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Rozhodovat se bude mezi třemi kandidáty 
Dovolba místopředsedy OS KOVO

V pondělí 9. listopadu (30 dní před samotnou volbou) vypršela lhůta pro podávání návrhů pro dovolbu 
místopředsedy OS KOVO. Jak stanovilo předsednictvo svazu, na kandidátní listinu mohli být zařazeni kandidáti, 
kteří do stanoveného termínu souhlas s nominací potvrdí i písemně. Tyto podmínky splnili celkem tři kandidáti. 

Prezident  
přijal předáky 
odborových 
svazů

Prezident Miloš Zeman přijal v úterý 10. 11. 2015 
na Pražském hradě předáky Českomoravské 
konfederace odborových svazů (ČMKOS).  
Při asi hodinovém jednání se s nimi shodl na 
nutnosti růstu reálných mezd v soukromém 
sektoru v době růstu ekonomiky. 

Členem skupiny představitelů odborů 
přijatých prezidentem Zemanem byl  
i předseda OS KOVO Jaroslav Souček

Miloš Zeman se shodl s odbory: 

reálné mzdy mají růst

více
strana 14

více
strana 3

6 Zabezpečení
Jak se zvýší starobní 

 důchody od 1. 1. 2016 13 Levná práce
Co říkají fakta o našich 

mzdách a chudobě 2 Vize ČMKOS 2015
Odbory žádají změnu 

hospodářské politiky ČR

„Kolbeňáci“ 
       a Blanka

O podílu ČKD Praha DIZ na obřím 
    projektu a budoucnosti kováků 
       v Praze

více
strana 4

Adventní  
příloha

Přinášíme tipy
 na příjemný
   předvánoční čas

Výjezd z Blanky v Tróji – před ním 
Miroslav Kvíz, předseda  
ZO OS KOVO ČKD PRAHA DIZ
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Nechceme být montovnou a dodavateli 
levné práce, chceme hospodářskou politi-
ku, která povede k prosperitě a zvyšování 
životní úrovně všech, kdo se na ní podíle-
jí. Tak by se dalo stručně formulovat téma 
tiskové konference ČMKOS, která se usku-
tečnila 19. listopadu. Předseda konfedera- 
ce Josef Středula a makroekonomové  
ČMKOS Ing. Martin Fassmann a Ing. Jaroslav 
Ungerman, CSc., na ní představili progra-
mový dokument s názvem Vize změny 
hospodářské strategie ČR. S podobnou 
vizí odbory přišly už před 4 lety, kdy před-
stavily svoji alternativu k destrukční politi-
ce pravicových vlád. Stejně jako tehdy jde 
o to, jak vybřednout ze situace, na které 
se podepsala ekonomická transformace 
devadesátých let, kdy podle tehdejších 
naivních představ levná práce a podhod-
nocený vývoz měly údajně zabezpečit vze-
stup konkurenceschopnosti a rychlé při-

blížení naší životní úrovně nejvyspělejším 
zemím EU. Je také výsledkem následného 
urputného setrvávání na linii fiskální kon-
solidace za každou cenu, kterou doprová-
zejí i zásahy do kurzu koruny bez ohledu 
na životní úroveň obyvatel.

Dostali jsme se tak do role podřízené 
ekonomiky, která je závislá na dodáv-
kách komponent a subdodávkách jiným. 
Vyrábějí se produkty s nižší hodnotou  
a vyvážejí se suroviny, pracovní síla je lev-
ná, produktivita a mzdy jsou nižší. Levně 
koupenou českou produktivitu zhodno-
cují ve finálních výrobcích jiní. ČR pře-
šlapuje na místě, slíbené sblížení životní 
úrovně s vyspělými státy nenastalo.

Je proto nutné začít podporovat hlav-
ně české firmy, které by se měly postupně 
stát základem české ekonomiky. Pomoci 
by mohlo založení české exportní společ-
nosti a důsledná ekonomická diplomacie. 

Česko by se tak mohlo vrátit mezi vý-
znamné dodavatele a do ciziny by měly 
putovat hlavně investiční celky a výrobky 
s přidanou hodnotou. Nutná je podpora 
školství, vědy a výzkumu. Nebude to ur-
čitě jednoduché, ale je to nutné, protože 
pokud se situace nezmění, dostane se ČR 
do „pasti chudoby“.

„Úplně nejdůležitější je, jestli se pocho-
pí, že ČR šla špatným směrem a měla by 
se vydat jinudy. To, že jsme se po 26 le-
tech dohrabali na úroveň 28 procent 
hodinové mzdy Německa a 29 procent  
Rakouska, by s námi mělo zamávat,“  
uvedl Martin Fassmann.

(fav) 

Pozn.: Prezentaci z tiskové konferen-
ce najdete na www.cmkos.cz v sekci  
aktuality. Tam lze také vidět videozáznam 
z TK. 

V pražském kongresovém centru Olšanka 
se 18. 11. uskutečnila mezinárodní kon-
ference k sociálním aspektům agenturní 
práce. Byla vyvrcholením série regionálních 
workshopů, které k tomuto významnému 
tématu uspořádala ČMKOS. Vedle zástup-
ců ČMKOS a představitelů členských odbo-
rových svazů se jí zúčastnili i zástupci vlády 

a zaměstnavatelů, reprezentanti největších 
poskytovatelů personálních služeb v ČR, 
zástupci generálního inspektorátu práce 
a evropského odborového institutu ETUI 
a také odborníci ze Slovenska a SRN. Jed-

nání se v souvislosti s chystanou novelou 
zákona o zaměstnanosti zabývalo agen-
turním zaměstnáváním a jeho cílem bylo, 
podobně jako u předchozích workshopů, 
doporučit taková řešení, která by vždy  
a všude zaručila jeho důstojnou podobu. 
Ačkoli jde z hlediska zvyšování flexibility  
o potřebný doplněk pracovního trhu, pro-
vází ho nejen u nás i spousta negativních 
jevů, které jdou až za hranici rizikových 
forem práce. Skutečností je, že i když se 
agenturní práce u nás oficiálně týká zhru-
ba jen 200 000 lidí, existuje i podle posky-
tovatelů personálních služeb nejméně stej-
ně velká skupina osob, které se pohybují 
v tzv. šedé zóně, kde dochází k porušování 
principu stejné odměny za stejnou práci 
a nechybí ani případy šikany. To pokřivuje 
pracovní trh a má samozřejmě nepříznivé 
dopady i na kmenové zaměstnance a tím  
i na sociální smír. Tristní je situace zejména 
ve firmách, kde nepůsobí odbory. To platí 
bohužel o téměř 85 % podniků, které agen-
turní pracovníky zaměstnávají. Ale i tam, 

kde odbory působí, podle ETUI stále často 
chybí strategie, jak oslovit samotné agen-
turní pracovníky. Konference formulovala 
celkem 9 doporučení, která by podle od-
borů měla být zahrnuta do připravované 
novely zákona o zaměstnanosti. K nim 
např. patří efektivnější využití stávajících 
možností kontroly a postihu zprostředko-
vatelů nelegálních forem práce, zvýšení 
odpovědnosti uživatelských firem za dodr-
žování pravidel, snížení daňového zvýhod-
nění některých forem pracovních poměrů 
či stanovení jasného limitu délky dočasné-
ho přidělení. Text a foto: fav

Pro agenturní práci s důstojnou tváří

Bez zásadní změny hrozí chudoba

Rady Krajských sdružení OS KOVO Prahy a Stře- 
dočeského kraje společně zasedaly 2. 11. 2015 
v Praze v ČKD DIZ. Projednaly  mj. situaci v jed-
notlivých ZO OS KOVO v Praze a ve středních 
Čechách, včetně stavu kolektivního vyjednává-
ní. Zabývaly se „Tezemi OS KOVO po VII. sjezdu  
OS KOVO v roce  2017“. Schválily  kandidatury 
pro volbu místopředsedy OS KOVO, a to  kolegů  
Iva  Navalaného z TPCA Kolín a Rudolfa  Pro-
cházky z FAB Rychnov nad Kněžnou.  Projednaly 
i přípravu konference krajských sdružení, která 

se bude konat  3. 12. 2015  v Domě odborových 
svazů v Praze  3.  (FI)

Pochválili vládu
Vláda ČR 9. listopadu 2015 schválila 

návrh novely zákona č. 155/1995 Sb.,  
o důchodovém pojištění, jehož předmětem 
je umožnit dřívější odchod do důchodu 
některým hlubinným horníkům. 

Odborový svaz pracovníků hornictví, 
geologie a naftového průmyslu k tomu 
vydal prohlášení, ve kterém oceňuje přístup 
zejména ČSSD a KDU-ČSL k plnění slibů, 
které v této věci daly představitelům odborů.

Při splnění podmínek, které stanovuje 
novela zákona, bude u zaměstnanců v hlu- 
binném hornictví důchodový věk o 5 let 
nižší, než je důchodový věk podle § 32 
zákona o důchodovém pojištění.

Důvodem pro snížení důchodového věku 
horníků v hlubinném hornictví je nižší věk 
dožití těchto pracovníků, což je důsledkem 
pracovního prostředí hlubinného dolu, v němž 
se (na rozdíl od jiných náročných profesí) 
kumuluje mnoho negativních vlivů najednou. 

OS PHGN v prohlášení vyjadřuje naději,  
že všichni účastníci dalšího legislativního 
procesu (poslanci, senátoři, prezident) 
ohledně návrhu novely budou rozhodovat 
tak, aby si i horníci mohli užít svých důchodů, 
na které si nelehkou prací vydělali.    (red)

Středočeši zasedali

S velkým zájmem účastníci konference vyslechli příspěvek  
místopředsedy slovenské KOZ Slavomíra Mangy. V SR byla  
v poslední době přijata opatření, která přispěla k zlepšení  
situace v oblasti agenturní práce

http://www.cmkos.cz


Ivo Navalaný
„Všichni určitě cítí-

me, že odborový svaz 
KOVO se musí transfor-
movat, jinak budeme 
stále slabší a menší. Ne-
bojím se hledat a usku- 
tečňovat výzvy.

Když se podíváme na 
strukturu svazu, vidíme, 
jak se za poslední léta změnila, ubylo vel-
kých silných organizací a vzniklo mnoho 
malých, do 50 členů. A právě tady je třeba 
pomoci hledat cesty, jak pomáhat neuvol-
něným předsedům se vyrovnávat s admi-
nistrativou a spravováním ZO, náborem  
nových členů a také s hospodařením. 

Je namístě otevřít skladbu, kontrolu  
a využitelnost školení. Není možné, aby na 
tato školení jezdili stále titíž lidé a vznikala 
takzvaná odborová turistika, kde místo ob-
sahu školení je na prvním místě se vídat ně-
kolikrát do roka, a to opakovaně každý rok. 

Taktéž je důležité, aby naše stanovy pro-
šly radikálními změnami, aby byly mož-
nosti se případně vzdát právní subjektivity 
a přenechat řízení ZO na regionálních cen-
trech či pověřených osobách, například 
slovenský či německý model. Je určitě vý-
hodnější toto řešení než zánik ZO jen pro-
to, že nikdo nechce dělat předsedu. 

