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Dovolená snů
Startuje nová soutěž pro
nové členy OS KOVO

Plynulé lití sochoru v kyslíkové ocelárně

Vysokopecaři pracují v nepřetržitém provozu

Třinecké železárny
Odbory vyjednaly další nárůst mezd
Investovat se tak bude nejen do obnovy výrobních agregátů a nových technologií, ale i do zaměstnanců
Zaměstnancům Třineckých železáren (TŽ) vzrostou od ledna mzdy o 4,1 procenta a při splnění
plánu porostou o dalších 2,5 procenta. Dodatek kolektivní smlouvy týkající se růstu mezd pode- více
strana
psali 30. 1. zástupci vrcholového vedení firmy a odborářů.
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Pomáhají na nohy obětem šikany
Dvě pětiny (38 procent) zaměstnanců zažily v posledních měsících na pracovišti
šikanu, šestnáct procent dokonce opakovaně. Vyplývá to z průzkumu serveru Jobsindex společnosti LMC.
Se šikanou se potýká 1,6 milionu obyvatel ČR. Podle zkušeností organizace Mobbing Free Institut se jen desetina lidí
šikanovaných v zaměstnání obrátí na psychiatra. Šikana v práci je přitom příčinou pětiny všech sebevražd! Mobbing Free
Institut vznikl na základě vysoké poptávky po osvětě a řešení
šikany v naší zemi. Jednou z jeho konzultantek je bývalá policistka Petra Lhotáková. Kováku úvodem řekla: „Institut založila
paní Michaela Švejdová, která dlouho žila v Anglii, kde se touto
problematikou zabývala a vedla server šikana v práci cz. Měla
tam poradnu, na kterou jsem se jako oběť šikany před třemi
lety sama obrátila. A propracovala jsem se až do pozice konzultanta. V našem týmu tak jsou lidé, kteří sami prošli šikanou.
Proto můžeme kvalifikovaně radit obětem šikany, které třeba

i anonymně na našem serveru http://mobbingfreeinstitut.cz
hledají pomoc. Zkoumáme jejich případy a říkáme, zda jsou
obětí šikany, či zda o šikanu naopak v žádném případě nejde.“
I to se děje?
V naší zemi je osvěta bohužel tak tragická, že si lidé nedokážou
uvědomit, co všechno šikana je a co ne.
A když zjistíte, že o šikanu jde? Co se děje pak?
Nejsme oznamovacím orgánem, pracujeme s obětí, aby se
postavila na vlastní nohy a aby znovu získala sebevědomí. To
totiž v takových případech velice klesá. Spolupracujeme s institucemi, jako je např. inspektorát práce, školská inspekce, odbopokračování na str. 3
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„Jsme rádi, že jsme se dohodli na růstu
mezd v tak složité době,“ uvedl předseda ZO OS KOVO TŽ František Ligocki. Při
vyjednávání podle jeho slov bylo nutné
vzít do úvahy jak situaci na trhu komodit, tak zejména to, že zaměstnavatel
letos plánuje investovat do modernizace podniku a obnovy zařízení z vlastních
zdrojů tři miliardy korun.
Tyto historicky největší investice
v dějinách podniku jsou podle generálního ředitele železáren Ing. Jana Czudka nezbytné pro další zdravé fungování
firmy a zachování jejího postavení na
tuzemském i světovém trhu. Peníze půjdou do rekonstrukce stávajících výrobních agregátů i do výstavby nové plně
automatizované a robotizované linky.
I za této situace se odborářům nastavené priority podle Františka Ligockého
podařilo ve vyjednávání prosadit, byť ne
v takové výši, jak původně požadovali.

„Museli jsme jít do určitého kompromisu. I tak se nám podařilo dohodnout
pro zaměstnance Třineckých železáren
solidní základní nárůst mezd.“
Místopředseda ZO Marcel Pielesz
k tomu Kováku řekl: „Reálně to znamená, že zaměstnancům Třineckých
železáren (TŽ) vzrostou mzdy v průměru o 1 120 korun měsíčně, z toho
základem je navýšení tarifních tříd
v průměru o 618 korun počínaje
výplatou za únor. Ceníme si také
toho, že zaměstnanci v nepřetržitých
provozech při splnění dohodnutých
podmínek dostanou příplatek 500 Kč
měsíčně. Pokud se firmě bude dařit,
mohou zaměstnanci očekávat v průběhu roku dalších 683 korun v průměru za dobré hospodářské výsledky.
Z toho vyplývá, že se zaměstnancům
TŽ v roce 2017 při dobrých hospodářských výsledcích mohou navýšit mzdy

Ze sekcí OS KOVO
Valná hromada sekce UZ a SOŠ OS KOVO se na svém zasedání v Praze 7. 2. mimo jiné zabývala stavem vyjednávání KSVS se
SUZ. Podobně jako jiná sdružení zaměstnavatelů i SUZ na toto
téma odmítá komunikovat, takže do záležitosti musel být zapojen zprostředkovatel, se kterým SUZ souhlasilo. Zprostředkovatel
pak 25. 1. 2017 ve svém stanovisku uvedl, že postup SUZ není
správný. Proto bylo 2. 2. SUZ vyzváno, aby se vyjádřilo k ustanovením návrhu KSVS, se kterými nesouhlasí. Na odpověď se v době
Valné hromady stále ještě čekalo. Jednání VH se vedle předsedy
svazu Jaroslava Součka a místopředsedy Libora Dvořáka jako
hosté zúčastnili i místopředsedkyně ČMOS PŠ Mgr. Markéta Seidlová a vedoucí oddělení rozvoje lidských zdrojů ČMKOS Dušan
Martínek. Z jejich vystoupení i z všeobecné diskuse vyplynulo,
že ačkoli se situace ve školství zlepšuje, s podporou potřebných
technických oborů je to zejména v kontextu Průmyslu 4.0 stále
ještě více o slovech než o činech. VH volila i vedení rady sekce. Ve
svých funcích byli potvrzeni místopředseda Petr Matěj (Střední
škola technická, Ostrava-Hrabůvka) a předseda Josef Velík (SPŠ,
SOŠ a SOU Hradební, Hradec Králové).
Také Valná hromada Hutnické odvětvové sekce
OS KOVO se 10. února v Praze zabývala neuspokojivým průběhem vyjednávání KSVS s OSHŽ. I zde
byl do jednání zapojen zprostředkovatel, ve věci
samotné však nedošlo k žádoucímu posunu. S průtahy se setkávají i návrhy na jednání před rozhodcem. VH proto probírala další kroky, jak na vzniklou
situaci reagovat. Předseda sekce Stanislav Malušek
byl pověřen, aby o tomto problému informoval na
Radě sekcí OS KOVO 16. 2. Účastníci VH se rovněž
zabývali návrhem na změnu statutu HOS a v hlasování ho jednomyslně přijali. V budoucnosti se tak
členem její rady stane automaticky každá organizace, která do sekce vstoupí. Se sekcí se na VH loučil její dlouholetý člen Miroslav Šimonovský ze ZO OS KOVO Železárny Hrádek.
Za dlouholetou práci mu na zasedání poděkovali i předseda OS
KOVO Jaroslav Souček a místopředseda Libor Dvořák, kteří mu
rovněž předali upomínkové dárky. 
(text a foto: fav)

v průměru až o 1 803 korun měsíčně.“
Řečeno jinak: nelehkou cestou kolektivního vyjednávání se v TŽ i letos podařilo, že zaměstnavatel investuje nejen do
nových technologií, ale také do zaměstnanců. A to při zachování všech stávajících benefitů a dalších zlepšení některých z nich.
V Třineckých železárnách pracuje
7 000 lidí, a to včetně provozů v Ostravě-Vítkovicích, Starém Městě u Uherského
Hradiště, Závodu sochorová válcovna
v Kladně a Univerzální trati v Bohumíně
na Karvinsku. V roce 2015 dosáhly TŽ
čistého zisku 2,78 miliardy korun. Jediným akcionářem je mateřská společnost Moravia Steel miliardáře Tomáše
Chrenka.
Průměrný výdělek v Třineckých železárnách v roce 2016 překročil 29 100
korun.
(fav)

