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Nìkolik desítek zèásti maskovaných lidí vyvolávalo potyèky
s policií, desítky tisíc odboráøù demonstrovaly pokojnì
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VI. sjezd ÈMKOS
Delegáti vyberou nového
pøedsedu konfederace

Starobní dùchod
V jakém pøípadì lze pe
nzi
ještì navýšit
Bydlení
Expert odpovídá na otázky
ètenáøù Kováka

Regiony
Co právì øeší kováci
na jihu Èech
Své názory zde prezentovala i rùzná
hnutí a strany

I mezi desítkami tisíc demonstrujících
èeští kováci byli vidìt

Nová cesta pro Evropu
Brusel: Odbory demonstrovaly za investice a dùstojná pracovní místa
Na padesát tisíc odboráøù z 21 zemí Evropské unie se zúèastnilo v pátek 4. 4. 2014 demonstrace v Bruselu.
Pøítomni byli i zástupci èeských odborù vèetnì svazu KOVO.
Pìt let od zaèátku krize evropští obèané
nadále trpí ekonomickou a sociální nejistotou. Nezamìstnanost, nejistá práce, ne-

rovnost a chudoba nièí životy mnoha lidí.
Porazit recesi a stagnaci ekonomik a dát
lidem nadìji a dùvìru – to jsou nejnalé-

havìjší úkoly pro vedoucí pøedstavitele EU
a to byly také hlavní požadavky demonpokraèování na str. 3
strujících.

Jde o budoucnost automobilového prùmyslu
Byla to akce, která je dalším praktickým
dùkazem toho, že odborùm záleží na
tom, jaká bude budoucnost evropského
prùmyslu. Že se hodlají aktivnì podílet
na vytváøení strategií, které povedou
nejenom k udržení, ale i k dalšímu rozvoji tradièních prùmyslových odvìtví v Evropì. V Kongresovém centru Olšanka
v Praze se ve ètvrtek 10. dubna konal
celodenní národní semináø k automobilovému prùmyslu. Uskuteènil se v rámci
odboráøského projektu AUTOglobal skupiny Vídeòského memoranda, poøadatelem byl OS KOVO. Vyvrcholením projektu bude evropská automobilová konference AUTOglobal, která se uskuteèní
5.– 6. èervna v nìmeckém Norimberku.
Jednání v Praze se vedle èlenù hostitelského svazu, kteøí se rekrutovali zejména ze 49 podnikù pùsobících v oblasti
automobilového prùmyslu (zejména toho

s vazbami na Nìmecko nebo Rakousko),
zúèastnili i pøedstavitel zamìstnavatelù
ze SAP, odboráøi ze Škoda Auto Mladá
Boleslav, atašé velvyslanectví SRN v Praze
a také zástupce nìmecké odborové centrály IG Metall. Automobilky a jejich
dodavatelé v èlenských zemích Vídeòského memoranda poskytují pracovní pøíležitosti zhruba milionu lidí. Jen v ÈR, jak vyplynulo z pøíspìvku, který pøednesl místo-

pøedseda OS KOVO Jaroslav Souèek, jich
je témìø 142 000. V mnoha státech je
tento sektor prakticky páteøí prùmyslové
výroby. Patøí mezi nì i Èeská republika,
kde podíl automobilového prùmyslu ve
vztahu k celkové prùmyslové výrobì pøedstavuje témìø jednu pìtinu. Nyní jde o to,
aby se tato výroba nejen udržela, ale i dále
rozvíjela. To ovšem bude do budoucna
vyžadovat celou øadu rùzných opatøení.
Pùjde o zavádìní nových technologií,
podporu ze strany politiky, opatøení ve
vìdì a školství, lobbování ve prospìch
tohoto prùmyslového oboru, v neposlední øadì také v sociální oblasti. Tak, aby se
stíraly èasto ještì markantní rozdíly mezi
mateøskými podniky na západì a jejich
dcerami ve východoevropských státech.
Bude tøeba vytvoøit komplexní strategii
dalšího rozvoje, která nejenom u nás zapokraèování na str. 10
tím chybí.
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VI. sjezd ÈMKOS pøitahuje zájem
Pøípravy VI. sjezdu ÈMKOS, který se
uskuteèní 25. – 26. dubna v Kongresovém
centru Olšanka v Praze, vstupují do finále.
I když na programu bude celá øada otázek,
vèetnì úprav statutu konfederace, pozornost veøejnosti a médií sjezd pøitahuje
zejména proto, že se na nìm bude volit
nové vedení ÈMKOS. Na místo pøedsedy
budou kandidovat dosavadní místopøedseda Václav Picl (byl po odchodu M. Zavadila
povìøen øízením konfederace a v pøípadì
neúspìchu pøi volbì pøedsedy hodlá kandidovat i na funkci místopøedsedy) a pøedseda OS KOVO Josef Støedula. Pozvánky
na sjezd dostalo 228 delegátù s hlasem
rozhodujícím. Z nich více než ètvrtina
(65) pøipadá na OS KOVO, dále následují

s 19 delegáty OS zdravotnictví a sociální péèe, 14 delegátù ÈMOS pracovníkù
školství, 12 delegátù OS státních orgánù
a organizací, 12 delegátù OS ECHO, 10 delegátù OS pracovníkù hornictví, geologie
a naftového prùmyslu. Ostatní svazy mají
pak už ménì než deset delegátù, napø.:
OS pracovníkù døevozpracujících odvìtví,
lesního a vodního hospodáøství v ÈR (9),
OS Stavba ÈR (8), OS dopravy a OS UNIOS
(oba po 7), OS pracovníkù penìžnictví
a pojišťovnictví (6), po pìti delegátech mají
NOS pracovníkù potravináøského prùmyslu a pøíbuzných odvìtví Èech a Moravy
a OS pracovníkù obchodu. Další svazy mají
ménì než pìt delegátù, celkem u nich
jde o 40 delegátù s hlasem rozhodujícím.

Úèastníci sjezdu mezi sebou pøivítají øadu
hostù. Budou k nim patøit i prezident ÈR
Miloš Zeman a premiér Bohuslav Sobotka. Pozváni jsou mj. i pøedseda Senátu
Milan Štìch, ministrynì práce a sociálních
vìcí Michaela Marksová-Tominová, lídr
volební kandidátky ÈSSD do Evropského
parlamentu Jan Keller, bývalí pøedsedové
ÈMKOS Richard Falbr a Jaroslav Zavadil,
bývalý pøedseda OS KOVO Igor Pleskot
a další osobnosti. Ze zahranièí pozvánky mj. dostali pøedstavitelé MEOK, EOK,
OZ KOVO, DGB, OGB, NSZZ Solidarnosc
a dalších organizací. V redakci pøipravujeme zvláštní vydání Kováka, které bude celé
vìnováno prùbìhu a výsledkùm VI. sjezdu
ÈMKOS.
(red)

Støípky z konference KS Jihomoravského kraje

Nebude zapomenut
S lítostí oznamujeme, že dne 3. 4. 2014 nás
neèekanì opustil ve vìku nedožitých 65 let
kolega Miroslav Dvoøák.
Nastoupil v roce 1967 do firmy KOVOSVIT
MAS, a.s., a téhož roku se stal také odboráøem. V roce 1986 byl zvolen èlenem závodního výboru a od roku
2000 vykonával funkci pøedsedy ZO OS KOVO KOVOSVIT. Ve funkci
pøedsedy setrval až do roku 2009, kdy odešel do dùchodu. I nadále
však zùstal èlenem výboru ZO a pøevzal správcovství rekreaèního zaøízení v Doubí u Tábora. Všechny tyto funkce vykonával s maximální
zodpovìdností. Všichni, kdo jsme ho znali, budeme vzpomínat na
jeho pøátelské vystupování.
Mirku, dìkujeme Ti za vše, co jsi pro nás kováky udìlal.
Èest Tvojí památce!
Regionální pracovištì OS KOVO Èeské Budìjovice