Jako jednu z priorit rovněž vidím cen-
trální evidenci členů a navazující systém 
benefitů na centrální úrovni doplněný  
o možnosti benefitů jednotlivých ZO  
(například ubytovací kapacity jejich rekreač- 
ních zařízení). Já vím, že si nemůžeme 
,kupovat´ ʻ členy, že odborová práce je  
o ochraně zaměstnanců, ale při prvotním 
náboru nových členů to může být ten 
první impuls pro vstup do odborů. Věřím, 
že můžeme čas do řádného sjezdu využít 
k přípravě či k zahájení realizace někte-
rých zmíněných projektů. 

Možná se vám zdají mé vize nereálné 
a považujete mě za blázna. Učebnice 

dějepisu jsou ale plné těch, kteří byli ve 
své době považováni za blázny a až čas 
ukázal, že měli pravdu. Naopak o těch 
,normálních´ se nikdo neučí, a právě pro-
to upadli v zapomnění. Proto se nebojme 
potřebných změn.“ 

Rudolf Procházka
„Moje rozhodnutí se 

nerodilo lehce. Již při 
volbách v březnu to-
hoto roku mě oslovilo 
několik kolegů v rám-
ci OS KOVO s tím, že 
mě podporují a přejí si, 
abych kandidaturu při-
jal. Po delším zvažování 
pro a proti jsem nakonec  kandidaturu 
odmítl. Vedlo mě k tomu především to, 
že rodina na tak velkou změnu nebyla při-
pravena a v ZO jsme měli těsně před vol-
bami do výboru ZO. Dopadla na mě tehdy 
určitá tíha zodpovědnosti za to, jak bude 
pokračovat jeho další práce. 

Nyní, po náhlém úmrtí kolegy Endlichera, 
se situace opakuje. Po vyhlášení termínu 
voleb jsem byl opět osloven a vzhledem 
k sílící podpoře nakonec svůj názor změ-
nil a kandidaturu přijal. Na vaši otázku 
tedy odpovídám – kandidaturu jsem přijal  
zejména kvůli důvěře ostatních kolegů.  
A musím dodat, že za ni děkuji a opravdu 
si jí vážím. Dále rozhodlo i to, že právě 
činnost provozně-organizačního úseku 
OS KOVO mi byla ,pocitově´ʻ vždy nejbliž-
ší. Myslím, že by mě tato práce naplňo-
vala. 

OS KOVO se nachází na rozcestí, kdy do-
chází k výrazné generační obměně na všech 
úrovních. Počínaje členy výkonného vedení, 

Předsednictva či Rady OS KOVO. Zapome-
nout nesmíme na stejný problém u zaměst-
nanců OS KOVO, ale i na úrovni jednotli-
vých ZO. Generační obměna je nutná a my 
k ní musíme přistupovat velmi zodpovědně. 
Je na nás všech, abychom udrželi odborový 
svaz v dobré kondici i do dalších let.   

I s ohledem na výše zmíněnou proble-
matiku bych rád pomáhal prosazovat  
i další změny v koncepci práce OS KOVO. 
Jednoznačně musíme zahájit doslova 
mravenčí práci v získávání nových členů. 
Toto je jeden z nejtěžších a nejzásadněj-
ších úkolů, které nás čekají. 

Dle mého názoru je právě nyní doba, 
kdy by se OS KOVO měl zaměřit i na svou 
propagaci na veřejnosti. Na několika mís-
tech republiky rostou firmy na ,zelených 
loukách´, je zde poptávka po zaměstnan-
cích.  A tady osobně vidím šanci pro naši 
úspěšnou propagaci.

Rozhodně chci podpořit návrat k cen-
trální evidenci členů. Pokud se chceme 
prezentovat jako profesionální organiza-
ce, měli bychom znát svou členskou zá-
kladnu, a to i přesto, že to mnohdy přine-
se více práce a problémy zejména menším 
ZO. Tam musíme být schopni podat po-
mocnou ruku. 

Diskutovat chci o změnách struktury 
jednotlivých orgánů OS KOVO, o jejich 
funkčnosti a důležitosti. Je několik oblas-
tí, kde OS KOVO může hledat a také najít 

úspory. Jen se musíme zbavit svých občas-
ných předsudků a lpění na pokračování 
stávajícího modelu z jakéhosi ,zvykového´ 
práva. Případné ušetřené prostředky mů-
žeme následně opět použít ve prospěch 
členů OS KOVO.“

pokračování na str. 4
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pokračování ze str. 1

Datum narození: 27. 6. 1970

Členství v odborech: Od roku 1988 
kdy začal pracovat ve Vítkovických 
železárnách v Ostravě.

Dosavadní funkce: V Nové huti 
Ostrava působil v Komisi mladých. 
V současné době je pátým rokem 
předsedou ZO v automobilce TPCA  
u Kolína. Je členem Rady OS KOVO  
a působí také v Radě OS AP OS KOVO 
a je rovněž členem Evropské 
podnikové rady firmy Toyota.

Nominaci podpořili: ZO PANAV,  
ZO Witte Nejdek, Rada KS Praha  
a střední Čechy.

V Kováku vám nyní všechny tři chceme stručně představit. Tak, aby se s jejich dosavadním působením  
v OS KOVO  mohli seznámit i ti, kdo je neznají osobně a nevědí, co již pro svaz vykonali a kdo proto  
na základě výsledků jejich práce podpořil jejich nominaci.
A dali jsme jim také prostor, aby odpověděli na otázku, proč se rozhodli kandidovat a co by v případě  
svého zvolení do funkce místopředsedy považovali za své priority. Kandidáty představujeme v abecedním pořadí.

Datum narození:  6. 9. 1970

Členství v odborech: Od nástupu  
do zaměstnání v roce 1987.

Dosavadní funkce: Postupně 
úsekový důvěrník, člen VZO až po 
funkci předsedy ZO OS KOVO při 
FAB Rychnov nad Kněžnou, kterou 
vykonává už 12 let. Od roku 2001 
působí v Evropské podnikové radě 
nadnárodní společnosti ASSA ABLOY. 
Krátce byl zmocněncem VO Rychnov 
nad Kněžnou a tím také členem Rady 
OS KOVO.  Nyní je již desátým rokem 
členem Předsednictva OS KOVO.

Nominaci do 9. 11. podpořili: 
Rada KS Libereckého kraje, Rada KS 
Ústeckého kraje. VO 1622 Český ráj, 
ZO Agrostroj Jičín, ZO Tyco Electronics 
EC Trutnov, ZO TRW-DAS Dačice, 
Rada KS Praha a střední Čechy,  
VO 1624 Rychnov nad Kněžnou, 
ZO Tesla Přelouč, VO 1822 Pardubice 
– Chrudim, Rada KS Plzeňského 
a Karlovarského kraje, Rada KS 
Královéhradeckého a Pardubického 
kraje.
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dokončení ze str. 3

Tomáš Valášek
„Na jedné straně je 

to určitě chuť pracovat 
pro odborové organi-
zace sdružené v Od-
borovém svazu KOVO 
a aktivně ovlivňovat 
vývoj odborů v našem 
prostředí. Na druhé 
straně moje rozhodnu-
tí ovlivnila podpora některých krajských 
sdružení a jednotlivých funkcionářů, če-
hož si upřímně vážím a děkuji za tuto pro-
jevenou důvěru.

Zároveň je to také důvěra, kterou mi 
dalo výkonné vedení OS KOVO tím, že 
mě pověřilo vedením celého organizačně-
-provozního úseku po tragickém odchodu 
našeho kol. Jaromíra Endlichera, který mě 
za 7 let ,vybavil´ʻpotřebnými zkušenostmi. 
Za několik měsíců vedení tohoto úseku 
jsem si měl možnost de facto ,vyzkoušet´ʻ 
pozici místopředsedy OS KOVO a mohl 
jsem tak ukázat, zda jsem své znalosti vy-
užil a tuto pozici zvládl či ne. To ale musí 
posoudit funkcionáři.

Členem OS KOVO jsem od svých 18 let, 
což je polovina mého dosavadního živo-
ta. Do odborové činnosti jsem se vždy 
zapojoval na různých úrovních, od účasti 
ve výboru základní organizace přes Ko-
misi mladých OS KOVO až po pracovní 
činnost v organizačně-provozním úseku 
OS KOVO. Uvědomuji si, že odborové 
hnutí má svou historii, tradici, ale také 
vývoj. Pevně věřím, že náš odborový svaz 

má svou budoucnost a perspektivu být 
i nadále masivním občanským sdružením. 
Výchozí pozice, ve které se nyní nachází-
me, má své silné i slabé stránky.

OS KOVO disponuje velmi kvalitním 
týmem pracovníků na celorepublikové 
úrovni, silnou funkcionářskou strukturou, 
stabilním zázemím v regionech, aktivními 
kontakty u nás i v zahraničí. Jako velký 
problém vidím úbytek členské základny, 
který je způsoben restrukturalizací prů-
myslu, přechodem na síťovou strukturu, 
globalizačními vlivy a změnou v mentalitě 
zaměstnanců. Ale také jistou neschop-
ností oslovit a přesvědčit zaměstnanecké 
skupiny o potenciálech odborové organi-
zovanosti. Bariéry, bránící slučování odbo-
rových svazů po vzoru zahraničních cent-
rál, jsou stále pevné. Věřím, že okolnosti 
a otevřený dialog otevřou cestu soustředi-
vým silám v rámci ČMKOS.

V koncepční rovině odborové práce 
jsem inspirován především našimi part-
nerskými odborovými svazy v zahraničí, 
zejména v Německu a Rakousku. Myslím, 
že je nutné otevřít veřejnou diskusi o úlo-
ze odborů ve společnosti s mladými lidmi, 
například formou přednášek ve vzdělá-
vacím prostředí. Potřebujeme se zaměřit 
na efektivní propagaci odborové činnosti.  
Je třeba optimalizovat způsob práce, usi-
lovat o veřejný prostor, užívat multimedi-
ální komunikaci.

Jestliže budu zvolen, budu usilovat  
o zvýšení kvality poskytovaných služeb pro 
základní organizace a členy OS KOVO,  

a to na všech úrovních. Budu podporo-
vat zavedení centrální evidence členů,  
což přinese pozitivní prvek nejen pro 
svaz, ale i pro samotné členy, a zároveň 
budu podporovat smysluplné reformy 
v rámci struktury a Stanov OS KOVO. 
Chci se zaměřit na oblast poskytovaného 
servisu regionálními pracovišti a podpo-
rovat rozšiřování působnosti OS KOVO 
u dalších zaměstnavatelů v jednotlivých 
regionech. Jednou z mých priorit je také 
práce s mladými funkcionáři OS KOVO, 
podpora aktivit pro mladé zájemce  
o odborovou činnost a mezinárodní  
spolupráce.“

  Máte asi na mysli slavné mokré 
datové kabely, kvůli kterým 
se zpozdilo uvedení Blanky do 
provozu?
Ano, příprava stavební části dle mého 

názoru nebyla ve všem tak důkladná,  
jak by měla být, kabely opravdu ležely  
ve vodě – což ohrožovalo řízení složi-
té technologie, tedy i bezpečný provoz 
komplexu. Částečně to asi jde i za pro-
jektanty a jistou výtku bych ještě měl 
k firmě pověřené dozorem nad stavbou. 
Při lepší koordinaci mohlo vše proběhnout 
bez větších zádrhelů. Je škoda, že úskalí,  
která byla známa docela dlouho před 
tím, než se stala předmětem mediální 
kampaně, nebyla řešena včas. Mohu ale 
s klidným svědomím prohlásit, že za naši 
stranu, tedy technologickou, jsme zvládli 
vše.

