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Okénko do regionu
Co je nového u kováků
na západě Čech
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Daně
Jaký je pro odbory limit
k přihlášení k EET
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Příloha
Seznam delegátů
VII. sjezdu OS KOVO

14

Průmysl 4.0
Žhavé téma s celou
řadou otazníků

Pohled do jednacího sálu 12. zasedání Rady OS KOVO.
Stejné místo v polovině června uvítá i delegáty VII. sjezdu

Jednání Rady OS KOVO
ve znamení VII. sjezdu
V Clarion Congress Hotelu v Olomouci se 17. – 18.
května 2017 konalo 12. zasedání Rady OS KOVO. více
Rada je nejvyšším orgánem svazu v období mezi strana
sjezdy. Jejími členy jsou volení funkcionáři ze
všech regionů ČR.

2

S předsedou OS KOVO nejen o sjezdu
Do VII. sjezdu OS KOVO zbývají už
jen dva týdny. Bude bilancovat to, co
se událo za poslední 4 roky. Jak toto
období hodnotí předseda Souček?
Vně svazu došlo za toto období v ČR i ve
světě k oživení výroby, což vedlo k nárůstu pracovních míst, ale také k opětovnému růstu rizikového zaměstnávání, především přes personální agentury.
Globální konkurence přinesla problémy
do našeho ocelářství, které musí čelit
dovozu státem dotované oceli z Číny
i dalších regionů světa. Jiné problémy řeší automobilový průmysl, který
v současné době zaměstnává v našem
sektoru nejvíce zaměstnanců. Globál-

ní firmy v honbě za ovládnutím trhu
zvyšují požadavky na pracovní výkony
zaměstnanců, čímž trpí jejich soukromý
život a promítá se to do jejich dlouhodobého zdravotního stavu a také do partnerských a rodinných vztahů. Flexibilita
v tomto pojetí není kompenzována patřičným zvýšením mezd. Nekalé praktiky
se prokázaly také v tzv. kauze „diesel-gate“, která v konečném důsledku ohrožuje zase zaměstnance v automobilovém
průmyslu a je třeba se připravit i na krizové scénáře. Samozřejmě, že dílčí problémy se týkají všech odvětví, ve kterých
OS KOVO působí a musí je průběžně
pomáhat řešit.
pokračování na str. 3
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Zasedání Rady v Olomouci bylo posledním před VII. sjezdem OS KOVO, který se uskuteční na stejném místě ve
dnech 15.–17. června 2017. Této skutečnosti odpovídal také program jednání
Rady. Vedle běžné agendy se věnovala
zejména posledním přípravám na sjezd,
jejichž smyslem je zaručit jeho zdárný
průběh. A to i v takových detailech, jakými jsou úprava a vybavení jeho dějiště.
Projednána byla řada doporučení, aby
tomu tak skutečně bylo. Týkala se např.
velikosti Rady po VII. sjezdu. Zde byl na
základě diskuse v jednotlivých krajských

sdruženích doporučen klíč 1:1500, tedy
aby jeden její člen reprezentoval nejméně 1500 členů příslušného krajského sdružení. Byla přijata i doporučení
týkající se jednacího a volebního řádu
VII. sjezdu OS KOVO. Ne všechna byla
přijata jasnou většinou, a lze tedy očekávat, že diskuse o nich bude pokračovat
i během samotného sjezdu.
Dne 15. května 2017 skončil termín
pro nominace do nejužšího vedení OS
KOVO. Součástí jednání 12. Rady OS
KOVO byla tudíž informace o všech
nominovaných kandidátech. Z ní vyply-

nulo, že na funkci předsedy byl nominován jen jediný kandidát a tím je současný vykonavatel této funkce kolega
Jaroslav Souček. Do funkcí místopředsedů byli nominováni současní místopředsedové Libor Dvořák, Tomáš Valášek
a Jiří Marek. Vedle nich byl nominován
rovněž kolega Ing. Pavel Komárek. Ten
se také v průběhu 12. zasedání Rady OS
KOVO krátce představil.
Po 12. zasedání Rady OS KOVO se
nyní čeká na to, jak se všichni navržení
po zvážení všech okolností definitivně
postaví ke svým nominacím. 
(fav)

Střípky ze sekcí
Zasedání Rady HOS OS KOVO, které se 4.–5. 5. konalo ve
Žďáru nad Sázavou, se mj. zabývalo návrhem KSVS OSHŽ pro
rok 2018. Po projednání v komisi KV OS KOVO a po schválení
Předsednictvem OS KOVO bude návrh KSVS v elektronické
verzi zaslán všem ZO OS KOVO – členům HOS. Ve smyslu
usnesení z valné hromady HOS budou ustanovení návrhu
KSVS závazná jako minima pro návrhy podnikových kolektivních smluv pro rok 2018. Rada HOS souhlasila s tím, aby tento návrh KSVS byl předložen OSHŽ i přesto, že OSHŽ odmítá
sociální dialog na odvětvové úrovni. Na základě oznámené
rezignace Stanislava Maluška na funkci předsedy Rady HOS
byla uskutečněna volba jejího nového předsedy. V tajné volbě byl zvolen Roman Ďurčo.
Rada sekce učňovských zařízení OS KOVO dne 10. 5.
2017 v Praze mj. projednala informace z podvýboru ČMOS
školství a harmonogram KV pro rok 2018. KSVS se SUZ pro
roky 2017–2018 stále není uzavřena. Na poslední dopis OS
KOVO ze dne 10. 3. 2017 vztahující se k účinnosti KSVS na
členy SUZ dosud SUZ neodpovědělo.
(red)

Děkovali za práci
Život přináší změny. Nastaly i u kolegy Jana Janečka, 1. místopředsedy
ZO OS KOVO Brandýs pro Continental Automotive CR, který z této firmy
nyní odešel k jinému zaměstnavateli. Ve výboru odborové organizace
v Continentalu pracoval od roku
2012. A měl velký podíl na tom, že
počet jejích členů z tehdejších 160
vzrostl na více než trojnásobek.
Vliv odborů vzrostl nejen díky
jejich výsledkům při kolektivním vyjednávání, ale také na základě akcí,
které pořádají pro své členy a ostatní zaměstnance. Nyní 11. června to
např. bude již třetí sportovní den. Kolega Janeček od kolegů z výboru (na
našem snímku s předsedou Miroslavem Mäsiarem) dostal na rozlučkovém setkání 24. 5. skleněnou vázu s věnováním. Z firmy odchází, ale jak
řekl, odborům zůstane věrný a bude jim aktivně pomáhat i na novém
pracovišti. Jinak to podle jeho slov prý ani nejde.
(fav)

Nejnižší nezaměstnanost
Podle květnového prohlášení Ministerstva práce a sociálních
věcí se podíl nezaměstnaných osob v dubnu snížil na 4,4 %
z březnových 4,8 %. Celkový počet nezaměstnaných osob se
snížil na 327 199, počet volných míst se zvýšil na 159 072.
Nezaměstnanost v ČR se momentálně nachází na nejnižších
hodnotách od roku 2008. 
(as)

Vyšší nemocenská
Sněmovna 17. května schválila vyšší nemocenskou pro zaměstnance
nemocné déle než 30 dní. Norma prošla ve třetím čtení. Hlasovalo pro ni
123 poslanců ze 159 přítomných, proti byli pouze dva. Zdržela se většina
poslanců za TOP 09 a ODS. Změna by mohla platit už od příštího roku.
Zaměstnanci s neschopenkou v současnosti berou od 15. dne pouze 60
procent příslušného vyměřovacího základu. Nyní by mohli od 31. dne
brát o šest procent více. Lidé nemocní déle než dva měsíce by pak mohli brát 72 procent. Nemocní by si tedy mohli polepšit o stovky až tisíce
korun. Norma musí projít Senátem a musí ji schválit prezident. 
(red)

Premiér Sobotka během vystoupení na sněmu ČMKOS

Premiér pochválil kampaň odborů

V pražském KC Olšanka se 23. května
konal 6. sněm ČMKOS. Hlavním bodem
jednání tohoto odborářského parlamentu bylo hodnocení a také další pokračování kampaně Konec levné práce v ČR.
Účastníci přijali prohlášení, ve kterém
vyzývají politiky a jejich strany, aby dali
jasně najevo, že budoucí strategie Česka nemůže stavět na levné práci. Žádají

také zákonodárce, aby schválili „slušný
zákoník práce“, který pro zaměstnance
vytvoří důstojné pracovní podmínky,
odpovídající 21. století.
Na jednání sněmu zavítal i premiér
vlády ČR Bohuslav Sobotka. Ve svém
vystoupení levnou pracovní sílu a daňový dumping označil za „slepou uličku, do
níž se Česká republika nesmí dostat“.
Dodal, že jsou nutné změny ve vzdělávání i vybudování infrastruktury. „Probíhá
debata o změně investičních pobídek,
abychom do budoucna podporovali
věci, které přinesou vysoce kvalifikovaná a dobře placená místa,“ řekl premiér.
Odbory za jejich kampaň proti levné
práci pochválil: „Bude nutné, aby v této
kampani vytrvaly i v příštích měsících
a letech, a pokud budu mít možnost,

budu ji podporovat,“ slíbil na sněmu.
Nynější vláda i ty příští budou podle
Sobotky muset „učinit řadu rozhodnutí“, aby výdělky v Česku rostly i v příštích letech. Sobotkův kabinet zvyšoval
každoročně minimální mzdu i výdělky
ve veřejném sektoru. Ministryně práce
bude nyní navrhovat zvýšení nejnižší
odměny od ledna o 1 200 korun na
12 200 korun. Odbory požadují 12 500
korun. Žádají také zvýšení platů pro učitele, úředníky, pracovníky v sociálních
službách či kultuře.
Sobotka na sněmu v odpovědi na
dotaz předsedy OS KOVO Součka také
uvedl, že je proti masovému dovozu
pracovních sil ze zahraničí a že jeho vláda proto bude pokračovat v regulacích
trhu práce.
Text a foto: fav
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Změnilo se ovšem i politické prostředí u nás…
V politické oblasti se po pádu Nečasovy
vlády začalo blýskat na lepší časy. Nově
vzniklá vládní koalice změnila přístup
k tripartitnímu sociálnímu dialogu na
národní úrovni a díky sociálnědemokratickým hejtmanům začaly fungovat
i krajské tripartity. Přes vládní prohlášení vstřícné k potřebám zaměstnanců se
ale některé pozitivní věci daří naplňovat
až v závěru mandátu této vlády. Zčásti
vlivem nesouladu v koalici a také díky
tuhému odporu zaměstnavatelů, kteří
využívají opoziční strany ke zdržování
těchto snah.