Slevy pro kováky
Divadlo Kalich (Jungmannova 9, 110 00 Praha 1) nabízí èlenùm OS KOVO vstupenky z uvolnìných rezervací za zvýhodnìnou
cenu. Jde o tato pøedstavení: 29. 4, komedie Na mìlèinì, 1. 5.
muzikál Mauglí, 6. 5. komedie Baronky, 9. 5. hudební komedie
O. Havelky Zloèin v posázavském pacifiku (bližší informace k jednotlivým pøedstavením vèetnì obsazení na www.divadlokalich.cz).
Na pøedstavení v uvedených termínech mùžete využít slevu 100 Kè
z ceny vstupenky! Objednávejte výhradnì v pokladnì divadla tel.:
296 245 311, e-mail: pokladna@kalich.cz. Pøed rezervací èi
nákupem uveïte heslo KOVO.
(fav)

Konference Krajského sdružení OS KOVO Jihomoravského kraje (KS JMK
OS KOVO) se konala 15. 4. 2014 v Brnì.
Na jednání bylo mimo jiné konstatováno, že prùmìrný roèní pøíjem èlenù svazu
v kraji pøekraèuje pøíjmy neèlenù odborù až o desítky tisíc korun roènì. Tento potìšující vývoj v posledních letech je dán zejména
úspìšnou prací odborových organizací pøi vyjednávání kolektivních smluv.
Konference mj. schválila:
Zprávu o èinnosti KS JMK OS KOVO.
Plán kontrol BOZP na rok 2014 a plán práce na rok 2014.
Konference mj. vzala na vìdomí:
Materiál Realizace strategie OS KOVO na
roky 2013–2017, ke kterému podal výklad
pøedseda OS KOVO Josef Støedula.
Konference podpoøila kandidaturu Josefa
Informace o pøipravovaném sjezdu ÈMKOS.
Støeduly na funkci pøedsedy ÈMKOS
Zprávu o èinnosti RP OS KOVO Brno.
Konference vyjádøila podporu a doporuèila kandidaturu Josefa Støeduly
na funkci pøedsedy ÈMKOS. Delegátùm sjezdu za KS JMK OS KOVO uložila povinnost øídit se tímto usnesením.
Na konferenci bylo pøítomno 31 delegátù s hlasem rozhodujícím z šedesáti
pozvaných.
(es)

Vývoj inflace v bøeznu
Inflace vyjádøená indexem spotøebitelských cen domácností celkem dosáhla
v bøeznu 2014 proti stejnému období minulého roku hodnoty 100,2 %. Míra inflace
vyjádøená pøírùstkem prùmìrného indexu spotøebitelských cen za posledních 12 mìsícù proti prùmìru pøedchozích 12 mìsícù byla v bøeznu 1,0 %.
(ap)

Cílem je získat nové èleny
V rámci projektu Regionálního pracovištì OS KOVO v Ústí nad Labem a Krajského
sdružení OS KOVO Ústeckého kraje, jehož
cílem je získávání nových a mladých èlenù
do OS KOVO, se jako vùbec první letošní
akce 22. bøezna uskuteènilo v Chomutovì
setkání mladých kovákù z volebního obvodu 1522. Setkání se zúèastnili zástupci
ze ZO OS KOVO Sandvik Chomutov, ZKL
Klášterec n/O., HP Pelzer Žatec a Praga
Louny, celkem 30 èlenù. Odborový svaz
KOVO v regionu zastupovali zmocnìnec
Krajského sdružení Ústeckého kraje a èlen
Pøedsednictva OS KOVO Jiøí Slabyhoud,
zástupce volebního obvodu 1522 v Radì

OS KOVO Ladislav Zinek a èlen
Komise mladých Petr Laštùvka.
Zástupci orgánù OS KOVO seznámili pøítomné s aktuální
situací ve svazu, se souèasnou
strategií OS KOVO, èinností Komise mladých
OS KOVO a odpovídali
také na rùzné dotazy
pøítomných. Nebylo to
však jen o práci: na závìr se uskuteènil turnaj
v bowlingu a rozdávaly
se i rùzné propagaèní pøedmìty. V rámci

projektu na získávání nových a mladých èlenù do
OS KOVO jsou letos naplánovány i další akce, které se
uskuteèní ve VO 1521,1522
(lz)
a 1722.
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Demonstrace je souèástí kampanì evropských odborù pøed volbami do Evropského parlamentu za prosazování odborové vize nazvané „Nová cesta pro Evropu:
Plán Evropské odborové konfederace pro
investice, udržitelný rùst a kvalitní pracovní místa“. Akci organizovala Evropská
odborová konfederace (EOK) ve spolupráci s belgickými ústøednami FGTB,
CSC a CGSLB.
EU potøebuje plán oživení pro udržitelný rùst a dùstojná pracovní místa

Co Evropská odborová konfederace
podporuje:
masivní investice pro udržitelný rùst
a kvalitní pracovní místa;
dobré veøejné a soukromé služby, øádnì fungující systémy státu se zaèleòujícími sociálními systémy a inovativní výzkum
a vzdìlávací instituce;
skoncování s daòovými podvody
a úniky, spravedlivé danì pro financování
investièního plánu;
flexibilitu v aplikaci pravidel o veøejném
schodku, kdy jsou realizovány investice.

efekt v oživení dalších soukromých investic a podpoøí rozsáhlá soukromá modernizaèní opatøení.
Tyto investice by pomohly vybudovat
silnou prùmyslovou základnu, dobré veøejné služby, správnì fungující systémy
státu se zaèleòujícími sociálními systémy
a inovativní výzkum a vzdìlávací instituce.
Na záchranu finanèního sektoru se
utratilo 1 000 miliard eur. 1 000 miliard
eur se roènì ztrácí v daòových únicích
a podvodech. Je èas utratit 250 miliard

NALÉHAVÌ NUTNÉ JE NABRAT NOVÝ SMÌR, STABILIZOVAT HOSPODÁØSKOU SITUACI A VYTVOØIT
KVALITNÍ PRACOVNÍ MÍSTA V SOCIÁLNÍ EVROPÌ. EVROPSKÁ ODBOROVÁ KONFEDERACE
VYPRACOVALA PLÁN PRO INVESTICE, UDRŽITELNÝ RÙST A KVALITNÍ PRACOVNÍ MÍSTA.
Proti èemu Evropská odborová
konfederace bojuje:
politice založené na úsporných opatøeních;
ztracenému desetiletí s masivní nezamìstnaností, nejistými pracovními místy
a daòovou nespravedlností;
hospodáøským politikám zamìøeným
na opìtovné ujištìní trhù namísto na zajištìní sociálního pokroku.

Nejnaléhavìjším úkolem je potlaèení
recese a stagnace evropských ekonomik. Je tøeba zastavit a obrátit stálý
pokles HDP v nìkterých èástech EU.
Je tøeba mít dlouhodobìjší perspektivu. Je tøeba masivních investic, aby
ekonomiky mohly znovu nastartovat, na
základì udržitelného rùstu. Je navrhován
investièní cíl ve výši 2 % HDP EU roènì
bìhem deseti let. To bude mít dodateèný

eur na kvalitní pracovní místa a dobrou
budoucnost pro obèany EU.
Plán je otevøený všem zemím EU. Celoevropské projekty by mìly být vypracovány v kombinaci s národními investièními
projekty. Prioritu by mìly dostat investice,
které mají nejvìtší dopad na domácí ekonomickou èinnost.
Zoufalství mnoha pracujících v nejvíce
postižených zemích vede k migraci obèanù,
pokraèování na str. 4

Kovácký prapor zavlál na nejvyšším bodu nad prùvodem,
kterým byla obøí hromada stavebního písku

