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Oceláři jednali s ministrem průmyslu a obchodu ČR:
Čínský dumping ohrožuje české ocelářství 

K výrobním halám světoznámé firmy to z Černého Mostu v Praze autem trvá jen pár minut. Ta první v Brandýse  
nad Labem začala vznikat na zelené louce teprve před dvaceti lety. Přesto má podnik podobně jako mnohé další u nás 
dlouhou a pestrou historii. Jeho kořeny začínají po roce 1945 u firmy PAL Kbely, což byl producent palubních přístrojů 
pro různá vozidla a stejnosměrných elektromotorků ke stěračům osobních automobilů. Po roce 1989 se změnil svět  
i ve Kbelích. Podnik prošel privatizací a původně česká firma začala měnit majitele: v roce 1998 ho převzala společnost 
Mannesmann a začala s montáží klimatizací. Záhy na scénu vstupuje firma Siemens a zahajuje v Brandýse výrobu 
autorádií. Její automobilová divize Siemens VDO pod křídly mateřského koncernu ale nezůstala dlouho.

Continental Automotive Czech Republic  
v Brandýse nad Labem

ODBORY JSOU UZNÁVANÝM PARTNEREM

pokračování na str. 3

4 Užitečná spolupráce
Kovákům poradny SON 

pomáhají zdarma
6 Péče o zdraví

Jak lze změnit zdravotní 
pojišťovnu 10 Tip na výlet

Zveme na slavný  

karneval do Benátek

Směnová plánovačka Jana Šteflová právě 
objednává materiál na linku, kde se osazují  
SMT součástky

Pohled na jednu z moderních výrobních  
hal, které v Brandýse nad Labem vznikly  
na zelené louce

Zástupci odborů z velkých ocelářských společností Moravskoslezského 
kraje, v čele s předsedou Odborového svazu KOVO Jaroslavem Součkem  
a místopředsedou svazu Liborem Dvořákem, se v pátek 29. 1. 2016  
setkali s ministrem průmyslu a obchodu ČR Janem Mládkem.

„Jednou z hlavních příčin jednání je 
skutečnost, že Evropská unie se stejně 
jako další členové Světové obchodní 
organizace (WTO) musí rozhodnout, 
zda na konci roku 2016 udělí Číně 
status tržní ekonomiky. Čína však stále 
čelí kritice z mnoha stran, že nesplňuje 
podmínky pro udělení statusu a její ceny 
jsou dumpingové, v mnoha přídech pod-
porované státem,“ řekl nám J. Souček.

Studie analytického střediska Eco-
nomic Policy Institute (EPI) tvrdí, že 
Evropská unie by přílivem levné čín-
ské produkce mohla přijít až o 1,7 až  
3,5 milionu pracovních míst, pokud by 
se rozhodla Číně status tržní ekonomi-
ky přiznat. V České republice by tento 
krok mohl ohrozit zhruba 47 000 až  
94 000 pracovních míst.Z jednání s ministrem Mládkem o budoucnosti českého ocelářství
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IG Metall hlásí další růst 
Největší německý odborový svaz IG Metall zaznamenal v roce 2015 
už pátým rokem za sebou růst členské základny. Jak oznámil ve  
Frankfurtu nad Mohanem jeho předseda Jörg Hofmann, v roce 2015 
do IG Metall vstoupilo 120 568 nových členů a na jeho konci tak měl 
celkem 2 274 000 členů. Aby tento trend dále úspěšně pokračoval, 
musí se IG Metall  podle Hofmanna  nyní zaměřit na problematiku  
digitalizace průmyslu, která – jak zdůraznil – „se nesmí stát nedobyt-
nou baštou technokratů a zvyšování zisků“. Místopředsedkyně  
IG Metall Christiane Bennerová k růstu členské základny uvedla,  
že 42 % nových členů jsou mladí lidé do 27 let. Těch je nyní celkem 
233 000 a představují tak podle Bennerové „nadále největší politickou 
organizaci mládeže v Německu“.  Od roku 2005 v IGM trojnásobně 
vzrostl také počet studujících. Aby pozitivní vývoj členské základny  
trval i nadále, hodlá IG Metall do náborových akcí v příštích 9 letech 
investovat 191 milionů eur.
 (red)

Střípky z Předsednictva OS KOVO
Předsednictvo OS KOVO zasedalo dne 26. 1. 2016 v Praze.  
Jedním z důležitých bodů programu bylo společné jednání vrcholných 
orgánů OS KOVO a Odborového svazu skla, keramiky a porcelánu  
(OS SKP) o možnosti budoucí spolupráce. V úvodu předseda OS KOVO 
J. Souček přivítal zástupce OS SKP v čele s předsedou JUDr. Vladimírem 
Kubincem. Účastníkům jednání byly představeny základní informace  
o OS SKP a OS KOVO a následně bylo diskutováno o kladech  
a záporech propojení možné spolupráce obou svazů. Obě strany se 
shodly na pokračování jednání o hlubší spolupráci. 