Jaroslav Souček během rozhovoru s Kovákem

Vývoj u nás ovlivnily i měnové intervence ČNB…
To, co ve svém důsledku přinese „čarování“ ČNB s kurzem české koruny v tomto období a jaké skutečné důsledky
přinese zaměstnancům v budoucnu,
to dnes objektivně není nikdo schopen
předpovědět.
Jak už zaznělo, žijeme ve světě, který
se stále více globalizuje. Co postavení
svazu mezinárodně?
Na mezinárodním odborovém poli se
nám podařilo udržet vysoké renomé OS
KOVO, které bylo dlouhodobě budováno
a v tomto volebním období bylo završeno na kongresu naší evropské odborové
federace industriAll Europe přijetím naší
rezoluce „Stejná mzda za stejnou práci
a solidarita v EU“ hlasy všech delegátů
kongresu. Cílem této rezoluce je dosáhnout stavu, kdy bude srovnatelná práce
vykonávaná v kterékoli zemi EU odměňována stejnou mzdou, ať je vykonávána kterýmkoli občanem některé ze
zemí EU. Na všech úrovních industriAll
Europe se nyní vedou diskuse, jak uvést
tuto rezoluci v život, aby už nemohlo
docházet ke mzdovému dumpingu mezi
regiony Evropy.
Zpět domů. Jak si dnes stojí svaz
finančně a jak je na tom s členskou
základnou?
Za osobní úspěch považuji, že se mi
v úzké spolupráci především s místopředsedou Ing. Jiřím Markem podařilo v tomto období dokončit prodej
Národního domu na Smíchově, který byl
v majetku OS KOVO a 10 let se prodával. Pokud by prodej nebyl dotažen do
konce, hrozilo nám, že svaz bude muset
v nejbližší době investovat do rekonstrukcí 111 milionů korun. A to bez reálné možnosti zajistit návratnost takové
investice. Co se týče členské základny,
podařilo se v závěru tohoto období
zastavit její pokles. Zúročily se jak zkušenosti a iniciativa funkcionářů ZO, tak

i profesionalita zaměstnanců OS KOVO,
jejichž kolektiv vyzrál a je schopen
poskytovat špičkové služby jak základním organizacím, tak novému fenoménu – seskupení členů u zaměstnavatelů.
Při každé vhodné příležitosti je třeba za
toto nezměrné úsilí poděkovat.
Shrnuto: výhybky jsou nastaveny tak,
aby svaz mohl úspěšně zvládat nové
výzvy. Nebude jich málo, a to ať už
jde o vnitrosvazová, celospolečenská a někdy i mezinárodní témata.
Jde o práci s členskou základnou, její
omlazování, udržení vysoké profesionality služeb členům atd. O účinnější prosazování práv a požadavků zaměstnanců v kovoprůmyslu,
dopady nástupu Průmyslu 4.0 a další
témata. Která považujete opravdu za
ta klíčová?
Výzev je mnoho. Nejdůležitější je členská
základna. Bez té by svaz nebyl svazem.
Její velikost závisí na naší společné snaze. V příštím období budou vedle sebe
působit ZO i seskupení členů a bude více
zřejmé, zda je tato cesta správná a ze
strany zaměstnanců svazu zvládnutelná v dosavadní podobě, nebo bude třeba jiné nastavení podmínek fungování
seskupení členů.
Myslím si, že velká část členů i funkcionáři ZO si podvědomě nepřejí rychlý postup další průmyslové revoluce,
známé jako Průmysl 4.0, kterou budou
doprovázet změny ve vzdělávání, střídání profesí v průběhu pracovního života
a také změny v celé společnosti, které
zatím nelze přesně odhadovat. Tento

proces je ale hnán dopředu kvůli snaze
najít novou výhodu v konkurenci mezi
firmami a je podpořen velkými investicemi. Vlastníci firem vědí, že kdo tento
trend nezachytí, dostane se na okraj
hlavního proudu inovací a v konkurenci
neobstojí. Nebude nám stačit doufat, že
nás Průmysl 4.0 nepotká, musíme se na
něj připravit a předejít problémům tak,
jako se nám v minulosti podařilo zúčastnit se procesu vzniku agenturní práce od
samého počátku a prosazovat její zákonnou regulaci. V tom nám hodně pomáhají naše mezinárodní odborové kontakty, které budeme i nadále využívat.
Svaz vypracoval strategii pro období
2017–2021. Je podrobným návodem,
jak postupovat, aby hlavní výzvy byly
zvládnuty. Že je správná, potvrzuje i to, že se loni po letech stagnace
podařilo celkově zvýšit počet členů
svazu. Nerodila se ale lehce, byly
i porodní bolesti…
Program, který již druhé mezisjezdové období nazýváme „Strategií“, se
začal připravovat již v polovině tohoto
mezisjezdového období. Ano, nejprve
se pracovalo 15 měsíců na základních
„Tezích“. Diskuse vůbec nebyly jednoduché. Ukázalo se, že řešení problémů
v jednotlivých ZO a krajských sdruženích
jsou velmi rozdílná a zformulovat univerzální recepty do konsenzuálních
výstupů, které změní dosavadní postupy
na úrovni celého svazu, je velmi obtížné.
Přesto je již „Strategie“ odsouhlasena
Radou OS KOVO k předložení VII. sjezdu
OS KOVO.
pokračování na str. 4
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Čelit novým výzvám předpokládá, že
o nich máme dostatek potřebných
informací. To je někdy kámen úrazu.
Letos zahájená centrální evidence
členů má mj. i usnadnit jejich přístup
k informacím. Jak jste spokojen s jejím průběhem?
Rozhodnutí Rady OS KOVO v průběhu
mezisjezdového období o zavedení centrální evidence OS KOVO je dle mého
názoru správné. Technická příprava
pod novým místopředsedou OS KOVO
Tomášem Valáškem byla zvládnuta ve
spolupráci s vedoucími regionálních
pracovišť, která řídí další místopředseda OS KOVO Libor Dvořák. Dosavadní
postup prací na centrální evidenci hodnotím jako pozitivní a doufám, že se ji
v blízké době podaří dokončit ve většině
ZO. O centrální evidenci členů platí totéž
co o Průmyslu 4.0 – kdo do ní nevstoupí,
zůstane časem mimo hlavní proud dění
v OS KOVO kvůli absenci informací, které zajímají členskou základnu.
Svaz nežije ve vzduchoprázdnu, je
součástí společnosti. Už jsme viděli,
že na to, jak úspěšně odbory mohou
prosazovat své požadavky, má velký
vliv politické klima ve
státě, to, kdo je právě
u moci. Letos se o tom
bude opět rozhodovat. Jak to vidíte vy?
To je velké riziko příštího období. Od roku
1990 stále slýchám
oblíbenou frázi, že
odbory musí být apolitické a bez vazeb na
jakékoli politické strany. To se členům odborů líbí zvláště potom,
jaké skandály provázejí
„politickou reprezentaci“ od leva do prava. Má
to ale svá velká úskalí.
V období pravicových
vlád nás zaměstnavatelé válcují a ukrajují v zákonech jednu
kompetenci odborů za

druhou a také ochranu
zaměstnanců stále snižují kvůli měnícím se „potřebám trhu práce“ a potřebou
hlavně „držet“ konkurenceschopnost českých firem,
nebo firem, které na území
ČR zhodnocují své investice
díky nízkým mzdám našich
zaměstnanců. Měli bychom
si stále připomínat, že „vládu“ si občané volí proto, aby
vytvářela příznivé podmínky
pro život českých občanů.
Když vláda láká do naší země investory,
tak by to měla dělat tak, aby zaměstnala především české občany, a ne aby
umožňovala zahraničním firmám vyrábět na území ČR a množit zisky prostřednictvím zaměstnávání cizích státních
příslušníků. Naše odborová politická
„korektnost“ v období vlády levicovějších koalic nám bohužel neumožňuje
kompenzovat odborové ztráty z období
pravicových vlád. Pokud v tomto smyslu neovlivníme naši členskou základnu,
bude po volbách do Poslanecké sněmovny zbytečné stěžovat si na budoucí
kroky případné středopravicové koalice
– minimálně další čtyři roky. Nebezpečí
nespočívá ani tak v „profláknutých“ pravicových stranách, jejichž „dobré úmysly“ by si měl každý občan pamatovat
z minula. Nebezpečí spíše spočívá ve
stranách a hnutích, které nemají pevný
ideologický základ a svou popularitu
staví na reakcích na aktuální témata,
která zlobí většinu občanů. A tyto reakce
mění dle potřeby a změny nálad ve společnosti. Jsou těžko předvídatelní, což je
pro rozhodování voličů velmi obtížné.
Před volbami do Poslanecké sněmovny
bychom se měli zaměřit na informování

členské základny, a to i s rizikem, že se to
některým členům nebude líbit.
Volit se bude i na VII. sjezdu. A to
i vrcholné vedení svazu. Nominace
byly již uzavřeny a vy jste byl opět
nominován do funkce předsedy svazu. Jak vnímáte tuto skutečnost?
Za sebe mohu pouze poděkovat za
důvěru těm, kteří mne nominovali,
a věřit, že je to určité ocenění mé dosavadní práce ve výkonném vedení svazu.
Vážím si toho a vím, že mne to zavazuje
do příštího období.
I předseda svazu je členem kolektivního vedení, a tudíž týmovým hráčem,
ovšem má velkou možnost nastavit
určité akcenty. Takže na co se v případě obecně předpokládaného znovuzvolení hodláte zejména zaměřit?
Tak, aby se třeba jednou říkalo, tak
to tady zavedl Jaroslav Souček…
Nechci si stavět žádný pomník. Od
začátku svého působení pracuji ve prospěch členské a funkcionářské základny
a snažím se vytvářet zaměstnancům OS
KOVO – tedy svým spolupracovníkům,
příznivé pracovní podmínky. Já jsem se
strašně moc naučil v době, kdy jsem
mohl působit vedle předsedy Ing. Jana
Uhlíře, a hodně mi dala i mnohdy hektická spolupráce s předsedou Josefem
Středulou. Nejlepší spolupráci jsem měl
v době půlročního zastupování předsedy svazu v osobě Ing. Jiřího Marka.
O tom, co se podařilo či nepodařilo
Součkovi, ať mluví jiní.
Děkujeme za rozhovor.