  Kolik je v ČKD PRAHA DIZ 
pracovníků a jaká je profesní 
struktura? 
Jde o tři stovky pracovníků, převážně 

technicky zaměřených. Z toho vlastních 
montérů je kolem 40 – jedná se vesměs  
o lidi, kteří jsou ve firmě dlouhodobě.  
Právě montéři tvoří téměř polovinu  
členské základny odborové organizace. 

  Kolik je u vás nyní odborářů?
Máme 54 členů, ovšem setkáváme se 

stále i se skupinou našich bývalých pra-
covníků – důchodců – těch je téměř tři-
krát tolik. Členská základna sestává té-
měř zcela ze zaměstnanců, kteří jsou ve 
firmě deset a více let. Nově příchozí již do 
odborů příliš nevstupují, protože výhody 
z kolektivní smlouvy platí i pro ně. Někte-
ré bonusy pouze pro členy odborů samo-

zřejmě máme. Například půjčování pří-
věsných vozíků a střešních rakví na auto 

Datum narození: 28. 3. 1979

Členství v odborech: Od nástupu  
do zaměstnání v roce 1997

Dosavadní funkce: Místopředseda 
ZO OS KOVO IG Watteuw ČR a člen 
pověřený BOZP. Po přechodu do 
centrály svazu se věnoval zejména 
práci s mladými členy: působil jako 
člen a později předseda Komise 
mladých OS KOVO (do roku 2014),  
byl také členem a místopředsedou 
Rady mladých ČMKOS (do roku 2014). 
Nyní je místopředsedou  
ZO zaměstnanců OS KOVO.

Nominaci do 9. 11. podpořili:  
Rada KS Zlín, ZO PANASONIK,  
ZO Andrew s.r.o., ZO Šroubárna Kyjov, 
Rada KS Jihomoravského kraje. 
VO 4121 Blansko.

pokračování ze str. 1

„Dělali jsme celou technologickou část tunelu Blanka,“ řekl Kováku Miroslav Kvíz, předseda ZO OS KOVO  
ČKD PRAHA DIZ, a. s., a zmocněnec Krajského sdružení OS KOVO Praha v jedné osobě. Přišli jsme za ním, abychom se 
dozvěděli více nejen o zákulisí známého projektu, ale i o firmě a kovácích, kteří se podíleli na jeho úspěšném završení. 
„O smlouvách se jednalo někdy v letech 2001 až 2002, stavba se ,rozjížděla‘ v letech 2007 až 2008. Byla rozdělena na 
stavební část, kterou realizoval Metrostav Praha, a technologickou, kterou jsme realizovali my. Naše část byla  
v podstatě dokončena v minulém roce. Pak se objevily mediálně široce popisované problémy a vše se zkomplikovalo.“ 

Proč je 
Blanka vlastně Blanka
Původně byly navrhovány tři 
verze, kudy by mohla trasa tunelu 
vést, a měly různá jména: Dana, 
Hana a Blanka. Dana měla vést 
zejména pod Dejvicemi, Hana 
pod Holešovicemi a Blanka pod 
Bubenčí. Vyhrála nakonec Blanka, 
která se asi nejvíce z původně 
navrhovaných variant vyhýbá 
zastavěným sídlům. 
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a podobně. Každý člen má každoročně 
možnost čerpat příspěvek na zájmově- 
-výchovnou činnost a ke kulatému životní-
mu jubileu obdrží blahopřání s peněžitým 
darem. Ještě před půlrokem absolvoval 
každý nově příchozí zaměstnanec vstup-
ní školení, na kterém jsem jako zástup-
ce odborů měl možnost vysvětlit výhody 
členství, rozdat náborový leták. Nyní se 
hledá nová forma tohoto školení, takže 
tato aktivita na chvíli ustala. Snažím se 
mezitím najít jinou cestu zejména k mlad-
ším pracovníkům a stýkat se s nimi více 
neformálně. 

  Jak to vidíte s kováckou profesí  
v Praze?
Kováků odborářů je nyní v Praze tak do 

dvou tisíc. Z větších kováckých podniků 
zde například působí ještě Avie Letňany, 
kde výroba skončila, u O2 arény je býva-
lá firma ČKD Kompresory, nyní Howden 
ČKD Kompresory, která vyrábí kompreso-
ry. Průmysl je dnes vyháněn za brány měs-
ta, a pokud zde nějaký obor pro technicky 
vzdělané pracovníky zůstává, jde spíše  
o IT technologie, které přímo nic nevyrábí. 

V Praze je potenciálně stále velké množ-
ství odborářů, avšak z jiných oborů. Jistě 
bychom časem mohli uvažovat i o nábo-
ru z „nekováckých“ oblastí. OS KOVO je 
z ČMKOS asi jeden z mála svazů, který 
má dobře fungující krajskou strukturu, je 
schopen ji opravdu účinně používat při 
hájení zájmů členů a má co nabídnout.

V nedávno obnovené tripartitě města 
Prahy jsem řekl, že by do budoucna byla 
velká škoda zapomenout na úžasnou 
průmyslovou historii města, ČKD (Kolben-
ka) – to byl pojem. Dokonce jsem v kon-
taktu s paní Kolbenovou, což je manželka 
vnuka původního zakladatele ČKD. Přes-

tože je jí přes 80 let a žije s celou rodinou 
v Mnichově, má stále zájem, co nového se 
v podniku děje. Myslím, že by stálo za to, 
mít zvláštní průmyslovou expozici, která 
by ukázala, co všechno v hlavním městě 
dříve bylo. Když se dnes člověk podívá na 
Vysočany, je mu do breku.  

  Jak to bude s Blankou a ČKD Praha 
DIZ dál? To nám objasnil Ing. 
Miroslav Sýkora, vedoucí výstavby 
tunelu Blanka.
Blanka je nyní dvanáct měsíců ve zku-

šebním provozu. My zajišťujeme jeho sle-

dování a případné odstraňování provoz-
ních závad, které by se mohly ve zkušební 
době projevit. Podle našich údajů si lidé 
na Blanku zvykají, provoz roste. Za po-
slední víkend tunelem projelo na 68 000 
aut (počátek listopadu 2015, pozn. red.).

Garantovali jsme veškerou technologii, 
která tam je – jak se říká od záchodového 
prkýnka až po ventilátory na čištění vzdu-
chu. Šlo snad o největší samostatnou 
zakázku, kterou podnik kdy získal. Plyno-
vod, kompresorové stanice nebo metro, 
na kterých jsme v minulosti dělali, byly 
celkově větší, ale byly vždy rozděleny do 
několika zakázek. Dokázali jsme zvlád-
nout i toto složité dílo, což bylo velmi 
poučné a náročné zejména z hlediska 
plánování a řízení subdodávek, tvořících 
většinu budované technologie.

(ev)
Foto: (ev + archiv)

Skryté  

překvapení
Ne každý ví, že v rámci výstavby 
tunelu byly pod Letenskou plání, 
naproti známému stadionu 
pražské Sparty, vybudovány 
podzemní garáže s kapacitou 
stání pro více než 800 aut! Při 
obřích výkopových pracích, které 
se v místě prováděly, bylo prý 
ekonomicky téměř výhodnější 
využít vybagrované prostory 
k výstavbě velkoprostorových 
podzemních garáží než to 
všechno zase zasypávat. I když 
se jistě jedná o nadsázku, garáže 
existují, přestože ještě nebyly 
plně dokončeny a nejsou zatím 
v provozu. V každém případě se 
jedná o další z překvapení Blanky, 
které Pražanům i návštěvníkům 
Letné teprve chystá.

V čem je
 nej… 

Budování Blanky se uskutečnilo 
v rámci výstavby severozápadní 
části Městského okruhu.  
Její celková délka činí 6 382 m 
a doplnila již provozovanou část 
okruhu délky cca 17 km  
s tunely Zlíchovským, Mrázovkou 
a Strahovským. Po uvedení 
Blanky do provozu vznikl nejdelší 
tunel v České republice, nejdelší 
městský tunel v Evropě a současně 
i nejdelší souvislý ražený tunel 
na území ČR (ražená část má 
přibližně 2,23 km). Rozsah stavby 
je mimořádný, srovnatelný pouze 
s výstavbou prvních provozních 
úseků pražského metra. 

Součástí výstavby komplexu Blanka je i nový most v Tróji

Část dispečinku, ze kterého je sledován 
zkušební provoz tunelu

To jsou ony – proslavené datové kabely pod chodníkem, 
kam zatékala voda

Jeden z hlavních kabelových kanálů – to jsou části 
tunelového komplexu, kam se jeho běžný uživatel  
nikdy nepodívá

Překvapení pod Letnou  
– přes 800 parkovacích míst 
 zatím čeká na své zákazníky
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Tato vyhláška uvádí 
parametry potřebné 
pro výpočet důchodů 
v roce 2016. Dále je ve 

vyhlášce obsažen postup zvýšení důcho-
dů od  1. 1. 2016. V § 4 této vyhlášky 
se uvádí, že důchody starobní, invalidní, 
vdovské, vdovecké a sirotčí přiznané před 
1. lednem 2016 se zvyšují s účinností od 
1. ledna 2016 (od splátky důchodu splat-
né po 31. prosinci 2015) tak, že

 základní výměra důchodu se 
zvyšuje o 40 Kč měsíčně,

 procentní výměra důchodu se ne-
zvyšuje.

Zaznamenáváme, že k tomuto „směš-
ně“ nízkému zvýšení důchodů, které se 
uplatní k 1. 1. 2016, se velmi negativně 
vyjadřují nejen členové našeho svazu, ale 
i ostatní občané, a to osobně, prostřed-
nictvím mailové pošty i dopisy. Protože 
se v těchto hanlivých vyjádřeních objevila 
i údajná vazba nízké valorizace důchodů 
a zvýšení mezd prosazovaných odbory, 
kdy jakoby vinou odborů byla valorizace 
nízká, chceme situaci uvést na pravou 
míru.

Od roku 2012 je způsob stanovení výše 
zvýšení vyplácených důchodů přesně de-
finován zákonem, bez možnosti ovliv-
nit jeho výši rozhodnutím vlády, a to  
v § 67 zákona č. 155/1995 Sb., o dů-
chodovém pojištění, zatímco před tímto  
datem vláda mohla určit zvýšení vyšší, 
než vyplývá z definice, a mnohokrát tak  
i učinila.

Pravidla zvyšování důchodů
 § 67 zákona obsahuje následující  
základní pravidla valorizace důchodů: 

 Vyplácené důchody se zvyšují v zá-
vislosti na růstu indexu spotřebitelských 
cen a na růstu mezd. Výpočet růstu cen 
se provádí z indexů spotřebitelských 
cen (životních nákladů) za domácnosti  
celkem, zjištěných Českým statistickým 
úřadem. 

