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Firma Grammer
li české
Němečtí odboráři varova
m
kolegy před nebezpečí
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Okénko do regionu
Co je nového u kováků
a kovaček
v Moravskoslezském kra
ji

Sociální zabezpečení
Jak vypadají nové změny
v pojistném státních pojištěnců

O tom, co se projednávalo, informoval novináře
premiér vlády ČR Bohuslav Sobotka

... a po něm i předseda ČMKOS Josef Středula a předseda
jejího největšího členského svazu Jaroslav Souček

Premiér jednal s odbory
o sbližování mezd v EU
Předseda vlády Bohuslav Sobotka se 18. dubna
ve Strakově akademii sešel s vedením průmyslových odborových svazů. Členem delegace odborů, kterou vedl předseda ČMKOS Josef Středula,
byl i předseda OS KOVO Jaroslav Souček.

více

strana

3

Ústřední odborářská oslava 1. máje se i letos uskuteční v Brně. Nebude
na ní chybět ani propagační stánek OS KOVO. Svoji účast na této prvomájové oslavě na zasedání předsednictva svazu 19. 4. oznámil i předseda OS
KOVO Jaroslav Souček a pozval na ni i další kováky. Náš časopis samozřejmě na Špilberku také nebude chybět.

V AVX CR drželi při sobě a nakonec prosadili svoje
Zaměstnancům společnosti AVX
Czech Republic s.r.o. vzrostou plošně mzdy o 8,5 %. Stane se tak na
základě nové kolektivní smlouvy,
která byla mezi odbory a zaměstnavatelem podepsána 4. dubna.
Pokrývá na 3 300 zaměstnanců, kteří pracují v Lanškrouně, Uherském
Hradišti a Bzenci. Výsledkem nejsou jen vyšší mzdy. Ve firmě např.
nemají 25 dní dovolené. Nakonec

místo nich odboráři souhlasili s 5 dny tzv. „Sick Days“, ale to
je možná pro zaměstnance ještě výhodnější, protože si sami
určují, kdy je budou čerpat.
Novinkou je i roční odměna podle odpracovaných roků, která může po sedmi letech dosáhnout až 10 000 Kč. Došlo také
k vyrovnání příplatků za práci v noci. A to plošně, což v minulosti nikdy nebylo. Nadstandardní je třeba i výše náhrad v překážkách v práci z důvodu nepříznivého počasí.
Firma AVX u nás byla založena v červnu 1992 jako dceřiná společnost anglické AVX Ltd. Je součástí AVX Corporation
s ústředím v USA a pobočkami na celém světě. Celá AVX je
pokračování na str. 2
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pak součástí japonské skupiny Kyocera
Corporation.
AVX Czech Republic s.r.o. je jedničkou na světovém trhu tantalových kondenzátorů. Vedle spotřebních aplikací
se zaměřuje na specializované výrobky
s velikou spolehlivostí a vysokou přidanou hodnotou. Její produkty se uplatňují
např. v lékařské elektronice, automobilovém, leteckém i kosmickém průmyslu.
Mzdy v ČR tomu ovšem příliš neodpovídaly.
V českých pobočkách působí dvě
odborové organizace, jedna v Lanškrouně a druhá v Uherském Hradišti. Při
kolektivním vyjednávání jejich předsedům Miroslavu Hegrovi a Žanettě Nesázalové pomáhal i kolega David Šrott z RP
OS KOVO ve Zlíně.
Také letos nebylo vůbec jednoduché.
Měsíce nevedlo k žádnému přijatelnému výsledku.
David Šrott k tomu říká: „Nebyli jsme
schopni se s českým managementem
dohodnout. Až jsme byli nuceni poukázat i na to, že pokud se nevyjádří do konce března, budeme žádat zapojení zprostředkovatele. A upozorňovali jsme na
to, že i v AVX může nastat podobný vývoj
jako v Mitasu Zlín, kde byla vyhlášena

stávková pohotovost… To amerického
majitele přimělo k tomu, aby do ČR vyslal
viceprezidenta koncernu.“ Jeho setkání
s odboráři bylo naplánováno v pobočce
v Bzenci. Den před jeho příjezdem tam
byl celý podnik polepen letáky na podporu požadavků odborů. Byly všude,
na nástěnkách, strojích, v kuřárnách…
Lidé měli nálepky s hesly „Podporuji OS
KOVO“ i na sobě. Podpora byla skutečně
masivní, zapojili se i nečlenové odborů. Na druhou stranu to zapůsobilo.
I když ani jednání s vyslancem amerických majitelů nebylo jednoduché. David
Šrott: „Proběhla tři kola. Zaměstnavatel
nejdřív hovořil o maximálním zvýšení mezd o 5,5 %, po obědě už připustil
sedm. Trvali jsme na 9 %. Druhá strana
pak volala do USA a přišla s 8,5 %. To
jsme přijali.“
Odbory sice ustoupily ze svého původního požadavku o půl procenta, avšak
i 8,5 % představuje vítězství. Vytrvalost,
ale i odvaha nakonec přinesly ovoce.
Předsedkyně ZO OS KOVO v pobočce AVX v Uherském Hradišti Žanetta
Nesázalová (ve funkci je teprve rok)
k tomu Kováku řekla: „Naší prioritou
bylo přidat lidem do základu. A povedlo se nám to, tak jak dosud nikdy. Dřív

Poradny jsou tady!
Jako každý rok i letos jsme pro členy OS KOVO připravili brožuru
se souhrnem odborných právních poraden, které byly otištěny
v Kováku v roce 2016. Všechny texty byly před knižním vydáním
jednotlivými autory aktualizovány, takže odrážejí současnou
platnou legislativu. Brožurka, která je doplněna kreslenými vtipy
našich redakčních kreslířů Miroslava Pavlíka a Miloslava Marteneka, je již k dispozici na regionálních pracovištích OS KOVO, kde
se o ni mohou zájemci také přihlásit. 
(as)

Sociální dialog hlavním tématem
Rada odvětvové sekce automobilového průmyslu se na svém zasedání,
které se 5.–6. dubna konalo v Kopřivnici a Horní Bečvě, zabývala zejména stavem kolektivního vyjednávání KSVS AutoSAP. Vyslechla informace
o dalším průběhu sporu o uzavření KSVS AutoSAP v období od valné hromady OS AP OS KOVO v lednu 2017. V návaznosti na usnesení valné hromady OS AP OS KOVO ze dne 5. 1. 2017 odhlasovala vypovězení Dohody
o spolupráci mezi AutoSAP a OS KOVO a navrhla VV OS KOVO realizovat
tento závěr.
Rada sekce pověřila kolegy J. Bršťáka, B. Vítka, I. Navalaného a J. Krutilka
přípravou návrhu KSVS AutoSAP pro rok 2018, s tím, že bude projednán
komisí KV OS KOVO dne 29. 5. 2017.
Členové Rady sekce se vzájemně informovali o průběhu a výsledcích
kolektivního vyjednávání
PKS pro rok 2017 a o situaci v jednotlivých firmách. Novým členem Rady se stala ZO OS KOVO
EVOBUS.
Účastníci zasedání poděkovali vedení společností TATRA TRUCKS a.s. za
velice kvalitní a zajímavou prezentaci historie,
současnosti a výhledu
firmy a umožnění náÚčastníci zasedání během návštěvy tatrováckého
vštěvy výrobních provozů
muzea. Tatra letos slaví 120. výročí výroby prvního
a firemního muzea. 
automobilu u nás

se při vyjednávání hodně ustupovalo,
teď jsme v novém složení více drželi při
sobě a trvali jsme na svém… Také pan
Šrott nám velice pomohl. Jeho zkušenosti pro nás při vyjednávání byly velice užitečné.“ Jak dále uvedla kolegyně
Nesázalová, výsledek vyjednávání má
mezi zaměstnanci značný ohlas, což se
projevuje i zvýšeným zájmem o vstup do
OS KOVO.
(fav) Foto: David Šrott

