 
Firma navíc prodává za dolary, jejichž kurz 
nepøíznivì kolísá. Rovnìž infl ace u nás je 
dnes nízká. Odboráøùm se za této situace 
zlepšení mzdových podmínek prosazuje 
jen velmi tìžko.

Do letošního kolektivního vyjednávání 
vstoupili s návrhem rùstu mezd 4 % a za-
mìstnavatel navrhoval rùst jen 0,5 %. Jan 
Dvoøák k tomu dodává: „Pokud jde o další 
klíèové požadavky, tak diskutujeme se za-
mìstnavatelem na téma zkrácení pracovní 
doby u jednosmìnných provozù. To jsou 
zamìstnanci v kanceláøích, kteøí jako jedi-
ní pracující 40 hodin týdnì. Jeden z našich 
požadavkù tak byl, aby i tito zamìstnanci 
pracovali 37,5 hodiny týdnì jako všichni 
ostatní. Navrhujeme také navýšení pøí-
platkù za práci v sobotu a nedìli v nepøe-
tržitých provozech. Jsou tam na 10 %, 
my bychom je chtìli zvednout na 50 %.“ 

I do kolektivního vyjednávání tak obì 
strany vstupovaly s velmi rozdílnými názo-
ry na vìc. Pøesto pøedseda ZO OS KOVO 
Jan Dvoøák o druhé stranì ještì v prùbì-
hu licitování øekl: „Nìkdy to vyjednávání 
je nároèné, musíme peèlivì volit argu-
menty, ale není to tak, že by s nimi neby-
la øeè. Pokud uznají, že naše argumenty 
mají nìjakou váhu, tak se s nimi urèitì 
dohodnout dá. Dialog je urèitì možný. 

Myslím si, že jim skuteè-
nì jde o udržení sociál-
ního smíru.“

O týden pozdìji toto 
konstatování potvrdila 
i informace pøedsedy 
Dvoøáka už ke skon-
èenému vyjednávání: 
„Z hlavních vìcí bych 
vyzdvihl, že nerušíme 
žádné zamìstnanecké 
benefi ty ani žádné so-
ciální zajištìní zamìstnancù. Mzdy vzros-
tou o 1,5 %, pøièemž 1 % je garantováno 
všem, o 0,5 % se v prùmìru zvýší po-
hyblivé složky zamìstnancù. Dále vzros-
te pøíplatek za práci v sobotu a nedìli
z 10 na 20 %. Firma bude také zamìst-
nancùm v mìsících èervenci a srpnu garan-
tovat prodej 1,5 l vody v cenì max. 3 Kè 
za smìnu.“

To, že udržení sociálního smíru považu-
je za klíèovou záležitost, vyplývá ostatnì 
i z odpovìdi japonského jednatele spoleè-
nosti Takao Okouchi, na otázku Kováka, 
jaký význam pøikládá dialogu s odbory: 
„Komunikace s odborovou organizací 
je pro nás velice dùležitá. Vždy se snaží-
me s odbory spolupracovat jako s rovno-
cennými partnery. Oceòujeme spolupráci 
s místní odborovou organizací, považu-
jeme ji za nedílnou souèást úspìšného 
podnikání.“

ZO OS KOVO v plzeòském Panasonicu 
dnes èítá na 260 èlenù. Bývalo jich víc. 

Velký vliv na pokles mìlo propouštìní, 
ale byly a jsou i jiné dùvody… Pøedseda 
Dvoøák: „V dobì ekonomické krize, tzn. 
v dobì od roku 2009 do roku 2012, jsme 
se také èasto setkávali s tím, že pøicháze-
li lidé a øíkali, že proti odborùm nic ne-
mají, ale že si už nemohou dovolit platit 
èlenské pøíspìvky, že i to 1 % je pro nì 
moc. Nìkteøí tehdy skuteènì byli v tìžké 
fi nanèní situaci a rušili tøeba i životní po-
jistky, aby mìli na základní potøeby.“ 
I s tím se odbory setkávaly. 

Pùsobení odborové organizace ovlivnila 
i zmìna pracovního režimu, která zne-
možnila poøádat do té doby vysoce ob-
líbené spoleèné zájezdy, které stmelovaly 
kolektiv. Na otázku, co tedy lidi, pokud 
jde o èlenství v odborech, oslovuje dnes, 
Jan Dvoøák odpovídá: „Hlavnì zastoupe-
ní pøed zamìstnavatelem v pøípadì nìja-
kých sporù. A samozøejmì právní pomoc 
zdarma pro naše èleny. Máme také rùzné 
fi nanèní benefi ty. Lidem pøispíváme na 
sportovní a kulturní vyžití, na rùzné služby 
a zboží, kde mohou peèovat o zdraví, na 
sauny, na zoologické zahrady. Èlenové ZO 
zde mají stejný limit a mohou si ho vyèer-

pat podle sebe. Èást pøí-
spìvkù se jim tedy vrací 
touto formou.“

Kladem organizace je 
fakt, že prùmìrný vìk 
jejích èlenù se pohybu-
je kolem 30 let. Mladí 
ostatnì v podniku pøe-
vládají. I proto je pomìr-
nì žhavým téma mateø-
ské školky: „Máme ve 
výrobì pracovní dobu od 
6 do 16 hodin, což z hle-
diska umisťování dìti do 
školky a vyzvedávání je 
pomìrnì problematické. 

Hodnì školek totiž konèí ve ètyøi odpole-
dne. Diskutovali jsme to se zamìstnava-
telem už nìkolikrát, ale zatím je problém 
v tom, že to není daòovì uznatelná záleži-
tost, a zamìstnavatel tak k tomuto kroku 
není svolný. Èekáme na zmìnu legislativy, 
a pokud by prošly dìtské skupiny a byly 
by daòovì uznatelné, tak diskusi na toto 
téma samozøejmì okamžitì obnovíme,“ 
zdùrazòuje Jan Dvoøák.

Pøedsedovi v jeho práci pomáhá i èlen-
ství v Evropské podnikové radì. Pøijíždìjí 
na ni delegáti z rùzných zemí. Jan Dvoøák 
mi k tomu øíká: „Situace je v nich odlišná 
jak právnì, tak ekonomicky a nìjaká spo-
leèná strategie pro kolektivní vyjednávání 
neexistuje. Ale dohaduje se tzv. dobrovol-
ná dohoda, což je jakýsi lehèí charakter 
kolektivní smlouvy mezi evropským vede-
ním a evropskými zamìstnanci. O tom,
jak se budou øešit nìkteré záležitosti. 
Nastavují se základní principy. Tøeba jaké 
informace budou dostávat zamìstnanci.“ 

pokraèování na str. 4
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Pøedseda 
ZO OS KOVO 
Jan Dvoøák
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dokonèení ze str. 3

Pøi setkáních s kolegy se pøedseda z Plznì 
ale také doví, jaké benefi ty mají jinde. Nebo 
jak je zásoben fi remní obchod, ve kterém 
mohou zamìstnanci výhodnì nakoupit.

A zaznívají tu i další informace, které 
jsou v Plzni jen tìžko dostupné. Tøeba 
jak si na tom stojí evropská divize celko-
vì. Jan Dvoøák si mùže ovìøit, zda to, co 

slyší v Plzni, skuteènì odpovídá realitì, 
a získané poznatky pak využít pøi jedná-
ních doma.  

Nejenom v dialogu se zamìstnava-
telem, ale i v samotné odborové práci. 
V debatì o potøebì odborù.