Foto: tov a trz

Podpora zdravotníkům
OS KOVO podpořil Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče
ČR, který 8. února vyhlásil stávkovou pohotovost. Ten tak učinil
v souvislosti s kritickou situací, která vinou zaměstnavatele nastala
u Zdravotní záchranné služby Jihomoravského kraje. Dlouhodobě
neřešený stav představuje nejen vážné ohrožení kvality zdravotní
péče, ale hazarduje i se zdravím těch, kdo ji poskytují.  Svoji solidaritu zdravotníkům spontánně rovněž vyjadřují mnohé ZO OS KOVO
z celé ČR. Např. ZO OS KOVO Let, a.s., Kunovice, kováci ze SIEMENS
Elektromotory a BTS Mohelnice a další.
(fav)
Uvidí let anděla
Už je to rozhodnuto! Bude to Radmila Zástěrová z Pardubic. Byla
jednou z několika desítek lidí, kteří v naší soutěži, pořádané společně s CK Vega Tour, na naši soutěžní otázku do 6. února uvedli,
že správná odpověď zní: a) Volo dell ́Angelo (česky tedy let anděla). A šlo samozřejmě i o to, že 7. února měla štěstí při losování
ze všech správných odpovědí. Radmila pracuje ve společnosti
Foxcomm Pardubice. Přejeme hezkou cestu s CK Vega Tour a hodně nových příjemných zážitků. Těm, kdo tentokrát nevyhráli, vzkazujeme, že není všech dnů konec: S CK Vega Tour máme připraveny
i další soutěže o velmi atraktivní zájezdy. Už brzy na ně přijde řada.
Nenechte si proto ujít žádné z dalších vydání svého Kováka. (fav)
Jak jsme zralí pro Průmysl 4.0
„Průmysl 4.0“ představuje čtvrtou průmyslovou revoluci.
Chytré stroje, úložné a logistické systémy a další produkční zařízení jsou v ní sjednoceny do jednoho celku, v němž jednotlivé prvky výrobního procesu spolu vzájemně komunikují a vzájemně se
kontrolují. V centru Průmyslu 4.0 je takzvaná „Chytrá továrna“.
Je klíčovým prvkem přechodu k digitalizovanému a automatizovanému podnikání. Umí autonomně řídit kompletní výrobní proces
a zároveň ho zefektivnit. V chytrých továrnách spolu přirozeně
komunikují lidé, stroje a zdroje, podobně jako třeba v komunikaci
na sociálních sítích.
„Průmysl 4.0“ je tak skutečnou revolucí, která převrací naruby
dosavadní chápání výroby a služeb. Už není vizí, ale stává se praxí.
I proto vznikl portál www.firma4.cz. Jeho hlavním cílem je informovat české firmy a občany o možnostech digitálních technologií. Lze
si na něm pomocí dotazníku, zaměřeného na klíčové aspekty pro
zdárný přechod na Průmysl 4.0, vyhodnotit i digitální zralost vaší
firmy, a to na http://firma4.cz/hodnoceni-digitalni-zralosti-firmy/.

(red)

Zaznamenáno…
I podle ekonomky Ilony Švihlíkové jsou tuzemské
nízké platy zčásti způsobené tím, že si zahraniční
„matky“ z českých podniků vytahují nepřiměřené
zisky.
„Odlivy zisků jsou klíčový symptom našeho
nerovnoprávného postavení v mezinárodní dělbě
práce,“ říká Švihlíková. „Kolonie nemůže mít důstojné mzdy.“
Po čtvrt století od sametové revoluce úroveň našich mezd dosahuje na pouhých 28 procent těch německých. Na námitky, že pokud se to
přepočítá podle parity kupní síly, podíl českých platů k německým naroste na 40 procent, Švihlíková odpovídá: „Ale pořád je to velký rozdíl.“
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rové organizace.
Snažíme se občana přimět k tomu,
aby našel odvahu bojovat sám
za sebe. Aby si
věci dokumentoval, zajišťoval si
svědectví dalších
Konzultantka
osob atd. a naučil
Petra Lhotáková
se bránit. Zjistili
jsme, že se vlastně brání jen lidé z vyšších
sociálních vrstev. Zaměstnanci profesí,
které nepatří mezi dělnické. Pracovník
u pásu šikanu často skousne a neřeší ji.
Kolik vaše pomoc stojí?
Pomáháme zcela zdarma. Pravdou sice
je, že v rámci našich aktivit máme uzavřené určité smlouvy o dílo s institucemi, které si přejí naši osvětu. To je pak
hrazené. Ovšem to, aby naše poradna
obětem šikany byla stále zadarmo, chceme v každém případě zachovat.

Kam za vámi lidé mohou přijít?
Máme kancelář v Kaprově ulici v Praze,
ale to je jen poštovní schránka. Poradenství poskytujeme na internetu. S člověkem, který se na nás obrátí, vedeme písemný styk, posléze telefonický,
a samozřejmě není vyloučeno ani osobní sekání. A v určitých situacích, když se
Mobbing označuje nejrůznější formy
znepříjemňování života na pracovišti.
Jedná se o útoky skupiny proti jednotlivci. Charakteristická je pro ně skrytost,
rafinovanost a zákeřnost.  
   Variantou šikany na pracovišti je tzv.
bossing. Je specifický tím, že šikany se
dopouští nadřízený pracovník. Tato
šikana zhoršuje vztahy na pracovišti a zvyšuje kult osobnosti vedoucích.
Sem patří např. přehnané kontrolování
plnění povinností či docházky, neschválení dovolené, arogantní chování, slovní
urážky, nedocenění práce či častá a neoprávněná kritika, zesměšňování před
kolegy atd. Cílem mobbingu je poškození druhého za účelem jeho následného
propuštění ze zaměstnání (lidově „vyštípání z práce“).

třeba postižený jde konfrontovat s nadřízeným, tak jdeme s ním. Ale pouze jako
dohlížecí orgán bez jakékoliv pravomoci.
Pokud si tedy někdo neví rady, co by
měl udělat?
Když si zadá do vyhledávače slova šikana a mobbing, vyskočí mu odkaz na náš
server. Tam se mu po kliknutí otevře
kontaktní formulář, který vyplní. Jak, to
je jen na něm. Nemusí ani uvádět svoje
jméno, stačí e-mailová adresa. Nemusí
ani udávat firmu, ve které pracuje. To
nás nezajímá. Podstatné je, že se na nás
obrátil.
Když dotyčný napíše, kdy dostane
potvrzení, že se jeho případem zabýváte?
Zpravidla ve stejný den. Napíšeme mu,
že si ceníme toho, že se na nás obrátil,
protože k tomu je třeba odvahy. A ujistíme ho, že vše proběhne velmi diskrétně
a že se nemusí bát...

