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Úspěšné odbory

Ve Valeo Humpolec a Continental
Frenštát p. R. rostou mzdy

Sociální dialog

Roste rozhořčení nad
přístupem AutoSAP

Servis

Srovnávací výpočet
starobních důchodů

Mzdy a daně

Co vše se změnilo
od 1. ledna 2017

V Poldi Kladno
se opět vaří železo

V kladenském podniku Poldi se 6. ledna v 6 ho‑
din ráno oficiálně rozjel provoz ocelárny, která
naposledy trvale pracovala v roce 2015. Testo‑
vání obnovy hutního provozu v tomto podniku
s dlouholetou tradicí začalo loni v létě.
Dosud v Poldi, která je v insolvenčním řízení, fungovaly provozy dokon- více
strana
čující výroby a tepelného zpracování.
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Do Poldi se po vynucené přestávce
vrací výroba speciálních ocelí

Rok 2017: nové výzvy, cíle i vize

Hovořili jsme s předsedou OS KOVO Jaroslavem Součkem
Stojíme na prahu nového roku. Co od něho očekává
předseda OS KOVO?
Stručně v bodech: Pozitivní úpravy pracovněprávních
předpisů ve prospěch zaměstnanců.
Růst reálných mezd, jehož výše bude záviset na ochotě
odborářů v jednotlivých firmách postavit se za své požadavky. Další zvýšení minimální mzdy vládou s účinností
od 1. 1. 2018 minimálně na 12 000 Kč. Ukončení kurzových
intervencí ČNB a postupné posilování české koruny někdy
ve druhém čtvrtletí. Velmi tvrdý předvolební boj o faktickou moc ve státě před volbami do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR. Konkrétní kroky, které ukončí členství Velké Británie v Evropské unii, a také se snad konečně dozvíme, co to přinese a jak se to promítne do života občanů
ostatních zemí v EU.
A nakonec očekávám, že evropští politici budou konečně schopni nalézt řešení, jak čelit nelegální migraci ekonomických migrantů, která ohrožuje budoucnost Evropy
v jejích základech.
Do roku 2017 jsme vstoupili s tím, že některé požadav‑
ky svazu, např. k novele zákoníku práce, stále zůstá‑
vají nesplněny. Trvají tedy dále. Mají všechny stejnou
váhu, nebo jsou mezi nimi i nějaké hlavní priority?

Předseda OS KOVO během
rozhovoru v jeho pracovně

Máme devatero požadavků na změny pracovněprávních předpisů, které schválila Rada OS KOVO. Šest z nich se
týká zákoníku práce. Všechny jsou zahrnuty do požadavků
ČMKOS, kterých je podstatně více. Nemohu říci, že by kterýkoli z těchto požadavků měl vyšší prioritu, protože v každé
naší základní organizaci může být absolutní prioritou něco
pokračování na str. 3

Centrální evidence zlepší i přístup k benefitům
Vedle svého hlavního úkolu, kterým je vytvářet celo‑
státně lepší rámcové podmínky pro ochranu práv
a prosazování oprávněných požadavků zaměstnanců
v kovoprůmyslu, se OS KOVO snaží zlepšit život všech
svých členů i různými benefity, které mohou využívat
individuálně. Jak jsme na tom v tomto směru, o tom
Kovák hovořil s místopředsedou OS KOVO Tomášem
Valáškem.

Každý člen OS KOVO má možnost využívat centrálně nabízené výhodné nabídky od OS KOVO. Jsou jimi hlavně čerstvě
prodloužená smlouva s T-Mobile, která nabízí výrazné slevy
nejen pro členy, ale i jejich rodinné příslušníky v rámci tzv.
T-Mobile Programu. Každý člen má také možnost být ochráněn proti pohromám v rámci solidárního „Konta živelných
pohrom“, které OS KOVO má. Člen má možnost být pojištěn
v takovém kontě buďto pomocí své mateřské ZO, nebo se
pokračování na str. 10
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V Poldi Kladno

Předseda ZO OS KOVO v Poldi Kladno Jozef Kónya nám k tomu řekl: „Je to
skvělé! Ocelárna by nyní nějakou dobu
pokračovala v režimu, který nastavilo
vedení, to je tři dny vyrábět a tři dny
budou lidé doma. To ovšem platí jen
pro ocelárnu, ostatní provozy pojedou
normálně čtyřsměnným provozem.“
Jak vysvětlil předseda, omezená výroba v ocelárně je možná. Pec nepotřebuje totiž žádné dlouhé natápění, po
vypnutí se jen znovu zapálí. Lidé podle
jeho slov obnovení provozu ocelárny
berou jako povzbuzení, na které dlouho čekali.

V celém podniku nyní pracuje asi
220 lidí. Na to, aby běžel v normálním
režimu, tak by jich mělo být kolem 350.
Proto odstartoval nábor nových zaměstnanců, řádově by se podle Jozefa
Kónyi mělo jednat o několik desítek lidí.
Současné zaměstnance i nadále trápí problém, že ještě nebyla vyplacena
listopadová mzda. Vědí ale, že to však
nebylo zaviněno vedením podniku, ale
jedním věřitelem, který intervenoval
u insolvenčního správce. Nemohly se
pak u něho čerpat peníze, a tudíž nebylo ani na mzdy. Nakonec se sice vše
vysvětlilo, ale náprava se děje postup-

Glosujeme: dvojí metr

Bývalému šéfovi německého automobilového koncernu Volkswagen
Martinu Winterkornovi, který musel odstoupit po propuknutí skandálu dieselgate, k 31. 12. 2016 oficiálně vypršela pracovní smlouva ve
VW. Podle agentury DPA tak získal nárok na vyplacení důchodového
příspěvku zhruba 1,2 milionu eur (32,4 milionu Kč). Už bylo ovšem
také potvrzeno, že v důsledku skandálu dieselgate má o práci přijít
na 30 000 lidí po celém světě. Většina z nich (20 000) bude propuštěna z továren v Německu. Zbylých 10 000 zaměstnanců se se svou
prací rozloučí v továrnách v Severní a Jižní Americe. Zatímco jedni
přicházejí o chleba, Winterkorn, který podle německého tisku věděl
o manipulacích s emisemi a záměrně je tajil až do jejich odhalení
v USA, odchází s batohem peněz… 			
(fav)

Vývoj inflace

Inflace vyjádřená indexem spotřebitelských cen domácností celkem
dosáhla v prosinci 2016 proti stejnému období minulého roku hodnoty 102,0 %. Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru
předchozích 12 měsíců byla v prosinci 0,7 %.
(ap)

ně. Předseda Kónya o tom hovořil s generálním ředitelem: „Přislíbil, že mzdy
budou doplaceny v nejbližší době. Pro
nás je nyní kritický leden, únor, pak
už by mělo být vše v pořádku. Pokud
nenastane nějaká závažná situace.
Čeká se na soud, který koncem ledna
rozhodne, zda projdeme reorganizací.
Když jsme ale hovořili s insolvenčním
správcem, tak uvedl, že vše je nastartované dobře a že i věřitelé si přejí, aby
Poldovka jela. Doufáme proto, že reorganizační plán bude schválen a dosáhneme tak na provozní úvěr. A pak už by
podnik měl jet normálně.“
(fav)
Fotokoláž Kovák

Děkují odborům za podporu

Pro letošní rok, jak o tom píšeme i na jiném místě, se po dlouhé
době podařilo prosadit důstojnější valorizaci starobních penzí.
Předseda Rady seniorů ČR Zdeněk Pernes nám k tomu řekl: „Oproti původní představě 200 korun navýšení u průměrné starobní
penze se podařilo prosadit průměrně 308 korun. Že se to povedlo, se stalo i díky podpoře ČMKOS, která toto naše palčivé téma
otevřela i na úrovni tripartity, za což velmi děkujeme.“ Jak dále řekl
Z. Pernes, lepší valorizace je úspěchem, ale úplná spokojenost není,
protože současný mechanismus výpočtu valorizace podle jeho
slov není spravedlivý. Proto RS ČR společně s dalšími v důchodové
komisi vlády ČR v prosinci prosadila, aby se valorizace vypočítávala podle konkrétního spotřebního koše důchodců a nikoli podle
koše obecné inflace. Také podíl na prosperitě společnosti by se
ze současné jedné třetiny měl navýšit na jednu polovinu navýšení
reálné mzdy. Zatím to je ale na úrovni důchodové komise. I proto
hodlá RS ČR seniorské populaci před letošními volbami do Poslanecké sněmovny ukazovat, s jakou odpovědností jednotlivé strany
i jednotliví kandidáti přistupují k jejím požadavkům a potřebám.
						