 Základní výměry a procentní výměry 
vyplácených důchodů se zvyšují od splát-
ky důchodu splatné v lednu („pravidelný 
termín“).

 Období pro zjišťování růstu cen se 
stanoví tak, že prvním měsícem toho-
to období je kalendářní měsíc následující 

po posledním kalendářním měsíci obdo-
bí pro zjišťování růstu cen použitého při 
předchozím zvýšení procentní výměry dů-
chodů, a posledním měsícem tohoto 
období je srpen kalendářního roku, který 
o jeden rok předchází kalendářnímu roku, 
do něhož spadá termín zvýšení důchodů.

 Základní výměry vyplácených dů-
chodů se zvyšují tak, aby výše základ-
ní výměry důchodu činila 9 % prů-
měrné mzdy.

 Procentní výměry vyplácených 
důchodů se zvýší o tolik procent, aby 
u průměrného starobního důchodu 
úhrn částky zvýšení základní výměry 
důchodu a částky zvýšení procentní 
výměry důchodu odpovídal zvýše-
ní průměrného starobního důchodu 
stanoveného ve výši součtu růstu cen  
a jedné třetiny růstu reálné mzdy. 

Výpočet valorizace od 1. 1. 2016
Základní výměry vyplácených důchodů 

(2 400 Kč v roce 2015) se zvyšují podle 
§ 67 odst. 7 zákona tak, aby výše základ-
ní výměry důchodu činila 9 % průměrné 
mzdy s tím, že se zaokrouhlují na celé 
desetikoruny směrem nahoru, tj. na 
2 440 Kč. Výše zvýšení základní výmě-
ry vyplácených důchodů od ledna 2016  
tedy činí 40 Kč. 

Rozhodným obdobím pro zjišťování 
růstu cen pro toto zvýšení je podle § 67 
odst. 4 písm. a) zákona období, jehož 
prvním měsícem je září 2014, tj. kalen-
dářní měsíc následující po posledním 
kalendářním měsíci období pro zjišťo-
vání růstu cen použitého při zvýšení 
důchodů od ledna 2015, a posledním 
měsícem tohoto období je srpen 2015. 
Výpočet růstu cen se podle § 67 odst. 6 
zákona provádí z originálních bazických 
úhrnných indexů spotřebitelských cen 

(životních nákladů) za domácnosti cel-
kem zjištěných Českým statistickým úřa-
dem, které činily 123,4 pro srpen 2014  
a 123,8 pro srpen 2015. Procentní pří-
růstek indexu spotřebitelských cen tedy 
činil 0,3 % (123,8 : 123,4 = 1,003241). 

Pro zjišťování růstu reálné mzdy je pod-
le § 67 odst. 12 zákona období let 2012, 
2013 a 2014. Vzhledem k tomu, že při 
stanovení zvýšení důchodů od ledna 
2014 a od ledna 2015 se k růstu reálné 
mzdy nepřihlíželo, neboť v letech 2012 
a 2013 nedošlo k růstu reálné mzdy, je 
prvním rokem rozhodného období ka-
lendářní rok 2012, tj. kalendářní rok ná-
sledující po posledním kalendářním roce 
období pro zjišťování růstu reálné mzdy 
použitého při předchozím zvýšení důcho-
dů, při kterém bylo přihlédnuto k růstu 
reálné mzdy (při zvýšení od ledna 2013). 
Posledním rokem tohoto období je kalen-
dářní rok 2014, tj. rok, který o dva roky 
předchází kalendářnímu roku, do ně-
hož spadá termín zvýšení důchodů. Růst 
reálných mezd se podle § 67 odst. 13 
zákona stanoví z výše všeobecného vy-
měřovacího základu za rok 2011, který 
činí 25 093 Kč, výše všeobecného vymě-
řovacího základu za rok 2014, který činí 
26 357 Kč, a z ročních indexů spotřebi-
telských cen za domácnosti celkem, které 
činí 117,1 pro rok 2011 a 123,2 pro rok 
2014. Růst reálné mzdy tedy činí -0,2 %  
({26 357 : 25 093} : {123,2 : 117,1} = 
0,99837), takže v období let 2012 až 
2014 nedošlo k růstu, ale k poklesu 
reálné mzdy.

 Vzhledem k tomu, že v uvedeném ob-
dobí je podíl pro stanovení růstu reálné 
mzdy nižší než 1, nedojde při zvýšení dů-
chodů od ledna 2016 k zohlednění vývo-
je reálné mzdy a k růstu reálné mzdy se 
přihlédne až při tom zvýšení důchodů, při 
kterém bude tento podíl vyšší než 1.

Procentní výměry vyplácených důchodů 
se podle § 67 odst. 8 zákona při zvýše-
ní důchodů v pravidelném termínu zvýší  
o tolik procent, aby u průměrného sta-
robního důchodu úhrn částky zvýšení zá-
kladní výměry důchodu a částky zvýšení  
procentní výměry důchodu odpovídal 
zvýšení průměrného starobního důcho-
du stanoveného ve výši součtu růstu cen 
podle odstavce 6 a jedné třetiny růstu  

Valorizace důchodů k 1. 1. 2016 
Sociální zabezpečení | Ing. Marcela Hříbalová, specialistka úseku odborové práce OS KOVO

Ve Sbírce zákonů, v částce 100, rozeslané 10. 9. 2015, vyšla Vyhláška č. 244/2015 Sb., o výši všeobecného 
vyměřovacího základu za rok 2014, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného 
vyměřovacího základu za rok 2014, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro  
rok 2016 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2016 a o zvýšení důchodů v roce 2016.

pokračování na str. 11



Advent začíná vždy v  neděli, která je 
nejblíž svátku sv. Ondřeje. Ještě před za-
čátkem adventu se často začínají péct 
perníčky, úklid, výzdoba domovů a po 
začátku adventu (přesněji po Mikuláši) 
se pokračuje s pečením dalšího cukroví.

Tradičním symbolem adventu je advent-
ní věnec, který má v různých oblastech 

různou podobu, v České repub-
lice (a v katolických zemích) 
nejčastěji se čtyřmi svíčkami, 
z nichž tři jsou fialové (modré) 
a jedna růžová. Fialová (modrá) 
barva symbolizuje pokání, ztišení 
a čekání. Zapalování stále větší-
ho počtu svící vyjadřuje stupňu-
jící se očekávání a radost.

Konec adventu pak předsta-
vuje západ slunce na Štědrý 
večer. Jednotlivé adventní ne-
děle se označují také jako 
železná, bronzová, stříbrná  
a zlatá. Označení železná ne-
děle je umělé, v lidovém podání 
se tradovala pouze bronzová,  
stříbrná a zlatá. 

Železná neděle 29. 11. – První adventní 
neděli zapalujeme první fialovou svíčku, 
tzv. svíci proroků. Tato svíčka je památ-
kou na proroky, kteří předpověděli naro-
zení Ježíše Krista.

Bronzová neděle 6. 12. – Druhou ad-
ventní neděli zapalujeme druhou fialovou 
svíčku, tzv. betlémskou, která reprezen-
tuje lásku a představuje Ježíškovy jesličky.

Stříbrná neděle 13. 12. – Třetí ad-
ventní neděli zapalujeme růžovou svíci, 
tzv. pastýřskou, která vyjadřuje radost  
z toho, že postní období je téměř u kon-
ce a adventní období získává slavnost-
nější ráz.

Zlatá neděle 20. 12. – Čtvrtou adventní 
neděli zapalujeme poslední fialovou svíč-
ku, tzv. andělskou, která představuje mír 
a pokoj. Čtvrtá adventní neděle může 
připadnout na Štědrý den. 

Adventní kalendář
Slovo advent se promítlo i do pojme-
nování kalendáře, oblíbeného zejména  
u dětí, který jim pomáhá urychlit a zpří- 
jemnit dny zbývající do příchodu  
Štědrého večera. Adventní kalendář  
neobsahuje celou adventní dobu, začíná 
vždy 1. prosince a končí Štědrým dnem.  
Pro každý z 24 dní je připraven nějaký 
drobný dáreček nebo pamlsek.
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Archanděl Gabriel zvěstuje Panně Marii příchod Spasitele. 
Olejomalba Roberta Campina z první poloviny 15. století

Advent (z lat. adventus, což znamená příchod) je období čtyř neděl před vánočními svátky. 
V západní křesťanské tradici je to doba radostného očekávání příchodu Spasitele, duchovní 
přípravy na Vánoce, doba rozjímání a dobročinnosti.

Přichází opět sváteční adventní čas

Adventní neděle 2015:

Vyrábíme adventní věnec na dveře
Adventní věnce patří mezi velmi oblíbené dekorace. 
Jsou ukázkou zručnosti každé hospodyňky. Jinými slovy: 
při troše šikovnosti si je můžete sami vyrobit. Toto je 
návod naší redakční tajemnice Miloslavy Novákové:

Co vše budete potřebovat:
Polystyrenový nebo slámový kruh. Polysty-
renový klouže, tak je lepší větvičky vázat 
vázacím drátem a ještě je trochu přilepit 
tavnou pistolí. Slámový je lepší, neklouže 
a lépe se s ním pracuje. 
● Zelený vázací drát, který se prodává 
v  květinářství. Nastříháme menší větvičky 
jehličnanů (vyplatí se jedlové, které dlouho 
vydrží, tis, túje, stříbrný smrk – pozor píchá).
● Velkou mašli se dvěma delšími konci na uvázání 
na dveře, dále jednu stuhu téže barvy, která bude 
zavěšena ve spodní straně věnce.
● Usušená kolečka jablíček, citronu, pomeranče, šišky, různé 
skořápky – například ořechy, pistácie, badyán, různé pro-
vázky v té barvě a umělé ozdoby – záleží na vaší fantazii.
Nůžky, kleště na štípání drátu, tavná pistole nebo vteři-
nové lepidlo. 

A jak to uděláme?
Nejprve s pomocí drátu připevníme větvičky jehličnanů  
kolem celého kruhu tak, abychom ho celý zakryli.
Pak na vrchní část věnce uprostřed uvážeme velkou mašli 
a u stuhy necháme delší konce, abychom věnec mohli při-
pevnit na určené místo. Naproti v dolní části věnce – tedy 
také uprostřed – navážeme stuhu. Také by měla být delší, 

aby ji bylo možné hezky nazdobit. Stuhu dole dáme 
dvojitě a pomocí tavné pistole ji slepíme, bude 

lépe držet. 
Pomocí tavné pistole nebo lepidla připev-
ňujeme na věnec sušená kolečka jablíček,  
citronu pomeranče, šišky, různé skořápky  
a jiné ozdůbky podle vlastní fantazie.