Připravil: fav, foto: autor

Anketa:
Co očekávám od diskuse ke stanovám
Roman Bence, zmocněnec KS OS KOVO
Kraje Vysočina: „Diskuse ke změnám Stanov
OS KOVO už probíhá
nepřetržitě několik let,
takže pro OS KOVO na
první pohled nic nového. OS KOVO musí reagovat jak na aktuální potřeby svých členů, ale stejně tak
na svoje aktuální možnosti. Přesto, že
se s diskusí po posledním sjezdu začalo nezvykle brzy, nemůžu rozhodně říci,
že by se členové Rady OS KOVO blížili
nějaké výrazné shodě. OS KOVO by se
měl modernizovat, organizační struktura by se podle mého názoru měla přizpůsobit dlouhodobému trendu poklesu členů a s tím spojenému poklesu
příjmů z členských příspěvků.   Delegáti
sjezdu budou rozhodovat, podle jakých
not pojede OS KOVO následující čtyři
roky. V průběhu volebního období se
žádné výrazné změny Stanov OS KOVO
nedají očekávat. Pokud se nám společně nepodaří zastavit pokles členů, tak za
čtyři roky už může být na výrazné změny
pozdě. Přesto, že je v tuto dobu mnoho
protichůdných názorů, jak změnit Stanovy OS KOVO, očekávám, že díky kompromisům jednotlivých předkladatelů
ve skutečnosti k žádným výraznějším
změnám stanov nedojde. Podle mého

názoru se zásadním způsobem změní
Stanovy OS KOVO až na sjezdu za čtyři
roky, kde už na nějaké výraznější kompromisy nebude prostor.“
Jiří Slabyhoud, zmocněnec KS OS KOVO
Ústeckého kraje: „Nová diskuse ke stanovám
probíhá již od loňského roku, kdy jsme byli
vyzváni na předsednictvu, abychom se tím
zabývali na KS a zaslali případné návrhy
na změny Komisi pro Stanovy OS KOVO.
Sice ne všichni zaslali své návrhy, ale již
to byl první krok k diskusi, která pak proběhla jak na Předsednictvu, tak na Radě
OS KOVO v říjnu loňského roku. Nyní nás
čeká březnová rada. Od té, po zkušenostech z minulosti, očekávám, že bychom
měli diskutovat o předloženém návrhu
stanov, o smyslu změn, a ne o tom, kdo
který návrh předložil.“
Zdeněk Zecha, zmocněnec KS OS KOVO
Olomouckého kraje:
„Můj osobní pocit zatím
není příliš dobrý. Když
se o změnách na podzim diskutovalo na radě,
tak někteří byli skoro uražení, že vůbec

něco chceme měnit. Že podle nich chceme rušit sekce nebo volební obvody atd.
Přitom to není vůbec pravda. A na radě
se potom vlastně neodhlasovalo nic.  
Když jsme to následně projednávali na
Radě KS Olomouckého kraje, tak jsme
došli k závěru, že jsme na radě vlastně
jen odsouhlasili dané stanovy na další
čtyři roky. Že je tu prostě určitá skupina
lidí, které daný stav vyhovuje. Je prostě
třeba nový vítr, mladé lidi s novými myšlenkami. Nechci se nikoho dotknout,
sám jsem už také šedesátník, ale i náš
aparát, když vezmu věkovou skladbu
předsednictva a i rady, je tak trochu
poznamenán dlouhodobostí některých
funkcionářů a zastáváním metod, které
jim po celou dobu vyhovovaly. Takže se
obávám, že to opět bude, jak už jsme
ostatně zvyklí, sice obsáhlá diskuse, ze
které se ale příliš nového nezrodí, co by
přispělo k organizačnímu oživení odborového svazu. Sjezd by měl určit nové
směry. Teze k tomu byly předloženy už
v roce 2015. Dnes už máme rok 2017
a za celou tu dobu se sice stále hovoří
o změnách, ale nedošlo k ucelenému
názoru, jak na to. K tomu, že jasně stanovíme, čeho chceme dosáhnout, a co
proto potřebujeme změnit. Místo toho
se dohadujeme o detailech a ve finále
pak vidíme, že to vede jen k udržování
daného stavu.“
Ptal se: fav
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Práce přesčas představuje riziko
Znovu to potvrdily údaje, které nyní
zveřejnily německé kovácké odbory IG
Metall. Vzhledem k tomu, že se jedná
o obecný problém, rozhodli jsme se to
nejpodstatnější přinést i v Kováku.
Mnoho lidí stále ještě věří, že dlouhá
pracovní doba je i efektivnější. Jedná
se o těžký omyl. Kdo pracuje dlouho, je
méně soustředěný, pozornost a výkon
se snižují, stoupá únava. Tím se zvyšuje
riziko úrazu, a to jak při práci, tak na cestě z ní.
Dlouhá pracovní doba neznamená
vyšší produktivitu, ve skutečnosti je
tomu právě naopak. Čím déle člověk na
něčem pracuje, tím to může být namáhavější a vyčerpávající, únava se zvyšuje, koncentrace upadá. To v důsledku
snižuje produktivitu a zvyšuje nebezpečí
úrazu, a to nejenom na pracovišti.
Už po sedmé pracovní hodině se velmi
zvyšuje riziko úrazu. To potvrzuje řada
studií, zejména během odpolední a noční směny, kdy se křivka lidské výkonnosti snižuje. Po dvanácti hodinách práce,
jak ukazují povinná hlášení o pracovních
úrazech, je nebezpečí úrazu dvakrát vyšší než během normálně dlouhé osmihodinové pracovní směny.
Stres a neúměrně dlouhá pracovní
doba vedou i ke zvýšenému riziku nehod

na cestě, tedy při jízdách mezi domovem
a prací. „Jak z hlediska denní i týdenní
pracovní doby existují jasné podklady,
že zvyšování pracovní doby přináší zvýšené riziko úrazu,“ říká profesor Dirk
Windemuth, vedoucí Institutu pro práci
a zdraví německého zákonného úrazového pojištění.
Praxe tato zjištění stále znovu potvrzuje. Hlavní problém při pravidelném
nebo častém překračování osmihodinové pracovní doby vidí Windemuth
v tom, že tím trpí schopnost zotavení ve
spánku. „To vede k tomu, že se během
pracovního týdne, a případně i v delším
období, kumulují negativní efekty a na
konci je pak zvýšené ohrožení bezpečnosti v práci a zdraví.“
Konkrétně to podle prof. Windemutha znamená: „Kdo pracuje více než osm
hodin denně, ten žije nebezpečněji a riskuje se zdravím i životem.“ Unavení řidiči automobilů jsou méně koncentrovaní
a reagují pomaleji. Koho pak přepadne
krátký mikrospánek, urazí za tři sekundy při stokilometrové rychlosti 80 metrů
naslepo.
Každý čtvrtý řidič už aspoň jednou
usnul za volantem. Vyplynulo to z ankety
institutu pro výzkum veřejného mínění
TNS Emnid, kterou si zadala Německá