Změnu postoje zaměstnavatele přivodily
i letáky, které doslova ovládly celý závod
v Bzenci, kde se konalo vyjednávání se
zástupcem amerických majitelů

Vývoj inflace v březnu
Inflace vyjádřená indexem spotřebitelských
cen domácností celkem dosáhla v březnu 2017
proti stejnému období minulého roku hodnoty
102,6 %.
Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních
12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců byla v březnu 1,2 %. 
(ap)

V Jihlavě volili
i děkovali za práci
Také na konferenci KS
OS KOVO Kraje Vysočina, která se konala
10. dubna v Jihlavě, to
bylo hlavně o přípravě
na VII. sjezd OS KOVO
v Olomouci. Konference dnes druhého největšího krajského sdružení zvolila
aklamací 11 delegátů, kteří na sjezdu budou kraj reprezentovat společně s těmi, kteří do Olomouce pojedou na
základě svých funkcí ve svazu. Kraj tak bude mít na sjezdu celkem 17 delegátů. Na konferenci, které se zúčastnili
i předseda OS KOVO Jaroslav Souček a místopředseda
Tomáš Valášek, byl pro počet zástupců KS v Radě OS
KOVO navržen klíč 1:1600. Její účastníci se rovněž zabývali požadavky, které OS KOVO vyslovil k novele zákoníku
práce. Vyzvali pak výkonné vedení OS KOVO ke zvýšení
tlaku na vládu ČR k prosazení alespoň těch návrhů, které
jsou již v legislativním procesu a mají šanci být schváleny do konání letošních voleb do Poslanecké sněmovny.
Konference krajského sdružení vyslovila zvláštní poděkování kolegovi Karlu Krajíčkovi, který se z osobních důvodů rozhodl rezignovat na své funkce, za jeho dlouholetou obětavou práci pro OS KOVO. Na našem snímku mu
děkují Jaroslav Souček, Tomáš Valášek a zmocněnec KS
Roman Bence. 
(fav)
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Premiér s odboráři hovořil hlavně
o možnostech, jak snížit rozdíly v příjmech zaměstnanců mezi chudšími
a bohatšími státy EU. Jak později uvedl
i na tiskové konferenci, mzdová konvergence v EU je jedním z důležitých témat,
která se jeho vláda snaží prosazovat na
evropské úrovni. Nízké mzdy jsou podle jeho slov vážným problémem české ekonomiky. Jejich výše neodpovídá
produktivitě práce, které je dosahováno
ve firmách v ČR. S odboráři se premiér
shodl na tom, že snižování rozdílů v příjmech zaměstnanců v rámci EU představuje významný prvek celkové prosperity
ČR, který má i velkou sociální dimenzi. Mzdová konvergence proto podle
Sobotky je a zůstane pro českou vládu
jednou z klíčových priorit pro budoucnost EU a musí být i jedním z hlavních
principů nezbytné reformy EU. Toto
téma se dostalo i do Římské deklarace
o budoucnosti EU, která byla podepsána
25. března.
Premiér se s odboráři shodl také
v tom, že důležitým nástrojem, jak nejlépe dosáhnout sblížení mzdové úrovně v Česku s Evropskou unií, je zvyšování minimální mzdy. Vláda její zvyšování
považuje za důležitý nástroj, který ovlivňuje motivaci pracovat a výrazně pomáhá s růstem mezd zaměstnanců v ČR.
V jejím zvyšování hodlá proto pokračovat. A nejde jen o to. Bohuslav Sobotka:
„Je důležité, aby pokračoval tlak na růst
mezd v rámci celé české ekonomiky.
Nadnárodní firmy si zvykly na to, že čeští zaměstnanci jsou ochotni pracovat
za výrazně méně peněz než jejich kolegové v západní Evropě. Velmi často na
to hřeší a je třeba na ně vyvíjet permanentní tlak a v tom hrají odbory velmi
důležitou roli.“
Podle premiéra vláda připraví návrh
na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna
2018. Měl by reflektovat závazek vlády navýšit minimální mzdu na úroveň
40 procent průměrné mzdy v ČR.
Další zvýšení minimální mzdy bude
tématem na nejbližším jednání tripartity.

„Náš požadavek je,
aby rostla minimální mzda na více než
12 500 korun, ideální
by bylo, kdyby to bylo
na úroveň slovenskou,“
řekl v této souvislosti
Josef Středula.
Předseda OS KOVO
Jaroslav Souček doplnil, že i zvyšování zaručených mezd. Ty totiž
znamenají, že lepší odměňování se bude týkat
nejenom těch, kdo vykonávají méně kvalifikované práce a dostávají minimální mzdu,
ale i kvalifikovaných odborníků.
Představitelé průmyslových odborových svazů během jednání
Jaroslav Souček rovv pracovně premiéra vlády ČR. V řadě klíčových otázek panovala shoda
něž kritizoval neochotu
většiny
zaměstnavatelských svazů v kovoprůmyslu vést na sedu OS KOVO bylo nejdůležitější to, co
téma mzdy sociální dialog na odvětvo- bylo motivem pro setkání s premiérem,
vé úrovni. Přitom minimální standardy a to byla otázka naší rezoluce, kterou
v jednotlivých odvětvích by významně jsme prosadili na kongresu industriAll
napomohly k odstranění mzdového ETU v červnu 2016 v Madridu. Požaduje
dumpingu.
stejné mzdy za stejnou práci v celé EU.
Jak premiér, tak také odboráři po- Diskutovali jsme s premiérem, jaké kroukázali na to, že ačkoli během posled- ky by mohly vést k tomu, aby se mzdy
ních čtyř let došlo k navýšení minimální v ČR přiblížily alespoň průměru EU. Zdůmzdy, nepřineslo to odbytové problémy vodnili jsme to tím, že produktivita prápro naše výrobky a zvýšení nezaměstna- ce v ČR je přibližně na 2/3 průměru EU,
nosti, jak dopředu hlásali kritici těchto kdežto mzdy v paritě kupní síly jsou pounavýšení. Nezaměstnanost u nás na- ze na třetině průměru EU. Takže kdyby
opak klesla.
se u nás zvedly o 100 procent, tak teprve
Bohuslav Sobotka ocenil, že se českým bychom se přiblížili k vyspělým zemím
odborářům podařilo pro téma mzdové západní a severní Evropy. V tom jsme
konvergence získat podporu evropské se s panem premiérem shodli. Premiér
odborové ústředny industriAll ETU. Jak uvedl, že pověří své experty, aby vyhodznámo, stalo se tak zejména díky ini- notili, jaké by to mělo dopady na naše
ciativě OS KOVO. Odboráři na tiskové firmy a jejich konkurenceschopnost
konferenci zdůraznili, že pokud nedojde vzhledem k zvýšeným mzdovým náklake sbližování mezd, mohlo by to vést dům.“
k sociálnímu dumpingu a k posilování
Další informace najdete na www.
odstředivých tendencí vůči EU v zemích oskovo.cz v sekci aktuality.
střední a východní Evropy.
Kováku Jaroslav Souček k jednání
Připravil: fav,
s premiérem řekl: „Pro mne jako předfoto Úřad vlády ČR a autor

Zaměstnanci v Kern-Liebers CR získali podíl ze zisku firmy
Zaměstnanci českobudějovické strojírenské společnosti Kern-Liebers CR
získali podíl ze zisku firmy za současný obchodní rok. Je to výsledek dohody uzavřené mezi zástupci OS KOVO
a vedením společnosti. Takzvané věrnostní odměny ve výši pěti tisíc korun
našli zaměstnanci ve své mzdě za březen. „Odměnu získal každý zaměstnanec, který splnil tři základní podmínky.

