
dustriAll Europe a IndustriALL Global na období 2016–2020 
a schválilo jmenovité zastupování OS KOVO při jednání vý-
borů IndustriAll Europe od srpna 2016. 

 Dále schválilo:
•  Předložit P-OS KOVO návrh rozhodnutí o případném ob-

sazení postů v orgánech IndustriALL Global po kongre-
su IndustriALL Global, tzn. v říjnu 2016. Vyjádřilo souhlas 
s postoupením pravomoci výkonnému vedení OS KOVO roz-
hodovat o účasti a obsazení akcí výborů IndustriAll Europe 
a IndustriALL Global bez stanoveného permanentního zá-
stupce OS KOVO.

ČTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO | DATUM VYDÁNÍ: 5. září 2016 | CENA: 6 KČ

15

Z jednání Předsednictva OS KOVO:

Poldovka opět ožívá

2 Důchodový věk
Nakonec v otázce zastropování 

přece jen zvítězil rozum

11 Nový školní rok
Dárek redakce pro 

všechny malé školáky    

6 Pracovní právo
Na co vše má nárok agenturní 

zaměstnanec

8 Dialog o mzdách
Úspěch při vyjednávání je třeba 

umět připravovat    

Po půlroční odstávce, způsobené zadlužením a odcho-
dem zaměstnanců, se znovu v kladenské Huti Poldi 
rozjíždějí stroje. 

 Z původních zhruba 360 zaměstnanců, které továrna 
měla ještě před odstávkou, jich v červnu tohoto roku zů-
stávalo v podniku asi 160. V červenci bylo do stavu znovu 
přijato asi deset lidí, s větším náborem se prý počítá od 
září, kdy mají přijít další čtyři desítky zaměstnanců. Zatím 
jsou přijímáni jednotlivci.
 Když Kovák navštívil donedávna potemnělé obří haly 
Poldovky, kdysi jednoho z největších producentů ušlech-
tilých ocelí v ČR, na některých místech opět panoval čilý 
ruch. Začaly opravy, poté bude následovat testovací pro-
voz. Bohužel několikaměsíční odstávka si vyžádala svou 
daň i v určité devastaci technologie. 

 Předsednictvo OS KOVO jednalo v úterý 24. 8. 2016 
v Praze. Projednalo a vzalo na vědomí předloženou zprá-
vu o hodnocení podnikových smluv uzavřených na rok 
2016. Zpráva bude předložena k projednání Radě OS 
KOVO. 

 Dále projednalo: 
•  „Teze OS KOVO pro přípravu VII. sjezdu OS KOVO v roce 

2017“ a přípravu „Strategie OS KOVO po sjezdu v r. 2017“.  
•  Návrh dokumentů VII. sjezdu OS KOVO, u kterých bude 

R-OS KOVO jmenovat komise.
•  Nominaci členů do výborů a pracovních skupin In- pokračování na str. 2

Jdeme opět do toho! 7. září 2016 se sejdou zástupci odborových 
svazů, kteří jsou členy Českomoravské konfederace odborových 

svazů, a zveřejní své požadavky v oblasti minimální mzdy, 
zákoníku práce a hlavně navýšení mezd pro rok 2017

Kovácké odbory se 
o pracující postaraly

Předseda ZO OS KOVO 
Hutě Poldi Jozef Kónya

pokračování na str. 3

Práce na centrální evidenci členů postupují

Vedením rozjezdu a oprav 
technologie byl v Poldi Kladno 

pověřen Václav Havlíček
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V TPCA Kolín kompromis
V automobilce TPCA Kolín byla v pátek 18. srpna po osmiměsíčním 
vyjednávání, během kterého byla i stávková pohotovost, uzavřena 
mezi vedením podniku a odborovými organizacemi nová kolektivní 
smlouva pro období od 1. 4. 2016 do 31. 12. 2017. Během tohoto 
období postupně vzrostou základní tarifní mzdy o 1 700 Kč a dojde 
i k dalším krokům, které zvýší příjmy zaměstnanců. Odboráři přijali 
prodloužení Konta pracovní doby, jehož nové podmínky považují za 
výhodnější pro zaměstnance. Předseda ZO OS KOVO při TPCA Ivo 
Navalaný k dojednaným výsledkům řekl: „Musíme to vidět tak, že 
jde skutečně o kompromis. Měli jsme samozřejmě vyšší cíle, dosáhli 
jsme maxima toho, co bylo možné v rámci dohody.“ Více informací 
na http://www.oskovo.cz/aktuality/tpca-kolin-napeti-ukoncil-kompromis.      
                          (fav)

Glosujeme: Zvítězil rozum
Strany vládní koalice se 31. 8. shodly, že horní hranice věku odcho-
du do důchodu bude 65 let. Podařilo se změnit stanovisko šéfa 
ANO Andreje Babiše, který v rozporu se svými dřívějšími sliby tvrdil, 
že podobné řešení je populistické. Přitom ho mají zavedeno ve vět-
šině států EU. V koalici kvůli tomu propukla hádka.
   Nakonec tedy A. Babiš svůj odpor vzdal. Stalo se tak pod tlakem 
jasných faktů, které zjevně umocnily i požadavky rozhořčené ve-
řejnosti. Její součástí byl i OS KOVO, jehož rada vládu k zastropo-
vání věku odchodu do důchodu na maximálně 65 letech vyzvala 
23. 3. 2016. 
   Trvalo to, ale nakonec zvítězil rozum. Znovu se ale také potvrdilo, 
že podobným vítězstvím je třeba účinně napomáhat. A neplatí to 
jen o zastropování věku odchodu do důchodu.                       (fav)

Ačkoli už i německý ministr hospodářství přiznává, že dohoda  TTIP v její současné podobě v podstatě zkrachovala, úředníci Evropské komise 
v Bruselu a vláda USA nadále trvají na tom, aby jednání o této transatlantické smlouvě o volném obchodu, bez ohledu na její nedostatky, byla do-
končena ještě v letošním roce. I to je důvod, proč se 17. září v sedmi německých městech uskuteční masové demonstrace, které zastáncům TTIP 
a CETA mají připomenout, co si o jejich plánech myslí znepokojená veřejnost. Ta zastává názor, že obě dohody zvýší moc zahraničních investorů 
na úkor demokraticky zvolených národních institucí a budou mít negativní dopady na evropské standardy v ekologické i sociální oblasti. Ohrožena 
jsou podle kritiků dohod také práva zaměstnanců. V ČR dohodu TTIP odmítá více než 80 % účastníků průzkumů, které se k tomuto tématu u nás 
uskutečnily.                            (fav)

Strojírny v nesnázích
Krajský soud v Ostravě 25. 8. rozhodl, že pošle do úpadku společ-
nost Vítkovice Power Engineering (VPE), která je součástí strojíren-
ského holdingu miliardáře Jana Světlíka. Insolvenčním správcem 
soud ustanovil Davida Vandrovce. Celkové závazky firmy přesahují 
2,3 miliardy korun.  Soud nařídil přezkumné jednání na 29. listo-
padu, po něm se uskuteční schůze věřitelů, která rozhodne o způ-
sobu řešení úpadku firmy. Věřitelé tak budou hlasovat o tom, zda 
firmě, ve které pracuje zhruba 1200 zaměstnanců, umožní úpadek 
formou reorganizace. Další variantou je například konkurz. S po-
dobnými problémy jako VPE se potýkají i další Světlíkovy firmy Vít-
kovice Envi a Vítkovice Gearwork.                                               (red + fav)

Kovosvit: Řešení situace napomohly i odbory
Sezimovo Ústí – Společnost Kovosvit 
MAS ze Sezimova Ústí vyplatila kon-
cem minulého týdne svým zaměst-
nancům dlužné červencové mzdy. 
Poslala jim je na účet.