(fav)

Potvrzeno: schopné odbory = lepší mzdy i bonusy
Svědčí o tom jednoznačně některé kolektivní smlouvy, vyjednané základními
organizacemi OS KOVO.
V Continental Automotive Czech
Republic, s.r.o., závod Frenštát pod
Radhoštěm se zaměstnavatel a odborová organizace dohodli, že nedojde
k poklesu reálné mzdy s tím, že mzdový
rozpočet bude pro rok 2017 celkově navýšen o 12 %.
Od 1. ledna 2017 vzrostly tarifní mzdy
zaměstnanců plošně o 3 %. Při zavedení nového mzdového motivačního systému byly dále navýšeny tarifní mzdy
zaměstnanců z rozpočtu ve výši 6 %
s tím, že diferencované zvýšení mezd
se pohybuje mezi 2 až 16 %. Zbývající
3 % z rozpočtu byla použita na navýšení
příplatků. Byly rovněž zachovány stávající sociální benefity.
Komentář předsedkyně ZO OS KOVO
Marie Pokludové: „Jednalo se o nejsložitější kolektivní vyjednávání, které jsme
absolvovali. Vyjednávali jsme novou
kolektivní smlouvu pro roky 2017–2020
a současně na žádost zaměstnavate-

le se vyjednávalo o zavedení nového
mzdového a motivačního systému. O to
více si konečného výsledku ceníme.
V době, kdy je velice nízká inflace, se
dojednala historicky nejvyšší valorizace
do mzdových tarifů zaměstnanců. Naše
požadavky sice byly vyšší, ale nakonec
se podařilo dojít ke kompromisu, který
zaměstnancům zaručuje růst mezd.“
Také mezi zaměstnavatelem Valeo
Compressor Europe, s.r.o., a ZO OS
KOVO Zexel Valeo Humpolec, která
působí v tomto podniku, byla podepsána nová kolektivní smlouva a její příloha
a mzdový předpis na rok 2017. Je v něm
zvýšení mezd pro zaměstnance v dělnických profesích celkem o 2 000 Kč. První
tisícovku dostanou v lednu, další v červenci. Také THP letos mzdy narostou.
Ve skupině B minimálně o 3 %, THP ve
skupině B+ mají garantován minimální
růst mezd o 5 %. I letos se budou vyplácet pololetní bonusy k dovoleným a Vánocům ve výši 10 000 Kč. Nová KS všem
zaměstnancům přinese např. 6. týden
dovolené a novinkou je i pracovní volno

hrazené stejně jako dovolená. Letos jde
o 2,5 dne, od roku 2018 to bude 5 dní.
Výrazněji hodnocena bude i věrnost
podniku. Odměna po odpracování 15 let
ve společnosti Valeo se tak např. ze současných 20 000 zvýší na 30 000 korun.
Navýšeny jsou i měsíční bonusy za senio‑
ritu. Dar zaměstnavatele na odborářské akce pro zaměstnance byl zvýšen
o 50 000 Kč a činí letos celkem
250 000 Kč. Na otázku, čeho si na vyjednaném výsledku nejvíce cení, předseda
ZO Miloš Král odpověděl: „Kromě navýšení mezd je to určitě skutečnost, že se
nám podařilo obhájit pololetní bonusy.
O nich byla velká diskuse, zaměstnavatel je chtěl rušit. Chtěl bych poděkovat
všem, kteří nestojí stranou a podporují
společnou věc vstupem do odborů. Nejde totiž jen o to, různé benefity z kolektivní smlouvy čerpat, ale také se osobně
angažovat za to, aby se je podařilo prosadit. A právě těm, kteří tohle pochopili,
a přidali se proto k nám, bych chtěl poděkovat.“			
(fav)
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jiného z oněch šesti požadavků. Jsme
samozřejmě připraveni na kompromisy, nicméně naším záměrem je prosadit
maximum z nich.
České hospodářství jde do roku 2017
s tím, že v roce 2016 rostlo a vše je
nastaveno tak, že růst by měl pokra‑
čovat. Jak z tohoto pohledu vidíte
pokračování kampaně Konec levné
práce v ČR, ve které právě OS KOVO
v uplynulých letech patřil k těm nej‑
aktivnějším?
Vzhledem k očekávanému pokračování hospodářského růstu budou trvat
dobré podmínky pro kolektivní vyjednávání o mzdách a případně o zlepšení
benefitů, které zlepší příjmovou úroveň
zaměstnanců. Právě v období růstu „je
o čem jednat“. Tento stav nebude trvat
dlouhodobě, to bychom nežili v tržním hospodářství. Potřebujeme mzdy
podstatně zvednout, v oblasti mezd
zaměstnanců stále patříme mezi rozvojové země Evropské unie. Nejjistější
místo na světě, kde najdeme pomocnou
ruku, je stále na konci našeho ramene.
ČMKOS má dnes už dlouhodobou kampaň s názvem „Konec levné práce v ČR“,
OS KOVO ve spolupráci s průmyslovými
odborovými svazy prosazuje na úrovni
naší evropské odborové federace „Stejnou mzdu za stejnou práci na celém
území EU“. Obě tyto iniciativy mají za
cíl přibližování mezd zemí střední a východní Evropy ke mzdám zemí západní
a severní Evropy. Bez této konvergence
mezd nebude dlouhodobě existovat
podpora evropské politiky v nízkopříjmových zemích. Nelze toho dosáhnout
pouhým klasickým kolektivním vyjednáváním, to jsme si za posledních 25 let
ověřili v praxi. Musí dojít k širokému
politickému konsenzu na úrovni celé
EU – jak politických špiček, tak zaměstnavatelů a je třeba k tomu vytvořit jak
legislativní, tak společenské předpoklady. To není práce na měsíce, ale bez
těchto vizí a snahy o jejich naplňování
by nikdy k žádnému přibližování mezd
v EU nedošlo.
Průmysl 4.0 se stává stále naléha‑
vějším tématem. Co tento fakt zna‑
mená pro OS KOVO? Zejména pokud
jde o nové požadavky na vzdělávání
nebo na sociální oblast?
Pro OS KOVO to znamená permanentně získávat maximum informací
o všech procesech, které s agendou
Průmysl 4.0 souvisí, a snažit se předvídat, co to přinese a co odnese odborářům a zaměstnancům v rámci kovoprůmyslu v ČR. Snažíme se tyto informace
přenášet na funkcionářskou základnu
v základních organizacích. Co přesně

se stane při zavádění další průmyslové
revoluce, to podle mého názoru dnes
není schopen do detailů prognózovat
nikdo. Je pravděpodobné, že podstatně
ubude fyzická práce, kterou tam, kde to
bude výhodné a technicky možné, nahradí roboty, a také nastoupí vyšší stupeň komunikace mezi stroji a firmami
v průmyslu, kterou zajistí digitalizace.
Z toho vyplývá, že některé profese bez
náhrady zaniknou, protože nebudou
potřeba. Jiné vzniknou, ale budou to
jiné „profese“, než na jaké jsme zvyklí
z dnešního průmyslu. Vznikne obrovský
tlak na vzdělávací soustavu, aby byla
schopna nastupující generace připravit ne na jednu profesi, kterou se stačí

Kováci stále patří k hlavním oporám
odborové kampaně Konec levné práce

naučit a 40 let ji praktikovat a rozvíjet
zkušenostmi, ale na to, aby se tyto generace „uměly“ učit novým profesím po
celý jejich budoucí pracovní život. A to
ve frekvenci, kterou si zatím nechceme
ani připustit. Tak, jak rychle a překotně se vyvíjí technika, tak budou muset
budoucí zaměstnanci v kovoprůmyslu
„stačit“ svou přizpůsobivostí tomuto
tempu. Je to šance pro naše zaměstnance a kdo ji zvládne, bude na tom dobře.
Pokud to za pomoci vzdělávacího systému nezvládnou, může reálně hrozit
České republice, že se dostane na okraj
hlavního proudu průmyslových změn.
Letošní rok je rokem VII. sjezdu OS
KOVO. Bude se na něm hodnotit do‑
savadní práce a bude se také hovořit
o tom, na co se zaměřit do budouc‑
na. Jak to z hlediska hodnocení a per‑
spektivy vidíte vy?
Hodnocení bude obsaženo ve zprávě
o činnosti mezi sjezdy, a bude to tedy výčet všeho, co se podařilo a co případně
zůstalo nenaplněno. Zatím nikdy v historii OS KOVO se tak dlouho nediskutovalo v orgánech svazu a v regionech
o případných změnách ve fungování
svazu. Celkem 15 měsíců od prvního

