
	 Smutnou	skutečností	je,	že	i	na	počátku	třetího	tisíciletí	velký	
počet	pracujících	 čelí	 nejistotě	 ve	 svém	zaměstnání	 a	největší	
úrovni	nerovností	v	historii	lidstva.	Řádná	trvalá	zaměstnanost	
zůstává	pod	tlakem	nadnárodních	společností	a	dalších	sil,	kte-
ré	prosazují	rizikovou	zaměstnanost.	Základní	právo	na	zastu-
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 Účastníkům 10. Rady OS KOVO byla přednesena ob-
sáhlá prezentace, informující o práci a výsledcích sva-
zu v uplynulém období.	(Celou	ji	naleznete	na	webových	
stránkách	svazu:	www.oskovo.cz	 -	 záložka	Aktuality	 -	 člá-
nek	„Z	10.	Rady	OS	KOVO“.)

Předsjezdová diskuse 
	 Zasedání	 Rady	 v	 Hradci	 Králové	 se	 už	 plně	 neslo	 ve	
znamení	příprav	VII.	 sjezdu	OS	KOVO.	Přineslo	 i	zaháje-
ní diskuse k případným úpravám Stanov OS KOVO.	Už	

	 Odborové	hnutí	ve	světě	v	říjnu	zaznamenalo	dvě	důle-
žité	 události.	Mezinárodní	 odborová	 konfederace	 (MEOK)	
už	tradičně	7.	říjen	vyhlásila	za	„Světový	den	za	důstojnou	
práci“	(WDDW).	Jeho	letošní	motto	znělo:	Konec	korporátní	
nenasytnosti.		
	 Odbory	na	všech	kontinentech	při	této	příležitosti	zorga-
nizovaly	 nejrůznější	 aktivity	 proti	 nedůstojným	a	 často	 až	
otrockým	pracovním	podmínkám,	za	zaměstnanost	a	odbo-
rová	a	zaměstnanecká	práva.

pokračování na str. 2

Předseda	OS	KOVO	Jaroslav	Souček	
prezentuje	akci	„Světový	den	za	
důstojnou	práci“

Odbory na čele aktivit

Na 10. Radě OS KOVO odstartovala 
předsjezdová diskuse
Prohlášení ke Světovému dni 
za důstojnou práci

4 Zaujalo nás
Číňané v Německu skupují 

špičkové strojírenství

7 Sociální zabezpečení
Mateřská na další dítě 

5 Z regionů
Co nového 

v Olomouckém kraji

6 Finance
Daně a jak na ně 

Místopředseda	OS	KOVO	Jiří	Marek	
objasňuje	ekonomické	výsledky

Předsednictvo a 10. Rada Odborového svazu KOVO za-
sedaly ve dnech 11. až 13. října v Kongresovém centru 
Aldis v Hradci Králové. 			Z	diskuse	na	zasedání	předsednictva	

–	vpravo	místopředseda	svazu	Tomáš	
Valášek,	vlevo	Roman	Bence	z	Bosch	
Jihlava	(hovoří)

Předseda	ČMKOS	Josef	Středula	
vyzdvihl	mj.	úspěchy	kampaně	
„Konec	levné	práce“

Předseda	OS	KOVO	Jaroslav	Souček	
(uprostřed)	v	debatě	s	oceláři,	kteří	se	

chystají	na	demonstraci	do	Bruselu
více
strana 3

Boj za důstojnou práci 



pování	prostřednictvím	odborů	a	na	ko-
lektivní	vyjednávání	 je	v	mnoha	zemích	
ohroženo	a	v	jiných	zemích	neustále	po-
tlačováno.	 Zaměstnavatelé	 se	 dokonce	
snaží	podkopávat	právo	na	stávku,	čímž	
zpochybňují	 dlouhá	 desetiletí	 právního	
uznání	 tohoto	 nejzásadnějšího	 práva	
v rámci	MOP.
	 Národní	 státy	a	 jejich	vlády	 selháva-
jí	 v  regulaci	 nadnárodních	 společností	
vně	a	často	i	uvnitř	vlastních	hranic.	
	 Mnohá	 vystoupení	 připomněla,	 že	
součástí	 boje	 proti	 prekérní	 práci	 je	
i  úsilí	 o	 potírání	 nehlášené	 práce,	 boj	
proti	 šedé	 ekonomice,	 daňovým	 úni-
kům	apod.	
	 Zajímavou	 akci	 uspořádaly	 odbory	
IG Metall.	Před	Domem	německého	hos-
podářství	v	Berlíně	vysypaly	100	000	ru-
dých	balonků,	 které	měly	upozornit	na	
neplacené	přesčasy,	k	nimž	jsou	nuceni	
zaměstnanci	 v	 Německu.	 Ročně	 jich	 je	
téměř	miliarda	a	tato	forma	okrádání	je	
dále	na	postupu!	V	ČR	zaujal	celorepub-
likový	putovní	happening,	který	upozor-

ňoval	na	nelidské	pracovní	podmínky	při	
výrobě	obuvi	v	Bangladéši.	Většina	akti-
vit	se	ovšem	týkala	domácích	problémů,	
Stále	 jich	 je	dost.	Ať	už	 jde	o	nedůstoj-
né	mzdy,	podmínky	pro	práci	odborů	či	
zneužívání	 agenturní	 práce.	 Zapojil	 se	
do	 nich	 samozřejmě	 i	 OS	 KOVO.	 Svůj	
postoj	 dal	 jasně	 najevo	 i	 na	 zasedání	
své	 Rady	 12.–13.	 10.	 v	 Hradci	 Králové	
(viz	 zpravodajství	 na	 jiném	 místě).	 Ve	
stejném	 duchu	 se	 kováci	 spontánně	
vyjadřovali	 i	 v  regionech.	 Např.	 Rada	
Krajského	sdružení	OS	KOVO	Plzeňské-
ho	a Karlovarského	kraje,	reprezentující	
70 základních	organizací	OS	KOVO.
	 Potvrzenou	skutečností	totiž	je,	že	prá-
va	zaměstnanců	bez	odborů	prostě	ne-
lze	prosadit.	Aby	zvýšily	svůj	vliv,	sdružu-
jí	se	i	v	mezinárodním	měřítku.	A toho	se	
týká	druhá	velká	říjnová	událost	v	životě	
odborů:	 Jedna	 z	 nejvýznamnějších	 svě-
tových	 odborových	 federací,	 IndustriAll	
Global	 Union,	 4.	 října	 na	 svém	 II.	 kon-
gresu	 v	 Riu	 de	 Janeiru	 zvolila	 nové	 ve-
dení.	Novým	prezidentem	se	stal	před-

seda	německých	odborů	 IG	Metall	 Jörg	
Hofmann.	 Generálním	 tajemníkem	 byl	
zvolen	Valter	Sanches	 z	brazilských	ko-
váckých	odborů	CNM/CU.	Kongres	v Riu	
přijal	akční	plán	IndustriAll	Global	Union	
na	příštích	šest	let.	Jeho	stěžejními	body	
jsou	boj	proti	 rostoucí	moci	nadnárod-
ních	koncernů	a	za	prosazení	důstojných	
pracovních	podmínek.	IndustriAll	Global	
Union,	 jejímž	 uznávaným	 evropským	
členem	je	i	OS	KOVO,	ve	svých	197 člen-
ských	svazech	ze	140	 zemí	sdružuje	ko-
lem	50	000	000	členů.				

(fav)
Foto:	IG	Metall,	IndustriAll	Global	Union
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Pomůžeme vám
Vlastní vaše ZO rekreační objekty, které lze využívat i v zimě? Máte 
problémy se zaplněním jejich kapacit, a chtěli byste je proto nabíd-
nout i kovákům z jiných podniků?  Kovák vám k tomu opět dá zdarma 
prostor na svých stránkách. Stačí, když na adresu redakce zašlete již 
připravené vlastní propagační materiály nebo jen podklady k jejich 
vytvoření. S tím, že v nich uvedete všechna potřebná fakta: o jaký 
objekt se jedná, kolik je v něm k dispozici volných ubytovacích míst 
a jaká je cena pro členy OS KOVO a jejich rodinné příslušníky atd.         
Samozřejmě je také třeba uvést, koho a jak mají případní zájemci 
kontaktovat. S možností propagace svých celoročně uživatelných 
rekreačních objektů v Kováku zdarma v žádném případě nečekejte 
až na poslední chvíli. Stránky Kováka totiž nejsou z gumy a v případě 
velkého počtu inzerátů o pořadí zveřejnění bude rozhodovat datum 
jejich doručení do redakce.               (red)

Vývoj inflace v září 2016
Inflace vyjádřená indexem spotřebitelských cen domácností cel-
kem dosáhla v září 2016 proti stejnému období minulého roku 
hodnoty 100,5 %. 
  Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebi-
telských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 
12 měsíců byla v září 0,3 %. 
        Ing. Alena Paukrtová, ÚP OS KOVO

Členy OS KOVO, časopis 
Kovák a jeho poradenské 
příručky a další užitečné 
odborářské tiskoviny nešlo 
přehlédnout ani na regio-
nálních propagačních ak-
cích Českomoravské konfe-
derace odborových svazů, 