Demonstrujcí místopøedsedové OS KOVO Jiøí Marek
(vlevo) a Jaromír Endlicher

Lepší Evropu i pro mladé
Ve dnech 2. až 3. dubna 2014 se v Bruselu konala mezinárodní konference,
jejímž tematickým zamìøením byly
požadavky na sociální Evropu. V poøadí již patnáctá konference tohoto typu
byla organizována ve spolupráci následujících institucí: Nadace Otto Brennera, Nadace Hana Boecklera, Nadace
Friedricha Eberta, Evropský odborový
institut. Konference se zúèastnili mj. zástupci odborových svazù ze zemí celé Evropské unie, vèetnì svazu KOVO.
Program byl rozdìlen do tematických
panelù, ve kterých se diskutovalo o jednotlivých problematikách. Jeden z hlavních

panelù se zabýval tématem „Fundamentální evropské výzvy – vize do budoucna“.
Další byl vìnován tématu „Vytvoøení lepší
budoucnosti pro mladou generaci v Evropì“. Dùraz bìhem konference byl kladen
mj. i na problematiku nezamìstnanosti
mladých a na otázku, jak mùže být zajištìna lepší budoucnost pro mladé Evropany.
Mladí odboráøi z IG Metall iniciovali vznik
propagaèních videí, upozoròujících na tíživou situaci mladých lidí z mnoha zemí
Evropské unie, kde musí èelit nezamìstnanosti a rùzným formám tzv. prekérního
zamìstnávání. Dvì z nich mùžete zhlédnout i prostøednictvím Facebooku Kovák:

Diskutovat o sociální Evropì pøišel na konferenci i prezident
Evropského parlamentu Martin Schulz

https://www.facebook.com/pages/
Kov%C3%A1k/463556450380378.
(ev)
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kteøí hledají doèasné èi trvalé zamìstnání v jiných èlenských státech EU
a mimo regulovaný trh práce. Vytváøí se
tak situace nucené mobility spíše než žádoucí volnost pohybu.
Politika vnitøní devalvace je negativní pro poptávku a investice; tato politika také povzbuzuje nekalou soutìž ve
mzdách a pracovních podmínkách a pracovním právu. Je nutno prostøednictvím
posílené spolupráce tento trend zvrátit.

reforma finanèního trhu s cílem znovu
vyvážit hospodáøství EU;
vìtší spolupráce mezi národními orgány, státními správami a veøejnými službami na podporu dlouhodobì kvalitních
veøejných služeb;
zapojení sociálních partnerù do posilování sociálního dialogu, kolektivního vyjednávání a úèasti zamìstnancù, zejména
ve vztahu k procesùm správy ekonomických záležitostí na národní úrovni i úrovni

Rozpoèet EU a zejména strukturální
fondy by mìly podporovat udržitelný rùst,
investice a dùstojná pracovní místa. Jak
nespotøebované zdroje, tak nové strukturální fondy by mìly podporovat priority
v souladu s tímto plánem v souladu s cíli
strategie EU 2020.
Pøedpovìï výsledkù
Dlouhodobý investièní plán by mìl zvýšit národní dùchod a zamìstnanost následujícími zpùsoby:

Kováci pochodovali spoleènì s polskými odboráøi
Mezi demonstrujícími z 21 zemí EU nemohli chybìt ani Italové

Následující opatøení by zajistila
prostor pro vìtší spolupráci:
spolupráce ohlednì daòových únikù
a daòových rájù prostøednictvím komplexního sdílení informací a spolupráce
mezi národními daòovými úøady a har-

EU, ke vzdìlávání a výcviku a reformì
trhu práce;
Z tribuny promlouvali
k demonstrujícím
zástupci zúèastnìných
odborových svazù
vèetnì ÈMKOS

Okamžitý úèinek investic znamenající vyšší zamìstnanost v projektech ve
stavebnictví a vyšší poptávku, která tím
vznikne.
Podstatné zvýšení výnosu daní bude
více než dostateèné pro splacení pùjèek.

K demonstraci se pokojnì pøipojili
i rùzní kolemjdoucí, jako napøíklad
tento mimozemšťan

monizace základny daní pøíjmu právnických osob;
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prosazování, respektování a rozšiøování evropských sociálních standardù
s cílem bojovat proti prekérnímu zamìstnávání a prosazovat dùstojná a kvalitní
pracovní místa.
Nìkteré zemì v potížích potøebují další
opatøení pro stabilizaci svých hospodáøství
a vybudování solidních státních struktur.
V této souvislosti mùže zavedení eurodluhopisù ochránit zemì v potížích pøed nekontrolovanou spekulací a mohlo by být úèinným nástrojem pro produktivní investice. To
by znamenalo také revizi mandátu Evropské
centrální banky (ECB), což by této instituci
zajistilo roli vìøitele poslední záchrany.

Rozumné pøedpovìdi lze uèinit bìhem nìkolika pøíštích let ohlednì dopadù
na úroveò pøíjmù a zamìstnanosti.
Navrhované zvýšení investic o 2 % HDP
EU roènì by mìlo odstartovat dodateèné
soukromé investice a tak podpoøit široká
soukromá modernizaèní opatøení.
V dlouhodobé perspektivì by investièní ofenziva do zásadní reorganizace evropských národních ekonomik,
pokud jde o energetickou politiku,
mohla pøinést až 11 milionù nových
inovativních pracovních míst na plný
(red)
úvazek.
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s specialista ekonomického poradenství, úsek odborové politiky OS KOVO
Kolektivní vyjednávání | Ing. Jiøí Tomáš,

Uèíme se vyhodnocovat vlastní kapitál
Vlastní kapitál firmy je v Rozvaze v „minusu“ nebo „ pøíliš nízký“. Co s tím?
V tomto pøíspìvku se
zamìøím na základní
úèetní dokument a tím je
Rozvaha. Nejdøíve bych
chtìl ujasnit, že tento
výkaz zachycuje obraz
majetkové a kapitálové
struktury a poskytuje dva
základní body a to:
a) S èím podnik hospodaøí?
(zajímá nás konkrétní forma majetku);
b) Odkud pochází kapitál?
(tedy z jakých zdrojù byl tento
majetek poøízen).
První kategorií, o které bych se chtìl
zmínit, je vlastní kapitál, který je v daném dokumentu na stranì pasiv.
Firmy dost èasto mìní svùj vlastní kapitál, a to s urèitým cílem a zámìrem.
Je zøejmé, že vlastní kapitál spoleènosti signalizuje sílu dané spoleènosti.
Jde nepochybnì o jedno z nejdùležitìjších èísel, o které se zajímají nejen
vlastníci spoleènosti, vìøitelé, ale také
potenciální klienti a v neposlední øadì
i konkurence.
Nyní k tomu, co je to vlastní kapitál. Definice vlastního kapitálu je pomìrnì jednoduchá a urèitì není jen jedna. Za vlastní
kapitál lze považovat majetek vložený do
spoleènosti a majetek vytvoøený její èinností. Ale mùžeme jej také definovat jako
zbytkový podíl na aktivech podniku po
odeètení všech závazkù. Z definice je patrné, že v praxi není tìžké dostat spoleènost do situace, kdy rozdíl mezi majetkem
a závazky vykazuje zápornou nebo velmi
nízkou hodnotu.