 Peníze poskytl nový investor, skupi-
na Nordic Investors. Sdělil to mediální 
zástupce Kovosvitu Karel Samec. Po- 
dle něj je domluven další úvěr na ob-
novení provozu firmy a zajištění srp-
nových mezd.
 Řešení situace v tomto případě na-
pomohlo i jednání Odborového svazu 
KOVO a Českomoravské konfederace 

odborových svazů s majitelem o situa-
ci v Kovosvitu, která byla pro jeho pra-
covníky těžko únosná. Jmenovanému 
krizovému manažerovi se pak podařilo 
obstarat zmíněné peníze na mzdy za-
městnanců. „Opět se potvrdila výbor-
ná spolupráce mezi OS KOVO a ČM-
KOS,“ komentoval tuto informaci pro 
redakci Kováka předseda OS KOVO 
Jaroslav Souček.
 „Je to dobrá zpráva pro všechny a vě-
řím, že také zpráva pro budoucnost 
firmy, zaměstnanců a jejich rodin,“ vy-
jádřil se na svém facebooku předseda 
ČMKOS Josef Středula.

 Spojili jsme se i s předsedou VZO 
OS KOVO KOVOSVIT Jiřím Ryzkou, 
který intenzivně jedná se současným 
krizovým managementem. Od radnice 
v Sezimově Ústí také získal slib odkladu 
platby nájemného pro zaměstnance, 
kteří žijí v městských bytech. „Pan sta-
rosta města slib potvrdil, rada města 
a zastupitelstvo dále schválily bezúroč-
nou půjčku deset tisíc korun pro za-
městnance, kteří mají trvalý pobyt v  Se-
zimově Ústí,“ doplnil. 
 (Další informace o vývoji situace v Ko-
vosvit MAS naleznete na webových 
stránkách OS KOVO: www.oskovo.cz.)

(ev + red)

•  Návrh na svolání 10. zasedání „Rady 
Odborového svazu KOVO“, konaného 
ve dnech 12.–13. října 2016 v KC Aldis 
Hradec Králové.

•  Účast na těchto mezinárodních ak-
cích: 

  - „Task Force IndustriAll Europe“ – bu-
dování odborů a organizování nových 
členů.

 

 - „Politický plánovací seminář IndustriAll 
Europe 2017“.

 Uložilo: Zaslat do 21. 9. 2016 návrhy 
na jmenování, případně přejmenování 
zástupců z jednotlivých KS OS KOVO 
do pracovní komise pro přípravu „Ná-
vrhu Stanov OS KOVO pro VII. sjezd OS 
KOVO“. 

 Vzalo na vědomí: Informaci kol. Va-
láška o postupu prací na programu 
centrální evidence členů, o přípravě 
členské karty OS KOVO a softwaru pro 
evidenci členů CLEW8. Dalo souhlas se 
zasláním nabídky všem organizačním 
jednotkám OS KOVO ke stažení progra-
mu CLEW8, případně EXCEL, které bu-
dou sloužit jako podklad pro následný 
tisk členských průkazů na RP OS KOVO.

dokončení ze str. 1
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pokračování ze str. 1

 Testování provozů má trvat zhruba 
týden, zkouší se například jeřáby a sou-
struhy. „Je třeba nyní vychytat menší 
závady, které se objevily při spuštění 
zkušebního provozu,“ řekl nám před-
seda ZO OS KOVO Hutě Poldi Jozef  Kó-
nya. Kovárny poté začnou zpracovávat 
materiál, který zbyl z doby před od-
stávkou, navážení nového by mělo začít 
v příštích týdnech. 

TŘI STATEČNÍ V BOJI 
S ADMINISTRATIVOU
 Společnost se od předloňska potýka-
la s problémy, především s opožděnými 
výplatami, dlužila za materiál a energie. 
Odboráři proto vyhlásili stávkovou po-
hotovost. POLDI s.r.o. a Poldi TRADE 
a.s. nakonec podaly samy na sebe ná-
vrh na insolvenci s úpadkem. Odboro-
vá organizace v listopadu 2015 zahájila 
pomoc pro všechny zaměstnance, kteří 
měli zájem uplatnit mzdové nároky pro-
střednictvím Úřadu práce ČR. 
 Znamenalo to uskutečnit několik in-
formativních schůzek, evidovat zájem-
ce (kterých se nakonec sešlo na 300), 
shromáždit nutné dokumenty, pod-
pisy, vyhotovit žádosti a v termínu je 
odevzdat na úřad práce. Což se poda-
řilo. Tím ale práce odborů neskončila 
a v červenci, po vyhlášení insolvence 
a úpadku, se rozeběhla další akce pro 
zaměstnance – vyplnění přihlášek jejich 
pohledávek k insolvenci. Jednalo se ze-
jména o nevyplacené mzdy a benefity 
(stravenky a penzijní pojištění od za-
městnavatele). 
 „Postarali jsme se o všechny zaměst-
nance, kteří se u nás hlásili o zpracová-
ní mzdových nároků pro úřad práce, 
i když již dali výpověď a nepracují v pod-
niku. Kontaktovali jsme je telefonicky, 
vyhotovili pro ně insolvenční přihlášku 
a podali ji k soudu,“ vysvětlil nám si-  
tuaci Jozef Kónya. Tato složitá a časově 
náročná práce padla na bedra pouze 
tří odborových funkcionářů: tehdejšího 
předsedy ZO Richarda Mosra, místo-
předsedy Jozefa Kónyi  a hospodářky 
Marie Rezkové.
 Část dlužných mezd sice uhradil míst-
ní úřad práce, ten však vyplácel náhra-
du pouze do výše 38 520 korun, zbytek 
si lidé musí vymoci na organizaci, kte-
rá jim dluží. „Jednání s insolvenčním 
správcem byla přínosná,“ popsal nám 
situaci předseda ZO, „původně jsme 
byli informováni, že na benefitech bude 
uznáno jenom několik procent z našich 
požadavků. Nakonec, po upozornění na 
kolektivní smlouvu a po jejím zaslání 
insolvenčnímu správci, bylo uznáno sto 
procent.“
 Poldi nyní dluhy platí, postupně po-
sílá zbývajícím zaměstnancům dlužné 

mzdy i za měsíce, kdy 
její provoz nefungo-
val. Do listopadu to-
hoto roku by měly být 
splaceny dluhy i těm 
pracovníkům, kteří 
již definitivně odešli. 
Těm, kteří znovu na-
stoupili, bude každý 
měsíc k běžné mzdě 
vyplacena ještě jedna 
dlužná mzda, a to tak 
dlouho, než bude vše vyrovnáno.
 „U zaměstnavatele jsme dohodli, že 
lidé, kteří nastoupili zpět na svá místa, 
dostali mzdy v původní výši a smlouvy 
rovnou na dobu neurčitou, tedy žádná 
zkušební doba,“ popsal nám závěrem 
ještě jeden úspěch odborů Józef Kónya, 
předseda ZO OS KOVO, která se doká-
zala o své lidi v těžké době postarat.

GENERÁlNÍ ŘEDITEl POMOC 
ODBORů OCEňUJE
 Oživení v Poldovce nenastalo jen tak. 
Vlastníci odvolali původní zahraniční 

management, který byl neúspěšný v ob-
starávání zakázek. Byly zajištěny nové 
úvěry na rozjezd provozu a částečnou 
modernizaci technologie. 
 Dali jsme slovo současnému generál-
nímu řediteli Adrianu Zambonovi, aby 
nám řekl, jak vidí situaci on. Spolupráci 
s odbory si pochvaloval jako vynikající, ze-
jména při reorganizaci společnosti, která 
byla nutná. Cíl mají nyní společný – roz-
jezd výroby. Chtěli jsme však vědět více. 