Vyrábět budou i v sobotu 
Škoda Auto bude ve svém závodě v Kvasinách od ledna vyrábět i v so-
botu. Důvodem je zájem o modely, které se zde vyrábějí. „Celá zá-
ležitost již byla projednána s odborovou organizací a dospěli jsme 
k dohodě, že nový směnný systém vstoupí v platnost od 1. ledna roku 
2017,“ uvedl šéf automobilky Bernhard Maier. Od ledna tak budou 
linky v Kvasinách fungovat 24 hodin denně šest dní v týdnu místo do-
savadních pěti.                                                                                  (red)

dokončení ze str. 1

Nové	vedení	IndustriAll	Global	Union

Děkuje kovákům
Členka Rady OS KOVO kolegyně Mária Koudelová kandidovala 
v  nedávných senátních volbách (volební obvod 49, Blansko). Do 
horní komory parlamentu se sice nedostala, ale v prvním kole vo-
leb získala téměř 4000 hlasů. Prostřednictvím Kováka proto nyní 
děkuje všem voličům, zejména pak kovákům, kteří jí dali svoji důvě-
ru. Představuje pro ni podle jejích slov závazek pokračovat v práci 
pro zaměstnance ve stejném duchu jako dosud.                        (red)

Jak vyjde Kovák
Nadcházející státní svátky (28. 10. a 17. 11.) přinesou i změny v har-
monogramu vydávání Kováka.  Číslo 19 tak vyjde nikoli 30. 10., ale 
až 7. 11. Podobná situace se z výrobních důvodů bude opakovat 
i v případě Kováka č. 20., který se začne distribuovat 28. 11. Pro 
úplnost dodáváme, že Kovák č. 21, který bude posledním v tomto 
roce a bude rozšířen o tradiční vánoční přílohu, vyjde 12.12.  Děku-
jeme za pochopení. Změny v harmonogramu jsme provedli jenom 
proto, aby obsah uvedených vydání Kováka byl co nejaktuálnější. 
Vaše redakce.

které se 3. a 4. října 
uskutečnily v Českých 
Budějovicích a Tábo-
ře. Odboráři během 
nich přímo na ulici 
seznamovali zájemce 
se svou prací, posky-
tovali poradenství 
v  oblasti pracovního 
práva a v dalších otáz-
kách. Na obou akcích 
panovala dobrá nála-
da a postaráno bylo 
i  o zábavu pro děti.
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její	začátek	naznačil,	že	bude	velmi	zají-
mavá	a	zazní	v	ní	řada	i	velice	odlišných	
názorů,	ať	už	se	bude	týkat	počtu	členů	
výkonného	vedení,	rozdělení	úloh	v	tom-
to	orgánu,	úprav	výše	členských	příspěv-
ků,	podmínek	zakládání	seskupení	členů	
a ZO	OS	KOVO	či	dalších	záležitostí.	
	 Rada	 schválila	 i	 změny	 v	 pravidlech	
Konta	 živelných	 pohrom,	 podle	 nichž	
mj.	 budou	 členové	 svazu	 mít	 možnost	
na	tuto	formu	solidární	pomoci	přispívat	
i	 individuálně.	 Změny	 začnou	 platit	 od	
1. 1.	2017	a	Kovák	k	nim	podrobné	infor-
mace	přinese	ve	svém	prvním	lednovém	
vydání.

Ekonomika oživuje, přináší však 
i negativa
	 S	 oživením	 ekonomiky	 po	 nedávné	
finanční	krizi	přišly	 i	nové,	ne	vždy	po-
zitivní	 jevy.	 Globální	 dodavatelské	 ře-
tězce,	 dominující	 světové	 ekonomice,	
likvidují	důstojnou	práci	po	celém	svě-
tě,	umocňují	vykořisťování	a	zvyšování	
nerovnosti.	 Vlády	 selhávají	 v	 regulaci	
nadnárodních	 společností,	 miliony	 lidí	
zůstávají	v	zajetí	otrocké	a	prekérní	prá-
ce	za	nedůstojné	mzdy.	Tyto	negativní	
jevy	 jsou	u	nás	reprezentovány	zejmé-
na	 určitou	 částí	 pracovních	 agentur,	
omezujících	 práva	 a	 jistoty	 domácích	
i zahraničních	pracovníků.	Této	proble-
matice	se	mimo	jiné	věnoval	i	nedávný	
„Světový den za důstojnou práci“ 
(7.  říjen	 2016),	 vyhlášený	 Mezinárodní	
odborovou	konfederací	(MEOK).
	 Rada	 OS	 KOVO	 přijala	 prohlášení,	
ve	 kterém	 se	 mimo	 jiné	 píše:	 7.	 říjen	
je	 jako	každoročně	Světovým	dnem	za	
důstojnou	práci.	Za	důstojnou	práci	lze	
podle	 Mezinárodní	 organizace	 práce	
považovat	 produktivní	 práci	 pro	muže	
i	ženy,	která	se	odehrává	v	podmínkách	
svobody,	spravedlnosti,	 jistoty	a	 lidské	
důstojnosti…
	 Skutečnost	 v	 kovoprůmyslu	 v	 ČR	 je	
však	 jiná.	 Trvale	 narůstá	 počet	 agen-
turních	zaměstnanců	–	zatímco	v	roce	
2010	pracovalo	v	kováckých	podnicích	
25  579	 agenturních	 zaměstnanců,	
v  1.  pololetí	 letošního	 roku	 již	 dosáhl	
tento	 počet	 47	 172	 osob,	 tedy	 o	 84 %	
více…	 Navíc	 při	 kontrolách	 agenturní	
práce	 prováděných	 pracovní	 inspekcí	
se	ukazuje,	že	podíl	kontrol	se	zjištěný-
mi	nedostatky	se	pohybuje	kolem	50%	
hranice	 a	 v	 prvním	 pololetí	 2016	 do-
konce	69	%	kontrol	odhalilo	nedostat-
ky	v	činnosti	agentur	práce.	Odborový	
svaz	 KOVO	 se	 snaží	 bojovat	 proti	 rizi-
kové	 zaměstnanosti,	 která	 je	 opakem	
důstojné	práce,	všemi	dostupnými	pro-
středky…	(Celý	text	prohlášení	nalezne-
te	na	webových	stránkách	svazu:	www.
oskovo.cz -	 záložka	 Aktuality	 -	 článek	
„Z 10. Rady	OS	KOVO“.)

„Konec levné práce“ má 
výsledky
	 Hostem	 10.	 zasedání	 Rady	 OS	
KOVO	 byl	 i předseda Českomo-
ravské konfederace odborových 
svazů (ČMKOS) Josef Středula.	Ve	
své	 prezentaci	 se	 zabýval	 mimo	
jiné	 kampaní	 ČMKOS	 „Konec	 lev-
né	práce“	a	jejími	výsledky.	Jedním	
z	 nich	 je	 skutečnost,	 že	 medián 
hrubých mezd pro ČR v 1. pol. 
2016 je 23 409 Kč. To je o 5,2 % 
více než v roce 2015.	Pro	rok	2017	
požaduje	ČMKOS	růst	mezd	o	5	až	
5,5	%.
	 Mluvil	i	o	připravované	koncepč-
ní	 novele	 zákoníku	 práce.	 	 Nove-
la	 byla	 po	 projednání	 v	 tripartitě	
předložena	 vládě,	 která	 ji	 schváli-
la.	 Avšak	 zástupci	 zaměstnavate-
lů	 v	 tripartitě	 požadavky	 odborů	
odmítli.	 ČMKOS	 proto	 připravuje	
pozměňovací	návrhy	k	návrhu	no-
vely,	a	 to	ve	2.	 čtení	v	Poslanecké	
sněmovně	 Parlamentu	 ČR.	 Mezi	
hlavní	 požadavky	 odborů	 stále	
patří	uzákonění	pětitýdenní	dovo-
lené,	 zrušení	 karenční	 doby,	 tedy	
neproplácení	 nemocenské	 v	 prv-
ních	 třech	dnech	nemoci,	 zvýšení	
odstupného	 či	 vyšší	 odměny	 za	
pracovní	 pohotovost	 o	 nedělích	
a svátcích.
	 J.	 Středula	 informoval,	 že	 u	 za-
městnavatelů,	 kde	 působí	 odbo-
rová	organizace,	mají	 zaměstnan-
ci	 v	 průměru	 roční	 příjem vyšší 
o 46 243 Kč při zahrnutí o 6 dnů 
kratší pracovní doby.	Mezi	 červ-
nem	 2015	 a	 červnem	 2016	 došlo	
podle	prezentovaných	údajů	k nej-
většímu	nástupu	nových	členů	do	
odborových	 svazů,	 sdružených	
v ČMKOS	–	jde	celkem	o	13 152 no-
vých členů a vzniklo 105 nových 
odborových organizací.	 (Celou	
prezentaci	 J.	 Středuly	 můžete	
zhlédnout	na	webových	stránkách	
svazu:	 www.oskovo.cz	 -	 záložka	
Aktuality	 -	 článek	 „Z	 10.	 Rady	 OS	
KOVO“.)

Kolektivní jednání: výsledky 
stabilní, avšak rozdílné
	 Rada	mimo	jiné	projednala	i výsledky	
kolektivního	 vyjednávání.	 Pozitivně	 je	
možné	hodnotit,	že	se	zaměstnavatelé	
opět	navracejí	k	praxi	sjednávání	kon-
krétního	 mzdového	 nárůstu,	 sociální	
programy	jsou	stabilizovány.	
	 Úroveň	 sjednaných	 plnění	 se	 liší	
v  jednotlivých	 odvětvích	 i	 regionech.	
Například	 příspěvek	 na	 spoření	 na	
penzi	je	sjednán	v	71,1	%	hodnocených	
podnikových	kolektivních	smluv	 (PKS),	
uzavřených	 v	 odvětví	 „Výroba	 základ-

ních	 kovů,	 hutní	 zpracování	 kovů;	 slé-
várenství“.	 Avšak	 v	 odvětví	 „Výroba	
kovových	 konstrukcí	 a	 kovodělných	
výrobků	(kromě	strojů	a	zařízení)“	je	to	
pouze	v	50,5	%	PKS.	