Byl v nepřetržitém pracovním poměru
od 4. ledna 2016 do 7. dubna 2017,
nebyl ke dni 7. dubna 2017 ve výpovědní době, ani s ním nebylo vedeno
jednání o skončení pracovního poměru, a nezameškal z důvodu nemoci,
úrazu, pracovního úrazu nebo kvůli
ošetřování člena rodiny ve zmíněném
období více než 10 pracovních dnů,“
uvedl jihočeský zmocněnec OS KOVO

a předseda Základní organizace OS
KOVO při Kern-Liebers CR Jan Švec.
Na odměnách vyplatila společnost celkem 1,5 milionu korun. Kern-Liebers
CR, jehož celkové loňské tržby dosáhly
zhruba 1,2 miliardy korun, zaměstnává
v současné době 400 lidí. Podle Švece
„dosáhla“ na věrnostní odměnu většina z nich.

(red)
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Němečtí odboráři informovali Čechy o nebezpečí

Záběr z jednání, třetí zprava
představitel IGM v Ambergu Horst Ott

V úterý 11. dubna se na Regionálním
pracovišti OS KOVO v Plzni konala koordinační schůzka zástupců ZO OS KOVO
působící u zaměstnavatele Grammer
v ČR. Inicioval ji zástupce IG Metall (IGM)
v Ambergu Horst Ott, který je za odbory rovněž místopředsedou dozorčí rady
Grammer AG. Společně se svými kolegy z IGM a koncernové podnikové rady
seznámil přítomné zástupce z organizací
OS KOVO v závodech Gramer v Tachově,
Mostu a České Lípě se současnou situací v koncernu. Hovořilo se o zakázkové
náplni společnosti, úrovni sociálního
dialogu a zejména o otázkách souvisejících s vlastnickou strukturou firmy. Němečtí kolegové informovali o hrozícím
„nepřátelském“ ovládnutí této akciové
společnosti v Německu. Hovořili o tom,
že nedávno vstoupila prostřednictvím
firmy Prevent do vlastnické struktury
podniku bosenská rodinná firma Hastor. Ta tak nyní vlastní významný podíl

akcií ve společnosti Grammer. Podle
informací německých kolegů je Hastor
podnikem, který v minulosti svým chováním v jiných firmách způsobil velké
problémy, končící nevyplácením mezd
a insolvencí. Koncernová podniková
rada Grammer AG, jejíž předsedkyně
Judit Uhlmann se rovněž účastnila jednání, je znepokojena hrozícím „nepřátelským převzetím“ podniku a obává se
ztráty pracovních míst, a to jak v SRN,
tak i jinde v Evropě, včetně České republiky. Významní zákazníci Grammer AG,
jako jsou VW, BMW a Mercedes, jsou
totiž podle jejich slov znepokojeni neseriózním počínáním firmy Hastor a v případě, že se zmocní majoritního podílu
v této subdodavatelské společnosti, jí
údajně vypovědí dodavatelské smlouvy
a přestanou odebírat její výrobky. To by
mělo za důsledek existenční problémy
pro celý koncern Grammer.
Proto odbory IG Metall iniciovaly schůzku v Plzni s cílem seznámit
zaměstnance koncernu Grammer v ČR
s hrozícím nebezpečím, které může
nastat, pokud ho ovládne bosenská firma Hastor. IGM v SRN organizuje 24. 4.
a 5. 5. v Ambergu akční dny na podporu
Grammer AG. Jejich smyslem je poskytnout informace o situaci všem zaměstnancům a hlavně drobným akcionářům.
Na 24. 5. je svolána valná hromada ak-

cionářů společnosti, na které se má hlasovat o klíčových otázkách budoucnosti
firmy. Proto IGM hodlá ještě před vlastním konáním valné hromady uspořádat
v Ambergu protestní mítink. Zástupci
IGM na setkání požádali české kováky,
aby zaměstnance v českých závodech
koncernu informovali o hrozícím nebezpečí. Odpověď zněla, že se tak stane ve
všech závodech, kde působí OS KOVO.
Na závěr si účastníci koordinační
schůzky vyměnili informace o úrovni kolektivního vyjednávání ve vztahu k dosaženým výsledkům koncernu
Grammer AG. Horst Ott v této souvislosti uvedl, že podnik si celkově vede velice dobře a ekonomické výsledky jsou
výborné. Čeští zástupci OS KOVO upozornili na skutečnost, že vedení závodů
v ČR prezentují výsledky koncernu opačně, s tím, že firma nedosahuje potřebné
ekonomické výsledky, a proto údajně
nemohou přistoupit na odbory navrhované mzdové nárůsty.

Text a foto: JUDr. Vladimír Štich
V květnu se
v Ambergu bude
rozhodovat,
kdo ovládne
budovu, v níž sídlí
vedení koncernu
Grammer

Odboráři z IG Metall chtějí zastropovat bezuzdnost
Největší německý odborový svaz IG
Metall zahájil nyní kampaň, jejímž cílem
je omezit obrovské příjmy, milionové
zlaté padáky a luxusní podnikové penze manažerů v německých akciových
společnostech. Předseda IG Metall Jörg
Hoffmann k tomu v úvodníku dubnového vydání časopisu Metallzeitung uvádí:
„Přehnané, nehorázné a nerealistické
– kdykoli odbory žádají více peněz pro
zaměstnance, je tato odpověď druhé
strany stejně jistá jako amen v kostele.
Ale zatímco každé zvýšení mzdy musí
být tvrdě vybojováno, rostou platy
manažerů do bezbřehosti. Od osmdesátých let vzrostly příjmy členů představenstev akciových společností na šestinásobek. A zatímco před dvaceti lety
manažer vydělával 14násobek toho co
dělník v jeho podniku, dnes jde domů
s 57násobkem. Této nespravedlnosti
nikdo nerozumí.
O to důležitější je o těchto platových
excesech veřejně debatovat. My kováci v tom máme jasno: tato bezuzdnost

musí skončit. Proto jsme připravili konkrétní návrhy, jak zastropovat manažerské platy a jak jejich odměny lépe propojit s dlouhodobým rozvojem podniku.
Patří k tomu závazná roční horní hranice manažerských platů, kterou pro svůj
podnik stanoví dozorčí rada, omezení
prémií a možnost žádat v případě špatných výsledků od manažerů peníze zpět.
Tak chceme dosáhnout, aby středem
zájmu byla dlouhodobá úspěšnost podniku a nikoli jednorázové rendity.“
Nežádá se tedy žádné paušální řešení, o výši platů manažerů by se podle
IG Metall mělo rozhodovat podle situace v konkrétních podnicích. Obecně by
ovšem mělo platit, že variabilní prémie
by měly dosahovat nejvýše k dvojnásobku základního platu a ze 2/3 by měly být
vázány na dlouhodobé cíle. Zabezpečení ve stáří by si měli manažeři zajistit
výhradně ze svých vysokých platů.
Členové IG Metall, kteří jsou zastoupeni v dozorčích radách největších
německých akciových společností, už

přijali společné prohlášení, že s těmito
požadavky budou vystupovat na jednáních těchto grémií.
Jak uvedl Hoffmann, nebude lehké
je prosadit. Za prvé jsou tu existující
manažerské smlouvy, které nelze jen
tak zrušit, a za druhé odbory v dozorčích
radách nemají většinu, aby při prodlužování nebo sjednávání nových smluv
samy rozhodly o tom, jak budou vypadat. O to větší význam má právě veřejná
debata, která na základě fakt poukáže
na existující excesy. Už se tak i děje a má
to první dopady. V koncernu Volkwagen
se při zachování všech jejich dosavadních povinností už podařilo prosadit
snížení odměn manažerů v průměru
o zhruba 40 procent toho, co měli doposud. Jörg Hoffmann, který je sám členem
dozorčí rady VW, k tomu říká: „I tak mají
stále ještě extrémně hodně peněz, ale je
to krok ve správném směru.“
Co k tomu dodat? Snad jen to, že
podobná debata jako v Německu by
určitě neškodila ani u nás.
(fav)
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Okénko do regionu | Ing. Jiří Kozel, vedoucí RP OS KOVO Ostrava

