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Za pouhý rok přibylo 7,5 tisíce kováků
Kredit odborů začal poprvé od přelomového roku 1989 vzrůstat. Jen za loňský rok vstoupilo do největšího odborového svazu v zemi – OS KOVO – přes
sedm a půl tisíce členů. A co víc, nejde
jen o zaměstnance v kovoprůmyslu.
Důvěru v nejvýznamnější odborový
svaz s členskou základnou čítající 96 tisíc jedinců mají i lidé z jiných oborů –
například z oblasti zdravotnictví nebo
mlékárenského průmyslu. Vzrůstající
zájem o členství v odborech hlásí také
Českomoravská konfederace odborových svazů. Zajímavým paradoxem je
skutečnost, že k nejvyššímu nárůstu
nových členů došlo v období ekonomického boomu a vzrůstu mezd.

Odbory chytily druhý dech
Pod hlavičkou OS KOVO jen loni vzniklo 15 nových základních organizací a 21
takzvaných seskupení členů. V databázi
svazu je tedy k dnešnímu dni celkem
604 základních organizací a 62 seskupení členů. Ta umožňují, aby zaměstnanci
požívali všech výhod členství v odborech, aniž by museli mít obavu z toho, že
je zaměstnavatel bude šikanovat. Podle
předsedy OS KOVO Jaroslava Součka je
právě to jednou, i když ne jedinou, významnou skutečností, která zvýšila zájem o členství v organizaci. „Má to ohlas
v sousedních firmách v daném regionu

Po dlouholeté stagnaci se počty lidí v odborech znovu začínají zvyšovat 

a zaměstnanci z těchto firem kontaktují
naše příslušná regionální pracoviště se
žádostí o založení seskupení členů. Dobré příklady táhnou! Proto se pokles členů
zastavil. Ve vedení svazu jsme schválili
nový předpis, který umožní tuto činnost
lépe finančně ohodnotit. Mám radost
z toho, že se postupně řada seskupení
mění na základní organizace s právní
osobností, protože se daří vygenerovat
v těchto seskupeních funkcionáře, kteří
jsou ochotni převzít na sebe odpovědnost,“ upozorňuje předseda kováků Jaroslav Souček.
Atraktivitu a prestiž svazu významně zvy-

FOTO: red

šuje rozsáhlý servis, jaký v jiných OS nenajdou. „Žádný jiný odborový svaz nemá
profesionální síť skládající se z deseti regionálních a jednoho detašovaného pracoviště, v nichž jsou přítomni přímo zaměstnanci OS KOVO. Jsme blíž našim členům
a můžeme jim poskytnout veškerý servis
daleko rychleji a efektivněji,“ upozorňuje
místopředseda OS KOVO Tomáš Valášek. K propagaci odborů přispěly také
protestní akce: „Odborový svaz KOVO je
zhruba od září 2015 více vidět v médiích.
Tehdy proběhla ve firmě
IG Watteeuw ČR devítiden- více
strana
ní stávka a tamní základní
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Bosch České Budějovice: odbory, jak mají být
Závod společnosti Robert Bosch v Českých Budějovicích byl postaven v roce
1992 a dnes jsou v něm zaměstnány téměř čtyři tisíce lidí. Vyrábí se zde komponenty do osobních i nákladních aut:
čerpadlové moduly do nádrží, pedály
nebo systém Denoxtronic pro redukci emisí dusíku u dieselových motorů.
Vedle vlastní výroby funguje i oddělení
vývoje a výzkumu, včetně zkušebny pro
dlouhodobé zkoušky – podnik tedy není

„montovna“, nýbrž skutečný výrobní závod i s vývojovým oddělením.
V posledních pěti letech zde došlo k velkému nárůstu počtu odborářů: z 320
v roce 2012 na 896 v roce 2017. Za tímto nárůstem je intenzivní práce předsedy zdejší základní organizace OS KOVO
Stanislava Jindry a celého jejího výboru.
Osvědčeným prostředkem náboru je –
stejně jako asi všude – osobní agitace odborářů mezi pracujícími, o přestávce při
pokračování na str. 3

Patricie Borovičková a Stanislav Jindra ve výrobním závodě
Robert Bosch v Českých Budějovicích  Foto: Josef Kůta
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organizace tuto stávku s naší pomocí
vyhrála. Poté následovala řada dalších
vyhraných sporů, stávkových pohotovostí, protestních mítinků… Také díky
tomu je o OS KOVO neustále zájem ve
všech regionech ČR.“
Pozitivní obrat potvrzuje také předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. „Rok 2017
je doslova zlomovým rokem, pokud jde
o vývoj členské základny. ČMKOS v roce
2017 zaznamenala nárůst o 13 532 členů, nově bylo v tomto roce založeno 97
odborových organizací. Trend poklesu
členské základny se otáčí. Velký vliv na
vstup do odborů měla a má kampaň
Konec levné práce. Od doby jejího trvání (září 2015) bylo založeno 202 nových
odborových organizací a do odborů
celkem za toto období vstoupilo 26 684
členů. Kampaň dodala zaměstnancům
odvahu a inspiraci více se zajímat o svá
práva a postavení a dala jasný impuls
pro kolektivní vyjednávání,“ upozorňuje
Josef Středula. „Jeden z největších nárůstů zaznamenává OS KOVO, ten nyní
nově umožňuje i novou formu takzvaného individuálního, anonymního členství ve firmách, tato forma začala být inspirativní i pro ostatní odborové svazy,“
dodává šéf ČMKOS.

Očekává se pokračování
růstu
Přesto, že společnost jako taková prochází fází dynamických změn, jejichž
budoucí dopady lze předvídat jen stěží,

mají odbory nepochybně velký potenciál k dalšímu růstu.
„Nejsem prognostik a při dnešním turbulentním vývoji celé společnosti nejen
v ČR, ale i v Evropě a zbytku světa lze jen
těžko odpovědně předvídat, jak se bude
atraktivnost členství v odborech vyvíjet.
Vždy to bude záležet na aktivitě a práci
funkcionářů a funkcionářek základních
organizací a celého profesionálního
aparátu OS KOVO. Pokud budeme i nadále poctivě pracovat jako tým, máme
šanci členskou základnu dále zvyšovat,“ míní předseda OS KOVO Jaroslav
Souček.
Aktuální vzestup zájmu o členství v odborech není podle předsedy ČMKOS
krátkodobým jevem a lze očekávat, že
bude dále pokračovat. „Věřím, že nejde
o jednorázovou výjimku, zájem o členství v odborech roste, lidé se přestávají
bát brát se za svá práva a uvědomují si,
že odbory jim v tom významně pomohou a stávají se pro ně šancí pro lepší
pracovní podmínky.
Chtěl bych proto poděkovat předsedům základních odborových organizací, na kterých nejvíce záleží, jak budou
zaměstnanci v jednotlivých firmách vnímat roli a prospěšnost toho být členem
odborů,“ říká šéf ČMKOS.
Další růst očekává také Tomáš Valášek: „Pokud mám odhadovat další vývoj
v otázce členské základny, tak si troufnu
říci, že zájem o členství v OS KOVO bude
pokračovat dále a povedete to k růstu
členské základny,“ předpokládá místopředseda OS KOVO.

Hutnická odvětvová
sekce řešila ztrátu
partnera pro jednání
O nedostatku zaměstnanců v oblasti hutního průmyslu, komplikované situaci
ve Vítkovicích a Poldovce,
uzavírání kolektivních smluv
a zatím neúspěšném vyjednávání kolektivní smlouvy
vyššího stupně (KSVS) se
zaměstnavatelským Odvětvovým svazem hutnictví železa (OSHŽ) jednala ve čtvrtek 8. února Valná hromada
Hutnické odvětvové sekce
OS KOVO. Jak na jednání zaznělo, dlouhodobá snaha o sjednání
KSVS s OSHŽ a opakované pokusy o dohodu uvízly na mrtvém
bodě poté, co VH OSHŽ rozhodla k 1. 1. 2018 o likvidaci Svazu. Vedle OSHŽ existuje souběžně Ocelářská unie, a. s., která však nemá
povahu zaměstnavatelského svazu a jednání s tímto subjektem
o KSVS z tohoto důvodu není reálné. Odbory tedy v současnosti
de facto nemají partnera, s nímž by o KS vyššího stupně mohly
jednat. Příznivou zprávou ovšem je, že Hutnická odvětvová sekce
má v rámci odborového svazu tradičně nejvyšší skóre, pokud jde
o členství v odborech. Přes 43 % zaměstnanců všech podniků,
sdružených v této sekci OS KOVO, je členy některé ze základních
organizací. 
(jom), foto: jom