Připravila: mn

Věnec ze zrn
Kromě věnců z různých přírodních materiá-

lů, větviček jehličnanů nebo jiných přírodnin, lze 
po zapojení fantazie vyrobit i adventní věnec třeba  

z kávových zrn. Návod na výrobu adventního věnce z kávy 
ocení zejména lidé, kteří žijí ve městě a příroda pro ně není 
tak dostupná. Inspirujte se. Výroba věnce je sice pracnější, 
ale výsledek náročné piplačky stojí za to! Návod, jak na to, 
najdete na této internetové adrese: http://www.jaktak.cz 
/jak-vyrobit-adventni-venec-z-kavovych-zrn.html
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Tipy na: Nejkrásnější adventní trhy u nás
Vyhrávání koled, svařené víno, kouř z pečených kaštanů a klobásek, a hlavně nespočet  
stánků s všemožnými vánočními lákadly. Kam vyrazit za vánoční atmosférou?

Kutná Hora
Advent si Kutnohorští užívají víc než jin-
de, protože si klasické jarmarky a trhy 
spojili s průvodem, který půjde v sobo-
tu 5. prosince od chrámu sv. Barbory na 
Hrádek, kde se bude rozsvěcet vánoční 
strom a pro děti, co přijdou v kostýmu, 
je přichystaná nadílka. 

Připraveny budou stylové stánky s tra-
dičním vánočním zbožím a chybět nebu-
de ani stánek se staročeskou zabijačkou. 
Během trhů budou otevřené i řemeslné 
dílny, kde si každý může vyzkoušet vy-
robit něco ze staročeských artefaktů.  
Třeba vrkoče, perníčky nebo šperky.

Kdy: 28. 11. – 23. 12.
Osobní tip: Až vás omrzí trhy, určitě  
zajděte do Muzea stříbra a do zdejší kost-
nice. Fantastický je i chrám sv. Barbory. 

Pražský hrad
Letos zažije velkou vánoční změnu Praha, 
protože se adventní trhy otevřou i na 
Pražském hradě. Můžete proto směle 
spojit prohlídku památky s  trhy, jejichž 
atmosféru nepředčí žádné jiné. Stát tu 
má 70 dřevěných stánků s  tradiční te-
matikou a vánočními dobrotami. 
Kdy: 28. 11. – 3. 1. 2016

Vánoční trhy v Brně
Brňáci se nespokojí jen se stánky a stro-
mečkem, ale přidali k  tomu spoustu 
atrakcí. Pro děti jízdu na ponících, zoo 
koutek, kolotoče a schránku na dopisy 
Ježíškovi. A pro ten zbytek hlavně pořád-
nou baštu – domácí bramboráky, pala-
činky, moravské frgále, teplou i studenou 
zabijačku. Promítat se budou večerníčky 
i filmy, vyhrávat kapely a hrát divadlo. 
Vánoce se slaví také v brněnském pod-
zemí. Nejvíc to bude žít na Zelném trhu, 
Moravském náměstí a náměstí Svobody.
Kdy: 28. 11. – 23. 12.

Hradec Králové
První oslavy Vánoc tu začnou 29. listo-
padu, kdy se na náměstí rozsvítí vánoč-
ní strom. Na tradiční trhy si ale budete 
muset počkat až do 12. prosince. Zato 
budou opravdu povedené. Najdete tu 
spoustu dřevěných stánků s  ozdobami, 
řemeslnými výrobky, dárky, keramikou, 

oblečením, cukrovinky, svařák, punč,  
trdelníky nebo bramboráky. Jasně, že při-
jdou i kapely a divadelníci. Zdejší náměstí 
je velice malebné, romantika je zaručena.

Kdy: 12. 12. – 20. 12. 
Osobní tip: Určitě Muzeum betlémů 
v Třebechovicích nedaleko Hradce. Stalo 
se dokonce národní kulturní památkou  
a betlémů zde najdete víc než 300! Nej-
cennějším exponátem je dřevěný Pro-
boštův mechanický betlém, který váží 
1,2 tuny a skládá se z více než 2000 dílů. 

Český Krumlov

Žijete-li v okolí nebo máte chuť na po-
řádný jednodenní vánoční výlet, Český 
Krumlov je to pravé. Klasické adventní 
trhy mají mnoho bonusů navíc. Miku-
lášský průvod s čerty a anděly, Ježíškův 
poštovní úřad, společné zpívání koled 

pod vánočním stromem a živý betlém. 
Každý pátek a sobotu od 16 hodin se ko-
nají večerní prohlídky městem a v pátek 
21. prosince můžete navíc přispět dár-
kem pejskům z útulku. 

Kdy: 27. 11. – 28. 12. 
Osobní tip: Na Štědrý den čekají na 
dárek i medvědi ze zámeckého příkopu. 
Medvědář jim sem sice už ráno vzty-

čí několik vánočních stromů ověšených 
cukrovím a ovocem, ale chlupatá rodin-
ka čeká, že jim pod stromky lidé nadělí 
i dárky. Nejraději mají bábovky, koláče, 
ovoce, zeleninu, vánočky, cukroví a med. 
U toho se zpívá a hrají se koledy. 

(text + foto, SŠ + ev)

Noční panoráma Českého Krumlova

Živý betlém v Českém Krumlově

Historické centrum Hradce Králové  
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Tipy na: Hrady, kde to voní Vánocemi
Atmosféru Vánoc můžete kromě adventních trhů nasávat i na některých hradech a zámcích. 

Hurá do Slavkova
Leží kousek od Brna, takže můžete výlet 
spojit i s návštěvou zdejších adventních 
trhů. Na zámku Slavkov vám letos uká-
žou, jak se proměňovaly vánoční tradice 
za posledních 200 let, a navíc tu uvidí-
te velkou výstavu betlémů. Kuriozitou je 
nejmenší mechanický papírový betlém 

na světě na elektrický pohon, tradiční 
vyřezávaný Králický betlém nebo mo-
derní jesličky situované do Valdštejnské 
zahrady. Betlémů tu mají nainstalova-
ných víc než třicet! 
Kdy: 10. 11. – 13. 12. 

Zámek plný stromečků v Lešné
Historické zámecké pokoje zaplní vůně 
čerstvého jehličí a lesk českého skla  
v podobě více než 5000 baněk na živých 
vánočních stromech. Kochat se mů-
žete nad tradičními ozdobami od úplně 
nejstarších exemplářů až po nejnovější 
trendy a barvy – letos dominuje zlatá. 
Taky uvidíte, jaké netradiční ozdoby si 
u našich výrobců objednávají v cizině. 

Třeba ryby a chobotnice nebo pohád-
kové postavičky. A aby exotiky nebylo 
málo, k baňkám přidali i výstavu zámoř-
ských betlémů. Jsou zapůjčeny ze sou-
kromé sbírky a etnografických sbírek 
Náprstkova muzea v Praze a budete se 

divit, z čeho všeho je lze vyrobit. Třeba  
z hlíny nebo palmového listí. 

Kdy: denně kromě pondělí  
do 13. prosince.

Královský advent na Karlštejně
Kdo na Karlštejně byl, ví, že romanti-
ka starých časů začíná už v podhradí.  
Stěžejní budou dvě adventní neděle, a to 
ta první 29. 11. a pak poslední 20. 12. 
Krámky, trhy, koncerty, koledy a spoustu 
dobrot v první neděli doplní vánoční mše 

v karlštejnské kapitule a tu poslední zase 
vánoční mše J. J. Ryby v rytířském sále. 
Návštěvu můžete spojit i s muzeem bet-
lémů na karlštejnském náměstí.      

Kdy: 29. 11. a 20. 12., muzeum kdykoli.

Adventní prohlídky na Grabštejně
Hrad Grabštejn zve na zimní vánoční 
prohlídky plné dobových adventních de-
korací a tematicky vedeným vyprávěním. 
A na Mikuláše, 5. 12., tady vypuknou  
adventní trhy i s bohatým programem. 

Kdy: 28.–29. 11., 5.–6. 12., 19.–20. 12., 
vždy od 10 do 14 hod. Jen na 
Mikuláše od 9 do 16 hod.
 

Čerti a čertice ze Starých Hradů 
O prvních dvou adventních víkendech 
bude pro děti i dospělé připraven bo-
hatý program na hradě a zámku Staré 
Hrady. Řinčet bude Čertovská kovárna 
s veselými čertíky nebo se děti mohou 
zúčastnit Velké čertenické soutěže. Taky 
můžete navštívit  starohradské pek-
lo  v  zámeckém pohádkovém sklepení. 
Tam zjistíte, jak vypadá čertí domácnost 
a kdo ve skutečnosti peklu vládne. Kro-

mě čertů tu na vás čekají i draci, obři, 
vodníci, víly, skřítkové a spousta dalších 
pohádkových kamarádů.          
Kdy: 28.–29. 11. a 5.–6. 12. 
 

Hradní advent na hradě Svojanov     
Přijďte si prohlédnout svátečně nazdo-

bený hrad Svojanov, kde se dozvíte  
i spoustu zajímavostí o adventních  
a vánočních zvycích a tradicích. Vůně 
cukroví a jehličí, vánoční stromečky, 
dárky, zdobené perníčky, to všechno je 
k dispozici první tři adventní víkendy.  
Adventní prohlídky hradu přenesou ná-
vštěvníky zpět do 19. století na venkov-
ské sídlo drobné šlechty a měšťanů.                                      

Kdy: o víkendech od 28. 11. až do 13. 12., 
vždy od 10 do 17 hodin.     

Vánoce na zámku  
Hrádek u Nechanic
Pro skupiny, školy, rodiny i jednotlivce tu 
připravili prohlídky vánočně upravených 

zámeckých interiérů, kde chtějí před-
stavit vánoční zvyky a tradice. Kuchařky  
k tomu budou vařit anglický punč, kávu 
a čaj v  zámecké kuchyni. A koupit si tu 
můžete i vánoční cukroví, perníčky, vá-
noční ozdoby, adventní věnce, svícny atd. 
Kdy: 28. 11. – 13. 12., denně.

(text + foto, SŠ + ev)

Zámek Slavkov Hrad Svojanov

Hrad Karlštejn

Zámek v Lešné

Hrádek u Nechanic



10 | KOVÁK číslo 19/2015 | 23. listopadu | Adventní příloha

Výlet ke kořenům vánočních trhů
Adventní atmosféru nemusíte nasávat jen u nás. Pro nádherný adventní zážitek  
si můžete zajet i do sousedního Německa.

Právě tam se totiž narodila tradice vá-
nočních trhů, která se rozšířila pak  
i k  nám. Kořeny zapustila ve středově-
kých trzích, na kterých se lidé na počátku 
zimního období mohli předzásobit ma-
sem a dalšími potřebami. Postupně na 
ně povolili přístup i hračkářům, výrobcům 
košíků a cukrářům a dalším řemeslníkům, 
nabízejícím různé drobnosti, které pak 
děti dostaly k Vánocům. V první polovině 
dvacátého století se tyto trhy stal pev-
nou součástí předvánočních zvyků.  Mají 
různé názvy – vánoční, adventní či jezu-
látkové trhy, někdy doplněné místními  
názvy a také jako třeba drážďanský  
Striezelmarkt mají svá vlastní jména. 
Nabízejí se na nich také různé regionální 
speciality, společná je typická vůně sva-
řeného vína nebo ohnivé cukrové bowle, 
grilovaných klobás či rožněných pečení. 
V nabídce nikde nechybí vánoční ozdoby 
a hračky, výrobky z perníku, koblihy, cuk-
rová vata, jablka s  čokoládovou či cuk-
rovou polevou, vánoční štoly, čokoládové 
figurky. Často se čepuje i vánoční kozel. 
Na své si přijdou nejenom chuťové buň-
ky. Nechybí ani různé zábavní a kulturní 
atrakce. 