 Proč se podle vašeho názoru Poldovka 
dostala do tak špatného stavu? zeptali 
jsme se.
 „Základem je vznik krize v roce 2008. 
Oslabila výrazně evropskou ekonomiku. 
Evropa, přestože je to již osm let, pomalu 
odstraňuje následky i nový nástup je po-
malý. Některá odvětví, například hutnic-
tví, byla postižena ještě hlouběji. Výroba 
byla vysoká, ale poptávka v určitém ob-
dobí velmi poklesla.
 Pokud jde o problém samotné Poldi, 
v  minulosti byla dle mého názoru udělá-
na některá ne zcela promyšlená rozhod-
nutí. Obchodní část byla oddělena od vý-
robní a přesunuta do jiné země. Myslím, 
že právě to způsobilo začátek velkých 
potíží v Poldi.“

Adrian Zambon, jednatel a generální ředitel hutě

pokračování na str. 4

Do obnovovaného provozu se začíná investovat, fotografie zachycuje nový obří lis
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 Nedostatek kvalifikovaných pracovní-
ků je jedním z nejpalčivějších problémů, 
který v současnosti trápí jihočeské stro-
jírenské podniky prakticky bez výjimky. 
Personální krize v kovoprůmyslu se již 
projevuje v takovém rozsahu, že přímo 

ohrožuje realizaci nových zakázek a dal-
ší rozvoj firem.
 Konstatoval to 23. 8.  po návštěvě 
českobudějovické společností Kern-Lie-
bers CR jihočeský hejtman Jiří Zimola.
 „Chybí nám obráběči, nástrojaři, 

lisaři, zámečníci, seřizovači, 
elektromechanici, technologo-
vé i  strojní inženýři. Pokud tyto 
profese nenajdeme a nedokáže-
me tento problém rychle vyře-
šit, ať již s  pomocí státu, kraje, 
nebo sami, reálně nám hrozí, že 
budeme muset některé zakázky 
odmítat a nebudeme moci in-
vestovat do nových technologií 
tak, jak plánujeme. Máme pení-
ze na investice, máme zakázko-
vé portfolio, ale nemáme lidi,“ 
zdůraznil jednatel Kern-Liebers 
CR Jaroslav Kopp. 

 Úplně stejná situace je i  v  dalších 
šedesáti jihočeských strojírenských 
podnicích, kde působí Odborový svaz 
KOVO. „V kovoprůmyslu dnes neexis-
tuje firma, která by tento problém 
neměla. Navíc už chybí i lidé méně 
kvalifikovaní, což bude bohužel mož-
né řešit snad jen importem středně 
kvalifikovaných pracovníků ze sou-
sedních zemí. Jinak bude hrozit, že 
někteří zaměstnavatelé budou zvažo-
vat přesun své výroby jinam,“ komen-
toval situaci jihočeský zmocněnec OS 
KOVO Jan Švec.
 Jedinou cestou ze současné kritické 
situace je podle hejtmana Zimoly spo-
lečný postup škol, kraje, státu, odborů 
a zaměstnavatelů, který bude motivo-
vat mladé lidi, a často i jejich rodiče, 
k  zájmu o technické obory už na zá-
kladních školách.            (red, fav) 

Kde vidíte hlavní problémy hutě, které 
je nutno vyřešit?
 „První věcí byla oprava zařízení a jeho 
uvedení do provozu. Pracujeme na tom 

již dva měsíce, nyní běží dvě kovárny 
i ocelárna bude brzy v provozu.
 Druhým problémem bylo rekon-
struovat skupinu kvalifikovaných pra-

covníků, schopných zajistit běh hutě. 
Podařilo se nám je naštěstí získat zpět 
z řad lidí, kteří předtím odešli. Hledání 
nových kvalifikovaných zaměstnanců 
je velmi složité, my jich však budeme 
potřebovat stále více. Bohužel, jak jsem 
pochopil, již zde nejdou vzdělávací stře-
diska pro hutníky, jako tomu bylo v mi-
nulosti. Obávám se, že mnoho dalších 
nových lidí si budeme muset vyškolit 
sami. Zde vidím roli a pomoc odborů 
jako velmi důležitou.“ 

V čem konkrétně vidíte budoucnost 
Hutě Poldi? 
 „Poldi má dobrou řadu produktů – 
kvalitních ocelí. V minulosti se posunula 
na produkci méně kvalitních ocelí. Po-
kud se vrátíme zpět k tomu, co umíme, 
budeme se umět dobře postavit k po-
třebám trhu, který opět začíná požado-
vat vysoce kvalitní výrobky, ať už je to 
ocel pro nářadí, nebo nerezová ocel.“ 
 Závěrem nám generální ředitel 
Adrian Zambon sdělil svou vizi o bu-
doucnosti Hutě Poldi: „První, co musí-
me dokázat, je přežít, pak se můžeme 
dále rozvíjet. Dle mého názoru před 
sebou máme velmi složitý rok. Inves-
tovali jsme již velké finance na rozjezd. 
Budeme jistě potřebovat i další zdroje, 
abychom mohli více investovat a roz-
víjet produkci v oborech, které jsou 
perspektivní a pomohou překonat eko-
nomickou krizi. Pokud se nerozvíjíte, 
zůstáváte na místě, přijde někdo jiný. 
Třeba Čína. Dnes se nám ještě nedoká-
že v mnohém vyrovnat, je to však pouze 
otázka času.“ 
Děkujeme za odpovědi (text + foto ev)

Doplácíme na zanedbané učňovské školství

Hejtman Jiří  Zimola (vlevo) během návštěvy Kern-Liebers.
V pozadí krajský zmocněnec OS KOVO Jan Švec, který
je rovněž předsedou ZO OS KOVO v tomto podniku

Z tohoto velínu se mj. kdysi řídila výroba ušlechtilých ocelí a brzy by měla zase

V zatím ztichlých halách Poldi Kladno snad začíná svítat na lepší časy
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Nadstandardní příjmy a sociální pojištění  
Sociální zabezpečení | Ing. Marcela Hříbalová, úsek odborové politiky OS KOVO

V České republice je 
zaveden pro výpočet 
sociálního pojištění 
maximální vyměřo-
vací základ (strop 

pro platbu pojistného). Platba sociální-
ho pojištění ze strany zaměstnance je 
tedy omezena shora. Maximální vy-
měřovací základ je v Česku stanoven 
od roku 2008. V letech 2010 až 2011 
činil maximální vyměřovací základ pro 
platbu 72násobek průměrné mzdy, od 
roku 2012 činí maximální vyměřovací 
základ v  daném roce 48násobek prů-
měrné mzdy.
 Maximálním vyměřovacím základem 
zaměstnance pro placení pojistného 
je částka ve výši čtyřicetiosminásob-
ku průměrné mzdy. Rozhodným ob-
dobím, z něhož se zjišťuje maximální 
vyměřovací základ zaměstnance, je 
kalendářní rok. Maximální vyměřovací 
základ zaměstnance je tvořen součtem 
vyměřovacích základů zaměstnance 
zjištěných v kalendářním roce, za který 
se maximální vyměřovací základ zjišťu-
je. Přesáhne-li v kalendářním roce úhrn 

vyměřovacích základů zaměstnance 
maximální vyměřovací základ podle od-
stavce 1 a zaměstnanec je v tomto roce 
zaměstnán: 
  jen u jednoho zaměstnavatele, ne-

platí zaměstnanec v tomto kalen-
dářním roce pojistné z částky, která 
přesahuje tento maximální vyměřo-
vací základ, to platí i v případě více 
zaměstnání v kalendářním roce, 
avšak u téhož zaměstnavatele;

  u více zaměstnavatelů, považuje se 
pojistné zaplacené zaměstnancem 
z úhrnu jeho vyměřovacích základů 
ze všech zaměstnání, který přesa-
huje tento maximální vyměřovací 
základ, za přeplatek na pojistném.