předložení Předsednictvu OS KOVO
se projednávaly tzv. „Teze“ a na základě jejich schválení se nyní připravuje
strategický materiál, který bude předložen VII. sjezdu. Připomínky a návrhy
ke Stanovám OS KOVO jsou evidovány
a projednávány Komisí pro Stanovy
OS KOVO v podstatě od VI. sjezdu v roce
2013. Radě OS KOVO v říjnu 2016 bylo
předloženo portfolio nejdůležitějších
návrhů k rozhodnutí, jakým směrem
má komise pracovat na přípravě znění
Stanov OS KOVO pro VII. sjezd. Příprava
obou materiálů bude probíhat i v jarním období při jednání Předsednictva
i Rady OS KOVO i při jednáních v jednotlivých krajských sdruženích.
Už jste se rozhodl, zda budete na sjez‑
du obhajovat post předsedy svazu?
Na tento dotaz jsem již odpověděl na
prosincovém zasedání předsednictva,
kde byli takto osloveni všichni členové
stávajícího výkonného vedení. Mám
zájem pracovat ve své současné funkci
i v příštím volebním období do VIII. sjezdu v roce 2021. Záleží to však na skutečnosti, zda obdržím nominaci na tento post a zda mne delegáti VII. sjezdu
zvolí. Pokud bych byl zvolen, a to bych
si pokládal za čest, bylo by to v každém
případě mé poslední volební období.
Na VIII. sjezdu v roce 2021 bych již do
vedení svazu nekandidoval.
Společnost každým novým rokem
stárne a platí to i o OS KOVO. Odchá‑
zejí mnozí zkušení funkcionáři, další
přesluhují. Budeme je umět nahra‑
dit?
Náhrada zkušených funkcionářů je
vždy obtížná. Vstup na funkcionářskou
dráhu je dnes mnohem obtížnější než
v devadesátých letech. Společenská
prestiž funkcionáře odborů se postupně zvyšuje, ale k západnímu ideálu je
hodně daleko. Proto na uvolněná místa
funkcionářů nebývá velký přetlak nových zájemců, ochotných vzít na sebe
tuto odpovědnost. Relativně snadnější je to tam, kde se zaměstnavatel nechová k zaměstnancům slušně. Tam se
většinou z nespokojenosti vygeneruje
skupina, z jejíhož středu se postupně
funkcionáři vyvinou. Ta ochota v normálně fungujících firmách ovšem rapidně klesá. Nahrazení tzv. „přesluhujících“
funkcionářů je možné jednak z vůle
příslušné členské základny a jednak vy‑
užitím institutu „seskupení členů“.
V této době hledáme mechanizmus, jak
by tento způsob šlo technicky upravit
tak, aby byl pro svazové zaměstnance fyzicky i duševně zvládnutelný. Jde
o případné zapojení funkcionářů ZO
v regionu, stanovení limitu služeb pro
pokračování na str. 4
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jednotlivá seskupení, případně zvýšení
členského příspěvku pro členy seskupení tak, aby tým specialistů mohl být početně posílen a byl nákladově neutrální.
V říjnu se budou konat volby do Po‑
slanecké sněmovny PČR. Jejich vý‑
sledek mimo jiné nastaví i to, jak se
parlament bude stavět k legislativě,
týkající se podmínek pro zaměstnan‑
ce. Jak na tento fakt hodlá OS KOVO
upozorňovat své členy?
Půjde o faktickou moc ve státě. Očekávám jednu z nejhorších kampaní po
roce 1990. Víme, kdo v této zemi může
financovat volební kampaně, kde „jsou“
peníze. Tradiční pravicové strany se jen
těžko mobilizují, a tak budou finance
bohatých zřejmě pumpovány do různých nových hnutí bez pevných ideolo-

gických mantinelů, které budou hrát na
nespokojenou notu části občanů a mohou uspět. Velké nebezpečí spočívá
v tom, jak se budou chovat po případném zvolení. Viz v minulosti zelení nebo
Věci veřejné.
Na postoje jednotlivých politických
stran upozorňujeme funkcionáře v OS
KOVO průběžně, tak jak je pracovněprávní legislativa přijímána. Nepodceňuji ani inteligenci našich funkcionářů,
ani členů OS KOVO. Kdo se bez předsudků dívá na politické hemžení v Poslanecké sněmovně, tomu je myslím
jasné, že z odborového hlediska není
současná vládní koalice bez chyb, ale
v případě jiné konstelace může být
podstatně hůře. Upozorníme na stanoviska jednotlivých politických stran jak
k zákoníku práce, tak k novelám zákona

o zaměstnanosti, občanského zákoníku
a souvisejících zákonů. Potom bude na
našich členech, jak tyto informace vyhodnotí a jak se rozhodnou. Mohu jen
doufat, že správně.
Protože je tu začátek roku, tak i jed‑
na osobní otázka: Vstoupil jste do
něho s nějakým předsevzetím, a po‑
kud ano, s jakým? A co byste vzkázal
čtenářům Kováka?
Předsevzetí pro sebe jsem přijal, ale
nechám si ho s dovolením pro sebe.
Čtenářům Kováka přeji hlavně pevné
zdraví, trochu štěstí, aby jim to zdraví
vydrželo, a hodně zajímavé četby na
stránkách tohoto časopisu, které jim
přinese poučení i zábavu.
Za rozhovor poděkoval
František Vonderka

Řešili neochotu AutoSAP vyjednávat KSVS
V Praze se ve dnech 4. a 5. ledna uskutečnilo zasedání Rady a Valná hromada Odvětvové sekce automobilového
průmyslu OS KOVO. Největší odvětvové uskupení v rámci OS KOVO během
těchto jednání, kterých se zúčastnili jako
hosté rovněž předseda svazu Jaroslav
Souček a místopředseda Libor Dvořák,
probíralo mj. informace o aktuálním vývoji ve svazu i v jednotlivých podnicích
či společné minimální požadavky pro vyjednávání PKS, týkající se délky pracovní
doby, spolurozhodování, poskytování
příspěvků na penzijní či životní pojištění a podmínek pro práci neuvolněných
funkcionářů. Hlavním tématem byla ovšem neuspokojivá situace při vyjednávání se sdružením AutoSAP o KSVS pro
roky 2016–2017. Její návrh zástupci OS
KOVO předložili už v listopadu 2015. AutoSAP však o ní neustále odmítá jednat.
Důvod, proč OS KOVO už loni vyhlásil
spor o uzavření KSVS a požádal MPSV
o určení zprostředkovatele. To MPSV
učinilo v březnu 2016. Zprostředkovatel
pak ve svém návrhu mj. uvedl, že AutoSAP jako organizace je povinna plnit po-

vinnosti smluvní strany v souvislosti s kolektivním vyjednáváním
o KSVS, jejíž návrh předložil OS
KOVO. Podle jeho názoru je AutoSAP povinen na návrh KSVS odpovědět bez zbytečného odkladu
a vyjádřit se k těm návrhům, ktez valné hromady sekce
ré nebyly přijaty. OS KOVO o tom Záběr
automobilového průmyslu
AutoSAP informoval dopisem
10. 11. 2016. Na jeho negativním postoji k vyjednávání KSVS
se však nic nezměnilo. Jako důvody uvádí nesouhlas svých
členů s podobným jednáním či
nejnověji, že nemá postavení
organizace zaměstnavatelů, ne- Zástupci AutoSAP (zleva) Ing. Ešner a Mgr. Petzl
boť údajně nesplňuje stanovené na jednání jen zopakovali známá odmítavá
stanoviska AutoSAP k vyjednávání KSVS
právní náležitosti a ani nebylo za
tímto účelem založeno. To ve svých vy- reagovat. Přijaté usnesení obsahuje tyto
stoupeních na valné hromadě oborové další kroky: 1. Navrhnout AutoSAP jednásekce, ačkoli byli upozorněni na možné ní před rozhodcem. 2. V případě odmítdopady, v podstatě zopakovali i ředitel nutí jednání před rozhodcem ze strany
sekretariátu AutoSAP Mgr. Zdeněk Petzl AutoSAPu medializovat negativní přístup
a jeho zástupce Ing. Pavel Ešner. Důvod, AutoSAPu ke kolektivnímu vyjednávání
proč se po jejich odchodu účastníci val- KSVS. 3. Zabývat se i možností vypověné hromady zabývali tím, jak na nega- zení stávající Dohody o spolupráci mezi
tivní postoj AutoSAP k vyjednávání KSVS AutoSAP a OS KOVO.
(Text a foto fav)

Chytrý lišák už je v redakci
Už jsme o tom informovali. Podobně jako
jiné instituce má i redakce Kováka svého
maskota. Vyrobila ho pro nás manželka
předsedy ZO OS KOVO ve WITTE Nejdek
Milana Scheera. Do redakce nám ho
přivezl 4. ledna. Všem, kdo ho viděli, se
líbí. Zatím stále nemá jméno. V minulém
čísle jsme čtenáře požádali, aby nám je
pro lišáka v kováckých barvách pomohli
vymyslet. Několik návrhů už jsme dosta-

li. Třeba Kovík, Liškovák či Kovka… Termín pro zasílání nápadů jsme stanovili
do 15. ledna. A to už bude po uzávěrce
tohoto vydání Kováka. Aby se uplatnily
všechny a využil se čas do dalšího vydání
i pro další nápady, rozhodli jsme se termín pro jejich zasílání prodloužit. A to do
25. ledna. Svoje návrhy na pojmenování
našeho redakčního maskota zasílejte na
e-mail novakova.miloslava@cmkos.cz.(red)
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Daňová odpovědna | Jindřiška Plesníková, specialistka úseku odborové politiky OS KOVO

Slevy na děti a odpočet při darování krve
V tisku jsme se dočetli o zvýšení slev na vyživované děti, ale i o zvýšení odpočtu při darování krve.
Všude se píše, že slevy i odpočty platí od 1. 1. letošního roku. Jak to tedy opravdu je? Naše mzdová
účetní o tom nic neví.
							