Pojďme se podívat na ty nejznámější.
Drážďanský Striezelmarkt pat-

ří k  nejstarším v  Německu. Pořádá se 
od roku 1434 na drážďanském náměstí  
Altmarkt. Název dostal podle proslulé 
drážďanské štóly, které se ve středo-
věké němčině říkalo Striezel. Na trhy do 
Drážďan, které trvají od první adventní 

neděle do 24. 12., každoročně přijíždí  
kolem 2,5 milionu návštěvníků.

Wenzelsmarkt v  Budyšíně (Bauzen) 
je sice malým, ale jedním z nejstarších 
vánočních trhů v  Německu. Koná se 
od roku 1384, kdy český král Václav IV.  
v tomto lužickosrbském městě povolil 
předvánoční trh. Letos ho na hlavním  
tržišti Hauptmarkt najdete od 27. 11. 
do 20. 12. Specialitou jsou sklářské 

výrobky. Pojmenování Wenzelsmarkt   
(Václavské trhy) podle svého zakladatele 
nesou od roku 2009.

Christkindlesmarkt v  Augsburku 
má své kořeny v  15. století. Zpravidla 
začíná v pondělí před prvním adventem 
a končí na Štědrý den. K  jeho pozoru-
hodnostem patří tzv. Engelesspiel (Hra 
andělů), kdy lze v oknech a na balkonu 
nádherné místní radnice vidět 24 andě-
lů v kopiích kostýmů z oltářního obrazu  

Hanse Holbeina staršího. Koná se vždy  
v  18 hod. o adventních víkendech a na 
začátku a na konci trhů.

V Berlíně najdete vánočních trhů hned 
několik. K nejhezčím patří ten ve Spandau 
 (25. 11. – 23. 12.), konají se ale vlast-
ně v každé čtvrti a samozřejmě i v cen-
tru. Třeba na náměstí Alexanderplatz. 
V Berlíně můžete i v době adventu oku-
sit atrakci zvanou BigBike. Je to jízda 
v pivním voze, který pasažéři uvádějí do  
pohybu šlapáním do pedálů. Nejede se 
jen 24.–26. 12., na Silvestra a na Nový 
rok. Připravte se ale na to, že hodina  

jízdy s průvodcem, který vůz řídí a infor-
muje při tom o pamětihodnostech měs-
ta, stojí 170 € na osobu.

Christkindlesmarkt v  Norimberku 
je zřejmě ve světě nejznámější. První 
zmínka o něm je z  roku 1628. Koná se 
na náměstí Hauptmarkt a v přilehlých 
ulicích v  norimberském starém městě, 
začíná v  pátek před prvním adventem 
a končí 24. 12., pokud Štědrý den nespa-
dá na neděli. Ročně na něj zavítá kolem 
2 milionů lidí.

Mikulášský trh v  Mnichově (Niko-
lausmarkt) písemně zaznamenali už 
v  roce 1310 a je tak zřejmě nejstarším 
v německy mluvících zemích. Jedličku na 
něj dodávají obce z celého Německa, ale 
i z Rakouska nebo Itálie. Za odměnu se 
mohou prezentovat na dvoře starobylé 
radnice a mít tam svůj výčep svařené-
ho vína. Kvůli obrovskému zájmu museli  
zavést pořadník, čekací lhůta je něko-
lik let. Na trhy, které se konají od pátku 
před prvním adventem až do Štědrého 
dne, každoročně přijíždějí 3 miliony lidí 
z celého světa.

(fav)   
Foto: autor a jaš

Na drážďanský Striezelmarkt jezdí i hodně Čechů

Trhy v Budyšíně připomínají českého krále Václava IV.  
i v lužickosrbském jazyku

Během vánočních trhů v Berlíně můžete vyzkoušet i tuto 
cyklopivní atrakci…
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reálné mzdy. Vzhledem k tomu, že zo-
hledňovaný růst cen činí 0,3 % a vývoj 
reálné mzdy se nezohlední, má podle 
§ 67 odst. 8 zákona zvýšení průměrného 
starobního důchodu činit 0,3 %.

Podle údajů České správy sociálního 
zabezpečení činila průměrná výše starob-
ních důchodů vyplácených v srpnu 2015 
(§ 67 odst. 11 zákona) částku 11 343 Kč 
(při základní výměře důchodu 2 400 Kč 
a procentní výměře důchodu 8 943 Kč). 
Jak je uvedeno výše, je třeba, aby zvýšení 
průměrného starobního důchodu činilo 
0,3%, tj. 34 Kč (11 343 x 0,003). Vzhle-
dem k tomu, že zvýšení základní výměry 
důchodu činí 40 Kč, postačí toto zvýšení 
k naplnění zákonem požadovaného zvý-
šení o 0,3 % (34 Kč), a proto se procentní 
výměra důchodů nezvýší.

Částka 40 Kč je tedy odvozena pouze 
z růstu inflace a z dalšího ustanovení zá-
kona, podle kterého je nutno zvýšit právě 
základní výměru důchodu. 

Zásadní škrty v minulosti
Připomeňme si nedávnou minulost.  

Dne 27. září 2012 nabyla účinnosti úspor-
ná novela zákona o důchodovém pojiš-
tění, a to zákon č. 314/2012 Sb., kterým 
se mění zákon č. 155/1995 Sb., o dů-
chodovém pojištění, ve znění pozdějších  
předpisů. Do § 67 zákona bylo vloženo 
následující ustanovení:

 Pro zvýšení procentní výměry vyplá-
cených důchodů v období od 1. ledna 
2013 do 31. prosince 2015 se však při 
stanovení růstu cen použije jen jedna 
třetina procentního přírůstku indexu 
spotřebitelských cen.

Tato novela měla pak fatální do-
pad na výši valorizací důchodů hned  
od 1. 1. 2013 a dále od 1. 1. 2014.

Je třeba si uvědomit, že nižší valoriza-
ci prosadila vládní koalice ODS, TOP 09  
a LIDEM. Tehdejší ministr financí Miroslav 
Kalousek z TOP 09 přitom původně navr-
hoval úplné zmrazení růstu penzí!

Pravidla pro růst penzí přitom stej-
ná vláda naposledy měnila rok před-
tím. Od roku 2012 skončila možnost 
vlády přidávat důchodcům při valori-
zaci více, než je zákonem stanovené 
minimum. 

Výsledkem těchto škrtů bylo, že za-
tímco v roce 2013 se důchody zvedly 
v průměru o 137 Kč, v lednu 2014 to 
pak bylo v průměru pouhých 45 Kč. 

Částečná náprava pravidel
Od současné vlády důchodci očekávali 

nápravu právní úpravy a náhradu ztrát, 
které sníženými valorizacemi utrpěli. Do-
stalo se jim slibů a na ministerstvu práce 
byla údajně připravována mimořádná va-
lorizace důchodů v roce 2014, která měla 
eliminovat vliv zohlednění pouze třetiny 

růstu cen při valorizacích od ledna 2013 
a ledna 2014. Záměry se však kamsi vy-
tratily. 

O mimořádné valorizaci se přitom mlu-
vilo už v minulých letech, a to kvůli zvýše-
ní daně z přidané hodnoty. Nakonec k ní 
vláda nepřikročila.

Částečná náprava valorizačních pravidel 
nastala přijetím vyhlášky a změnou 
zákona. Dne 30. září 2014 byla rozeslána 
částka 88/2014 Sbírky zákonů, která ob-
sahuje vyhlášku MPSV č. 208/2014 Sb. 
Zvýšení důchodů je v této vyhlášce upra-
veno v následujícím ustanovení:

§ 4 odst. 1
Zvýšení důchodů v roce 2015
Důchody starobní, invalidní, vdovské, 
vdovecké a sirotčí přiznané před  
1. lednem 2015 se zvyšují od splátky 
důchodu splatné po 31. prosinci 2014 
tak, že 

 a)  základní výměra důchodu se 
zvyšuje o 60 Kč měsíčně, 

 b)  procentní výměra důchodu se 
 zvyšuje o 1,6 % procentní 
výměry důchodu, která náleží 
ke dni, od něhož se procentní 
výměra zvyšuje.

Aby mohl být vydán výše uvedený 
prováděcí předpis, muselo nejprve před-
cházet přijetí a vydání novely zákona  
o důchodovém pojištění. Tato novela  
vyšla pod č. 183/2014 Sb. Týká § 67 záko-
na, ve kterém je uveden postup valorizace 
důchodů. Novela zrušuje tuto větu: 

„Pro zvýšení procentní výměry vyplá-
cených důchodů v období od 1. ledna 
2013 do 31. prosince 2015 se však při 
stanovení růstu cen podle věty první 
použije jen jedna třetina procentního  
přírůstku indexu spotřebitelských cen.“

Zdánlivě se jedná o nápravu úspor na 
důchodech, které zavedla do zákona 
bývalá vláda. Je však třeba si uvědomit,  
že tyto zásadní úspory byly na poži-
vatelích důchodů v roce 2013 a v roce 
2014 již provedeny, a ruší se tedy jen 
pro rok 2015. Po měsíce medializovaná 
částka zvýšení 205 Kč u průměrného 
důchodu od 1. 1. 2015 však bohužel 
byla záměrně upravena pouze po- 
užitím přechodného ustanovení no-
vely zákona o důchodovém pojištění,  
čili ustanovením platným pouze pro 
rok 2015!

Znění přechodného ustanovení (2015)
„Při zvýšení důchodů od splátky dů-

chodu splatné v lednu 2015 se procent-
ní výměry vyplácených důchodů zvýší  
o tolik procent zaokrouhlených s přesnos-
tí na jedno desetinné místo nahoru, aby 
u průměrného starobního důchodu úhrn 

částky zvýšení základní výměry důchodu  
a částky zvýšení procentní výměry  
důchodu činil 1,8 %, pokud by zvýšení 
procentní výměry vyplácených důcho-
dů stanovené podle § 67 odst. 8 zákona  
č. 155/1995 Sb., ve znění účinném ode dne 
nabytí účinnosti tohoto zákona, bylo nižší.“

Tato částka byla tehdy výsledkem 
politických jednání a u běžného 
poživatele důchodu většinou vzbudila 
dojem, že při obdobném vývoji cen  
a mezd v dalších letech budou jejich 
důchody valorizovány podobnou 
částkou. Kdyby tedy vláda v dalších le-
tech chtěla důchodcům „přidat“ opět 
o něco více, než vyplývá z výpočtu dle  
§ 67 zákona, muselo by nejprve včas dojít 
k další novele tohoto paragrafu, k čemuž 
ovšem nedošlo.

Již koncem roku 2014 jsme v ča-
sopise KOVÁK upozornili, že tato 
potřebná novelizace § 67 zákona 
bude stěží přijata a že tedy v případě 
pokračování trendu nízkých hodnot 
inflace v následujících letech můžeme 
očekávat i patřičně nízké hodnoty va-
lorizace důchodů.