Co je nového u kováků v Moravskoslezském kraji
Personální situace
na našem Regionálním pracovišti
v Ostravě je stabilizována. Od 1. 1.
2017 nastoupila po
rodičovské dovolené znovu do práce
JUDr. Miriam Foksová a společně
s Mgr. Ladou Beňovou tvoří velice dobrý
tým zabývající se právem na RP Ostrava.
Situace ve firmách
Ve většině firem Moravskoslezského
kraje patřících do působnosti RP OS
KOVO Ostrava je ekonomicky stabilizovaná situace. Nepropouštějí zaměstnance a spíše se potýkají s nedostatkem
kvalifikovaných zaměstnanců. Výjimkou
je MSA, a.s., z Dolního Benešova. Tato
firma s ruskými vlastníky je zaměřena na
výrobu velkých průmyslových armatur
a na ruský trh. Kvůli nedostatku zakázek
dochází i k propouštění zaměstnanců.
Kolektivní smlouvy jsou u firem regionu MSK z převážné části uzavřeny. Jejich
kvalita je různá, ale u většiny z nich je
smluven nárůst reálných mezd.
Dobrým příkladem mohou být Třinecké železárny v Třinci, Continental Automotive Czech Republic ve Frenštátě pod
Radhoštěm, Hyundai Motor Manufacturing Czech v Nošovicích, Siemens, s.r.o.,
odštěpný závod Elektromotory Frenštát
pod Radhoštěm a BROSE CZ v Kopřivnici.
Samostatnou kapitolou je uzavírání
kolektivních smluv ve skupině majitele
Jana Světlíka, kde je převážná část firem
v insolvenci a čeká je restrukturalizace.
Situace v ZO a orgánech OS KOVO MSK
V některých základních organizacích proběhly volby předsedy, výboru
i dozorčí a revizní komise.
V ZO Hyundai Czech nebyl zvolen
předseda Radek Kuchař, který patřil
k nejaktivnějším při zakládání a rozjezdu
odborů v Hyundai Motor Manufacturing
Czech. Do důchodu odešel dlouholetý
předseda ZO ŽDB GROUP Jiří Jaškovský,
který působil i v radě a předsednictvu
svazu. Všem funkcionářům, kteří ukončili své působení v orgánech OS KOVO,
bych chtěl touto cestou poděkovat za
vykonanou práci.
Ve 2. polovině roku 2016 jsme uspořádali pravidelné školení BOZP, o které

je v regionu každoročně mimořádný
zájem. Velký počet posluchačů (naposled 104) je náročný na organizaci i pro
přednášející lektory. Důraz klademe
na školení pro základní organizace tzv.
„na klíč“. Proběhla školení pro ZO Mittal
Steel Ostrava-3 Servis – oblast BOZP
a k činnosti výboru a základním dokumentům ZO; ZO Závodu 3 - VÍTKOVICE
– oblast BOZP; ZO MSA Dolní Benešov
– oblast pracovního práva a BOZP a ZO
Strojírny a stavby Třinec – oblast BOZP.
Pro nové funkcionáře ZO jsme připravili školení, kde získali informace k činnosti OS KOVO, regionálního pracoviště, základní organizace, k dokumentům
základní organizace a Stanovám OS
KOVO. Letos jsme kladli důraz na volební řád a provádění voleb v ZO.
V současnosti v našem regionu působíme u dvou zaměstnavatelů prostřednictvím seskupení členů. V jednom kvůli
obavám zaměstnanců z případného
postihu zaměstnavatelem tvoří výbor
pouze zaměstnanci RP Ostrava. U druhého byla uzavřena kolektivní smlouva
a výbor seskupení byl rozšířen i o jednoho zaměstnance firmy.
I u nás se již rozběhla centrální evidence členů. Regionální pracoviště v Ostravě zaregistrovalo a vytisklo zatím něco
přes 6 500 karet členů OS KOVO z 27
základních organizací.
Problematika BOZP
V roce 2016 jsme provedli celkem 51
kontrol BOZP, z toho 13 pro RP Olomouc. Bylo zjištěno 184 závad. Kontroly byly zaměřeny na systém BOZP,
zejména u nových ZO. Dalším tématem
bylo zajišťování pracovně lékařské péče
zaměstnavatelem. Nejčastějším pochybením byla organizace lékařských prohlídek, zejména mimořádných.
V součinnosti s RP proběhlo šetření
čtyř nemocí z povolání. Průběžně byly
prováděny konzultace pro jednotlivé
ZO při závažnějších pracovních úrazech.
V letním období byly nejčastější dotazy na režim práce v teplých dnech a na
přidělování ochranných nápojů. Podle
potřeby byly provedeny výpočty pro
režimy práce na základě naměřených
teplot. Častým zjištěním v rámci kontrol
nebo šetření pracovních úrazů je neaktuálnost interních předpisů BOZP ve
vazbě na změny legislativy.
Během roku 2016 bylo organizováno

RP OS KOVO pro Moravskoslezský kraj najdete na
adrese U Tiskárny 1, 702 00 Ostrava-Přívoz

2x pravidelné dvoudenní školení BOZP,
celkem 211 účastníků. Rovněž proběhla
další školení BOZP pro výbory ZO v rámci jejich výjezdních zasedání, dále i pro
některé VO. Celkem 50 účastníků.
Kontroly účetnictví ZO
Na základě Stanov OS KOVO, dle § 29
bod 2, jsou ZO povinny předložit ke kontrole a konzultaci vedení svého účetnictví příslušnému RP. Pro naše RP Ostrava
to znamená navštívit všech 93 základních organizací v období tří let. Všechny kontroly provádí hospodářka RP za
účasti vedoucího RP.
Ke konci března 2017 máme provedeno celkem 78 kontrol a výsledky jsou
zatím poměrně dost dobré. Po našich
návštěvách především u malých ZO
s neuvolněnými funkcionáři následují
na RP další konzultace při vedení účetnictví. Pro ZO zajišťujeme peněžní deníky a hospodářka RP zájemce proškoluje
s vedením účetnictví.
Odezva od kontrolovaných základních organizací je v drtivé většině kladná
a berou naši návštěvu jako přínosnou
konzultaci a pomoc s účetnictvím a dalšími dokumenty.
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Sociální zabezpečení | Ing. Marcela Hříbalová, úsek odborové politiky OS KOVO