Potřebnější víc než kdy dřív
Dlouhá desetiletí po roce 1989 byly
odbory spojovány s minulým režimem
a jeho ideologií, zhmotněnou do Revolučního odborového hnutí (ROH). Právě
tato skutečnost vtiskla do povědomí veřejnosti obraz odborů jako organizace,
která v novém společenském systému
nemá místo. Současný vývoj ovšem dokládá, že pravý opak je pravdou. Zatímco
pro obří nadnárodní firmy je jednotlivec
zcela bezvýznamný – odbory musí i tyto
obří společnosti vnímat jako partnera,
ať chtějí, nebo nechtějí. Zdá se tedy, že
v českém a moravském prostoru dochází k vývoji, který na scénu vrací původní
odborovou tradici, dnes však již nezatíženou ideologií. S globalizací a stále
nepřehlednějšími vlastnickými vztahy
podnikatelských subjektů se ukazuje, že
odbory získávají zpět, co během let ztratily, totiž důvěru a respekt zaměstnanců.
„Nikdy nebylo silné, zodpovědné odborové hnutí tolik potřebné. S politikou
palčivých, tvrdých nucených úspor, aniž
bychom měli jakýkoli důkaz, že skutečně fungují, potřebují dnes pracující více
než kdykoli dříve, aby za ně odbory hlasitě promlouvaly,“ prohlásila před časem Frances O'Grady z britského Odborového kongresu (TUC). Poukazuje tak
na skutečnost, že škrty v sociální sféře,
stále se zvyšující tlak na zaměstnance,
turbulentní změny na trhu práce a stále
hlubší propast v příjmech činí existenci
odborů pro dnešní dobu doslova nezbytností. 
(jom)

Jednaly komise kolektivního vyjednávání a Rada sekcí OS KOVO
Ve středu 14. února se konalo zasedání komise kolektivního vyjednávání OS KOVO. Komise mj. konstatovala, že v současnosti mají
kolektivní smlouvy vyššího stupně (KSVS) uzavřené pouze sekce
leteckého průmyslu a sekce elektrotechnického průmyslu. Největší překážkou ve vyjednávání KSVS jsou nejasnosti ohledně statutu
zaměstnavatelských svazů, popřípadě jejich neochota o smlouvě vůbec jednat. Komise proto požádala právní odbor předsedy
OS KOVO, aby vypracoval stanovisko k posouzení statutu Ocelářské
unie i ostatních zaměstnavatelských svazů, aby bylo zřejmé, zda se
jedná o subjekty oprávněné vyjednávat KSVS. Komise také projednala a schválila harmonogram kolektivního vyjednávání OS KOVO
pro rok 2019.
Hned následující den, 15. února, zasedala Rada sekcí OS KOVO. Zástupci jednotlivých sekcí podali informace o průběhu a výsledcích
kolektivního vyjednávání
podnikových kolektivních
smluv i kolektivních smluv
vyššího stupně a diskutovali o problémech spojených s nejasnostmi ohledně
zaměstnavatelských
subjektů, které by měly
být partnery ve vyjednávání (KSVS). Rada sekcí rovněž projednala a schválila
zprávu o činnosti sekcí za
rok 2017.  (jač), foto: jom
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kávě, při řešení provozních problémů a podobně. Odborová organizace navíc vyplácí
každému odboráři, který přivede nového
člena, příspěvek 500 korun.
K tomu je ale zapotřebí naslouchat tomu,
co lidé opravdu chtějí. Zdejší odboráři například nebyli spokojeni s částkou, kterou
dostávají od odborů „nazpět“ v benefitech.
Výbor ZO se tedy rozhodl zvýšit částku, kterou odborářům vyplácí na kulturní a volnočasové aktivity. Zaměstnanci totiž podle
slov Stanislava Jindry ne vždy chápou, že
hlavní devízou odborů je samotný fakt, že
se velké množství lidí může jednotně postavit za určitý požadavek. Výbor odborové
organizace tedy činí jistý kompromis s jejich očekáváními.

Všichni odboráři, se kterými jsme mluvili, vyjadřovali spokojenost s prací odborů, s pracovními podmínkami v podniku
a většinou i se mzdami. Průměrná mzda
u všech druhů profesí je zde nad průměrem regionu i nad celorepublikovým průměrem.

Vždy je co zlepšovat

Rozhovor
s obchodním
ředitelem závodu
Bosch České
Budějovice
Kaiem Frericksem

log mezi managementem a všemi odborovými organizacemi. A to je pro mě ta
nejdůležitější věc. Dohody můžete dosáhnout jedině tehdy, když v rámci diskuze porozumíte různým stanoviskům.”
Jak se díváte na problém rozdílné
výše mezd v mateřské společnosti a v dceřiných společnostech v ČR?
„Pro mě je důležitější, zda mzdová úroveň našich zaměstnanců odpovídá situaci
na českém pracovním trhu. A tady mohu

konstatovat, že společnost Bosch je velmi
konkurenceschopná a patří mezi prvních
pět nejlépe platících českých zaměstnavatelů v daném odvětví. Rozdíly v úrovni
platů v Evropě jsou především politickou
diskuzí a Bosch se zásadně k politickým
tématům nevyjadřuje. Děkuji za vaše pochopení.”
Celý rozhovor s obchodním ředitelem
závodu naleznete na webových stránkách
OS KOVO (www.oskovo.cz).

David Matajs, z poloviny uvolněný člen
výboru odborové organizace OS KOVO,
dodává: „Dříve jsme fungovali spíše jako
cestovní a sociální agentura. Jeden příklad: Jako odbory jsme od podniku dostali milion korun a vedení podniku chtělo,
abychom se s touto částkou postarali
Odbory pomáhají všem
o všechny zaměstnance, tedy nejen odVedoucí týmu Maroš Žulevič, který má na boráře, v kulturní a sociální oblasti. To se
starost řízení výrobní linky, je členem výbo- nám nelíbilo, protože ve výsledku to činiru základní organizace: „Snažím se pomá- lo asi 300 až 400 korun na zaměstnance.
hat především s náborem nových členů. Zdálo se nám, že firma velikosti Bosche
Jsem takový nosič vody, mluvím s lidmi, by si mohla dovolit víc.
informuji je o tom, co odbory obnášejí.
Proto jsme přišli s jiným modelem,
Rád se účastním odborářských školení, to v němž firma z částky, kterou věnuje na
kulturní a sociální potřeby zaměstnanců, neplatí sociální a zdravotní
Dříve byly bonboniéry,
pojištění. V rámci nové cafeterie si
teď je zastání
zaměstnanci mohou vybrat z pesNejdůležitější jsou ovšem výsledtré nabídky, jsou tam cestovní
ky práce odborů ve vztahu k zakanceláře, fitness kluby, divadla,
městnavateli. Zásobovač v jednom
lístky na koncerty a do kin… Prosadili jsme, že každý zaměstnanec
z výrobních oddělení Petr Zeman
dostává na tento benefit od zapracuje v závodě Bosch České
městnavatele tři tisíce korun. Do
Budějovice osmnáct let, členem
tohoto fondu jsme navíc převedli
odborů je patnáct let, takže může
pět tisíc korun z fondu naplněsrovnávat: „S novým předsedou
ní pracovní doby. Tím pádem už
zdejších odborů přišel před pěti
není vyplacení této částky ničím
lety velký posun. Opakovaně mi
Zásobovač Petr Zeman (vlevo) hovoří s redaktorem Kováka Janem Černým
podmíněno a v novém fondu
pomohl při pracovních sporech