Kováci v uplynulých letech patřili k hlavním
aktérům kampaně Konec levné práce v ČR
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Okénko do regionu | Ing. Ivo Kužel, vedoucí RP OS KOVO pro Plzeňský a Karlovarský kraj

Co se děje u kováků na západě Čech
Jako regionální
pracoviště v rámci
našeho odborového svazu KOVO
působíme ve dvou
krajích – Plzeňském a Karlovarském. Stejně jako
v loňském roce
a v minulých letech se i letos toho u nás
dost změnilo. Jedno však zůstalo stejné,
a to personální složení zaměstnanců OS
KOVO na RP.
Letos naopak došlo k významné změně ve vedení Rady KS, kdy po mnoha
letech práce pro odbory již nekandidoval na konferenci KS člen předsednictva
OS KOVO kolega Jindřich Brabec a novým zmocněncem KS a tím i členem
předsednictva OS KOVO za náš region
byl zvolen Mgr. Jan Dvořák, dlouholetý
předseda ZO OS KOVO Panasonik Plzeň.
Všichni zástupci ZO na volební konferenci poděkovali Jindřichu Brabcovi za
jeho obětavou práci a novému zmocněnci popřáli hodně úspěchů při zvládání nových úkolů.
V současné době naše RP poskytuje
poradenství, servis a zabezpečení pro
celkem 64 základních organizací, z toho
je jedna sdružená. V Plzeňském kraji je
54 ZO a v Karlovarském kraji je 10 ZO
a čtyři seskupení členů (v Plzeňském
kraji tři a v Karlovarském kraji jedno).
Bohužel, nedaří se jedna z našich priorit
a tou je zastavit pokles členské základny.
I přes nábor nových členů v jednotlivých
ZO a seskupeních členů, kdy do našich
řad vstoupilo 471 členů, došlo k jejímu
dalšímu poklesu. V roce 2016 to však
bylo z velké míry ovlivněno odchodem
jedné ZO ze svazové struktury.
V rámci krajského sdružení máme
pro jednotlivé organizace vyčleněny tzv.
„výjezdní dny RP“, kdy navštěvujeme ve
spolupráci s Radou KS a jednotlivými
zástupci VO postupně všechny základní organizace v naší působnosti. Poskytujeme jim nejen metodickou pomoc
(kontroly základní dokumentace, vedení
účetnictví dle Stanov OS KOVO a pomoc
s přípravou podkladů pro zápisy do
spolkového rejstříku), ale pomáháme
jednotlivým organizacím, hlavně jejich
neuvolněným předsedům a výborům
ZO, s místní problematikou, s propagací a zviditelněním jejich záslužné práce.
Pokud jde o kontroly podle § 29 Stanov

OS KOVO, provedli jsme je již ve více
než čtyřech pětinách základních organizací. Zjištěné nedostatky se ve spolupráci s jednotlivými výbory ZO snažíme
napravit.
V regionu máme celkem uzavřeno 62
kolektivních smluv. Je to více než v loňském roce, protože se podařilo dohodnout a uzavřít KS u ZO, které rozšířily
svou působnost v dalších firmách, ale
také i v rámci seskupení členů. U kolektivních smluv, které byly uzavírány
k 31. 12. nebo k 31. 3. – bylo jich 40, se
podařilo u 13 dohodnout průměrný nárůst mezd od 3 % do 5 % a devět KS bylo
uzavřeno s větším jak 5% nárůstem. Je
jistě na místě poděkovat všem výborům
a vyjednávacím týmům za jejich odvedenou práci ve prospěch všech zaměstnanců.
Stále ale máme bohužel několik firem,
ve kterých se nedaří kolektivní smlouvu
uzavřít. Důvody jsou různé. Často jde
o to, že zaměstnavatel má vše stanoveno
vnitřním mzdovým předpisem, který při
změnách nejen projedná, ale také odsouhlasí odborová organizace, ale vlastní KS
nechce uzavřít. V mnoha případech jsou
ve hře nechuť a neochota zaměstnavatele vůbec o něčem jednat, nereagování
na zaslané návrhy, oddalování termínů.
Stává se to stále častěji u firem se zahraničním vlastníkem, kdy místní vedení vše
svaluje na majitele v zahraničí a pouze
vše oddaluje. Bohužel někdy tomu napomáhá i nečinnost nebo neshody ve vlastním výboru ZO.
Je potřeba také zmínit činnost v seskupeních členů, a to nejen u společnosti Borgers CS, kde je v současné době
kolektivní smlouva před podpisem, ale
i u Adientu a společnosti Wuppermann.
Seskupení členů jsou pro činnost regionálního pracoviště mimořádně důležitá,
protože u zaměstnavatelů vystupuje
v jejich zastoupení. Ne vždy se to daří.
Kvůli nedostatečnému zájmu členů jsme
tak museli ukončit působení seskupení
u společnosti MEA v Plzni.
I proto by prioritou u seskupení členů
mělo být jejich postupné osamostatnění.
Jejich přerod v základní organizaci, spojený s přípravou a výchovou nových funkcionářů, členů budoucího výboru ZO.
Dalším významným bodem, který se
snažíme rozvíjet, je zviditelňování odborů u mladé generace. Proto RP věnuje velkou pozornost středoškolskému

RP OS KOVO najdete na adrese
Pobřežní 8, 301 00 Plzeň

vzdělávání. Ve spolupráci RP Plzeň, ZO
OS KOVO SOU Domažlice (předseda
ZO kolega Bc. Konop) a SOU Domažlice
(pod vedením ředitelky Mgr. Buršíkové)
dochází nejen k seznamování mladých
lidí s tím, co je čeká v pracovním procesu po absolvování školy (otázky pracovního práva, BOZP atd.), ale i k účasti na
akcích pořádaných v gesci SOU Domažlice a Stod. Informujeme o tom nejen
v Kováku, ale také na www stránkách OS
KOVO (http://www.oskovo.cz/kontakty/
regionalni-pracoviste/rp-plzen).
V oblasti poskytování právní pomoci,
která je pro naše členy jednou z nejdůležitějších služeb, dochází nadále
k nárůstu poskytnutých rad. Nejsou
výlučně z oblasti pracovního práva,
nemocí z povolání a náhrad, ale stále
více sahají do práva soukromého. Hlavním tématem seminářů pořádaných RP
byla v měsíci březnu a květnu aplikace
zákoníku práce, možné a připravované
novelizace a postupy v KV. Využili jsme
rovněž seminář, který ČMKOS pořádal
v rámci projektu „Průmysl, vzdělání, práce a společnost 4.0“.
Další důležitou oblastí je BOZP, kde
pravidelně organizujeme (počátkem
června a v prosinci) ve spolupráci se
zástupci KHS, zástupci SÚIP – OIP Plzeň
pokračování na str. 6

6 | KOVÁK číslo 10/2017 | 29. května | Servis
dokončení ze str. 5

semináře pro specialisty BOZP z výborů
ZO. Dále poskytujeme pomoc formou
kontrol dodržování BOZP u jednotlivých firem v působnosti ZO. Nedílnou
součástí práce svazového inspektora
BOZP je také poskytování pomoci při
řešení otázek například v rámci šetření
pracovních úrazů, nemocí z povolání,
teplot na pracovištích a dalších oblastí,
kde pomáháme zástupcům jednotlivých
ZO předáváním potřebných informací

a poskytováním odborných
stanovisek.
Mimořádnou
pozornost
věnujeme nově zaváděné
centrální evidenci členů.
Postupujeme podle harmonogramu, který byl zpracován
společně s Radou KS. V současné době máme v regionu
zpracováno 50 % základních
organizací a členů seskupení.

Uprostřed končící zmocněnec KS Jindřich Brabec,
vpravo nově zvolený zmocněnec KS Mgr. Jan Dvořák,
vlevo místopředseda OS KOVO Libor Dvořák

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

Může pronajímatel zakázat psa v bytě?
Náš pronajímatel povolil nájemcům našeho domu mít v bytě psa. Takovýchto nájemců je hned několik. Nás ostatní psi obtěžují štěkáním. Může pronajímatel psa v bytě zakázat?
J. J., Liberec
Pronajímatel je oprávněn nájemci zakázat
chov zvířete v bytě
pouze tehdy, pokud
chov působí pronajímateli nebo ostatním obyvatelům
obtíže nepřiměřené poměrům v domě.
Nepřiměřené obtíže mohou spočívat

v hluku (např. neustále štěkající smečka psů, hlučný papoušek), znečištění či
zápachu, popř. i v nebezpečnosti zvířete
ve vztahu k životu a zdraví osob (např.
jedovatý had). Pokud se jedná o normální projev psa (sem tam štěkne, hlídá pohyb na chodbě), nelze chov psa
v bytě zakázat.

V případě, že chov zvířete vyvolá zvýšené náklady na údržbu společných
částí domu (např. odstranění výkalů
úklidovou službou), musí nájemce tyto
náklady uhradit pronajímateli. Nelze
totiž spravedlivě požadovat, aby byly
rozúčtovány mezi všechny nájemce.