	 V	samotném	závěru	jednání	předse-
da	OS	KOVO	Jaroslav	Souček	poděkoval	
za	 dlouholetou	 práci	 Aleně	 Čermáko-
vé	 a	 Josefu	 Chlumovi,	 kteří	 s  působe-
ním	v Radě	končí.	11.	zasedání	Rady	se	
uskuteční	v	březnu	2017	v	Praze.
	 	 	 						(text	a	foto	ev	+	fav)

Z	diskuse	na	jednání	Předsednictva	OS	KOVO

	Ze	zasedání	10.	Rady	OS	KOVO

•	•	•
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	 Čínští	 investoři	 vstupují	 v	 Německu	
do	 špičkových	 strojírenských	 podniků	
nebo	 je	zcela	přebírají.	Co	to	znamená	
pro	 jejich	 zaměstnance,	 bylo	 jedním	
z  témat	 konference	 německých	 odbo-
rů	 IG	 Metall	 ke	 strojírenství,	 která	 se	
26. září	konala	v	Berlíně.
	 Důvod?	Na	světové	ekonomické	scé-
ně	se	nově	rozdávají	karty	ve	strojíren-
ské	branži.	 Čína	 se	 svými	penězi	 stále	
více	 angažuje	 v	 německém	 strojíren-
ství.	Například	v	proslulé	firmě	Pfaff.	Čí-
ňané	do	ní	vstoupili	před	několika	 lety	
a zachránili	ji	po	dvou	insolvencích	před	
zánikem.	 	Dnes	 je	Pfaff	opět	 světovou	
značkou,	 která	 se	 specializuje	na	 stro-
je	pro	automatizované	šití	a	svařování.	
Šicí	stroje	Pfaff	se	tak	po	vstupu	skupi-
ny	ShangGong	v	roce	2013	do	podniku	
už	vyrábějí	v	Číně.	Špičková	technologie	
je	přitom	nadále	z	velké	části	dodávána	
z	Německa.	„Vidíme to celkově velmi po-
zitivně,“	 říká	místopředseda	podnikové	
závodní	rady	Pfaff	Wolfgang	Biffar.	Přes	
všechny	kulturní	rozdíly	hodnotí	zejmé-
na	 spolehlivost	 nových	majitelů.	 „Sliby  
vždy dodrželi. Za dva roky v Kaiserslauter-
nu stále roste počet zaměstnanců.“
	 Skupina	 ShangGong	 si	 v	 Evropě	 ne-
koupila	 jen	Pfaff.	Patří	do	ní	 i	další	ně-
mecký	 výrobce	 šicích	 strojů	 Dürkopp	
Adler,	který	mu	dřív	konkuroval,	a	také	
firma	KSL	z	Lorsche.	Inovativní	podniky	
ze	světa	průmyslového	šití	a	svařování	
jsou	tak	pod	jednou	střechou.
	 I	 jinam	 už	 vstoupili	 čínští	 investoři.	
Také	 výrobce	 obráběcích	 strojů	 Wal-
drich	z	Coburgu	už	má	čínské	majitele.	
Jeho	 800	 zaměstnanců	 vyrábí	 vysoce	
přesné	stroje,	na	kterých	se	frézují	tur-
bíny	pro	čínské	elektrárny.	
	 Navzdory	 konjukturálním	 výkyvům	
se	podmínky	pro	zaměstnance	v	porov-
nání	s	předchozím	majitelem	z	USA	spí-
še	zlepšily.	 „Z investic do podniku v Ně-
mecku je patrné, že Číňanům skutečně 
o Waldrich jde,“	 říká	 předseda	 závodní	
rady	Hardy	Müller.	Nedali	 peníze	pou-
ze	 do	 rozvoje	 výroby	 a	 infrastruktury,	
ale	od	základu	byla	sanována	i	kantýna	
a  sociální	 prostory.	 „Pro konjukturální 
výkyvy jsme v dodatku kolektivní smlouvy 
za pomoci IG Metall dohodli inovativní ře-
šení, která posilují výrobu v Německu.“
	 Dosavadní	převzetí	německých	stro-
jírenských	 závodů	 čínskými	 investory	
jsou	 německými	 podniky	 hodnocena	
převážně	 pozitivně.	 „Čínští investoři 

chtějí získat nové trhy, což vede ke zvy-
šování zaměstnanosti. Respektují přitom 
i  pravidla, která platí v německých pod-
nicích,“	uvádí	člen	předsednictva	IG Me-
tall	Wolfgang	Lemb	a	dodává:	 „Na pří-
kladu Číny je vidět, jak je životně nezbytná 
promyšlená průmyslová politika, pokud 
chcete uspět na světových trzích. Aby vy-
rovnali technologické deficity, vstupují 
čínští investoři do špičkových podniků 
nebo je rovnou kupují. Ze strategického 
hlediska nelze tento vývoj podceňovat, 
i  když to zatím nemělo na německé za-
městnance žádné negativní dopady.“
	 Investice	 jsou	 založeny	 dlouhodobě.		
Mateřské	 čínské	 koncerny	 investují	 do	
závodů	v	Německu	a	drží	je	i	v	těžkých	
dobách.	 A	 co	 je	 velmi	 podstatné:	 Re-
spektují	kolektivní	smlouvy	a	spoluroz-
hodování.	 „O nějakém výprodeji němec-
kého strojírenství Číňanům nemůže být 
zatím řeč,“	 zdůrazňuje	členka	předsed-
nictva	 IG	Metall	 Astrid	 Zieglerová.	 „To, 
co ale vidíme, jsou důsledky velmi úspěš-
né průmyslové politiky Číny, ze které si 
může kousek ukrojit i Německo.“
	 IG	 Metall	 počítá	 s	 tím,	 že	 vzájemná	
spolupráce	a	propojení	se	v	příštích	le-
tech	budou	dále	prohlubovat,	a	to	i díky	
cíleným	 čínským	 státním	 podpůrným	
programům.	 Německo	 je	 přitom	 pro	
čínské	investory	adresou	číslo	jedna.	Ex-
pert	IG	Metall	pro	Čínu	Christian	Weiss 
počítá	ovšem	s	tím,	že	po	bouřlivé	fázi	
přebírání	 podniků	 bude	 brzy	 následo-
vat	 konsolidace,	 která	 by	 mohla	 při-
nést	 změny	 pro	 zaměstnance.	 „Naším 
úkolem je sledovat tento vývoj a společně 
s podnikovými radami dbát o to, aby byly 
dodržovány kolektivní smlouvy a bylo re-
spektováno právo na spolurozhodování.“
	 Před	převodem	 je	podle	Weisse	 tře-
ba	mezi	potenciálními	investory	oddělit	
zrno	od	plev,	protože	jsou	už	i	případy,	
kdy	 převzetí	 neproběhlo	 dobře.	 Tomu	
je	 třeba	 zabránit.	 Jak	 ovšem	 říká,	 do-
sud	 jsou	 tyto	 negativní	 příklady	 jen	
výjimečné.	 „Pro IG Metall je důležité in-
formovat o  vývoji věcně, zajistit výměnu 
zkušeností odboráři z Číňany ovládaných 
podniků a probudit zájem o mezikulturní 
souvislosti jak u našich závodních rad, tak 
u čínských investorů,“	zdůrazňuje	odbo-
rářský	expert.
	 V	 Německu	 předpokládají,	 že	 poté,	
co	 se	 Čína	 hlavně	 soustředila	 na	 prů-
myslový	 růst,	 bude	 se	nyní	 více	 věno-
vat	 službám,	 soukromému	 konzumu	

a  otázkám	 udržitelnosti.	 Podle	 studie	
IG	Metall	nyní	roste	čínský	zájem	o	ze-
mědělské	stroje,	potravinářská	zařízení	
a	obalovací	techniku.	Roste	rovněž	po-
ptávka	 v	 oblasti	 vysoce	 inteligentního	
strojírenského	vybavení.
	 Nová	 orientace	 čínského	 hospodář-
ského	modelu	na	více	efektivity	a	ochra-
nu	 životního	 prostředí	 podle	 studie	
IG Metall	nabízí	mnoho	šancí	 i pro	ně-
mecké	 strojírenství.	 Německé	 produk-
ty	pro	 tak	klíčové	oblasti	budoucnosti,	
jako	jsou	odpadové	hospodářství,	auto- 
matizace,	 robotizace	 a  systémy	 míst-
ní	 dopravy,	 budou	 proto	 nadále	 velmi	
žádané.	 Lze	 tak	 očekávat,	 že	 se	 podíl	
německých	strojírenských	firem	na	čín-
ském	trhu	dále	udrží	na	vysoké	úrovni.	
V	 současné	 době	 se	 pohybuje	 kolem	
20 procent.		

Podle	pramenů	IG	Metall	připravil	(fav).

