
ČTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO | DATUM VYDÁNÍ: 2. května 2016 | CENA: 6 KČ

8

Investice do budoucnosti svazu musí být
trvale jednou z našich hlavních priorit

Jedním z trvalých úkolů OS KOVO je posilování členské 
základny. Čím silnější odbory jsou, tím je větší i jejich 
šance prosadit zájmy zaměstnanců. Získat nové členy, jak 
potvrzuje každodenní praxe, není ale vůbec jednoduché, 
spíše naopak. Kovák na toto téma hovořil s místopředse-
dou OS KOVO Tomášem Valáškem.

  Kde a v čem je zakopaný pes při posilování 
členské základny? 

Zakopaný pes je ve více věcech. Někde nepře-
jí získávání nových členů např. krátkodobé 
úvazky, agenturní zaměstnávání, zastrašování 
zaměstnanců, nechuť mladých se zapojit do 
jakékoli činnosti navíc apod. Nicméně osobně 
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pokračování na str. 10

Na Špilberku nechyběl jeden z nových propagač-
ních stanů OS KOVO s informačními materiály 
a upomínkovými předměty

OSlAVA PRÁCE NA ŠPIlBERKU
Tradiční oslava 1. máje s bohatým progra-
mem pro děti i dospělé se uskutečnila na 
Špilberku v Brně. Hlavní pořadatel – Česko-
moravská konfederace odborových svazů 
– připravil v letošním roce několik novinek. 
Například sedm středních škol z  regionu 
sem přijelo představit svou výuku a její 
praktické ukázky. Bylo zde možno shléd-
nout prezentace grafické školy, vyzkoušet 
si správnou techniku masáže srdce, nechat 
si změřit tlak a další zajímavé věci. Malé 
nádvoří hradu se stalo místem rodinných 
soutěží a her pro děti. (ev)

Kde si váží věrnosti firmě:
V NAREX Ždánice… více

strana 3

rozhovor na toto téma čtěte  
na str. 9

Společnost NAREX Ždánice, spol. s r.o., se specializuje 
zejména na výrobu závitníků z výkonných a vysoce 
výkonných rychlořezných ocelí. 

Kalicí pece, kde se ve vakuu kalí materiál na 
vysokou tvrdost, obsluhuje Lubomír Rajsigl

Ve shlucích slov na nových stanech jsou zašifro-
vány i mnohé principy i požadavky odborů

KOVÁCI DÁVAJÍ

ŽIVOT TRADICI
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Snaží se oslovit mladé
V Lounech se dne 16. dubna uskutečni-
lo setkání mladých kováků. Stalo se tak 
v rámci projektu Regionálního pracoviš-
tě Ústí nad Labem a Krajského sdružení 
OS KOVO Ústeckého kraje, jehož cílem 
je získávat nové členy OS KOVO z řad 
mladých do 35 let věku. Akce v Lou-
nech se zúčastnilo 16 zástupců ze ZO 
OS KOVO Sandvik Chomutov a ZO OS 
KOVO Praga Louny a zástupce VO 1522 
v Radě OS KOVO Ladislav Zinek. Během 
setkání se jeho mladí účastníci zajímali 
o aktuální situaci v OS KOVO, budouc-
nost odborů, výhody členství v odbo-
rech a problematiku pracovněprávních 
vztahů na pracovišti. Po této besedě 
následoval turnaj družstev v bowlingu, 
pro jehož vítěze byly připraveny hezké 
věcné ceny. (laz)

Jednala Rada metalurgické sekce  
OS KOVO 
Rada metalurgické sekce OS KOVO jednala 
ve dnech 14. až 15. 4. 2016 v Novém Městě 
nad Metují. 
  Rada připomíná všem členům sekce, aby 
do 1 měsíce po uzavření zaslali PKS  
v elektronické podobě na adresu  
kolar.zdenek@cmkos.cz k následnému 
zveřejnění na intranetu OS KOVO v (zahes-
lovaném) odkazu metalurgická sekce. 
  OS KOVO vyhlásil spor o uzavření KSVS 
a prezidentovi SS ČR Ing. Zdeňku Vladárovi 
to sdělil dopisem ze dne 20. 1. 2016 s tím, 
že vyjádření k osobě zprostředkovatele je 
očekáváno do 5. 2. 2016. Protože SS ČR 
odkládal své vyjádření, OS KOVO dopisem 
ze dne 23. 2. 2016 požádal MPSV o určení 
zprostředkovatele ve sporu o uzavření této 
KSVS. (red)

Střípky z předsednictva OS KOVO 
 Předsednictvo OS KOVO jednalo dne 
20. 4. 2016 v Praze. Předseda OS KOVO 
Jaroslav Souček mj. informoval účast-
níky zasedání o: stavu vyjednávání PKS 
k 1. 4. 2016; stavu vyjednávání KSVS 
s  AutoSAP; zaměstnanosti a nezaměst-
nanosti v ČR; problematice průmyslu 
4.0; odborové akademii 2016/2017; pro-
pagaci OS KOVO; aktuálním stavu Kon-
ta živelných pohrom a o jeho čerpání 
v roce 2016. 
 Další informace: Dne 1. 4. 2016 se 
uskutečnilo setkání mladých odborářů 
v rámci KS OS KOVO Jihočeského kraje. 
Povedlo se navázat spolupráci se SOŠ 
ve Velešíně – proběhla přednáška na 
téma „Pracovní právo v praxi“ pro žáky 
posledních ročníků. Bylo založeno nové 

seskupení členů ve firmě Sarfert – je zde 
vyvíjen velký tlak na lidi, aby odbory ve 
firmě nebyly. 
 Byla také podána informace o průbě-
hu prodeje Národního domu na Smí-
chově (pozn. red.: Dne 25. 4. 2016 byla 
podepsána kupní smlouva na odprodej 
Národního domu Smíchov společnosti 
Perla Darte, s.r.o.). 
 Byl schválen návrh na svolání 9. zase-
dání Rady Odborového svazu KOVO 
dne 16. června 2016 v hotelu Olšanka 
v Praze.
 Bylo stanoveno zvýšení mezd pro 
členy VV OS KOVO o 2,2 % proti zákla-
du r.  2015, s platností od 1. 4. 2016 
do 31.  3.  2017 v souladu s Dodatkem 
č.  8 Kolektivní smlouvy uzavřené mezi 

Odborovým svazem KOVO a Základní 
organizací zaměstnanců OS KOVO na 
dobu neurčitou od 1. 1. 2013.

Hrozba čínského dumpingu
 Na předsednictvu OS KOVO byla 
podána informace o návrhu vládního 
materiálu k udělení statusu tržní eko-
nomiky Číně. Vládní materiál dle názoru 
OS KOVO bagatelizuje nebezpečí, které 
hrozí zejména českému ocelářství kvůli 
dumpingovým cenám čínské oceli. Dne 
27. 4. 2016 svaz zaslal Ministerstvu prů-
myslu a obchodu ČR stanovisko k tomu-
to materiálu. V elektronické formě (pdf) 
je umístěno na internetu OS KOVO. 
(Cesta: www.oskovo.cz – záložka Kovák 
– záložka odkazy Kováku.)                 (red)