rada pro bezpečnost dopravy (DRV) a při
níž bylo dotazováno 1 000 řidičů aut.
„Přesto mnozí toto nebezpečí zejména při delších cestách podceňují,“ říká
k tomu Dorothee Bär, státní tajemnice
ve spolkovém ministerstvu dopravy.
Proto 45 procent dotázaných věřilo, že
únavu vykompenzují svými zkušenostmi, a 17 procent jede dále, ačkoli jsou
unaveni.
Je tedy celá řada pádných důvodů,
které hovoří pro to, udělat v práci „padla“ přesně na čas a neprodlužovat individuální pracovní dobu. Vědci z oblasti
práce a zdravotnictví doporučují nepracovat denně déle než osm hodin, týdně
pak 40 hodin, a to včetně přesčasů. Čím
intenzivnější zaměstnání je, tím kratší by
měla být pracovní doba, aby si organismus dostatečně ulevil. Pracovní doby,
které narušují  biologický rytmus člověka, by měly být omezeny na minimum.
Z podkladů IG Metall zpracoval (fav).

I to jsou lidská práva: místo přidání gumové projektily
Bangladéš je druhým největším
výrobcem oděvů na světě. I po řadě
smrtelných úrazů jsou pracovní podmínky v tamních textilkách nadále
otřesné. Když se nyní jejich zaměstnanci postavili na odpor a začali
stávkovat, zažili drastickou odvetu.
Policie do stávkujících začala střílet
gumovými náboji, 3 500 lidí bylo propuštěno, mnozí odboráři sedí ve vězení nebo se musejí skrývat.
Protest proti hladovým mzdám začal
v jedné z 350 textilních firem ve měs-

Šičky ve městě Ashulia zastavením práce
protestovaly proti hladovým mzdám

tě Ashulia. Odbory požadovaly zvýšení
mezd na trojnásobek. V současné době
berou šičky 5 300 taka. V přepočtu přibližně 63 eur nebo 1700 Kč. A to měsíčně!
Jiskra rychle přeskočila do dalších podniků a vyústila ve stávku doprovázenou
demonstracemi. Reakce státu a zaměstnavatelů byla mimořádně brutální. Policie střílela do demonstrantů gumovými
projektily, zákony o nouzovém stavu
zneužila k uvěznění odborářů. Zatčen
byl i televizní reportér, který se o protestech odvážil informovat. Zaměstnavate-

lé nechali fotografie aktivních odborářů
vyvěsit u bran podniků, aby jim dali najevo, že se už do nich nikdy nesmějí vrátit.
Česká a západní média i různé humanitární organizace, které jinak velice často hovoří o lidských právech, události
v Bangladéši přešly téměř bez povšimnutí. Na obranu pronásledovaných se
postavily vlastně jen odbory. Světová
odborová ústředna IndustriAll Global
(evropským členem je i OS KOVO) vyzvala k okamžitému propuštění uvězněných
a zrušení všech obvinění proti nim. IndustriAll rovněž vyzvala velké módní firmy,
které svoje luxusní oděvy nechávají šít
v Bangladéši, aby vyvíjely tlak na tamní
vládu s cílem ukončení nelidských represí a vytvoření důstojnějších pracovních
podmínek. Mezi velké koncerny, které
pro sebe nechají šít v bangladéšských
textilkách, patří např. Gap, Zara a H&M.
Slibovaly sice už dříve, že se zasadí za
zlepšení podmínek u svých tamních
dodavatelů, ale zatím je bohužel vidět
spíše pravý opak…
(red)
Foto: IndustriAll Global
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K povinnosti zveřejňování účetních závěrek
V Kováku č. 2 jsme upozornili odborové organizace na povinnost zveřejňování účetních závěrek ve veřejném
rejstříku u rejstříkového soudu, u něhož
jsou základní organizace zapsány. Každá
účetní jednotka, tzn. i odborová organizace, je povinna sestavit účetní závěrku
v  rozsahu daném pro jednotlivé druhy
účetnictví. Metodika, která byla zpracována ČMKOS ve spolupráci se specialisty odborových svazů, a to včetně vzorů formulářů, je uveřejněna na
intranetu OS KOVO.
V případě formulářů u jednoduchého
účetnictví je nutné si uvědomit, že pro
rok 2014 a 2015 jsou formuláře odlišné
od roku 2016. Toto vyplývá ze skutečnosti, že jednotlivá účetní období se liší
jinými vyhláškami. Pro rok 2014 a 2015
je to vyhláška č.507/2002 Sb. a od roku
2016 je to vyhláška č. 325/2015 Sb.
Termíny zveřejnění účetních závěrek
jsou dány v přechodných ustanoveních

zákona č. 563/1991 Sb., a to tak, že je
nutné zveřejnit závěrky i za rok 2014
a 2015. Zjednodušeně lze říci, že byl
zákon novelizován se zpětnou účinností.
Přes veškerou snahu zástupců odborů
se nepodařilo tuto povinnost zvrátit.
Termín zveřejnění závěrky za rok 2014
byl březen roku 2016 a za rok 2015 je
to konec listopadu 2017. V tuto chvíli je
tedy nutné, aby na rejstříkový soud byla
zaslána především závěrka za rok 2014.
Společně s ní ale lze zaslat najednou
i závěrku roku 2014 i 2015.
Odborové organizace, které nemají
datové schránky a ani uznávaný elektronický podpis, mohou svou závěrku opatřenou příslušnými podpisy a naskenovanou nahrát na technické nosiče, jako
je např. „CD“, a s průvodním dopisem,
jehož vzor je taktéž součástí zveřejněné metodiky, zaslat rejstříkovému soudu, u kterého je odborová organizace
zapsána. Kde je odborová organizace

zapsána, lze najít na stránkách www.
justice.cz. Valná většina odborových organizací je zapsána u rejstříkového soudu s adresou Městský soud, Slezská 9,
Praha 2, PSČ 120 00.
V případě, že odborové organizace
vedou jednoduché účetnictví, zveřejňují pouze přehled o majetku a závazcích,
a to i v případě, že by na konci účetního
období vykazovaly nulu.
Odborové organizace, které vedou
podvojné účetnictví, a to i zjednodušené
(zákon zná pouze pojem účetnictví), zveřejňují rozvahu a přílohu k účetní závěrce v souladu se zákonem o účetnictví.
Příklad této přílohy je stejně jako vzor
průvodního dopisu zveřejněn v uvedené
metodice ČMKOS, kterou v plném znění
najdete na intranetu.
Jindřiška Plesníková, Petr Vaňkát,
specialisté na daně a účetnictví úseku
odborové politiky OS KOVO