Číňané lížou v Německu 
strojírenskou smetanu

I	strojírny	Waldrich	v	Coburgu	jsou	už	čínským	majetkem

Špičková	německá	výroba	ve	firmě	Pfaff	přežila	jen	
díky	čínským	investicím
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Poradenská a vzdě-
lávací činnost 
	 	RP	v	současné	době	

poskytuje	 konzultační	 a	 poradenskou	
činnost	ZO	a	členům	OS	KOVO	v	oblasti	
pracovního	práva,	kolektivního	vyjedná-
vání,	mzdové	problematiky	a	také	v	ob-
lasti	hospodaření	a	vedení	účetnictví	ZO.	
	 RP	 Olomouc	 pořádá	 pro	 členy	 ZO	
školení	z	oblasti	účetnictví	a	hospoda-
ření	ZO,	kolektivního	vyjednávání	a	pro-
blematiky	mezd,	 zákoníku	práce	a	pro	
nové	 funkcionáře	 také	 školení	 základ-
ních	dokumentů	a	fungování	ZO.	
	 V	oblasti	poskytování	právní	pomoci	
dostáváme	dotazy,	a	to	nejen	z	oblasti	
pracovněprávní,	 ale	 dochází	 k	 nárůs-
tu	 dotazů	 z	 oblastí	 majetkoprávních	
záležitostí,	 partnerských	 vztahů,	 roz-
vodových	 řízení,	 sousedských	 vztahů	
a  také	 dotazy	 spojené	 s	 exekucemi	
nebo	i osobním	bankrotem.

Oblast BOZP
	 Účinnou	pomoc	v	oblasti	BOZP	v	olo-
mouckém	regionu	pro	naše	ZO	zajišťuje	
specialista	BOZP	z		RP	OS	KOVO	Ostra-
va	pan	Stanislav	Šmíd.	Pravidelně	školí	
a	 poskytuje	 poradenství	 členům	 ZO	
v Olomouckém	kraji	a	podílí	se	na	kon-
trolní	 činnosti	BOZP	u	zaměstnavatelů	
dle	plánu	kontrol	nebo	na	podnět	 jed-
notlivých	ZO.

Nové ZO v regionu
	 Ve	 spolupráci	 se	 zmocněncem	 Kraj-
ského	 sdružení	 Olomouckého	 kraje	
panem	Zdeňkem	Zechou	byla	založena	
nová	odborová	organizace	ZO	OS	KOVO	
ORRERO	v	Litovli.	
	 Za	pomoci	 zaměstnanců	našeho	RP	
byla	 založena	 nová	 odborová	 organi-
zace	ZO	OS	KOVO	HDO	se	sídlem	v	Zá-
břehu.	

Kolektivní smlouvy
	 Kolektivní	smlouvy	jsou	u	zaměstna-
vatelů,	kde	působí	odborové	organiza-
ce	Olomouckého	kraje,	z	převážné	části	
uzavřeny.	 Kolektivní	 smlouvy	 se	 vzta-
hují	na	62	zaměstnavatelů.	
	 Proces	kolektivního	vyjednávání	byl	
poprvé	 zahájen	 a	 probíhá	 u	 zaměst-
navatelů,	 kde	 působí	 ZO	 OS	 KOVO	

ORRERO	se	sídlem	v	Litovli	a	ZO	OS	při	
MIELE	technika	s.r.o.	se	sídlem	v Uni-
čově.	Ze	strany	RP		Olomouc	bylo	spe-
cialistkou	 RP	 provedeno	 pro	 tyto	 ZO	
individuální	školení	na	téma	kolektiv-
ního	vyjednávání.
	 Zde	 je	 na	 místě	 také	 připomenout,	
že	 aktivní	 pomoc	 a	 spolupráci	 těmto	
ZO,	 které	 nemají	 zkušené	 a	 uvolněné	
funkcionáře,	 poskytuje	 v	 nemalé	míře	
zmocněnec	 Krajského	 sdružení	 Olo-
mouckého	kraje	pan	Zdeněk	Zecha.		
	 Uzavření	kolektivní	smlouvy	a	proces	
kolektivního	vyjednávání	u	 jednoho	ze	
zaměstnavatelů,	 u	 něhož	 působí	 více	
odborových	 organizací	 (tzv.	 pluralita	
odborů),	je	problémem,	který	se	proza-
tím	nepodařilo	v	ZO	OS	KOVO	Železárny	
Prostějov	přes	veškerou	dosavadní	sna-
hu	členů	ZO	vyřešit.	Snad	se	to	časem	
podaří	 změnit,	 příslibem	 je	 i	 skuteč-
nost,	 že	 v	 současné	 době	 je	 připravo-
ván	společný	návrh	kolektivní	smlouvy	
obou	odborových	organizací.	
      
Hospodaření ZO
	 V	 oblasti	 hospodaření	 ZO	 provádí,	
dle	ustanovení	§	29	Stanov	OS	KOVO,	
odborná	 administrativní	 pracovnice		
RP	 Olomouc	 pravidelné	 kontroly.	 Ke	
konci	září	jsou	již	provedeny	dvě	třeti-
ny	 kontrol	 hospodaření	 ZO	 z	 celkové-
ho	počtu	základních	organizací	v	Olo-
mouckém	kraji.		

Regionální pracoviště (dále jen RP) v Olomouci pomáhá organizovat a zajišťovat základní činnost 
Krajského sdružení OS KOVO Olomouckého kraje a čtyř volebních obvodů.
Členové OS KOVO v působnosti RP Olomouc jsou evidováni ve 34 základních organizacích (dále jen 
ZO) celkem u 68 zaměstnavatelů.

Co nového u kováků v Olomouckém kraji
Okénko do regionu | | JUDr. Anna Komárková, vedoucí RP  OS KOVO Olomouc

Regionální pracoviště OS KOVO pro Olomoucký 
kraj najdete na adrese:
Denisova 2, 772 00 Olomouc

V	pondělí	26.	9.	2016	se	za	účasti	celkem	31	zástupců	OS	KOVO	z	Olomouckého	
kraje	uskutečnilo	v	areálu	SPORTCENTRUM	BEST	Olomouc	školení	na	téma	

„Základy	odměňování	v	podnikatelské	sféře	a	KV“.	Školení	vedla	specialistka	RP	
OS	KOVO	Olomouc	Lenka	Kobylková,	která	odpověděla	na	řadu	dotazů	
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Ne,	 v	 takovémto	 pří-
padě	nebudete	muset	
zpracovávat	 doklady	
pro	elektronickou	evi-

denci		tržeb.	V	§	12	zákona	č. 112/2016 Sb.,	
o	elektronické	evidenci	tržeb,	 jsou	uve-
deny	 tržby	 vyloučené	 z  evidence	 tržeb	
a	mimo	 jiné	evidovanou	 tržbou	nejsou	
tržby	 z  drobné	 vedlejší	 podnikatelské	
činnosti	 veřejně	 prospěšných	 poplatní-
ků.	Odborová	organizace	je	veřejně	pro-
spěšným	poplatníkem.
	 Ministerstvo	 financí	 vydalo	 na	 svých	
stránkách	 Metodický	 pokyn	 Generální-
ho	 finančního	 ředitelství	 k	 EET,	 kde	 je	
mimo	jiné	uvedeno,	že	podle	ustanovení	
§ 12 odst. 3 písm. h) zákona o evidenci 
tržeb evidovanou tržbou nejsou také 
tržby z drobné vedlejší podnikatelské 

činnosti veřejně prospěšných poplat-
níků.	Veřejně	prospěšným	poplatníkem	
se	 v	 souladu	s ust.	 §	17a	odst.	 1	 záko-
na	o daních	z příjmů	rozumí	poplatník,	
který	v souladu	se	svým	zakladatelským	
právním	 jednáním,	 statutem,	 stanova-
mi,	zákonem	nebo	rozhodnutím	orgánu	
veřejné	moci	jako	svou	hlavní	činnost	vy-
konává	činnost,	která	není	podnikáním.	
Pojem	veřejně	prospěšný	pak	korespon-
duje	s principy	veřejné	prospěšnosti	vy-
mezené	v	§	146	a	násl.	občanského	zá-
koníku.	
	 V	 zájmu	 zajištění	 jednotné	 aplikace	
tohoto	 ustanovení	 bude	 správce	 daně	
při	 posuzování	 drobné	 vedlejší	 podni-
katelské	 činnosti	 veřejně	 prospěšných	
poplatníků	postupovat	následovně:	
O	příjem	z	drobné	vedlejší	činnosti	se	ve	

smyslu	ustanovení	§	12	odst.	3 písm.	h)	
ZoET	bude	jednat	v	případě,	že	veřejně	
prospěšný	 poplatník	 v	 roce,	 jenž	 před-
chází	 roku,	 ve	 kterém	 by	 mu	 bez	 dal-
šího	 vznikla	 povinnost	 evidence	 tržeb	
z vedlejší	podnikatelské	činnosti,	neměl	
příjem/výnos	 z	 této	 činnosti	 vyšší	 než	
175 000	Kč,	nebo	tyto	příjmy	činily	méně	
než	 5	%	 z	 celkových	příjmů/výnosů	 ve-
řejně	prospěšného	poplatníka	za	sledo-
vané	období.	
	 V	 případě	 pochybností	 (vyšší	 tržby,	
živnostenské	oprávnění	apod.)	se	může-
te	obrátit	na	příslušného	správce	daně	
(finanční	úřad)	 a	požádat	 jej	o	 závazné	
posouzení.	 Žádost	 podléhá	 správnímu	
poplatku	 ve	 výši	 1	 000  Kč	 v	 souladu	
s  ustanovením	 zákona	 634/2004  Sb.,	
o správních	poplatcích.