Jakou má povinnost statutární orgán
spoleènosti s vlastním kapitálem?
Ustanovení § 193 obchodního zákoníku upravuje povinnost statutárního
orgánu spoleènosti zasáhnout v situaci,
kdy z úèetnictví zjistí, že celková ztráta
spoleènosti dosáhla poloviny základ-

ního kapitálu, nebo pokud zjistí, že se
spoleènost dostala do úpadku, a navrhne
valné hromadì zrušení spoleènosti nebo
pøijetí jiného opatøení.
Celková ztráta spoleènosti zahrnuje
nejen ztrátu zjištìnou za bìžné úèetní
období, ale je nutno pøihlédnout i k neuhrazeným ztrátám minulých let. Musí jít
o ztrátu takového rozsahu, že i pøi použití disponibilních zdrojù spoleènosti k její
úhradì (rezervní fond, nerozdìlený zisk
minulých období, kapitálové fondy, fondy
vytvoøené ze zisku) je neuhrazená ztráta
vyšší než polovina základního kapitálu.
Pokud jde o stav úpadku, stanoví insolvenèní zákon, že dlužník je v úpadku,
jestliže má více vìøitelù a penìžité závazky po dobu delší než 30 dnù po lhùtì
splatnosti a tyto závazky není schopen pl-

nit. Z insolvenèního zákona dále vyplývá,
že dlužník je povinen podat insolvenèní
návrh bez zbyteèného odkladu poté, co se
dozvìdìl nebo pøi náležité peèlivosti mìl
dozvìdìt o svém úpadku. Pokud by èlenové statutárního orgánu návrh na zahájení insolvenèního øízení nepodali, odpovídají vìøitelùm za škodu nebo jinou újmu,
kterou zpùsobí porušením této povinnosti. Za škodu by èlenové statutárního orgánu odpovídali i tehdy, pokud by valnou
hromadu v situaci popsaných hospodáøských potíží vùbec nesvolali!
Jak lze øešit tuto situaci?
Jednou z možností, jak øešit tuto situaci, je zvýšit samotný základní kapitál
spoleènosti. Jedním ze zpùsobù, jak zvýšit
základní kapitál, je zvýšení vkladù spoleèníkù, pøípadnì vložením vkladù nových
osob. Základní kapitál spoleènosti lze
zvýšit jak vklady penìžitými, tak nepenìžitými. Zvýšení základního kapitálu penìžitými vklady je pøípustné, jen když jsou
dosavadní penìžité vklady zcela splaceny.
Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu spadá do výluèné pùsobnosti valné
hromady. O rozhodnutí musí být poøízen
notáøský zápis. Zvýšení základního kapitálu je úèinné až jeho zapsáním do obchodního rejstøíku.
Další možností øešení je tzv. „pøíplatek mimo základní kapitál“. Možným
øešením je také navýšení vlastního kapitálu pøíplatkem spoleèníka nad rámec
základního kapitálu. Pojem pøíplatek je
definován v § 121 obchodního zákoníku jako pøispìní na vytvoøení vlastního
pokraèování na str. 6

Od jara až do podzimu
Školy v pøírodì, výlety, sportovní kurzy,

rodinné rekreace, školení v areálu

TESLA Horní Bradlo

Vyhøívaný bazén,
5 antukových kurtù,
travnaté fotbalové a dìtské høištì,

tenisový kurt, tìlocvièna, µtness,
uèebny, vše v areálu, doprovod zdarma.

Tel.: 469 338 179
www.modrovic.cz

pokraèování na str. 6
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kapitálu pøíplatkem mimo základní kapitál. Pøíplatek nemá vliv ani na výši vkladu
spoleèníka ani na výši základního kapitálu. Pøíplatek je úètován jako položka
„Ostatní kapitálové fondy“ vykazovaná v Rozvaze v položce A. II. 2.!
Na rozdíl od zvyšování základního kapitálu, které je formálnì dosti nároèné
a úèinné až zápisem do obchodního rejstøíku, což u nìkterých rejstøíkových soudù trvá i nìkolik mìsícù, je pøíplatek nad

základní kapitál záležitostí mnohem jednodušší a hlavnì témìø okamžitou. Výše
vlastního kapitálu však není viditelná z výpisu z obchodního rejstøíku, kde se uvádí
jen základní kapitál. Valná hromada èiní
rozhodnutí o souhlasu s pøíplatkem prostou vìtšinou hlasù pøítomných spoleèníkù.
Jaký je èastý dùvod zmìny vlastního
kapitálu ve firmách?
Firmy èasto mìní výši vlastního kapitálu
z dùvodu daòového hlediska, neboť

vyšší vlastní kapitál ovlivòuje daòovou
uznatelnost úrokù z pùjèek od spøíznìných osob (napø. spoleèníkù). Zákon
o daních z pøíjmù totiž omezuje daòovou
uznatelnost tìchto úrokù. Pokud jsou
pùjèky spøíznìných osob vyšší než ètyønásobek vlastního kapitálu, jsou úroky
z pùjèek, které tento limit pøekraèují,
považovány za nedaòový náklad. Vyšší
vlastní kapitál tedy umožní zahrnout do
daòových nákladù i úroky vyššího objemu
pùjèek.

Sociální zabezpeèení | Ing. Marcela Høíbalová,
specialistka na sociální oblast, úsek odborové politiky OS KOVO
s

Kdy lze zvýšit pøiznaný starobní dùchod?
Pøedseda naší ZO OS KOVO je starobní dùchodce. Není zamìstnán. Z jeho odmìny 15 000 Kè mìsíènì
(funkèní požitky) odvádíme zdravotní i sociální pojištìní a daò z pøíjmu. Pøedseda vykonává èinnost
3 urèené dny v týdnu. Zajímá nás, jestli se na nìj bude vztahovat možnost požádat o zvýšení dùchodu
pro soubìh výdìleèné èinností a pobírání starobního dùchodu.
Pavla K., Dobøíš

Starobní dùchod se zvyšuje (kromì pravidelných èi mimoøádných
valorizací) ve tøech základních pøípadech:
Výše procentní výmìry starobního
dùchodu se zvyšuje pojištìnci, který splòuje nárok na starobní dùchod
a pøitom nepobírá starobní dùchod
ani invalidní dùchod pro invaliditu
tøetího stupnì a vykonává výdìleènou
èinnost, za každých 90 kalendáøních
dnù této výdìleèné
èinnosti o 1,5 % výpoètového
základu
(lidovì práce „na procenta“).
Výše procentní výmìry starobního dùchodu se zvyšuje pojištìnci, který splnil
podmínky nároku na
starobní dùchod a po
vzniku nároku na tento dùchod vykonával
výdìleènou èinnost
a pobíral pøitom starobní dùchod ve výši
poloviny, za každých
180 kalendáøních dnù
této výdìleèné èinnosti o 1,5 % výpoètového základu (lidovì práce „na polovièní procenta“
– v praxi se prakticky nepoužívá).
Výše procentní výmìry starobního
dùchodu se na žádost zvyšuje pojištìnci, který splnil podmínky nároku
na starobní dùchod a po vzniku nároku na tento dùchod vykonával výdìleènou èinnost a pobíral pøitom starobní dùchod v plné výši, za každých

360 kalendáøních dnù této výdìleèné
èinnosti o 0,4 % výpoètového základu.
Za výkon výdìleèné èinnosti se pøitom
pro úèely zvýšení procentní výmìry starobního dùchodu ve všech tøech výše uvedených pøípadech nepovažují následující
doby:
pracovního volna bez náhrady pøíjmu,
neomluvené nepøítomnosti v práci,

doèasné pracovní neschopnosti,
kterou si pojištìnec nezpùsobil úmyslnì, za podmínky, že doèasná pracovní
neschopnost vznikla nejpozdìji v poslední den ochranné lhùty,
doby karantény,
doby, po kterou trvala potøeba ošetøování nebo péèe o dítì ve vìku do
10 let nebo jiného èlena domácnosti

podle zvláštního právního pøedpisu,
nejvýše však v rozsahu prvních 9 kalendáøních dnù potøeby ošetøování
nebo péèe, popøípadì prvních 16 kalendáøních dnù, jde-li o osamìlého
zamìstnance, který má v péèi aspoò
jedno dítì ve vìku do 16 let, které neukonèilo povinnou školní docházku,
doby pøed porodem, po kterou nebyla vykonávána výdìleèná èinnost
z dùvodu tìhotenství, nejdøíve však od zaèátku osmého týdne pøed oèekávaným dnem porodu do
dne, který bezprostøednì
pøedcházel dni porodu.
Závìr: Fakt, že pøedseda vaší organizace vykonává èinnost 3 dny
v týdnu, nemá vliv na to,
že se jedná o výdìleènou
èinnost. Tato èinnost je
definována v § 27 zákona
o dùchodovém pojištìní
jako èinnost osob vykonávaná v rozsahu, který
zakládá úèast na sociálním pojištìní. Za splnìní
podmínek se tak na nìj
bude vztahovat možnost
zvýšení procentní výmìry
uvedená pod bodem 3. našeho èlánku.
Do 31. 12. 2013 bylo však možno požádat
o toto zvýšení až po dvou letech soubìhu
pobírání starobního dùchodu a vykonávání výdìleèné èinnosti. Zapoèal-li soubìh
pøed 1. 1. 2014, platí pro nárok na zvýšení
dùchodu v souladu s pøechodnými ustanoveními novely tato dvouletá lhùta. O zvýšení dùchodu je nutno požádat na OSSZ.
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Bydlení | JUDr. Iveta Golasová, specialistka
Sdružení nájemníkù ÈR (SON) Praha