 V DKO v Jihlavě se 25. dubna kona-
la konference Krajského sdružení OS 
KOVO Kraje Vysočina. Bylo to věcné, 
otevřené i kritické jednání. Za vedení OS 
KOVO se ho zúčastnil místopředseda 
Libor Dvořák, který účastníky informo-
val o aktuálních otázkách, jimiž se svaz 
zabývá v celostátním měřítku. Mnohé 
z  nich se ostatně projevují i na Vysoči-
ně. Delegáti konference zastupovali 
celkem 8 157 členů svazu v tomto regio-
nu. I zde dochází jako jinde ke stagnaci 
a poklesu členské základny. Přitom i na 
Vysočině např. platí, že tam, kde působí 
OS KOVO, jsou mzdy v průměru o 5,4 % 
vyšší než ve srovnatelných podnicích. 
I na Vysočině se proto hledají cesty, jak 
oslovovat lidi a zviditelňovat výsledky 
odborů. Jak zaznělo ve zprávě o čin-
nosti, při propagaci činnosti odborů se 

osvědčilo využití mediální poradkyně. 
Hovořilo se o chystané centrální eviden-
ci členů a o tom, co z ní vyplyne pro další 
práci. Více než k jiným bodům se rovněž 
diskutovalo na téma koncepční novely 
Zákoníku práce a  dalších legislativních 
úprav ve prospěch zaměstnanců. Účast-
níci se pozastavili nad tím, že v ČMKOS 
neprošly návrhy týkající se uvolňování 
odborových funkcionářů podle modelu, 
který je už uplatňován v SR. Byli nespo-
kojeni také s tím, že požadavky na vylep-
šování podmínek pro zaměstnance se 
dosud nedostatečně projevují v legisla- 
tivě, a vyzvali proto výkonné vedení OS 
KOVO ke zvážení protestních akcí na 
podporu změn legislativy ve prospěch 
zaměstnanců. 
 Delegáti se rovněž seznámili s navr-
hovanými úpravami stanov OS KOVO 

a přednesli k nim svoje připomínky, 
zejména pokud jde o zeštíhlování někte-
rých svazových orgánů. V závěru jednání 
účastníci poděkovali všem, kdo se nejví-
ce zasloužili o úspěchy v hodnoceném 
období. Za celoživotní práci v odborech 
rovněž poděkovali kolegovi Ladislavu 
Oulehlovi.                           (text a foto: fav)

Kováci na Vysočině hodnotili svoji práci

Na setkání bylo pořízeno i toto foto jeho účastníků

Veteránovi Oulehlovi zatleskali a osobně poděkovali 
i všichni členové pracovního předsednictva konference
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 Když stanete uprostřed nepříliš velké 
obce Ždánice (chtělo by se téměř říci 
na návsi) před nenápadnými, moderně 
vyhlížejícími budovami NAREX, stojíte 
před branou největšího výrobce těch-
to nástrojů v České republice a jedno-
ho z  největších v celé Evropě. Což by 
asi málokdo čekal právě zde, nedaleko 
Kyjova, v kraji proslulém spíše dobrým 
vínem než strojírenstvím, uprostřed 
kopců porostlých vinicemi. 

 NAREX Ždánice, spol. s r.o., je však tra-
diční, stabilní strojírenská firma v držení 
českých vlastníků a hrdá na tradici čes-
kého strojírenství. Veškerá produkce 
je vyráběna v sídle firmy ve Ždánicích. 
Téměř 70 % výrobků je dodáváno na 
zahraniční trhy. Mezi hlavní prodejní 
teritoria patří zejména Německo, Itálie, 
Španělsko, Turecko, Maďarsko, Rakous-
ko, Nizozemsko a Rusko. Významné 
zákazníky má společnost i mimo Evro-
pu, např. v Brazílii. V poslední době se 
daří úspěšně pronikat i na asijské trhy, 
zejména do Číny a Vietnamu.  
 Jak se však v této pozoruhodné firmě 
daří odborům? Na to jsme se zeptali Vác-
lava Kúřila, předsedy VZO OS KOVO 
NAREX Ždánice. „Firma má nyní 155 
pracovníků,“ řekl nám V. Kúřil, „odboro-
vá organizovanost je však pouze 15 pro-

cent.“ Bohužel mladí lidé dle jeho zku-
šeností dnes mají na odbory jiný názor 
než v minulosti.  Výhody, které vyjednají 
odbory, platí pro všechny zaměstnance, 
průměrná mzda ve společnosti je nyní 
27 000 korun, což je v tomto kraji velmi 
dobré. Plus benefity: kromě týdne dovo-
lené navíc a standardních stravenek 
například příspěvek od zaměstnavatele 
pro pracovníky, kteří mají penzijní připo-
jištění nebo životní investiční pojištění. 

Mohou tak získat až 2 000 korun měsíč-
ně navíc. 
 Mladí se však do odborů nehrnou, 
protože to vše považují spíše za jakou-
si samozřejmost a nechtějí se zatěžovat 
činností v odborech. Úspěchy při vyjed-
návání odborů s firmou o podmínkách 
pro zaměstnance jsou přitom pozoru-
hodné. Po nedávné finanční krizi, kdy 
se společnost i její zaměstnanci museli 
uskromnit, vyjednávaly odbory ales-
poň o pětiprocentním navýšení mezd. 
„Vedení společnosti sdělilo, že by se sty-
dělo za tak nízký nárůst a že dá alespoň 
10 procent. Nakonec, vzhledem k dob-
rým hospodářským výsledkům, jsme se 
dohodli na 30 procentech,“ říká V. Kúřil. 
Ne zcela příznivou personální situaci 
v  odborech jen dokresluje skutečnost, 
že on sám je již téměř pět let v důchodu 

a funkci předsedy odborů vykovává jako 
zapálený člověk, kterému osud odborů 
stále leží na srdci.
 Své k tomu řekl také Ing. Radek 
Maliha, finanční ředitel a manažer 
kvality společnosti. „V době krize 
muselo odejít na padesát lidí, částeč-
ně jsme to řešili přirozenými odchody 
do důchodu. Dotklo se to jak dělníků, 
tak pracovníků v administrativě. Tím 
se uspořilo. Lidé museli chodit domů 

s menší výplatou, zejména se snížily 
pohyblivé složky mzdy. Ale komuniko-
vali jsme s nimi, snažili jsme se jim to 
vysvětlit. Chápu, že nikomu není příjem-
né chodit domů s menší mzdou. Ale šlo 
o jedinou cestu k záchraně společnosti 
do budoucna.“
 Úsporná opatření se nakonec ukáza-
la jako účinná a firma vydržela zdravá, 
nedostala se do problémů s placením 
pohledávek ať už vůči státu, nebo vůči 
dodavatelům. 
 „Když byla situace vinou finanční krize 
vážná, tak lidé se z mého pohledu zacho-
vali velmi dobře. A když to bylo možné 
a hospodářská situace dovolila, snažili 
jsme se jim to na oplátku vynahradit,“ 
dodává R. Maliha. „Přečkání finanční kri-
ze nebylo pro firmu jednoduché, krize 
neskončila jedním rázem. Trhy se vzpa-

pokračování ze str. 1

Předseda VZO Václav Kúřil

pokračování na str. 4

Finanční ředitel a manažer kvality společnosti Ing. Radek Maliha

Provoz kalírny
Na tomto pracovišti provádí kon-
zervaci zboží Milena Vaclová
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dokončení ze str. 3

matovávaly asi dva roky po jejím ukon-
čení. Ještě v letech 2010 až 2011 nebyly 
obchody, jak se říká ,nic moc‘, teprve až 
rokem 2013 se opět vracely do podob-
ných kolejí jako před krizí. Současná eko-
nomická situace je dobrá, tím neříkám, 
že by nemohla být ještě lepší,“ směje 
se ředitel. Historicky nejvyššího obratu 
v NAREX Ždánice dosáhli v roce 2014. 
Kapacity byly napnuté, lidé přetížení, ale 
dařilo se. I rok 2015 byl dobrý, firma se 
stále snaží hledat nové příležitosti. „Pro 
nás je český trh již malý, uzavřený, musí-
me proto žít i ze zahraničních obchodů,“ 

objasňuje R. Maliha. Zhruba 70 procent 
produkce jde na export, zbytek zůstává 
v tuzemsku. Firmě se zatím daří každý 
rok získávat nové klienty v zahraničí. 
 Firma stále drží vysokou úroveň inves-
tic do technologií. Protože se ve světě 
chtějí řadit mezi nejlepší výrobce, musí 
mít i špičkové výrobní technologie. Jed-
ná se o investice v řádu desítek milionů 
korun ročně. Hodně se vložilo i do infra-
struktury, například moderního provozu 
expedice. Což jsou náklady sice proble-
matické, protože nepřinášejí přímý zisk, 
avšak firma musí dbát na svou image. 