 Zaměstnavatel je povinen písemně po-
tvrdit zaměstnanci na jeho žádost úhrn 
vyměřovacích základů za kalendářní rok, 
z nichž bylo sraženo pojistné, a  to do 
8 dnů ode dne obdržení žádosti. Zjistí-li 
zaměstnavatel, že v tomto potvrzení uve-
dl nesprávné údaje, je povinen nepro-
dleně vydat zaměstnanci nové potvrzení.
 Snížení maximálního vyměřovacího 
základu ze 72násobku na 48násobek 

způsobilo posílení principu zásluhovosti 
při výpočtu důchodu (občané s vysoký-
mi příjmy, kteří odvádějí v produktivním 
věku vysoké sociální pojištění, mají vli-
vem redukce při výpočtu důchodu dů-
chod vyšší než občané s nízkými příjmy 
většinou pouze o desítky procent). 
 Jestliže v průběhu roku dosáhne za-
městnanec maximálního vyměřovacího 
základu během roku, tak od tohoto mě-
síce přestane odvádět sociální pojištění. 
Naposledy se sociální pojištění zaplatí za 
měsíc, ve kterém bylo zákonného limitu 
dosaženo. 
 Pro rok 2016 činí maximální vyměřo-
vací základ částku 1 296 288 Kč. Zaměst-
nanec může tedy na sociálním pojištění 
zaplatit maximálně za celý rok 84 259  Kč 
(6,5 % z 1 296 288 Kč). Zjednodušeně 
lze říci, že sociální pojištění se odvádí 
do průměrné měsíční mzdy 108 024 Kč 
(1 296 288 Kč / 12 měsíců). 
 Váš dotaz ohledně stropu při výpo-
čtu důchodu u zaměstnanců s nad-
standardními příjmy zodpovíme z dů-
vodu rozsahu poradny v některém 
z příštích čísel KOVÁKA.

Nejedná se o můj problém, ale zajímalo by mě, jak se projeví vysoké příjmy například manažerů fi-
rem ve výši jejich odvodu sociálního pojištění? Pokud je zaveden strop v odvodu pojistného, existuje 
také strop při výpočtu důchodu?                        Maxmilián Schmidt, Cheb

Byla jsem u zubaře a ten mi navrhl, že mi přední zub opraví tak, že mi na něm udělá bílou plombu 
za použití lampy. Souhlasila jsem. Jaké jsem však prožila zklamání, když mi plomba po měsíci od ná-
vštěvy zubaře vypadla. Navíc mě zubař objednal až za další měsíc, což je pro mě velmi nepříjemné, 
neboť pracuji s klienty. Navíc hrozí ulomení zbytku zubu. Za plombu jsem zaplatila 600 Kč. Ptám se, 
jaké mám možnosti a zda vůbec nějaké mám, aby zubař tento stav napravil zadarmo. Přece nebudu 
po měsíci platit znovu za další plombu. Dokonce ani přes to, že zubař říkal, že mohu kousat, tak 
jsem raději dvě hodiny nic nejedla. A dopadlo to takto.            Helena Š., Břeclav

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

lze reklamovat práci zubaře?
Ochrana pacienta  | JUDr. Zdeňka Vejvalková, specialistka na spotřebitelské právo, Brno

Nejprve je třeba uvést, 
že pokud jde o práce zubaře, máte mož-
nost jeho práci reklamovat. Reklamujete 
u svého zubního lékaře. Podmínkou je, 
že lékař svoje pochybení sám uzná a věc 
napraví, tj. zhotoví vám plombu zdarma. 
Věc by byla vyřízena.
 V případě, že byste se nedomluvili, 
musela byste své právo vymáhat. 
 Nejdůležitější právní předpisy pro ře-
šení reklamace a odškodnění:
 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský záko-

ník, a další jako vyhláška o odškodnění 
bolesti a ztížení společenského uplatně-
ní, Zákon o zdravotních službách a  pod-
mínkách jejich poskytování. Aktuální 
znění těchto právních předpisů nalezne-
te např. na www.zakonyprolidi.cz. 
 Jak postupovat, pokud lékař vaši rekla-
maci neuzná? 
 Podle ustanovení občanského záko-
níku č. 82/2012 Sb. v současném znění 
jde o reklamaci smluvního díla v záko-
nem stanovené lhůtě. pokračování na str. 6
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dokončení ze str. 5

pokračování na str. 7

 Zubní lékař odpovídá za kvalitu pro-
vedené práce i za kvalitu použitého 
materiálu, který si zakoupil u svého do-
davatele (v tomto případě by měl i lékař 
právo reklamovat zboží u svého doda-
vatele). Je třeba, aby bylo možno věc 
posoudit v tom smyslu, zda lékař 
za poškození zubu či náhrady od-
povídá. Jinak řečeno, zda poskytl 
vadnou zdravotní péči a zda po-
stupoval s péčí specializovaného 
odborníka. Při své činnosti musí 
dodržovat příslušná ustanovení 
zákonů a práv pacienta. 
 Stejná práva máte i v případě 
jiných prací zubního lékaře – zho-
tovení korunky, zubních rovnátek, 
můstku, implantátů, protézy apod.
V těchto případech může dojít 
i k ublížení na zdraví podle § 2958 
občanského zákoníku. V takovém 
případě máte právo požadovat 
peněžitou náhradu. Tato se poskytuje 
po posouzení vytrpěné bolesti a  další 
nemajetkové újmy. V tomto případě je 
třeba navštívit nejlépe praktického léka-
ře, který musí sepsat lékařskou zprávu, 
popsat v ní, jak k ublížení na zdraví došlo 
a  zdravotní stav, v jakém se nacházíte. 
Lékař vám poté sdělí, co vše je třeba 
udělat k vyhodnocení bolestného, ztíže-
ní společenského uplatnění, trvalých ná-
sledků. Ve vašem případě bude asi do-
statečné zhotovení nové plomby, tedy 
pokud se zbytek zubu neulomí. Další 
možnosti uvádím, protože článek slouží 
i dalším čtenářům, kteří by se setkali se 
špatnou prací či chováním lékaře. 
 Pro úplnost je třeba uvést, že pokud 
vám vznikly v souvislosti s poškozením 

zubů další náklady, máte právo vymáhat 
i tyto. Může jít např. o náhradu ztráty na 
výdělku po dobu vaší pracovní neschop-
nosti, nákladů léčení či za zhotovení zub-
ních náhrad, které by jinak nebyly nutné. 
Pro lepší vysvětlení si uveďme příklad. 

V otevřeném zubu se objeví zánět a ná- 
sledně byste přišla o zub, protože by ho 
bylo třeba vytrhnout. Poté by bylo třeba 
léčit ránu po vytržení zubu nebo vyčkat 
jejího zacelení a poté zhotovit náhradu 
– můstek za vytržený zub. Tím by došlo 
k poškození dalších vedlejších zubů – 
jejich zbroušením, aby na ně mohl být 
nasazen můstek. V tomto případě by ná-
sledně došlo k poškození dalších dvou 
zubů, celkem by byly tedy poškozeny 
tři zuby… Tento příklad uvádím mimo 
jiné i proto, že chci upozornit na to, že je 
třeba vyčkat až úplného uzdravení a vy-
řešení daného poškození, neboť může 
dojít k různým situacím, a  nelze tedy 
dopředu žádným způsobem odhadnout 
způsobenou škodu.

 Pokud by došlo k závažnému poško-
zení zdraví a zubní lékař by se snažil své 
povinnosti vyhnout, doporučuji sjednat 
advokáta, který je na tuto oblast spe-
cializovaný. Ten zná příslušnou právní 
úpravu a vše zařídí za vás. Zároveň po-

soudí, zda a jakou šanci máte na 
výhru sporu. Vyhrál-li pacient 
spor, určí soud většinou, že dru-
há strana uhradí i jeho náklady 
(soudní, advokátní zastupování 
atd.). Seznam advokátů najdete 
na webových stránkách České 
advokátní komory www.cak.cz. 
Seznam je jmenný s uvedením 
sídla (kanceláře) a také zde na-
jdete, kterým oborem práva se 
ten který advokát zabývá.
 Závěrem chci upozornit na to, 
že v ordinaci zubního lékaře 
máte jako pacient svá práva. 
Naleznete je na internetu. Tento 

etický kodex „Práva pacientů“ najdete 
zadáním do vyhledávače (např. http://
www.osobniasistence.cz, zde se dočte-
te i to, jaká jiná práva máte vůči lékaři 
či zdravotnímu i nezdravotnímu perso-
nálu). Práva pacientů jsou shrnuta do 
11 bodů a jsou platná od 25. února 1992. 
Při jejich nerespektování ze strany léka-
ře máte právo podat stížnost zřizovateli 
lékařského zařízení, při nespokojenosti 
s vyřízením stížnosti se obraťte na Mi-
nisterstvo zdravotnictví ČR. Přešetření 
postupu obou, tj. zřizovatele i MZČR, je 
v pravomoci veřejné ochránkyně práv 
se sídlem v Brně, Údolní 39, kde lze po-
dat podnět. Nešetří však správnost po-
stupu lékaře.