Sociální zabezpečení | Ing. Marcela Hříbalová, úsek odborové politiky OS KOVO

Důchod „na procenta“ a pracovní neschopnost
Dosáhl jsem důchodového věku a nepřerušil jsem zaměstnání. O důchod jsem si nepožádal. Slyšel
jsem, že při pozdějším přiznání starobního důchodu dojde k jeho zvýšení. Jak dlouho je třeba pracovat
bez důchodu a jaký vliv by na zvýšení důchodu měla má případná pracovní neschopnost?
Josef L., Nový Jičín
Nejprve uveďme
postup výpočtu řádného starobního důchodu, přiznaného právě k důchodovému věku. Starobní
důchod se skládá ze základní výměry,
jejíž výše základní výměry starobního
důchodu činí 9 % průměrné mzdy měsíčně. K tomu náleží procentní výměra, na
kterou vznikl nárok podle § 29 zákona
č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Ta činí za každý celý rok doby pojištění získané do vzniku nároku na tento
důchod 1,5 % výpočtového základu
měsíčně. Do doby pojištění se pro účely předchozí věty započítávají náhradní doby pojištění. Zákon uvádí, které
náhradní doby se při výpočtu započítávají pouze v rozsahu 80 % a které v rozsahu 100 %.
Jak je tomu při výpočtu starobního
důchodu v případě určité doby práce

„na procenta“, tedy výdělečné činnosti bez pobírání starobního důchodu, na který již vznikl nárok? V zásadě
se výše procentní výměry starobního
důchodu vypočteného podle předchozího odstavce zvyšuje pojištěnci, který splnil podmínky nároku na řádný starobní
důchod a po vzniku nároku na tento
důchod vykonával výdělečnou činnost
a přitom starobní důchod nepobíral,
za každých 90 kalendářních dnů této
výdělečné činnosti o 1,5 % výpočtového základu.
Za výkon výdělečné činnosti se pro
účely zvýšení procentní výměry starobního důchodu nepovažují, a pro účely
výpočtu se odečítají:
	doby pracovního volna bez náhrady
příjmu a
	doby neomluvené nepřítomnosti
v práci,
	doby dočasné pracovní neschop-

nosti, kterou si pojištěnec nezpůsobil úmyslně, pokud dočasná pracovní neschopnost vznikla nejpozději
v poslední den ochranné lhůty,
	doby karantény,
	doby, po kterou trvala potřeba ošetřování nebo péče o dítě ve věku do 10 let
nebo jiného člena domácnosti, nejvýše však v rozsahu prvních 9 kalendářních dnů potřeby ošetřování nebo
péče, popřípadě prvních 16 kalendářních dnů, jde-li o osamělého zaměstnance, který má v péči aspoň jedno
dítě ve věku do 16 let, které neukončilo povinnou školní docházku.
Další celý rok pojištění, a tedy 1,5 %
VZ, lze někdy získat i napracováním
kratší doby než 90 kalendářních dnů,
pokud právě tato doba „chybí“ do dalšího násobku 365. Pojištěnec si podává
žádost, kde uvádí rozsah této doby.
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Zdraví | Pro Kováka exkluzivně připravuje PhDr. Václav Vojkůvka

Preventivní programy zdravotních pojišťoven v roce 2017 (I)

Zdravotní pojišťovny jako každý rok, tak i na ten letošní připravily pro své pojištěnce programy, které slouží k prevenci a zlepšení zdravotního stavu. Připravili jsme pro naše čtenáře
seriál, který jim postupně představí současnou nabídku a umožní srovnání mezi jednotlivými
pojišťovnami.
Programy jsou financovány z fondu prevence, který je tvořen
za pevně zákonem stanovených podmínek z podílu hospodaření, jedná se
o prostředky, které zdravotní pojišťovny
získávají mimo systém veřejného zdravotního pojištění, tj. příjmy z pokut, přirážek, penále, úroků a podobně. Z těchto prostředků jsou hrazeny programy
zdravotní a preventivní péče poskytnuté
nad rámec péče hrazené z veřejných
finančních zdrojů. Musí se vždy jednat
o péči s prokazatelným preventivním,
diagnostickým nebo léčebným efektem.
Preventivní programy jsou jediným
prvkem v činnosti zdravotních pojišťoven, který je rozlišuje. Nabídka těchto
výhod a finančních příspěvků má také
vliv při rozhodování výběru zdravotní pojišťovny. Je potřebné upozornit,
že novelizací zákona č. 48/1997 Sb.,
o veřejném zdravotním pojištění, došlo
od 1. 1. 2016 k úpravě podmínek možnosti změny zdravotní pojišťovny pojištěncem, a to jedenkrát za 12 měsíců ve
dvou termínech, vždy k 1. dni kalendářního pololetí (v původním znění zákona byl stanoven jen jeden termín). Přihláška musí být podána 3 měsíce před
požadovaným dnem změny.
Zdravotní pojišťovny samy rozhodují,
jaké preventivní programy budou pro
své pojištěnce v daném roce vyhlašovat a financovat, a mají vyhrazené právo programy během roku měnit nebo
rušit. Každá pojišťovna si stanoví vlastní
podmínky přidělení příspěvku pojištěnci, proto je nutné při žádosti o finanční
příspěvek z preventivního programu se
seznámit s konkrétním zněním u své
pojišťovny. Obecně však platí:
	osoba musí být pojištěncem zdravotní
pojišťovny a nesmí mít dluh na veřejném zdravotním pojištění,
	pojištěnec nesmí avizovat přechod
k jiné zdravotní pojišťovně (nemá
podanou žádost),
	pojištěnec nemá evidován dlouhodobý pobyt v cizině,
	cizinec je pojištěn po dobu delší než
6 měsíců,

	příspěvek musí být čerpán na území
ČR a v české měně do výše stanoveného limitu, nevyčerpanou část nelze
převádět do dalších let a proplácí se
jen do výše skutečně prokazatelných
nákladů,
	stanoveno datum, dokdy je na příspěvek nárok,
	žádost o proplacení musí být podána
do data stanoveného pojišťovnou,
	některé pojišťovny proplácejí příspěvek jen na bankovní účet.
Slovníček pojmů
Bodystat – speciální přístroj, který měří
složení lidského těla, tj. procenta tuku,
vody a aktivní hmoty těla.
Celiakie – chronické onemocnění postihující děti v 1. až 3. roce života. Podstatou je
přecitlivělost na lepek obsažený v mouce,
který vyvolává atrofii (zmenšení normálně
vyvinutého orgánu nebo jeho části) střevní sliznice. Při léčení se zpravidla používá
bezlepková dieta.
Denzitometrické vyšetření – vyšetření se
používá ke stanovení hustoty kostní dřeně
a k určení množství minerálů v kostech.
Provádí se při podezření na osteoporózu.
Dermatoskopické vyšetření – se používá
k zpřesnění diagnózy pigmentových lézí,
u pacientů s mnohočetnými znaménky.
Napomáhá rozlišit zhoubné pigmentace
od nezhoubných.
Edukace – vzdělávání, výuka.
Epidurální analgezie – je přechodné přerušení nervových vzruchů podáním anestetika/analgetika do epidurálního prostoru
v oblasti páteře. Lze ji provést v kterémkoli
úseku páteře, ale z porodnického hlediska
přichází v úvahu dolní hrudní a zejména
lumbální oblast.
Epitéza – prsní protéza.
Erektivní dysfunkce – přetrvávající potíže
u mužů při dosahování a udržení erekce.
Fenylketonurie – poměrně vzácná dědičná porucha látkové přeměny bílkovin,
charakterizovaná vylučováním kyseliny
fenylpyrohroznové v moči. Osoba není
schopna zpracovávat fenylalanin (aromatická aminokyselina, složka bílkovin – patří
mezi nepostradatelné aminokyseliny), ten
se hromadí v krvi a ve tkáních a ve vyš-