Daňová odpovědna | Jindra Plesníková, specialistka úseku odborové politiky OS KOVO

Jaký je limit pro přihlášení k EET
Pořádáme dětské tábory a rekreace. Někteří nám platí v hotovosti a navíc na táboře prodáváme drobné občerstvení. Na školení jste nám říkala, že limit pro EET je 175 000 Kč. Spočítali jsme plánovanou
sezonu a při tom jsme vycházeli z předchozího roku. Příjmem v hotovosti tento limit překračujeme
cca o 50 000 Kč. Kdy se máme přihlásit k EET?
K EET se hlásit nemusíte ani za těchto podmínek. Limit byl pro
neziskové organizace
na základě jednání konference, týkající
se právě neziskových subjektů, navýšen
na částku 300 000 Kč. V tomto smyslu
byl upraven i text „Evidence tržeb Metodický pokyn k aplikaci zákona o evidenci
tržeb“.
„Podle ustanovení § 12 odst. 3 písm. h)
ZoET evidovanou tržbou nejsou také tržby
z drobné vedlejší podnikatelské činnosti
veřejně prospěšných poplatníků. Veřejně
prospěšným poplatníkem se v souladu
s ust. § 17a odst. 1 zákona o daních z příjmů rozumí poplatník, který v souladu se
svým zakladatelským právním jednáním,
statutem, stanovami, zákonem nebo roz-

hodnutím orgánu veřejné moci jako svou
hlavní činnost vykonává činnost, která není
podnikáním. Pojem veřejně prospěšný pak
koresponduje s principy veřejné prospěšnosti vymezené v § 146 a násl. občanského
zákoníku. Drobná vedlejší podnikatelská
činnost však není nikde explicitně definována, resp. jedná se o neurčitý právní
pojem. Naplnění kritéria ‚drobné podnikatelské činnosti’ je tak u poplatníka nutné
posuzovat vždy s přihlédnutím k okolnostem konkrétního případu. V zájmu zajištění jednotné aplikace tohoto ustanovení
bude správce daně při posuzování drobné vedlejší podnikatelské činnosti veřejně
prospěšných poplatníků postupovat následovně: č. j.: 44668/17/7100-10114-050011
strana 17 (celkem 45). O příjem z drobné
vedlejší činnosti ve smyslu ustanovení

§ 12 odst. 3 písm. h) ZoET se bude jednat
v případě, že veřejně prospěšný poplatník
v roce, jenž předchází roku, ve kterém by
mu bez dalšího vznikla povinnost evidence tržeb z vedlejší podnikatelské činnosti,
měl příjem/výnos z této činnosti nejvýše
300 000 Kč nebo tyto příjmy činily nejvýše 5 % z celkových příjmů/výnosů veřejně prospěšného poplatníka za sledované období.“
Pozn.: Tato informace byla na stránkách
MF zveřejněna 16. 5. 2017.
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Seznam delegátů VII. sjezdu OS KOVO – hlas rozhodující
Stav ke dni 25. 5. 2017

VV OS KOVO Praha – celkem 4 delegáti
DVOŘÁK Libor

FAB, Rychnov nad Kněžnou

MAREK Jiří, Ing.

ZO zaměstnanců OS KOVO, Praha 3

SOUČEK Jaroslav

SKLOSTROJ TURNOV CZ,s.r.o a Ing. HENRY KYNCL – Slév., TURNOV

VALÁŠEK Tomáš

ZO zaměstnanců OS KOVO, Praha 3

KS OS KOVO Praha – celkem 6 delegátů
DOLEŽAL Petr

LETOV, PRAHA 9 - LETŇANY

JUNGMANN Petr

SOCIAL-PARTNER, Klecany

KORBOVÁ Monika

PRAGA, Český Brod

KVÍZ Miroslav

ČKD PRAHA DIZ, a.s., PRAHA 9

RUKAVIČKA Petr

AVIA, PRAHA 9 - Letňany

TALÍŘ Pavel

SOCIAL-PARTNER, Klecany

KS OS KOVO Středočeského kraje – celkem 13 delegátů
ANDEL Jozef

VALEO Žebrák, ŽEBRÁK

ANTONIV Josef

Carrier Refrigeration Operation Czech Rep. s.r.o., BEROUN 3 - Závodí

BIDRMAN Luboš

VALEO AUTOKLIMATIZACE k.s., RAKOVNÍK

BORÝSEK Jan

AERO VODOCHODY, ODOLENA VODA

ERNEST Milan

BUZULUK Komárov, KOMÁROV

HAVELKA Jaroslav

ZO OS KOVO Brandýs, BRANDÝS NAD LABEM

KÓNYA Jozef

HUTĚ POLDI, KLADNO

KOVAČ Robert

Carrier Refrigeration Operation Czech Rep.s.r.o, BEROUN 3 - Závodí

MÄSIAR Miroslav

ZO OS KOVO Brandýs, BRANDÝS NAD LABEM

NAVALANÝ Ivo

při TPCA, KOLÍN - OVČÁRY

NOVOTNÝ Daniel

Carrier Refrigeration Operation Czech Rep.s.r.o, BEROUN 3 - Závodí

POKORNÝ Milan

Sdružená ZO Průmyslová zóna Kolín, KOLÍN IV

VINKL Jiří

Strojírny POLDI a.s. Kladno, KLADNO - Dubí

KS OS KOVO Jihočeského kraje – celkem 13 delegátů
BÍLÝ Josef

ZVVZ a.s. Milevsko, MILEVSKO

BLATSKÝ Zbyněk

ČZ a.s., STRAKONICE

BODOCKÝ Michal

ZO EATON Elektrotechnika s.r.o., Suchdol nad Lužnicí

JANOUŠEK Jan

MOTOR JIKOV, a.s., ČESKÉ BUDĚJOVICE

JINDRA Stanislav, BBus

Robert BOSCH s.r.o., P.O.BOX 264, ČESKÉ BUDĚJOVICE

KONÍČEK Vladimír

BLATNÁ se sídlem v DURA k.s. Blatná, BLATNÁ

KRÁSA Jaroslav, Ing.

TESLA Blatná, a.s., BLATNÁ

MAREŠ Stanislav, Ing.

ZO SLÉVÁRNA, České Budějovice

MITÁŠ Miloš

při Schneider Electric a. s., PÍSEK

RYZKA Jiří

KOVOSVIT a.s., SEZIMOVO ÚSTÍ

ŘIHOUT Jiří, Bc.

ZO OS KOVO při a.s. JIHOSTROJ, VELEŠÍN

ŠVEC Jan

při Groz-Beckert Czech, s.r.o., České Budějovice, ČESKÉ BUDĚJOVICE

VESELÝ František

KOVOSVIT a.s., SEZIMOVO ÚSTÍ

KS OS KOVO Plzeňského a Karlovarského kraje – celkem 12 delegátů
BUREŠ Milan, Ing.

ROTAREX Tachov, Tachov

DVOŘÁK Jan, Mgr.

PANASONIK, PLZEŇ

EGER Ervín

TS Plzeň a.s., PLZEŇ

HANZALIUS Petr

ELEKTROPORCELÁN MERKLÍN, MERKLÍN U K. VARŮ

HAVEL Stanislav

VZÚ Plzeň, PLZEŇ

HORECKÝ Jindřich

DOPRAVA, PLZEŇ
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KS OS KOVO Plzeňského a Karlovarského kraje – celkem 12 delegátů
KASLOVÁ Sylva

DIOSS NÝŘANY a.s., NÝŘANY

SEEMANN Jaroslav

ŠKODA TURBINY, PLZEŇ

SCHEER Milan

Witte Nejdek, NEJDEK

ŠELMÁT Vladislav

Elektrické stroje BRUSH SEM s.r.o., PLZEŇ - DOUDLEVCE

ŠLAJER Václav

DAIKIN PLZEŇ, PLZEŇ

ŠTYCHOVÁ Iveta

IAC Group Přeštice, Přeštice

KS OS KOVO Ústeckého kraje – celkem 8 delegátů
KAMENICKÝ Petr

ZO OS KOVO SANDVIK CHOMUTOV, Chomutov

KOROUŠ Miroslav

ZO OS KOVO Severočeská ARMATURKA a.s, Ústí nad Labem - centrum

NOVÁKOVÁ Jaroslava

Základní organizace OS KOVO Constellium Děčín, DĚČÍN V - Rozbělesy

PIROT Stanislav

ZO OS KOVO METAL Trmice, Trmice

PTÁK Jaroslav

ZO OS KOVO FEROX, a.s. 40530 Děčín V., DĚČÍN V - Rozbělesy

SLABYHOUD Jiří

Odborový svaz KOVO ZÁKLADNÍ ORGANIZACE Válcovny trub, Chomutov

ŠUBRT Vlastimil

ZO OS KOVO PRAGA, Louny CZ a.s., Louny

ZINEK Ladislav

ZO OS KOVO SANDVIK CHOMUTOV, Chomutov

KS OS KOVO Královéhradeckého kraje – celkem 14 delegátů
ČEPELKA Josef

ATAS elektromotory Náchod a. s., NÁCHOD

ČERNÝ František

Ronal Jičín, JIČÍN

HOLZKNECHT Pavel

Siemens Nízkonapěťová spínací technika s.r.o., TRUTNOV

HOUŽVIČKA Miroslav

AXL, a.s.Semily, SEMILY

KALECKÝ Zdeněk

při pewag Snow Chains s.r.o., Vamberk

KOBRLE Josef

Tyco Electronics EC Trutnov s.r.o., TRUTNOV

KOLUMPEK Jindřich

AGROSTROJ Jičín při Seco GROUP Jičín, JIČÍN

KUČERA Tomáš

Continental Teves Jičín, JIČÍN

MACEK Petr

při KBA-Grafitec s.r.o., DOBRUŠKA

PROCHÁZKA Rudolf

při FAB, RYCHNOV Nad KNĚŽNOU

SEDRAL Kamil

CEDIMA Meziměstí s.r.o., MEZIMĚSTÍ

ŠOLC Jiří

SAINT GOBAIN ADVANCED CERAMICS, TURNOV

VELÍK Josef

Střední průmyslová škola, SOŠ a SO učiliště, HRADEC KRÁLOVÉ

VONDRA Vít

ZO OS KOVO Adršpach, HORNÍ ADRŠPACH

KS OS KOVO Libereckého kraje – celkem 7 delegátů
DUNKA Ladislav

ZO MAGNA BOHEMIA, LIBEREC VI - Rochlice

GREGOR Pavel

Bombardier Transportation Czech Republic a.s. Základní organizace OS KOVO, Česká Lípa