Když ji navštěvují zákazníci, není možno 
je zavést do ošklivých budov. A přitom se 
nezapomnělo ani na péči o zaměstnance 
– vybudovaly se nové šatny, sprchy. 
 „Spolupráce s odbory je z mého 
pohledu dobrá. Určitě se nedá říci, že 
by byla nějak přehnaně konfliktní, jed-
nám s nimi rád. Jistě bychom mohli více 
jednat o některých věcech, ale to už 
je spíše vylepšování stávajícího stavu, 
který je, myslím, velmi slušný,“ uzavírá 
Ing. Radek Maliha, ředitel z firmy, kde si 
umí vážit pomoci zaměstnanců. 

(foto + text ev)

Počet smrtelných pracovních úrazů stoupl

Pietnímu aktu byla přítomna i média

Na konečné kontrole výrobků 
pracuje i Pavla Švábková

Oldřich Kunecký v kalír-
ně při tzv. šaržování

Výrobky značí laserem 
Monika Pidrová

Přestože provoz expedice je moderní, některé práce se stejně musí vykonávat ručně – například balení (na smínku Jana Boháčková)

V loňském roce se v ČR zvýšil počet smrtelných pracovních úrazů – celkem zemřelo 131 lidí. Českomoravská konfederace odbo-
rových svazů (ČMKOS) požaduje v rámci novely zákoníku práce více prostředků na prevenci. „Zdravé pracoviště pro všechny 
bez rozdílu věku“ je hlavním mottem Mezinárodního dne vzpomínkových akcí za oběti pracovních úrazů, nemocí z povolání a za 
zraněné při práci, který se každoročně koná 28. dubna. Památku obětí uctila ČMKOS v tento den pietním aktem před budovou 
DOS v Praze, kde bylo instalováno symbolických 131 křížů. Tiskovou zprávu naleznete na www.oskovo.cz v Aktualitách.  (ev)

Před budovou DOS v Praze bylo vztyčeno 131 symbolických křížů 
– za každého mrtvého jeden

Vloudila se chyba…
A to v minulém vydání Kováka č. 7. Z rozhovoru s titulkem „Konta pracovní doby za 13 % navíc“ redakční šotek při výměně fotografií již 
v zalomeném textu vyhodil celou jednu otázku a část odpovědi na ni. Protože se to nepodařilo zachytit ve finální korektuře, pro čtenáře se 
tak část rozhovoru stala nesrozumitelnou. Napravujeme tedy a postiženou pasáž zveřejňujeme v originálním znění.

„Právě proto se ptám. Nějaké donucování se lidem logicky nelíbí, považují ho za jakési novodobé otrokářství a například ve Watteeuw v Brně se 
kvůli tomu i stávkovalo.

Tady to máme nastavené už od počátku tak, že prioritou je spokojenost na obou stranách. To, že se preferuje dohoda. Ono to fungovalo už 
před zavedením kont pracovní doby. Mistr nebo vedoucí střediska zaměstnanci řekl, že by potřeboval, aby zůstal déle, protože to či ono je 
třeba udělat. Zaměstnanec, pokud se mu to v daný okamžik hodilo, tak řekl ano, a pokud se to nehodilo, tak se dohodli na nějakém dalším 
možném termínu, který vyhovoval oběma stranám. Podobně to začíná fungovat také u kont pracovní doby.“

Všem čtenářům se omlouváme. Nejvíce pak kolegům z Ammann Czech Republic a.s. v Novém Městě nad Metují. (red)
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Personální situace 
na našem regio-
nálním pracovišti 
v Ostravě se stabi-
lizovala. Právnička 
Mgr. Lada Beňová 
se rychle zapraco-
vala do problémů 
našich základních 

organizací a je velice platným a  kladně 
hodnoceným specialistou RP. Od dub-
na 2015 zajišťuje právní služby také 
naše bývalá zaměstnankyně RP Ostrava 
Mgr. Jarmila Čerchová. Jedná se o zástup 
za rodičovskou dovolenou se zkrácenou 
pracovní dobou. 

Situace ve firmách 
 Ke dni 30. 9. 2015 došlo k uzavření 
ocelárny firmy VÍTKOVICE STEEL, a.s. 
(bývalý EVRAZ). Došlo k propuštění cca 
300 kmenových zaměstnanců této fir-
my a  odhadem cca 200 zaměstnan-
ců u dodavatelských firem. Přímým 
dopadem bylo mimo jiné také zrušení 
výhradního dodavatele technických ply-
nů firmy LINDE VÍTKOVICE a.s. a zrušení 
základní organizace OS KOVO s 16 členy 
u této firmy.  Rovněž poklesl počet čle-
nů základní organizace VÍTKOVICE Oce-
lárna a válcovny, která působí ve firmě 
VÍTKOVICE STEEL. 
 Kolektivní smlouvy jsou u firem regio-
nu MSK z převážné části uzavřeny. Kvali-
ta uzavřených smluv je různá, ale u vět-
šiny z nich je smluven nárůst reálných 
mezd. 
 Mezi komplikovanější patřilo vyjedná-
vání u Arcelor Mittal Ostrava, kde pro-
běhlo 28 kol kolektivního vyjednávání. 
Také u firem Taforge a Tafonco bylo 
složité vyjednávání, a dokonce proběhlo 
jednání před zprostředkovatelem. Stáv-
ková pohotovost na podporu kolektivní-
ho vyjednávání byla vyhlášena u firmy 
GalvanKo v Kopřivnici. V poslední době 
máme indicie, že také vyjednávání u fir-
my BRANO GROUP nebude jednoduché. 
V této informaci bych uvedl jako kladný 
vzor pro jiné firmy přístup zaměstnava-
tele k zaměstnancům u firem Saft Ferak 
v Raškovicích a BEKAERT v Bohumíně 
a Petrovicích u Karviné. 
 V regionu se pravidelně scházejí 
zástupci hutnických firem v tzv. „G6“. 
Hlavními tématy byly především infor-
mace o  jednotlivých firmách v oblas-
ti zaměstnanosti, zakázkové náplně, 

o  výsledcích hospodaření a o průbě-
hu kolektivního vyjednávání. Dalšími 
významnými projednávanými body na 
úrovni KS MSK i  „G6“ byly dopady při-
znání statutu tržní ekonomiky Číně a čin-
nost Regionální rady OS ČMKOS MSK. 

Situace v ZO a orgánech OS KOVO 
Moravskoslezského kraje
 Ve 2. polovině roku 2015 jsme pořáda-
li pravidelné školení BOZP za účasti 105 
posluchačů. O toto školení je v regionu 
každoročně mimořádný zájem. Velký 
počet posluchačů je velmi náročný na 
organizaci i pro lektory. Velkou prioritu 
dáváme školení pro základní organizace 
tzv. „na klíč“. Proběhla školení pro ZO 
Mittal Steel Ostrava – 3 Servis (oblast 
právní, BOZP, kolektivního vyjednává-
ní, mezd a základních dokumentů ZO), 
Strojírny a stavby Třinec – oblast ekono-
miky a BOZP. Během posledních měsí-
ců došlo u více základních organizací ke 
změnám funkcionářů. Odešli zkušení 
funkcionáři, kteří byli i 100% uvolněni 
pro výkon funkce. Pro nové funkcio-
náře jsme připravili školení základních 
dokumentů základní organizace, kde se 
noví funkcionáři dozvěděli informace 
k činnosti OS KOVO, regionálního praco-
viště, základní organizace, k dokumen-
tům základní organizace a Stanovám 
OS KOVO.
 V současnosti působí v našem regionu 
OS KOVO u 2 zaměstnavatelů prostřed-
nictvím seskupení členů. Z důvodu obav 
zaměstnanců z případného postihu ze 
strany zaměstnavatele tvoří výbor sesku-
pení pouze zaměstnanci RP Ostrava.