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

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

Na co má nárok agenturní zaměstnanec

Pracovní právo | Mgr. Lada Beňová, právnička RP OS KOVO Ostrava

Jsem agenturní zaměstnanec dočasně přidělený k jinému zaměstnavateli (uživateli). Tento zaměst-
navatel poskytuje svým kmenovým zaměstnancům 5 týdnů dovolené. Dále dle vnitřního předpisu 
jsou kmenovým zaměstnancům vypláceny odměny za pracovní jubileum, příspěvek na dovolenou, 
docházkový bonus a měsíční prémie. Chci se zeptat, zda máme jako agenturní zaměstnanci rovněž 
nárok na tyto mzdové a pracovní podmínky? Agentura práce tvrdí, že nárok zaměstnancům vzniká 
až po zařazení do kmenového stavu.                                        O. M., Karviná

že uplatňování právních předpisů 
v  oblasti rovného zacházení agentur-
ních zaměstnanců činí stále některým 
agenturám práce potíže. Základní pod-
mínkou pro agenturní zaměstnávání 
je požadavek zákona uvedený v ust. 
§  309 odst. 5 zákona č. 262/2006 Sb., zá-
koníku práce (dále jen „ZP“), že agentura 
práce a  uživatel jsou povinni zabezpe-
čit, aby pracovní a mzdové podmínky 

dočasně přiděleného zaměstnance ne-
byly horší, než jsou nebo by byly pod-
mínky srovnatelného zaměstnance. 
Pokud jsou po dobu výkonu práce pro 
uživatele pracovní nebo mzdové podmínky 
dočasně přiděleného zaměstnance horší, 
je agentura práce povinna na žádost do-
časně přiděleného zaměstnance, popřípa-
dě, pokud tuto skutečnost zjistí jinak, i bez 
žádosti, zajistit rovné zacházení. Srovna-
telným zaměstnancem se rozumí takový 

zaměstnanec uživatele, který vykonává 
(vykonával by) stejnou práci jako agen-
turní zaměstnanec při stejné (obdobné) 
kvalifikaci a délce odborné praxe. Stejná 
nebo srovnatelná práce je definována 
v ust. § 110 odst. 2 až 5 ZP a rozlišuje se 
na základě složitosti, odpovědnosti, na-
máhavosti, výkonnosti a výsledků práce 
za stejných či srovnatelných podmínek. 
 Ve vašem dotazu uvádíte, že agenturní 
zaměstnanci nemají nárok na 5 týdnů 

Váš dotaz svědčí o tom,
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dovolené na rozdíl od těch kmenových. 
Agentura práce porušuje výše uvede-
né ust. § 309 odst. 5 ZP, když pracovní 
podmínky dočasně přidělených zaměst-
nanců jsou horší, než jsou podmínky 
kmenových zaměstnanců! Agenturnímu 
zaměstnanci zcela nepochybně příslu-
ší prodloužená výměra dovolené! Co se 
týká vyplácení docházkového bonusu 
a měsíční prémie, tak tyto složky mzdy 
mohou podléhat pravidlům pro jejich 
vyplacení stanovených např. ve vnitřním 
předpisu. V této souvislosti upozorňuji 
na to, že bude nutné se blíže seznámit 
s těmito pravidly. Pokud agenturní za-
městnanci splní kritéria pro jejich vypla-
cení stanovená zaměstnavatelem, vzni-
ká jim nárok na docházkový bonus či 
měsíční prémie. Opačný postup by vedl 

opět k  porušení výše uvedeného ust. 
§ 309 odst. 5 ZP, jelikož agentura práce 
nezabezpečuje, aby neměli jejich zaměst-
nanci horší mzdové podmínky. Na odmě-
nu za pracovní jubileum zaměstnance 
a příspěvek na dovolenou agenturní za-
městnanci nárok nemají, jelikož se jedná 
o nadstandardní podmínky vyplývající ze 
sociálního programu uživatele.
 Na základě shora uvedeného dopo-
ručuji zaslat agentuře práce písemnou 
výzvu s upozorněním, že porušuje 
ust. § 309 odst. 5 ZP, když neposkytuje 
svým zaměstnancům 5 týdnů dovole-
né a nevyplácí jim po splnění podmínek 
docházkový bonus a měsíční prémie.  
V této písemné výzvě žádejte, aby agen-
tura práce zjednala nápravu bez zbyteč-
ného odkladu. 

 Také ověřte, zda je agentura práce 
členem Asociace poskytovatelů perso-
nálních služeb. V rámci tohoto členství 
by se totiž měla podílet na dodržování 
Etického kodexu a Zlatého standardu 
HR služeb, jehož součástí je mj. i do-
držování srovnatelných podmínek pro 
agenturní zaměstnance.
 V případě, že dotyčná agentura prá-
ce nebude reagovat na vaši písemnou 
výzvu, obraťte se na příslušný oblastní 
inspektorát práce, kde podejte pod-
nět. Více informací, jak podat podnět, 
naleznete na těchto webových strán-
kách: http://www.suip.cz/pracovneprav-
ni-vztahy/podani-podnetu-ke-kontrole/. 
V neposlední řadě máte právo domáhat 
se uspokojení vašich nároků vůči agen-
tuře práce i u soudu.

dokončení ze str. 6

Řešíme problémy spojené s bydlením
Bydlení | JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR (SON) Praha

PODNÁJEMNÍK V NÁJEMNÍM BYTĚ
Náhle jsem ovdověla. Bydlím sama v třípokojovém bytě. Zatím se stěhovat nechci. Zároveň je výše 
nájemného dost zatěžující. Rozhodla jsem se, že bych jeden pokoj pronajala studentce, kterou dob-
ře znám. Je to možné? Musí s tím souhlasit pronajímatel?                                                          K. N., Příbor

Občanský zákoník od 1. 1. 2014 přinesl 

v oblasti podnájmu právě tuto novou 
úpravu. Vy jako nájemce budete v bytě 
dál bydlet a část bytu (jeden pokoj) dáte 
třetí osobě do podnájmu. Pronajímateli 

máte povinnost nahlásit, že v bytě bydlí 
další osoba. Doporučuji, abyste se stu-
dentkou sepsala podrobnou smlouvu 
o podnájmu.

Ano.  Je  to  možné 
a souhlas pronajíma-
tele   mít   nemusíte. 

NÁJEMNÉ SE HRADÍ PŘEDEM
Podepsal jsem nájemní smlouvu na byt. V nájemní smlouvě je uvedeno, že mám hradit nájemné 
ve výši 12 000 Kč, ale není tu uvedeno, za jaké období a  dokdy mám nájemné uhradit. Můžete mi 
poradit, jak se mám zachovat?                             A. M., České Budějovice

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský záko-
ník, uvádí, že není-li v nájemní smlouvě 
ujednáno jinak, má se za to, že se jed-
ná o nájemné za jeden měsíc. Nájemce 
platí nájemné předem na každý měsíc 
nebo na jiné ujednané platební období, 
nejpozději do pátého dne příslušného 
platebního období, nebyl-li ujednán den 
pozdější. To znamená ve vašem přípa-

dě, že se jedná o měsíční platbu nájem-
ného, takže nájemné za měsíc srpen 
musíte uhradit do 5. srpna. Společně 
s nájemným platí nájemce zálohy nebo 
náklady na služby, které zajišťuje prona-
jímatel. Pronajímatel nesmí požadovat 
po nájemci jiná plnění (než nájemné 
a zálohy za služby), ať již ve formě vkladu 
nebo jinak, ani platbu nájemného poz-

ději datovaným še-
kem nebo jiným ob-
dobným způsobem. 
Plaťte včas, abyste se 
s platbou nájemného 
a služeb nedostal do prodlení, protože 
vám mimo jiné hrozí to, že po vás prona-
jímatel bude požadovat úrok z prodlení 
nebo poplatek z prodlení.