Daně – a Kovák vám radí, jak na ně
Daňová odpovědna | Jindra Plesníková, daňová specialistka, úsek odborové politiky OS KOVO

ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB NA AKCÍCH ODBORŮ
Chtěli bychom vědět, jak je to s elektronickou evidencí tržeb v případě naší odborové organizace. 
Pořádáme akce, jako je například ples. Na těchto akcích prodáváme drobné občerstvení. Budeme 
muset od 1. 12. 2016 dělat elektronickou evidenci tržeb?                    K. H., Jihlava

PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ A ODPOČET Z DANĚ
Platím si příspěvek na penzijní připojištění v maximální výši pro odpočet od zá-
kladu daně, tj. 24 000 Kč ročně. Nyní se tato částka snižuje o částku 12 000  Kč. 
Od 1. 1. 2017 se má zvýšit možnost odpočtu. O jakou částku se bude jednat 
a k jaké částce se nebude přihlížet?                                                        I. Ř., Mikulov

	 S	 účinností	 od	 1.	 1.	 2017	 se	 skuteč-
ně	zvýší	možnost	odpočtu	od	základu	
daně,	a	 to	až	na	částku	24	000	Kč	za-
placených	poplatníkem	na	jeho	penzij-
ní	 připojištění	 se	 státním	 příspěvkem	
podle	smlouvy	o	penzijním	připojištění	
se	státním	příspěvkem	uzavřené	mezi	
poplatníkem	 a	 penzijní	 společností;	
částka,	 kterou	 lze	 takto	 odečíst,	 se	

rovná	 úhrnu	 částí	 měsíčních	 příspěv-
ků,	 které	 v	 jednotlivých	 kalendářních	
měsících	zdaňovacího	období	přesáhly	
výši,	 od	 které	náleží	maximální	 státní	
příspěvek,	tj.	12	000	Kč.
	 Znamená	to	tedy,	že	od	základu	daně	
lze	odečíst	částku	24	000	Kč,	pokud	bu-
dete	spořit	3	000	Kč	za	měsíc.	

Souběh podpory a starobního důchodu
Sociální okénko | Ing. Marcela Hříbalová, specialistka úseku odborové politiky OS KOVO

Vymáhání dluhu z prodeje na splátky
Práva spotřebitele  |  JUDr. Zdeňka Vejvalková, poradkyně pro spotřebitelské právo, Brno

Prodal jsem svoje ojeté auto. Kupující ale neměl celou částku a já nespěchal, tak jsem souhlasil 
s   tím, že mi zbytek, 40 tisíc Kč, zaplatí pravidelnými měsíčními splátkami. Uzavřeli jsme o tom 
smlouvu, kterou nám na radu mého kamaráda sepsal notář. První dvě splátky proběhly v pořádku. 
Ale od té doby mi nezaplatil nic. Na mé urgování se nejprve vymlouval, že zrovna nemá potřebnou 
částku, že se dostal do finančních problémů, a nakonec přestal reagovat na telefonáty a v místě byd‑ 
liště se nechává zapírat. Jak mám postupovat, jak vymáhat tento dluh z prodeje? Dluží mi splátky 
za 6 měsíců. Ve smlouvě je uvedeno, že při zpoždění nebo nezaplacení splátky musí zaplatit celou 
částku najednou do tří dnů.                               E. S., Židlochovice

Ve	 vašem	 případě	 nejde	 přímo	 o	 spo-
třebitelskou	 problematiku,	 i	 když	 dluh	

vznikl	 při	 prodeji.	 Jedná	 se	 o	 prodej	
mezi	občany.	Nikoliv	mezi	podnikatelem	

a spotřebitelem.	Na	dotaz	však	ráda	od-
povím,	protože	jde	o	dotaz	velmi	blízký	
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spotřebitelské	 problematice.	 Navíc	 se	
s	 obdobnými	problémy	 setkávám	stále	
častěji	a	postup	při	vymáhání	dluhu	ob-
čansko-právní	 cestou	 je	obdobný	 i	 v  ji-
ných	případech.
	 Ze	 zákona	 plyne,	 že	 vy	 jako	 věřitel	
musíte	dát	dlužníkovi	 ještě	 jednu	mož-
nost	 –	 dluh	 splnit	 dobrovolně.	 To,	 že	
jste	 tak	 učinil,	 musíte	 soudu	 dokázat,	
tj.	 předložit	 o	 tom	důkaz.	 Znamená	 to,	
že	 pokud	 chcete	 vymáhat	 zaplacení	
peněžité	 částky	 (dluh)	nebo	 i	 jiné	plně-
ní	 (vrácení	či	vydání	věci	nebo	vyklizení	
nemovitosti	apod.),	je	třeba	povinnému	
(dlužníkovi)	 zaslat	 předžalobní	 výzvu.	
Musíte	 tak	 učinit	 nejméně	 7	 dnů	 před	
tím,	než	podáte	návrh	soudu	na	zaháje-
ní	 soudního	 řízení.	 Zákon	dále	 stanoví,	
že	 tuto	 výzvu	 musíte	 zaslat	 na	 adresu	
pro	 doručování	 písemností	 dlužníkovi,	
případně	na	 jeho	poslední	známou	ad-
resu.	Tato	povinnost	je	stanovena	záko-
nem	 č.	 396/2012  Sb.,	 který	 novelizoval	
zákon	 č.	 99/1963	 Sb.,	 občanský	 soudní	
řád.	Od	splnění	této	povinnosti	se	odvíjí	
i možnost,	aby	soud	přiznal	žalobci	(tedy	
vám)	náhradu	nákladů	soudního	řízení,	
což	mohou	 být	 i	 značně	 vysoké	 částky	
(kupříkladu	se	sem	zahrnují	náklady	na	
advokátní	zastoupení,	soudní	poplatky).	
Přímo	 zákon	 stanoví	 podmínky,	 které	
musí	být	u	předžalobní	výzvy	splněny.	

Pro přehlednost zákonem stanovené 
podmínky shrnuji:

  výzva	musí	být	písemná	nebo	učiněná	
datovou	schránkou,	

  musí	být,	jak	jsem	již	výše	uvedla,	do-
ručena	na	tzv.	adresu	pro	doručování,	
případně	na	poslední	známou	adresu	
či	 na	 adresu	 uvedenou	 ve	 smlouvě.	
Lze	ji	zaslat	i	na	dvě	známé	adresy,

  třetí	 podmínku	 jsem	 již	 také	 zmínila	
–	výzva	musí	být	odeslána	nejpozději	
7	dní	před	podáním	žaloby	nebo	ná-
vrhu	 na	 vydání	 platebního	 rozkazu	
(tato	možnost	připadá	v	úvahu	právě	
u	vás,	protože	smlouva	byla	sepsána	

notářem,	a	máte-li	možnost	prokázat	
nehrazení	 splátek,	 lze	 využít	 tohoto	
zkráceného	soudního	řízení),

  nemusí	 vás	 trápit,	 pokud	 si	 dlužník	
výzvu	nepřevezme,	 výzva	nemusí	být	
doručena,	 stačí	 její	 odeslání.	 Dobu	
odeslání	 je	 třeba	 doložit,	 proto	 do-
poručuji	 odeslat	 výzvu	 doporučeně,	
nejlépe	s	dodejkou,	kterou	pak	proká-
žete	 i	 to,	 že	 výzva	byla	doručena,	 leč	
dlužník	ji	nepřevzal.	Česká	pošta	vám	
totiž	dodejku	zašle	zpět	na	vaši	adresu	
s	vyznačením	hodiny	a	dne	doručení.	

Vyznačí	údaje	o	důvodu	nepřevzetí.	

Jak napsat předžalobní výzvu? 

	 Zákon	nijak	nespecifikuje,	 jak	by	měl	
vypadat	 obsah	 předžalobní	 výzvy.	 Je	
však	 třeba	 pamatovat	 na	 to,	 aby	 tako-
vá	výzva	byla	 srozumitelná,	dostatečně	
určitá	a	je	třeba	specifikovat	povinnost,	
k	 jejímuž	splnění	je	věřitel	vyzýván.	Pro-
to	 je	dobré	přiložit	kopii	 smlouvy	nebo	
ji	 ve	 výzvě	 citovat.	 Předžalobní	 výzva	
může	vypadat	například	takto:

Upozornění: 
 Jedná se o VZOR výzvy, je tedy třeba výzvu přizpůsobit vašim konkrétním 
potřebám. 
 Zasíláte‑li přílohou doklady, vždy zašlete pouze kopie, originály jsou vaše 
a  navíc vám budou sloužit jako důkazy v případě soudního řešení sporu.
 Vždy věc řešte včas, aby vaše právo bylo vymahatelné! 

Petr  Nový 
Podbělí 18, 
PSČ Město
Výzva k uhrazení dluhu 

Vážený pane Nový, 

tímto Vás upozorňuji na tu skutečnost, že jste mi dosud neuhradil dlužnou 
částku ve výši .......... Kč. Tento můj nárok vyplývá z písemné smlouvy, kterou 
jsem s Vámi uzavřel dne 20. listopadu 2015. Dluh měl být uhrazen v měsíčních 
splátkách ve výši…….Kč,  do……....., jak ze smlouvy vyplývá.  

Bohužel jsem od Vás ode dne ………neobdržel žádnou splátku, ani vysvětlení 
proč se tak stalo. Na moje urgence jste reagoval účelovými výmluvami, poté 
jste na mé urgence nereagoval a nechal jste se zapírat. Jak vyplývá ze smlouvy, 
jste v případě neuhrazení byť jedné splátky povinen do tří dnů uhradit celou 
zbývající částku, tj. Kč………….

Vyzývám Vás proto, abyste částku ……… Kč v plné výši uhradil nejpozději do 
3  dnů, a to na číslo účtu 251258/0300 nebo v hotovosti k mým rukám na 
adresu uvedenou ve smlouvě.

Zároveň Vás musím upozornit, že pokud v uvedené lhůtě dluh uhrazen 
nebude, obrátím se se svým nárokem na soud. 