HRUŠOVSKÁ Alexandra

ZO OS KOVO Monroe, Hodkovice nad Mohelkou

KREJČÍ Václav

ZO OS KOVO ŠKODA LIAZ a.s., Jablonec nad Nisou

PACÁK Roman

ZO OS KOVO Automotive Liberec, Liberec VIII - Dolní Hanychov

SACHER Milan

ZO MAGNA BOHEMIA, Liberec VI - Rochlice

VÁGNER Milan

Základní organizace OS KOVO Grammer Česká Lípa, Česká Lípa

KS OS KOVO Pardubického kraje – celkem 13 delegátů
BALÝ Tomáš

RONAL Pardubice, PARDUBICE - St. Čivice

BENYCH Petr

Czech Blades s.r.o., JEVÍČKO

BUDIŠ Martin

OEZ Letohrad s.r.o., LETOHRAD

DOLEŽÁLKOVÁ Věra

Tesla Přelouč, PŘELOUČ

HANUŠ Jan

Rieter CZ s.r.o., ÚSTÍ NAD ORLICÍ

JOSKA Miroslav

TRANSPORTA, CHRUDIM IV

KAPOUN Václav

ZO OS KOVO Lanškroun, LANŠKROUN

MAIXNER Ladislav

OEZ Letohrad s.r.o., LETOHRAD

NÝDECKÝ Lukáš

Schaeffler Lanškroun, Lanškroun

SEVERA Michal

Bühler CZ s.r.o., ŽAMBERK

ŠÍROVÁ Alena

ETA a. s., HLINSKO V ČECHÁCH

VAŇHÁT Michal

DAKO Třemošnice, TŘEMOŠNICE

VÍTEK Bohuslav

KAROSA, VYSOKÉ MÝTO

KS OS KOVO Jihomoravského kraje – celkem 16 delegátů
BOHDAN Jiří

ZO OS KOVO ABB Brno, BRNO

BURGR Radomír

BAUMÜLLER s.r.o., SKALICE NAD SVITAVOU
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KS OS KOVO Jihomoravského kraje – celkem 16 delegátů
HUSÁK Bohuslav

SEM Drásov, DRÁSOV

JAGOŠ Luděk

Šroubárna Kyjov, KYJOV

JÁNOŠ Marek

Groz-Beckert Czech s.r.o., LUŽICE

KAZELLE Alois

ZETOR, a.s. - traktory, BRNO

KLEVETA Karel, DiS.

MINERVA, A.S., BOSKOVICE

KOUDELOVÁ Mária

ADAST, ADAMOV

MACHALA Jaromír

ALSTOM Power, s.r.o., BRNO

MALUŠEK Stanislav

Železárny Veselí, VESELÍ NAD MORAVOU

MICHELE Jiří, Ing.

ZO OS KOVO TOS Kuřim, KUŘIM

MIKOLAJ Valer

ANDREW s.r.o., MODŘICE

POTUŽNÍK Václav, Bc.

ZO OS KOVO Hodonín, HODONÍN

SVOBODA Martin

SAKO Brno, a.s., BRNO

ŠMARDA Oldřich

ZO OS KOVO Beghelli, BRNO

VYKYPĚL Ivan

SLÉVÁRNA KUŘIM, KUŘIM

KS OS KOVO Olomouckého kraje – celkem 12 delegátů
BRŠŤÁK Jiří

PANAV, SENICE NA HANÉ

HANÁK Jiří

1. ZO OS KOVO Mohelnice, MOHELNICE

JAHNOVÁ Marie

ZO OS KOVO Mariánské Údolí, Hlubočky - Mar. Údolí

JANKŮ Pavel

ZO OS KOVO Mariánské Údolí, Hlubočky - Mar. Údolí

KAVULIČ Petr

ZO OS při Miele technika s.r.o., Uničov

KOLÁŘ Jiří

Přerovské strojírny, PŘEROV

MACEK Stanislav

ZO OS KOVO ORRERO, Litovel

NOGOL Leon

SIGMA LUTÍN, LUTÍN

OLŠA David

MEOPTA Přerov a.s., PŘEROV

PŘÍHODOVÁ Iveta

Klein automotive Štíty, ŠTÍTY

VORÁČ Josef

Nová Huť, a.s. Zábřeh, Zábřeh

ZECHA Zdeněk

UNEX a.s., UNIČOV

KS OS KOVO Moravskoslezského kraje – celkem 56 delegátů
BAČÁK Petr

Siemens, s.r.o., odštěpný závod Elektromotory Frenštát, FRENŠTÁT

BARTOŠOVÁ Jarmila

Energetické strojírenství VÍTKOVICE, OSTRAVA - VÍTKOVICE

BEČICA Lumír

BONATRANS GROUP a.s., BOHUMÍN

BEČICA Roman, Ing. Bc.

Mittal Steel Ostrava - Ocelárna, OSTRAVA

BORŮVKA Pavel

Vysoké pece ArcelorMittal Ostrava, OSTRAVA - KUNČICE

BUG Emil

ArcelorMittal Karviná, KARVINÁ

BUJOK Ondřej, Bc.

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, TŘINEC - STARÉ MĚSTO

ČAPKA Pavel

Hanon Systems, Nový Jičín

DROZDEK Zdeněk

MSA, Dolní Benešov, DOLNÍ BENEŠOV

DUDÍK Josef

Husqvarna Manufacturing CZ s.r.o., VRBNO POD PRADĚDEM

DUDZIK Bronislav

Bekaert Petrovice s.r.o., Petrovice u Karviné

ĎURČO Roman, Bc.

VÍTKOVICE Ocelárna a válcovny, OSTRAVA - HULVÁKY

DZWIGOŇOVÁ Pavla

Laboratoře a Výzkum Mittal Steel Ostrava a.s., OSTRAVA - KUNČICE

FICHNA Pavel

Mittal Steel Ostrava-3 Servis, OSTRAVA - KUNČICE

FUPŠO Patrik

Hyundai Czech, Nižní Lhoty

GAJDACZOVÁ Věra

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, TŘINEC - STARÉ MĚSTO

GAJDOŠ Milan

Metalurgie TATRA, KOPŘIVNICE

GREGUŠOVÁ Petra

GLOVIS CZ, Frýdek-Místek

HALEŠOVÁ Jana

Mittal Steel Ostrava-3 Servis, OSTRAVA - KUNČICE

HANZELKA Václav

Výrobní úsek TATRA, KOPŘIVNICE

HECZKOVÁ Lydie

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, TŘINEC - STARÉ MĚSTO

CHÁRNÍKOVÁ Marie

Břidličná, BŘIDLIČNÁ

JANEK Jaroslav

Mittal Steel Ostrava AServis, OSTRAVA - KUNČICE

JAVOREK Ludvík

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, TŘINEC - STARÉ MĚSTO

JIŘÍČEK Lukáš

Continental Automotive Systems, FRENŠTÁT pod RADHOŠTĚM

JUROŠEK Vladimír

Hutní montáže, a.s., Ostrava - Vítkovice

KLÍMA Zdeněk, Mgr.

při Střední odborné škole Frýdek-Místek, p.o., FRÝDEK-MÍSTEK

KOVÁR Kamil

Elektrárna Mittal Steel Ostrava, OSTRAVA - KUNČICE

KUBICZEK Bronislav

Strojírny a stavby Třinec, TŘINEC - STARÉ MĚSTO
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KS OS KOVO Moravskoslezského kraje – celkem 56 delegátů
LIGOCKI František

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, TŘINEC - STARÉ MĚSTO

LICHNOVSKÝ Petr

BRANO, HRADEC NAD MORAVICÍ

LÚČAN Luděk

VÁLCOVNY PLECHU, FRÝDEK-MÍSTEK

MÍČEK Jaromír

Mittal Steel Ostrava - Ocelárna, OSTRAVA

MICHNA Petr

Mittal Steel Ostrava - Ocelárna, OSTRAVA

MIŠUN Lubomír

Ocelové konstrukce, OSTRAVA

PAWLAS Bronislav

Hutní montáže, a.s., Ostrava - Vítkovice

PIELESZ Marcel

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, TŘINEC - STARÉ MĚSTO

PODGRABIŇSKI Miloš, Bc.

VÍTKOVICE Ocelárna a válcovny, OSTRAVA - HULVÁKY

POKLUDOVÁ Marie, Mgr.

Continental Automotive Systems, FRENŠTÁT pod RADHOŠTĚM

POLÁŠEK Daniel

Brose CZ, KOPŘIVNICE

PRAK Vítězslav

ArcelorMittal Česká republika, Ostrava

REJDA František

VÁLCOVNY PLECHU, FRÝDEK-MÍSTEK

ROSSMANN Milan

STROJÍRNA, OSTRAVA

SABO Jiří

SUNGWOO HITECH, OSTRAVA - HRABOVÁ

SOBOLOVÁ Alena, Mgr.Bc.