ších koncentracích je toxický (pak dochází
k mentální retardaci ve vývoji). Při poruše
se musí vybírat takové potraviny, v kterých
je uvedené látky co nejméně.
Glaukom – (lidově zelený zákal) je označení pro určitý typ poškození zraku, jehož
podstatou je poškození očního nervu.
Osteoporóza – je metabolická kostní choroba, která se projevuje řídnutím kostní
tkáně. V kostech se vytvářejí póry, dochází k úbytku vápníku a jiných minerálů.
Příčinou může být podvýživa, nedostatek
pohybu, věk nebo menopauza. Projevuje
se bolestmi zad, snadnou lomivostí kostí, zmenšením tělesné výšky, zmenšenou
pohyblivostí a vytvořením hrbu.
Papilomavirus lidský (HPV) – je jeden
z více než 100 různých typů papilomaviru,
který napadá lidské buňky. Genitální HPV
postihuje oblast genitálií a může vyvolat
změny buněk sliznice děložního čípku. Bez
léčby se tyto abnormální buňky mohou
někdy změnit v rakovinné buňky.
PlusOptix – speciální bezkontaktní přístroj
k měření dioptrií a odchylky šilhání u dětí
od cca 6 měsíců.
Polário – prostor, kde se provádí terapie
chladem.
Rázová vlna – tzv. litotripse, je druh terapie využívající tlakové rázové vlny, kdy
se prostorem šíří jeden krátký impuls
o poměrně vysokém tlaku. V medicíně se
používá k drcení žlučníkových a ledvinových kamenů.
Rotaviry – původci průjmových onemocnění dětí.

Česká průmyslová
zdravotní pojišťovna

Preventivní programy pro děti a mládež do 18 let (maximálně 1 500 Kč)
Příspěvek až 1 500 Kč
	očkování, platí pro všechna očkování
nehrazená z veřejného zdravotního
pojištění, je poskytován na kteroukopokračování na str. 7
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liv dávku nebo vakcínu očkovacího cyklu
a nelze jej využít na
aplikaci očkovací látky.
Příspěvek až 1 000 Kč
	prevence trombózy,
příspěvek je určen
dívkám ve věku od
12 let (na genetické
vyšetření pravděpodobnosti trombofilních komplikací),
	nákup potravin a potřeb pro léčení nemocných celiakií.
Příspěvek až 500 Kč
	ortodontická léčba
fixními nebo snímatelnými rovnátky,
	prevence zhoršení diabetes,
	vyšetření zraku PlusOptixem, děti cca
od 6 měsíců,
	prevence rakoviny kůže, vyšetření pigmentových skvrn,
	produkty pro zdravý rozvoj dítěte, cvičení dětí do 2 let včetně,
	organizované plavecké kurzy pro děti
do 8 let věku včetně,
	sportovní prohlídka.
Příspěvek až 300 Kč
	škola a školka v přírodě,
	letní tábory pro děti ve věku od 6 do
16 let včetně.
Balíček „Gratis“
	vitaminy pro děti a mládež ve věku od
3 do 15 let, výdej v pojišťovně v období
od října do prosince nebo do vyčerpání zásob.
Preventivní programy pro ženy od
19 let (maximálně 1 000 Kč)
Příspěvek až 1 000 Kč
	laserové operace očí (odstranění krátkozrakosti a dalekozrakosti).
Příspěvek až 700 Kč
	očkování, platí pro všechna očkování
nehrazená z veřejného zdravotního
pojištění, je poskytován na kteroukoliv
dávku nebo vakcínu očkovacího cyklu
a nelze jej využít na aplikaci očkovací
látky.
Příspěvek až 500 Kč
	prevence rakoviny prsu, mamografické nebo ultrasonografické vyšetření
(ženy ve věku od 30 do 44 let),
	prevence rakoviny tlustého střeva, na
všechny metody vyšetření, které nejsou hrazeny z veřejného zdravotního
pojištění,
	prevence rakoviny kůže, vyšetření pigmentových skvrn,
	sportovní lékařská prohlídka.
Příspěvek až 300 Kč
	prevence glaukomu, vyšetření zrakového nervu (čerpání 1x za 2 roky),
	prevence osteoporózy (odborné vyšetření), určeno ženám nad 50 let,

Příspěvek až 500 Kč
	pro stávající dárce, držitele zlaté Janského plakety nebo zlatých křížů ČČK,
	pro nové dárce krve a plazmy, na
nákup vitaminů a potravinových
doplňků.
Pro dárce
	vitaminy po každém odběru.

	prevence poruch pamětí (odborné
vyšetření), určeno ženám nad 60 let.
Preventivní programy pro muže od
19 let (maximálně 1 000 Kč)
Příspěvek až 1 000 Kč
	laserové operace očí (odstranění krátkozrakosti a dalekozrakosti).
Příspěvek až 700 Kč
	očkování, platí pro všechna očkování
nehrazená z veřejného zdravotního
pojištění, je poskytován na kteroukoliv
dávku nebo vakcínu očkovacího cyklu
a nelze jej využít na aplikaci očkovací
látky.
Příspěvek až 500 Kč
	prevence rakoviny tlustého střeva, na
všechny metody vyšetření, které nejsou hrazeny z veřejného zdravotního
pojištění,
	prevence rakoviny kůže, vyšetření pigmentových skvrn,
	prevence rakoviny prostaty (odborné
vyšetření), určeno mužům nad 40 let,
	erektilní dysfunkce, na úhradu léků.
Příspěvek až 300 Kč
	prevence glaukomu, vyšetření zrakového nervu (čerpání 1x za 2 roky),
	prevence osteoporózy (odborné vyšetření), určeno mužům nad 50 let,
	prevence poruch pamětí (odborné
vyšetření), určeno mužům nad 60 let,
	sportovní lékařská prohlídka.
Programy pro dárce krve, plazmy
a kostní dřeně
Příspěvek až 6 000 Kč
	pro dárce kostní dřeně, lze jej využít
na pohybové aktivity, léčebné kúry
a péči směřující k zlepšení zdravotního
stavu.
Příspěvek až 3 500 Kč
	pro nově oceněné dárce krve za
obdržení plakety ČČK, medaile MUDr.
Jana Janského nebo Zlatého kříže, výše
příspěvku se řídí dle druhu ocenění
a lze jej využít na pohybové aktivity,
léčebné kúry a péči směřující k zlepšení zdravotního stavu.

Ostatní produkty mimo limity jednotlivých programů
Příspěvek 1 500 Kč
	manažerka mateřství, pro těhotné
ženy od 18 let na nadstandardní vyšetření a péči, která není hrazena z veřejného zdravotního pojištění (nelze
navýšit v případě vícečetného porodu).
Léčebné přímořské a horské pobyty
	podrobnosti k léčebným přímořským
a vysokohorských pobytům v roce
2017 budou zveřejněny v průběhu
ledna–února 2017.
Program Bonus plus
Příspěvek až 500 Kč
	program na principu získávání a čerpání bodů podle stanovených kritérií,
jedná se o doplňkový program a nelze
čerpat příspěvek na aktivity, které jsou
součástí standardních preventivních
programů.
Plavání zdarma
	plávání ve vybraných plaveckých bazénech a vybraných termínech zdarma
nebo za zvýhodněnou cenu.
Slevy
	slevy při nákupu zboží nebo služeb
u smluvních partnerů (seznam partnerů k dispozici v pojišťovně).