Foto: Josef Kůta
jsme tak získali částku osm tisíc
s managementem i při jakýchkoliv jiných potížích. Můžu upřímně
korun ročně pro každého.“
říct, že od té doby, co je tu nový předseda je vždycky přínos pro mě i pro mou funkci.
To všechno samozřejmě neznamená,
odborů, chodím rád do práce. Reaguje Nejsem nijak uvolněný, odborovou činnost že by odboráři byli s podmínkami pro
okamžitě, zastane se lidí, zajde za vedením dělám po pracovní době anebo ji musím svou práci bezezbytku spokojeni. Kupříkladu se jim nedaří přesvědčit firmu, aby
podniku, a to mění atmosféru, v níž tady zvládnout v práci.“
pracujeme – lidé už se přestali bát říct si
Stanislav Jindra popisuje výsledky nedáv- jim dovolila prezentovat se při úvodním
o to, co chtějí, hájit svá práva. Ve zkratce ře- ného kolektivního vyjednávání: „V kolek- školení nových zaměstnanců. Ale i přes
čeno, dřív byly bonboniéry, teď je zastání.“
tivní smlouvě pro rok 2018 máme nárůst některé nedostatky lze říci, že závod
Na naši otázku, zda by odboráři byli tarifních mezd o 6,3 %, dále pak individu- Robert Bosch v Českých Budějovicích
ochotni jít i do stávkové pohotovosti, pří- ální navýšení 1,5 % pro všechny. Dojed- ukazuje tu lepší tvář průmyslové výroby
padně do stávky, Petr Zeman odpovídá: nali jsme také 0,45 % mzdových nákladů, u nás. V dobrých pracovních podmín„Kdyby to bylo nutné, ano, protože jsme se tedy asi 10 milionů korun, pro narovnání kách tady za solidní mzdu pracují venaučili odborům důvěřovat a nebát se.“
osobního ohodnocení u dělníků, hlavně směs spokojení zaměstnanci. Velký podíl
Montážní dělnice Patricie Borovičková u nejnižších tarifních tříd, takže u dělníků na tomto úspěchu mají právě odbory,
jeho slova potvrzuje: „V odborech jsem činí růst mezd pro tento rok 6,7 až 12 %. které se dovedou za zaměstnance postatady necelé čtyři roky a jsem spokojená, Příspěvek na důchodové připojištění jsme vit a učinit z nich sebevědomé partnery
vždycky mě vyslyší a já se nebojím ozvat. dorovnali z loňských devíti set korun na ti- vedení podniku. Jako za každým úspěMoje individuální problémy byly tedy spíše síc korun. Podstatně jsme zvedli prémii při chem ovšem za tím stojí velké množství
odvedené práce. 
(jač)
maličkosti, ale ano, vždycky se to vyřešilo.“ životních jubileích.“

Jak hodnotíte spolupráci s odborovou organizací v závodě?
„Ve společnostech Bosch Group v ČR
probíhá pravidelný a konstruktivní dia-
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Zaměstnanci protestovali proti Janu Světlíkovi
V pátek 9. února se více než 400 zaměstnanců Vítkovických strojíren
zúčastnilo protestního pochodu,
jímž vyjádřili nesouhlas se žalobou, kterou u Krajského soudu
v Ostravě podala společnost Vítkovice podnikatele Jana Světlíka
na prodej části své dceřiné společnosti Vítkovice Power Engineering
(VPE) Vítkovickým strojírnám.

povedlo, a výroba se postupně rozjíždí.
Majitelé do provozu firmy zatím investovali
zhruba 140 milionů korun (především na
mzdy 610 zaměstnanců) a teprve nyní by
se investice mohla začít vracet.
Právě v tomto okamžiku, konkrétně
23. ledna letošního roku, podala společnost Vítkovice žalobu na prodej Power
Engineering Vítkovickým strojírnám. Vítkovice chtějí pomocí žaloby zneplatnit prodej
a získat zpět majetek své bývalé dceřiné
společnosti. To má devastující dopad na
chod Vítkovických strojíren: firmy, které

vodně ztrátová společnost může být zase
ziskovou. Dalším důvodem může být fakt,
že strojním vybavením své bývalé dceřiné
společnosti ručil Jan Světlík u banky za některé své úvěry.

Odboráři vydobyli
na společnosti Vítkovice
Mechanika své peníze

Ostravští odboráři zároveň zvítězili v jiném sporu s firmou Jana Světlíka. 13. únoPochod organizovaly obě ZO OS KOVO,
ra podal Lubomír Mišun trestní oznámení
které v podniku působí. „Zaměstnanci se
na neznámého pachatele –
obávají, že náš podnik bude
zaměstnance podniku Vítkomuset vyhlásit insolvenci, povice Mechanika, který je jedkud se v brzké době výroba
nou z dceřiných společností
naplno nerozjede. Požadují
Světlíkova holdingu Vítkovice.
proto zpětvzetí žaloby. Pokud by toho spolu s vedením
Tato dceřiná společnost srážela z mezd členů OS KOVO odpodniku nedocílili, požadují co
borové příspěvky, ty si ovšem
nejrychlejší jednání státních
ponechávala. Firma zadržovala
orgánů, především soudu, aby
členské příspěvky od září minunejistá a pro podnik likvidační
lého roku až dosud, dohromasituace netrvala příliš dlouho,“
dy to činilo více než dvě stě tisíc
řekl Lubomír Mišun, předseda
korun.
ZO OS KOVO Ocelové konKe šťastnému vyústění spostrukce.
ru přispěla medializace sporu
Insolvenční správce prodal
Trasa protestního pochodu zaměstnanců Vítkovických strojíren vedla od bran jejich
továrny k sídlu ředitelství Vítkovice, a. s. 
FOTO: Lubomír Mišun
– na základě zprávy na webu
loni v říjnu zhruba dvě třetiny
OS KOVO informovaly o poda(kotlárnu a mostárnu) dceřiné
společnosti Vítkovice Power Engineering, si objednaly nové zakázky, znejistěly a vy- ném trestním oznámení ČTK, Český rozhlas
která byla v konkurzu, společnosti Vítko- čkávají, jednání s bankami ohledně pro- a portál Seznam. Právě medializace přípavické strojírny. Prodej byl schválen věřitel- vozních úvěrů se zkomplikovalo. Uvolnění du přiměla společnost Vítkovice Mechanika
ským výborem a rozhodl o něm okresní dalšího financování výroby je podmíněno konečně jednat – už 14. února odpoledne
soud rozsudkem, proti kterému nebylo zpětvzetím žaloby. Nejpravděpodobnějším zaslala pět měsíců zadržované členské přímožné odvolání. Noví majitelé začali pro důvodem jejího podání je přitom právě to, spěvky na konta všech základních odborofirmu shánět zakázky, což se jim nakonec že majitel koncernu Vítkovice zjistil, že pů- vých organizací, kterým je dlužila.  (jač)

Odbory vymohly v Jihlavě lidem nové smlouvy
Další z řady vyjednávání o kolektivní smlouvě na roky 2019 až 2020
v jihlavském podniku Bosch Diesel
se zase o něco přiblížilo k cíli.

V den jednání s vedením firmy v úterý
20. února uspořádaly obě odborové organizace OS KOVO, jež v podniku působí,
protestní pochod. Akce měla posloužit
podpoře vyjednávání. Podle odborářů se
podařilo prosadit některé z jejich požadavků, ke shodě na finálním znění kolektivní smlouvy však zatím nedošlo.
„Určitě došlo k pozitivnímu vývoji, tím
nejvýznamnějším je zatím souhlas vedení s tím, že 130 zaměstnanců převede
ze smluv na dobu určitou na smlouvy na
dobu neurčitou, což je myslím další významný krok k dohodě,“ říká předseda
jedné z jihlavských organizací OS KOVO
Roman Bence. Vedení podle něj také
zvedlo původní nabídku na zvýšení mezd

o dalších 1,5 %, s tím však odbory nesouhlasí. „Během předchozích kol jsme
se v podstatě pohybovali kolem stále
stejné nabídky. Musím říct, že toto jednání mělo zcela jinou úroveň než jednání předchozí. Věřím, že na dalším kole
vyjednávání, které bude pokračovat
za čtrnáct dnů, se k rozumnému řešení zase o něco přiblížíme,“ předpokládá
šéf další místní ZO OS KOVO Ladislav
Melichar.
Samotný protestní pochod s vlajkami
odborů halami závodu Bosch Diesel v jihlavském Pávově měl podle Romana Benceho pozitivní efekt. „Protestní akce měla
jednoznačně velkou podporu a řadu příznivých reakcí, ať už přímo v podniku, nebo
mimo něj, spousta lidí nám také vyjádřila
sympatie mailem nebo nám telefonovali
s tím, že nás podporují v našich požadavcích,“ dodává k průběhu protestu předse-

da jedné ze dvou jihlavských organizací
OS KOVO. Obdobnou akci uspořádali odboráři v Jihlavě už před sedmi lety.
Lidem z podniku Bosch Diesel, který patří k největším zaměstnavatelům v kraji,
jde podle jejich slov o dosažení takové
dohody, která bude odrážet výborné hospodářské výsledky podniku a ocení jejich
práci. Vyjednávání začala již v listopadu
loňského roku, návrhy zaměstnavatele
však nebyly pro odbory přijatelné. Aktuálně zaměstnává společnost Bosch Diesel v Jihlavě kolem 5 000 zaměstnanců
– z toho téměř čtvrtina je členy některé
ze dvou základních organizací OS KOVO,
jež v podniku působí. Firma letos plánuje
navýšit počet lidí o dalších zhruba 250. Jihlavský závod je nejmodernější a největší
výrobní závod na výrobu komponentů palivových systémů určených pro zážehové
a vznětové motory. 
(jom)
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Výkaz zisku
a ztráty
(Výsledovka)
Stěžejním výkazem
účetní závěrky, ze kterého lze čerpat nejvíce
údajů pro zpracování
mzdové části kolektivního vyjednávání, je bezesporu výkaz
zisku a ztráty. A právě ten ve smršti legislativních změn doznal nejvíce proměn.
Začneme tedy nejprve tím, co o tomto výkazu víme, tzn. strukturou výkazu platnou
do konce roku 2015.