Také v Plzni dnes zaznamenávají od-
chody èlenù, kteøí ale nadále zùstávají ve 

fi rmì: „Setkal jsem se s tím letos poprvé, 
ale už v nìkolika pøípadech. Èlovìk sice 
nemá nìjaký konkrétní dùvod, ale už pro-
stì nechce v odborech být. Problémem 
je, že lidi dojednané vìci zaènou po èase 
brát jako samozøejmý standard. Pìt týdnù 
dovolené, pøíspìvek na penzijní pojištìní, 
prodej dotovaných vod, to všechno pova-
žují jaksi za automatické. A myslí si, že už 
se o to nikdo nemusí starat.“

Stabilizace a rùst èlenské základny je 
tedy i v Plzni jednou z priorit. Je to mra-
venèí a èasto sysifovská práce. Znamená 
to neustále zlepšovat informaèní systémy, 
osobnì chodit za lidmi, probírat s nimi 
každodenní problémy. Odboráøi pova-
žují za samozøejmost oslovovat i ty, kteøí 
z jejich ZO OS KOVO z rùzných dùvodù 
vystoupili. V plzeòském Panasonicu to už 
nese výsledky. Mají tu èleny, kteøí se po 
dvou, tøech letech do odborù opìt vrátili…

Pøipravil: (fav)
Foto: Panasonic Plzeò

Také v uplynulém roce èlenové našeho 
odborového svazu více než 500× využili 
pøi øešení svých bytových problémù po-
radenství Sdružení nájemníkù ÈR (SON). 
Bylo jim na základì smlouvy SON s naším 
svazem poskytnuto bezplatnì. A to ať for-
mou odpovìdi na telefonický èi e-mailový 
dotaz, èi bìhem osobní návštìvy v nìkte-
ré z poraden SON. I tak jsme se pøedsedy 
Sdružení nájemníkù ÈR ing. Milana Tara-
by pro jistotu v úvodu rozhovoru zeptali:

 Jak mohou kováci poradenství 
SON využívat?

Za prvé je to osobní návštìvou v na-
šich poradnách, kterých máme v ÈR 38. 
Je vhodné se objednat, aby lidé zbyteènì 
neèekali. Za druhé lze využít e-mailovou 
poradnu, to znamená napsat dotaz a na 
nìj pak pøijde odpovìï. A za tøetí je to 
na tzv. horké telefonní lince, která fungu-
je v pracovní dny od pondìlí do ètvrtka 
od 9 do 18 hodin a v pátek do 12 hodin. 
A v neposlední øadì je to možné, proto-
že øada lidí píše jen dopisy, také touto pí-
semnou formou. A pak je tu ještì jedna 
forma, kdy nìkteré odborové èasopisy 
jako Kovák a Sondy nám pøedávají dota-
zy svých ètenáøù, a pokud jde o obecnìjší 
problémy, odpovídáme pak na nì pro-
støednictvím tìchto èasopisù.

 Už to tu padlo, poradny jsou po 
celé republice a všude jejich služby 
mohou kováci využívat zdarma. 
Když do nich nìjaký kovák pøijde, 

jak se zjistí, že má nárok na 
poradenství zdarma? Jak se musí 
prokázat? Jak to funguje?

Dìje se tak na základì vzájemné doho-
dy, právì letos si pøipomínáme 20. výroèí 
uzavøení smlouvy mezi Sdružením nájem-
níkù ÈS a OS KOVO. A v té smlouvì je 
zakotveno, že èlovìku, který chce do naší 
poradny pøijít a je èlenem OS KOVO, což 
musí prokázat buï èlenskou legitimací, 
nebo potvrzením pøedsedy své základ-
ní organizace, je poskytnuto poraden-
ství zdarma. Nedìláme to obecnì i pro 
jiné lidi. Takže ten, kdo chce naši pomoc 
a není èlenem OS KOVO, musí se, aby mìl 
stejné výhody, stát èlenem SON a mít za-
placené èlenské poplatky. Všichni ostatní 
za poradenství musí platit. Je to proto, 
a tady jsem naprosto zajedno s odboráøi, 
že nemá absolutnì smysl, abychom služ-
bu, která u advokátù stojí tisíce korun, 
poskytovali bez úhrady i tìm, kteøí si na ni 
pøedtím nijak nepøispìli. 

 Zmìnily se v prùbìhu doby 
hlavní problémy, se kterými za vámi 
lidé do poraden chodí?

V poslední dobì se situace oproti zaèát-
ku pomìrnì výraznì zmìnila. Neposkytu-
jeme rady jenom lidem, kteøí bydlí v ná-
jemních bytech, ale pøicházejí i lidé, kteøí 
se dostali do spoleèenství vlastníkù, pøí-
padnì bydlí v družstevních bytech. Zejmé-
na lidé, kteøí byli mladí a uzavøeli hypoté-
ku, protože mìli jistotu zamìstnání, dnes 
èasto zamìstnání ztrácejí nebo ho mají 

nejisté. Pøestávají pak 
platit hypotéku a chodí 
do poradny a ptají se, 
jak postupovat dále. 
K tomu øeknu jednu 
vìc. Obecnì platí, ať už 
se jedná o nájemní byt, 
družstevní nebo byt 
vlastnický, v okamžiku, 

kdy ta domácnost nebo èlen odborù ví, 
že zaèíná mít problémy, tak je potøeba, 
aby pøišel. Aby pøišel hned, aby se hledaly 
formy, jak tomu èlovìku úèinnì pomoci.
Aby se vyvaroval problémù z prodlení 
nebo dokonce až ztráty obydlí atd.

 Jinými slovy, aby se nestydìl, 
že má problémy, a nenechával si je 
pro sebe a øešil svoji situaci hned.

Pøesnì tak. Pokud pøijde pozdìji, tak 
pak už je èasto šance na nápravu pomìrnì 
malá. Zejména tehdy, pokud pøijde poté, 
co dluží tøeba trojnásobek mìsíèních ná-
kladù na bydlení, tak tam už pomoc není 
skoro možná, protože právní øád øíká, 
že pokud dluží tyto peníze, pak už je to 
záležitost buï soudní exekuce, nebo ztrá-
ty nájemní smlouvy atd.

Ptal se: (fav)

Poznámka: Takže pokud máte ja-
kékoli problémy s bydlením, neváhejte 
a využijte odborného poradenství, 
které je èlenùm OS KOVO poskytováno 
bezplatnì. Kompletní seznam poraden 
Sdružení nájemníkù ÈR najdete na linku 
http://www.son.cz/poradna.php.
Urèitì je tam i nìjaká, která se nachází 
v blízkosti vašeho bydlištì nebo pracovištì.

20 let užiteèné spolupráce

Ve vestibulu hlavní budovy Panasonicu mùžete vidìt 
i malou výstavku k historii výroby televizorù v Plzni
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Preventivní programy jsou rozdìleny dle 
pohlaví a vìku, pojištìnec mùže èerpat 
v prùbìhu roku pøíspìvek 
3 produktù ze všech pro-
gramù (do tohoto poètu 
se nezapoèítává pøíspìvek 
pro dárce krve, plazmy 
a krevních derivátù).

Program dìti
– Pøíspìvek 1 200 Kè

 na fi xní (nesnímatelná) zubní rovnátka, 
na jednu èelist, pro pojištìnce do 20 let.

Pøíspìvek 1 000 Kè
 ozdravný pobyt (lyžaøský výcvik, škola 

v pøírodì), který trvá nejménì 5 dnù vèet-
nì dne pøíjezdu a odjezdu a je organizován 
základní školou nebo školským zaøízením,

 odbornì vedené kurzy plavání pro 
kojence a batolata do 3 let.

Pøíspìvek 500 Kè
 odbornì vedený kurz cvièení rodièù 

s dìtmi (dìti do 6 let).

Pøíspìvek 400 Kè
 ozdravné a preventivní pobyty v pro-

storách se solnými inhaláty (pojištìnci do 
18 let vìku),

 doplòky stravy pøi poškození zdraví 
celiakií (pojištìnci do 18 let vìku).