Změny v pojistném za státní pojištěnce
Vyměřovací základ pro
pojistné hrazené za
osobu, za kterou je
podle zvláštního právního předpisu plátcem pojistného stát, je
stanoven v § 3c zákona č. 592/1992 Sb.
Zde uvedenou částku
vyměřovacího základu může vláda vždy
do 30. června změnit svým nařízením,
a to s účinností k 1. lednu roku následujícího.
STÁTNÍ POJIŠTĚNCI
§ 7 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném
zdravotním pojištění
(1) Stát je plátcem pojistného prostřednictvím státního rozpočtu za
tyto pojištěnce:
a) nezaopatřené děti; nezaopatřenost dítěte se posuzuje podle zákona
o státní sociální podpoře;
	b) poživatele důchodů z důchodového
pojištění, kterým byl přiznán důchod
před 1. lednem 1993 podle předpisů
České a Slovenské Federativní Republiky a po 31. prosinci 1992 podle předpisů České republiky. Za poživatele
důchodu se pro účely tohoto zákona považuje osoba podle předchozí
věty i v měsících, kdy jí podle předpisů o důchodovém pojištění výplata
důchodu nenáleží;
c) příjemce rodičovského příspěvku;
	d) ženy na mateřské a osoby na rodičovské dovolené a osoby pobírající
peněžitou pomoc v mateřství podle
předpisů o nemocenském pojištění;
e) uchazeče o zaměstnání včetně
uchazečů o zaměstnání, kteří přijali
krátkodobé zaměstnání;
f) osoby pobírající dávku pomoci
v hmotné nouzi a osoby s nimi společně posuzované, a to za podmínky, že
nejsou podle potvrzení plátce dávky
pomoci v hmotné nouzi v pracovním
ani obdobném vztahu ani nevykonávají samostatnou výdělečnou činnost,
nejsou v evidenci uchazečů o zaměstnání a nejde o poživatele starobního
důchodu, invalidního důchodu pro
invaliditu třetího stupně, vdovského nebo vdoveckého důchodu, ani
o poživatele rodičovského příspěvku
nebo o nezaopatřené dítě;
	g) osoby, které jsou závislé na péči
jiné osoby ve stupni II (středně těžká

závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost),
a osoby pečující o tyto osoby, a osoby
pečující o osoby mladší 10 let, které
jsou závislé na péči jiné osoby ve stupni I (lehká závislost);
h) osoby ve výkonu zabezpečovací
detence nebo vazby nebo osoby ve
výkonu trestu odnětí svobody;
	i) osoby uvedené v § 5 písm. c), které
jsou příjemci dávek nemocenského
pojištění;
	j) osoby, které jsou invalidní ve třetím stupni nebo které dosáhly věku
potřebného pro nárok na starobní
důchod, avšak nesplňují další podmínky pro přiznání invalidního důchodu
pro invaliditu třetího stupně nebo starobního důchodu a nemají příjmy ze
zaměstnání, ze samostatné výdělečné
činnosti a nepožívají žádný důchod
z ciziny, nebo tento důchod nepřesahuje měsíčně částku ve výši minimální
mzdy;
	k) osoby celodenně osobně a řádně
pečující alespoň o jedno dítě do sedmi
let věku nebo nejméně o dvě děti do
15 let věku, nejde-li o osoby uvedené
v písmenu c) nebo d). Podmínka celodenní péče se považuje za splněnou
i tehdy, je-li dítě předškolního věku
umístěno v jeslích (mateřské škole),
popřípadě v obdobném zařízení na
dobu, která nepřevyšuje čtyři hodiny
denně, a jde-li o dítě plnící povinnou
školní docházku, po dobu návštěvy
školy, s výjimkou umístění v zařízení

s týdenním či celoročním pobytem. Za
takové osoby se považuje vždy pouze jedna osoba, a to buď otec nebo
matka dítěte, nebo osoba, která převzala dítě do trvalé péče nahrazující
péči rodičů, pokud nemají příjmy ze
zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti;
l) mladistvé umístěné ve školských
zařízeních pro výkon ústavní výchovy
a ochranné výchovy;
	m) osoby vykonávající dlouhodobou
dobrovolnickou službu na základě
smlouvy s vysílající organizací, které
byla udělena akreditace Ministerstvem vnitra, v rozsahu překračujícím
v průměru alespoň 20 hodin v kalendářním týdnu, pokud není dobrovolník plátcem pojistného podle § 5 nebo
za něj není plátcem pojistného stát
podle předchozích písmen a) až l);
	n) manželé nebo registrovaní partneři
státních zaměstnanců podle zákona
o státní službě nebo jiných zaměstnanců v organizačních složkách státu, pokud je následují do místa jejich
vyslání k výkonu práce v zahraničí
nebo k výkonu zahraniční služby se
souhlasem této organizační složky
státu, a nejsou zaměstnanci nebo
osobami samostatně výdělečně činnými podle § 5 nebo nejsou osobami
vykonávajícími obdobné činnosti podle práva cizího státu, do kterého byli
jejich manželé nebo registrovaní partneři vysláni k výkonu práce v zahraničí
nebo k výkonu zahraniční služby;

pokračování na str. 7
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 ) cizince, kterým bylo uděleno oprávo
nění k pobytu na území České republiky za účelem poskytnutí dočasné
ochrany podle zvláštního právního
předpisu, pokud nemají příjmy ze
zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti;
	p) žadatele o udělení mezinárodní
ochrany a jeho dítě narozené na území České republiky, cizince, jemuž
bylo vydáno potvrzení o strpění pobytu na území České republiky, a jeho
dítě narozené na území České republiky, pokud nemají příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné
činnosti;
	q) příjemci starobní penze na určenou
dobu, doživotní penze nebo penze na
přesně stanovenou dobu s přesně stanovenou výší důchodu podle zákona
upravujícího doplňkové penzijní spoření do dosažení věku potřebného pro
vznik nároku na starobní důchod podle § 32 zákona o důchodovém pojištění, pokud jsou splněny podmínky stanovené v § 22 odst. 4 nebo § 23 odst. 6
zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém
penzijním spoření; při stanovení tohoto věku u žen se postupuje stejně jako
u mužů stejného data narození.
KOLIK PLATÍ STÁT NYNÍ
Stát platí pojistné za zhruba 5,95 milionu
lidí, mezi kterými jsou především děti,
důchodci či nezaměstnaní. Vyměřovací
základ pro tyto platby je nyní stanoven
zákonem s tím, že vláda může tuto částku svým nařízením měnit. Pro rok 2017
dosahuje vyměřovací základ 6 814 Kč,
měsíční platba za jednoho pojištěnce
činí 920 Kč, a to v souladu s nařízením
vlády č. 181/2016 Sb. ze dne 30. května 2016, o stanovení vyměřovacího
základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní
pojištění stát.
Vláda se v lednu 2017 zabývala návrhem novely zákona č. 48/1997 Sb., která
podle ministerstva zdravotnictví měla
zajistit pravidelnou valorizaci zdravotního pojistného za státní pojištěnce od
roku 2018. Kabinet měl o návrhu jednat
už loni v létě, kvůli koaličním sporům
ale jeho projednávání odložil. Na kompromisní variantě se na začátku ledna
dohodli ministři financí a zdravotnictví
Andrej Babiš (ANO) a Miloslav Ludvík
(ČSSD). Podle této dohody by měl stát
v letech 2018 až 2020 přidat na platby za
státní pojištěnce vždy 3,5 miliardy korun
navíc.



HISTORIE PLATEB STÁTU
V posledních letech se navyšování plateb
stalo předmětem politických sporů, mezi
lety 2010 a 2013 se nenavyšovalo vůbec.