Problematika BOZP
 V roce 2015 bylo provedeno 45 kont-
rol BOZP, z toho 13 kontrol pro RP Olo-
mouc. Celkově bylo zjištěno 152 závad. 
 Kontroly byly, mimo jiné, zaměřeny 
i  na poskytování pracovně lékařských 
služeb, v oblasti periodických prohlídek 
a mimořádných prohlídek.
 V průběhu roku probíhaly konzultace 
a poradenství při šetření nemocí z povo-
lání. Největší problém stále představují 
tzv. karpální tunely a onemocnění hor-
ních končetin vzniklé při svalové námaze 
nebo vibracích.
 V rámci kontrol bylo ve větším počtu 
provedeno i měření teplot na pracoviš-
tích v letním období, dále pak ověřovací 
měření hluku. 

 Na základě poskytnutých podkladů od 
ZO byly zpracovány výpočty režimu prá-
ce pro jednotlivé profese v závislosti na 
aktuálních teplotách.
 Průběžně byly prováděny konzultace 
pro jednotlivé ZO při závažnějších a smr-
telných pracovních úrazech.
 Nejčastější dotazy byly v oblasti pra-
covního prostředí, zejména k režimu 
práce v rámci kategorizace prací. K dal-
ším častým dotazům patřily neuznávané 
pracovní úrazy jednotlivými zaměstna-
vateli.

Kontroly účetnictví ZO
 Na základě Stanov OS KOVO, dle § 29 
bod 2, jsou ZO povinny předložit ke kont-
role a konzultaci vedení svého účetnictví 
příslušnému RP. Pro naše RP Ostrava to 
znamená navštívit všech 93 základních 
organizací v období tří let. Čas k prová-
dění těchto kontrol běží strašně rychle 

pokračování na str. 6

Regionální pracoviště sídlí na adrese U Tiskárny 1, 
702 00 Ostrava - Přívoz

Co je nového v Moravskoslezském kraji
Okénko do regionu | Ing. Jiří Kozel, vedoucí Regionálního pracoviště OS KOVO Ostrava 
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a pro nás to znamená velkou časovou 
náročnost pro provádějící specialisty. 
 Všechny kontroly provádí hospodářka 
RP, zpravidla za účasti vedoucího RP.  
 Ke konci dubna máme provedeno cel-
kem 52 kontrol a výsledky těchto kont-

rolních návštěv jsou zatím poměrně dost 
dobré. Po našich návštěvách, především 
u malých ZO s neuvolněnými funkcioná-
ři, následují na RP další konzultace při 
vedení účetnictví. Pro ZO zajišťujeme 
peněžní deníky a hospodářka RP zájem-

ce proškoluje v oblasti vedení účetnictví. 
Odezva od kontrolovaných základních 
organizací je v drtivé většině kladná 
a  berou naši návštěvu jako přínosnou 
konzultaci a pomoc s účetnictvím a dal-
šími dokumenty. 

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

dokončení ze str. 5

 Pokud jde o otázku případné výmě-
ny reklamovaného zboží, jsou pravidla 
daná přímo zákonem. 
 Je-li vám reklamace uznána, máte jako 
spotřebitel právo na:
1) Odstranění vady – tím se rozumí 
oprava věcí či výměna součástky, což 
ve vašem případě nebude asi přicházet 
v úvahu.
2) Výměna věci – tato možnost připa-
dá v úvahu za určitých podmínek. Přímo 
zákon uvádí, že prodejce vám musí zboží 
vyměnit za STEJNÉ zboží, tj. stejnou 
značku, typ, barvu. Ze znění ustanovení 
občanského zákoníku vyplývá, že musí 
jít o novou věc, a to takovou, která je 
specifikovaná v původně uzavřené kup-
ní smlouvě.
 Tato smlouva se neruší, ale prodáva-
jící plní na jejím základě dál, a to z titu-
lu odpovědnosti prodávajícího za vady 
spotřebního zboží. Tím se rozumí, že 
vyměněné zboží vstupuje do záruční 
doby původního zboží. 
3) Pokud jde o vadu, která nebrání 
v používání výrobku, může vám prodá-
vající nabídnout přiměřenou slevu, což 
opět není váš případ, ale musím tuto 
možnost uvést pro čtenáře, kteří by ji 
mohli využít.
4) Pokud je vada neopravitelná (zřejmě 
váš případ), máte právo od smlouvy 
odstoupit, tj. vy vrátíte prodejci zboží, 
on vám vrátí cenu, kterou jste zaplatil, 
a  to bez ohledu na aktuální cenu stej-
ného zboží. Jinak řečeno vám vrátí cenu, 
kterou jste za nůžky zaplatil. 
 To, co vám nabízel prodavač, zákon 
neumožňuje. Pokud se rozhodnete, že si 
u téhož prodejce koupíte jiné zboží, je to 

jen vaše dobrá vůle. Prodejce vás k tomu 
nemůže nutit, a již vůbec vám nemůže 
nutit jiné zboží ze svého obchodu, kte-
ré možná ani nepotřebujete. Nejednalo 
by se však o výměnu v rámci reklamace, 
ale o koupi nového zboží. To znamená, 
že vám musí být vyřízena reklamace, 
ve vašem případě dojde k odstoupení 
od původní kupní smlouvy. Vy vrátíte 
nůžky, prodejce vám vrátí peníze. Kou-
píte-li si poté nové nůžky, začíná vám 
u něho běžet nová záruční doba, tj. 24 
měsíců. Bylo by pro vás nevýhodné sou-
hlasit s výměnou za jiné zboží s tím, že 
by vám běžela záruční doba jako u zboží 
reklamovaného. Jak jsem vysvětlila na 
příkladu výše.

K problému ztráty paragonu lze uvést 
následující:
Paragon není nezbytný. Jde vlastně 
o prokázání toho, že jste zboží zakoupil 
u toho prodejce, u něhož zboží rekla-
mujete. Prodejce vám 
může tuto skutečnost 
uznat sám, např. po- 
kud jste pravidelný 
zákazník a  on si vás  
pamatuje. Koupi nů- 
žek lze prokázat i  ji- 
ným způsobem než  
účtenkou, např. po-
kud vás při koupi ně-
kdo doprovázel, bu- 
de důkazem jeho svě-
dectví. 
 
Můžete prodejci do-
ložit své čestné pro-
hlášení:

 V případě, že vás někdo při koupi 
nůžek doprovázel, může vám tuto sku-
tečnost dosvědčit dodatkem k vašemu 
čestnému prohlášení nebo svým samo-
statným čestným prohlášením. 
 V případě, že jste platil kartou, lze 
vyhledat potřebné údaje na výpisu 
z účtu – kdy, komu a za co jste zaplatil. 
Pokud by byl prodejce vstřícný, má i on 
možnost platbu dohledat. V každém pří-
padě si uchovejte kopie veškeré kore-
spondence, kterou s prodejcem vede-
te, a jednejte s ním, je-li to vzhledem 
k  okolnostem možné, pouze písemnou 
formou nebo mu předejte doklady proti 
podpisu o převzetí. 

 Doporučuji vám zajít do obchodu 
a jednat přímo s majitelem, který jak 
uvádíte, vyřizuje reklamace. Pokuste se 
domluvit jak na vyřízení reklamace, tak 
na uznání důkazu o koupi.

Před měsícem jsem si koupil zahradní nůžky za 800 Kč. Po dvou použitích mi praskly v oblasti, kde 
se kříží jejich štípací části. Po použití lupy jsem zjistil, že jde nepochybně o výrobní vadu. Prasklina 
byla zpočátku zoxidovaná a oproti zbytku velmi tenká. Chtěl jsem je reklamovat, ale nemohu najít 
paragon. Kupoval jsem je u soukromníka v obchodě „Semena“, prodejnu jsem navštívil a předběžně 
se zeptal prodavače, zda mám šanci na výměnu. Řekl, že mi zboží majitel prodejny, který vyřizuje 
reklamace sám, vymění. Těchto reklamací bylo více a výrobce vadu uznal. Majitel již další zboží od 
výrobce neobjednává, proto si musím vybrat jiné nůžky nebo zboží. Doma jsem si chtěl nachystat 
paragon a nůžky. Zjistil jsem však, že paragon doma nemám. Mohu nůžky reklamovat bez paragonu?