Význam výkazu zisku a ztráty
Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) je účetní
výkaz, který podává informaci o výsledku
hospodaření firmy ve sledovaném období
a o jeho složkách. Porovnává výnosy a náklady dosažené za účetní období a odpočtem nákladů od výnosů umožňuje
zjišťovat výsledek hospodaření. Je důležitým podkladem pro hodnocení ziskovosti
(rentability) firmy.
Sestavuje se v účetnictví z výnosových
a nákladových účtů. Je však třeba si uvědomit, že výnosy ani náklady nejsou totožné s pohybem (tokem) peněz. Proto ani
výsledek hospodaření (zisk nebo ztráta)
není schopen podat informaci o tom, je-li firma likvidní (má-li dostatek peněžních
prostředků). Tato problematika je řešena
až ve výkazu Přehled o peněžních tocích
(výkaz cash flow).
U každé formy hospodářské činnosti je
třeba průběžně zjišťovat efekt hospodaření, tzn. kolik prostředků v peněžním vyjádření bylo do podnikání vloženo (náklady),
a tento údaj porovnat s tím, kolik podnikatelská činnost za stejné období majiteli
firmy přinesla (výnosy).
VÝNOSY – NÁKLADY = VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
přičemž platí:
VÝNOSY > NÁKLADY  ZISK nebo
VÝNOSY < NÁKLADY  ZTRÁTA
Jak již víme, výkaz zisku a ztráty je nedílnou součástí účetní závěrky. Stejně jako
rozvaha se výsledovka sestavuje povinně po skončení účetního období, kterým
je podle zákona o účetnictví kalendářní
nebo hospodářský rok.

Struktura výkazu zisku a ztráty
do roku 2015
Výkaz je sestavován ve vertikálním

KONEC LEVNÉ PRÁCE
v kovoprůmyslu
– daň z příjmů za běžnou činnost
= výsledek hospodaření za běžnou
činnost
mimořádné výnosy
– mimořádné náklady
– daň z příjmů z mimořádné činnosti
= mimořádný výsledek hospodaření

(sloupcovém) uspořádání položek, kde je
zařazeno i rozčlenění struktury celkového
výsledku hospodaření za účetní období
na jednotlivé stupně:
■ provozní výsledek hospodaření
■ finanční výsledek hospodaření
■ mimořádný výsledek hospodaření
Základní strukturu výsledovky a zjišťování výsledku hospodaření lze schematicky
znázornit takto:
tržby z prodeje zboží
– náklady vynaložené na prodané zboží
= obchodní marže
+ provozní výkony
– náklady související s provozní činností
= provozní výsledek hospodaření
výnosy z finanční činnosti
– náklady na finanční činnost
= finanční výsledek hospodaření
provozní výsledek hospodaření
+ finanční výsledek hospodaření

výsledek hospodaření za běžnou činnost
+ mimořádný výsledek hospodaření
= výsledek hospodaření za účetní
období (po zdanění)
+ daň z příjmů z běžné a mimořádné
činnosti
= výsledek hospodaření před zdaněním
Pro snazší orientaci, jak bez hlubších
ekonomických znalostí rozeznat ve výsledovce nákladové a výnosové položky, obsahuje celostátně platný výkaz užitečné
vysvětlivky:
ê 	
velká písmena latinské abecedy
označují náklady
ê 	 římské číslice označují výnosy
+
rozdílová položka s ekonomickým
významem (např. obchodní marže,
přidaná hodnota), zjistíme ji odpočtem
✶
jednotlivé stupně celkového
výsledku hospodaření (provozní
výsledek hospodaření, finanční
výsledek hospodaření, mimořádný
výsledek hospodaření)
✶✶
výsledek hospodaření za běžnou
činnost
✶✶✶ celkový výsledek hospodaření
za účetní období
✶✶✶✶ celkový výsledek hospodaření
před zdaněním
Potřebujeme-li tedy zjistit např. provozní náklady společnosti, sečteme všechny
pokračování na str. 6
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nákladové položky označené písmeny
až po provozní výsledek hospodaření.
Pozor však, některá písmena mají ještě
podrobnější analytické členění, např.
C.
Osobní náklady
C.1 Mzdové náklady
C.2	Odměny členům orgánů obchodní korporace
C.3	Náklady na sociální zabezpečení
a zdravotní pojištění
C.4 Sociální náklady
Položka C. je tedy součtovou položkou C.1 + C.2 + C.3 + C.4. Abychom
správně stanovili provozní náklady,
sčítáme POUZE písmena bez dalšího
podrobnějšího členění:
Provozní náklady = A. + B. + C. + D. +
E. + F. + G. + H. + I.
Obdobně zjistíme celkové náklady
účetní jednotky za sledované období:
Celkové náklady = A. + B. + …….......
+ R. + S.
Stejným způsobem dokážeme vypočítat výnosy společnosti, a to součtem

opět jen římských číslic bez podrobnějšího analytického členění:
Provozní výnosy = I. + II. + III. + IV. + V.
Celkové výnosy = I. + II. + ………+ XII. + XIII.
Výkaz zisku a ztráty se na rozdíl od rozvahy sestavuje kumulativně, tzn. načítají
se jednotlivé položky po celou dobu účetního období. Výkaz sestavený za leden
má hodnoty ukazatelů za období 1. ledna
až 31. ledna. Za měsíc únor už je navýšený o hodnoty od 1. února do 28. února.
Výnosy ani náklady nejsou totožné
s pohybem peněz. Dokonce ani výsledek
hospodaření (zisk nebo ztráta) nic neříká o tom, je-li firma likvidní (má-li k dispozici dostatek peněžních prostředků).
Příště: Budete seznámeni s náplní
vybraných položek provozního
výsledku hospodaření výkazu zisku
a ztráty za rok 2015 a se způsobem
výpočtu produktivity práce a mzdových
ukazatelů do konce roku 2015.

Zisk tedy nic neříká o tom, má-li účetní
jednotka dostatek finančních prostředků na výplatu mezd!
Výkaz zisku a ztráty je sestaven tak, že
položky jsou vyplňovány ve dvou sloupcích:
Sloupec 1 – skutečnost ve sledovaném
účetním období
Sloupec 2 – skutečnost v minulém
účetním období
Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty je používáno ve dvou
formách:
a členění položek podle druhů – u nás
tradičně používaný výkaz zobrazující,
jaké druhy nákladů byly při podnikání vynaloženy a jakých druhů výnosů
podnik při své činnosti dosáhl
b členění položek podle účelu – výkaz
zobrazuje, při jaké činnosti bylo výnosů dosaženo a za jakým účelem byly
náklady vynaloženy
V současné době je nejpoužívanější
členění položek výkazu podle druhů:

Výkaz zisku a ztráty do roku 2015
Označení
a
I.

Číslo
řádku
c

TEXT
c
Tržby za prodej zboží
Náklady vynaložené na prodané
zboží
Obchodní marže (ř. 01– 02)
Výkony (ř. 05 až 07)
Tržby za prodej vlastních výrobků
a služeb
Změna stavu zásob vlastní
činnosti

01

3.

Aktivace

07

B.

Výkonová spotřeba

A.
+
II.
II. 1.
2.

(ř. 09 + 10)

02
03
04
05

Skutečnost v účetním období
sledovaném
1

minulém
2

Označení
a
VI.
J.
VII.
VII. 1.

06

08

VII. 2.
VII. 3.

B. 1.

Spotřeba materiálu a energie

09

B. 2.

Služby

10

K.
IX.

+

Přidaná hodnota (ř. 03 + 04 – 08)

11

C.