Oborová zdravotní pojišťovna
zaměstnanců bank, pojišťoven
a stavebnictví

Program pro maminky a novorozence
Příspěvek až 1 300 Kč
	očkování nehrazené z veřejného zdravotního pojištění,
	vitaminy a potravinové doplňky stravy
zakoupené v lékárně (těhotné ženy),
	předporodní kurzy a náklady související s porodem,
	kurzy plavání a cvičení novorozenců
s rodiči.
Zdarma
	úrazové pojištění novorozenců po
první rok života.
dokončení na str. 8
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Program pro děti a mládež
Příspěvek až 300 Kč
	očkování, které není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění, a to včetně aplikace (do 26 let).
Přímořské ozdravné pobyty
	pro děti od 7 do 15 let s chronickým
onemocněním, na doporučení lékaře,
	pobyt proběhne v době letních prázdnin na ostrově Dugi Otok v Chorvatsku,
	finanční spoluúčast rodičů 15 000 Kč,
sleva 15 % (dítě pojištěno nejpozději k 1. 1. 2015), 30 % (pojištěni oba
zákonní zástupci či samoživitel/ka),
45 % (splněny obě předcházející podmínky).
Program pro dospělé
Příspěvek až 4 000 Kč
	program STOP kouření, léčba závislosti na tabáku.
Příspěvek až 3 000 Kč
	pomoc onkologickým pacientům při
návratu do aktivního života, lze čerpat
na paruky, epitézy nebo lymfodrenáže.
Příspěvek až 300 Kč
	očkování, které není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění, a to včetně aplikace (nad 27 let).
Bezplatná preventivní vyšetření
	rakoviny prsu, ženy ve věku od 40 do
45 let, které neabsolvovaly vyšetření
ze zdravotní indikace,
	rakoviny kůže, pojištěnci bez věkového omezení,
	civilizačních onemocnění, pojištěnci
ve věku od 30 do 55 let,

	rakoviny prostaty, muži od 40 do
60 let,
	osteoporózy, pojištěnci ve věku od
50 let,
	rakoviny břišních orgánů, pojištěnci
od 50 let,
	rakoviny tlustého střeva, pojištěnci ve
věku 40 do 49 let,
	rakoviny dutiny ústní, pojištěnci od
25 let.

Preventivní
programy pojišťoven
pamatují i na
oceněné dárce krve

zdravotní péče nehrazené z veřejného
zdravotního pojištění.
Program VITAKONTO
Součásti VITAKARTA ON LINE je elektronický bonusový systém VITAKARTA.
Měnou v systému jsou kredity, které
pojištěnec získává například za menší
čerpání zdravotní péče, zajištění nového pojištěnce, dárcovství apod. Následně pak může kredit čerpat na očkování
nehrazené z veřejného zdravotního
pojištění, plavání, programy pro maminky a těhotné, nakup vitaminů, fitness,
pohybové a rehabilitační aktivity, pořízení brýlí, rovnátek, antikoncepce apod.
Veškeré informace jsou k dispozici
v pojišťovně.
Slevy
	na cestovní připojištění a při nákupu
zboží nebo služeb u smluvních partnerů (seznam je k dispozici v pojišťovně).

Program pro dárce
	příspěvek až 10 000 Kč pro dárce
orgánů,
	příspěvek až 3 000 Kč pro dárce kostní
dřeně,
	příspěvek 1 000 Kč až 3 000 Kč pro
dárce krve a krevní plazmy, výše příspěvku se řídí podle počtu odběrů
a druhu ocenění za odběry,
	vitaminy po každém odběru,
	příspěvky lze využít na stomatologickou péči, léčbu zrakových vad, dioptrické brýle, nákup v lékárně a v prodejně zdravotnických potřeb a úhradu

Některé pojišťovny nabízejí i vysokohorské
ozdravné pobyty

Příště: Revírní bratrská pokladna
a Vojenská zdravotní pojišťovna ČR

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

Kontrolní komise ve společenství
Jsme společenství vlastníků. Nemáme vážné problémy a chtěli bychom, aby tomu tak bylo i nadále.
Rádi bychom proto věděli, jaká práva má kontrolní komise.
M. K., Brno
   Odpověď nalezneme ve vašich stanovách. K minimálním
náležitostem obsahu
stanov mimo jiné patří
i určení orgánů, jejich působnosti, počtu
členů volených orgánů a jejich funkčního období, jakož i způsobu svolávání,
jednání a usnášení se. Obvykle k voleným orgánům společenství patří kromě výboru společenství také kontrolní
komise, rozhodne-li o tom shromáždění.
Jaká oprávnění má kontrolní komise,
upravovaly dříve tzv. vzorové stano-

vy, nyní lze použít obecná ustanovení
občanského zákoníku o spolku. Zřídí-li
stanovy kontrolní komisi, vyžaduje se,
aby měla alespoň tři členy. Neurčí-li stanovy jinak, volí a odvolává členy kontrolní komise členská schůze. Určí-li stanovy,
že členy kontrolní komise jmenuje nebo
odvolává statutární orgán, nepřihlíží se
k tomu. Neurčí-li stanovy další omezení,
není členství v kontrolní komisi slučitelné s členstvím ve statutárním orgánu
spolku ani s funkcí likvidátora. Kontrolní
komise dohlíží, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li spolek

činnost v souladu se stanovami a právními předpisy, nesvěří-li jí stanovy další působnost. Zjistí-li kontrolní komise
nedostatky, upozorní na ně statutární
orgán, jakož i další orgány určené stanovami. V rozsahu působnosti kontrolní
komise může její pověřený člen nahlížet
do dokladů spolku a požadovat od členů dalších orgánů spolku nebo od jeho
zaměstnanců vysvětlení k jednotlivým
záležitostem.
Tato uvedená obecná ustanovení
občanského zákoníku lze dále podrobněji upravit ve vašich stanovách.
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Soutěž pro nové členy OS KOVO
o zájezd s CK KOVOTOUR PLUS

Královnina pláž v Černé Hoře je přístupná
pouze z moře

Také letos jsme připravili spolu s CK
KOVOTOUR PLUS s. r. o. pro nové členy OS KOVO soutěž o zájezd do Černé
Hory v ceně až 20 000 Kč. Kam přesně
to bude, si výherce sám vybere z nabídky
CK. Při nižší ceně vybraného zájezdu platí sleva do výše ceny tohoto zájezdu. Do
slosování bude zařazen každý nový člen

Ve starém Nesebaru je zajímavá architektura, takže se město
zařadilo k nejvyhledávanějším turistickým cílům Bulharska

OS KOVO, který vstoupí do svazu v době
od 1. 1. 2017 do 30. 4. 2017 a splní podmínku pro zařazení do naší soutěže
a následného slosování. Tou je nahlášení jména a příjmení, uvedení organizační jednotky (ZO nebo seskupení členů)
a tel. spojení na OS KOVO do 31. 5. 2017.
Je proto potřeba, aby představitelé jed-