Pøíspìvek 250 Kè
 plavání, a to na jednotlivé vstupenky, 

permanentní vstupenky, dobití èipu a pla-
vecký výcvik,

 léèebný tìlocvik a tìlesná regenerace 
(pojištìnci do 18 let), pøíspìvek nenále-
ží k úhradì kurzù nebo èlenských aktivit 
(bojové sporty, kontaktní sporty a sporty 
jednostrannì zatìžující pouze èást tìla).

Pøíspìvek 200 Kè
 preventivní prohlídka registrovaných 

sportovcù (dìti od 5 do 16 let),
 vitamíny nebo vitamínové pøípravky 

zakoupené v lékárnì (dìti od 2 do 15 let).

Ozdravné pobyty
 tuzemské a pøímoøské ozdravné po-

byty pro dìti.

Program dospìlí
Pøíspìvek 2 000 Kè

 poukázka pro dárce kostní døenì,
 poukázka pøi získání ocenìní Zlatého 

køíže ÈÈK.

Pøíspìvek 1 500 Kè
 vyšetøení elektroencefalografem pro 

øidièe profesionály, držitele øidièského 
oprávnìní skupiny C, E, D v období pøed 
dovršením vìku 50 let.

Pøíspìvek 1 000 Kè
 kondièní tìlocvik nebo 

jiné aktivity pro tìhotné 
ženy v rámci odbornì za-
mìøených kurzù,

 poukázka pøi získání 
ocenìní zlaté Janského plakety.

Pøíspìvek 800 Kè
 mamografi cké vyšetøení prsou (ženy 

od 40 do 45 let vìku).

Pøíspìvek 500 Kè
 poukázka pøi získání ocenìní støíbrné 

Janského plakety.

Pøíspìvek 300 Kè
 poukázka za každý tøetí odbìr.

Pøíspìvek 250 Kè
 plavání, a to pøi èerpání na jednotlivé 

vstupenky, permanentní vstupenky, dobití 
èipu a plavecký výcvik,

 léèebný tìlocvik a tìlesná regenerace, 
pøíspìvek nenáleží k úhradì kurzù nebo 
èlenských aktivit (bojové sporty, kontakt-
ní sporty a sporty jednostrannì zatìžující 
pouze èást tìla).

Pøíspìvek 150 Kè
 vyšetøení okultního krvácení ve stoli-

ci, pokud není hrazeno z veøejného zdra-
votního pojištìní (pojištìnci od do 50 let 
vìku).

Pøíspìvek 100 Kè
 tìhotným ženám na vitamíny, které 

jsou vhodné k užívání v tìhotenství.

Program oèkování
 proti klíšťové encefalitidì pro dìti 

a mládež ve vìku od 2 do 18 let, pøíspì-
vek se proplácí ve výši 1/3 prokazatelných 
nákladù za nákup oèkovací látky,

 pøíspìvek 2 500 Kè na oèkování pro-
ti rakovinì dìložního èípku, pokud není 
hrazeno z veøejného zdravotního pojištìní 
(dívky od 14 do 19 let),

 pøíspìvek 450 Kè na oèkování proti 
závažným infekèním onemocnìním.

Program student
 pøíspìvek 1 200 Kè jedenkrát za dobu 

studia na OU, SOU, SŠ a VŠ na ozdravný 
pobyt (lyžaøský výcvik, studijní pobyt v pøí-
rodì), který trvá nejménì 5 dnù vèetnì 
dne pøíjezdu a odjezdu,

 pøíspìvek 1 000 Kè na oèkování proti 
meningitidì a pøi výjezdu do státù, kde je 
povinné nebo doporuèené oèkování proti 
žloutence typu A a B,

 pøíspìvek 700 Kè pro studenty do 
26 let na oèkování a pøeoèkování proti 
klíšťové encefalitidì,

 pøíspìvek 300 Kè pro studenty do 
26 let na léèebný tìlocvik a tìlesnou re-
generaci podle indikace lékaøe.

Program zdravá rodina
Je urèen rodièùm a jejich dìtem ve 

vìku od 2 do 18, oba rodièe nebo sa-
moživitelka i dítì musí být pojištìni u po-
jišťovny.

Zdravotní pojišťovny a jejich nabídka (III)

Vojenská zdravotní
pojišťovna ÈR



Dìti
 pøíspìvek 500 Kè na oèkování, kte-

ré není hrazeno z veøejného zdravotního 
pojištìní,

 pøíspìvek 350 Kè na léèebný tìlo-
cvik a tìlesnou regeneraci, pøíspìvek 
nenáleží k úhradì kurzù nebo èlenských 
aktivit (bojové sporty, kontaktní sporty 
a sporty jednostrannì zatìžující pouze 
èást tìla),

 pøíspìvek 300 Kè na ochranné po-
mùcky pøi sportu,

 pøíspìvek 100 Kè na ošetøení chrupu 
fl uorizací.

Rodièe
 pøíspìvek 500 Kè na oèkování, kte-

ré není hrazeno z veøejného zdravotního 
pojištìní,

 pøíspìvek 300 Kè na léèebný tìlocvik 
a tìlesnou regeneraci, pøíspìvek nenále-
ží k úhradì kurzù nebo èlenských aktivit 
(bojové sporty, kontaktní sporty a sporty 
jednostrannì zatìžující pouze èást tìla).

Slevy
 na cestovní pøipojištìní a pøi nákupu 

zboží nebo služeb u smluvních partnerù 
(seznam je k dispozici v pojišťovnì).

Pøíspìvky pojišťovna proplácí v obdo-
bí od 2. 2. 2015 do 30. 12. 2015, jen 
v pøípadì pøíspìvku na zlepšené služby 
pro matku a novorozence, kdy dìtem na-
rozeným v prosinci 2016 bude pøíspìvek 
proplacen do 31. 1. 2016.

Program oèkování
– Pøíspìvek 5 000 Kè

 proti lidskému pa-
pilomaviru (HVP infek-
ce), pojištìnci od 12 do 
18 let.

Pøíspìvek 1 200 Kè
 proti pneumokokové infekci, vìk nad 

60 let,
 balíèek ostatních oèkování – oèková-

ní, které není uvedené v balíèku oèkování 
a není hrazeno z veøejného pojištìní.

Pøíspìvek 1 000 Kè
 proti žloutence A, B,
 proti meningokoku B, vìk do 5 let,
 proti rotavirovým infekcím, kojenci

do 1 roku.

Pøíspìvek 500 Kè
 proti chøipce, vìk do 65 let,
 proti klíšťové encefalitidì a meningo-

koku C.

Prevence závažných onemocnìní
– Pøíspìvek 1 200 Kè

 tìhotnì ženy na prvotrimestrální 
screening.

Prevence karcinomu prsu
 pøíspìvek 800 Kè na mamografi cké 

vyšetøení, ženy od 40 do 45 let,
 pøíspìvek 350 Kè na ultrasonografi c-

ké vyšetøení, ženy do 45 let.

Zdarma
 vyšetøení na karcinom prostaty, muži 

do 40 let,
 vyšetøení na karcinom tlustého støeva 

a koneèníku, muži a ženy do 50 let,
 vyšetøení na zjištìní nádorù v oblasti 

dutiny bøišní a ledvin,
 vyšetøení na onemocnìní štítné žlázy, ženy 

do 30 let a muži do 50 let a tìhotné ženy,
 prevence melanomu – vyšetøení pig-

mentových skvrn.

Program zlepšených služeb
– Pøíspìvek 10 000 Kè

 ozdravný pobyt v ÈR pro aktivní dárce 
kostní døenì v prùbìhu roku 2015.

Pøíspìvek 5 000 Kè
 pojištìnci trpící celiakií a fenylketo-

nurií.

Pøíspìvek 3 000 Kè
 paruka pro ženy po aktivní onkolo-

gické léèbì.

Pøíspìvek 
1 500 Kè

 moderní léèebné metody, které nejsou 
hrazeny z veøejného zdravotního pojištìní.