                                                        Z. P., Vyškov

Název obchodu – adresa

Čestné prohlášení
ze dne….................. 2016

Prohlašuji tímto, že jsem dne…..................... 2016 zakou-
pil v  prodejně (název a  adresa) zahradní nůžky od 
výrobce …………. (údaje o barvě, tvaru, ceně apod.). 
Tyto se mi, po dvojím ostříhání stromů, rozlomily. Vadu 
chci reklamovat, ale nemohu najít účtenku. Proto při-
kládám toto čestné prohlášení.

                                                       Jméno, příjmení, adresa
                                                                     podpis

Reklamace zboží a ztracená účtenka
Práva spotřebitele | JUDr. Zdenka Vejvalková, specialistka na spotřebitelské právo, Brno
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Dosáhl jsem důchodového věku v dubnu 2015. Od tohoto data mi byl přiznán řádný starobní důchod, 
který pobírám. Zároveň jsem zaměstnán v pracovním poměru na plný úvazek. Slyšel jsem, že kromě 
valorizace o 40 Kč v lednu 2016 a kromě jednorázového příspěvku 1200 Kč v únoru 2016 mi měl být 
zvýšen důchod ještě za souběh pobírání důchodu s pracovní činností. Je tato informace správná?

Pavel B., Olomouc

Zvýšení důchodu za výdělečnou činnost
Sociální zabezpečení | Ing. Marcela Hříbalová, specialistka úseku odborové práce OS KOVO

Zákon č. 155/1995 Sb., 
o důchodovém pojiš-

tění, skutečně obsahuje ještě jednu 
možnost zvýšení vypláceného starob-
ního důchodu, a to právě v případě, 
kdy náleží výplata starobního důchodu 
pojištěnci vykonávajícímu zároveň tzv. 
výdělečnou činnost. Podmínkou je, aby 
tato skutečnost trvala 360 dnů, což je 
u vás zřejmě již splněno.

 Výše procentní výměry starobního 
důchodu se na žádost zvyšuje pojiš-
těnci, který splnil podmínky nároku na 
starobní důchod podle § 29 splněním 
základní doby pojištění (v roce 2015 
minimálně 31 let, nebo alespoň 30 let 
tzv. čisté doby pojištění) a po vzniku 
nároku na tento důchod vykonával výdě-
lečnou činnost a pobíral při-
tom starobní důchod v  plné 
výši. Výdělečnou činností se 
rozumí činnost vykonávaná 
v rozsahu, který zakládá účast 
na důchodovém pojištění. Za 
každých 360 kalendářních 
dnů této výdělečné činnosti 
se procentní výměra zvyšuje 
o 0,4 % výpočtového základu. 
 POZOR! Za výkon výděleč-
né činnosti se pro účely zvý-
šení procentní výměry sta-
robního důchodu nepovažují 
doby pracovního volna bez 
náhrady příjmu a  neomlu-
vené nepřítomnosti v práci 
a níže vyjmenované doby:
  dočasné pracovní 

neschopnosti, kterou 
si pojištěnec nezpůsobil 
úmyslně, pokud dočasná 
pracovní neschopnost 
vznikla nejpozději v posled-
ní den ochranné lhůty,

  doby karantény nařízené 
podle zákona o nemocen-
ském pojištění,

  doby, po kterou trvala 
potřeba ošetřování nebo 
péče o dítě ve věku do 
10 let nebo jiného člena 
domácnosti podle zákona 

o nemocenském pojištění, nejvýše 
však v rozsahu prvních 9 kalendářních 
dnů potřeby ošetřování nebo péče, 
popřípadě prvních 16 kalendářních 
dnů, jde-li o osamělého zaměstnan-
ce, který má v péči aspoň jedno dítě 
ve věku do 16 let, které neukončilo 
povinnou školní docházku,

  doby před porodem, po kterou 
nebyla vykonávána výdělečná činnost 
z důvodu těhotenství, nejdříve však 
od začátku osmého týdne před 
očekávaným dnem porodu do dne, 
který bezprostředně předcházel dni 
porodu.

 Pokud tedy budete práce neschopen 
například po dobu 20 kalendářních dnů, 
pro souběh s výdělečnou činností bude-

te muset nejprve těchto 20 kalendářních 
dnů „napracovat“, pak teprve vám vznik-
ne nárok na zvýšení důchodu.
 Pokud se týká uplatnění nároku na 
toto zvýšení, je třeba podat žádost pří-
mo na ČSSZ. Je tak možno učinit písem-
ně, zasláním žádosti na adresu ČSSZ. 
Pro žádost je možno využít tiskopis na 
webových stránkách ČSSZ „Žádost 
o zastavení výplaty/uvolnění/úpravu 
starobního důchodu“. 

 Případně je možno zaslat dopis na 
ČSSZ, kde uplatníte žádost o zvýšení výše 
procentní výměry starobního důchodu 
dle § 34 odst. 4 zákona č. 155/1995 Sb.  
V dopise uveďte, že jste důchodce, 
který pobírá starobní důchod a záro-
veň vykonává výdělečnou činnost (jste 

zaměstnán nebo podnikáte) 
360 kalendářních dní, a  tedy 
žádáte o zvýšení procentní 
výměry důchodu. Vyplněný 
tiskopis nebo dopis zašlete 
(nemusí být doporučeně) na 
Ústředí ČSSZ. 

     Zvýšení důchodu však ČSSZ 
neprovede okamžitě. Před-
nost mají žádosti o  přiznání 
důchodu a kromě toho záleží 
na tom, aby ČSSZ měla jako 
podklad pro zvýšení důchodu 
váš evidenční list důchodové-
ho pojištění, ze kterého zjistí 
počet dnů výdělečné činnos-
ti potřebných pro zvýšení 
důchodu podle § 34 odst.  4 
zákona.
     Nárok na zvýšení důchodu, 
stejně jako nárok na důchod, 
sice nezaniká uplynutím času, 
nárok na výplatu důchodu 
nebo jeho části zaniká až 
uplynutím pěti let ode dne, za 
který důchod nebo jeho část 
náleží. 

Adresa: 
ČSSZ, Křížová 25, 
225 08 Praha 5. 
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Jak se počítá příspěvek na bydlení
Bydlení | JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR (SON) Praha

V dotazu uvádíte, že 
jste se již s podmín-
kami vzniku nároku 
na příspěvek na byd-

lení seznámil. Proto se ve své odpově-
di budu skutečně věnovat tomu, jak se 
spočítá výše příspěvku na bydlení. Ješ-
tě než začneme počítat, je třeba znát 
tabulky normativních nákladů pro byty 
v nájmu a pro byt družstevní nebo ve 
vlastnictví a dále tabulku nákladů srov-
natelných s nájemným a tabulku měsíč-
ní výše částek, které se započítávají za 
pevná paliva, které pro každý rok vydává 
vláda svým nařízením. Pro rok 2016 je to 
nařízení vlády č. 395/2015 Sb. Naleznete 
je např. na www.zakonyprolidi.cz nebo 
na www.mpsv.cz.