Naše odpovìdna k otázkám bydlení
Je to pravda, že nyní mùže pronajímatel nájemce z bytu vypovìdìt i bez výpovìdní lhùty? Za jakých
okolností je to možné?
Petr K., Praha
Pronajímatel má právo
vypovìdìt nájem bytu bez
výpovìdní doby, pokud
nájemce
poruší
zvlášť

závažným zpùsobem svou povinnost,
napø. nezaplatí po dobu 3 mìsícù nájemné a zálohy za služby, poškozuje zvlášť
závažným zpùsobem byt nebo jej užívá

k jiným úèelùm, než bylo ujednáno. Nájemce pak má povinnost byt vyklidit bez
zbyteèného odkladu.

Sousedi jsou hluèní a neustále také zneèišťují naši spoleènou chodbu. Jak se mohu vùbec bránit proti neohleduplným
sousedùm?
Jarmila D., Most
Narušování vzájemných sousedských
vztahù a porušování klidného noèního
spánku je èastým jevem v naší dnešní
hektické spoleènosti. Obèanský zákoník
se zabývá problematikou regulace sousedských vztahù jako omezení vlastnického práva. Máte možnost obrátit se
na pøíslušný orgán státní správy odpovìdný za ochranu zdraví (jedná se pøedevším

o dodržování noèního klidu mezi 22. hodinou. veèerní a 6. hodinou ranní, kdy se
pøedpokládá utišení veškerých domácích
spotøebièù a klid pro spánek), aby situaci
posoudil a pøedbìžnì vydal zákaz zásahu
do práv souseda, dále máte možnost se
obrátit pøímo na souseda s žalobou, aby
se soused urèitého jednání zdržel. Další
možností postiženého obèana je obrá-

tit se i na policii. Je tu i možnost obrátit
se na vlastníka domu, ve kterém hluèní
a poøádek neudržující sousedé bydlí.
Jestliže nájemce nebo ti, kdo s ním bydlí,
hrubì porušují dobré mravy v domì, mùže
je pronajímatel na základì doruèeného
písemného dopisu se všemi zákonnými
náležitostmi vypovìdìt z nájmu bytu.

Nový obèanský zákoník prý novì upravuje i bydlení manželù po rozvodu. Protože se mne to zøejmì bude týkat,
rád bych se zeptal jak?
Jiøí H., Rousínov
Bydlení manželù po rozvodu manželství
znamená, že jeden z manželù nesmí rodinì
bez souhlasu druhého prodat støechu nad
hlavou, a to ani v pøípadì, že patøí nemovitost pouze jemu. Prodat nemovitost mùže
pouze v pøípadì, že zajistí druhému manželu jiné bydlení obdobné kvality. Manžela
zkrátka nesmíte vystìhovat. Po rozvodu

si žádný z bývalých manželù nebude smìt
odnést praèku ani postel, vystìhovat nesmí
rodinu s dìtmi z bytu, který vlastní. Vlastnické právo je omezeno zájmem rodiny
a dìtí. V pøípadì, že muž odejde od ženy
a nezletilých dìtí, tak jestliže nemají náhradní bydlení, musí je nechat ve své nemovitosti. Rodina tam zùstává, ale za tržní nájemné.

Stejnì tak pokud mají manželé spoleèné
nájemní právo k bytu, v nìmž se svými
dìtmi bydlí, nemùže se manžel rozhodnout bez písemného souhlasu manželky
nájem ukonèit. Pokud by tak uèinil, mùže
se manželka dovolat neplatnosti takového
jednání. Tuto úpravu nalezneme v § 747
a následujícím, rovnìž § 767 NOZ.

Náš dùm má nìkolik spoluvlastníkù, to nìkdy vedlo k tomu, že jsme u nìkterých úprav museli èekat, než se spolu
dohodnou. Bylo to èasto skoro nemožné, protože se z rùzných dùvodù nedokázali ani sejít, natož dohodnout. Nyní si
prý budou moci mezi sebou vyvolit správce, který bude jednat jménem všech. Je to pravda?
Jana Novotná, Plzeò
Ano, je to pravda. Správce spoleèné
vìci je upraven v novém obè. zákoníku
v § 1134. Správce má právní postavení

pøíkazníka. Je tedy dle nového obè.
zákoníku povinen spoluvlastníkùm za
správu vyúètovat svoji práci, tedy správ-

ci náleží náhrada úèelnì vynaložených
nákladù, kterou si mùže vybrat z výnosù
pokraèování na str. 8
spravované vìci.
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V našich mìstech je stále dost zpustlých nemovitostí, o které se nikdo nestará a které postupnì chátrají. Je pravda,
že nyní bude možné majitelùm, kteøí nezájmem o stavbu budov èasto ohrožují okolí, tyto nemovitosti vyvlastnit?
Tomáš Z., Praha
Ano, vyvlastnìní je možné, nový
obèanský zákoník obnovil tzv. zásadu
okupaèní volnosti, jde o opuštìní nemovitosti. Opuštìná budova se vykládá

podle nového obè. zákoníku tak, že jde
vlastnì o stavení, o které se nikdo nestará 10 let, tím se má za to, že nemovitost opustil. Bude pak na vlastníkovi,

aby prokázal, že tomu tak není, že vìc
neopustil, bude-li se jí po více jak 10 letech znovu domáhat. Úpravu najdete
v § 1050 odst. 2 NOZ.

Slyšela jsem, že pro oblast bydlení a sousedských vztahù bude mít velký význam pojem pøídatné vlastnictví?
Co se tím myslí?
H. K., Jihlava
Pøídatné spoluvlastnictví je tzv. zvláštní
typ spoluvlastnictví neboli akcesorické
spoluvlastnictví. Úpravu najdete v novém
obè. zákoníku v § 1223 a následující.
Pøídatné spoluvlastnictví vzniká za situace, kdy nìkolik osob vlastní urèité vìci,
které lze užívat pouze pøi souèasném
užívání vìci v pøídatném spoluvlastnictví.
Pøídatné spoluvlastnictví se zapisuje do
veøejného seznamu, týká-li se nemovité
vìci. Pøíkladem je napø. spoleèné vlast-

nictví pøístupové cesty vlastníky nìkolika
staveb, které tvoøí urèitý úèelový celek
(zpravidla jde o chatové osady), mohou
to být i spoleèné pøípojky, parkovištì
a tak dále. Podíl na vìci v pøídatném
spoluvlastnictví je tedy svázán s vlastnictvím jiné vìci, k jejímuž využití vìc v pøídatném spoluvlastnictví slouží. Pokud
se zamìøíme na bytové jednotky, tak
jde o spoluvlastnické podíly na samostatných sousedních pozemcích, vedlej-

ších stavbách (pøíslušenství k pozemku
nebo domu), zaøízeních s povahou samostatných vìcí, které slouží k užívání
domu a jsou ve spoluvlastnictví vlastníkù
jednotek a nejsou zahrnuty do obsahu pojmu jednotky. Tyto vìci jsou tedy
v pøídatném spoluvlastnictví vlastníkù
jednotek. Pøevádí-li se vlastnické právo
k jednotce, platí, že se pøevod vztahuje
i na podíl tohoto pøídatného spoluvlastnictví.