Ministerstvo zdravotnictví proto předložilo návrh zákon, podle kterého by
byla zavedena pravidelná valorizace
s návazností na všeobecný vyměřovací
základ pro účely důchodového pojištění. Výhodou tohoto řešení by byla předvídatelnost vývoje výše platby za státní
pojištěnce, neboť vychází z roku o dva
roky předcházejícímu tomu, pro nějž se
vyměřovací základ stanovuje, a příslušného přepočítacího koeficientu.
VLÁDA ROZHODLA 10. 4. 2017
Stát platí pojistné za zhruba 5,95 milionu lidí, mezi kterými jsou především
děti, důchodci či nezaměstnaní. Vyměřovací základ pro tyto platby je nyní
stanoven zákonem s tím, že vláda může
tuto částku svým nařízením měnit. Výše
pojistného činí 13,5 procenta z vyměřovacího základu. Pro letošní rok dosahuje
základ 6 814 korun, měsíční platba za
jednoho pojištěnce je 920 korun. Pro
příští rok by se základ měl zvednout
na 7 177 korun a měsíční pojistné
na 969 korun. Podle návrhu ministerObdobí

stva zdravotnictví, který dne 10. 4. 2017
schválila vláda, bude stát odvádět na
jednoho pojištěnce měsíčně o 49 korun
víc. Vydá tak v roce 2018 na své pojištěnce, tedy děti, důchodce, nezaměstnané,
atd. o 3,5 miliardy korun víc než letos.
O schválení nařízení informoval premiér
Bohuslav Sobotka (ČSSD).
Ministerstvo zdravotnictví odhaduje,
že letos stát vydá na platbách za státní
pojištěnce 65,8 miliardy korun, příští rok
by to mělo být 69,3 miliardy korun. Tyto
platby tvoří necelou čtvrtinu z příjmů
veřejného zdravotního pojištění, které
by letos měly dosáhnout 276,59 miliardy korun. Výdaje by měly být asi o 23,5
milionu korun nižší.
Peníze, které stát pošle do systému
navíc, by měly podle ministerstva sloužit
především k personální stabilizaci ve
zdravotnictví. Vláda už dříve slíbila, že
by se platy v nemocnicích měly v příštím
roce zvednout o deset procent.
V dalších letech by měla valorizaci
plateb zajistit novela zákona, kterou
musí schválit Parlament.
Vyměřovací základ

Pojistné

1. 1. 2017 – 31. 12. 2017

6 814 Kč

920 Kč

1. 1. 2016 – 31. 12. 2016

6 444 Kč

870 Kč

1. 7. 2014 – 31. 12. 2015

6 259 Kč

845 Kč

1. 11. 2013 – 30. 6. 2014

5 829 Kč

787 Kč

1. 1. 2010 – 31. 10. 2013

5 355 Kč

723 Kč

1. 1. 2008 – 31. 12. 2009

5 013 Kč

677 Kč

1. 1. 2007 – 31. 12. 2007

5 035 Kč

680 Kč

1. 4. 2006 – 31. 12. 2006

4 709 Kč

636 Kč

1. 2. 2006 – 31. 3. 2006

4 144 Kč

560 Kč

1. 1. 2006 – 31. 1. 2006

3 798 Kč

513 Kč

1. 1. 2005 – 31. 12. 2005

3 556 Kč

481 Kč

1. 1. 2004 – 31. 12. 2004

3 520 Kč

476 Kč

1. 1. 2003 – 31. 12. 2003

3 458 Kč

467 Kč

1. 7. 2001 – 31. 12. 2002

3 250 Kč

439 Kč

1. 7. 1998 – 30. 6. 2001

2 900 Kč

392 Kč

1. 1. 1998 – 30. 6. 1998

2 120 Kč

287 Kč

1. 7. 1996 – 31. 12. 1997

2 000 Kč

270 Kč

1. 1. 1996 – 30. 6. 1996

1 625 Kč

220 Kč

1. 1. 1994 – 31. 12. 1995

1 430 Kč

194 Kč

1. 1. 1993 – 31. 12. 1993

1 694 Kč

229 Kč
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Na slovíčko s bezpečákem | Viktor Fürst, specialista BOZP na RP OS KOVO Ústí nad Labem

Karpální tunel a ukončení pracovního poměru
Ve firmě pracuji 15 let na pozici operátorky výroby. Z důvodu silných bolestí rukou jsem musela k lékaři. Prodělala jsem operaci karpálního tunelu na pravé i na levé ruce. Po návratu z nemocenské mě
zaměstnavatel poslal na mimořádnou lékařskou prohlídku. Byla u mě zjištěna ztráta zdravotní způsobilosti k výkonu dosavadní práce. Po absolvování lékařské prohlídky mi byla na personálním oddělení
předána výpověď – ukončení pracovního poměru dohodou – a bylo mi nabídnuto odstupné ve výši tří
průměrných platů. Postupuje zaměstnavatel správně?
H. M., Most
Ve vašem případě
se evidentně jedná
o nemoc z povolání. Zaměstnavatel
nepostupuje správně. Nereagoval na
podezření na vznik nemoci z povolání
(dále NzP), viz z. č. 373/2011 Sb., § 63!
Zaměstnavatel
nesprávně
uvedl
důvod výpovědi a nízké odstupné, viz
z. č. 262/2006 Sb., ZP, § 52, 1d), § 67, 2!
Zaměstnavatel a lékař, který poskytuje zaměstnavateli pracovnělékařské
služby, ignorovali paragraf 63 zákona

č. 373/2011 Sb., O specifických zdravotních službách.
V § 63 uvedeného zákona je stanoveno:
(1) Ošetřující lékař je povinen odeslat
k poskytovateli uvedenému v § 61
odst. 1 nebo 2 osobu, u níž na základě
odborného vyšetření vzniklo důvodné
podezření na nemoc z povolání, nebo
k poskytovateli uvedenému v § 61
odst. 2, je-li podezření, že nemoc již
nadále nesplňuje podmínky pro uznání
nemoci z povolání.

 ovinnost odeslat zaměstnance k poP
skytovateli uvedenému v § 61 odst. 1
nebo 2 má též zaměstnavatel, má-li
důvodné podezření na vznik nemoci
z povolání, nebo k poskytovateli uvedenému v § 61 odst. 2, má-li podezření, že
nemoc již nadále nesplňuje podmínky
pro uznání nemoci z povolání.
Při podezření na nemoc z povolání se
proto okamžitě spojte s místně příslušným oddělením nemocí z povolání!

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

Dohoda o skončení nájmu
Uzavřel jsem s pronajímatelem (jsou to manželé) nájemní smlouvu na byt. Jednalo se o nájem na
dobu určitou. Najednou manželé požadovali, abych byt do měsíce opustil. Protože to jsou moji známí,
nechtěl jsem dělat potíže a byt jsem vyklidil, klíče od bytu odevzdal a protože byly poškozené dveře
do pokoje, dal jsem paní zálohu 2 000 Kč na dveře nové s tím, že když bude třeba, doplatím. Jinak
byl byt bez závad, na bytě neváznou žádné dluhy či nedoplatky, naopak mám na zálohách za služby
přeplaceno. Byt jsem při odevzdání vyfotil, abych měl zdokumentovaný stav bytu. Mezi manželi jsou
nějaké neshody, rozvádějí se a dělají si naschvály, takže paní mně přes manžela vzkázala, že na mě
podá trestní oznámení, a já nevím proč. Co mám udělat?
J. H., Aš
Zachovejte klid. To, že jste byt vyklidil
a odevzdal klíče a měl snahu se dohodnout na náhradě poškozených dveří,
není trestným činem. Zřejmě si paní prostřednictvím vás chce řešit nějaké majetkové spory v rámci rozvodu manželství.
To se vás však netýká.
Vy jste byt vyklidil, odevzdal pronajímateli a odevzdal jste i klíče od bytu
(neuvádíte, kterému z manželů). Tímto postupem došlo k ukončení nájmu
bytu, navíc pronajímatelé vás k ukončení nájmu vyzvali. Došlo tedy k ústní
dohodě a faktickému odevzdání bytu.
Pokud s vámi komunikuje alespoň jeden
z manželů, požádejte jej, abyste spolu
uzavřeli písemnou dohodu o skončení
nájmu bytu, i když bude chybět podpis
druhého z manželů, pořád je to lepší než
žádná písemná dohoda. Také by bylo