Pøíspìvek 1 100 Kè
 zlepšené služby o mat-

ku a novorozence – nad-
standardní pokoj, úèast 
otce pøi porodu, nákup 
plen a umìlé výživy.

Pøíspìvek 1 000 Kè
 fi xní ortodontický nesnímatelný apa-

rát (na jednu èelist), pojištìnci do 18 let,
 ozdravný pobyt pro pojištìnce (4 až 

19 let) s onkologickým nebo neurologic-
kým onemocnìním, s obezitou nebo nad-
váhou, s chronickým onemocnìním kùže 
nebo dýchacích cest.

Pøíspìvek 500 Kè
 boj proti kouøení, možno èerpat 

2× do roka.

Pøíspìvek 300 Kè
 plastová sádra pøi zlomeninì,
 individuální ozdravné pobyty (min. 3 dny)

– v lázních, lázeòské rehabilitaènì rekon-
dièní procedury.

Zdarma
 kuføík pro miminka a jejich matky 

(v hodnotì 1 000 Kè),
 na požádání roèní úrazové pojištìní 

dítìte.

Balíèky
 pro držitele Zlatého køíže, pøíspìvek 

3 500 Kè, 
 pro dárce krve a kostní døenì, pøíspì-

vek 800 Kè, 
 pro tìhotné ženy, pøíspìvek 600 Kè,
 pøíspìvky lze èerpat na rehabilitaèní 

aktivity, nákup v lékárnì a zdravotnických 
potøebách a další aktivity prospìšné zdra-
votnímu stavu,

 pro žáky a studenty (od 6 do 20 let), 
pøíspìvek 500 Kè, lze èerpat na pohybové 
aktivity, preventivní prohlídky sportovcù 
nebo studentù pøi studiu v zahranièí,

 pro seniory (nad 60 let), pøíspìvek 
500 Kè, lze èerpat na pohybové aktivity 
a prevenci úrazu.

Slevy
 na cestovní pøipojištìní a pøi nákupu 

zboží nebo služeb u smluvních partnerù 
(seznam je k dispozici v pojišťovnì).

Pojištìnec mùže požádat o pøíspìvek pou-
ze v jednom programu, a to na jednu polož-
ku dle vlastního výbìru. Toto neplatí pro pro-
gram pro dárce krve, krevní plazmy a kostní 
døenì a pro program letní ozdravné pobyty.

Na pøíspìvek nemá nárok pojištìnec, kte-
rý má nevyrovnané závazky vùèi pojišťovnì 
(dluh na zdravotním pojištìní a penále).

Program preventivních 
onkologických vyšetøení
– Pøíspìvek 500 Kè

 ženy ve vìku od 40 do 45 let na ma-
mografi cké vyšetøení prsou,

 pojištìnci ve vìku od 40 do 50 let na 
vyšetøení okultního krvácení – prevence 
rakoviny tlustého støeva,

 prevence karcinomu plic a prevence 
kožních nádorù (všichni pojištìnci).

Program oèkování
Každý rodiè mùže postoupit svùj pøíspì-

vek z tohoto programu ve prospìch oèko-
vání svého dítìte (do 18 let).

Pøíspìvek 600 Kè
 proti klíšťové encefalitidì, žloutence, 

meningokoku a pneumokoku.

Pøíspìvek 300 Kè
 proti chøipce – vèetnì aplikace (záøí–øí-

jen), èernému kašli, rotavirovým onemoc-
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nìním, tetanu, vzteklinì, pásovému oparu 
a na další oèkovací látky, které nejsou hra-
zené z veøejného zdravotního pojištìní.

Program pro studenty
Je urèen pro studenty ve vìku od 18 do 

26 let.

Pøíspìvek 800 Kè
 lékaøská prohlídka pøed studijní ces-

tou do zahranièí,
 preventivní sportovní prohlídka, oèko-

vání pøi odjezdu do exotických zemí a lase-
rová operace oèí (úhrada u tìchto pøíspìv-
kù musí být realizována do 30. 6. 2015).

Program pro tìhotné ženy
– Pøíspìvek 800 Kè

 tìhotné ženy mohou využít na – pøed-
porodní kurz, zakoupení vitamínù, vyšet-
øení související s tìhotenstvím, úèast otce 
pøi porodu, epidurální analgesii a odbìr 
pupeèníkové krve pro vlastní potøebu,

 kojící ženy mohou využít na – cvièe-
ní po porodu, pomùcky pro kojení dìtí, 
plavání, oèkování novorozence, na nákup 

monitoru dechu a pomùcek pro novoro-
zence a kojence.

Program léèebnì ozdravných 
pobytù pro dìti

Je urèen pro dìti s chronickým onemoc-
nìním dýchacích cest, kùže nebo jejich 
kombinací, jsou vybírány na základì sta-
novené diagnózy a poètu návštìv u léka-
øe. Pøíspìvek lze poskytnou pouze dìtem,
které mají u pojišťovny zøízenou Kartu 
života.

Vysokohorský léèebný pobyt
 dìti ve vìku od 7 do 14 let bez dopro-

vodu, s doprovodem 1 rodièe dìti ve vìku 
od 4 do 7 let,

 pojištìno dítì a oba rodièe, pøíspìvek 
na dítì 4 500 Kè a na doprovod 4 500 Kè,

 pojištìno dítì a jeden rodiè, pøíspìvek 
5 500 Kè a doprovod 5 500 Kè.

Pøímoøský léèebný pobyt
 dìti ve vìku od 7 do 14 let,
 pojištìno dítì a oba rodièe, pøíspìvek 

na dítì 6 000 Kè,

 pojištìno dítì a jeden rodiè, pøíspìvek 
8 000 Kè.

Program pro dárce krve, 
krevní plazmy a kostní døenì

 vitamíny po každém odbìru,
 pøíspìvek ve výši 3 000–6 300 Kè na 

ozdravný pobyt podle poètu a druhu odbìrù,
 v pøípadì splnìní podmínek pro ozdrav-

ný pobyt a ten není realizován, mùže dár-
ce pøíspìvek využít na – stomatologickou 
péèi, léèbu zrakových vad, dioptrické brýle, 
nákup v lékárnì a v prodejnì zdravotnic-
kých potøeb a úhradu zdravotní péèe ne-
hrazené z veøejného zdravotního pojištìní.

Slevy
 na cestovní pøipojištìní a pøi nákupu 

zboží nebo služeb u smluvních partnerù 
(seznam je k dispozici v pojišťovnì).

Pro Kováka pøipravil PhDr. Václav Vojkùvka

Všímám si tohoto ne-
švaru, a nejen v obchodech s nábytkem. 
Zjišťuji, že je tøeba si hlídat ceny bìžné, 
akèní, u stánkù, v kamenných obcho-
dech, supermarketech, hypermarketech, 
ať kupujete potraviny èi bazén. Zjistíte-li, 
že vám v obchodì markovali u pokladny 
vyšší cenu, než je uvedena na cenovce, 
braòte se! Pokud se s takovým pøípa-
dem setkáte a prodejce vám nebude chtít 
vrátit rozdíl ceny (mezi cenou na cenovce 
a vyšší cenou markovanou pokladnou), 
neváhejte si cenu u zboží vyfotit, abys-
te mìli dùkaz, nejlépe s datem. Možné 
je také požádat nakupující zákazníky 
o svìdectví, tj. poproste je o jméno a te-
lefonické spojení na nì nebo jejich adre-
su, abyste mohli vìc øešit dál. V pøípadì,
že si špatné ceny u zboží v akci všimne-
te až poté, co jste s nákupem dorazili 
domù, mùžete i tak (až do skonèení akce) 
požadovat vrácení rozdílu ceny. Prodá-
vající èasto spoléhá na to, že spotøebi-
tel se nebude chtít kvùli rozdílu v cenì 
pøít, nebo si ho vùbec nevšimne. Pokud 

se nedomùžete svého práva 
u pokladny, zavolejte si k jednání 
vedoucího obchodu. Nevyhoví-
-li vám ani vedoucí, je tøeba mu 
v klidu, ale dùraznì pøipome-
nout, že jeho povinností je re-
spektovat právní pøedpisy plat-
né pro tuto oblast. To je nejen 
obèanský zákoník a zákon na 
ochranu spotøebitele, ale i zákon 
o cenách a další pøedpisy. 