Jinými slovy tím, že zákon po posled-
ní novelizaci stanovuje v § 67 valorizaci 
v určené vypočtené výši a neuvádí tuto 
výši jako nejnižší (přesto že to bylo sou-
částí vládního návrhu a odbory tuto sku-
tečnost v připomínkovém řízení kladně 
vyzdvihly), neumožnil vládě od roku 2016 
stanovit případně i vyšší zvýšení. Tím 
má od roku 2016 vláda alibi, aby ne-
mohla, a tedy nemusela ovlivňovat 
potřeby harmonického vývoje důcho-
dového systému, zejména přiměřený 
vývoj relace průměrného důchodu 
k průměrné mzdě, reálné hodnoty 
důchodů k reálným mzdám. 

Nyní, kdy již je valorizace důchodů  
o 40 Kč měsíčně tzv. ve Sbírce, vláda 
„zachraňuje situaci“ neustále se měnícími 
přísliby jednorázové částky, která měla 
být vyplacena původně všem důchodcům 
ještě v roce 2015, avšak „sklouzává“ do 
roku 2016. Tato jednorázová částka má 
být určena samostatným zákonem, její 
výše má činit 1200 Kč. Zákon je nyní pro-
jednáván v Senátu PČR.

Podle nejnovějších zpráv z října letošní-
ho roku sledujeme, že koalice nyní údaj-
ně plánuje prosadit opatření, které by 
vládě umožnilo navyšovat důchody 

pokračování ze str. 6

pokračování na str. 12
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Dle současné právní 
úpravy již není vznik 
nájmu bytu podmíněn 

tím, že nemůžete mít jiné bydlení (nájem 
bytu, vlastnictví bytu, vlastnictví domu). 
Podle dřívější právní úpravy užívání dvou 

bytů mohlo být důvodem k výpovědi nájmu 
bytu. Podle současné právní úpravy můžete 
bydlet v nájmu a zároveň vlastnit dům.

Doplňuji ještě, že některá města či obce 
v případě, že privatizují své byty, podmi-
ňují účast v privatizaci tím, že nájemce 

– zájemce o převod bytu do vlastnictví – 
nemůže mít jiné vlastní bydlení, tj. vlastnit 
byt, dům, nebo dokonce mít věcné bře-
meno bydlení v domě ve vlastnictví ně-
koho jiného. Toto se však týká jen a jen 
privatizace nájemních bytů.

i nad rámec zákonné valorizace (ta činí 
v současnosti, jak bylo již výše uvedeno, 
nárůst cen a třetinu růstu reálných mezd).

Závěr:
Zohlednit je třeba také spotřební koš  

u důchodců, u nichž figurují výrazněji 
náklady na bydlení, základní potraviny  
a na zdravotní péči (doplatky na léky). Kro-
mě kompenzace propadu z let 2013–14  
a nyní 2016 je na místě zvažovat i valo-
rizační schéma, které by zohlednilo spo-
třební koš seniorů.

Problémem se také stává nízká reálná 
kupní síla našich důchodů. Domácnos-
ti důchodců se řadí mezi silně sociálně 
ohrožené skupiny. Nejvíce jsou ohrožené 
chudobou ženy seniorky, a to ze dvou  
důvodů. Prvním důvodem jsou obvyk-
lé nižší mzdy a kratší doba pojištění  
(které jsou základem pro výpočet dů-
chodu), druhým je vyšší délka dožití  
a s ní častěji spojený život v jednočlen-
né důchodcovské domácnosti.Dlouhodo-
bě se zhoršuje i tzv. „náhradový poměr“, 
tedy relace mezi průměrným důchodem  

a průměrnou hrubou mzdou: v roce 1989 
činil padesát, v roce 2000 už jen pětačty-
řicet až dnes se pohybuje kolem čtyřice-
ti tří procent. 

Požadujeme tedy urychlené před-
ložení novelizace ustanovení § 67  
zákona č. 155/1995 Sb., o důchodo-
vém pojištění, tak, aby vláda mohla 
mít možnost zvýšit důchody dokon-
ce i tehdy, kdy reálné mzdy ani ceny 
neporostou. Současně požadujeme 
zachovat v zákoně i minimální částku 
valorizace důchodů.

Řešíme problémy spojené s bydlením

Nájemní obecní byt a vlastní rodinný dům 
S manželem a naší nezletilou dcerou bydlíme v nájemním městském bytě, kde manžel nemá  
trvalé bydliště. Může manžel nebo dcera vlastnit rodinný dům, který by na ně přepsala babička,  
ale v rodinném domě by i nadále bydlela? Poté, až by zemřela, pak bychom mohli v domě bydlet. 
Lze nějak tuto situaci vyřešit, abychom mohli být vlastníky, ale současně bydlet v nájemním bytě 
města? P. F., Strakonice

Nesplnili včas svou povinnost vůči svazu
Seznam ZO, které nesplnily ustanovení  §  26 odst. 2.1 Stanov – odvod 25% podílu  
členských příspěvků. Sledované období  1.– 6. 2015. 
Poslední datum připsání platby na účet OS KOVO – 23. 10. 2015

číslo ZO Název a adresa ZO

1052–1100 TESLA PRAHA Strašnice a.s., Pod Lipami 27, PRAHA 3

2698–1100 ČKD POLYSERVIS a.s., Budějovická 5, PRAHA 4

počet ZO za KS OS KOVO Praha 2

1224–1200 NAREX Zdice, s.r.o., Vápenka 331, ZDICE

1261–1200 ELEKTROTEPLO s.r.o., Rybářská 56, KOLÍN II

2571–1200 Střední průmyslová škola Vlašim, Komenského 41, VLAŠIM

2956–1200 ZZN POLABÍ, a.s., K Vinici 1304, KOLÍN V

3031–1200 BOSAL ČR,  Zápská 1857, BRANDÝS NAD LABEM

3160–1200 při MAGNA SEATING, Řepov 174, MLADÁ BOLESLAV

počet ZO za KS OS KOVO Středočeského kraje 6

1320–1300 FERONA a.s., Kněžskodvorská 27, ČESKÉ BUDĚJOVICE

počet ZO za KS OS KOVO Jihočeského kraje 1

1617–1621 TSR Czech Republic s.r.o., Vážní 957, HRADEC KRÁLOVÉ 3

1730–1625 STROJTEX a. s., Sylvárovská 2543,  
DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

počet ZO za KS OS KOVO Královéhradeckého kraje 2

číslo ZO Název a adresa ZO

1710–1821 PP&T, LINHARTICE 127, MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

počet ZO za KS OS KOVO Pardubického kraje 1

2040–4321 při Střední odborné škole Frýdek-Místek, p.o., Lískovecká 2089, 
FRÝDEK-MÍSTEK

3169–4332 Brembo Czech, Na Rovince 875, OSTRAVA–HRABOVÁ

2073–4335 LINASET a.s., Čs. armády 362, BUDIŠOV NAD BUDIŠOVKOU

1964–4336 STROJOSVIT KRNOV, Vrchlického 22, KRNOV

3109–4336 Bosch Termotechnika s.r.o., Osoblažská 5, MĚSTO ALBRECHTICE

počet ZO za KS OS KOVO Moravskoslezského kraje 5

1928–4400 ZEVETA Machinery, Tovární 532, BOJKOVICE

2936–4400 ROSTRA, Říčanská 989, VIZOVICE

počet ZO za KS OS KOVO Zlínského kraje 2

3150–4524 při Cooper–Standard Automotive s.r.o., Jamská 33, ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

počet ZO za KS OS KOVO kraje Vysočina 1

počet ZO za OS KOVO 20

Bydlení |  JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků (SON) Praha

dokončení ze str. 11
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Chudoba a úroveň mezd – to byl název 
mezinárodní konference, kterou 10. 11. 
pod záštitou ministryně práce a sociál-
ních věcí Michaely Marksové v pražském 
Parkhotelu společně uspořádaly ČMKOS 
a německá sociálnědemokratická Nadace 

Friedricha Eberta. Vedle zástupců odboro-
vých svazů se jí zúčastnili i ostatní sociální 
partneři, odborníci MPSV ČR, ČSÚ, spo-
lečnosti Trexima, zahraniční hosté a před-
stavitelé dalších institucí. Konference se 
týkala tématu, které je vzhledem k úrovni 
mezd v ČR mimořádně aktuální a vyžadu-
je řešení. Potvrdil to jak úvodní referát, se 
kterým vystoupil prof. PhDr. Tomáš Siro-
vátka z Fakulty sociálních studií z Masary-
kovy univerzity Brno, tak všechna ostatní 
vystoupení. Vyplynula z nich řada alarmu-
jících údajů.

Podle evropského statistického úřadu 
Eurostat se ohrožení chudobou a sociálním 
vyloučením týká těch, kteří nedosáhnou 
na 60 % mediánu průměrného příjmu.  
V ČR to je podle stejného zdroje 14, 6 % 
populace, průměr zemí EU podle je pak 
24,5 %. K nejvíce postiženým patří ne-
zaměstnaní a mezi nimi pak zejména lidé 
s nízkým vzděláním.

Ale není to jen o nich. Paradoxní je, že 
riziko chudoby se týká i lidí, kteří pracují. 
I proto na konferenci často zaznívaly an-
glické pojmy jako Working Poverty (pra-
cující chudoba) či PEI (Poverty in Earned 
Income – chudoba s vydělaným příjmem). 

Právě u nás to má totiž mimo-
řádné opodstatnění.

Skutečností je, že minimální 
mzda v ČR patří k nejnižším v Ev-
ropě. Činí dnes 37 % z mediánu 
průměrných mezd. Třeba na Slo-
vensku je to 47 %, v Německu 
a Polsku 50 % a skandinávské 
země dosahují 60–70 %. A fak-
tem zůstává, že za pravicových 
vlád nominálně stagnovala, což 
reálně znamenalo pokles její kup-

ní hodnoty. I po zvýšení se tak svou hod-
notou dostane na úroveň roku 2006…  

I lidé, kteří pracují, se tak dostávají do 
problémů, jak s příjmy vyjít. A může je vy-
kolejit už mimořádný výdaj v řádu několi-
ka tisíc korun. 

Přitom např. statistika Eurostatu, byť  
u nás nejenom minimální mzda patří k nej-
nižším v EU, ČR nepočítá mezi státy, kte-
ré by byly ohroženy chudobou. Naopak: 
Chudobou a sociálním vyloučením je v ČR  
a v nových členských státech EÚ ohrožen 
podle uplatňovaných kritérií menší podíl 
populace, než je průměr v EU-28.