V ………………… dne ………………2016 
Vaše jméno příjmení, 
adresa a podpis

Mateřská na další dítě
Sociální zabezpečení |Ing. Marcela Hříbalová, úsek odborové politiky OS KOVO

Manželka je doma s prvním dítětem, pobírá rodičovský příspěvek a znovu otěhotněla. Bude mít na 
druhé dítě nárok na mateřskou a z čeho by se počítala?     Jaromír K., Sokolov

pokračování na str. 8

Odpověď	na	váš	dotaz	
budeme	 hledat	 v	 zá-
koně	č. 187/2006 Sb.,	
o	nemocenském	po-
jištění.	 Předpoklá-
dáme,	 že	 vaše	man-

želka	 je	 v	 současné	době	nemocensky	
pojištěna	podle	 §	 5 písm.	 č.	 1,	 tedy	 že	
je	 zaměstnána	 v	 pracovním	 poměru.	
Přitom	pečuje	o	dítě	do	3	let,	 je	na	ro-
dičovské	 dovolené	 a	 pobírá	 rodičov-
ský	příspěvek	 jako	dávku	státní	sociál- 

ní	 podpory	 v	 souladu	 se	 zákonem	
č. 117/1995	Sb.,	o státní	sociální	podpoře.

Druhy dávek poskytovaných z nemo-
cenského pojištění:
  nemocenské,



  peněžitá	 pomoc	 v	 mateřství,	 lidově	
nazývaná	mateřská,

  ošetřovné,
  vyrovnávací	 příspěvek	 v	 těhotenství	
a mateřství.

	 Nemocenské	 a	 peněžitá	 pomoc	
v	  mateřství	 se	poskytují	 všem	po-
jištěncům.	Ošetřovné	a	vyrovnávací	
příspěvek	 v  mateřství	 se	 neposky-
tují	 osobám	samostatně	 výdělečně	
činným,	 zaměstnancům	 činným	 na	
základě	dohody	o pracovní	činnosti	
a	zaměstnancům	činným	na	základě	
dohody	 o	 provedení	 práce,	 zahra-
ničním	 zaměstnancům,	 členům	ko-
lektivních	 orgánů	 právnické	 osoby,	
odsouzeným	 ve	 výkonu	 trestu	 od-
nětí	 svobody	 zařazeným	 do	 práce,	
dobrovolným	 pracovníkům	 pečo-
vatelské	 služby,	 pojištěncům,	 kteří	
jsou	žáky	nebo	studenty,	ze	zaměst-
nání,	které	spadá	výlučně	do	období	
školních	prázdnin,	a	zaměstnancům	
účastným	 nemocenského	 pojištění	
z	   důvodu	 výkonu	 zaměstnání	ma-
lého	rozsahu;	ošetřovné	se	dále	ne-
poskytuje	osobám	ve	služebním	po-
měru	a domáckým	zaměstnancům.
	 Na	 rozdíl	 od	 nemocenského,	 na	
které	 po	 zániku	 pojištění	 může	 vznik-
nout	nárok	 v ochranné	 lhůtě	pouhých	
7	 kalendářních	 dnů,	 pro	 peněžitou	
pomoc	 v  mateřství	 je	 ochranná	 lhů-

ta	 delší.	 Peněžitá	 pomoc	 v	 mateřství	
náleží	 též,	 jestliže	 po	 zániku	 pojištění	
došlo	 k  nástupu	 na	 peněžitou	 pomoc	
v	mateřství	v	ochranné	lhůtě,	která	činí	
u  žen,	 jejichž	 pojištění	 zaniklo	 v	 době	

těhotenství,	180 kalendářních	dnů	ode	
dne	 zániku	 pojištění.	 Toto	 ustanovení	
by	se	však	vaší	manželky	týkalo,	pouze	
kdyby	ukončila	pracovní	poměr.

	 Výše	peněžité	pomoci	v	mateřství	za	
kalendářní	 den	 se	 stanoví	 v	 jednotné	
sazbě	70	%;	 tato	 sazba	platí	 od	první-
ho	 dne	 podpůrčí	 doby	 po	 celou	 dobu	
výplaty	 peněžité	 pomoci	 v	 mateřství.	

Vyměřovacím	základem	 je	úhrn	
vyměřovacích	 základů	 pro	 po-
jistné	 na	 důchodové	 pojištění	
za	jednotlivé	kalendářní	měsíce	
v	 rozhodném	 období.	 Rozhod-
ným	obdobím	je	období	12	 ka-
lendářních	 měsíců	 před	 kalen-
dářním	 měsícem,	 ve	 kterém	
vznikla	 sociální	 událost,	 kterou	
je	 v	 tomto	 případě	 nástup	 na	
mateřskou.	 Denní	 vyměřovací	
základ	se	stanoví	 tak,	 že	se	vy-
měřovací	 základ	 zjištěný	 z	 roz-
hodného	období	vydělí	počtem	
kalendářních	 dnů	 připadajících	
na	rozhodné	období,	
	 	 U	 zaměstnankyně,	 které	 za	
trvání	 téhož	 zaměstnání	 vznikl	
nárok	na	další	peněžitou	pomoc	
v	mateřství	z	tohoto	zaměstnání	
v	období	do	4	let	věku	předcho-
zího	 dítěte,	 se	 za	 denní	 vymě-
řovací	 základ	 považuje	 denní	
vyměřovací	 základ	 zjištěný	 pro	

výpočet	 předchozí	 peněžité	 pomoci	
v mateřství,	 pokud	 je	 vyšší	 než	 denní	
vyměřovací	základ	zjištěný	pro	výpočet	
další	peněžité	pomoci	v	mateřství.
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Notář u stanov nesmí chybět
Bydlení | JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR (SON) Praha

V	občanském	zákoníku	
(zákon	č. 89/2012 Sb.,	
také	jen	„NOZ“)	dochá-
zí	 s	 účinností	 od	 1.	 1.	

2014	 ke	 změnám	 ohledně	 schvalování	
stanov	SVJ	nebo	jejich	změn	ve	dvou	zá-
kladních	směrech:	

  Z	 hlediska	 účasti	 notáře	 podle	
§ 1200 odstavce	3	platí,	že	se	pořízení	
notářského	zápisu	o	schválení	stanov	
SVJ	vyžaduje	jen	v	případě,	že	se	SVJ	
zakládá	 až	 po	 vzniku	 vlastnictví	 jed-
notek,	 tj.	 v	případě,	 kdy	 stanovy	SVJ	
nebyly	 součástí	 prohlášení	 (dohody	
spoluvlastníků	či	manželů	nebo	sou-
částí	 ujednání	 ve	 smlouvě	 o	 výstav-
bě).	Totéž	platí	pro	schvalování	změn	
stanov.	
  Z	 hlediska	 požadovaného	 počtu	 hla-
sů	pro	přijetí	stanov	se	již	nevyžaduje	
tříčtvrtinová	 většina	 hlasů	 vlastníků	

jednotek	 přítomných	 na	 shromáždě-
ní,	nýbrž	postačí	nadpoloviční	většina.	
Stanovy	však	(zcela	nově	oproti	záko-
nu	o	vlastnictví	bytů)	mohou	určit	po-
žadavek	vyššího	počtu	hlasů	pro	přijetí	
stanov,	jak	to	umožňuje	§	1206	odst. 2	
NOZ.	Shodně	to	platí	pro	schvalování	
změn	stanov	SVJ.	

	 Vzhledem	k	tomu,	že	stanovy	SVJ	při-
jaté	před	1.	1.	2014	nebyly	 (a	nemohly	
být)	 přijaty	 v	 rámci	 prohlášení,	 jímž	 se	
zakládalo	 SVJ,	 nebo	 v	 rámci	 ujednání	
o smlouvě	o	výstavbě,	jímž	se	zakládalo	
SVJ,	nevztahuje	se	na	schvalování	změn	
(ať	 v	 rámci	 jejich	 přizpůsobení	 občan-
skému	 zákoníku	 podle	 přechodného	
ustanovení	§	3041	odst.	2,	nebo	v	přípa-
dě	dalších	změn	po	1.	1.	2014)	ustano-
vení	§	1200	odst.	3,	podle	něhož	stanovy	
nevyžadují	 formu	 veřejné	 listiny,	 zaklá-
dá-li	 se	 SVJ	 prohlášením	 nebo	 ujedná-

ním	ve	smlouvě	o	výstavbě.	Proto	každé	
SVJ,	vzniklé	před	1.	1.	2014,	které	bude	
přizpůsobovat	podle	§	3041	odst.	2	své	
stanovy	 ustanovením	 občanského	 zá-
koníku	a	které	bude	následně	takto	při-
způsobené	stanovy	v	budoucnu	případ-
ně	měnit,	musí	tyto	změny	svých	stanov	
schvalovat	za	účasti	notáře,	který	o	roz-
hodnutí	o	schválení	změn	stanov	pořídí	
notářský	 zápis	 v	 souladu	 s	 notářským	
řádem.	Přizpůsobení	stanov	se	schvalu-
je	usnesením	shromáždění	schváleným	
buď	 většinou	 hlasů	 členů	 přítomných	
na	shromáždění,	nebo	vyšší	(kvalifikova-
nou)	většinou	uvedenou	v	dosavadních	
stanovách	 SVJ.	 Souhlas	 všech	 vlastníků	
jednotek	 podle	 §	 1200	 odst.	 1	 NOZ	 se	
vztahuje	pouze	na	založení	SVJ	po	1.	1.	
2014	(pokud	nebylo	SVJ	založeno	již	pro-
hlášením	 nebo	 ujednáním	 ve	 smlouvě	
o výstavbě).	