s

Okénko do regionu | Ing. Rudolf Tkáè, vedoucí RP OS KOVO Èeské Budìjovice

Co øeší kováci na jihu Èech
V tomto svém èlánku
bych vám chtìl sdìlit pár
informací o Krajském
sdružení OS KOVO Jihoèeského kraje. Úvodem
nìkolik èísel. Sdružujeme
38 základních organizací
(z toho 1 v likvidaci) pùsobících v 58 firmách, ve kterých je evidováno 4 473 èlenù (dle § 12 èl. 2 Stanov
OS KOVO) a organizovanost èiní 23,3 %.
Proti roku 2012 se èlenská základna nepatrnì zvýšila, a to o 0,3 %. Smutné je,
že v roce 2013 zanikly 2 organizace a zaèátkem letošního roku jedna, ve kterých
bylo v dobì zániku evidováno 26 èlenù.
Pozitivní je, že v roce 2013 vznikla nová organizace Mektec CZ s.r.o Èeské Budìjovice, ve které bylo koncem roku evidováno
125 èlenù a organizovanost èinila 40,3 %.
Potìšitelné je pøijímání nových èlenù,
v loòském roce bylo pøijato 504 nových
èlenù, což je 11,3 % z celkového poètu
èlenù.
K nejvìtšímu nárùstu èlenské základny došlo v základní organizaci Robert
BOSCH, s.r.o., Èeské Budìjovice, kde se
poèet èlenù zvýšil z 379 na 446 èlenù,
tím se tato organizace stala tøetí nejvìtší.
Podìkování za to patøí zejména pøedsedovi této organizace, kolegovi Stanislavu Jindrovi, obdivuhodné je zejména to,
že tato organizace nemá uvolnìného
funkcionáøe.

Jak jsme na tom s uvolnìnými funkcionáøi? Uvolnìného pøedsedu má 7 základních organizací, ve kterých je evidovaných
2 595 èlenù, což èiní 58 % všech èlenù.
Z tìchto èísel je patrné, že na uvolnìného
pøedsedu pøipadá v prùmìru 371 èlenù
a na neuvolnìného pøedsedu 61 èlenù.
Jednou z nejdùležitìjších èinností odborové organizace je uzavírání kolektivních
smluv. A jak se nám daøí v této oblasti? V souèasnosti lze uzavøít maximálnì
48 kolektivních smluv. Proè zrovna 48
a ne 38 nebo 58? Je to dáno tím,
že nìkterá základní organizace pùsobí ve více firmách a s každou firmou
uzavírá samostatnou kolektivní smlouvu; to je napø. ZO pøi Schneider Electric
a.s., která pùsobí v 6 firmách a uzavírá
6 kolektivních smluv, pro každou firmu
jinou. Naproti tomu jsou základní organizace, které uzavírají jednu kolektivní
smlouvu pro více firem, u kterých pùsobí,
napø. ZO ZVVZ Milevsko a.s pùsobící
ve 3 firmách uzavírá pouze jednu kolektivní smlouvu. Takže když to v regionu
spoèítáme, dospìjeme k èíslu 48.
Uzavøeno máme celkem 43 KS, z toho
4 na dobu neurèitou a 16 kolektivních
smluv je uzavøeno na více než jeden rok.
Bohužel v 5 základních organizacích se
zatím kolektivní smlouvu uzavøít nepodaøilo.
Cílem kolektivního vyjednávání by
mìlo být minimálnì udržení reálné mzdy,

to znamená rùst výdìlku v pøedpokládané výši inflace. Nìkde se to daøí, jinde je
to horší. U novì uzavøených KS pro letošní
rok je u 8 KS nárùst do 2 %, u 3 KS nárùst mezi 2–3 %, u 4 KS sjednán rùst vyšší. Jako pøíklad bych uvedl Jihostroj a.s.,
kde je sjednán rùst tarifních mezd 4 %
(2 % plošnì, 2 % diferencovanì),
ÈZ Strakonice sjednán rùst tarifních
mezd o 3 %. Bohužel u 4 KS nebyl dohodnut žádný nárùst mzdy.
Pøed nedávnem jsme mìli konferenci
Krajského sdružení OS KOVO Jihoèeského kraje, která zhodnotila èinnost krajského sdružení za rok 2013. Zmocnìnec
krajského sdružení, kolega Švec, pøedložil krajskému sdružení Zprávu o èinnosti
KS OS KOVO Jihoèeského kraje za rok
2013, kterou KS po diskusi schválilo.
Souèástí této zprávy jsou i priority krajského sdružení pro rok 2014:
zlepšení komunikace v krajském
sdružení,
masivní oslovení potenciálních èlenù
a vznik nových ZO,
rozvíjet a podporovat práci s mladými
odboráøi a rozšiøovat jejich vìdomosti
o odborech a jejich poslání,
podpora pøi kolektivním vyjednávání,
oblast BOZP a právní pomoc (NOZ).
O tom, jak se nám tyto priority podaøilo naplnit, vás budu informovat nìkdy
pøíštì.
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Náš seriál k historii odborù (7)

Z podpùrných spolkù až do politiky
Jak jsme už uvedli v minulém díle, od
konce roku 1867 se jednou z hlavních
osobností èeského dìlnického
hnutí stal František L. Chleborád.
Aèkoli mu bylo teprve 28 let,
nebyla to náhoda. Šlo o souhru
nìkolika okolností. Tou snad
nejhlavnìjší jsou ústavní zmìny,
které nastaly v Rakousku-Uhersku. Dne 15. listopadu roku
1867 byly vydány zákony è. 134
a è. 135/1867 o spolkovém právu a spolèovacím právu.
Dìlnické spolky od tohoto data mohly
fungovat legálnì. Zmínìný zákon pøinášel
spoustu omezení. Mimo jiné za povolený
spolek byl pokládán ten, který ve lhùtì
14 dní od nahlášení nebyl úøednì zakázán. Tentýž rok v prvním èísle dìlnického ètrnáctideníku s názvem Dìlník vyšel
èlánek Františka Ladislava Chleboráda,
kde autor nabádá k zakládání svépomocných družstev.
Chleborád na konci roku 1867 mìl za
sebou cestu po zemích západní Evropy,
kde se zvlášť zajímal o podmínky života
dìlnictva a o èinnost jeho zásobovacích
a výrobních sdružení. Vidìl v nich lék proti chudobì. Po návratu do Èech napsal
o svých zahranièních poznatcích a názorech na dìlnickou samosprávu nìkolik

brožur (Pomoc chudým dìlníkùm aj.),
v nichž nabádal dìlníky ke sjednocování,
k podnikavosti a ke vzdìlávání.
Vypracoval návrh stanov „Spolku svorných zápasníkù za blahobyt dìlnictva“. V jeho duchu
F. L. Chleborád zažil po raketovém
startu i strmý pád