NEPlACENÍ NÁJEMNÉHO Z VÁŽNÝCH DůVODů
Zaměstnavatel mě vyslal na služební cestu do zahraničí. Tam jsem měl vážnou autonehodu a byl jsem dlouho v ne-
mocnici. Tak se stalo, že jsem nezaplatil nájemné za dobu delší než tři měsíce. Pronajímatel trvá na výpovědi nájmu 
bytu, dohodnout se nechce, přestože jsem připraven nájemné ihned uhradit, majitel platbu odmítl a podal na mě 
žalobu na vyklizení bytu. Jak se mám bránit?                         I. M., Kopřivnice

Ať dopadne soudní řízení jakkoliv, dluž-
né nájemné v každém případě budete 
muset uhradit, takže vám doporučuji, 
abyste dlužné nájemné pronajímateli 
poslal na jeho účet.
 K otázce soudního řízení nemohu 
předjímat, jak soud celou situaci vyhod-
notí. Doporučuji však, abyste soudu do-

ložil lékařskou zprávu, potvrzení zaměst-
navatele, že jste byl vyslán na pracovní 
cestu do zahraničí, že jste utrpěl úraz 
a že jste v zahraničí byl dlouhodobě lé-
čen, z toho z počátku léčby jste byl např. 
v umělém spánku nebo imobilní apod.
 V každém případě zvažte, zda je nut-
né i  nadále takovýto nájemní vztah 

a  bydlení u takovéhoto pronajímatele 
dále prodlužovat. Možná byste si ušetřil 
spoustu času a nervů, kdybyste si na-
šel jiný byt. Samozřejmě však neznám 
všechny okolnosti vašeho případu, pro-
to chápu, že můj názor nemusíte při-
jmout.
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Příjmy zaměstnanců tam celkově vzros-
tou o 12,6 %. Tarifní mzdy tak už od 
1.  7.  vzrostly o 7,6 %, zvýšení o další 
3 % nastane od 1. ledna 2017. Vzrostou 
rovněž příspěvky zaměstnavatele do 
programu Benefit Plus či na stravenky 
zaměstnanců.  Důvod, proč jsme se se-
šli s předsedou Miroslavem Mäsiarem 
(MM), prvním místopředsedou Janem 
Janečkem (JJ) a hospodářem Jaroslavem 
Havelkou (JH) tamní ZO OS KOVO a po-
žádali je, aby se se čtenáři Kováka podě-
lili o své zkušenosti.
  Čtenáře bude jistě zajímat, jaký byl 

váš hlavní argument při jednáních.
MM: Hlavní argument? 
Už dva roky poukazu-
jeme na to, že firma 
sice hovoří o  tom, jak 
chce být vzorem pro 
jiné, ale ve mzdové 
oblasti jsme se tady 
v  regionu ocitli někde 
na chvostu. Tak ten 

proklamovaný vzor samozřejmě nemů-
že fungovat. Když se v okolí začaly zvyšo-
vat platy, tak to hodně lidí vzdalo. Odešli 
zkušení zaměstnanci, kteří pak zoufale 
chybějí. Zaměstnavatel se postupně 
ztotožnil s naším názorem, že jen zlep-
šení mezd může vést k stabilizaci za-
městnanců. A také i k přílivu nových, 
protože přibývají nové projekty a je ne-
dostatek pracovníků schopných obstát 
v náročných podmínkách nepřetržitého 
provozu.

JJ: K tomu, co bylo 
řečeno, bych ještě 
přidal, že zaměstna-
vatel k přehodnocení 
mzdových podmínek 
v naší firmě musel 
přistoupit i proto, že 
jsme v regionu s nej-
nižší nezaměstnanos-

tí. Takže ten, kdo si chce udržet kvalifi-
kované lidi, musí se o ně i snažit. A to je 
v tomto případě hlavně o mzdách.
  Mzdy se nejen vyrovnaly s okolní-

mi podniky, které prosperují, ale 
jste nyní už i nad průměrem. Uká-
zalo se, že skutečně dobré argu-
menty je třeba neustále opakovat. 
Zvlášť když jejich platnost dále 

podtrhují také měnící se podmínky.
JH: Ano, na rozpor 
mezi proklamacemi 
a platy poukazujeme 
už dlouho. Také kvůli 
tomu si zaměstnavatel 
najal externí společ-
nost, která pro něho 
udělala analýzu mezd. 
Vyšlo z ní, že jsme jako 

zaměstnanci platově spíše někde kolem 
průměru, a dokonce až podhodnoceni.  
Jenže pokud, jako v našem případě, jde 
o špičkovou firmu se špičkovými výrob-
ky, tak je přece třeba počítat i s tím, že 
zaměstnanci podle toho budou chtít být 
i zaplaceni.
  Na mzdy jste šli s tím, že jste po-

žadovali, aby se variabilní položky 
mzdy převedly do základu. Podle 
hesla lepší vrabec v hrsti než holub 
na střeše.

MM: Tento přístup jsme uplatnili už 
v loňském roce, kdy jsme většinu pohyb-
livé složky mzdy přesunuli do základního 
platu. Ovšem i tak jsme úplně nedosáhli 
efektu, kterého jsme chtěli docílit. Okol-
ní firmy totiž také nespaly a přizpůsobily 
svoji mzdovou nabídku daným podmín-
kám. Takže bylo jasné, že se mzdami je 
potřeba udělat víc.
  Jednání nebyla jednoduchá. Už pro-

to, že se uskutečnila dříve, než se 
plánovalo. Jak jste se na ně připra-
vovali?

MM: Když se nás nový ředitel ptal, zda 
bychom šli do valorizačních jednání dří-
ve, než je v plánu, tak jsme odpověděli, 
že určitě ano, ale že chceme 10 procent 
navíc… Vzal to s úsměvem… I to byl pak 
ve výboru důvod, proč jsme se dohodli, 
že na těch 10 procentech budeme trvat, 
i když i nám se to zpočátku zdálo docela 
dost.
JJ: Na jednání se připravujeme dlouho-
době a průběžně, ovšem ta mimořád-
nost nás poněkud překvapila. Pět dní 
jsme společně dávali do kupy čísla, fak-
ta, různé články, studovali podklady, kte-
ré dostáváme z vedení svazu, atd. Bylo 
to náročné, ale vyplatilo se to. Když pak 
totiž během jednání vedení společnosti 
předložilo nějaký návrh, tak jsme vždy 
dokázali odpovědět, protože jsme měli 

připravené vlastní argumenty. To určitě 
sehrálo značnou roli.
JH: Dostáváme od společnosti pravidel-
ně podklady, pokud jde o mzdy, statis-
tiky, týkající se zaměstnanců a jejich 
zařazení to tarifních tříd, které pečlivě 
studujeme. Rozbor těchto dokumentů 
se nám vyplatil už v minulosti, kdy jsme 
na základě údajů zaměstnavatele mohli 
poukázat na to, že zatímco jiné položky 
rostly, výdaje na mzdy stagnovaly. I le-
tos to byl dobrý výchozí bod. Pokud jde 
o navyšování mezd, tak se naše čísla od-
víjela hlavně od konkurence. S tím, že 
cílem je dostat se na její úroveň a pokud 
možno ještě výš. Dalším požadavkem 
pak byla úprava tarifů, kde byly nesrov-
nalosti. Tlačili jsme dlouhodobě firmu 
k tomu, aby se v tarifech udělal pořádek. 
Už tento náš tlak měl pozitivní dopady. 
Když se před pár měsíci lidé dověděli, 
že se jedná o změně tarifní matice, tak 
říkali: Ještě tedy nedáme výpověď, po-
čkáme, jak to dopadne. A už nechodili 
jen za námi, ale tlačili i na šéfy a ptali 
se, co bude s  tarify… I proto si vedení 
najalo externí firmu, o které už tu byla 
řeč. A i to způsobilo, že valorizace začala 
o půl roku dřív.
  Takže externí firma vlastně potvr-