Mám dotaz ohledně změny stanov SVBJ (spolek vlastníků bytových jednotek). 
Nyní děláme změnu ve stanovách a zajímalo by mě, zda i u změny stanov musí být notář a notářem 
ověřené tyto stanovy. Na začátku tam notář byl.                    R. K., Ostrava
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Kousek historie měření času
	 První	stálá	výstava	s	touto	tematikou	
byla	 v	 NTM	 zpřístupněna	 v	 roce	 1965	
a	po	15	letech,	na	počátku	80.	let,	byla	
reinstalována.	Hodinářská	 sbírka	NTM	
byla	a	je	budována	zejména	s	ohledem	
na	dokumentaci	technického	a	techno-
logického	vývoje	hodinářského	řemes-
la.	Velký	důraz	v	této	expozici	je	položen	
na	historii	hodinářství	v	Čechách	již	od	
počátku	15.	století	s	akcentováním	ně-
kterých	významných	osobností	v	tomto	
oboru.	Značný	prostor	je	opět	věnován	
hodinářské	technologii,	ručnímu	i	stroj-
nímu	 nářadí,	 pomůckám,	 přípravkům	
a měřidlům.
	 Vlastní	vývoj	chronometrie	je	doveden	
přes	 využití	 elektřiny	 a	 elektroniky	 až	
k  časoměrným	 přístrojům,	 zkonstruo- 
vaným	na	podkladě	poznatků	kvantové	
mechaniky.

Časomíra i turistická atrakce
	 Dominantní	 exponát	 –	 funkční	 věžní	
hodiny	 –	 je	 umístěn	 na	 průčelní	 stě-
ně.	Tento	objekt	má	symbolizovat	běh	
a pomíjivost	času,	 jeho	relativitu.	Způ-
sob	prezentace	jednotlivých	skupin	ex-
ponátů	je	volen	tak,	aby	návštěvník	zís-
kal	nejen	představu	o	jejich	technických	
parametrech,	 historii	 vzniku	 a  jejich	
místě	 v	 procesu	 vývoje	 chronometrie,	
ale	 také	 o	 širších	 souvislostech	 jejich	
určení,	 použití	 a	 významu.	 Dominan-
tou	expozice	jsou	funkční	věžní	hodiny	
s  jedním	 číselníkem	 a	 s	 odbíjením	 do	
kovových	cimbálů.	
	 Jakkoliv	 je	 expozice	 orientována	 na	
technickou	 stránku	 chronometrie,	 což	
koresponduje	 s	 profilem	 sbírky	 a	 za-
měřením	muzea,	patří	k	jejím	výrazným	
prvkům	estetická	stránka	značné	části	
vystavených	exponátů.	O	to	je	tato	ča-
soměrná	 expozice	 univerzálnější	 a	 je	
rovněž	 schopna	 oslovit	 a	 přilákat	 ná-
vštěvníky	 nejrůznějšího	 zaměření,	 zá-
jmů	a	hodnotové	orientace.
	 V	průběhu	let	hodinky	a	hodiny	ztra-
tily,	pochopitelně,	svou	výlučně	funkční	
hodnotu,	 ale	 svým	 „obalem“	 se	 staly	
významným	 cenným	 domácím	 nábyt-
kem,	 či	 svým	 diamanty	 posázeným	
náramkem	výrazem	bohatství,	či	spole-
čenského	zařazení	jejich	majitele.
                                             	Text	a	foto		-rur-
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Po stopách kovácké tradice v českých zemích – 9. díl

Sotva spatříme světlo světa, staneme se objektem měření času. Členové ro-
diny i sousedé se postupně dozvídají, že je nám týden, měsíc, půlrok i rok, že 
v září šestého roku nastoupíme do školy atd. V dospělém věku se nám pak 
den drobí na budíček, odchod do zaměstnání, příchod domů, dobu večeře 
a uložení ke spánku. Abychom tento časově náročný program mohli plnit, 
musíme být k tomu vybaveni hodinkami jakékoliv velikosti a v Národním 
technickém muzeu si obor měření času a hodinářské technologie dokonce 
vysloužil před více než 40 lety své důstojné místo v příslušné expozici.

Běh času v podání budíků a orlojů

Seriál končí, cyklus tipů začne 

Vážení	čtenáři,

tímto	dílem	skončil	 seriál	 časopisu	Kovák	o	pokladech	pražské-
ho	Národního	technického	muzea.	Doufáme,	že	vás	nejen	zaujal,	
ale	i	v	něčem	poučil.	S	autorem	seriálu	nyní	připravujeme	volný	
cyklus	tipů	o	technických	expozicích	České	republiky,	které	se	na-
cházejí	v	různých	regionech.	Doufáme,	že	kromě	zajímavých	in-
formací	o	technickém	umu	a	dovednosti	českých	kováků	v	letech	
minulých	tak	získáte	i	zajímavé	tipy	na	výlety	a	návštěvy	nejen	pro	
vás	samotné,	ale	třeba	s	celou	rodinou.		 															Vaše redakce 

Elementární	časové	přístroje

Vrcholné	období	mechanických	hodin
Pokojové	hodiny	jako	honosný	nábytek

Části	věžních	hodin
Vývoj	hodinářství	v	Čechách
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Tip Kováka na cesty
Třebíč, město památek UNESCO

	 Třebíč	je	město	s	bohatou	historií,	ná-
vštěvníci	zde	mohou	obdivovat	mnoho	
cenných	 architektonických	 památek.	
Nevýznamnější	z	nich	byly	v	roce	2003	
zapsány	 do	 prestižního	 Seznamu	 svě-
tového	 kulturního	 a	 přírodního	 dědic-
tví	 UNESCO.	 V	 Třebíči	 se	 však	 nachází	
celá	řada	dalších	pamětihodností,	které	
byste	si	při	návštěvě	města	neměli	ne-
chat	ujít.	Několik	tipů	za	všechny:

Jedinečná židovská čtvrť
	 Jako	 připomínka	 dlouhé	 a	 bohaté	
historie	židovské	obce	v	Třebíči	zůstalo	
unikátní	ghetto,	které	se	řadí	mezi	urba-
nisticky	 nejzachovalejší	 v	 Evropě.	 Úzké	
uličky,	 průchody,	 verandy	a	balkony	 ži-
dovských	domů	vytvářejí	 jedinečný	 ráz	
čtvrti.	 Při	 procházce	 židovskou	 čtvrtí	
můžete	obdivovat	množství	 stavebních	
stylů	i	vynalézavost	ve	využití	omezené-
ho	prostoru	při	budování	domů.	Nauč-
ná	stezka	vás	provede	 tímto	unikátem.		
Židovská	čtvrť	v	Třebíči	je	jediný	doklad	
židovské	kultury	mimo	území	Izraele,	za-
psaný	v	prestižním	seznamu	UNESCO.	

Židovský hřbitov 
	 Jeden	 z	 největších	 a	 nejlépe	 zacho-
vaných	 židovských	 hřbitovů	 v	 České	
republice,	 který	 sloužil	 až	 do	 nedávné	
doby.	 V	 písemných	 pramenech	 je	 po-
prvé	zmiňován,	i	když	nepřímo,	již	roku	
1636.	 Podle	 dosavadních	 poznatků	 je	
nejstarší	 židovský	 náhrobek	 datován	
k roku	1631.	

Bazilika sv. Prokopa
	 Třebíčský	 benediktinský	 klášter,	 za-
ložený	 moravskými	 údělnými	 kníža-
ty	 Oldřichem	 Brněnským	 a	 Litoldem	
Znojemským,	 byl	 vystavěn	 v	 letech	
1101–1104.	 Přestože	 se	 budovy	 třebíč-
ského	 konventu	 postupně	 měnily,	 zů-
stal	zachován	opatský	kostel,	původně	
zasvěcený	 Nanebevzetí	 Panny	 Marie,	
budovaný	 podle	 odborníků	 v	 rozmezí	
let	1240	až	1255	–	dnes	bazilika	sv.	Pro-
kopa.	 Jde	 o	 impozantní	 stavbu,	 která	
v	 sobě	 jedinečným	 způsobem	 spojuje	
románské	a	gotické	umělecké	prostřed-
ky.	Ve	své	době	šlo	o	nejdelší	kostel	na	
Moravě.	Odborníci	 ji	 řadí	ke	skvostům	

středověkého	 stavitelství	 evropského	
významu.	 Nástěnné	 malby	 v	 opatské	
kapli	patří	k	nejstarším	dochovaným	na	
našem	území.	

Dvě raritky navíc
  Třebíčské	 věžní hodiny patří mezi 
největší v Evropě	–	průměr	ciferníku	
je	5,5	m.

  Třebíč	se	pyšní	 jedním z největších 
náměstí v České republice	–	Karlovo	
náměstí	má	rozlohu	22	000	m².

Praktická rada
 Po příjezdu do Třebíče můžete za-
vítat do některého ze tří turistických 
informačních center pro bližší infor-
mace o městě a okolí:

  Informační	centrum	Národní	dům	na	
Karlově	náměstí,

  Informační	 centrum	 Zadní	 synagoga	
v	centru	židovské	čtvrti,

  Informační	 centrum	 Bazilika	 v	 zá-
meckém	 areálu	 naproti	 bazilice	
sv. Prokopa.