dobré, kdybyste si ještě mohl opsat stav
médií, aby na váš účet v bytě nebydlel
někdo jiný. V této souvislosti byste si
také měl pohlídat vyúčtování záloh za
služby.
Dohodu o ukončení nájmu bytu by
správně měli podepsat oba manželé,
jako pronajímatelé věci ve společném
jmění manželů. Podle občanského zákoníku platí, že povinnosti a práva spojená se společným jměním manželů nebo
jeho součástmi náleží oběma manželům
společně a nerozdílně. Z právních jednání týkajících se společného jmění
nebo jeho součástí jsou manželé zavázáni a oprávněni společně a nerozdílně.
V záležitostech týkajících se společného jmění a jeho součástí, které nelze
považovat za běžné (což je právě nakládání s bytem), právně jednají manželé

společně, nebo jedná jeden manžel se
souhlasem druhého. Odmítá-li manžel
dát souhlas bez vážného důvodu a v rozporu se zájmem manželů, rodiny nebo
rodinné domácnosti, či není-li schopen
vůli projevit, může druhý manžel navrhnout, aby souhlas manžela nahradil
soud. Jedná-li právně manžel bez souhlasu druhého manžela v případě, kdy
souhlasu bylo zapotřebí, může se druhý manžel dovolat
neplatnosti takového jednání. V tomto případě by bylo
nelogické, aby se
neplatnosti jednání druhý z manželů
dovolával, když
oba chtěli, abyste
byt opustil.
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Jak vybrat letní tábor pro dítě?
Může to být skvělý zážitek, na který
bude dítě vzpomínat třeba celý život,
či minimálně po návratu do školy, anebo také noční můra, a už ho sem nikdy
nedonutíte se vypravit. Na prázdninové
tábory odjíždí spousta dětí, jak vybrat
ten pravý právě pro to vaše? Poznání
nových kamarádů, zábava, ale i poučení
a také osamostatnění, to jsou důvody,
proč děti na tábor poslat. Dítě se vám
vrátí plné zážitků a nadšené z toho, že si
poradilo i bez mámy a táty. Právě takový je v ideálním případě přínos táborů.
A nemusí jít o tábor na nějakém exkluzivním místě, se špičkovým zařízením
a neobvyklým programem. Děti naopak
po místech, kam jezdí dospělí na dovolenou, nijak zvlášť netouží. Pro ně je
nejdůležitější prima parta lidí a dostatek
podnětů, právě nuda je to nejhorší, čeho
se obávají, nikoliv toho, že by zde nebylo
prostředí dostatečně „na úrovni“.
Protože právě nyní nastala doba rozhodování a rezervace letních pobytů
dětí, nabízíme pár základních rad, jak
vybírat.
Nenechte se ošálit propagací
Tábory jsou dnes velmi často běžnou
komerční službou. Jejich provozovatelé
na nich tedy chtějí vydělat a při jejich
nabídce se předhánějí v tom, jak si právě zde vaše dítko užije. Už při pročítání
propagačních materiálů ale zpozorněte
a všímejte si. Samozřejmostí by měl být
dobrý popis jak místa, kde budou děti
trávit pobyt, tak náplně celého tábora
a jednotlivých dnů, stejně jako představení těch, kdo se budou o děti starat, spolu s popsáním jejich kvalifikace.
Dále by měl být text doplněn kvalitními
fotografiemi ubytovacího zaří-

Na táboře se mo
hou
děti učit třeba hrá
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tenis nebo se v
tomto
sportu zdokona
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zení. Zvolte tedy takový
tábor, který už v popise není kusý, ale nabízí hodně podrobností
o pobytu.
Ptejte se podrobně
Rozhodně
se
nebojte
dále zeptat na vše možné. Ostatně pořadatelům
tábora svěřujete to nejcennější, co máte. Podívejte se,
zda tábor neměl třeba loni
svou stránku na Facebooku, a prostudujte si diskuse
zde. Z toho, co píší rodiče,
jejichž děti už tábor absolvovaly, se můžete dozvědět
mnoho poučného. Zajímejte se
o táborový řád, ten by měl být sepsán
a dostupný každému zájemci. Rozhodně
se nenechte uchlácholit řečmi o tom, že
je pobyt již vyzkoušený a vedoucí vědí
nejlépe, co dělají.
Hygiena a zdraví především
Každým rokem proběhne o prázdninách
médii nějaká šokující zpráva o tom,
v jakých podmínkách musely děti na
táboře žít. Proto si dopředu zjistěte, jaké
hygienické podmínky zde budou panovat. Děti rozhodně nemusí spát v luxusních ubikacích, ale musí mít zajištěnu
možnost se pravidelně koupat a také
nad touto činností dohled. Pokud jde
o tábor v lesní divočině, těžko trvat na
teplé sprše, ale i v tomto případě mají
mít děti například možnost se mýt ve
vodě, která protéká a není stojatá.
Jaký druh tábora?
Prázdninových pobytů pro děti se nabízí
obrovské množství. Některé z nich
jsou tábory v přírodě
s celotáborovou hrou,
na které se jezdilo odedávna, celá řada táborů má však své vlastní
zaměření. Velmi oblíbené jsou tábory v sedle
koně, které nabízejí třeba jezdecká družstva.
Ačkoliv asi málokterý
rodič chce vidět své dítě
v létě u počítače, hitovkou mezi dětmi jsou tábory, na kterých se „paří“
počítačové hry, nebo se
děti učí vytvářet videa pro Youtube. Děti
můžete poslat také na tábory sportovní se všemi možnými druhy sportů, či
třeba hudební, jazykové nebo výtvarné. Výběr je skutečně obrovský, pokud
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Záběr z táborové
hry v oblíbeném
středisku v Louň
ovicích pod Blaník
em

má dítě nějaký koníček, pak
určitě na takovém pobytu zajásá.
Za kolik?
Tábory dnes nejsou levnou záležitostí.
A pokud na ně chcete poslat dětí více,
je třeba pořádně našetřit. Dopředu
se informujte na všechny podrobnosti ceny. Jde o cenu včetně veškerých
poplatků a nákladů? Není třeba ještě
doplácet vstupy, či dětem poskytnout
kapesné? Zjistěte také, jaké jsou storno
poplatky. Je cena uvedena včetně DPH,
obsahuje veškeré pojištění? Vyhnete se
tak maléru, kdy budete muset doplácet nemalé částky, se kterými jste třeba
nepočítali.
Kdo má tábor vybrat?
Na rozhodnutí o tom, kam dítě pojede, byste měli mít stejný podíl vy i malý
táborník. Vyberte několik možností,
které by se mu mohly líbit, a nechte ho
rozhodnout o tom, kam by se nejraději vypravil. Pokud se stydí a bojí, že by
mezi cizí děti nezapadl, zkuste se domluvit s rodiči jeho kamaráda či spolužáka
ze školy a zajistěte mu na prázdniny
parťáka. To, že na táboře nebude vaše
dítě smutnit a bude vám psát nadšení dopisy, bude tou nejlepší odměnou.