Karel. Z., Beroun
Jak již bylo uvedeno
v jedné z odpovědí
na konci loňského
roku, slevy na vyživované děti by měly
být navýšeny. Tyto slevy budou dle návrhu sice platit od 1. 1. 2017, ale jelikož
se návrh zákona i po Novém roce ještě
dále projednával ve třetím čtení a následovat musí projednání v Senátu ČR
a podpis prezidenta, není pravděpo‑

dobné, že se uvedená sleva promítne
do výplat za měsíc leden. Bude se tak
s největší pravděpodobností opakovat
situace z loňského roku, kdy neuplatněné slevy budou zohledněny až v ročním
zúčtování, popřípadě ve vlastním daňovém přiznání poplatníka.
Zvýšení slevy (nezdanitelné část‑
ky) za odběr krve, popřípadě odběr
orgánů je projednáváno v parlamentu
jako návrh skupiny poslanců a jde te-

prve do druhého čtení jako parlamentní
tisk č. 848. Navrženo je zvýšení při odběru krve z 2 000 Kč na 3 000 Kč, hodnota odběru orgánu od žijícího dárce se
oceňuje částkou 20 000 Kč a v případě
darování kostní dřeně bude oceněno
částkou 8 000 Kč.
V přechodném ustanovení je dále
navrženo, že se poprvé použije pro zda‑
ňovací období kalendářního roku 2017,
a to s účinností rovněž od 1. 1. 2017.

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

Srovnávací výpočet penzí v roce 2016/2017
Dne 7. 10. 2016 bylo ve Sbírce zákonů uveřejněno nařízení vlády č. 325/2016 Sb., o výši všeobecného
vyměřovacího základu za rok 2015, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřova‑
cího základu za rok 2015, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2017 a zá‑
kladní výměry starobního důchodu stanovené pro rok 2017 a o zvýšení důchodů v roce 2017. Toto
nařízení vlády nabývá účinnosti dne 1. ledna 2017. Pomocí údajů v tomto nařízení vlády již můžeme
uveřejnit výpočet konkrétního starobního důchodu přiznávaného v roce 2017 a porovnat ho s dů‑
chodem přiznaným ještě v roce 2016.
Starobní důchod, a to
řádný i předčasný, stejně jako invalidní důchody (prvního stupně, druhého
stupně a třetího stupně) a pozůstalostní
důchody (vdovský a sirotčí) se skládají
ze základní výměry a procentní výměry. Základní výměra důchodu je pro
všechny stejná, u důchodů přiznaných

Pro důchody přiznané v roce 2016

v roce 2016 činí 2 440 Kč, zatímco u důchodů přiznaných v roce 2017 bude činit
2 550 Kč. Výše procentní výměry důchodu závisí jako vždycky na době pojištění,
výdělcích v jednotlivých letech rozhodného období, případně na rozsahu náhradních dob pojištění a vyloučených dob.

MINIMÁLNÍ VÝŠE STAROBNÍHO
DŮCHODU
Výše procentní výměry starobního důchodu činí nejméně 770 Kč měsíčně (dle
znění § 33 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb.,
o důchodovém pojištění). Tato částka
nebyla od přijetí zákona v roce 1995 ještě ani jednou zvýšena.

ÚDAJE PRO VÝPOČTY

Všeobecný vyměřovací základ 2014

26 357 Kč

Maximální vyměřovací základ 2016

Přepočítací koeficient 2014

1,0246

Redukční hranice 2016

Výpočtový základ se stanoví z osobního vyměřovacího základu tak, že
z částky do 11 883 Kč

► se počítá 100 %

z částky nad 11 883 Kč do částky 108 024 Kč

► se počítá 26 %

k částce nad 108 024 Kč

► se nepřihlíží

108 024 Kč
I.

11 883 Kč

II. 108 024 Kč
Pro výpočet důchodu přiznané‑
ho v roce 2016 jsou rozhodují‑
cí údaje uvedené ve vyhlášce
č. 244/2015 Sb., která nabyla
účinnosti dne 1. 1. 2016.

Pro důchody přiznané v roce 2017
Všeobecný vyměřovací základ 2015

26 357 Kč

Maximální vyměřovací základ 2017

Přepočítací koeficient 2015

1,0246

Redukční hranice 2017

112 928 Kč
I.

12 423 Kč

II. 112 928 Kč
pokračování na str. 6
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Výpočtový základ se stanoví z osobního vyměřovacího základu tak, že
z částky do 11 883 Kč

► se počítá 100 %

z částky nad 11 883 Kč do částky 108 024 Kč

► se počítá 26 %

k částce nad 108 024 Kč

► se nepřihlíží

Pro výpočet důchodu přiznané‑
ho v roce 2017 jsou rozhodující
údaje uvedené v nařízení vlády
č. 325/2016 Sb., které nabylo
účinnosti 1. 1. 2017.

cházejícím roku, v němž se důchod přiznává. To znamená, že pro důchod přiznaný
v roce 2016 je prvním rokem rozhodného
období rok 1986 a posledním rok 2015.
Pro důchod přiznaný v roce 2017 platí
rozhodné období 1986 až 2016. Při výpočtu důchodu se přihlíží pouze k těm výdělkům, kterých žadatel o důchod dosáhl
v těchto rozhodných obdobích.

dového věku po roce 2014 a získal
aspoň 30 let tzv. čisté doby pojištění
(bez náhradních dob pojištění).
Pojištěnec, který nesplňuje žádné
z výše uvedených podmínek, má nárok na starobní důchod též, jestliže
dosáhl věku 65 let a splnil podmínky
nároku na invalidní důchod stanovené
zákonem o důchodovém pojištění.

KOLIK LET POJIŠTĚNÍ JE TŘEBA PRO
NÁROK NA STAROBNÍ DŮCHOD?
Připomeňme si, že pojištěnec má nárok na řádný starobní důchod podle
§ 29 zákona o důchodovém pojištění,
jestliže získal dobu pojištění nejméně:
32 let a dosáhl důchodového věku
v roce 2016,
33 let a dosáhl důchodového věku
v roce 2017.

PŘÍKLAD VÝPOČTU STAROBNÍHO
DŮCHODU – POROVNÁNÍ
Rozhodli jsme se zde uveřejnit výpočty
obou starobních důchodů, nejprve přiznaného k datu 31. 12. 2016 a poté valorizovanému, dále pak přiznaného k datu
1. 1. 2017. Jako příklad jsme zvolili muže
narozeného 31. 12. 1953, který dovr‑
ší důchodový věk dne 31. 12. 2016,
kdy mu bude 63 let a který nemá ani
náhradní doby pojištění, ani vyloučené
doby pro výpočet důchodu. Dále předpokládáme, že tento muž pobíral takové
výdělky, že jeho osobní vyměřovací zá‑
klad je roven 26 103 Kč. Doba pojiště‑
ní tohoto muže do dovršení důchodového věku činí 43 let. Předpokládáme, že
je dosud zaměstnán v pracovním poměru a o důchod zatím nepožádal. V příštím roce si požádá o přiznání starobního důchodu zpětně, a to buď k datu
31. 10. 2016, nebo k datu 1. 1. 2017.

VLIV VALORIZACE NA VÝPOČET
DŮCHODU
Zvýšení důchodů v roce 2017
Vláda schválila 22. září 2016 zvýše‑
ní důchodů pro rok 2017. Vyplácené
důchody, jak starobní, tak invalidní,
vdovské, vdovecké a sirotčí vzrostou
od 1. ledna 2017 v průměru o 308 ko‑
run měsíčně. Průměrný starobní
důchod bude tak po zvýšení činit
11 745 korun měsíčně. Vláda využila
možnosti zvýšit důchody o vyšší část‑
ku, než je základní zákonné zvýšení,
které se počítá z růstu indexu spotře‑
bitelských cen a z růstu mezd. Zvýše‑
ní (valorizace) důchodů bylo uveřej‑
něno ve Sbírce zákonů dne 7. 10. 2016
v nařízení vlády č. 325/2016 Sb.
Podle uvedeného nařízení vlády se důchody přiznané před 1. lednem 2017
zvýší tak, že základní výměra důcho‑
du se zvýší o 110 korun měsíčně,
a bude tedy činit 2 550 korun, procent‑
ní výměra důchodu se zvýší o 2,2 %.
Při již tradičním porovnání výše starobního důchodu u konkrétního pojištěnce při přiznání tohoto důchodu
k datu 31. 12. 2016 ve srovnání s výší
tohoto důchodu přiznaného k datu
1. 1. 2017 bude jistě hrát roli výše uvedená vyšší valorizace.
BUDE VYŠŠÍ DŮCHOD PŘIZNANÝ
K DATU 31. 12. 2016, NEBO K DATU
1. 1. 2017?
O výsledku se přesvědčíme na příkladu výpočtu starobního důchodu muže
narozeného 31. 12. 1953, který dosáhne
důchodového věku právě 31. 12. 2016,
kdy mu bude 63 let. Podotýkáme, že
s výpočtem důchodu je též možno se
obrátit na klientské centrum České
správy sociálního zabezpečení, a to na
telefonním čísle 420 257 062 860. Zde
je možno si dojednat osobní konzultaci
k výpočtu důchodu. Kromě toho právní
odbor OS KOVO disponuje již nyní vlastním programem na výpočet důchodu
pro rok 2017.