inicioval v roce 1868 založení
dìlnického svépomocného spolku s názvem Oul a stal se jeho pøedsedou.
Obdobné spolky pak byly zakládány i v jiných mìstech. Mìl zásluhu i na založení
banky Slavie, která pojišťovala dìlníky pro
stáøí a nemoc, v níž byl urèitou dobu generálním øeditelem. Svoji velkou popularitu umí Chleborád dovednì využívat: Když
se napø. pøipravovala slavnost položení
základního kamene k Národnímu divadlu, poøadatelé pùvodnì se zastoupením
dìlnictva nepoèítali. Po zásahu Dìlníka,
tj. Chleboráda, se však slavnostního prùvodu 16. kvìtna 1868 úèastnilo „3 000 mužù
z pražského Oulu a venkovských dìlnických spolkù“ v èele s Chleborádem. A jako
pøedstavitel dìlnictva se Chleborád ocitl
mezi ètyøiadvaceti významnými osobnostmi, které poklepaly na základní kámen.
Ekonomické cíle Chleborád spojuje s národními. Ve spisu vydaném k položení základního kamene Národního
divadla tak vedle ekonomických rozvádí i národnostní
myšlenky: „Nám Èechùm
jedná se o vydobytí ztraceného prùmyslu, o zjednání nadvlády prùmyslu domácího
nad prùmyslem cizím. Jsme
národem hlavnì rolnickým.
Rukodìlnictví, továrnictví, obchod a tržba jsou v rukou
cizích. Pro zvelebení kapitálu
cizího, všude jinde, jenom ne
v Praze utráceného, mozoluje naše dìlnictvo a odnárodòuje se jeho potomstvo. Co
nevyplnilo zde naše podnikatelstvo, to nechť rozluští
spojené dìlnictvo.“
Chleborád kategoricky odmítá manchesterskou školu
prosazující volné pùsobení
trhu. Dává pøednost hospodáøské soustavì, v níž soukromé vlastnictví a svoboda
jednotlivcù jsou harmonicky
spojeny se spoleèným zájmem celku. Vybudoval svou
vlastní soustavu politické

ekonomie a zasazoval se o politickohospodáøskou, nikoli jen hospodáøskou reformu
spoleèenského øádu. Ve spise Boj o majetek Chleborád pøedstavuje svoje myšlenky
„k zápasu tøíd nemajetných s majetnými“.
Míní, že „dìjiny zápasù lidstva s pøírodou
jsou dìjinami lidské vzdìlanosti. Do tohoto boje mísí se zápas lidstva mezi sebou.
Kdežto taktikou nynìjšího boje jest sociální nespravedlnost, bude taktikou boje budoucnosti sociální spravedlnost. Budoucí
øád spoleènosti musí býti tak upraven, aby
slabý jedinec chránìn byl státem a jinými

Znázornìní postavení buržoazie a dìlnictva na dobové
francouzské kresbì

svazky pospolitosti proti fysické pøesile jiných jedincù.“ Chleborád ovšem stejnì
jako všemocný trh odmítá i jakýkoliv socialismus a tím se stává i terèem stále silnìjší
kritiky. Vùdcem kritikù je J. Bavorský, který budoucnost dìlnictva vidí v odborech,
v boji proti podnikùm a v zapojení dìlnictva do politického života. Ránu jeho pøedstavám zasazuje i ekonomická krize v roce
1873, která boøí i øadu podpùrných spolkù
a družstev. Samotný Chleborád se èasem
dostává do dluhù. A protože je nucen svùj
statek prodat do nìmeckých rukou, je veøejnì oznaèen dokonce za vlastizrádce.
I to se v Èechách stává bývalým miláèkùm
národa… Chleborád rezignuje a stejnì
rychle jako se dostal do èela, padá ke dnu.
Natolik, že nakonec v polovinì osmdesátých let 19. století emigruje do ruského Petrohradu. Doma zatracen, stává se
v Rusku poradcem ministra financí.
Aèkoli doma upadl v zapomenutí, na
jeho základech se stavìlo dále. Jím iniciované dìlnické spolky tvoøily základní
kameny, z nichž povstalo sociálnì demokratické hnutí. Delegáti tìchto spolkù byli
vysláni na zakládající sjezd celorakouské
sociální demokracie, která vznikla v Neudörflu roku 1874, kde se sešli rakouští,
nìmeètí a èeští soudruzi. O ètyøi roky pozdìji se v bøevnovském hostinci U Kaštanu
konal 7. dubna ustavující sjezd èeských
(fav)
sociálních demokratù.
Pøíštì: Odbory motorem zmìn

10 | KOVÁK èíslo 8/2014 | 21. dubna | Stalo se
dokonèení ze str. 1

To samozøejmì bude znamenat i nové
požadavky a také úkoly pro odbory,
a to jak na národní, tak na mezinárodní úrovni. Pøípravné akce ke konferenci
v Norimberku se už uskuteènily v Mnichovì, Budapešti, Bratislavì a Lublani.
Na semináøi v Praze se pochopitelnì hovoøilo hlavnì o souèasné situaci u nás. Ve
svých vystoupeních o ní referovali pøedseda OS KOVO Josef Støedula, øeditel sekretariátu SAP Antonín Šípek a místopøedseda OS KOVO Jaroslav Souèek. Ten na
semináøi také pøedstavil výsledky ankety,
z nichž mj. vyplynuly èasto obrovské
rozdíly mezi mzdami v automobilkách
a podnicích, které jsou jejich dodavateli.
Øada poznatkù, tøeba ohlednì pracovních
podmínek starších pracovníkù, zaznìla
a následnì také mnoho podnìtù vyvstalo
i z velmi živé všeobecné a následnì také
panelové diskuse. Semináø pak na jejím základì formuloval nìkteré spoleèné
požadavky v politické a sociální oblasti,
s nimiž chce OS KOVO pøispìt k jednání
mezinárodní konference v Norimberku.
Kromì požadavkù na národní a evropskou
politickou reprezentaci, jejichž spoleèným
cílem je udržet pracovní místa a dále rozvíjet automobilovou výrobu v Evropì, se
týkají i vytvoøení minimálních sociálních
standardù v rámci EU. Nejde pøitom jen
o sblížení mezd, ale i o rùzné benefity
a další vymoženosti, rovnìž také o podmínky pro práci odborù a jejich podíl na
rozhodování v podnicích. Úèastníci rovnìž
jednomyslnì podpoøili názor, že podobné
odboráøské akce, jako byl semináø v Praze,
je tøeba poøádat v budoucnu a dále rozvíjet podnìty, které z nich vzejdou. A to
nejen pokud jde o automobilový sektor,

Semináø potvrdil odpovìdný pøístup odborù k souèasným
hospodáøským výzvám

Zaujalo mne to, co zde pøednesl napøíklad váš místopøedseda Jaroslav Souèek.
Zejména pokud jde o výsledky ankety,

Michael Knuth z IG Metall, vlevo vedle Norbert Axmann
z velvyslanectví SRN

kterou OS KOVO provedl mezi zamìstnanci automobilové branže. Vzešly z ní velice
zajímavé podnìty, o kterých zcela jistì
budeme diskutovat i v Norimberku. Zajímavá a podnìtná byla i diskuse, protože
v ní s konkrétními zkušenostmi vystoupili
lidé pøímo z podnikù. Celkovì si myslím,
že šlo o zdaøenou akci, ze které vzešla celá øada velice zajímavých podnìtù,
a to nejen pro Èeskou republiku.
Už to zaznìlo, jde o pøípravu konference v Norimberku. Ta mìla samozøejmì
také svoji historii a dùvod
svého vzniku. Co bylo tím
hlavním dùvodem tuto konferenci uspoøádat?
Celé je to souèástí projektu, ve kterém jde o budoucnost branže, která
v šesti zemích Vídeòského
memoranda
dává
práci zhruba milionu lidí.
I tato branže v Evropì
zaznamánává výkyvy, budoucnost není jistá a musíme se i bát poklesu výroby. Myslím si proto, že se musíme politicky
artikulovat, a to jak na národní, tak i na
evropské úrovni. Musíme odpovìdným
politikùm sdìlit, že jde o klíèové odvìtví
prùmyslu, které vytváøí obrovské hodnoty
a to si musí Evropa udržet. Existuje totiž
už dostatek jiných tradièních produktù,
které už se v Evropì témìø nevyrábìjí.