Braòte se znalostí!
V obchodních domech se setkávám 

i s dalším nedostatkem – prodejce spotøe-
biteli tvrdí, že cena u zboží je zatím jen 
nachystaná, ale platí až od zítøka (proto-
že akce je pøece až od zítøka). I v tomto 
pøípadì má prodejce povinnost vám pro-
dat zboží za cenu uvedenou na cenovce, 
tedy za cenu, za kterou vám zboží nabí-
zí. Proè? Prodejce vám nabídne zboží za 
cenu uvedenou na cenovce, vy jste s ní 
souhlasili pøedáním zboží pokladní k mar-
kování (uzavøeli jste tím dohodu o cenì). 

Proto máte nárok na zboží za aktuální 
cenu, která je uvedena na cenovce. 

Porušením právní povinnosti je již sa-
motné uvedení neaktuální ceny na cenov-
ce u zboží! Na tuto skuteènost mùžete 
upozornit, i když zboží nekupujete. 

Znamená to, že v obou pøípadech se 
jedná o porušení zákona na ochranu 
spotøebitele, § 3 písm. c).

Nyní pro vaše potøeby uvádím základní 
povinnosti prodejce pøi prodeji výrobkù 
a poskytování služeb, neboť se lehce 

Rozdílné ceny u zboží a u pokladny 
Spotøebitelské právo | JUDr. Zdenka Vejvalková, specialistka na spotøebitelské právo, Brno

Byla jsem nakupovat v obchodì s nábytkem. Mìli v akci komody. Vybrala jsem si jednu za cenu 2 500 Kè.
Prodavaèka mi cenu i rozmìry, uvedené na cenovce u zboží, potvrdila. Když jsem pøišla k pokladnì, 
byl mi vystaven doklad na 3 200 Kè. Rozdíl 700 Kè! Nìkde jsem zaslechla, že když je u zboží uvedena 
cena, mám právo na to, aby mi prodejce za tuto cenu zboží prodal. Pokladní se se mnou odmítla bavit 
s tím, že v poèítaèi je pro ni cena smìrodatná. Požádala jsem o jednání s vedoucím prodejny. Nakonec 
mi komodu prodali za cenu u ní uvedenou. Prosím, co je správnì? Petra B., Kyjov      

Ilustraèní foto 



mùžete setkat i s porušováním písmene 
a) a b), cituji i jejich znìní, písmeno c) se 
pak týká našich pøípadù: 

 a) prodávat výrobky ve správné hmot-
nosti, míøe nebo množství a umožnit spo-
tøebiteli pøekontrolovat si správnost tìch-
to údajù,

 b) prodávat výrobky a poskytovat 
služby v pøedepsané nebo schválené ja-
kosti, pokud je závaznì stanovena nebo 
pokud to vyplývá ze zvláštních pøedpisù 
anebo v jakosti jím uvádìné; není-li jakost 
pøedepsána, schválena nebo uvádìna, 
v jakosti obvyklé,

 c) prodávat výrobky a poskytovat 
služby za ceny sjednané v souladu 
s cenovými pøedpisy1) a ceny pøi pro-
deji výrobkù nebo poskytování služeb 
správnì úètovat; pøi koneèném úètová-
ní prodávaných výrobkù a poskytovaných 
služeb v hotovosti se celková èástka zao-
krouhluje vždy k nejbližší platné nominál-
ní hodnotì zákonných penìz v obìhu2).

 1) Zákon è. 526/1990 Sb., o cenách, 
ve znìní pozdìjších pøedpisù. (Upravuje 
proces sjednávání ceny a zpùsob oznaèo-
vání zboží cenami). 

 2) Zákon è. 6/1993 Sb., o Èeské ná-
rodní bance, ve znìní pozdìjších pøedpisù.

Zapamatujme si!
 1. Prodávající je povinen spotøebi-

tele informovat (uvedením na cenov-
ce) o cenì platné v okamžiku nabídky. 

 2. Za tuto cenu je povinen vám 
zboží i prodat. 

 3. V pøípadì, že prodejce jinou 
cenu uvádí a jinou (vyšší) úètuje, do-
pouští se klamavého jednání (tím po-
rušuje zákon na ochranu spotøebitele). 
Je vaším právem se dožadovat vráce-
ní rozdílu v cenì nabízené a marko-
vané.

 4. Buïte tedy pøi markování vždy 
pozorní (zvláštì u více položkového ná-
kupu), pøípadnì si vše pøekontrolujte ještì 
v obchodì, abyste mohli nesrovnalosti vy-
øídit ihned na místì.

 5. Na takové jednání prodejcù 
upozornìte!

 6. Dozorovým orgánem nad dodr-
žováním právních pøedpisù, které se 
týkají našeho pøípadu, je Èeská ob-
chodní inspekce (dále též ÈOI). 

Její kompetence a informace o tom, jak 
podat podnìt, najdete na www.coi.cz.

Ale POZOR! 
Èeská obchodní inspekce mùže pro-

dejce za takové jednání pokutovat, 
nemùže ho však donutit, aby spotøebi-
teli (tedy vám) prodal zboží za cenu uve-
denou na cenovce – na výrobku nebo 
regále. Èeská obchodní inspekce tedy na 
základì vašeho podnìtu provede v ob-
chodì kontrolu. Zjistí-li pochybení, uloží 
za nì pokutu, která mùže být znaènì ci-
telná i pro velké obchodní domy. Zákon ji 
stanoví až do výše pìti milionù korun.

ÈOI mùže postihnout jednání prodej-
ce porušujícího zákon. Co ÈOI nemùže,
je øešit vztah mezi prodejcem a spotøebi-
telem. Jde o spor mezi dvìma stranami. 
K tomu je povolán pouze soud.

Na závìr si dovolím malou poznámku, 
pokud jde o prodejce znalého zákonné 
úpravy a následkù za protiprávní jedná-
ní, které uvádím výše, lze pøedpokládat,
že vám nakonec rozdíl v cenì vrátí. 
O pozornost dozorového orgánu totiž 
urèitì nestojí.
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dokonèení ze str. 7

Pokud chcete èerpat 
pracovní volno bez ná-
hrady mzdy bez ohledu 
na to, jaký k tomu máte 

dùvod, musí to být po dohodì se zamìst-
navatelem. To znamená, že si o volno po-
žádáte a zamìstnavatel vaší žádosti buï 
vyhoví, nebo ne.

Do konce loòského roku (roku 2014) 
platila pro zdravotní pojištìní v souvislos-
ti s pracovním volnem bez náhrady mzdy 
zvláštní právní úprava. Za dobu tohoto vol-
na bylo nutno hradit zdravotní pojištìní. 
Výše tohoto pojištìní èinila 13,5 % z mini-
málního vymìøovacího základu (minimální 
mzdy). Pøitom platilo, že zamìstnavatel hra-
dil 2/3 této èástky a zamìstnanec 1/3 této 
èástky. Právní úprava pøitom umožòovala, 
aby celých 13,5 % hradil zamìstnanec, 
pokud v tomto smyslu se zamìstnavatelem 
uzavøel zvláštní dohodu. Zamìstnavatel 
ale ani po dohodì celou èástku pojistného 
za neplacené volno hradit nemohl.