Pro úplnost uvádíme, že pojištěnec
má nárok na starobní důchod, pokud
výše uvedené podmínky nesplnil, také
tehdy, když získal alespoň:
 0 let pojištění a dosáhl po roce
2
2013 věku aspoň o 5 let vyššího, než
je důchodový věk muže stejného data
narození.
Pojištěnec, který nesplňuje výše uvedené podmínky, má nárok na starobní
důchod též, jestliže dosáhl důcho‑

VZOR ŽÁDOSTI O INFORMATIVNÍ LIST

KTERÉ ROKY SPADAJÍ DO
ROZHODNÉHO OBDOBÍ?
Rozhodné období pro výpočet důchodu
začíná rokem 1986 a končí rokem předpokračování na str. 7
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CO OVLIVŇUJE VÝŠI DŮCHODU?
doklady o dobách pojištění nebo nádnem přiznání starobního důchodu
Starobní důchod se skládá ze základní žádost o tento důchod, a to na okresní
hradních dobách, které nejsou uve‑
výměry, která činí dle zákona o důcho- (v Praze Pražské, v Brně Městské) správě
deny v informativním osobním listu
dovém pojištění v každém roce 9 % prů- sociálního zabezpečení (OSSZ) příslušné
důchodového pojištění.
měrné mzdy v republice, a z procentní podle místa jeho trvalého pobytu.
výměry. Výši procentní výměry ovliv‑
Při podávání žádosti o starobní dů- JAK ZJISTÍM SVŮJ DŮCHODOVÝ VĚK?
ní dvě veličiny. První z nich je doba chod se předkládá zejména:
Zájemci mohou zjistit např. pomocí
občanský průkaz, u cizinců pas či po- tzv. věkové kalkulačky, jaký je jejich důpojištění (celé roky) a druhá je výše
volení k pobytu,
výdělků pojištěnce v jednotlivých le‑
chodový věk, kdy ho dosáhnou a jakou
doklady o studiu, popřípadě učení musí získat dobu pojištění. Tato kalkutech rozhodného období. Místo doby
(i nedokončeném),
pojištění figurují někdy ve výpočtu tzv.
lačka je dostupná na webových stránmuži předkládají doklady o výkonu vo- kách ministerstva práce a sociálních
náhradní doby pojištění. Důležité jsou
jenské služby,
také tzv. vyloučené doby (většinou doby
věcí. Stačí do ní doplnit datum narozedoklady prokazující výchovu dětí nebo ní, údaj, zda jde o muže či ženu, a u žen
nemoci).
péči o děti (rodné listy dětí nebo výpi- také počet vychovaných dětí. Kalkulačka
Předpokládejme, že muž z našesy z matriky narození, popř. rozhod- spočítá rovněž i datum, od kterého je
ho příkladu si požádal v předstihu
nutí o době a rozsahu péče),
ČSSZ o zaslání svých dob pojištění
nejdříve možné požádat o předčasný
a výdělků podle § 40a odst. 1 zákona
starobní důchod.
pokračování na str. 8
č. 582/1991 Sb., o organizaci a prováTABULKA DŮCHODOVÉHO VĚKU
dění sociálního zabezpečení). Jak jsme
v Kováku opakovaně informovali,
Důchodový
věk věk
Důchodový
Důch.
věk věk
Důch.
Rok Rok
může si pojištěnec dopisem požádat Rok Rok
mužů
mužů
narození
narození
narození
narození
žen
s
počtem
vychovaných
dětí
žen s počtem vychovaných dětí
ČSSZ o zaslání informativního osobi ženi žen
mužů
mužů
0
1
2
3 - 4 3 - 4 5 a více
0
1
2
5 a více
ního listu důchodového pojištění. Na
56r 56r
55r 55r
54r 54r
53r 53r
60r+2m 57r 57r
1978 197867r+2m
67r+2m
době chybějící do důchodového věku 1936 193660r+2m
60r+4m
57r
56r
55r
54r
53r 53r
60r+4m
57r
56r
55r
54r
1937
1979 197967r+4m
1937
67r+4m
přitom nezáleží. Důležité je uvést ad60r+6m
57r
56r
55r
54r
53r
60r+6m
57r
56r
55r
54r
53r
1980
67r+6m
1938
1980
67r+6m
1938
resu, na niž má být informativní list
55r 55r
54r 54r
53r 53r
60r+8m57r+4m
57r+4m 56r 56r
1981 198167r+8m
67r+8m
zaslán, své rodné číslo a žádost pode- 1939 193960r+8m
60r+10m
57r+8m
56r+4m
55r
54r
53r
60r+10m
57r+8m
56r+4m
55r
54r
53r
1982
67r+10m
1940
1982
67r+10m
1940
psat.

58r 58r 56r+8m
53r 53r
56r+8m55r+4m
55r+4m 54r 54r
1941 1941 61r 61r
61r+2m58r+4m
58r+4m 57r 57r 55r+8m
55r+8m54r+4m
54r+4m 53r 53r
1942 194261r+2m
61r+4m58r+8m
58r+8m57r+4m
57r+4m 56r 56r 54r+8m
54r+8m53r+4m
53r+4m
1943 194361r+4m
61r+6m 59r 59r 57r+8m
57r+8m56r+4m
56r+4m 55r 55r 53r+8m
53r+8m
1944 194461r+6m
61r+8m59r+4m
59r+4m 58r 58r 56r+8m
56r+8m55r+4m
55r+4m 54r 54r
1945 194561r+8m
59r+8m
61r+10m
59r+8m58r+4m
58r+4m 57r 57r 55r+8m
55r+8m54r+4m
54r+4m
1946 194661r+10m
60r 60r 58r+8m
58r+8m57r+4m
57r+4m 56r 56r 54r+8m
54r+8m
1947 1947 62r 62r
62r+2m60r+4m
60r+4m 59r 59r 57r+8m
57r+8m56r+4m
56r+4m 55r 55r
1948 194862r+2m
62r+4m60r+8m
60r+8m59r+4m
59r+4m 58r 58r 56r+8m
56r+8m55r+4m
55r+4m
1949 194962r+4m
62r+6m 61r 61r 59r+8m
59r+8m58r+4m
58r+4m 57r 57r 55r+8m
55r+8m
1950 195062r+6m
62r+8m61r+4m
61r+4m 60r 60r 58r+8m
58r+8m57r+4m
57r+4m 56r 56r
1951 195162r+8m
61r+8m
62r+10m
61r+8m60r+4m
60r+4m 59r 59r 57r+8m
57r+8m56r+4m
56r+4m
1952 195262r+10m
62r 62r 60r+8m
60r+8m59r+4m
59r+4m 58r 58r 56r+8m
56r+8m
1953 1953 63r 63r
63r+2m62r+4m
62r+4m 61r 61r 59r+8m
59r+8m58r+4m
58r+4m 57r 57r
1954 195463r+2m
63r+4m62r+8m
62r+8m61r+4m
61r+4m 60r 60r 58r+8m
58r+8m57r+4m
57r+4m
1955 195563r+4m
63r+6m63r+2m
63r+2m61r+8m
61r+8m60r+4m
60r+4m 59r 59r 57r+8m
57r+8m
1956 195663r+6m
63r+8m63r+8m
63r+8m62r+2m
62r+2m60r+8m
60r+8m59r+4m
59r+4m 58r 58r
1957 195763r+8m
63r+10m
62r+8m
63r+10m
63r+10m
62r+8m61r+2m
61r+2m59r+8m
59r+8m58r+4m
58r+4m
1958 195863r+10m
64r 64r 63r+2m
63r+2m61r+8m
61r+8m60r+2m
60r+2m58r+8m
58r+8m
1959 1959 64r 64r
64r+2m64r+2m
64r+2m63r+8m
63r+8m62r+2m
62r+2m60r+8m
60r+8m59r+2m
59r+2m
1960 196064r+2m
64r+4m64r+4m
64r+4m64r+2m
64r+2m62r+8m
62r+8m61r+2m
61r+2m59r+8m
59r+8m
1961 196164r+4m
64r+6m64r+6m
64r+6m64r+6m
64r+6m63r+2m
63r+2m61r+8m
61r+8m60r+2m
60r+2m
1962 196264r+6m
64r+8m64r+8m
64r+8m64r+8m
64r+8m63r+8m
63r+8m62r+2m
62r+2m60r+8m
60r+8m
1963 196364r+8m
64r+10m
64r+10m
64r+2m
64r+10m
64r+10m
64r+10m
64r+2m62r+8m
62r+8m61r+2m
61r+2m
1964 196464r+10m
65r 65r
65r 65r 64r+8m
64r+8m63+2mr
63+2mr61r+8m
61r+8m
1965 1965 65r 65r
65r+2m65r+2m
65r+2m65r+2m
65r+2m65r+2m
65r+2m63r+8m
63r+8m62r+2m
62r+2m
1966 196665r+2m
65r+4m65r+4m
65r+4m65r+4m
65r+4m65r+4m
65r+4m64r+2m
64r+2m62r+8m
62r+8m
1967 196765r+4m
65r+6m65r+6m
65r+6m65r+6m
65r+6m65r+6m
65r+6m64r+8m
64r+8m63r+2m
63r+2m
1968 196865r+6m
65r+8m65r+8m
65r+8m65r+8m
65r+8m65r+8m
65r+8m65r+2m
65r+2m63r+8m
63r+8m
1969 196965r+8m
65r+10m
65r+10m
65r+10m
65r+8m
65r+10m
65r+10m
65r+10m
65r+10m
65r+8m64r+2m
64r+2m
1970 197065r+10m
66r 66r
66r 66r
66r 66r
66r 66r 64r+8m
64r+8m
1971 1971 66r 66r
66r+2m66r+2m
66r+2m66r+2m
66r+2m66r+2m
66r+2m66r+2m
66r+2m65r+2m
65r+2m
1972 197266r+2m
66r+4m66r+4m
66r+4m66r+4m
66r+4m66r+4m
66r+4m66r+4m
66r+4m65r+8m
65r+8m
1973 197366r+4m
66r+6m
66r+6m
66r+6m
66r+6m
66r+6m
66r+2m
66r+6m
66r+6m
66r+6m
66r+6m
66r+6m
66r+2m
1974
1974
KDY A KDE SE ŽÁDOST O DŮCHOD
66r+8m66r+8m
66r+8m66r+8m
66r+8m66r+8m
66r+8m66r+8m
66r+8m66r+8m
66r+8m
1975 197566r+8m
PODÁVÁ
66r+10m
66r+10m
66r+10m
66r+10m
66r+10m
66r+10m
66r+10m
66r+10m
66r+10m
66r+10m
66r+10m
66r+10m
1976
1976
Žadatel o důchod sepisuje nejdří67r 67r
67r 67r
67r 67r
67r 67r
67r 67r
1977 1977 67r 67r