Osobní náklady (ř. 13 až 16)

12

Mzdové náklady

13

C. 1.

Odměny členům orgánů
společnosti a družstva

C. 3.

Náklady na sociální zabezpečení
a zdravotní pojištění

15

C. 4.

Sociální náklady

16

D.

Daně a poplatky

17

E.

Odpisy dlouhodobého
nehmotného a hmotného
majetku

18

III.

Tržby z prodeje dlouhodobého
majetku a materiálu (ř. 20 + 21)

19

III. 1
III. 2
F.
F. 1
F. 2

Zůstatková cena prodaného
dlouhodobého majetku a materiálu
(ř. 23 + 24)
Zůstatková cena prodaného
dlouhodobého majetku
Prodaný materiál

L.
M.

C. 2.

Tržby z prodeje dlouhodobého
majetku
Tržby z prodeje materiálu

VIII.

14

20
21
22
23
24

G.

"Změna stavu rezerv a opravných
položek v provozní oblasti
a komplexních nákladů příštích
období"

25

IV.
H.
V.
I.

Ostatní provozní výnosy
Ostatní provozní náklady
Převod provozních výnosů
Převod provozních nákladů

26
27
28
29

✶

"Provozní výsledek hospodaření

30

TEXT
c
Tržby z prodeje cenných papírů
a podílů
Prodané cenné papíry a podíly
Výnosy z dlouhodobého finančního
majetku (ř. 34 až 36)
"Výnosy z podílů v ovládaných
a řízených osobách a v účetních
jednotkách pod podstatným vlivem"
Výnosy z ostatních dlouhodobých
cenných papírů a podílů
Výnosy z ostatního dlouhodobého
finančního majetku
Výnosy z krátkodobého finančního
majetku
Náklady z finančního majetku
Výnosy z přecenění cenných papírů
a derivátů
Náklady z přecenění cenných
papírů a derivátů
Změna stavu rezerv a opravných
položek ve finanční oblasti (+/-)

Číslo
řádku
c
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

X.

Výnosové úroky

42

N.

Nákladové úroky

43

XI.

Ostatní finanční výnosy

44

O.

Ostatní finanční náklady

45

XII.
P.

Převod finančních výnosů
Převod finančních nákladů
"Finanční výsledek hospodaření
[(ř. 31 - 32 + 33 + 37 - 38 + 39 - 40 41 + 42 - 43+ 44 - 45 + (-46) - (- 47)]"

46
47

✶

48

Daň z příjmů za běžnou činnost
(ř. 50 + 51)

49

Q. 1.
Q. 2.

– splatná
– odložená

50
51

✶✶

Výsledek hospodaření za běžnou
činnost (ř. 30 + 48 - 49)

52

Q.

XIII.
R.

S. 1.

Mimořádné výnosy
Mimořádné náklady
Daň z příjmů z mimořádné činnosti
(ř. 56 + 57)
– splatná

S. 2.

– odložená

S.

✶
T.
✶✶✶
✶✶✶✶

Mimořádný výsledek hospodaření
společníkům (+/-)
Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)

53
54
55
56
57
58
59

Výsledek hospodaření za účetní
období (+/-) (ř. 52 + 58 - 59)

60

Výsledek hospodaření před
zdaněním (+/-) (ř. 30 + 48 + 53 - 54)

61

Skutečnost v účetním období
sledovaném
1

minulém
2
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právnička RP
OS KOVO
Praha
a střední
Čechy

Exekuce srážkami ze mzdy
Můžete mi vysvětlit, jak bude postupovat exekutor při exekuci srážkami ze mzdy?
V České republice se
rozlišují výkony rozhodnutí, které provádějí soudy samy, a exekuce, které provádějí
samostatní soudní exekutoři.
Významným rozdílem například je, že
výkon rozhodnutí podle občanského
soudního řádu zajišťuje soudní vykonavatel, který je zaměstnancem soudu, je tedy
placen soudem a řízení o výkonu tohoto
rozhodnutí je zpoplatněno podle zákona
o soudních poplatcích. Výkon rozhodnutí
podle exekučního řádu ale provádí soudní
exekutor – soukromá fyzická osoba, kterou stát pověřil exekutorským úřadem,
náklady exekuce platí zpravidla povinná
osoba. Kromě toho své vlastní exekuce
mohou provádět finanční úřady a další
správní úřady.
Samotný pojem výkon rozhodnutí je
však relativně nový, který zvolil zákonodárce v roce 1963 při přijímání občanského soudního řádu, neboť podle tehdejších představ šlo o vhodnější český
název než dřívější obecný termín exekuce. Ten však v lidovém povědomí přežil
a od 90. let 20. století se k němu česká
legislativa opět vrací (daňová exekuce,
správní exekuce, exekuce prováděná
soudními exekutory).

Soudní výkon rozhodnutí

V každé věci může oprávněný navrhnout jen jeden způsob výkonu rozhodnutí. Vybrat si může podle toho, zda jde
o vymožení povinnosti zaplatit peněžitou
částku (exekuce na peněžité plnění), nebo
o vymožení jiné povinnosti (exekuce na
nepeněžité plnění), což je základní dělení
i u dalších druhů exekucí. U peněžitého
plnění to mohou být srážky ze mzdy, přikázání pohledávky, správa nemovité věci,
prodej movitých věcí nebo prodej nemovitostí, postižení závodu, nebo zřízení soudcovského zástavního práva k nemovitým
věcem. Nepeněžitá povinnost se vymáhá
odebráním věci, rozdělením společné věci
nebo provedením prací a výkonů.
Soudní výkon rozhodnutí končí především vymožením pohledávky oprávněného a nákladů tohoto výkonu, lze ho
však ještě předtím zastavit ze zákonem
stanovených důvodů, jako je např. neexistence vykonatelného exekučního titulu
(zpravidla rozsudku), již splněná vymáhaná povinnost nebo nedostatek exekučně

postižitelného majetku. O zastavení soudního výkonu rozhoduje soud i bez návrhu.

Exekuce prováděná soudním
exekutorem
Naopak prostřednictvím (soukromého)
soudního exekutora lze vykonat libovolný exekuční titul, s výjimkou rozhodnutí
ve věcech péče o nezletilé děti a ochrany
proti domácímu násilí a některých cizích
rozhodnutí.
Exekuci provede ten soudní exekutor, kterého v exekučním návrhu označí
oprávněný a který je zapsán v rejstříku
zahájených exekučních věcí, přičemž prvním úkonem takto vybraného soudního
exekutora je právě zápis v zákoně stanovených údajů do tohoto rejstříku.
Elektronický rejstřík zahájených exekucí
je neveřejný, je spravován Ministerstvem
spravedlnosti a nahlížet do něj mohou
soudy, exekutorská komora a soudní exekutoři. Exekuční návrh podává oprávněný
k soudnímu exekutorovi, kterého chce
provedením exekuce pověřit. Ten jej po
odstranění případných vad postoupí exekučnímu soudu, kterým je okresní soud,
v jehož obvodu má povinný místo trvalého
pobytu. Exekuční soud poté daného soudního exekutora pověří jejím provedením.
Pověření není soudním rozhodnutím,
a nelze se proto proti němu odvolat, účastník řízení může uplatnit pouze návrh na
zastavení zahájené exekuce. Po pověření
soudní exekutor zašle povinnému do vlastních rukou (po 10 dnech od výzvy k vyzvednutí nastává fikce doručení) především
vyrozumění o zahájení exekuce a výzvu ke
splnění vymáhané povinnosti. Od té chvíle
povinný nesmí nakládat se svým majetkem (generální inhibitorium), pokud však do
30 dnů dobrovolně splní vymáhaný nárok
včetně nákladů exekuce, exekuce tím zanikne. Jinak ji soudní exekutor provede.
Soudní exekutor může v jedné věci zvolit více způsobů exekuce zároveň, pro
každý z nich pak vydá zvláštní exekuční
příkaz (avšak nebrání-li to účelu exekuce, musí před prodejem movitých nebo
nemovitých věcí upřednostnit přikázání
pohledávky z bankovního účtu). Exekuce
ukládající zaplacení peněžité částky může
být provedena mj. i srážkami ze mzdy.
A nyní se dostáváme k vašemu dotazu.
Srážky se provádějí z čisté mzdy, která se