K datu 1. 1. 2015 došlo v této proble-
matice k zásadní zmìnì. Platba zdravot-
ního pojištìní za dobu poskytnutí nepla-
ceného volna zcela odpadla. Tím se práv-

ní úprava znaènì zjednodušila.
Upozoròujeme však, že práv-

ní úprava týkající se minimál-
ního vymìøovacího základu 
zamìstnance zùstala zacho-
vána. To znamená, že kdyby 
poskytnutím neplaceného vol-
na vymìøovací základ zamìst-
nance v mìsíci poklesl pod 
minimální vymìøovací základ, 
který se rovná minimální mzdì 
(od 1. 1. 2015 èiní 9 200 Kè), je tøeba 
odvést pojistné z tohoto minimálního vy-
mìøovacího základu. Dvì tøetiny doplat-
ku by pøitom hradil zamìstnavatel, jednu 
tøetinu zamìstnanec.

Je však tøeba vzít v úvahu, že zákon 
uvádí skupiny osob, na které se minimální 
vymìøovací základ nevztahuje. 

Minimální vymìøovací základ neplatí 
pro osobu:

 s tìžkým tìlesným, smyslovým nebo 
mentálním postižením, která je držitelem 
prùkazu ZTP nebo ZTP/P,

 která dosáhla vìku potøebného pro 
nárok na starobní dùchod, avšak nesplòu-

je další podmínky 
pro jeho pøiznání,

 která celo-
dennì osobnì 
a øádnì peèuje 
alespoò o jedno 
dítì do sedmi let 
vìku nebo nejmé-
nì o dvì dìti do 
15 let vìku, 

 která souèas-
nì vedle zamìstnání vykonává samostat-
nou výdìleènou èinnost a odvádí zálohy 
na pojistné vypoètené alespoò z minimál-
ního vymìøovacího základu stanoveného 
pro osoby samostatnì výdìleènì èinné,

 za kterou je plátcem pojistného stát 
(§ 3c),

 pokud tyto skuteènosti trvají po celé 
rozhodné období. Vymìøovacím zákla-
dem u tìchto zamìstnancù je jejich sku-
teèný pøíjem.

Závìr: V roce 2015 se zdravotní pojiš-
tìní za pracovní volno bez náhrady mzdy 
neplatí. Zamìstnavatel však není povinen 
toto volno zamìstnanci poskytnout.

Zdravotní pojištìní za neplacené volno
Pojištìní | Ing. Marcela Høíbalová, specialistka úseku odborové politiky OS KOVO

Hodlám si vzít na èást pøíštího mìsíce neplacené volno. Zamìstnavatel mi tvrdí, že budu muset za dobu 
neplaceného volna hradit zdravotní pojištìní. Je to pravda a z jakého základu bych pojistné platil?
 František B., Praha



Ve dnech 1.–2. 4. 2015 se v Nových 
Hamrech a Nejdku konalo zasedání Rady 
odvìtvové sekce automobilového prùmy-
slu OS KOVO. Vedle stálých èlenù tohoto 
orgánu se ho zúèastnili i místopøedsedové 
svazu Jiøí Marek a Libor Dvoøák. Úèastníci 
jednání mezi sebou poprvé pøivítali rovnìž 
Jiøího Krutílka, který se stal na 
základì výsledkù volby novým 
zástupcem Moravskoslezského 
kraje v Radì OS AP OS KOVO.

K hlavním bodùm jednání, 
k nìmuž druhý den patøila 
i exkurze ve WITTE Nejdek, 
patøila informace o prùbìhu 
a výsledcích kolektivního vyjed-
návání a o situaci ve fi rmách, 
kde èlenové Rady pùsobí. Pak místopøed-
seda OS KOVO seznámil úèastníky s infor-
macemi pøednesenými na Pøedsednictvu 
a Radì OS KOVO ve dnech 10.–11. 3. 2015
a hovoøil také o dalších záležitostech, 
týkajících se èinnosti OS KOVO (prezen-
taci kolegy Marka lze vyhledat intranetu 
OS KOVO v odkazu automobilová sekce).  

Klíèovým bodem zasedání Rady v No-
vých Hamrech byla volba jejího nového 
pøedsedy.  Nominováni byli dva kandidá-
ti: Jiøí Bršťák a Milan Scheer. Volba pro-
bìhla tajnì a na základì zisku nadpolo-
vièní vìtšiny hlasù pøítomných se novým 

pøedsedou stal Milan Scheer z WITTE 
Nejdek. 

Vzhledem k tomu, že pøi následné vol-
bì místopøedsedy sekce žádný z kandi-
dátù nezískal nadpolovièní vìtšinu, bylo 
dohodnuto, že volba bude provedena na 
pøíštím jednání Rady. 

Bìhem dalšího jednání Libor
Dvoøák informoval o pøípravì 
národního semináøe k auto-
mobilovému prùmyslu, kte-
rý se uskuteèní 2. 6. 2015 
v pražském hotelu Olšanka. 
Stane se tak v rámci druhé-
ho dne zasedání Rady sekce 
a vedle dalších hostù na nìj 
budou pozváni všichni èlenové

OS AP OS KOVO.
Na jednání v Nových Hamrech úèastníci 

zažili i okamžik, který všem zahrál na city. 
A to ve chvíli, když Milan Scheer jménem 
všech pøítomných dìkoval odstupujícímu 
èlenovi Rady sekce Antonínu Majerovi za 
jeho dlouholetou práci pro odbory. Anto-
nín Majer, který již dosáhl dùchodového 
vìku, Kováku k tomu, co mu tato práce 
a èinnost v Radì dala, øekl: „Úèast na sek-
ci mi dala hodnì. Za dobu svého pùso-
bení jsem totiž mohl tìžit ze zkušeností 
kolegyò a kolegù, které jsem tu získal, 
a využívat je ve své práci. Samozøejmì, 

ne vždy lze využít vše, ale jde o to si názor 
vyslechnout a pokusit se ho zapracovat 
do vlastních podmínek. Hlavnì v zaèát-
cích. Nemìli bychom se stydìt zeptat se 
zkušeného kolegy nebo kolegynì. Vstup 
do funkce není jednoduchý, je to nová 
role, ne všichni jsou uvolnìní a ne všichni 
mohou jen tak naskoèit do rozjetého vla-
ku a pùsobit od zaèátku jako rovnocenný 
partner zamìstnavatele, který je o stu-
pínek výše, protože na to má odborníky 
a rùzné další páky. My se tomu mùžeme 

vyrovnat, jen když si budeme dùvìøovat 
a dokážeme si navzájem poradit a pomo-
ci. A v tom je naše síla a v tom je  odbora-
øina krásná. Ne vždy je ta práce ohodno-
cena, ne vždy se zalíbíte všem. Ale nelituji 
toho, èlovìk to vlastnì ani nevnímá, jede 
dál. Sedmnáct let jsem vyjednával kolek-
tivní smlouvy, nikdy jsme se neshodli hned 
a nìkdy ani napotøetí. Èasto až pár ho-
din pøed platností kolektivní smlouvy. Za-
mìstnavatel ale musí cítit, že proti sobì 
má fundovaného èlovìka, který zastupuje 
zájmy zamìstnancù a má jejich mandát 
a nemùže jen tak nìco øíkat. Za tìch 17 
let vždy došli k dohodì, i ke kompromisu, 
ze kterého vytìžili všichni, i neodboráøi. 
Takže bych chtìl ještì jednou podìkovat 
všem, kdo mi pomohli svou radou. Vždy 
jsem byl rád, když jsem získané zkušenosti 
mohl pøedat dalším kolegyním a kolegùm, 
a velmi si vážím si toho, že se i oni na mì 
obraceli o radu, když to potøebovali.“ (fav)

který umožnil uzavøení nové kolektivní 
smlouvy. „Zamìstnavatel se zavázal na-
výšit mìsíèní mzdu v dìlnických profesích 
cca o 2,5 %,“ uvádí Josef Ledvinka, pøed-
seda OS KOVO Futaba Czech.