Michaela Kadlecová
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V Třinci jednala Komise mladých
Komise mladých OS KOVO se na konci
měsíce března sešla na své pravidelné schůzi v Třineckých železárnách.
Paleta témat k projednávání byla
i tentokrát opravdu velmi široká.
Řešily se i podmínky služebních cest
v zahraničí.
Na toto téma hovořil zejména člen
Komise mladých Petr Bártek ze Žďárských strojíren. Mluvil kupříkladu o tom,
že zaměstnanec musí souhlasit s výjezdem na pracovní cestu do zahraničí
a také že má nárok nejen na cestovní
náhrady, ale i na kapesné až do výše
40 % zahraničního stravného.
Mladí se informovali o situaci ve svých
firmách, kde jsou zaměstnáni. Samé
dobré zprávy sdělil Aleš Jančík z IG Watteeuw v Brně-Modřicích. Firmu čeká
navyšování příplatků za noční či víkendové bonusy, navýšení hodnoty stravenek z 65 na 80 korun za den a kolega
zdůraznil garanci 80 % mzdy při závodní
výluce.
Projednaly se samozřejmě informace z hostitelského regionu. Hovořilo
se třeba o nově podepsané kolektivní smlouvě na rok 2017 v Třineckých
železárnách. Probíral se i problém, který spočívá v častých odchodech zkušených zaměstnanců do důchodu, na
jejichž místa se nedaří doplňovat nové.
Mluvilo se i o personálních změnách ve
firmě, a to včetně na pozicích nejvyšších
manažerů. Bez ohledu na všechny problémy, ke kterým patří i probíhající roz-

sáhlá rekonstrukce podniku, se
podařilo odborovým zástupcům
dojednat plošný nárůst mezd
o 500 korun měsíčně a připojili
i další stokorunu do penzijního
připojištění.
Jan Baroň, člen Komise mladých, poukázal na problém
s vysokým věkem odchodu do
důchodu v těžkém hutním provozu. Zaměstnancům nezbývá
Marcel Pielesz, místopředseda ZO OS KOVO v Třineckých
železárnách, provádí výklad o sortimentu kontijemných tratí
než vydržet na úkor nových, kteří jsou přijímáni pod pracovní
Členové Komise mladých na prohlídce Třineckých železáren
agentury. Hovořil o problémech
s agenturními zaměstnanci, kteří
jsou nespokojeni se svými mzdami, systémem nepřetržitosti
a mají jenom vzdálenou vidinu
zařazení do kmenového stavu.
Aktuální informaci o situaci
v OS KOVO a Českomoravské
konfederaci odborových svazů na Komisi mladých přednesl
místopředseda OS KOVO Tomáš
Valášek. Ten mj. pozval všechny zúčastněné na chystaný třetí
ročník akce „Konec levné práce“,
která proběhne 14. září v pražské
Sparta aréně.
Na jednání Komise mladých se samoSchůze Komise mladých se zúčast- zřejmě hovořilo také o nadcházejícím
nil i František Ligocki, předseda ZO OS VII. sjezdu OS KOVO. Komise na něj
KOVO Třinecké železárny. Ve svém společně s mladými z německé odbovystoupení se ohlédl za svým skoro rové centrály DGB připravuje další
padesátiletým působením v odborech. společné akce. Po skončení jednání se
„Proč být v odborech? Protože to je sluš- všichni vydali na prohlídku do provozu
nost,“ prohlásil.
železáren. 
(as) Foto: Tomáš Valášek

Už víme, kdo pojede do Tropical Islands
Uslyšet před Velikonocemi tak radostnou zprávu, jako je
výhra zájezdu do
německého Tropical
Islands, se poštěstilo panu Filipu Jenkovi z Police nad
Metují. Odpověděl totiž správně v kovácké
soutěži. A uvěřit
tomu nemohl
pěkně dlouho.
proletět
„Promiňte, to
nds se lze
la
Is
al
ic
lý
op
áh
V areálu Tr ál je opravdu rozs
bude
omyl!“
. Are
m
ne
lo
ba
Přesně takto
nejprve reagoval výherce, když mu na
Zelený čtvrtek zavolala redakce KOVÁKU, aby mu oznámila, že si může pomalu začít balit kufry a vyrazit do aqvapar-

ku Tropical Islands v Německu. Výherce
se dlouho divil, jak je možné, že právě
on. Za odpočinkem vyráží již 29. dubna
i se svou manželkou. A mají se opravdu
na co těšit.
O své zážitky z Tropical Islands se
s námi podělila i kolegyně Alena Sobolová, předsedkyně ZO OS KOVO Energetika ArcelorMittal Ostrava. „Naše
organizace Energetika ArcelorMittal tam
pořádala zájezdy již od roku 2010 a letos
jsme se tam opět vrátili,“ prozradila. Zajímavostí třeba je možnost zakoupit si
jeden vstup, který pak platí neomezenou dobu. „Můžete v areálu strávit třeba
i týden za 35 eur. Lze si koupit i nocleh pod
stanem, v chatce či hotelovém pokoji, nebo
jen tak spát na lehátku u pláže,“ popisuje
své zkušenosti předsedkyně Sobolová
a dodává: „Naše skupinka byla z různých
věkových kategorií, od malých dětí až po

důchodce, ale žádný z nás nenašel odvahu proletět se balonem.“ Víkend strávený
v tropech je skvělý zážitek a relaxace.
A protože ten, kdo čte KOVÁK, vyhrává, připomínáme, že zájezd mohou
vyhrát všichni noví členové, kteří vstoupí do Odborového svazu KOVO v době
od 1. 1. do 30. 4. 2017 a splní podmínku pro zařazení do slosování, kterou je
nahlášení jména a příjmení, název organizační jednotky a telefonické spojení na
OS KOVO do 31. 5. 2017. „Letos jsme pro
nové členy připravili s cestovní kanceláří
Kovotour zájezd do Černé Hory dle vlastního výběru v hodnotě dvaceti tisíc,“ připomenul výhru místopředseda OS KOVO
Tomáš Valášek. Je potřeba, aby představitelé jednotlivých organizací nebo
vedoucí regionálních pracovišť zaslali na
e-mail valasek.tomas@cmkos.cz seznam
nově přijatých členů. 
(as)
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Odborový svaz KOVO
se sídlem v Praze 3, nám. W. Churchilla 2

přijme
do pracovního poměru specialistku/specialistu
pro ekonomiku, mzdy a kolektivní vyjednávání
pro Regionální pracoviště OS KOVO v Praze,
nám. W. Churchilla 2, Praha 3

Požadujeme:
	vzdělání VŠ nebo ÚSO nejlépe ekonomického směru
	odborné znalosti ekonomiky firmy, mzdového
a manažerského účetnictví
	základní znalosti pracovního práva a sociální problematiky
	organizační a komunikační schopnosti
	znalost práce na PC
	řidičský průkaz skupiny B
	zkušenosti ze sociálního dialogu a činnosti odborů vítány
	znalost cizího jazyka výhodou

Vaším úkolem bude zejména:
	poradenská a metodická činnost
pro ZO OS KOVO
	ekonomické rozbory, příprava
a připomínkování kolektivních
smluv
	vyjednávání kolektivních smluv
	lektorská a vzdělávací činnost
	průběžné sledování legislativy

Písemné přihlášky se stručným přehledem dosavadní praxe
zašlete nejpozději do 11. 5. 2017 na adresu:
Regionální pracoviště Praha OS KOVO, nám. W. Churchilla 2,
130 00 Praha 3 – Žižkov,
případně na e-mail: fiala.milan@cmkos.cz

Nabízíme:
	odpovídající mzdové zařazení
	možnost odborného růstu
	zaměstnanecké sociální výhody
	nástup po dohodě

Bližší informace: na tel. čísle: 602 204 798, PhDr. Milan Fiala, vedoucí RP
e-mail: fiala.milan@cmkos.cz
Vybraní uchazeči budou pozváni k dalšímu jednání. Se všemi poskytnutými osobními údaji bude
nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn
a doplňků.
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Správné znění tajenky z čísla 6: Členství v odborech je lékem proti strachu. Správně luštila a potřebné štěstí při losování
měla Jana Mertová ze Šumperka. Blahopřejeme! Dostane výhru od vydavatelství Enigma, které připravuje naši křížovku. Je také
vydavatelem časopisu Křížovky pro každého (další číslo vychází 25. dubna). Na tajenku z tohoto čísla čekáme do 10. května 2017 na
doručovací adrese redakce nebo na e-mailu: novakova.miloslava@cmkos.cz.