J. K., Praha

vypočte tak, že se od mzdy odečte daň ze
mzdy a tam, kde bylo povinnému uloženo
nápravné opatření, i příslušné srážky ze
mzdy připadající státu. Do mzdy se započítávají nejen peněžité částky, ale i hodnota
naturálií, na které má povinný právo. Nezapočítávají se však do ní přídavky na děti
a částky, které jsou povinnému poskytovány na náhradu nákladů spojených s pracovním výkonem (např. náhrada nákladů při
pracovních cestách). Do mzdy se započítávají i všechny odměny a prémie jakéhokoliv
druhu poskytované v souvislosti s pracovním poměrem.
Základní částka, která nesmí být podle
§ 278 občanského soudního řádu sražena
povinnému z měsíční mzdy, činí 62 % částky životního minima jednotlivce – na osobu povinného a po 25 % částky životního
minima jednotlivce na každou osobu, které je povinný povinen poskytovat výživné.
Na manžela povinného se započítává 25 %
částky životního minima, i když má samostatný příjem. Na dítě, jež manželé společně
vyživují, se započítává 25 % částky životního
minima každému manželovi zvlášť, jsou-li
srážky prováděny ze mzdy obou manželů.
Čistá mzda, která zbývá po odečtení uvedených základních částek, se zaokrouhlí
směrem dolů na částku dělitelnou třemi
a vyjádřenou v celých korunách. Z takto
určené částky lze hradit k vydobytí obyčejné pohledávky (např. nezaplacená půjčka
sousedovi) oprávněného jen z jedné třetiny a pro přednostní pohledávky (dlužné
výživné, pohledávky náhrady škody způsobené poškozenému ublížením na zdraví, pohledávky náhrady škody způsobené
úmyslným trestným činem, pohledávky
daní a poplatků, pohledávky na dávkách
nemocenského pojištění a důchodového
zabezpečení, jakož i pohledávky náhrady
za příspěvek na výživu dítěte a příspěvek
na úhradu potřeb dítěte svěřeného do pěstounské péče) dvě třetiny.
Přednostní pohledávky se uspokojí nejprve z druhé třetiny, a teprve nestačí-li tato
třetina na jejich úhradu, uspokojí se spolu
s ostatními pohledávkami z první třetiny.
Třetí třetina se nikdy nesráží a zůstává povinnému volná.
Provádějí-li se srážky ze mzdy k vydobytí
několika pohledávek, uspokojí se jednotlivé
pohledávky z první třetiny podle svého pořadí bez ohledu na to, zda jde o pohledávky
přednostní nebo o pohledávky ostatní.
Provádí-li se srážky i z druhé třetiny,
pokračování na str. 8
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uspokojí se z ní bez zřetele na pořadí nejprve pohledávky výživného a teprve podle
pořadí ostatní přednostní pohledávky.
Dochází-li k výplatě mzdy za několik měsíců najednou, je třeba vypočítat srážky za
každý měsíc zvlášť. Požádá-li o to plátce
mzdy nebo povinný, určí exekutor, jaká
částka má být v příslušném výplatním období ze mzdy dlužníka sražena.
Změní-li se po nařízení exekuce plátce
mzdy, vztahuje se nařízení exekuce srážkami ze mzdy i na mzdu povinného u nového plátce mzdy. Za změnu plátce mzdy

se považuje, jestliže povinný po nařízení
exekuce získá nárok na nemocenské dávky nebo na peněžitou pomoc v mateřství
a jestliže dávky přiznané odborovým orgánem mu vyplácí organizace, u níž pracuje.
Zaměstnavatel přijímající občana do zaměstnání je povinen vyžádat si od něho
potvrzení, vystavené zaměstnavatelem,
u něhož dříve občan pracoval, o tom,
zda byla nařízena exekuce srážkami ze
mzdy, kterým orgánem a v čí prospěch.
Zjistí-li zaměstnavatel takový případ, oznámí to bez odkladu exekutorovi, který exe-

kuci nařídil. Plátce mzdy pak musí ohlásit
exekutorovi do jednoho týdne, že u něho
povinný přestal pracovat. Zároveň mu zašle vyúčtování srážek, které ze mzdy povinnému provedl a vyplatil oprávněnému.
Pokud byl exekuční příkaz na srážky
ze mzdy doručen zaměstnavateli, u kterého povinný nikdy nepracoval, popř.
u kterého již není v pracovním poměru,
sdělí zaměstnavatel bezodkladně přesný
den, kdy byl pracovní poměr s povinným
ukončen, popř. sdělí, že povinný u něho
nikdy nepracoval.

Práva spotřebitele | JUDr. Zdeňka Vejvalková, specialistka na spotřebitelské právo

Pozor na novelu občanského zákoníku!
Zaslechl jsem něco o další novele občanského zákoníku. Chtěl bych prodat byt v osobním spoluvlastnictví, jehož spoluvlastníkem je má sestra, a zajímalo by mě, zda novela zasáhne i mě a čeho se týká.
Obracím se na vás s prosbou, zda by bylo možné mě i ostatní čtenáře informovat. 
M. V., Vyškov

K jakým změnám dochází?
1. Změna předkupního práva
Od ledna letošního roku na základě této
novely znovu začal platit institut předkupního práva. Jde o případy, kdy nejste výhradním vlastníkem nemovitosti (rodinného domu, bytu, pozemku atd.), ale jste
v postavení spolumajitele. Což se bude
týkat i vás, protože jak uvádíte, vlastníte
byt společně se svojí sestrou. Jako spolumajitel jste ze zákona povinen svůj podíl
nejprve nabídnout sestře jakožto spolumajitelce. Toto od ledna 2018 platí pro
všechny spolumajitele, kteří chtějí prodat
svůj podíl. V praxi to znamená, že svůj
podíl musíte nabídnout všem spolumajitelům za cenu, kterou byste mohl utržit
dle domluvy s jiným zájemcem o koupi.
Pokud by žádný ze spolumajitelů neměl
za tuto cenu o váš podíl zájem, není možné, abyste ho prodal za cenu nižší.
Shrnutí
Od 1. ledna 2018 mají všichni spoluvlastníci znovu při převodu podílu
předkupní právo. Předkupní právo platí
pro spoluvlastnictví nemovitosti. Naopak
neplatí pro spoluvlastníky věcí movitých
(např. automobil). Předkupní právo platí jak pro úplatné, tak i pro bezúplatné
převody. Výjimkou je převod podílu na
osobu blízkou dle § 22 občanského zákoníku. Blíže viz www.zakonyprolidi.cz.
2. Vzdání se předkupního práva
Spoluvlastníci se mohou svého předkupního práva vzdát. Pokud tak učiní,
má tento krok účinky i pro právní nástupce spoluvlastníka, který tak učinil.

Pozor na skutečnost, že i vzdání se předkupního práva je účinné až po vkladu do
katastru nemovitostí.
Další změny se již nedotýkají předkupního práva, ale mohou být pro čtenáře
významné, proto alespoň jejich přehled:
1. Změna jistoty – kauce u nájmu bytu
a domu
2. Změny u rozšíření režimu inženýrských
sítí na všechny liniové stavby
3. Změny u výživného
4. Změny u zaměstnávání nezletilých
5. Změny při omezení svéprávnosti
6. Změny u započtení pohledávky

koník nově oprávněnému přiznává i nárok na úroky z prodlení. Blíže viz občanský zákoník § 921.

Stručně k některým změnám:

Omezení svéprávnosti až na pět let
Soud svým rozhodnutím podle novely
bude moci omezit svéprávnost jedince
až na pět let. To ale jen za situace, kdy
je jasné, že se stav během tohoto období
nezlepší. Soud však má možnost rozhodnutí o omezení svéprávnosti i v této době
změnit nebo zrušit.

Kauce u nájmu nemovitostí
Od 28. února 2018 smí pronajímatel
bytu či domu požadovat kauci maximálně ve výši trojnásobku měsíčního nájemného. Nezapočítávají se sem zálohy
na služby. Lze tak učinit u smluv uzavřených po zde uvedeném datu.
Nové pravidlo pro skládání jistoty se
dotkne pouze nájemních smluv, které
budou uzavřené od 28. února 2017, resp.
kaucí, které sjednáte po tomto datu.
Inženýrské sítě – liniové stavby
Zde je výraz „inženýrská síť“ nahrazen
novým výrazem liniová stavba, což
je širší pojem, kromě inženýrských sítí
zahrnují liniové stavby také pozemní komunikace včetně tunelů či stavby drah.
Nejsou součástí pozemku. Podrobněji viz
občanský zákoník.
Úročené dlužné výživné
V případech, kdy je plátce výživného
v prodlení s jeho placením, občanský zá-

Shánění práce ještě před ukončením
školy
Nezletilý, který dosáhl 15 let a současně dokončil povinnou školní docházku, si
může dojednat zaměstnání, pokud splní
podmínku dosažení potřebného věku,
tj. 15 let, a pokud je nástup stanoven po
ukončení povinné školní docházky. Zákonní zástupci těchto nezletilých nebudou moci jejich pracovní smlouvu zrušit.