Nyní k výpočtu příspěvku na bydlení. 
Výše příspěvku na bydlení (PB) se stano-
ví jako: 
  rozdíl mezi normativními náklady 

na bydlení (NNnB) a násobkem 
rozhodného příjmu (RP) a koefi-
cientu 0,30 (v Praze 0,35) 

nebo
  rozdíl mezi skutečnými náklady 

(SNnB), jsou-li nižší než norma-
tivní a násobkem rozhodného 
příjmu (RP) a koeficientu 0,30 
(v Praze 0,35),  

počítáme podle vzorce
  PB = NNnB (SNnB) – (RP × 0,30) 
  Pokud rozhodný příjem rodiny, 

z něhož se vychází při stanovení výše 
příspěvku na bydlení, nedosahuje 
částky životního minima rodiny, 
započítává se pro stanovení výše 
příspěvku na bydlení jako rozhodný 
příjem rodiny částka odpovídající 
životnímu minimu této rodiny. Tabul-
ky životního minima rodiny nalezne-
me zde: http://www.mpsv.cz/cs/874.

Příklady výpočtu příspěvku na bydle-
ní pro rok 2016
1. příklad 
Manželé Novákovi bydlí ve vlastním 
bytě v Ostravě. Mají dvouletou dceru. 
Paní Nováková pobírá pouze rodičov-
ský příspěvek 7 600 Kč. Pan Novák 
má průměrnou čistou měsíční mzdu 
12  000  Kč. Dále pobírají přídavek na 

dítě 500 Kč. Skutečné měsíční náklady 
na bydlení, tj. příspěvky na správu domu 
a pozemku, služby, včetně plateb za 
vodu, elektřinu a plyn, činí 8 120 Kč. Mají 
nárok na příspěvek na bydlení?
  Náklady na bydlení ve výši 8 120 Kč 

přesahují 30 % příjmů rodiny. Příjmy 
rodiny jsou 20 100 Kč (7 600 Kč + 
2 000 Kč + 500 Kč), 30 % z rodinných 
příjmů je 6 030 Kč. Současně 30 % 
příjmů rodiny Novákových není vyšší 
než částka normativních nákladů na 
bydlení dle tabulky, Ostrava, r. 2016, 
3 osoby (tj. 9 316 Kč). Rodina Nováko-
vých má tedy nárok na příspěvek na 
bydlení.

  Výše příspěvku na bydlení bude 
2 090 Kč (8 120 Kč – 6 030 Kč), tedy 
rozdíl mezi skutečnými náklady 
(protože jsou nižší než normativní 
náklady) na bydlení a 30 % příjmu 
rodiny Novákových.

2. příklad 
Manželé Černí bydlí 
v  nájemním bytě 
v  Brně. Mají dvoule-
tého syna. Paní Čer- 
ná pobírá pouze ro-
dičovský příspěvek 
7 600 Kč. Pan Černý 
má průměrnou čis-
tou měsíční mzdu 

15 000 Kč. Dále pobírají přídavek na 
dítě ve výši 500  Kč. Výše měsíčního 
nájemného včetně průměrných měsíč-
ních plateb za vodu, elektřinu a plyn činí 
12 500 Kč. Jak vysoký dostanou příspě-
vek na bydlení?
  Náklady na bydlení ve výši 12 500 Kč 

přesahují 30 % příjmů rodiny. Příjmy 
rodiny jsou 23 100 Kč (7 600 Kč + 
15 000 Kč + 500 Kč), 30 % z rodinných 
příjmů je 6 930 Kč. Současně 30 % 
příjmů rodiny Černých není vyšší než 
částka normativních nákladů na byd-
lení dle tabulky, Brno, r. 2016, 3 oso-
by (tj. 12 277 Kč). Rodina Černých má 
tedy nárok na příspěvek na bydlení. 

  Výše příspěvku na bydlení bude činit 
5 347 Kč (12 277 Kč – 6 930 Kč), tedy 
rozdíl mezi normativními náklady 
(protože skutečné náklady jsou vyšší 
než normativní náklady) na bydlení 
a 30 % příjmu rodiny Černých.

3. příklad 
Paní Nová, osamělá matka, žije v nájem-
ním bytě v obci do 10 000 obyvatel se 
synem 6 let a dcerou 2 roky. Měsíčně 
pobírá na dceru rodičovský příspěvek 
ve výši 3 800 Kč, výživné na obě děti 
ve výši 2 000 Kč, přídavek na dítě 500 
Kč a 610 Kč. Nájemné a služby v bytě 
činí každý měsíc 5 000 Kč. Jaká bude 
výše příspěvku na bydlení?
  Náklady na bydlení ve výši 5 000 Kč 

přesahují 30 % příjmů rodiny. Příjmy 
rodiny jsou 6 900 Kč (3 800 Kč + 
2 000 Kč + 1 100 Kč), 30 % příjmů je 
2 070 Kč. Současně 30 % příjmů paní 
Nové není vyšší než částka normativ-
ních nákladů na bydlení dle tabulky, 
obec do 10 000 obyvatel, r. 2016, 
3 osoby, 9 890 Kč. 

  Životní minimum této rodiny je dle 
zákona 7 020 Kč, příjem do rodiny 
je tedy nižší než životní minimum 
rodiny, proto při výpočtu příspěvku 
na bydlení použijeme výši životního 
minima této rodiny 7 020 Kč a z toho 
30 %, což je 2 106 Kč.

  Výše příspěvku na bydlení bude 
2 894 Kč (5 000 Kč – 2 106 Kč), tedy 
rozdíl mezi skutečnými náklady na 
bydlení (protože jsou nižší než nor-
mativní náklady) a 30 % z životního 
minima rodiny paní Nové.  

Pro vlastní výpočty lze využít i někte-
ré internetové kalkulačky. Jednu z nich 
najdete na této adrese: http://www.
vyplata.cz/vypocty/vypocet-vyse-prispe 
vku-na-bydleni.php?stayform=true.

Bydlím v nájmu. Náklady za toto bydlení jsou už neúnosné. Slyšel jsem o příspěvku na bydlení, ale 
nevím, jak se počítá. Můžete mně výpočet nějak objasnit? S podmínkami, které musím podle zákona 
splňovat, jsem se již seznámil na internetu.                                                                                     J. K., Ostrava

Kováci zdarma
Všem členům 
OS KOVO připo-
mínáme, že na 
základě dohody 
mezi naším sva-
zem a Sdružením 

nájemníků ČR (SON) mohou jeho 
bytové poradenství na rozdíl od 
jiných klientů využívat zcela zdarma. 
Musí však svoje členství v OS KOVO 
v poradně doložit (např. potvrzením 
od své ZO či nějakým jiným doku-
mentem). 

http://www.vyplata.cz/vypocty/vypocet-vyse-prispevku-na-bydleni.php?stayform=true
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pokračování na str. 10

Na nejmenší čekají i sladké odměny

  Valcířská 50 má už dlouholetou 
tradici. Je spojena i s odbory. Jak 
k tomu došlo?

Dálkové pochody byly v sedmdesátých 
letech minulého století hodně populár-
ní. Možná že důležitou motivací při vzni-
ku těchto akcí byla i možnost setkat se 
a svobodně „dýchat“.  Již tehdy se více či 
méně na této akci podílely odbory. Ale 
hlavně to byli nadšenci z řad turistů Vál-
coven Nové huti, kteří chtěli zorganizo-
vat něco pro své kolegy, pracující a žijící 
v tehdy opravdu zaprášené a špinavé 
Ostravě.
  Můžete přiblížit současnou podobu 

Valcířské 50?
Valcířská 50 je především vedle mnohdy 
heroického sportovního výkonu našich 
zaměstnanců také možností setkat 
se s  kolegy z jiných provozů a závodů 
nehledě na pracovní zařazení. A tak 
po beskydských kopcích šlapou děvča-
ta z  kantýny, chlapi od koksárenských 
baterií společně se svými rodinami stej-
ně jako ředitelé, vedoucí provozů nebo 
účetní z  ekonomického oddělení. Víme 
ale, že ne všichni jsou schopni zvládnout 

padesát kilometrů, proto jsou na výběr 
i jiné trasy. Vybrat si lze z 50, 30 a 20 kilo-
metrů, které jsou vedeny přes nejvyšší 
vrchol Beskyd Lysou horu, ale je možné 
využít i speciální 15kilometrovou trasu. 
Pro početnou skupinu cyklistů je připra-
vena i 60 nebo 40kilometrová vyjížďka. 
Rodiče s opravdu malými dětmi mají 
připravenou krátkou 10kilometrovou 
vycházku, jejíž součástí je i přestávka, 
ve které děti malují, hrají hry a získávají 
drobné odměny za hezky namalovaný 
obrázek. Tuto trasu si také velmi oblíbi-
li i  senioři z  klubů důchodců, kteří pak 
hrdě přicházejí do cíle s medailí na krku. 