dila vaše stanovisko.
JH: Ano. Řekli sice, že počet tarifů stačí, 
ale že skutečně potřebují porovnat. Ex-
terní firma potvrdila také náš argument, 
že se lidé dnes zaměřují hlavně na zá-
kladní mzdu a méně na její variabilní 
položky.
MM: Měli jsme připravené daleko větší 
požadavky, než které se nakonec po-
dařilo prosadit. Některé bonusy jsme 
uplatnili, o dalších chceme jednat v příš-
tím roce.
JH: Lidé byli nespokojeni s tím, že když 
nastoupí nový člověk, tak bere stejně 
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Úspěchy je třeba 
umět připravovat
Jak jsme už informovali v Kováku, odborářům ze ZO OS 
KOVO v závodě Continental Automotive CR v Brandýse nad 
labem se letos 30. 6. podařilo dosáhnout pozoruhodného 
úspěchu během mimořádného jednání o navýšení mezd. 

Představitelé VZO během besedy s Kovákem

Miroslav Mäsiar

Jan Janeček

Jaroslav Havelka
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jako ten, kdo tu pracuje už deset let. 
Takže jednání jsme vedli k tomu, aby od-
stupňování bylo i podle roků. Do tarifů 
se nám to nepovedlo prosadit, povedlo 
se to do příspěvku na program Benefit 
Plus, který je pro firmu daňově výhod-
nější. Z toho lze peníze čerpat na penzij-
ní připojištění, ale třeba i na dovolenou 
nebo zdravotní pomůcky. Takže to sice 
není v základní mzdě, ale každý, kdo tu 
pracuje více než 2 roky, dostává 300, po 
více než 4 letech pak 500, a kdo je tu 
6 let, tak má 700 Kč měsíčně do tohoto 
benefitu… Suma se přitom vyplácí naráz 
a rok dopředu… Povedlo se také dohod-
nout automatický přechod do druhého 
tarifu po roce a větší procento zaměst-
nanců, kteří budou každý rok povýšeni 
do třetího tarifu, což je také pozitivní pro 
dlouholeté a zkušené zaměstnance. 
  Takže věrnost podniku už je docela 

slušně odměněna.
MM: Ano, ale máme také připravenou 
tabulku na zvýšení věrnostních odměn 
po odpracování určitých let, kde by-
chom stávající sumy chtěli zvýšit o 50 %. 
To si ale necháváme na novou kolektivní 
smlouvu příští rok.
   Už nyní jste dokázali, že umíte za-

bodovat. Dalo by se shrnout, v čem 
to je? V přípravě, taktice, trpělivos-
ti a v čem ještě?

JJ: Samozřejmě to není jen o jednom jed-
nání. Při mimořádném jednání o mzdách 
jsme k závěrečnému dokumentu dospě-

li po sedmi dnech. Každý den přinesl 
návrh, ke kterému druhá strana měla 
výhrady, pak jsme se jen pomalu blížili 
k podstatě, na které se zhruba chceme 
dohodnout. Na základě toho opět jedna 
strana přišla s novým návrhem a zase 
jsme se o kousek přiblížili k sobě a závěr 
byl takový, že jsme se dohodli.
MM: Měli jsme i šéfa, který k nám přišel 
z Číny a všechno a priori odmítal. Do-
hoda s ním byla nemožná. Nevím, co si 
tím chtěl dokázat, ale dosáhl jen toho, že 
z podniku odešla spousta zaměstnanců. 
To byl jeho asi jediný „úspěch“… Jeho ná-
stupce si pak musel trhat vlasy…
  Ono to je tedy vždy i o tom, že po-

třebu dohody musí vnímat obě 
strany. To samozřejmě nemusí být 
vidět hned zkraje vyjednávání. Ov-
šem když člověk předpokládá na 
druhé straně rozum, tak ho prvotní 
postoj protistrany hned neodradí.

JJ: Pokud tam rozum je, tak si člověk může 
dovolit i to, že v diskusi trošku poodkry-
je karty. Protože předpokládá, že druhá 
strana bude empatická a pochopí to. Po-
kud tam rozum není, tak musíme karty 
držet v hrsti a použít i silnější prostředky, 
aby se došlo k přijatelnému výsledku. My 
máme štěstí, že momentálně jednáme 
s vedením firmy, ve kterém rozum je.
JH: Člověk ovšem musí na jednání přijít 
připravený. To je alfa a omega. Zvlášť u ně-
meckého vedení, které má vše důkladně 
zmapované a slyší jen na jasná fakta.

   Jak jste s výsledky jednání seznámi-
li zaměstnance, aby pochopili, kdo 
se postaral o zlepšení?

JH: Po jednání jsme s vedením dohodli 
nejen znění oficiálního závěrečného do-
kumentu, ale i přesný čas, kdy výsledky 
jednání zveřejníme. Firma ve stanove-
nou dobu všem uživatelům v podniku 
rozeslala svoje e-maily, my jsme ve stej-
nou dobu výsledky rozvěsili na nástěn-
ky a na různých místech rozdávali lidem. 
Zveřejnili jsme je také na internetu, fa-
cebooku a naši tiskovou zprávu poslali 
různým médiím atd.
  Zvlášť v sociálních sítích na inter-

netu prezentace výsledků jednání 
měla mimořádný ohlas. Projevilo 
se úspěšné vyjednávání nějak i na 
členské základně?

MM: Hned po jednání nám přibylo 
22  členů, v dalším měsíci 12 a v srpnu 
zatím 8. U nástěnek s výsledky jsme sa-
mozřejmě také hned nechali přihlášky 
a ty stále mizí, takže čekáme, až se nám 
začnou vracet… Okamžitě také zmizel 
Kovák, ve kterém se o navýšení našich 
mezd psalo…
   V ZO nežijete jen prací, pořádáte 

na rozdíl od jiných různé akce pro 
členy i další zaměstnance. Měli 
jste společenský ples, den dětí atd. 
V čem vidíte jejich hlavní smysl?

JJ: Je to o tom, jak vytvořit partu, o nenu-
ceném stmelování kolektivu. Samozřej-
mě se chceme zviditelnit i jako odbory. 
Že tu jsme a něco děláme. Akce jsou urči-
tým mostem k těm, co v odborech zatím 
nejsou. Je to cesta, jak je oslovit, a ukazu-
je se, že cesta dobrá. I díky těmto akcím 
počet členů ze 160 vzrostl na dnešních 
více než 400… To má samozřejmě pak 
dopad i na vyjednávání. Když zaměst-
navatel vidí, že odborová organizace má 
přes 400 členů a nikoli jen hrstku, tak se 
na nás dívá jinak a respektuje naši sílu.