Energetika ArcelorMittal Ostrava, OSTRAVA

SPIEWOK Aleš

ŽDB GROUP, BOHUMÍN

SÝKORA Martin

Těžká mechanika - Vítkovice, OSTRAVA

ŠEBESTA Otakar

TSR Czech Republic, Ostrava - Svinov

ŠTEFEK Martin

MSA, Dolní Benešov, DOLNÍ BENEŠOV

TOMECZEK Tomáš

Strojírny a stavby Třinec, TŘINEC - STARÉ MĚSTO

TUROŇ Zdeněk

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, TŘINEC - STARÉ MĚSTO

TYLŠAR Radim

BRANO, HRADEC NAD MORAVICÍ

VAŠÍČEK Radek

Varroc Lighting Systems - Rychvald, RYCHVALD u Karviné

WASZUT Marian

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, TŘINEC - STARÉ MĚSTO

ZELENÝ Pavel

VARROC Nový Jičín, Šenov u Nového Jičína

ŽIŽKOVÁ Jana

Vítkovice a.s. - servis I, OSTRAVA

KS OS KOVO Zlínského kraje – celkem 11 delegátů
BLAŽEK Petr

Odborový svaz KOVO Základní organizace Let a.s., KUNOVICE

DANČÁKOVÁ Marie

ZBROJOVKA Vsetín, a.s., VSETÍN

GABLAS Stanislav

MAGNETON, a.s., KROMĚŘÍŽ

JANČA František

ČESKÁ ZBROJOVKA a.s. Uherský Brod, UHERSKÝ BROD

KUBIČÍK Rudolf

ZO OS KOVO při TES Vsetín, VSETÍN

MIKULA Josef

Odborový svaz KOVO Základní organizace Let a.s., KUNOVICE

NESÁZALOVÁ Žanetta

AVX Czech Republic s.r.o., UHERSKÉ HRADIŠTĚ

RICHTR Jiří

ČESKÁ ZBROJOVKA a.s. Uherský Brod, UHERSKÝ BROD

SMOLÍK Alois

ZO OS KOVO TESLA Rožnov, ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

ŠKRABAL Emanuel

EVEKTOR-AEROTECHNIK a. s., KUNOVICE

ZOUHAROVÁ Zdenka

TAJMAC-ZPS, a.s., ZLÍN - MALENOVICE

KS OS KOVO Kraje Vysočina – celkem 17 delegátů
BENCE Roman

II. ZO OS KOVO BOSCH JIHLAVA, JIHLAVA

BRABEC Miloš

MEDIN, a.s., NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

ČEPEK Jaroslav

MEDIN, a.s., NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

DINNEBIER Ladislav

MOTORPAL, a. s. Jihlava, JIHLAVA

DOSTÁL Martin

DRÄGER, Polička

DVOŘÁK Rostislav

ŽĎAS, a.s., ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Hons Martin

ZO OS KOVO JIHLAVAN, Jihlava

KOPULETÁ Dana

II. ZO OS KOVO BOSCH JIHLAVA, JIHLAVA

KRÁL Miloš

Zexel Valeo Humpolec, HUMPOLEC

KUBŮ Oldřich

AGROSTROJ Pelhřimov a.s., PELHŘIMOV

LEDVINKA Josef

Futaba Czech, Havlíčkův Brod

MELICHAR Ladislav

při BOSCH DIESEL Jihlava, JIHLAVA

MELICHAR Petr

TKZ Polná spol. s r.o., POLNÁ

OLIŠAR Milan

JIHLAVAN a.s., JIHLAVA

SMRŽ Lubomír

PRVNÍ BRNĚNSKÁ STROJÍRNA a.s., VELKÁ BÍTEŠ

SVOBODA Josef

MANN+HUMMEL, OKŘÍŠKY

TOMAN Luboš

Zexel Valeo Humpolec, HUMPOLEC

OS KOVO – celkem 202 delegátů

Servis | 29. května | KOVÁK číslo 10/2017 | 11

Pracovní
právo ||JUDr.
René Švec,
právníkspecialistka
specialista RP
OS KOVO
Ústípolitiky
nad Labem
Sociální okénko
Ing. Marcela
Hříbalová,
úseku
odborové
OS KOVO

Dvojí
metr
pro zaměstnance?
Souběh
podpory
a starobního důchodu
Na pracovišti došlo k převodu k jinému zaměstnavateli. Nový zaměstnavatel uzavřel s odborovou
organizací dodatek k původní kolektivní smlouvě se stejnými mzdovými tarify s tím, že se vztahují na
zaměstnance, kteří k němu přešli k datu 1. 9. 2015 a vykonávají práci v nově vzniklém oddělení. Po
třech měsících přijal nový zaměstnavatel rozhodnutí o organizační změně. Převedl některé pracovní
pozice z uvedeného oddělení do jiného úseku, čímž došlo k poklesu mzdy nově zařazených zaměstnanců. Je takový postup zaměstnavatele správný?
P. K., Ústí nad Labem
Nový zaměstnavatel
svým jednáním porušil ustanovení čl. VII
bod 1 dodatku ke kolektivní smlouvě
ze dne 1. 1. 2016, pokud jde o mzdové
tarify, když pouze účelově vyňal některé zaměstnance z organizační struktury
s výhodnějšími mzdovými tarify, zakotvenými v dodatku ke kolektivní smlouvě,
a zařadil je do jiné své organizační struktury. Tak došlo u dotčených zaměstnanců k poklesu mzdy, aniž by se jim změnil
druh nebo místo výkonu práce.
Pokud tedy dodatek ke kolektivní smlouvě ze dne 1. 1. 2016 stanovil
mzdové tarify, nemohlo být toto smluvní ujednání mezi zaměstnavatelem
a odborovou organizací změněno jednostranným rozhodnutím o organizační
změně zaměstnavatelem.
Zde je možno odkázat na rozsudek
NS ČR č. j. 21 Cdo 1352/2003 ze dne
12. 1. 2004 a č. j. 2 Cdon 1130/1997.
Ty judikovaly, že rozhodnutí o organizační změně není právním jednáním
ve smyslu ustanovení § 240 odst. 1 zák.
práce 65/1965 Sb. (dnes § 545 ObčZ),
neboť nejde o takový projev vůle, s nímž
by právní předpisy spojovaly změnu,
nebo zánik práv a povinností účastníků
pracovněprávního vztahu, tedy změnu
mzdových tarifů.
Jedná se pouze o skutečnost (tzv.
faktický úkon), který není sám o sobě

způsobilý přivodit následky v právních
vztazích účastníků pracovněprávního vztahu. Pokud tedy zaměstnavatel
zamýšlel prostřednictvím organizační
změny snížit mzdové tarify, bylo jeho
povinností jednat s odborovou organizací o změně kolektivní smlouvy, tedy
v ní uvedených mzdových tarifů. Protože takto neučinil, porušil jednostranně svůj závazek z kolektivní smlouvy,
pokud jde o vyplácení sjednané výše
mzdových tarifů zaměstnancům pracujícím v nezdravotnických profesích
v Oddělení následné péče II, odštěpný
závod Ryjice.
V daném případě, porušení závazku
z kolektivní smlouvy, protiprávní snížení
mzdových tarifů, je možno vůči zaměstnavateli využít následujících postupů:
	dle § 276 odst. 9 ZP prostřednictvím hromadné stížnosti na výkon práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů dotčených
zaměstnanců, podané u zaměstnavatele s tím, že žádají, aby
projednání byl přítomen člen
výboru odborové organizace,
	dle ustanovení § 79 a násl.
občanského soudního řádu,
podáním žaloby u příslušného
okresního soudu na finanční
plnění, tedy vyplacení rozdílu
mzdy.

Právní úprava:
Problematika přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů je upravena v zákoně č. 89/2012 Sb., č. 262/2006
Sb. v judikatuře soudu a v kolektivní
smlouvě takto:
	§ 2175 odst. 2 ObčZ o koupi závodu,
	§ 338 odst. 2) ZP,
	§ 545 ObčZ,
	rozsudky NS ČR č. j. 21 Cdo 1352/2003, ze
dne 12. 1. 2004 a č. j. 2 Cdon 1130/1997,
	čl. VII bod 1 dodatku ke kolektivní smlouvě ze dne 1. 1. 2016 cituji: „Kolektivní
smlouva a všechny její ustanovení platí
pro bývalé zaměstnance, kteří se stali
1. 9. 2015 zaměstnanci zaměstnavatele v rámci přechodu práv a povinností
v souvislosti se smlouvou o prodeji podniku a jsou současně zaměstnanci Oddělení následné péče II., odštěpný závod
v Mostě.

Sociální zabezpečení | Ing. Olga Kreslová, specialistka RP OS KOVO Praha a Středočeský kraj

Průměrná mzda po čerpání nemocenské
Po roce čerpání nemocenských dávek jsem si vzal dovolenou a zjistil, že tato dovolená mi byla proplacena nižším hodinovým průměrem než v předchozím roce. Domnívám se, že moje průměrná mzda by
měla být minimálně stejná.
Josef S., Beroun
V uvedeném případě
by měl být pro proplacení náhrady za
dovolenou použit tzv.
pravděpodobný výdělek. Stanovení pravděpodobného výděl-

ku upravuje § 355 zákoníku práce. Podle tohoto paragrafu se pravděpodobný
výdělek použije tehdy, pokud zaměstnanec v rozhodném období neodpracoval
alespoň 21 dnů.
Pravděpodobný výdělek je možné dle

zákoníku práce zjistit několika způsoby:
1.	Z hrubé mzdy nebo platu, které
zaměstnanec dosáhl od počátku rozhodného období.
	Tento způsob je dle mého názoru
vhodné použít u zaměstnanců, kteří
pokračování na str. 12
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mají stanovenou jednosložkovou měsíční nebo hodinovou mzdu bez předpokladu přiznání dalších složek mzdy
na konci měsíce (pohyblivé složky,
příplatky apod.). Často se používá také
u nových zaměstnanců, kteří např. po
dobu zkušební doby nemají přiznávány žádné pohyblivé složky mzdy ani
prémie nebo odměny.
2.	Z hrubé mzdy nebo platu, které by
zaměstnanec zřejmě dosáhl, přitom
se přihlédne zejména k obvyklé výši
jednotlivých složek mzdy nebo platu
zaměstnance.
	Tento způsob se používá u dlouhodobých zaměstnanců, u kterých je
předpoklad přiznání pohyblivých
složek mzdy, prémií, odměn a příplatků ve stejné nebo podobné výši jako

v nejbližším předchozím rozhodném
období.
3.	Z hrubé mzdy nebo platu, které by
zaměstnanec zřejmě dosáhl, přitom
se přihlédne k obvyklé výši jednotlivých složek mzdy nebo platu zaměstnanců vykonávajících stejnou práci
nebo práci stejné hodnoty.
	Tento způsob se používá u nových
zaměstnanců, u kterých se nemůžeme opřít o nejbližší předchozí
období a u kterých je předpoklad přiznání pohyblivých složek mzdy, prémií, odměn a příplatků.
Výše pravděpodobného výdělku nemusí být nutně stejná jako naposledy
zjištěný průměrný výdělek zaměstnance. Může jej ovlivnit např. odlišná

míra předpokládané přesčasové práce, nočních či odpoledních směn, případně i změny v systému odměňování
v rozhodném období, které by se také
zaměstnance dotkly, kdyby pracoval.
Výpočet pravděpodobného výdělku je
citlivou záležitostí, podrobnější zásady
pro jeho stanovení u různých kategorií zaměstnanců by měl zaměstnavatel
zakotvit buď ve mzdovém předpise,
nebo v kolektivní smlouvě.
V tomto konkrétním případě bych
určitě doporučovala obrátit se nejlépe
písemnou formou na mzdovou účtárnu
o sdělení, jakým způsobem byl pravděpodobný hodinový průměr vypočítán.
V případě, že byste s výpočtem nesouhlasil a zaměstnavatel by nevyhověl argumentům, řeší tyto spory obvykle soud.