Motorpal Jihlava
Jednání mezi vedením spoleènos-

ti a odbory pøineslo uklidnìní situace 
i ve spoleènosti Motorpal Jihlava, která 

zamìstnává zhru-
ba 1 600 zamìst-
nancù a je pøedním 
svìtovým výrob-
cem vstøikovacích 
systémù do die-

selových motorù. V úterý 31. 3. byla po-
depsána kolektivní smlouva s platností od 
letošního 1. dubna do 30. 6. 2016. Záro-
veò skonèila stávková pohotovost, kterou 
nedávno vyhlásily odborové organizace 

v poboèných závodech fi rmy. Pøedseda 
nejvìtší z fi remních ZO OS KOVO Ladislav 
Dinnebier k tomu Kováku øekl: 

„Zamìstnavatel upøesnil znìní mzdové-
ho pøedpisu a zavázal se zachovat reálnou 
výši mezd s ohledem na infl aci. Firma se 
zavázala, že zachová reálné mzdy a že 
nebudou klesat, jak tomu bylo doposud. 
Prùmìrná mzda v Motorpalu tak poros-
te minimálnì o míru infl ace. Nebude to 
plošnì, protože fi rma je v situaci, že na 
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Odvìtvová sekce AP zvolila nového pøedsedu

Pomozte rozvíjet média OS KOVO
Kolegynì a kolegové, obracíme se ze-

jména na ty z vás, kteøí jste zástupci nebo 
èleny organizací OS KOVO, kde mají zøí-
zeny vlastní webové stránky. Èasopis Ko-
vák prošel v posledním obdobní pomìrnì 

výraznými zmìnami a byl doplnìn mimo jiné o facebook Kovák, jakožto doplòkové 
médium, zamìøené zejména na aktuální obrazové informace s krátkými texty a aktiv-
ními odkazy. Velmi bychom ocenili, kdybyste na www stránky vašich organizací umístili 
ikonku facebooku Kovák s aktivním odkazem (ikonka je vyobrazena u èlánku). Smys-
lem je, aby mìli návštìvníci vašich www stránek možnost se na tento facebook jedno-
duše dostat. A také se jedná o jednoduchou formu propagace médií svazu. V pøípadì 
zájmu nás prosím kontaktujte na e-mailu: stanek.evzen@cmkos.cz, popø. volejte na 
mobilní telefon èíslo 724 328 568. Zašleme vám ikonku v elektronické formì na váš 
e-mail, dohodneme další detaily, popø. technickou pomoc. Dìkujeme, redakce Kováka

pokraèováníní ze str. 1

pokraèováníní na str. 10

Nový pøedseda sekce 
Milan Scheer

Na rozlouèenou dostal Antoním Majer 
od kolegù i malý dárek
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plošné pøidání teï není, takže to bude 
formou individuálních nárùstù. Od 1. 6. 
vedení pøipravuje nový prémiový øád, tak-
že by se mìly vyplácet lidem i prémie.“

Spoleènost Motorpal má kromì Jihlavy 
ještì závody v Jemnici, Batelovì a ve Vel-
kém Meziøíèí. Odbory na základì jednání 
vzaly na vìdomí skuteènost, že zamìstna-
vatel v nich provádí kroky ovìøující renta-
bilitu výroby. Právì možnost jejího ukon-
èení vyvolávala nejvìtší obavy a byla jed-
ním z hlavních dùvodù vyhlášení stávkové 
pohotovosti. Ladislav Dinnebier: „Analýzy 
by mìly probìhnout do podzimu. Není 
tu snaha za každou cenu zavøít poboèné 
závody, ale rentabilita se bude poèítat,
a pokud by na nìkterém závodì vyšlo, 
že to fi rmì pomùže, tak existuje bohužel 
i tato možnost. Nejvìtší problém je s po-
boèným závodem ve Velkém Meziøíèí. 
Má specifi ckou produkci, která nyní jen 
velmi tìžko konkuruje s cenami dalších 
výrobcù. Budeme každopádnì kroky ve-
dení peèlivì vyhodnocovat s cílem zacho-
vat zamìstnanost.“ Totéž ostatnì platí 
o dohodì jako celku: „Každý mìsíc 
máme setkání s vedením, a pokud by-

chom dospìli k závìru, že fi r-
ma nìkterá ustanovení neplní, 
tak na to samozøejmì okamži-
tì upozorníme,“ zdùrazòuje 
Ladislav Dinnebier. 

Situaci v Motorpalu význam-
ným zpùsobem poznamena-
ly problémy na ruském trhu, 
který patøí k jeho významným 
odbytištím. „Proto jsme muse-
li pøijmout nìkterá opatøení, která fi rmì 
zaruèí dlouhodobou prosperitu,“ uvedl 
k tomu generální øeditel spoleènosti 
Motorpal Milan Medonos. Kromì hledá-
ní nových odbytišť a úsporných opatøení 
uvnitø spoleènosti si také fi rma hodnì 
slibuje od vývoje a následného zahájení 
sériové výroby vlastního systému vstøiko-
vání paliva Motorpal Common Rail. Na 
otázku, nakolik vývoj nového vstøiková-
ní vidí reálnì, Ladislav Dinnebier Kováku 
øekl: „Je to ve fázi ovìøovacích sérií a je 
to reálné. Firma, která vyrábí vstøikovací 
zaøízení pro dieselová zaøízení, se neo-
bejde bez ´commonrailu´. Je proto život-
nì nutné to dotáhnout do konce.“ Na 
otázku, jak dohodu s vedením hodnotí 

jako celek, závìrem kolega 
Dinnebier odpovídá: „Relativ-
nì jsme spokojeni. Podaøilo se 
nám do kolektivní smlouvy do-
stat vìci, které jsme chtìli. Ne-
podaøilo se navýšení dovolené, 
zùstává poøád na 4 týdnech, 
a nepodaøilo se nám prosadit 
plošný nárùst mezd, ale fi rma 
je bohužel v situaci, kdy je to 

nereálné, protože by to neutáhla.“
Motorpal patøí mezi tradièní významné 

zamìstnavatele na Vysoèinì. V pøíštím roce 
oslaví sedmdesát let od svého založení.

TPCA Kolín

Zástupci odborových organizací, pù-
sobících v TPCA, oznámili vedení fi rmy 
vyhlášení stávkové pohotovosti. Tímto 
krokem zejména podporují vyjedná-
vací týmy pøi právì probíhajícím ko-
lektivním vyjednávání. Pohotovost byla 
vyhlášena v pátek, 20. 3. 2015, v 17 hodin. 

„Stávka je však až krajním øešením,“ 
øekl nám Ivo Navalaný, pøedseda 
odborové organizace KOVO, která 
v TPCA pùsobí vedle dalších odborù, kon-
krétnì  ASO. Odbory požadují navýšení 
mezd o zhruba 1 340 korun, automobilka 
chce navýšit mzdy vìtšiny zamìstnancù 
o 500 korun. 

Pøedseda ZO OS KOVO v TPCA Ivo 
Navalaný dále vysvìtlil, že spoleènost
ve svém návrhu kolektivní smlouvy po-
žaduje mj. i zvýšení fl exibility zamìst-
nancù. Firma napøíklad navrhuje zavést 
tzv. konto pracovní doby. Což znamená, 
že by pracovní doba byla variabilní podle 
požadavkù výroby. Odbory to vnímají jako 
zásah do komfortu lidí. „Museli by chodit 
do práce v jiné dny, než jsou zvyklí, nebo 
by naopak nìkdy museli zùstávat doma,“ 
dodal. Vedle toho fi rma vytváøí obrovský 
tlak na snižování nákladù. 

Do uzávìrky Kováka jsme získali vyjá-
døení Iva Navalaného o aktuálním stavu: 
složitá jednání nyní probíhají pravidelnì 
v úterý a ve ètvrtek. Stávková pohotovost 
potrvá až do podpisu kolektivní smlouvy. 