To, že společnost Continental Automotive věří v budoucnost 
v Brandýse nad Labem, dokumentuje i výstavba nové 
skladovací haly a nových šaten pro zaměstnance

Už je to rozhodnuto: posledním vítězem 
naší letní soutěže, kterou jsme pořádali 
ve spolupráci s CK Vega Tour, je pan Vlas-
timil Engelmeier z Hrádku na Klatovsku. 
Správně odpověděl na soutěžní otázku, 
k jakému životnímu jubileu německé-
mu válečnému zločinci Hitlerovi jeho 
soukmenovci věnovali horskou vyhlídku 
Orlí hnízdo v jeho alpském sídle v Ober-
salzbergu. Správná odpověď zněla, že se 
tak stalo k 50. narozeninám nacistického 
führera. Pan Vlastimil nejen správně od-
pověděl, ale měl i štěstí při losování ze 
všech správných odpovědí. Vyhrál zájezd 
pro dva, a tak se společně s další osobou 

své volby bude moci rozhlédnout po Al-
pách přímo z pověstného Orlího hnízda. 
Účastníci zájezdu se také projedou po 
křišťálově čistém jezeře Königsee, které 
dosahuje neuvěřitelné hloubky 190 me-
trů. Na poloostrově Hirschau si budou 
moci prohlédnout i poutní kostel sv. Bar-
toloměje z 12. století. 
 Sponzor naší letní soutěže CK Vega 
Tour se specializuje na autokarové 
poznávací zájezdy, plavby, dopravu 
k moři (Itálie, Chorvatsko) a do fran-
couzských Alp (v zimě). Kompletní na-
bídku najdete na webových stránkách 
https://ck.vegatour.com/. 

 I vy ji můžete výhodně využít. Odbo-
rový svaz KOVO totiž uzavřel s CK Vega 
Tour dohodu o   spolupráci, na jejímž 
základě členové svazu a jejich rodinní 
příslušníci dostávají slevu 10 % z konco-
vých cen této cestovní kanceláře.  (red)

Náš vítěz jede zdarma, ostatní dostanou slevu

Připravil František Vonderka
Foto autor



Podívejte se na Vysoké Tatry 
z polské strany

 Mnozí jistě dobře znají Tatry ze sloven-
ské strany hor. Pokud však máte zájem 
podívat se na pohoří z polské strany, 
měli byste navštívit město Zakopane. 
Od slovenských hranic je vzdáleno ne-
celou hodinu jízdy autem.
 Zakopane, ležící pod tatranskými štíty, 
je vlastně hlavním městem polské zim-
ní i letní turistiky. Je zde mnoho sjezdo-
vek a vleků, navštívit můžete také areál 
skokanských můstků Krokwa. V letním 
období se můžete vydat na desítky kva-
litních turistických tras. 
 Město má neopakovatelnou atmosfé-

ru. Jde o pestrou směs půvabné dřevě-
né architektury, obchodů a obchůdků, 
muzeí a galerií, tradičního goralského 
folkloru. Páteří města je asi 1 km dlou-
há ulice Krupówki. Je lemována krásný-
mi dřevěnými domy a jezdí na ní drožky 
tažené koňmi. V zimě koně zase táh-
nou sáně. Je to i obchodní centrum, ve- 
dle butiků se zbožím světových značek 
naleznete obchody s typickou polskou 
produkcí. Například s kvalitními sýry, 
připomínajícími slovenské oštiepky, jsou 
zde výrobky z kůže a z vlny, zajímavé su-
venýry ze dřeva.
 Přímo z města vede pozemní lanovka 
na horu Gubalowku 1123 m n. m. Je od-
tud pěkný výhled na město i Tatry.
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Tip Kováka na cesty
Vlkolínec a Tatry z polské strany

Vlkolínec – utajená perla Slovenska

 Vesnička Vlkolínec, zapadlá v klínu Vel-
ké Fatry nedaleko města Ružomberok, 
je slovenským unikátem na seznamu 
UNESCO. Dosud zde žijí v původních dře-
věnicích tři desítky stálých obyvatel, pro 
vodu chodí denně k potoku, protékající-
mu celou vesnicí.
 Vesnice byla slovenskou vládou v roce 
1977 prohlášena za památkovou rezer-
vaci a později zapsána do Seznamu svě-
tového kulturního a přírodního dědictví 
UNESCO (11. prosince 1993). Představu-
je nejzachovalejší a nejucelenější urba-

nistický celek původních lidových staveb 
ve střední Evropě o rozloze 797 ha.
 Jméno Vlkolínec je odvozeno od histo-
rického výskytu vlků v této lokalitě, jejím 
znakem je heraldická růže s jehličnatým 
stromem na pažitu.
 První písemná zmínka o obci je z roku 
1376. Nejvíce domů zde bylo v roce 1944 
(celkem 82), ale následně během Sloven-
ského národního povstání, v říjnu 1944, 
část obce vyhořela.
 Lidová architektura Vlkolínce je typická 
pro horské usedlosti, dřevěné srubové 
domy s omítkou v pastelových barvách 
(bílá, modrá, světle okrová), střechy po-

krývá dřevěný šindel. Díky své poloze 
zůstal zachován nejen historický charak-
ter Vlkolínce a okolní přírody, ale i vnější 
vzhled domů a jejich vnitřní uspořádání.
      (Foto SŠ, text SŠ, ev, www.turistika.cz)

Pohoří Velká Fatra nad městem Ružomberok. V zimě 
se tu dá lyžovat v lyžařském centru Malino Brdo

Vesnice Vlkolínec je už víc než dvacet let v seznamu 
UNESCO. Najdete tu i několik chalup k pronajmutí

Do vesnice se autem nedostanete, musíte ho 
nechat na parkovišti asi 200 m pod vesnicí

V některých chalupách je dnes muzeum

Cestou k vesnici Vlkolínec se před vámi otevře krajina 
jako z pohádky. Cinkající stáda bečících ovcí, starý 

bača s pasteveckými psy a jiskřící horské povětří 

Jezero Mořské oko je největší pleso v Tatrách. Vede 
k němu osm kilometrů dlouhá turistická cesta, ale pro ty, 

kteří si netroufají, jsou připravené koňské povozy 

Po městě se můžete nechat povozit koňským spřežením 
s goralským ogarem na kozlíku. Ve vyhlášené hlavní 
ulici Krupówki najdete stovky obchůdků, restaurací 

a stánků s občerstvením i bačovskými ovčími a kozími 
sýry, oštiepky a gorbáčky

Horský pramen cestou 
po osmikilometrové 

trase k horskému jezeru 
Mořské oko

 

Typická goralská dřevěná 
architektura je místní 
krajovou specialitou. 

Pokud budete shánět 
ubytování, zkuste bydlet 

v pravé dřevěnici 

 Polské město Zakopane 
hned za slovenskými 
hranicemi je centrem 

horské turistiky s desítkami 
vyznačených tras

 Jezero se nachází ve výšce 
1350 m a je zasazeno mezi 
štíty, tyčícími se tisíc metrů 

nad jeho hladinu



Termíny Okresy, obvody hl. města Prahy

6. 2. – 12. 2. Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, 
Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek-Místek

13. 2. – 19. 2. Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, 
Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín

20. 2. – 26. 2.  Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, 
Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál

27. 2. – 5. 3. Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, 
Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník

6. 3. – 12. 3. Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, 
Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město, Prostějov

13. 3. – 19. 3. Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, 
Domažlice, Tachov, Louny, Karviná

Náměstí. W. Churchilla 2, 130 00 Praha 3                            www.oskovo.cz                           775 67 07 21                  

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 13. dubna a pátek 14. dubna 2017.
Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 1. července 2017 do pátku 1. září 2017.

Kdy budou prázdniny ve školním roce 2016–2017

Podzimní prázdniny připadnou na 26. října a 27. října 2016. Vánoční prázdniny budou
zahájeny 23. prosince 2016 a skončí 2. ledna 2017. 
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2017.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:

Třídní učitel/ka

PO

ÚT
ST
ČT
PÁ

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Tento rozvrh hodin  si můžete  také stáhnout na adrese: http://www.oskovo.cz/os-kovo-ctrnactidenik-kovak/odkazy
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Správné znění tajenky z čísla 13:  Hezké dny dovolených vám přeje redakce. Správně luštil a štěstí při losování měl 
Petr Mokran z Morkovic. Blahopřejeme! Dostane výhru od vydavatelství Enigma, které připravuje naši křížovku. Je také 
vydavatelem časopisu Křížovky pro každého (další čísla vycházejí 13. a 27. září). Na tajenku z tohoto čísla čekáme do 21. září 
na doručovací adrese redakce nebo na e-mailu: novakova.miloslava@cmkos.cz.