Slovo vítěze loňského ročníku soutěže
Pavel Kalous ze ZO OS KOVO OEZ Letohrad měl to štěstí, že vyhrál loňskou soutěž pro nové
členy. Kováku nyní řekl: „Z velkého množství nabídek CK Kovotour jsem si vybral zájezd do
Chorvatska do hotelu Dramalj u města Crikvenica. Štěstí mi přálo i na počasí a další aktivity,
které pro účastníky zájezdu připravili delegáti CK. Zúčastnil jsem se tak vyjížďky lodí na ostrov
Krk a poznávacího zájezdu na Plitvická jezera. Velice rád budu vzpomínat na zážitky z této
dovolené. CK bych chtěl ještě jednou poděkovat. Já jsem ale vyhrál i svým vstupem do odborů. Splnilo se vše, co jsem od toho očekával.“

V Černé Hoře najdete i slavný Kotorský záliv

notlivých organizačních jednotek OS
KOVO zaslali na OS KOVO na e-mailovou
adresu valasek.tomas@cmkos.cz seznam
nově přijatých členů. Na intranetu OS
KOVO v záložce služby členům v rubrice CK KOVOTOUR 2017 najdete přílohu,
kde si tabulku ve formátu excel můžete
pro usnadnění práce stáhnout.

Spokojený Pavel Kalous
na terase hotelu Dramajl

Jaké výhody a slevy poskytují pro členky a členy OS KOVO
CK KOVOTOUR PLUS s. r. o. nabízí
velmi atraktivní podmínky pro členy
Odborového svazu KOVO. Již v předchozích letech s ní vycestovalo do zahraničí
několik tisíc členů OS KOVO a také pro
rok 2017 se nám opět podařilo vyjednat zvýhodněné podmínky pro členy OS
KOVO a jejich rodinné příslušníky. Slevy
se vztahují na všechny zájezdy uvedené v katalogu LÉTO 2017. Katalogy jsou
k dostání v pobočkách CK KOVOTOUR
PLUS a také na www.kovotour.cz.
Mezi hlavní důvody, které vedly k rozhodnutí o spolupráci s touto cestovní
kanceláří, patří především skutečnost,
že CK KOVOTOUR PLUS s. r. o. pravidelně obsazuje přední příčky v hlasování
o „Nejlepší cestovní kancelář v České
republice“.  
KOVOTOUR PLUS s. r. o. nabízí letecké a autokarové zájezdy do Černé Hory,
Bulharska, Chorvatska, Albánie, Řecka –
ostrovy Kréta a Korfu, poloostrov Chalkidiki, do Španělska, Turecka, na Maltu
a severní Kypr. V rámci letecké přepravy
je možno využít odletových míst z Prahy, Pardubic, Brna a Ostravy; v přípa-

dě autokarové dopravy do Černé Hory
a Chorvatska je možno využít nástupní
místa po celé ČR.
Výhody, které je možno kombinovat a čerpat při zakoupení leteckých
a autokarových zájezdů:
	sleva ve výši 2 000 Kč z katalogové
ceny leteckých zájezdů na smlouvu
o zájezdu uzavřenou do konce dubna
2017 (na osobu 1 000 Kč, neplatí pro
autokarové zájezdy a zájezdy vlastní
dopravou);
	sleva na letecké, autokarové zájezdy
a pobyty vlastní dopravou ve výši 12 %
(u leteckého zájezdu se jedná o cenu
sníženou dle předchozího bodu + sleva 12 %);
	u všech leteckých, autokarových zájezdů a také pobytů s vlastní dopravou
je možno čerpat slevu pro stálé klienty ve výši 3 %. Členové OS KOVO jsou
považováni za stálé klienty;
	mimo výše uvedené slevy, které poskytuje přímo CK KOVOTOUR PLUS, má
každý člen OS KOVO díky Odborovému svazu KOVO slevu ve výši 1 000 Kč

na smlouvu o zájezdu (u leteckých
a autokarových zájezdů).
Slevy je možno čerpat i v případě, že
se rozhodnete uhradit první splátku
zájezdu ve výši pouhých 10 % z celkové
ceny zájezdu při rezervaci zájezdu do
30. 4. 2017 (u nečlenů OS KOVO je nutná
úhrada 50 % ceny zájezdu při podpisu
smlouvy o zájezdu).
Při objednávce prosím uveďte, že jste
člen/členka OS KOVO, název základní
organizace, v které jste evidováni, případně číslo vašeho členského průkazu
OS KOVO, pokud ho již máte. V případě
zájmu o katalogy CK KOVOTOUR PLUS
se představitelé našich organizačních
jednotek mohou obrátit přímo na jejího
obchodního ředitele pana Petra Kostku.
Kontakt: kostka@kovotour.cz.
Vzorový výpočet ceny:
Cena leteckého zájezdu pro 2 osoby 30 000 Kč
– bonus 2 000 Kč
– 12 %
–3%
– sleva OS KOVO 1 000 Kč
Konečná cena pro člena Odborového svazu
KOVO za leteckou dovolenou pro 2 osoby
po uplatnění maximální výše slev činí pouze
22 901 Kč.
(red)

Odborový svaz KOVO
se sídlem v Praze 3,
nám. W. Churchilla 2

přijme
do pracovního poměru zaměstnance na pozici
specialista IT - programátor

Požadujeme:
VŠ vzdělání nebo ÚSO
znalost práce s databázovými programy
znalost programového prostředí Visual FoxPro 8
znalost operačního prostředí Windows
dobré komunikační schopnosti
společenskou bezúhonnost
ŘP skupiny B
NJ nebo AJ výhodou
nástup možný dohodou

Vaším úkolem bude zejména:
správa současných programů v databázovém
prostředí Visual FoxPro 8
zpracování a realizace nového programového
prostředí
evidence, aktualizace a archivace dat Odborového
svazu KOVO
komunikace s organizačními jednotkami OS KOVO
organizačně-technické zabezpečení akcí

Nabízíme:
odpovídající finanční ohodnocení
možnost odborného růstu
5 týdnů dovolené
sociální program, benefity
práci v kolektivu
pracoviště se sídlem nám. W. Churchilla 2,
130 00 Praha 3 - Žižkov

Písemné přihlášky se stručným životopisem,
přehledem dosavadní praxe a kopiemi dokladů
o dosaženém vzdělání zašlete na adresu: Odborový
svaz KOVO, nám. W. Churchilla 2, 130 00 Praha 3
nejpozději do 24. 2. 2017.
Bližší informace na tel. čísle: 602 284 234 –
Tomáš Valášek, místopředseda OS KOVO,
nebo e-mail: valasek.tomas@cmkos.cz.

Vybraní uchazeči budou pozváni k dalšímu jednání. Se všemi poskytnutými osobními údaji bude
nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn
a doplňků.
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Správné znění tajenky z čísla 1: Každý nový člen nebo členka zvyšuje vliv odborů. Správně luštila, a štěstí při losování
měla Jarmila Gajdaczová z Třince. Blahopřejeme! Dostane výhru od vydavatelství Enigma, které připravuje naši křížovku. Je také
vydavatelem časopisu Křížovky pro každého (další čísla vycházejí 14. a 28. února). Na tajenku z tohoto čísla čekáme do 1. března 2017 na doručovací adrese redakce nebo na e-mailu: novakova.miloslava@cmkos.cz.