 Kdo všechno se může zúčastnit? 
Je nějaký termín pro přihlášky a je 
nějaké startovné?
Nesnažíme se o nějakou masovost této 
akce, proto nevyhlašujeme konání této 
akce v médiích. Nikdo ze štábu Valcířské 
50 není profesionál v pořádání takových 
akcí (i když se k  tomu blížíme) a víme, 
že naše možnosti nejsou nekonečné. 
Přesto každoročně přivítáme několik 
stovek účastníků. Před několika lety 
dokonce byla účast necelých 900 lidí. Ale 
i to jsme zvládli! Všichni hutníci vědí, že 
akce se koná každý rok poslední sobotu 
v květnu, a přišli by i bez pozvání. Každý, 
kdo se ve stanovené době zaregistruje 
na startu, zaplatí startovné a vyrazí na 
trasu, je vítaný. Zaměstnanci hutí Arce-
lorMittal a jejich rodinní příslušníci mají 
startovné zvýhodněné.

  Jak je zajištěna bezpečnost účast-
níků?  

I přes naši obrovskou snahu vyhnout se 
nějakým zdravotním obtížím se občas 
stane, že se některému z účastníků 
pochodu přihodí nějaký malér. Již na 

startu upozorňujeme na rizika, která 
se mohou během pochodu vyskytnout. 
Pochod není žádný závod nebo soutěž 
a neevidujeme, kdo je nejrychlejší, není 
proto nutné se přemáhat a spěchat. Na 
trasách jsou kontrolní stanoviště s naši-
mi lidmi připravenými pomoci. Pro si-
tuaci, že se ale nějaká zdravotní příhoda 
přece jen stane, je přímo v místě startu 
a cíle připravena sanitka s odbornými 
zdravotníky, kteří jsou připraveni v pří-
padě nutnosti zasáhnout. 

  Jaké jsou ceny pro vítěze, kromě 
jejich osobního dobrého pocitu, že 
se zúčastnili a pochod zvládli? 

Vítězi jsou všichni, kteří se vydají na trasu 
a zvládnou ji. Opravdu! Nestává se, že by 
se někdo vrátil do cíle naštvaný. Všichni 
jsou šťastní, že svou trasu zvládli, a těší 
se na speciální pivo Valcířský ležák nebo 
Koksařský dehet a klobásu. Každý účast-
ník pochodu navíc získá dárek a diplom. 
Děti, které pivo nepijí, dostanou nealko 
a ještě balíček se sladkostmi a hračkou.

  Podílí se na Valcířské 50 i zaměst-
navatel?

Organizování akce takového rozsahu 
není jednoduché a bez pomoci zaměst-
navatele by to šlo jen s obtížemi. To, 
že si můžeme půjčit firemní auta, nám 
obrovsky pomáhá při navážení a odvo-
zu materiálu. Z daru, který ArcelorMittal 

Valcíři z AcelorMittal dávají život tradici

Dnes již historické foto organizačního štábu úplně 
prvního ročníku V50 Registrace účastníků pochodu

Valcířská 50 je dnes akcí skutečně 
pro všechny generace

Základní organizace OS KOVO ArcelorMittal Česká republika kromě toho, že hájí práva a zájmy zaměstnanců, pokra-
čuje i v krásné sportovní tradici. Každoročně organizuje dálkový pochod, který se jmenuje Valcířská padesátka. letos 
se koná 28. května. Start je v areálu rekreačního střediska Ondrášek u Frýdlantu nad Ostravicí. Organizátorů pocho-
du, který má letos již 43 let, jsme se zeptali, jak se jim daří akci s takovou tradicí organizovat. Na naše otázky odpoví-
dal kolega Ivan Pěknica.



10 | KOVÁK číslo 8/2016 | 2. května | Zaznamenáno 

Ostrava poskytuje naší odborové orga-
nizaci, hradíme část pronájmu rekreač-
ního střediska Ondrášek, kde je start i cíl 
a kde se koná i doprovodný program. 

  Jaký bude letos?
Odpolední program je každý rok pest-
rý a naší snahou je, aby si každý vybral. 
Vždy v areálu Ondrášku vystupuje 
hudební skupina, pro děti jsou připra-
veny soutěže a hry, malování na tváře 
a možná přijde i kouzelník. Snažíme se 
také přijít s nějakou novinkou, např. jíz-
dou na koni, ve vznášedle nebo na kolo-
toči. A pokaždé přijedou místní hasiči se 
svou hasičskou show. Večer pak je pro 
ty, kteří zůstávají na noc, připraven tábo-
rák s kytarou.

  Valcířská 50 není jen sportovní 
akce s tradicí, je to i velká spole-
čenská událost. Co z toho vyplývá 
pro pořadatele?

V průběhu akce se lidé ve štábu V50 
snaží ze sebe dostat vše.  Naším krédem 
je „Jsme tady pro Vás!“. Ve štábu V50 ne-
jsou jen členové naší ZO, ale často jsou 
zapojeni i další členové jejich rodin. Lidé 
se nás ptají, co za to máme, a diví se, že 
všichni organizátoři, na startu, ve stán-

cích s občerstvením, na parkovišti i na 
stanovištích po trase pochodu, nepobí-
rají za svou práci žádnou odměnu. Ale to 
je omyl! Odměnou pro nás jsou valcíři, 
koksaři a zaměstnanci všech ostatních 
profesí, kteří se každý rok i s rodina-
mi na Valcířskou 50 vrací a nehledě na 
počasí se vydávají překonat sami sebe.

  Kde se dají najít další informace?
Další podrobnosti, fotografie z minu-
lých ročníků a jiné informace lze nalézt 
na stránkách naší ZO OS KOVO Arcelor-
Mittal Česká republika 

– http://odboryam.cz/ – a v našem odbo-
rovém zpravodaji eNHáčko.

Za rozhovor poděkoval František 
Vonderka
Foto: archiv ZO OS KOVO ArcelorMittal ČR

I na Valcířské 50 se naplňuje heslo, že odbory 
násobí možnosti jedinců

ZÁKLADNÍ ORGANIZACE OS KOVO

ARCELORMITTAL ČESKÁ REPUBLIKA

dokončení ze str. 9

vidím problémy hlavně v nás samot-
ných. Vždy je totiž všechno „jen“ o lidech 
a funkčnosti dané základní organizace 
u zaměstnavatele. Často se např. setká-
vám s tím, že se vyjednávacímu týmu 
ZO podaří pro zaměstnance v rámci 
kolektivního vyjednávání dojednat skvě-
lé výsledky nejen ve mzdové oblasti, ale 
např. BOZP nebo ve firemní kultuře, ale 
ve finále neumí tyto výsledky „prodat“ 
mezi zaměstnance, protože tak často 
tuto poctu přenechá nadřízenému, a to 
je špatně. Správný funkcionář musí být 
stále viděn mezi lidmi a řešit tak jejich 
problémy osobně a ihned, a ne vyse-
dávat v kanceláři a čekat, že „někdo“ za 
ním přijde s problémem osobně. Tak to 
opravdu nefunguje.

  To, že členská základna nejen 
stagnuje, ale i slábne, se ví už 
dlouho. Jenže mluvit o problémech 
zdaleka neznamená je také řešit. 
Mladí kováci před pár lety varovali, 
že pokud nedojde ke změně, bude 
v odborech v příštím desetiletí snad 
už jen třetina současného počtu 
členů. Je to skutečně tak vážné?