CO JE TO INFORMATIVNÍ LIST
Již jsme se o možnosti získat od České správy sociálního zabezpečení svůj
informativní osobní list důchodového
pojištění v Kováku zmiňovali vícekrát,
jedná se ale o velmi důležitou záležitost. Není vhodné žádat o tento „list“
těsně před rokem nároku na starobní důchod, i relativně mladý zaměstnanec může zjistit, že mu v evidenci
ČSSZ chybí některé doby pojištění,
například vinou toho, že jeho někdejší
zaměstnavatel nesplnil své povinnosti
v důchodovém pojištění.
ČSSZ tedy zasílá občanům na základě jejich písemné žádosti infor‑
mativní osobní list důchodového
pojištění (dále jen „informativní list“).
Občan má právo na zaslání informativního listu jednou za kalendářní rok.
Informativní list obsahuje přehled
dob důchodového pojištění a za dobu
od roku 1986 přehled vyměřovacích
základů a vyloučených dob, které
jsou v evidenci příslušného orgánu
sociálního zabezpečení. Informativní
list orgán sociálního zabezpečení má
povinnost zaslat občanovi nejpozději
do 90 dnů ode dne doručení jeho žádosti, podle našich zkušeností ho ale
zasílá většinou dříve.

ve čtyři měsíce před požadovaným

1983 1983 68r 68r
1984 198468r+2m
68r+2m
1985 198568r+4m
68r+4m
1986 198668r+6m
68r+6m
1987 198768r+8m
68r+8m
1988 198868r+10m
68r+10m
1989 1989 69r 69r
1990 199069r+2m
69r+2m
1991 199169r+4m
69r+4m
1992 199269r+6m
69r+6m
1993 199369r+8m
69r+8m
1994 199469r+10m
69r+10m
1995 1995 70r 70r
1996 199670r+2m
70r+2m
1997 199770r+4m
70r+4m
1998 199870r+6m
70r+6m
1999 199970r+8m
70r+8m
2000 200070r+10m
70r+10m
2001 2001 71r 71r
2002 200271r+2m
71r+2m
2003 200371r+4m
71r+4m
2004 200471r+6m
71r+6m
2005 200571r+8m
71r+8m
2006 200671r+10m
71r+10m
2007 2007 72r 72r
2008 200872r+2m
72r+2m
2009 200972r+4m
72r+4m
2010 201072r+6m
72r+6m
2011 201172r+8m
72r+8m
2012 201272r+10m
72r+10m
2013 2013 73r 73r
2014 201473r+2m
73r+2m

8 | KOVÁK číslo 1/2017 | 16. ledna | Servis
pokračování ze str. 7

DŮCHODOVÝ VĚK PODLE PŘÍLOHY
ZÁKONA
Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém
pojištění, obsahuje v příloze tabulku nazvanou „Důchodový věk pojištěnců

narozených v období let 1936 až 1977“.
Pod touto tabulkou následuje věta:
„U pojištěnců narozených po roce
1977 se důchodový věk stanoví tak, že
se k věku 67 let přičte takový počet

Výpočet starobního důchodu podle zák. č. 155/1995 Sb.
na období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016

					
Identifikační kód:
muž 31. 12. 1953
datum narození
31. 12. 1953
datum vzniku nároku na "S"
31. 12. 2016
žádost podána ke dni
31. 12. 2016

Rok

Příjem
z vydělané
činnosti

Vylouče‑
Koeficient
né doby

Druh důchodu
§ 29 - řádný důchod

Přepočtený
příjem
z vydělané
činnosti

kalendářních měsíců, který odpovídá
dvojnásobku rozdílu mezi rokem na‑
rození pojištěnce a rokem 1977.“
Podle tohoto platného ustanovení by
důchodový věk mužů i žen, kteří se na-

Výpočet starobního důchodu podle zák. č. 155/1995 Sb.
na období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017

					
Identifikační kód:
muž 31. 12. 1953
datum narození
31. 12. 1953
datum vzniku nároku na "S"
31. 12. 2016
žádost podána ke dni
1. 1. 2017

Rok

Příjem
z vydělané
činnosti

Druh důchodu
§ 29 - řádný důchod

Vylouče‑
Koeficient
né doby

Přepočtený
příjem
z vydělané
činnosti

1986

35 568		

0

9.1111		

324 064

1986

35 568		

0

9.5248		

338 779

1987

36 600		

0

8.9244		

326 634

1987

36 600		

0

9.3296		

341 464

1988

34 320		

0

8.7255		

299 460

1988

34 320		

0

9.1216		

313 054

39 000		

0

8.9058		

347 327

1989

39 000		

0

8.5190		

332 241

1989

1990

36 946		

0

8.2183		

303 634

1990

36 946		

0

8.5914		

317 418

1991

46 800 		

0

7.1217		

333 296

1991

46 800		

0

7.4450		

348 426

1992

40 400		

0

5.8151		

234 931

1992

40 400		

0

6.0791		

245 596

67 300		

0

4.8533		

326 628

1993

67 300		

0

4.6425		

312 411

1993

1994

83 400		

0

3.9161		

326 603

1994

83 400		

0

4.0939		

341 432

1995

94 300		

0

3.3046		

311 624

1995

94 300		

0

3.4546		

325 769

1996

100 800 		

0

2.7910		

281 333

1996

100 800		

0

2.9177		

294 105

129 600		

0

2.6394		

342 067

1997

129 600

0

2.5248		

327 215

1997

1998

141 000

0

2.3095		

325 640

1998

141 000		

0

2.4144		

340 431

1999

154 200

0

2.1340		

329 063

1999

154 200		

0

2.2308		

343 900

168 000		

0

2.0928		

351 591

2000

168 000

0

2.0019		

336 320

2000

2001

100 600

0

1.8446		

185 567

2001

100 600		

0

1.9284		

193 998

2002

190 200

0

1.7189		

326 935

2002

190 200		

0

1.7969		

341 771

2003

204 000		

0

1.6104		

328 552

2003

204 000		

0

1.6835		

343 434

218 640		

0

1.5788		

345 189

2004

218 640

0

1.5102		

330 191

2004

2005

200 256		

0

1.4358		

287 528

2005

200 256		

0

1.5010		

300 585

2006

253 200		

0

1.3469		

341 036

2006

253 200		

0

1.4080		

356 506

2007

278 400		

0

1.2545		

349 253

2007

278 400		

0

1.3114		

365 094

289 200		

0

1.2127		

350 713

2008

289 200		

0

1.1600		

335 472

2008

2009

200 240		

0

1.1210		

224 470

2009

200 240		

0

1.1719		

234 662

2010

313 360		

0

1.1011		

345 041

2010

313 360		

0

1.5110		

360 709

2011

312 360		

0

1.0762		

336 162

2011

312 360		

0

1.1251		

351 437

314 800		

0

1.0899		

343 101

2012

314 800		

0

1.0426		

328 211

2012

2013

318 563		

0

1.0426		

332 134

2013

318 563		

0

1.0899		

347 202

2014

320 000		

0

1.0246		

327 872

2014

320 000		

0

1.0711		

342 752

2015

320 000		

0

1.0000		

320 000

2015

320 000		

0

1.0396		

332 672

9 402 893

2016

320 000		

0

1.0000		

320 000

Celkem			
Osobní vyměřovací základ
Doba pojištění (dny)