Plná moc
Dojde ke změně § 441 občanského zákoníku, který vyžadoval formu notářského zápisu, a poté musela být také plná
moc k jednání v této věci ve formě notářského zápisu. Po novele bude postačující
plná moc k jednání udělená v písemné
formě s úředně ověřeným podpisem,
bez notářského zápisu.
V případě potřeby řešení konkrétní věci
je nezbytné se změnou podrobně zabývat. Tento článek upozorňuje pomocí
základních informací na to, k jakým změnám došlo a v kterých případech je třeba
věnovat svému problému pozornost právě z pohledu možnosti změny konkrétního ustanovení.
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V Hodoníně na protest odmítli
přesčasy a připravují stávku
nanci již odcházejí za lepšími platy k jiným
zaměstnavatelům a podnik trpí vysokou
fluktuací. Odbory budou o podmínkách ve
firmě a vývoji situace informovat také své
kolegy z IG Metall v Mannheimu. 
(jom)

Z Prohlášení delegátů
konference ZO OS KOVO
Hodonín:
Na konferenci ZO OS KOVO Hodonín se rozhodovalo o přípravě na vyhlášení stávky, pokud vedení firmy
nezlepší nedůstojné platové podmínky zaměstnanců 
FOTO: VP

Nejvýznamnější tuzemský výrobce
armatur, společnost VAG z Hodonína
(dříve Jihomoravská armaturka), má
problém. Zdejší odboráři se rozhodli
bránit proti nedůstojným mzdám za
práci v těžkých podmínkách. Jako první formu protestu zvolili odmítání práce přesčas během víkendů. Ve čtvrtek
22. února na konferenci ZO OS KOVO
Hodonín se dokonce rozhodlo o tom, že
odbory vstoupí v nejbližších dnech do
stávky, pokud zaměstnavatel nezvýší
mzdy na přijatelnou úroveň.
„Průměrná mzda v této společnosti je necelých 30 tisíc korun, v kategorii dělníků je
to jen 25 tisíc. V návrhu kolektivní smlouvy na obchodní rok 2019 požadují odbory
navýšení mezd o 12 %. Na posledním jednání zaměstnavatel navrhl 6% navýšení,
což je tedy plošně vyjádřeno 1 800 korun
na zaměstnance. To odbory odmítly jako
nedostatečné a požadují částku, která se

bude alespoň blížit původně požadovaným
12 %,“ popisuje nepříznivý vývoj jednání
s firmou předseda ZO OS KOVO Hodonín
Václav Potužník. Odboráři absolvovali již
čtyři kola jednání s vedením. „Nyní má náš
zaměstnanec v Hodoníně, odvádějící na
slévárně těžkou práci anebo například pracovník na NC stroji, u kterého jsou předpokladem špičkové znalosti profese, po letech
práce nižší mzdu, než je nástupní mzda
prodavačky pracující v Hodoníně u německé nadnárodní společnosti,“ píše se v prohlášení delegátů hodonínské konference
ZO OS KOVO.
Situace v podniku VAG, který má téměř
šest set zaměstnanců a je nejvýznamnějším tuzemským výrobcem armatur, je tedy
velmi napjatá. Přesto, že podle odborářů
má firma přetlak zakázek a aby jim dostála, chce po svých lidech co nejvyšší výkon
a práci přesčas, mzdy se stále drží na podprůměrné úrovni. Znechucení zaměst-

Vyzýváme zástupce odborové organizace,
aby urychleně činili všechny zákonné kroky, které pomohou dosáhnout důstojnou
mzdovou dohodu v kolektivní smlouvě.
Bezodkladně očekáváme podání návrhu
na řešení sporu před zprostředkovatelem.
Současně s tím, až do uzavření dohody
jsme připraveni:
● nadále odmítat veškerou přesčasovou
práci nad rámec zákoníku práce,
● podpořit protestní mítink, na kterém
bude vyhlášena stávková pohotovost
a informovány sdělovací prostředky,
● p
 okud ani potom nedojde k dohodě,
vstoupit do stávky.

Vyzýváme zástupce majitele
společnosti VAG Hodonín, aby si
uvědomili mimořádnou vážnost
současné situace ve společnosti
VAG Hodonín a aby přehodnotili
své stanovisko k výši mzdového
vývoje v obchodním roce 2019.

Ve firmě Molins vyhlásili stávkovou pohotovost
V pátek 16. února vyhlásila základní
organizace OS KOVO ve firmě Molins
v Plzni stávkovou pohotovost na podporu svého požadavku zvýšit mzdy
o jedenáct procent.
Firma měla v nedávných letech problémy sehnat zakázky, mzdy se proto
v letech 2015 a 2016 nezvyšovaly vůbec,
v roce 2017 došlo k nárůstu o tři procenta. Loni v létě koupil podnik italský koncern Coesia a výroba se postupně rozběhla naplno. V současnosti se zakázky
plní jedině díky usilovné práci přesčas.
Nábor nových zaměstnanců se nedaří,
protože v okolí působí řada dalších strojírenských podniků a vzhledem k hospodářské konjunktuře je pracovní síly
nedostatek. Firma Molins byla původně
součástí koncernu Škoda Plzeň, v roce

2000 ji koupila anglická společnost Molins, loni potom italská společnost Coesia. Vyrábí tabákové a balicí stroje.
Loni v listopadu zaslaly odbory italskému majiteli požadavek na zvýšení mezd
o 11 % od 1. ledna tohoto roku. Majitel
reagoval protinávrhem na zvýšení pouze o výši inflace, tedy o 2,4 %; další zvýšení mezd podle něj připadá v úvahu až
letos v červenci, a to pouze individuálně,
přesnější částku nesdělil vůbec. Na další
pokusy o vyjednávání ze strany odborů
majitel nereagoval. Odboráři se proto
rozhodli vyhlásit na podporu svého požadavku po uplynutí zákonem stanovené šedesátidenní lhůty stávkovou pohotovost.
„Souhlasilo s ní 118 ze 154 současných
zaměstnanců, tedy 76 % všech zaměst-

nanců podniku. Odborová organizace
má 99 členů, souhlas se stávkovou pohotovostí tedy podepsali i neodboráři,“ řekl
Petr Holý, předseda ZO OS KOVO Molins.
„V podniku pracují kvalifikovaní a zkušení
lidé a vzhledem k množství plněných zakázek si zaslouží podstatnější zvýšení mzdy,
i proto, že v minulých letech se mzda nezvyšovala vůbec nebo jen minimálně,“ dodává. Odboráři zároveň požádali o jednání přes zprostředkovatele, kterého určili
společně s ředitelem podniku.
Odborářům ve firmě Molins vyjádřily
podporu v jejich boji za lepší mzdy centrála OS KOVO, Krajské sdružení OS KOVO
Plzeňského a Karlovarského kraje a také
kolegové z jednotlivých podniků, například ZO OS KOVO Elektrické stroje BRUSH
SEM nebo ZO OS KOVO ŠKO-TOOLS. (jač)
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Odbory nabízejí pomoc při živelních událostech
Pokud vaši nemovitost stihne živelní
pohroma, je to samozřejmě velmi nepříjemná událost. Členové OS KOVO
mají v takových případech k dispozici
první pomoc – od odborů mohou v závislosti na rozsahu škod dostat finanční
dar do výše třicet, šedesát nebo devadesát tisíc korun.
Když se taková nešťastná událost stane,
potřebujeme především rychle peníze –
abychom mohli zaplatit zálohu asanační
firmě, která v našem bytě či domě odstraňuje následky pohromy, abychom si
koupili věci, které řádění živlu zničilo,
abychom si zaplatili přechodné náhradní bydlení a podobně. Pojišťovna
neposkytuje plnění pojistné události
hned a vyřizování se může značně
protáhnout. A právě v této situaci jsou
tu odbory se svou nabídkou pomoci.
OS KOVO zřídil Konto na pomoc
členům při živelních pohromách. Do
tohoto konta dobrovolně přispívají
jednotlivé základní organizace, a to
nejméně deseti korunami na jednoho
člena za rok. Pokud se základní organizace rozhodne na konto nepřispívat,
lze zaplatit individuální příspěvek ve
výši nejméně padesáti korun za rok.
Každý člen organizace, která dobrovolný příspěvek uhradila, popřípadě
každý, kdo příspěvek uhradil sám, má
nárok na poskytnutí sociální pomoci
v případě živelní pohromy, tedy pokud
je jeho nemovitost (nebo nemovitost,
na kterou má nájemní smlouvu) zasažena povodní, požárem, bleskem, větrem a podobně.