Právo
| JUDr.
Marie
Stodolová,
OS KOVOspecialistka
Praha a Středočeský
kraj politiky OS KOVO
Sociální
okénko
| Ing.
MarcelaRP
Hříbalová,
úseku odborové

Manžel
výživné
na dceru důchodu
Souběhneplatí
podpory
a starobního
S rozvedeným manželem jsem uzavřela dohodu ohledně výše alimentů na nezletilou dceru, ovšem on
ji nedodržuje. Mohu podat návrh na exekuci?
K. S., Rakovník
Pokud máte uzavřenou s bývalým manželem pouze dohodu
o výši výživného na
nezletilou dceru, tak
nemáte žádný exekuční titul a návrh na exekuci podat
nemůžete. Na úvod je nutné říci, že
zatím stále neexistuje žádná jasná definice toho, kolik by mělo být výživné na
dítě. Jeho výše je buďto záležitostí dohody mezi otcem a matkou, nebo pokud se
vzájemně nedohodnou, o výši výživného
na děti rozhoduje soud. Ten posuzuje
sociální podmínky obou rodičů a stanovuje individuální výši výživného.
Existuje tato orientační tabulka, soudce k ní ale nemusí přihlížet:
Věk dítěte
0 – 5 let		
6 – 9 let		
10 – 14 let
15 – 17 let
18 a více let

Výživné z čisté mzdy
11 – 15 %
13 – 17 %
15 – 19 %
16 – 22 %
19 – 25 %

V případě soudního jednání dceru
zastoupí pracovnice OSPOD podle místa bydliště. Tato pracovnice bude hájit
zájmy a práva nezletilé dcery. I kdybyste se dohodla s bývalým manželem na
nižším výživném a otec je schopen platit
částku vyšší, tak pracovnice u soudního
jednání může sama navrhnout tuto částku zvýšit.

Základní fakta o výživném:
	o výživném vždy rozhoduje soud. Při
sporech o výživné na nezletilé děti se
ale neplatí soudní poplatky;
	oba rodiče mají povinnost předložit
soudu své příjmy – buď ze zaměstnání, nebo z podnikání. Z nich pak soud
vychází při stanovení toho, kolik bude
výživné na dítě (nebo na děti);
	výživné, které určil soud, se pak už
dále nedaní, současně se započítává jako příjem při žádostech o různé
sociální dávky;
	není žádný předpis, který by stanovil,
kolik může být minimální nebo maximální výživné;
	soud přihlíží k tomu, jaké byly sociální
a majetkové poměry před a po rozvodu. Snahou je, aby dětem byl zajištěn
podobný životní standard, na jaký
byly zvyklé;
	výživné se platí vždy každý měsíc
(pokud soud nerozhodne jinak),
a to dopředu (tedy ne jako výplata
v zaměstnání o měsíc později, ale na
začátku daného měsíce;
	do 18 let se výživné platí tomu rodiči,
který má dítě svěřené do péče;
	nad 18 let se výživné platí již přímo
dítěti (na výživné má nárok dítě a to
také podává samo soudu návrh např.
na zvýšení);
	povinnost platit soudem stanovené výživné nezaniká automaticky ve
chvíli, kdy dítě ukončí školu a začne

pracovat. Je vždy nutné podat k soudu návrh na zrušení vyživovací povinnosti.
Co dělat, když neplatí výživné?
V případě, kdy soud sice stanovil
vyživovací povinnost, ale druhá strana rozhodnutí nerespektuje, je ideální,
když se oba rodiče dítěte mezi sebou
dokážou dohodnout. Pokud existuje
nějaký rozumný důvod, proč ten druhý přestal platit (dlouhodobá nemoc,
ztráta zaměstnání ap.), vždy se určitě
dá najít nějaký kompromis, domluvit si
splátkový kalendář apod. Pokud dohoda
není možná, měl by následovat „tvrdý“
postup.
Jak vymáhat dlužné výživné?
Výživné můžete vymáhat prostřednictvím exekuce. Stačí se obrátit na okresní
soud v místě trvalého bydliště, kde podáte návrh na výkon rozhodnutí. Ten soud
zpravidla obratem schválí. Exekuce pak
nejčastěji probíhá srážkami ze mzdy.
Jsou ale i další možnosti, např. prodejem věcí movitých či nemovitých. Pokud
druhý rodič dítěte nezaplatil výživné čtyři měsíce po sobě, můžete na něj podat
i trestní oznámení pro zanedbání povinné výživy. V tomto případě dotyčnému
hrozí i uložení nepodmíněného trestu.
Soudy o tom zpravidla rozhodují velmi
rychle. Je to velmi často důvod k plnění
povinnosti.
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VII. sjezd OZ KOVO:
Odbory jsou pro vládu strategickým partnerem
„Pre nás je sociálny dialóg, či už ide o zamestnávateľov, či zamestnancov, každodenná metóda práce
a nechceme ju v žiadnom prípade opustiť. Preto, ak niekto navrhuje trojpercentné navýšenie nákladov
pre zamestnávateľov, aby sa ľudia mali lepšie, tak by sme to nemali riešiť kategorickými postojmi, ale
normálnym rokovaním. Stretnime sa a spoločne o tom hovorme. Sociálny dialóg naďalej zostáva pre mňa prioritou a odbory
sú pre mňa, ako pre ľavicovo orientovaného človeka, strategickým partnerom“ – tieto slová zazneli z úst predsedu vlády
Slovenskej republiky, Roberta Fica, v rámci príhovoru delegátom VII. zjazdu Odborového zväzu (OZ) KOVO, ktorý sa
v dňoch 12. až 13. mája uskutočnil na severe Slovenska, v krajskom meste Žilina.
Zjazd OZ KOVO sa koná každé štyri
roky a aj tentoraz na ňom delegáti
tajnou voľbou potvrdili vo funkciách
predošlé vedenie zväzu – dlhoročného predsedu OZ KOVO, Emila Machynu a podpredsedníčku OZ KOVO,
Moniku Benedekovú.

Emil Machyna byl na sjezdu OZ KOVO potvrzen
ve funkci předsedy svazu na další čtyři roky

Okrem slovenského premiéra, 149
delegátov a domácich i zahraničných
hostí sa tohtoročného, VII. zjazdu najsilnejšieho odborového zväzu na Slovensku zúčastnili aj zástupca generálneho tajomníka IndustriAll Europe Trade
Union – Luc Triangle a zástupca IndustriAll Global Union – Atle Hoie. Nechýbali
reprezentanti spriatelených odborových
zväzov z dvanástich krajín Európy a USA.
Prítomných privítal predseda OZ KOVO,
Emil Machyna, ktorý vo svojom príhovore poukázal na disproporcionalitu medzi
podielom ziskov a miezd v rámci tvorby
HDP (hrubého domáceho produktu)
v západoeurópskej ekonomike a slovenskej ekonomike. „Európa má podiel ziskov na hrubom domácom produkte (HDP)
okolo 36 percent a mzdy tvoria 50 percent.
Na Slovensku je to presne opačne. Mzdy
tvoria 37 percent a zisky 52 percent. Je
veľký priestor na to, aby sa mzdy zvyšovali.
Som presvedčený, že to zamestnávatelia
bez problémov unesú. Sledujeme ekonomiku každej firmy, v ktorej vyjednávame
a kde sa nám ozaj darí. Keď ľudia zatlačia
a sú ochotní ísť do toho, zamestnávatelia
v drvivej väčšine prípadov ustúpia a dajú
to, čo ľudia chcú,“ uviedol E. Machyna.
Okrem neho sa zúčastneným prihovoril aj predseda Konfederácie odborových
zväzov (KOZ) SR, Jozef Kollár, člen Prezí-

dia Asociácie priemyselných zväzov na
Slovensku, Juraj Sinay a svojím príspevkom na tému jednoty odborov jednoznačne zaujal predseda OS KOVO z Českej republiky, Jaroslav Souček. Okrem
iného povedal: „Část členské základny
a někteří odboroví funkcionáři v úspěšných firmách začínají mít pocit, že nepotřebují být solidární s těmi, kteří nemají
tak vysoké mzdy a benefity, že jsou něco
víc než ti ostatní. To je začátek konce
odborové jednoty a síly, a také vysokých mezd a benefitů. Zaměstnavatelé
totiž nikdy nedávají zaměstnancem víc,
než musí!“ A pokračoval: „V středoevropském regionu dostáváme signály, že
v automobilovém průmyslu se v utajení
chystá založení nadnárodního automobilového svazu. Iniciace údajně vychází
z Podnikové rady automobilové firmy
Volkswagen.“ Ako ďalej J. Souček pokračoval, v Českej republike – v automobilke Škoda Auto, na Slovensku – v spoločnosti Volkswagen Slovakia i v maďarskej
pobočke automobilky AUDI, ktoré sú
dcérskymi spoločnosťami koncernu
Volkswagen – vznikli nezávislé odborové organizácie, pôsobiace mimo národných kováckych odborových centrál. To
Předseda OS KOVO během svého vystoupení
na VII. sjezdu OZ KOVO v Žilině

všetko v čase priemyselnej revolúcie,
známej pod názvom Priemysel 4.0, ktorá
zavádza zmeny v globálnej ekonomike
a do podnikov prináša viac robotizácie
a digitalizácie. Tie však neohrozujú len
pracovné miesta zamestnancov, pracujúcich fyzicky, ale vďaka moderným softvérom čoraz viac aj tých, ktorí sa orientujú na duševnú prácu. „Naroste objem
práce z domova a lidé budou stále méně
docházet do prostoru firem a budou mít
stále menší kontakt s ostatními spoluzaměstnanci. Více než kdy jindy je potřebné
posilovat a bránit jednotu odborů, protože
největší prospěch z jejich štěpení mají,
pochopitelně, zaměstnavatelé,“ dodal na
záver Jaroslav Souček.
Pro Kováka připravila Anita Fáková,
Foto: autorka
Poznámka redakce: Mgr. Anita Fáková
je šéfredaktorkou měsíčníku Priority,
který vydává OZ KOVO.
Příspěvek jsme ponechali v originálním znění, protože věříme, že překlad
slovenštiny do češtiny pro naše čtenáře
není nezbytný a že obsahu článku porozumí i bez něho.
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Průmysl 4.0 má stále mnoho otazníků
bách a tvrdě tlačit na danění robotů.
Společnost 4.0 přetváří celé hodnotové
řetězce a snaží se o lepší propojení mezi
zákazníkem, výrobcem a dodavatelem.
Musíme již v této rané fázi začít debatu
na národní úrovni, a to se soukromými
společnostmi, odbory a svazy zaměstnavatelů, akademickou sférou a státem.
Pouze tak můžeme Českou republiku
připravit na změny.