Ano, máte částečně pravdu. V roce 
2010 Rada mladých ČMKOS vypracova-
la prezentaci, která šla s vývojem člen-
ské základny i dopředu přímo v grafech 

a bohužel se její sestupná křiv-
ka skoro přesně strefila. Toto 
varování prezentovala přímo 
na Sněmu ČMKOS, a dokonce 
nachystala i to, jak tomu lze 
částečně zabránit. Připravi-
la i koncept profesionalizace 
práce s členskou základnou, 
propagaci odborů. Výsledek 
byl takový, že Rada ČMKOS 
napřed materiál odmítla, že 
je nedostatečný, a když jsme 
ho tedy více rozpracovali, tak 
některé svazy dostaly dokonce 
strach, protože by to samozřej-
mě znamenalo určité náklady. 
Ty ale byly ve srovnání s jinými 
kampaněmi směšné, a navíc 
v  materiálu bylo i vícezdrojové 
financování. Nakonec se tento 
materiál ani nedostal podruhé 
k projednání a byl „předčasně 
stažen“ z  projednávání. Podle 
grafu vývoje členské základ-
ny mám obavy, zda bude ještě po roce 
2020 ČMKOS reprezentativní a zda se 
nerozpadne. To je z dnešního pohledu 
ale historie, a na ni se nemůžeme jen tak 
z dálky dívat. Proto se musí alespoň OS 
KOVO stát lídrem a ukázat, že investice 
do sebe je ta nejlepší věc pro budouc-
nost. V minulosti často jednotlivé OS 

měly otázku členské základny až někde 
na 50. místě, ale ta musí být, jak se říká, 
v TOP 5.

  Často je to o tom, jak potenciální 
zájemce vůbec oslovit. Co v tomto 
směru dělá OS KOVO?

Mladí kováci již v minulosti uspořáda-

pokračování ze str. 1

pokračování na str. 11

Podobných prezentačních akcí pro veřejnost, jako v minulosti 
uspořádali mladí kováci v Plzni, by mělo být v budoucnu mno-
hem více



Zaznamenáno | 2. května | KOVÁK číslo 8/2016 | 11

li dvě propagační akce přímo v ulicích 
Českých Budějovic a Plzně, kde si v pra-
xi mohli vyzkoušet, jak je těžké na ulici 
někoho oslovit, ale také zjistili, že 
po pár hodinách to není takový pro-
blém, a získali tak i několik naprosto 
cizích lidí do odborů. Základ je pro-
to ve vzdělávání, důrazu na rétoriku 
a  oslovování veřejnosti. Je potřeba 
změnit pohled české veřejnosti na 
moderní odbory a vysvětlit jí koneč-
ně, že už nejsme ROH. Mladé tak nej-
lépe osloví zase mladí.
 Proto, abychom oslovili potenciál-
ní odboráře, musíme začít odbory 
profesionalizovat a věnovat se pro-
pagaci, PR apod. Nejvíce ale musíme 
s lidmi všichni začít mluvit, na rovinu, 
nebát se. Osobní přístup je nejlepší 
možné řešení a toho mohou docílit 
všichni představitelé ZO OS KOVO, 
pokud budou chtít, bez rozdílu věku. 
Samo se nic neudělá.

  Získávat lidi, jak jsi řekl, zname-
ná jít mezi ně a komunikovat 
s nimi. To ovšem potřebuje také 
vhodné prostředky a patřičné 
zázemí…

Ano, je potřeba samozřejmě investovat 
do lidí a do propagace, najít nové tváře 
a lídry odborů, změnit někde ustálený 
20letý přístup k práci v odborech. Nic-
méně malým ZO by pomohlo, kdyby 
prošel v chystané novele ZP zákon, ve 
kterém by mohl být v zaměstnání uvol-
něn na určitou dobu funkcionář pro 
odborovou práci. Bohužel mám obavy, 

že nejhorším nepřítelem samotných 
odborů je samotný odborář, a vypadá to, 
že se nemohou domluvit mezi sebou ani 

OS v rámci ČMKOS. OS KOVO je samo-
zřejmě pro takový zákon. Vždyť odbory 
pracují pro všechny zaměstnance, nejen 
pro členy odborů. Na Slovensku se to 
povedlo, tak proč ne v ČR? V OS KOVO 
máme více jak 50 % základních orga-
nizací s počtem do 50 členů a  většina 
předsedů či předsedkyň je neuvolněná 
pro takovou práci.

  Odrážejí nové propagační stany 
skutečnost, že roste potřeba akcí na 
veřejnosti? Tedy tam, kam přijdou 
i ti, co o odborech moc nevědí?

Nové stany jsou odrazem toho, že po 
zakládání odborů ve firmách je opět 
hlad a odbory proto musí být vidět 
nejen na náměstích, ale především 
ve vytipovaných oblastech, kde jsou 
postaveny úplně nové továrny, tam 
jsou samozřejmě naši noví poten-
ciální členové. OS KOVO má proto 
přijato takových klíčových projektů 
ve své strategii do budoucna více.

  Už to tu zaznělo: jsou různé cílo-
vé skupiny. Mladí slyší na jiné 
věci než střední generace nebo 
starší. Jak se tato skutečnost 
odráží v náborových akcích OS 
KOVO?

Na to je těžká odpověď. Především 
musíte mít nachystáno „něco“ pro 
každou generaci, což leží hlavně na 
bedrech jednotlivých ZO OS KOVO. 
Pokud dělal OS KOVO akci, tak ji vždy 
dělal na „míru“ pro cílenou skupinu. 
Nyní musíme vymyslet, jak při jed-
né akci oslovit všechny generace. 

Důležité je především oslovit minimálně 
menší skupinku lidí, kteří ve své mateř-
ské firmě založí organizační jednotku OS 
KOVO, a poté můžete pracovat na rozši-
řování členské základny přímo uvnitř, to 
je už na delší samostatné téma a všude 
je to rozdílné. Určitě se musí najít i ještě 
více speciálních vzdělávacích kurzů pří-
mo na tuto činnost.

  Když to shrneme: OS KOVO mobi-
lizuje a uchystal nové věci, které 
by měly pomoci při zviditelňování 
se na veřejnosti a při oslovová-
ní možných nových členů. Tyto 
prostředky samy o sobě nic nezmo-
hou, musí být využívány k danému 
účelu. Jaká jsou pravidla zde? Kdy 
a jak je možné se k nim dostat 
a využít je?

Pravidla pro půjčení nových propagač-
ních stanů jsou jednoduchá. Jakákoliv 
ZO OS KOVO nebo Seskupení členů, 
kde budou mít zájem si stan vypůjčit, se 
mohou obrátit na příslušné Regionál-
ní pracoviště OS KOVO nebo přímo na 
organizačně-provozní úsek OS KOVO 
na centrále a domluvit si termín půjče-
ní stanu. Na každém RP jsou k dispozici 
propagační letáky OS KOVO a je mož-
né si objednat pro různé propagační 
akce i propagační materiály s logem OS 
KOVO, které lze nalézt na http://www.
oskovo.cz/sluzby-clenum/propagace.

Děkujeme za informace.
(fav)

Největší ze čtyř nových propagačních stanů měl svoji veřejnou premiéru ve vestibulu DKO Jihlava během 
konference Krajského sdružení OS KOVO Kraje Vysočina

dokončení ze str. 10

http://www.oskovo.cz/sluzby-clenum/propagace
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Správné znění tajenky z čísla 6: Odbory vyjednávají vyšší mzdy pro všechny. Správně luštila, a štěstí při losování měla, Lenka 
Dudychová z Vysokého Mýta. Blahopřejeme! Dostane výhru od vydavatelství Enigma, které připravuje naši křížovku. Je také vydavatelem 
časopisu Křížovky pro každého (další čísla vychází 10. a 24. května). Na tajenku z tohoto čísla čekáme do 18. května na doručovací adrese 
redakce nebo na e-mailu: novakova.miloslava@cmkos.cz.