intenzity, že žárem shořela i omítka. A prvním, kdo pomohl, byl předseda základní
organizace Stanislav Jindra. Spojil se s paní
Hájkovou a za dva dny jí přinesl dvacet tisíc korun. Z velikosti škody usoudil, že paní
Hájková dostane z konta živelních pohrom
celých třicet tisíc korun, vybral tedy peníze z účtu organizace, a jakmile přijdou
z ústředí OS KOVO prostředky z konta,
vrátí příslušnou částku na účet své organizace. Svůj postup si mezitím samozřejmě
musel nechat schválit výborem ZO.

když Petře Šverákové z Dolní Orlice zkratovalo vedení v elektrickém bojleru. Následující požár propálil i vodovodní trubku,
takže dílo zkázy bylo ještě korunováno záplavou v přízemí rodinného domu.
Předseda místní základní organizace
Ladislav Maixner dokáže ze sociální pomoci v takové situaci udělat reklamu pro
odbory. Už na lednových poradách se
všemi zaměstnanci, které jsou vyjednány
v kolektivní smlouvě s vedením firmy, informuje o výhodách členství v odborech
včetně možnosti obdržet sociální pomoc z konta živelních pohrom. A jakmile z ústředí OS KOVO dorazí peníze
z konta živelních pohrom, zajede do
příslušného závodu a o svačinové
pauze svolá všechny, kteří na právě
probíhající směně pracují spolu s poškozenou osobou. Té potom přede
všemi předá finanční pomoc v bankovkách – aby všichni viděli, že odbory
pomáhají reálně a rychle. A podle jeho
slov je předání peněz vždy velmi působivé; paní Šveráková obdržela třicet tisíc korun už 9. února a všichni přítomní to sledovali s velkým zaujetím.

O kontu bychom měli více
mluvit

Agenda konta živelních pohrom
spadá pod místopředsedu OS KOVO
Tomáše Valáška. „Konto živelních
pohrom vzniklo z tzv. povodňového
konta v říjnu 2009 usnesením Rady
OS KOVO,“ říká Tomáš Valášek. „Zacílení nového konta bylo rozšířeno na
všechny druhy živelních pohrom. Od
r. 2009 jsme z něj vyplatili 255 sociálPetra Šveráková ze ZO OS KOVO OEZ v Králíkách přebírá
Kdo rychle dává, dvakrát
od Ladislava Maixnera sociální pomoc z konta živelních
ních podpor, dohromady více jak čtyři
dává
pohrom 
Foto: Lenka Vaníčková
a půl milionu korun. Do konta přispívá
V případě poškození rodinného
přibližně 60 % základních organizací.
Paní Hájková byla rychlou pomocí velmi Svaz potom do něj vkládá stejnou sumu,
domu nebo bytu, které si nevyžádalo
demoliční výměr, je maximální výše so- potěšena, z obdržených peněz zaplatila jakou činí celkově vybrané prostředky ze
ciální pomoci třicet tisíc korun, v případě zálohu pro asanační firmu, která její byt základních organizací. Momentálně je na
demoličního výměru maximálně šedesát uklízí a sanuje. Odboráři v závodě Bosch kontě něco málo přes dvanáct milionů
tisíc korun u bytů a devadesát tisíc korun České Budějovice měli smůlu i dříve: Loni korun.
u rodinných domů. Administraci pomoci v červnu kompletně vyhořel sídlištní byt
Chtěli bychom zvýšit povědomí našich
zařizuje předseda základní organizace ve Radka Hanáka. Pan Hanák tehdy z kon- členů o existenci konta, protože mnozí
spolupráci se zmocněnci krajských sdru- ta živelních pohrom obdržel třicet tisíc z nich nevědí, že tato nabídka sociální
žení a vedoucími regionálních pracovišť korun, o případu jsme psali v letošním pomoci existuje. Stalo se nám, že
OS KOVO, na centrále pak hlavní ekonom prvním čísle.
k pohromě došlo v létě, ale postižený se
a místopředseda OS KOVO Tomáš Valášek.
o možnosti pomoci dozvěděl až za půl
Pokud se podaří rychle doložit všechny po- Neštěstí nechodí po horách,
roku a řešili jsme to s velkým zpožděním.
třebné dokumenty, mohou peníze k postiProto v tomto čísle Kováku uveřejňujeme
ale po lidech
ženému dorazit za pár týdnů.
plakátek, který si základní organizace
A takových neštěstím stíhaných základ- mohou vyvěsit na svých nástěnkách.
A někdy dokonce i dříve. O loňském Silvestru hořelo v bytě Ivety Hájkové, členky ních organizací máme v OS KOVO bohužel Informace o kontu živelních pohrom jsou
ZO OS KOVO Robert BOSCH České Budějo- více. U členů základní organizace ve firmě samozřejmě dostupné i na intranetu pro
vice. Následkem zkratu na elektrické šňů- OEZ (se závody v Letohradě a v Králíkách) funkcionáře a na webové aplikaci pro
ře umělých svíček na vánočním stromku hasili požár za posledních sedm let už čty- všechny členy OS KOVO, pokud v centrální
vznikl během několika minut požár takové řikrát. Naposledy to bylo letos 13. ledna, evidenci vyplnili svůj e-mail.“ 
(jač)

pomoc PŘI
PŘI ŽIVELNÍCH
ŽIVELNÍCH UDÁLOSTECH
UDÁLOSTECH
Příspěvky od ZO a OS KOVO
Příspěvky od ZO a OS KOVO
– k 31. 12. 2017 na kontě k dispozici:
k 31. 12. 2017
na kontěodkroku
dispozici:
–-postiženým
poskytnuto
2009:

- postiženým poskytnuto od roku 2009:

11 846 651 Kč
11 846
Kč
4 793651,400 Kč

4 793 400,- Kč

odborový svaz kovo již mnoho let poskytuje ze svého konta, tvořeného solidárními finančními
prostředky, peněžitou pomoc svým členům, kteří při živelních pohromách (povodeň, požár, vyplavení, vítr,
ODBOROVÝSVAZKOVO
již mnoho
ze svého
konta,domech.
tvořeného solidárními finančními
krupobití,
zásah bleskem...) utrpěli
škodylet
naposkytuje
svých bytech
či rodinných

prostředky, peněžní pomoc svým členům, kteří při živelních pohromách (povoděň, požár, vyplavení,
vítr,
...) utrpěli škody
na svých
či rodinných
rok krupobití, zásah
2010bleskem2011
2012
2013 bytech2014
2015 domech.
2016
2017
počet případů
částka

134

2010

2 552 000 Kč

134

2 552 000,- Kč

10

2011

264 000 Kč

10

264 000,- Kč

17

2012

370 000 Kč

17

370 000,- Kč

50

2013

14

2014

5

2015

25

2016

12

2017

815 000 Kč

223 000 Kč

71 000 Kč

277 400 Kč

221 000 Kč

815 000,- Kč

223 000,- Kč

71 000,- Kč

277 400,- Kč

221 000,- Kč

50

14

5

25

12

odborový svaz kovo děkuje všem, kteří přispěli jakoukoliv formou na konto pomoci postiženým
ODBOROVÝ
KOVO
děkujea všem,
jakoukoliv
formou
na se
konto
pomoci
členům
svazu přiSVAZ
živelních
pohromách,
věříme,kteří
že na přispěli
tuto nezištnou
a potřebnou
pomoc
naši členové
postiženým
členům svazu při živelních pohromách, a věříme, že na tuto nezištnou a potřebnou
mohou
vždy spolehnout.

pomoc se naši členové mohou vždy spolehnout.
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Správné znění tajenky z čísla 2: Domov není místo, kde bydlíš, ale místo, kde ti rozumějí. Správně luštila a potřebné štěstí
při losování měla Kamila Zdráhalová z Grygova. Blahopřejeme! Získává výhru od vydavatelství Enigma, které připravuje naši křížovku
a je také vydavatelem časopisu Křížovky pro každého (další číslo vychází 27. února). Na tajenku z tohoto čísla čekáme do 14. března
2018 na doručovací adrese redakce nebo na e-mailu: novakova.miloslava@cmkos.cz.