Robotizace 4.0
Takto budou vypadat haly výrobních firem v nedaleké budoucnosti

Čtvrtá průmyslová revoluce neboli Průmysl 4.0 je celosvětový trend, jehož
cílem je vytvořit továrny, kde roboti převezmou úkoly doposud splňované lidmi.
Kam v Česku půjde 400 tisíc zaměstnanců, kteří kvůli této revoluci mohou ztratit
práci, není stále zodpovězeno.
Vláda v srpnu loňského roku schválila Iniciativu Průmysl 4.0, předloženou
Ministerstvem průmyslu a obchodu,
jejímž dlouhodobým cílem je údajně
posílit konkurenceschopnost ČR. Nové
technologie se šíří o něco rychleji, než
by mohlo být přirozené. Odbory se
snaží s nástupem Průmyslu 4.0 vyrovnat a především informovat o tom, co
vůbec tato revoluce přinese, a co naopak vezme. Nynější ministr průmyslu
a obchodu Jiří Havlíček vidí jako řešení
ztráty pracovních míst vytvoření nových
oborů na školách. I obyčejnému člověku
musí ale dojít, že než na pracovní pozice
nastoupí absolventi nově zřízených oborů, nějaký čas to zabere. Důsledkem tak
může být vysoká míra nezaměstnanosti,
prohlubující se propast mezi bohatými
a chudými, ale i podpora populistických
politiků, kteří navrhují líbivá, ale neuskutečnitelná řešení.
Zarážející je i fakt, že propuštěním
zaměstnanců by ztratila i státní pokladna, která zhubne o odvody z daní všech
pracujících, které nahradí roboti. Jedním
z řešení je snaha o zdanění robotů. To
vedle jiných podporuje i nejbohatší člověk planety Bill Gates.
Otázek je hodně, na mnohé zatím
nikdo nezná odpovědi. Skutečností ale
je, že robotizace začíná vystrkovat růžky
a pomalu se na ni připravuje čím dál tím
víc továren a profesí. Faktem zůstává,

že je bezesporu nutné se posunout ve
vývoji o kus dál a že každá z předchozích tří průmyslových revolucí se setkala
s různými reakcemi. Byly pro i proti.
Tou nejdůležitější otázkou zůstává, co
se stane se zaměstnanci, které nahradí roboti, a co na to řekne státní kasa,
když přijde o jejich daně. Jen u nás by
jich mělo být téměř půl milionu. V tomto
směru je vše zatím stále ve fázi otázek
a neurčitých odpovědí.
Úspěšné zvládnutí 4. průmyslové
revoluce má za cíl posílit konkurenceschopnost České republiky. Bez přihlášení se ke konceptu Průmyslu 4.0 bychom začali zaostávat za světem, a to
se všemi negativními důsledky na náš
každodenní život.
Anketní otázka: Jaký máte názor na
Průmysl 4.0, jsme na něj připraveni?
Roman Bence, předseda ZO, Bosch Jihlava:
Mám z toho velké obavy.
Nejsem si jistý, jestli odbory mají dostatečnou sílu
stanovit mantinely pro
tuto revoluci. V tomto případě je potřeba mít silné odbory, které se dokážou
opravdu postavit na stranu zaměstnanců a najít řešení na všechny negativní
dopady, které mohou kvůli robotizaci
nastat.
Vladimír Štich, právník
RP Plzeň: Průmysl 4.0
musí být provázen opatřením Společnosti 4.0. Je
třeba začít hledat vhodná
pracovní místa ve služ-

Pavel Fichna, předseda
ZO, Mittal Steel Ostrava:
Jsme hutní firma. U nás
automatizace nebude tak
rychlá. Obával bych se spíše u automobilek. Tento
průmysl bude dle mého zasažen nejvíce. Je jasné, že firmy jsou a budou proti
danění robotů, ale to není dobře. Zhoršené uplatnění různých profesí začneme příchodem 4.0 vnímat opravdu radikálně.
Jan Janoušek, předseda
ZO, Motor Jikov: Nedá
se to zastavit. Musí se
však najít uplatnění pro
zaměstnance. Nevím, jak
by mělo probíhat danění robotů. Kdo a jak chce vytýčit, co už
robot je a co ne.
Alena Paukrtová, specialistka ÚOP OS KOVO:
Velkým problémem bude,
jak si stát s uvolněnými zaměstnanci poradí,
zda jim vytvoří místa jiná
a kvalifikačně je na ně připraví, případně
zajistí důstojný život těm, kteří nebudou
mít šanci se na pracovním trhu umístit.
Lidé budou pravděpodobně pracovat
v dočasných úvazcích, případně v několika souběžných s kratší pracovní dobou.
Organizování zaměstnanců v odborech
tak bude obtížnější a odbory musejí na
tuto situaci nalézt své odpovědi.
Pozn. redakce: K ožehavému tématu
Průmysl 4.0 se vrátíme i v příštím čísle
Kováku, který vyjde 12. června.

Připravila: as
Foto: Archiv
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DĚTSKÝ TÁBOR
„Na Baronu – Paprsek“ 2017
ZO OS KOVO Janka Radotín
Nabízíme letní tábory pro děti a mládež od 6 do 18 let. Všechny jsou pořádány v areálu „Na Baronu – Paprsek“ v překrásném
prostředí třeboňských lesů na břehu Nežárky přibližně15 km od Veselí nad Lužnicí, Kardašovy Řečice a Třeboně. Ubytování
je zajištěno ve čtyřlůžkových chatkách vybavených lůžkovinami. Stravování (5x denně) probíhá v prostorné jídelně, kterou lze
v případě nepříznivého počasí vytopit a využít jako sušárnu či klubovnu. K dispozici jsou dále sprchy s teplou a studenou vodou,
splachovací WC, budova marodky a hřiště na kopanou, basket, volejbal, stolní tenis aj.

„Můj první tábor“ – pro děti 6–9 let (vč. předškoláků):

I. turnus 1. 7. – 9. 7. „Tajemství země I“
II. turnus 10. 7. – 18. 7. „Tajemství země II“
III. turnus 18. 7. – 26. 7. „Dobrodružství Williho Foga I“
IV. turnus 26. 7. – 3. 8. „Dobrodružství Williho Foga II“
V. turnus 3. 8. – 11. 8. „Šerif a jeho pomocníci I“
VI. turnus 12. 8. – 20. 8. „Šerif a jeho pomocníci II“
Cena každého z 9denních turnusů činí 2 990 Kč.
Jedná se o 22. ročník úspěšného tábora pro nejmenší táborníky ve věku od 6 do 9 let včetně předškoláků. Tábor nabízí malým dětem pobyt v pro ně přijatelné délce 9 dní/8 nocí.
Program je připraven s maximální péčí zaměřenou na tuto
věkovou kategorii. Táborové hry využívají pohádkové motivy, probouzejí fantazii a rozvíjejí pohybové aktivity. Jednotlivé
turnusy probíhají v rámci delších turnusů tábora „Na Baronu
– Paprsek“. Děti se zde tedy mohou setkat se svými staršími
sourozenci, případně v příštích letech absolvovat delší turnus
s vědomím známého prostředí. O děti se starají kvalifikovaní
vedoucí s praxí při počtu 1 vedoucí na 6–9 dětí. Rodiče mohou
děti na tábor sami přivézt i odvézt, usnadnit jim tak nástup na
tábor a zároveň se seznámit s místem jejich pobytu.

Tábor „Na Baronu – Paprsek“ – pro děti 8–15 let:

I. turnus 1. 7. – 18. 7. „Synergium – síla země“
II. turnus 18. 7. – 3. 8. „Cesta kolem světa za 80 dní“
III. turnus 3. 8. – 20. 8. „Divoký západ“
Cena: I. turnus 5 980 Kč, II. turnus 5 290 Kč, III. turnus 5 590 Kč
Tábor je klasický s celotáborovou hrou. Má již 40letou tradici.
Děti čeká 18 dní plných netradičních zážitků. Náplní programu
jsou sportovní hry, při nichž mohou využít i některé ze svých
znalostí, čekají je stezky odvahy, příprava vlastních pokrmů na
ohni, starší děti puťák. Tábor je určen pro děti od 8 do 15 let.

„Adventure camp“ – pro mládež 15–17 let:
I. turnus 1. 7. – 18. 7. „Synergium – síla země“
II. turnus 18. 7. – 3. 8. „Cesta kolem světa za 80 dní“
III. turnus 3. 8. – 20. 8. „Divoký západ“
Cena: I. turnus 6 190 Kč, II. turnus 5 480 Kč, III. turnus 5 970 Kč
Tábor určený pro mládež ve věku 15–18 let. Jde o 18 dní naplněných netradičními hrami, sporty i dobrodružstvím. Účastníky čekají netradiční i klasické sporty, adrenalinové zážitky,
pohybové i společenské hry, umělecké dílny i výchova k životu
v přírodě a vzájemné skupinové soudržnosti (teambuilding).

K úhradě poukazu lze
využít příspěvky FKSP
vč. vystavení faktury.
Možno využít i poukázky Sodexo Flexi pass,
Unišeky, Ticket Multi,
Benefit plus, Benefity.cz.

Rodinná a skupinová rekreace
ZO OS KOVO Janka Radotín

Nabízíme Vám rodinnou rekreaci v areálu tábora „Na Baronu
– Paprsek“ (popis areálu viz dětské tábory).
Rodinná rekreace: V termínu od 20. 8. do 4. 9. 2016,
délku pobytu si můžete určit podle Vašich potřeb.
Cena za den: 160 Kč, člen ZO OS KOVO 120 Kč
Poplatek za psa a auto 20 Kč.
Možnost polopenze nebo plné penze za výhodnou cenu.

Kontakty

Pro dětské tábory: pí Svrčková, tel.: 603 172 380,
po–pá 9.00–17.00, e-mail: kozzak@atlas.cz
Pro individuální rekreaci: pan Moravec,
tel.: 737 977 322, 733 544 504, e-mail: odbory@janka.cz
Adresa: ZO OS KOVO Janka Radotín, Vrážská 143,
153 00 Praha 5
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Správné znění tajenky z čísla 8: Společná oslava Svátku práce bude opět na Špilberku. Správně luštila a potřebné štěstí
při losování měla Věra Pilsová z Českých Budějovic. Blahopřejeme! Dostane výhru od vydavatelství Enigma, které připravuje naši
křížovku. Je také vydavatelem časopisu Křížovky pro každého (další čísla vycházejí 6. a 20. června). Na tajenku z tohoto čísla čekáme
do 14. června 2017 na doručovací adrese redakce nebo na e-mailu: novakova.miloslava@cmkos.cz.