0		
26 103 Výpočtový základ (VPZ):
0
Doba pojištění celkem

15 581

Náhradní doba (100 %)

0

dny

Náhradní doba (80 %)
Doba po vzniku nároku (dny)

0
0

roky
=> počet 90denních úseků

0

Doba před vznikem nároku (dny)

0

=> počet 90denních úseků (0,9 %)

0

=>počet 90denních úseků (1,2 %)
Důchod dle zadaných parametrů:

0

=> počet 90denních úseků (1,5 %)

0

45
0

zbývá 0 (dny)
zbytek 0
zbytek 0
12 958 Kč

Tyto výpočty jsou pouze informativní a nezakládají žádný právní nárok na skutečnou výši důchodu

Celkem			
Osobní vyměřovací základ
Doba pojištění (dny)

0

10 147 902

27 261 Výpočtový základ (VPZ):
0
Doba pojištění celkem

16 281

Náhradní doba (100 %)

0

dny

Náhradní doba (80 %)
Doba po vzniku nároku (dny)

0
1

roky
=> počet 90denních úseků

0

Doba před vznikem nároku (dny)

0

=> počet 90denních úseků (0,9 %)

0

=>počet 90denních úseků (1,2 %)
Důchod dle zadaných parametrů:

0

=> počet 90denních úseků (1,5 %)

0

45
0

zbývá 0 (dny)
zbytek 1
zbytek 0
13 540 Kč

pokračování na str. 9
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rodili v roce 2016, činil 73 let a 6 měsíců.
K tomuto důchodovému věku dojdeme tak, že k věku 67 let (důchodový
věk mužů a žen narozených v roce
2017 podle přílohy zákona) připočteme
6 roků a 6 měsíců (2016 – 1977) x 2 =
78 měsíců, čili 6 roků a 6 měsíců). Pochopitelně důchodový věk pojištěnců
narozených v budoucích letech by bez
přijetí novely stoupal stejným postupem výpočtu dále.
Česká republika je jedinou zemí v Evropské unii, která nyní nemá pevně stanoven odchod do důchodu.
Již dlouhou dobu se jedná o tzv. zastropování důchodového věku tak,
aby průměrná doba pobírání důchodu
činila 20 let. V září tohoto roku vláda
jednomyslně schválila návrh novely
důchodového zákona, který obsa‑
huje zastropování důchodu na max.
65 let. To by se týkalo těch, kdo se narodili po roce 1965.
Přijetí této novely vládou je samozřejmě velmi důležitým krokem, novela ale
musí být ještě schválena Poslaneckou
sněmovnou, Senátem a podepsána
prezidentem, protože se jedná o zákon.
Je však třeba též uvést, že součástí
novely je systém přehodnocování na‑
stavení důchodového věku. S tím, jak
se bude průměrný lidský věk prodlu‑
žovat, dojde-li k tomu, strop se bude
revidovat, patrně v pětiletých cyklech.
VÝPOČET K DATU 31. 12. 2016
Každoročně OS KOVO aktualizuje vlastní program pro výpočet důchodů. Do programu zadáváme většinou údaje, které
jsou součástí informativního listu a které

si potenciální žadatel o starobní důchod
vyžádá od ČSSZ (alternativně je možno
k výpočtu důchodu použít důchodovou
kalkulačku dostupnou na webových
stránkách Ministerstva práce a sociálních
věcí). Použijme tedy náš program pro
muže narozeného 31. 12. 1953, který
dovrší důchodový věk dne 31. 12. 2016,
kdy mu bude 63 let a který nemá ani
náhradní doby pojištění, ani vyloučené
doby pro výpočet důchodu Předpokládáme u něj takové výdělky dosažené
v rozhodném období, že jeho osobní vy‑
měřovací základ bude činit v roce 2016
26 103 Kč. Doba pojištění tohoto muže do dovršení důchodového
věku činí 43 let. Předpokládáme, že
je dosud zaměstnán v pracovním poměru a o důchod zatím nepožádal.
V příštím roce si požádá o přiznání starobního důchodu zpětně, a to
buď k datu 31. 10. 2016, nebo k datu
1. 1. 2017.
VÝŠE DŮCHODU PO ZVÝŠENÍ
K vypočtenému starobnímu důchodu
k datu 31. 12. 2016, který činí 12 958 Kč,
bude od 1. 1. 2017 náležet příslušná valorizace dle nařízení vlády č. 325/2016. Základní výměra se podle tohoto nařízení
vlády zvýší o 110 Kč měsíčně, procentní
výměra se zvýší o 2,2 %. V našem případě
odečteme od částky 12 958 Kč základní
výměru 2 440 Kč, čímž získáme procentní výměru důchodu 10 518 Kč. Procentní výměru důchodu zvýšíme o 2,2 %
(krát 1,022) na 10 750 Kč (zaokrouhluje
se na celé koruny nahoru). Ke zvýšené
procentní výměře připočítáme novou
základní výměru 2 550 Kč. Výsledkem

Mzdy, důchody, daně: co se změnilo od 1. ledna
Od začátku roku vstoupila v platnost
řada změn v oblasti daní, pojištění i dalších dávek, které ovlivní náš život. Připomínáme ty nejdůležitější, které už
schválil parlament.
Starobní důchody, které v ČR pobírá 2,39 milionu lidí, se od ledna zvyšují v průměru o 308 korun. Minimálně
sedm procent důchodců (hlavně ženy)
je ovšem u nás stále na hranici chudoby. O 2,2 procenta vzrostly rovněž
příplatky k penzi pro odbojáře a invalidní pozůstalostní penze.
Minimální mzda od 1. ledna i díky
zesílenému tlaku odborů vzrostla z 9 900 na 11 000 Kč. S tím souvisí
zvýšení minimální hodinové mzdy,
a to z 58,70 Kč za hodinu na 66 Kč za
hodinu. Zvyšuje se tak i tzv. zaručená
mzda. Znamená to, že například obsluha v restauračních zařízeních musí dostat místo loňských 12 100 nově aspoň
13 400 korun měsíčně.

Kromě minimální mzdy se od 1. ledna
2017 zvyšují i předepsané minimální
mzdové standardy pro lépe odmě‑
ňované profese. Ty jsou odstupňované do 8 kategorií podle nařízení vlády
č. 567/2006 Sb., v platném znění. O nároku na vyšší mzdu rozhoduje druh práce, kterou zaměstnanec vykonává.
Zvyšuje se také maximální možný
měsíční výdělek, který si smí vydě‑
lat uchazeč o zaměstnání, aniž by
byl vyřazen z evidence úřadu práce.
Do konce roku byla tato částka ve výši
maximálně 4 950 Kč. Nově si bude moci
vydělat měsíčně až 5 500 Kč.
Vzhledem k tomu, že vzrostla minimální mzda, budou muset i osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) odvádět
vyšší dávky na sociální a zdravotní
pojištění. Výše minimálních záloh pro
rok 2017 činí 1 906 Kč na zdravotní pojištění a 2 061 Kč na sociální pojištění.

je valorizovaný důchod náležející od
1. 1. 2017 ve výši 13 300 Kč.
VÝPOČET K DATU 1. 1. 2017
Tabulka je opět výstupem počítačového programu OS KOVO. Výdělky muže
narozeného dne 31. 12. 1953 pro výpočet v roce 2017 jsou pochopitelně totožné, přibude pouze částka 320 000 Kč
jako výdělek v roce 2016 – posledním
roce rozhodného období. Alternativně
je opět možno k výpočtu důchodu po‑
užít důchodovou kalkulačku na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí – www.mpsv.cz/cs/2435.
ZÁVĚR
Zatímco výše starobního důchodu
muže narozeného 31. 12. 1953 při při‑
znání k datu 1. 1. 2017 činí 13 540 Kč,
výše jeho starobního důchodu při při‑
znání k 31. 12. 2016 včetně valorizace
činí 13 300 Kč. Rozdíl tak v tomto kon‑
krétním případě činí 240 Kč měsíčně,
ve prospěch důchodu přiznaného ke
dni 1. 1. 2017. Z uvedeného vyplývá,
že přestože valorizace k 1. 1. 2017 je
poměrně vysoká a mohli bychom
u zvoleného pojištěnce očekávat
nižší výši než u důchodu přiznaného
v roce 2017 (bez valorizace), projevuje
se již, i když je to se zpožděním, růst
mezd v republice, a tedy vyšší růst
VVZ (všeobecného vyměřovacího zá‑
kladu) a vyšší PK (přepočítací koefi‑
cient), které kladně ovlivnily pro rok
2017 výši koeficientů, jimiž se při vý‑
počtu důchodu násobí výdělky v jed‑
notlivých letech rozhodného období.