Úèastníci semináøe se shodli v tom, že podobné akce jsou prospìšné a že bude vhodné v této praxi pokraèovat i v jiných oborech

ale v rámci celého evropského prùmyslu.
Semináøe se zúèastnil i Michael Knuth
z IG Metall, která je poøadatelem konference AUTOglobal v Norimberku. Tam
budou využity i Podnìty z Prahy. Kovák
ho proto na toto téma požádal o krátký
rozhovor. Na otázku, jaké je jeho celkové
hodnocení semináøe, odpovìdìl:

Tøeba televizory nebo poèítaèe.
Automobilová branže dává
práci mnoha lidem, a proto ji
musíme v Evropì udržet. Tady
se bude muset pár vìcí zmìnit. Myslím tøeba, pokud jde
o pohony. Ekologický rozum
a skuteènost, že zaèínají docházet
suroviny jako ropa, vyžadují, abychom pøemýšleli o tom, co bude
dál. Jistì, nìjaké velké otøesy
a negativní dopady nehrozí
už zítra, ale jako odpovìdní
odboráøi pøece musíme dìlat vše, aby práci mìly i naše dìti. To, co právì zahajujeme, je dlouhodobý úkol a jeho konkrétní
naplnìní je i cílem tohoto projektu. Musíme se spoleènì snažit
o to, aby výroba automobilù
a jejich souèástí v Evropì zùstala i v budoucnosti klíèovým
prùmyslovým oborem.
Konference vystoupí tedy
s øadou požadavkù ve smìru
ke spoleèné evropské politice.
A to nejen pokud jde o výrobní oblast, ale také o tu sociální.
Dnes se tu taky hovoøilo tøeba
o potøebì minimálních evropských standardù.
Osobnì to vidím tak, že jde o témata v rùzných rovinách. Za prvé jde
o posílení prùmyslové politiky v Evropì.
Tady jde o zvýšení koncentrace na automobilový prùmysl a o podporu výzkumu.
Jako pøíklad uvedu tøeba elektromobilitu.
To budou muset samozøejmì odpovídajícím
zpùsobem podpoøit i národní vlády. Za druhé
jde o minimální standardy z pohledu odborové práce. To jsou otázky zákoníku práce
– u nás v Nìmecku se tomu øíká podniková
ústava – a to tøeba o práci závodních rad.
Mají opravdu možnosti spolurozhodování?
Dostávají skuteènì všechny infomace?
Mají právo veta? Jde o dùležitá sociálnìpolitická rozhodnutí. V našich šesti èlenských
státech jsou tøeba obrovské rozdíly, pokud
jde o odchod do starobního dùchodu.
Jde také o sociální vymoženosti. O nemocenské, podpory v nezamìstnanosti, o to,
jak reagujeme v krizi. A samozøejmì tu
budou i požadavky na nás samotné, a to
tam, kde hlavnì jako odboráøi pùsobíme.
Už naše dìjiny øíkají, že je to oblast mezd.
Tady jde o kytku z rùzných kvìtù a urèitì se
dnes nepodaøí jednotný postup, ale jsou tu
urèitá podstatná témata jako dovolená, délka
pracovní doby i mzdy, kde bychom mìli pøinejmenším ukázat, jakým smìrem chceme
jít. Nemìli bychom v žádném pøípadì
stavìt na nesplnitelných pøáních. Na trati,
která je dlouhá kilometr, jsme se totiž
zatím dostali na prvních padesát metrù.
Naše cesta bude ještì dlouhá, ale cíl – a to
potvrdil i semináø v Praze – je jasný.
Pøipravil: fav, foto autor
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KONFERENCE, ŠKOLENÍ, SEMINÁØE,
PREZENTACE A FIREMNÍ SETKÁNÍ
Horský hotel BRANS***
v Malé Morávce, horském støedisku v srdci Jeseníkù, ležícím v bezprostøední blízkosti klimatických
lázní Karlova Studánka, v oblasti s nejèistším ovzduším v Èeské republice, Vám nabízí:
• Možnost uspoøádání konferencí, školení, semináøù, pracovních
jednání, prezentací nebo teambuildingu v klidném prostøedí,
s doplòkovým sportovním, kulturním a spoleèenským programem
v nádherném pøírodním prostøedí Jeseníkù.
• Klimatizovaný víceúèelový sál s kapacitou 66 míst, s bezbariérovým
pøístupem, vybavený potøebnou konferenèní technikou
a pøipojením k Internetu (WiFi), který je možno pøizpùsobit
konkrétním požadavkùm klienta a úèelu, pro který má být sál
klientem využíván. Rozmìry sálu 17×5,75 m, rùzné možnosti
osvìtlení, denní svìtlo a možnost úplného zastínìní.
• Ubytování ve 2lùžkových a 3lùžkových komfortních pokojích
s koupelnou a WC, s celkovou kapacitou 67 lùžek + 26 pøistýlek.
Lùžka na pokojích jsou umístìna samostatnì.
• Gastronomické služby v rùzných cenových relacích, podle
požadavkù klienta – snídanì, obìdy, veèeøe, coffee breaky, rauty.
Stravování úèastníkù zajišÝujeme v jídelnì vyhrazené pouze
hotelovým hostùm.

• K pøíjemnému posezení nebo neformálním setkáním je k dispozici
hotelová restaurace s širokou nabídkou nápojù a jídel na
objednávku.
• Kulturní a spoleèenský program na základì požadavkù
klientù – hudební produkce (živá hudba nebo diskotéka),
øízené ochutnávky vín, vystoupení umìlcù.
• Wellness centrum s pivními láznìmi, hydromasážními vanami,
saunou a parafínovými zábaly, kde mohou úèastníci po
celodenním nároèném konferenèním programu v klidu relaxovat.
V letním období je v provozu venkovní bazén s dohøívanou vodou
a sportovní høištì. K výletùm a sportovním aktivitám slouží síÝ
cyklostezek a pìších turistických tras.
• Možnost zapùjèení horských kol a sportovních potøeb
(míèe, badminton, soft tenis, stolní tenis, petanque, kroket,
lukostøelba, hole na nordic walking).

Ceník – speciální, èasovì omezená nabídka do 31. 5. 2014:

520 Kè/os./noc

100 Kè/hod.

80 Kè, 100 Kè/os.

120 Kè/os.

Ubytování, vèetnì snídanì
(švédský stùl)

Pronájem víceúèelového sálu,
vèetnì technického vybavení

Obèerstvení, coffeebreak (podle
množství a skladby)

Obìd nebo veèeøe formou menu

Ostatní gastronomické služby a akce, podle rozsahu a dohody s poøadatelem smluvní ceny

Konferenèní balíèek 1 050 Kè/os., speciální nabídka pro 2denní konference, školení, semináøe obsahuje:
1× obìd (menu) v den pøíjezdu, 1× veèeøi (menu), 1× ubytování ve 2lùžkovém nebo 3lùžkovém pokoji, vèetnì
snídanì formou švédského stolu, 1× obìd (menu) v den odjezdu, 2× coffeebreak, pronájem konferenèní místnosti.

Tato nabídka je urèena pro skupiny s minimálním poètem 15 úèastníkù!
Úèastníkùm pobytù nabízíme bonus – speciální slevu pro návštìvu originálních BBB pivních lázní:
• 25%

slevu na proceduru pro 2 osoby, sleva 400 Kè, cena procedury po slevì 1 200 Kè
• 20% slevu na proceduru pro 1 osobu, sleva 240 Kè, cena procedury po slevì 960 Kè
Rezervace pobytù a informace v recepci Horského hotelu BRANS***,
tel.: +420 554 273 045, e-mail: brans@brans.cz, www.brans.cz
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Správné znìní tajenky z èísla 6: Sjezd ÈMKOS letos zvolí nové vedení konfederace. Správnì luštila a štìstí pøi losování mìla
Jaroslava Horáková z Kopøivnice. Blahopøejeme! Dostane výhru od vydavatelství Enigma, které pøipravuje naši køížovku. Je také vydavatelem èasopisu Køížovky pro každého (další èíslo vychází 28. dubna). Na tajenku z tohoto èísla èekáme do 30. dubna na doruèovací
adrese redakce nebo na e-mailu: novakova.miloslava@cmkos.cz.