(text	a	foto:	SŠ	+	ev)

Bazilika	sv.	Prokopa	pochází	ze	13.	století.	
V	roce	2003	byla	zapsána	na	seznam	
památek	UNESCO

Židovské	město	je	unikátním	souborem	
123	dochovaných	domů.	Najdete	tu	dvě	
synagogy,	židovskou	radnici,	dům	rabína,	
chudobinec,	nemocnici	a	dvě	školy

Židovská	čtvrť	v	Třebíči	je	volně	přístupná.	
Nezapomeňte	si	tu	dát	kávu	a	pravý	
židovský	zákusek,	nebo	celý	oběd

Jedno	z	malebných	zákoutí	
židovského	města	v	Třebíči

Kopec	u	kostelíčku	s	rozhlednou Židovským	městem	vás	
provede	naučná	stezka

Valdštejnský	zámek	z	roku	1101.	
Původně	sloužil	benediktinům	jako	klášter

Bylinková	zahrádka	u	baziliky	sv.	Prokopa



	 Stejným	 způsobem	 uvažovali	 i	 čle-
nové	 výboru	 Základní	 organizace	 OS	
KOVO	při	ZKL	Klášterec	nad	Ohří,	když	
se	zamýšleli	nad	tím,	jakým	nenásilným	
způsobem	 připomenout	 zaměstnan-
cům	ve	firmách	činnost	odborů	a	sou-
časně	 vhodně	 naplnit	 jejich	 volný	 čas.	
A	výsledkem	byla	myšlenka	uspořádat	
společnou	 vícedenní	 akci,	 na	 které	 by	
se	prostřednictvím	sportovních	soutě-
ží	 a	 společných	 debat	 mohli	 potkávat	
členové	odborových	organizací	a	jejich	
rodinných	příslušníků.
	 Od	počátku	nebylo	 jednoduché	pře-
svědčit	 zaměstnance	 firem	 –	 odborá-
ře,	aby	byli	ochotni	se	ve	svém	volném	
čase	a	za	peníze	svých	odborových	or-
ganizací	 nebo	 za	 své	 vlastní	 zúčastnit	
takovéhoto	 setkání.	 Proto	 se	 ve	 výbo-
ru	ZO	ZKL	Klášterec	nad	Ohří	dohodli,	
že	 z počátku	se	pokusí	uspořádat	akci	
pouze	pro	svoje	členy	v	menším	rozsa-
hu,	a	pak,	bude-li	akce	úspěšná,	rozšíří	
možnost	účasti	pro	členy	ze	všech	od-
borových	organizací	z	Ústeckého	kraje.	
	 Tato	cesta	byla	bezpochyby	správným	
rozhodnutím,	protože	se	jim	v průběhu	
předchozích	let	podařilo	vybudovat	tra-
dici	takového	rozsahu,	že	předposlední,	
3.	 letní	olympiády	se	aktivně	zúčastni-
lo	 přibližně	 50	 sportovně	 naladěných	
účastníků.	 Dosavadním	 vyvrcholením	
jejich	 činnosti	 pak	 bylo	 uspořádání	 le-
tošní,	4.	letní	olympiády	členů	OS	KOVO,	
která	se	uskutečnila	ve	dnech	11.–12.	6.	
2016	(oficiální	část)	a	kde	bylo	potvrze-
no	75	(!)	sportujících	účastníků	z	těchto	
základních	organizací	OS	KOVO:

  ZKL	Klášterec	nad	Ohří,
  KOVOHUTĚ	Povrly,
  SANDVIK	Chomutov,	
  VT	Chomutov,	
  PRAGA	Louny,	
  ZO	 zaměstnanců	OS	KOVO	 (zástupci	
Regionálního	 pracoviště	 v	 Ústí	 nad	
Labem).

	 Po	 celou	 historii	 konání	 těchto	 akcí	
se	 významnou	 měrou	 na	 jejich	 po-
řádání,	 zajištění	 a	 průběhu	 podíleli	
zejména	 členové	 výboru	 ZO	 ZKL	 Kláš-
terec	nad	Ohří,	a	 to	zejména	předsed-
kyně	 Lenka	 Zrůstková,	místopředseda	
Petr	 Hurych,	 hospodářka	 Helena	 Su-

chá	 a	 členové	 výboru	 Soňa	Koukalová	
a Marek	Lastovka.	Jednalo	se	nejenom	
o  výběr	 vhodného	 rekreačního	 zaříze-
ní,	 ale	 i	 dojednání	 režimu	 stravování,	
zajištění	 všech	 sportovních	 disciplín	
a	 v	 neposlední	 řadě	 i  vyplnění	 času	
mimo	 vlastní	 sport,	 kdy	 je	 pro	 účast-
níky	 zajištěna	 možnost	 využití	 celého	
areálu	 rekreačního	 střediska	 ATC	Hra-
dec	 u	 Kadaně	 (http://atchradec. com/cz. 
php?m=uvod),	kde	se	tato	sportovní	se-
tkání	pravidelně	každoročně	konají	a je-
hož	 provozovatelé	 vždy	 vycházejí	 po-
třebám	 akce	 vstříc.	 Nedílnou	 součástí	
večerních	a	nočních	hodin	je	i diskotéka	
DJ	Martina	z	Chomutova.	
	 Pro	 účastníky	 je	 vždy	 připraveno	
několik	 sportovních	 disciplín.	 V	 tomto	
roce	byla	vypsána	klání	ve	sportovních	
disciplínách	 šipky	 (organizačně	 zajiš-
ťoval	 Marek	 Lastovka,	 ZO	 ZKL	 Klášte-
rec),	 stolní	 tenis	 (Soňa	 Koukalová,	 ZO	
ZKL	 Klášterec),	 malá	 kopaná	 ( Jindřich	
Barcal,	 ZO	 Sandvik	 Chomutov),	 nohej-
bal	 (Petr	 Hurych,	 ZO	 ZKL	 Klášterec),	
pétanque	 (Martin	 Sakáč,	 ZO	 ZKL	 Kláš-
terec)	 a	 střelba	 ze	 vzduchovky	 na	 cíl	
(zajišťovala	 Lenka	 Zrůstková,	 ZO	 ZKL	
Klášterec).	 Všechny	 boje	 probíhaly	 sa-
mozřejmě	v	duchu	fair	play,	o	případné	
zraněné	 sportovce	 bylo	 vždy	 vzorně	
zdravotní	 službou	 postaráno,	 včetně	
nezbytného	 doplňování	 iontových	 ná-
pojů	 a	 tekutin.	Nedílnou	 součástí	 celé	
sportovní	olympiády	je	pokaždé	i	závě-
rečné	 vyhodnocení	 všech	 disciplín.	 Ti	
nejúspěšnější	 v	 každém	 sportu	 obdrží	
diplomy,	 poháry	 a	 věcné	 dary.	 A	 zde	
musíme	 konstatovat,	 že	 mírou	 nema-
lou	 zde	 přispívá	 i	 náš	 Odborový	 svaz	
KOVO,	 který	 zajišťuje	 prostřednictvím	
Regionálního	pracoviště	v	Ústí	nad	La-
bem	 drobné	 věcné	 ceny,	 které	 nesou	
logo	OS	KOVO.	
	 Letošního	 klání	 se	 aktivně	 zúčastnili	
i  zástupci	 ZO	 zaměstnanců	 OS	 KOVO,	
a	to	prostřednictvím	pracovníka	Regio- 
nálního	 pracoviště	 Ústí	 nad	 Labem	 
Ing.	 Jiřího	 Frimla	 (a	 jeho	 přátel),	 který	
sváděl	líté	souboje	zejména	u	stolně	te-
nisové	desky.
	 Přiložené	 fotografie	dokládají	úspěš-
nost	 celé	 akce	 a	 dobrou	náladu	 všech	
účastníků.	Je	třeba	si	uvědomit,	že	roz-
sahem	 sportovních	disciplín	 a	 počtem	

účastníků	se	jedná	o	jednu	z	největších	
akcí	v	 rámci	OS	KOVO	v	celé	České	re-
publice,	 jejíž	 příprava,	 zajištění,	 orga-
nizace	a	průběh	kladou	vysoké	nároky	
zejména	 na	 její	 organizátory	 a	 pořa-
datele.	Za	perfektní	zvládnutí	 jim	patří	
velký	dík,	uznání	a	respekt.	Výsledkem	
je	 spokojenost	 účastníků,	 dobrý	 pocit	
ze	 sportovního	 výkonu	 a	 nepochybně	
i propagace	činnosti	odborů.
	 4.	letní	olympiáda	členů	OS	KOVO	Ús-
teckého	 kraje	 v	 roce	 2016	 skončila,	 ať	
žije	5.	letní	olympiáda	v	roce	2017!

Podle	 podkladů	 předsedkyně	 ZO	 ZKL	
Klášterec	 nad	 Ohří	 Lenky	 Zrůstkové	
zpracoval	 a	 zapsal	 Mgr.	 Radek	 Zákon,	
vedoucí	RP	OS	KOVO	v	Ústí	nad	Labem	

(Další	 fotografie	 naleznete	 na	 www. 
oskovo.cz	-	Záložka	fotogalerie	-	Záložka	
rok	2016.)

4. letní olympiáda členů 
OS KOVO Ústeckého kraje
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Aktivní pohyb je nedílnou součástí lidského života od jeho vzniku a každý 
z nás se buď celý život, nebo pouze v určitých jeho etapách, snaží tento fakt 
potvrdit. A jak říká klasik: „ …ne pouze prací člověk živ jest…“

Grilovačka

Kroket

Malá	kopaná

Mladí	kováci
Vyhlašování	výsledků
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Správné znění tajenky z čísla 16: OS KOVO se stará o vzdělávání svých členů. Správně luštila a štěstí při losování 
měla Iveta Kocurková z Vykýřovic. Blahopřejeme! Dostane výhru od vydavatelství Enigma, které připravuje naši křížovku. 
Je také vydavatelem časopisu Křížovky pro každého (další číslo vychází 25. října). Na tajenku z tohoto čísla čekáme do 
2. listopadu na doručovací adrese redakce nebo na e-mailu: novakova.miloslava@cmkos.cz.