U penzijních produktů i životního po‑
jištění se od roku 2017 zvyšuje maxi‑
mální částka, o kterou si může po‑
platník daně z příjmů – fyzická osoba
– snížit základ daně. Limit 12 000 Kč se
zvyšuje na 24 000 Kč. Zaměstnavatelé
navíc mohou v daňově výhodném režimu přispívat na penzijní spoření každého
zaměstnance až 50 000 korun ročně (do
konce loňského roku byl limit 30 000 Kč).
Až 11 000 Kč si letos budou moci
v rámci zúčtování daní nebo při po‑
dání daňového přiznání odečíst rodi‑
če jako tzv. školkovné (daňová sleva za
umístění dítěte v předškolním zařízení).
Podmínkou je, že dítě s nimi žije ve
společné domácnosti. Zvýšení
hranice ale pocítí až při zúčtování daní či podání daňového
přiznání za letošní rok.
Od 1. 1. se zvýšila spo‑
třební daň na cigarety,
a to o korunu na krabičku.
(red)
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Centrální evidence zlepší i přístup k benefitům

může pojistit od Nového roku také sám.
Zajímavým benefitem je i bezplatné bytové poradenství, které v rámci dohody
poskytuje Sdružení nájemníků ČR. Naši
členové mohou využít i různých slev CK,
s nimiž má OS KOVO smlouvu o využívání výhod. Totéž platí pro různé lázeňské
pobyty.
Nabídka benefitů v podobě různých
zvýhodněných služeb se neustále
rozšiřuje. Na jaké nové bys chtěl ze‑
jména poukázat? A na co se v této ob‑
lasti svaz hodlá nejvíc zaměřit?
I když nejde o zcela novou službu,
chtěl bych zmínit hlavně výhodné volání v rámci nové smlouvy s T-Mobilem,
kde lze určitě výrazně ulehčit rodinnému rozpočtu, protože mobilní telefon
používá v dnešní době celá rodina.
U cestovních kanceláří je to spíše na
individuálním přístupu každého člena.
Sám bych zmínil lázeňský pobyt v hotelu Panská v jižních Čechách, kde je
opravdu krásně, stejně jako v horském
prostředí zejména v letních měsících
v okolí lázní Priessnitz, kde lze využít
řadu turistických stezek. Svaz chce rozšiřovat škálu podobných výhod pro členy o další poskytovatele, nezaměřujeme se na jednu konkrétní věc či oblast.

Otázka náboru nových členů je vždy
na podmínkách každé ZO v rámci její
působnosti, ale především na aktivitě
jejích orgánů, tedy VZO. OS chce připravit prostřednictvím časopisu Kovák se‑
riál dobrých příkladů ze ZO, kde se nárůst členské základny daří. Také chceme
vydat určitou kuchařku, jak na to, resp.
jak pomoci méně zkušeným, aby byli
připraveni na otázky, kterými je nečlen
může zahrnout. K tomu slouží i servis
v podobě tematicky zaměřených vzdělávacích akcí v rámci centrálního i regionálního vzdělávání. Také v rámci stanov,
a nejen nich, se chystají určité změny,
které by měly více podpořit rozšiřování
členské základny prostřednictvím Seskupení členů apod. Bude důležité, aby

Mezi nové propagační
předměty patří i tato vesta...

Když už hovoříme o servisu pro čle‑
ny, neustále se vyvíjí i paleta pro
možnosti propagace svazu. A to včet‑
ně propagačních předmětů. Je něco
nového i tady a co dalšího se chystá?
Už loni OS nakoupil nové propagační
stany, které lze využít na akcích ZO nebo
na svazových akcích, konaných převážně prostřednictvím RP OS KOVO. Také
byla zjednodušena přihláška člena a byl
vyroben nový propagační leták. Letos
chceme dále tento servis podpořit výrobou propagačních roll-upů pro každé
Regionální pracoviště OS KOVO a budeme pokračovat ve výrobě nových propagačních plakátů a letáků ať už všeobecně
či v rámci BOZP. Také zkoušíme ve dvou
regionech reklamu pomocí rozměrově
větších bannerů, které jsou zaměřeny
na rozšiřování působnosti OS KOVO.
Dalším podpůrným prvkem je výroba
a obměna nabídky propagačních předmětů pro ZO OS KOVO a jejich členy,
které si mohou objednat ZO na své akce
a jejichž nabídka se neustále obměňuje.

sjezd OS KOVO v červnu přijal dobrou
strategii na další období, které bude
zahrnovat více než čtyři roky. Musíme
prostě začít investovat do své budoucnosti, tedy do rozšiřování působnosti
OS KOVO u nových firem, a k tomu je
potřeba budovat značku OS KOVO.

Je tu jedna rovnice: to, jak OS KOVO
bude úspěšný při prosazování zájmů
svých členů, je velmi závislé na jeho
síle. Na tom, kolik má členů a jak se
mu daří s náborem nových. Tento
nábor se děje hlavně na úrovni ZO.
Chystá se centrálně něco nového na
podporu tohoto jejich úsilí?

Zpět k benefitům. Aby je členové
mohli využívat, musí o nich vědět,
jinak by neměly smysl. Jak je tohle
ošetřeno?
Jedno z důležitých rozhodnutí padlo
docela nedávno. Tím je zavedení centrální evidence členů OS KOVO, které by mělo být dokončeno nejpozději

... tento šátek

... nebo i toto oblíbené pexeso pro děti

Místopředseda OS KOVO T. Valášek během rozhovoru
s Kovákem ukazuje jeden z návrhů na propagační roll-upy

koncem tohoto roku. Na jejím základě
bude každému členovi OS KOVO dle
§ 12 odst. 2 Stanov OS KOVO vytisknut
členský průkaz, který ho opravňuje k využívání centrálně poskytovaných výhod
u smluvních partnerů OS KOVO. Každý
průkaz má své jedinečné číslo, takže
společně s partnery budeme mj. moci
lépe vyhodnotit, jak jsou tyto výhody
využívány. Nejdůležitější ale je, že každý
člen, který uvede do centrální evidence
svůj e-mail, bude mít osobní přístup do
webové aplikace, kde sám uvidí všechny
existující benefity. Nebude se už muset
spoléhat na informace od „svého“ představitele ZO OS KOVO, který je dosud viděl pouze v rámci přístupu pro funkcio‑
náře na svazovém intranetu a často je
ani nemohl přenést mezi všechny členy
ZO. Webová aplikace se může postupně
rozšiřovat např. i o nabídky dalších ZO,
které by chtěly nabídnout pro všechny
členy své rekreační zařízení, které se jim
nepodaří plně obsadit.
Teď se rozjela centrální evidence,
která zlepší přístup členů k infor‑
macím, ke kterým dosud mohli jen
vybraní funkcionáři. Znamená to, že
čím rychleji se jednotlivé ZO zapojí
do centrální evidence, tím bude i lep‑
ší přístup všech evidovaných členů
k informacím o benefitech a dalšímu
servisu?
Ano přesně tak, čím dříve ZO naplní evidenci daty svých členů, tím lepší
bude jejich informovanost o těchto výhodných službách.
Pokud jde o benefity, je tu možná
i nějaká iniciativa zespodu? Myslím
teď třeba na to, že nějaká ZO narazí
na partnera, který bude připraven
nabídnout zvýhodněné služby nejen
lokálně, ale v rámci celého svazu.
To je samozřejmě možné. Pokud některé ze ZO nebo i člen vědí o takové nabídce, stačí se ozvat přímo mně (valasek.
tomas@cmkos.cz). Možnost poskytovat
benefity i lokálně se do budoucna nabízí také stejně jak centrálně a takovou
nabídku uvítá rozhodně celá členská základna.			
Ptal se: fav

SDILIME S VAMI radostnou zprávu.
/

/

kultura

[

/

sport

Od ledna 2017 došlo k dlouho očekávanému navýšení
FKSP z 1,5% na 2%, tj. růst o 33%.

J

Využijte fond FKSP k jednoduchému čerpání

Dm Cheque Déjeuner
Stravenky - nejrozšířenější zaměstnanecký benefit. Uplatnění ve více jak 30.000 provozovnách v ČR.

Dm Unišek + FKSP
Dovolená - rekreační pobyty v ČR i v zahraničí. Možno využít i pro rodinné příslušníky zaměstnance.
Sport - fitness centra, aquaparky, tenis, golf...
Zdraví - nákup vitamínů, očkování proti chřipce, klíšťové encefalitidě a hepatitidě A,
rehabilitace a zdravotní masáže.
Vzdělání - vzdělávací kurzy: autoškoly, jazykové kurzy, počítačové kurzy...
Kultura - divadla, koncerty, kina, předprodej vstupenek na sportovní a kulturní akce.
A mnoho dalších možností u tisíců našich smluvních partnerů.

Rádi Vám poradíme se správným čerpáním fondu dle vyhlášky o FKSP.
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Chcete vědět víc? Zavolejte nám: 241 043 111. Napište nám: info@seky.cz

12 | KOVÁK číslo 1/2017 | 16. ledna | Křížovka o ceny

Správné znění tajenky z čísla 20: Pohodové prožití Vánoc vám přejí křížovky pro každého. Správně luštil, a štěstí
při losování měl Jiří Půček z Veselí nad Moravou. Blahopřejeme! Dostane výhru od vydavatelství Enigma, které připravuje naši
křížovku. Je také vydavatelem časopisu Křížovky pro každého (další čísla vycházejí 17. a 31. ledna). Na tajenku z tohoto čísla
čekáme do 1. února 2017 na doručovací adrese redakce nebo na e-mailu: novakova.miloslava@cmkos.cz.