 Referující poukazovali na to, že podob-
né zevšeobecňující statistiky přecházejí 
nebo neberou v potřebné míře v úvahu 
řadu důležitých specifických faktorů. Tře-
ba ten, že počet lidí těsně nad hranicí 
chudoby je u nás mnohem vyšší než v ze-
mích, které jsou na tom podle statistiky 
hůře než my. Statistiky také často operu-

jí procenty a neberou v úvahu, z jakého 
základu jsou vypočítána. Na to poukázala 
např. JUDr. Mária Svoreňová, poradkyně 
slovenské odborové centrály KOZ. EU to-
tiž např. kritizovala SR, že tam mzdy pro-
centuálně rostou mnohem rychleji než 
v západních zemích, a zcela opominula 
skutečnost, že mzdy v těchto zemích jsou 
často až několikanásobně vyšší než v SR. 
Jak zaznělo, korektní porovnání je možné 
při použití tzv. parity kupních standardů 
(PPS). Podle nich byla hranice chudoby  
(v eurech, rok 2012) taková: Německo  
11 398, Francie 11 217, VB 10 582,  
Slovensko 5 744, ČR 6 109, Rakousko  
12 300, Kypr 11 429, Itálie 9 210, Ru-
munsko 2 106. Hranice rizika chudoby  
ve starých členských státech EU je tak při 
použití PPS vyšší než mediánový příjem 
v ČR a dalších východoevropských člen-
ských státech. V nich domácnosti s pří-
jmem na úrovni mediánu  jsou na tom, 
pokud jde o možnost zabezpečení sluš-
ného živobytí, hůře než lidé pod hranicí 
chudoby ve vyspělých státech EU. Z do-
sud používané metodiky měření chudoby 
v EU to ale nevyplývá. Nahrává tak hla-
sům, které minimální mzdu v ČR považují 
za zbytečnou a když už nemohou zabrá-
nit jejímu zrušení, odmítají její zvýšení.

I proto jedním z diskusních bodů bylo, 
podle jakých kritérií by se vlastně měla 
chudoba měřit či z čeho by se mělo vy-
cházet při stanovování výše minimální 
mzdy. Tak, aby údaje skutečně odrážely 
realitu, na jejímž základě by bylo možné 
formulovat nejenom národní požadavky, 
ale i  zásady pro možné evropské společ-
né standardy,  

Text a foto: fav

Probírali fakta o chudobě a mzdách

V jihomoravském Blansku se 23. října 
uskutečnil již 6. ročník bowlingového tur-
naje o putovní pohár VO Blansko, Boskovi-
ce. V minulosti ho zaštiťoval svým jménem 
bývalý místopředseda OS KOVO Jaromír 
Endlicher, který v červenci bohužel náhle 
zemřel. Organizátoři proto rozhodli, že se 
tento turnaj bude nyní hrát na jeho počest 
jako Memoriál Jaromíra Endlichera. 

Letošního turnaje se zúčastnilo osm 
družstev, včetně týmu VIP, složeného 
jako vždy z přítomných funkcionářů  
OS KOVO. Vítězem se nakonec poprvé 
stalo družstvo ze ZO OS KOVO ČKD Blan-
sko a získalo putovní pohár do své moci 
minimálně na 1 rok až do dalšího ročníku 

turnaje. Nejlepší hráčkou turnaje byla vy-
hlášena Helena Řehůřková z řad družstva 
VIP a Jiří Bednář z Minervy Boskovice pak 
nejlepším hráčem turnaje. Ceny všem zú-
častněným předávali zmocněnec jihomo-
ravského Krajského sdružení OS KOVO 
Jaromír Machala, zástupce VO 4121  
Mária Koudelová a Tomáš Valášek za cen-
trálu OS KOVO, který předal účastníkům  
do turnaje také sponzorský dar od před-
sedy OS KOVO Jaroslava Součka, který se 
nemohl osobně účastnit.

Potěšující je informace o tom, že se 
v krajském sdružení Jihomoravského 
kraje podařilo domluvit uskutečnění po-
dobných turnajů do konce letošního roku  

i v rámci VO 4122 Brno, město a okolí 
a VO 4123 Břeclav, Hodonín. Z každého 
postoupí nejlepší 2 družstva do 6členné-
ho superfinále, které se uskuteční na za-
čátku příštího roku. 

Tomáš Valášek
Foto: Karel Kaláb

Založili Memoriál J. Endlichera

Vítězové turnaje se stříbrným putovním pohárem,  
který odborářským sportovcům věnoval zesnulý  
místopředseda Jaromír Endlicher

Konference, kterou řídil místopředseda ČMKOS 
Vít Samek (uprostřed), se za zaměstnavatele 
zúčastnili i prezident KZPS ČR Jan Wiesner  
a ředitelka sekce Svazu průmyslu a dopravy ČR 
JUDr. Jitka Hejduková
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dokončení ze str. 1

Prezident rovněž podporuje růst starob-
ních důchodů a v této souvislosti se vyslo-
vil pro změnu zákona tak, aby zajistil je-
jich růst trvalý. S M. Zemanem se odbory 
shodují i v pohledu na intervence České 
národní banky – obě strany udržování sla-
bého kurzu koruny dlouhodobě kritizu-
jí. Předseda Odborového svazu KOVO 
Jaroslav Souček informoval prezidenta 
o potížích kolem skupiny Volkswagen  
a obavách, že by to mohlo mít dopady  
i na Českou republiku. O situaci v daných 
odvětvích informovali prezidenta i další 
předsedové odborových svazů.

„Můj dojem je pozitivní,“ sdělil nám 
k setkání předseda OS KOVO J. Souček. 
„Prezident se choval korektně, má velký 
přehled o dění v odborech a diskuze s ním 
byla rozhodně přínosem. Máme jako od-
bory trochu odlišný názor na otázku růs-
tu životního minima v ČR. Po vysvětlující 
diskuzi se ale stanoviska téměř sjednotila. 
Ve svém vystoupení jsem prezidentovi po-
děkoval za jeho způsob ekonomické di-
plomacie, která se v kovoprůmyslu začíná 
projevovat, a také za to, že při svých ná-
vštěvách v regionech a ve firmách trvá na 
účasti zástupců odborů, což má dopad na 

kultivaci sociálního dialogu. Informoval 
jsem ho o úspěšné stávce ve firmě IGW 
v Brně a o naší komunikaci s odbory ve 
Škoda Auto vzhledem k našim obavám  
z dopadů aféry WV na naše subdoda-
vatelské firmy a služby a zaměstnanost  
v nich. Myslím si, že pan prezident je 
schopen vnímat argumenty a jeho po-
hled na řešení společenských problémů 
je velmi blízký odborům. Doufám, že tyto 
kontakty budou pokračovat a prezident  
i nadále bude moci konfrontovat své ná-
zory se zástupci zaměstnanců.“

Během jednání se prezident vyjádřil  
i k úbytku členů odborů. ČMKOS zastře-
šuje 29 odborových svazů s asi 370 000 
členy. V roce 2007 měla konfederace  
33 svazů s 600 000 členy. Předseda  
ČMKOS Josef Středula uvedl, že odbo-
rové svazy vyvíjejí maximální úsilí k přijí-
mání nových členů a zakládání odboro-
vých organizací ve firmách.  Narážejí při 
tom na odpor manažerů a vlastníků firem. 
Zaměstnancům, kteří chtějí založit odbo-
rovou organizaci, v lepším případě vyhro-
žují, v horším je pod různými záminkami 
propouštějí. „I přes tyto překážky odbory 
hledají způsoby získávání nových členů. 

Jen loni jich přijaly přes 11 000 a založily víc 
než stovku organizací ve firmách,“ infor-
moval J. Středula prezidenta Zemana. Ten 
popřál odborům, aby se tento trend dařilo 
dále rozvíjet. Byl naopak kritický k nabírání 
nových pracovníků ve veřejné správě. 

„Pan prezident se nevyjádřil pozitivně 
k našim požadavkům na zvýšení životního 
minima. My jsme vysvětlili, že z našeho 
pohledu to je stejný cíl, to znamená udě-
lat vše pro to, aby bylo více motivační pra-
covat, ale my k tomu volíme jinou meto-
du, ne zastavení růstu životního minima, 
ale výrazné zvýšení mezd,“ řekl J. Středula 
novinářům na tiskové konferenci.

Prezident Zeman odborářům řekl, že dva-
cet let podporuje účast zástupců zaměst-
nanců v dozorčích radách firem a i nyní 
podporuje možnost vyšší míry spolurozho-
dování odborových organizací v ČR, aby byl 
větší dohled nad firmami. Prezidentovi byla 
předána i nová ekonomická studie, týkají-
cí se mj. pohledu odborů na produktivitu 
práce. Předáky odborových svazů přijal 
prezident už potřetí. Další podobné se-
tkání se má uskutečnit v blízké době. 

KPR + ev
Foto: Archiv KPR, Hana Brožková

Už tradicí se stala připomínka protižidov-
ských pogromů v roce 1938, kterou po-
řádá německá odborová centrála DGB na 
území bývalého koncentračního tábora 
Flossenbürg. Letos se tato akce Mládeže 
DGB konala už po jednapadesáté.  V pon-
dělí 9. listopadu se jí společně s bavorský-
mi středoškoláky díky aktivitám OS KOVO 
zúčastnili už popáté i jejich vrstevníci z ČR. 
Tentokrát to byla delegace 29 studentů 
strojírenských oborů ze SOU Domažlice 
(Prokopa Velikého 940), vedená Bc. Jose-
fem Konopou, předsedou ZO OS KOVO 
SOU Domažlice. Doprovázeli je i zástupci 
regionálního pracoviště OS KOVO v Plzni.
Prohlédli si společně památník na území 
bývalého koncentračního tábora. Nepatřil 
k těm vyhlazovacím jako Osvětim, Sobibor 
či Belzec. Byl jedním z prvních, v nichž 
byla uplatňována nová forma teroru pod 
heslem „Vernichtung durch Arbeit“ (likvi-
dace prací).  Otrocké práci v místním ka-
menolomu, mučení a popravám padlo za 
oběť 30 000 vězňů, dalších více než 7 000 
zahynulo během evakuačního pochodu 
smrti v dubnu 1945. 
V kapli Ježíš v žaláři pak jednotlivé dele-
gace vystoupily s krátkými kulturními pro-
gramy, jejichž společným mottem bylo, že 
neblahou minulost je třeba stále připomí-
nat. Zvlášť dnes, kdy ve světě zvedá hlavu 
extremismus různého zabarvení a krajní 

pravice se snaží těžit i z politicky nezvlád-
nuté migrační vlny z islámských států. Po-
tlesk sklidilo vystoupení zástupce domaž-

lických učňů Davida Horna, který vyzdvihl 
potřebu dalšího posilování mezinárodní 
spolupráce. 

Následně se všichni odebrali 
do míst bývalého popraviště 
v Údolí smrti, kde památku 
obětí nacistického teroru ucti-
li položením věnců a minutou 
ticha. O společné akci mladých 
z Německa a ČR informovala 
bavorská televize a ohlas měla 
i v dalších německých médiích. 

(text a foto fav)

Společně si připomněli odkaz obětí teroru

Česká skupina během prohlídky památníku

Minuta ticha v Údolí smrti
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Minuta ticha v Údolí smrti
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Správné znění tajenky z čísla 17: Normální jsou důstojné pracovní podmínky. Správně luštila a štěstí při losování měla Lenka 
Veselíková z Vysokého Mýta. Blahopřejeme! Dostane výhru od vydavatelství Enigma, které připravuje naši křížovku. Je také 
vydavatelem časopisu Křížovky pro každého (další čísla vyjdou 8. a 22. prosince). Na tajenku z tohoto čísla čekáme do 9. prosince na 
doručovací adrese redakce nebo na e-mailu: novakova.miloslava@cmkos.cz.
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