V japonsko-francouzské automo-
bilce TPCA pracuje asi 3 000 lidí, pøed 
nìkolika týdny oslavila 10 let sériové 
výroby. TPCA loni v kvìtnu zahájila sério-
vou výrobu nové generace vozù Toyota 
Aygo, Peugeot 108 a Citroën C1. Letos 
vyrobí pøibližnì 220 tisíc aut, což je zhru-
ba o 10 procent ménì, než pøedpoklá-
dala. Stovky agenturních zamìstnancù, 
které fi rma loni pøijala, musely již proto 
opustit závod. Loni automobilka prodala 
na 203 tisíc vozù.   (red)

 R E K R E A C E 
NA HRACHOLUSKÉ PŘEHRADĚ 

 

 

 

 

 

 

ZO OS KOVO ŠKODA JS a. s. nabízí všem členům OS KOVO a jejich 
rodinným příslušníkům a známým rekreační pobyty v krásném lesním 
prostředí na břehu Hracholuské přehrady. 

Akční ceny pro účastníky: 

 ubytování na pokoji od 160,- Kč/noc, děti od 120,- Kč/noc 
 ubytování v chatě od 140,- Kč/noc, děti od 110,- Kč/noc 
 možnost stravování 

Naše rekreační středisko je vhodné zejména pro milovníky vodních 
sportů, cykloturistiky, pěší turistiky, rybaření i houbaření. Pro svou 
polohu uprostřed Západních Čech je využíváno jako výchozí základna 
pro velké množství výletů po Plzeňském i Karlovarském kraji. 

Kontakt:  Vladimír Bejvančický, tel. 377 042 315, 607 714 775 

 e-mail:  vladimir.bejvancicky@skoda-js.cz 

 internetové stránky:  www.butov.cz 
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Pøedseda ZO OS KOVO 
Ladislav Dinnebier



Kdo by nechtìl nìjakou tu 
korunu ušetøit? V evropských 
metropolích je spousta muzeí, 
galerií, koncertù a zajímavých 

akcí, na které je vstup zdarma. Uše-
tøit navíc nyní mùžete i na dopravì. 
Spousta kulturních center poskytuje slevu 
studentùm a mladým lidem èi dùchod-
cùm. Mnohé ovšem také nabízejí volný 
vstup urèitý den v týdnu èi mìsíci, a to 
všem zájemcùm bez ohledu na jejich vìk.

Budapešť: Vyhlášená muzea
a galerie zdarma

Žít na evropském kontinentì se vy-
platí, a to zejména tehdy, když vám 
ještì není 26 let a jste na návštìvì 
v Budapešti. Maïarská národní 
galerie vám každou tøetí sobotu 
v mìsíci umožní vstup na výstavy 
zcela zdarma. A to není všechno. Ve 
stejný den si mùžete užít i Muzeum 
výtvarného umìní, a to aniž byste 
museli vyndávat z kapsy penìžen-
ku. Pokud jste již pøekroèili vìkovou 
hranici šestadvaceti let, pak není dùvod,
proè zoufat. Do Budapešti se mùžete vy-

dat i v jiné dny a budete mít stejné výho-
dy, jako kdyby vám bylo znovu 26. Sbírky 
v Muzeu výtvarného umìní, Maïar-
skou národní galerii, Maïarské národ-
ní muzeum a Muzeum maïarského 
zemìdìlství si mùžete zdarma prohléd-
nout 20. srpna a 23. øíjna, kdy jsou tyto 
dny vyhlášeny za maïarské státní svátky.

Amsterdam: Opera, balet èi jazzový 
veèer zdarma 

Pokud vás už nebaví putování s kama-
rády po nizozemských hospodách èi mu-
zeích a chcete se alespoò jednou podívat 
na koncert klasické èi jazzové hudby, pak 
byste mìli vìdìt, že témìø každý den se 
v této metropoli poøádají koncerty, které 
jsou zcela zdarma. The National Opera 
& Ballet mùžete bez vstupenky navštívit 
každé úterý od 12:30. Ve stejnou dobu, 
ale o den pozdìji se vám otevøou dve-
øe orchestru Royal Concertgebouw. 

Pokud se vám to zdá stále málo, pak se 
zúèastnìte nedìlního jazzového veèera 
v Badcuypu. 

Berlín:  Netradièní muzea a chlouba 
metropole zdarma

Berlín je nejoblíbenìjším mìstem Evro-
py, a není se èemu divit, když skrývá tolik 
možností. Každý mìsíc se mùžete podívat 

do tìch nejlepších muzeí se vstupenkou, 
jejíž cena je 0 eur. Nevíte, kam se vydat? 
Každou první støedu v mìsíci si mùžete 

zajít do mezinárodnì uznávaného muzea 
Bröhan, které se specializuje na art deco, 
secesní a funkcionalistické umìní. Nebo 
se vydejte do historického muzea Do-
mäne Dahlem, jehož panské sídlo bylo 
postaveno v roce 1560. Podívat byste se 
také mìli na dominantu Berlína, Nikolai-
kirche, který je v tento den návštìvníkùm 
pøístupný rovnìž zadarmo. 

Vídeò: Metropolitní muzeum 
i Sissin palác zdarma 

Být náctiletými má jistì své výhody 
a jednou z nich je i vstup do muzeí zdar-
ma, a ten budete mít ve Vídni do té doby, 
než vám bude 20 let. Pokud jste však tuto 
hranici pøekroèili, pak si zajímavé expo-
zice mùžete zdarma vychutnat každou 
první nedìli v mìsíci. Kam budou tedy 
vaše kroky smìøovat? Rozhodnì by mìly 
do vídeòského muzea Karlsplatz. Toto 
metropolitní muzeum se mùže pyšnit roz-
sáhlými sbírkami, zabývajícími se histo-
rií mìsta i umìním. Nakouknete tak do 
doby prvního osídlení a zamyslíte se nad 
dnešní dobou. Další kroky by mìly vést 
do paláce Hermesvilla, který daroval 
František Josef I. své manželce, císaøovnì 
Sissi. Jak nám ubíhá èas, mùžete spatøit 
v Uhrenmuseum, kde uslyšíte tikot až 
3 000 hodin.

(text + foto eurolines; SŠ)

Co je v Evropì zadarmo: Muzea i koncerty
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Monumentální interiér orchestru Royal 
Concertgebouw v Amsterdamu

Berlínské historické muzeum Domäne Dahlem sídlí
v panském sídle, postaveném roku 1560

Strohé, avšak monumentální prostory
berlínského Nikolaikirche

Nikolaikirche je jednou z historických dominant Berlína

Budova Národní opery a baletu v Amsterdamu pùsobní 
úchvatnì i v noci

Maïarská národní galerie sídlí v monumentálním 
komplexu Budínského hradu
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Správné znìní tajenky z èísla 5: Kolektivní smlouva pomáhá i tìm, co nejsou v odborech. Správnì luštila a štìstí pøi losování 
mìla Ladislava Mocková ze Vsetína. Blahopøejeme! Dostane výhru od vydavatelství Enigma, které pøipravuje naši køížovku. Je také 
vydavatelem èasopisu Køížovky pro každého (další èíslo vychází 14. a 28. dubna). Vylosovali jsme mimoøádnì  i redakèní velikonoèní 
prémii. Knihu Život na hranì dostane paní Jiøina Holá z Jindøichova Hradce. Na tajenku z tohoto èísla èekáme do 29. dubna na 
doruèovací adrese redakce nebo na e-mailu: novakova.miloslava@cmkos.cz.

1.  Vídeòské metropolitní muzeum Karlsplatz 
se zabývá historií mìsta i umìním

2.  Úchvatný vídeòský palác Hermesvilla 
daroval František Josef I. své manželce, 
císaøovnì Sissi

3.  Pøepychové pokoje paláce Hermesvilla3

2
Co je v Evropì zadarmo
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