Předsednictvo dále mj. schválilo: 
  Návrh na svolání 8. zasedání Rady Odborového svazu KOVO, které  
se bude konat dne 23.–24. března 2016 v KC Aldis Hradec Králové. 
  Uzavření dodatku k rámcové smlouvě mezi OS KOVO a T-Mobile. 

Uložilo zmocněncům jednotlivých KS OS KOVO předat Zprávu  
o činnosti KS OS KOVO za rok 2015 na OPÚ.

Na jednání byla přednesena Zpráva o činnosti Komise mladých 
OS KOVO v roce 2015. Předsednictvo svazu doporučilo zvát alespoň 
jednoho zástupce v Komisi mladých OS KOVO ze svého KS OS KOVO 
na jednání Rad a Konferencí KS OS KOVO a umožnit jim zde vystoupit. 
Dále vyzvalo předsedy ZO a funkcionáře v orgánech OS KOVO k aktivní 
spolupráci a k podpoře mladých členů OS KOVO ve svých mateřských 
organizacích.  

Jednalo se i o členských kartách svazu. Předsednictvo vzalo na 
vědomí informaci o konkrétní variantě členského průkazu včetně ceno-
vé nabídky. Vyslovilo souhlas s technologií výroby karty i s jejím formá-
tem. Barevné provedení a dokončení designu bude dále dopracováno.

(red)

Demonstrace za férový obchod s ocelí
Odborový svaz KOVO podporuje demonstraci svolanou a organizova-
nou EUROFER (Evropská ocelářská asociace), která se uskuteční 
15. února 2016 v Bruselu. Akce je namířena proti udělení statusu  
tržní ekonomiky Číně. OS KOVO vyzývá své základní organizace,  
působící v kovoprůmyslu, aby využily nabídky na profinancování  
nákladů, souvisejících s účastí na této akci ze strany zaměstnavatelů,  
a demonstrace se zúčastnily. 

Jaroslav Souček, předseda OS KOVO

Střípky z Valné hromady a Rady  
metalurgické sekce OS KOVO 
Valná hromada a Rada metalurgické sekce OS KOVO se konaly  
ve dnech 14. a 15. ledna 2016 v Praze.

Valná hromada mj. projednala a uložila ZO OS KOVO – členům 
metalurgické sekce: 
  Předávat na ÚOP OS KOVO do 1 měsíce po uzavření PKS v elektronické 
formě s jejich následným zveřejněním na Intranetu OS KOVO v odkazu 
metalurgická sekce. Přístup k PKS bude umožněn přes heslo pouze 
členům metalurgické sekce. PKS nebudou dále rozšiřovány v písemné 
ani v elektronické podobě. 
  Nahlásit odboru kolektivních smluv, mezd a sekcí OS KOVO  
do 31. 7. 2016 a 31. 7. 2017 neplnění KSVS v případě, že bude 
KSVS uzavřena.

Rada metalurgické sekce OS KOVO mimo jiné projednala:  
  Kolektivní vyjednávání KSVS pro roky 2016–2018: Protože se od 
listopadu 2015 nezměnil negativní postoj Svazu sléváren ke kolektivnímu 
vyjednávání KSVS pro další období, Rada sekce souhlasila s vyhlášením 
sporu o uzavření KSVS. (red)

Vláda oceláře podpoří
Citlivým odvětvím je české ocelářství. 
Již nyní mu levná čínská produkce silně 
konkuruje na zahraničních trzích i v tu-
zemsku. Zaměstnanci a firmy cítí značné 
ohrožení z důvodu možné ztráty konku-
renceschopnosti kvůli nerovným podmín-
kám na trhu. 

„Česká vláda bude v každém případě 
podporovat české ocelářství, aby se zde 
vyráběla kvalitní ocel a byla zachována 
pracovní místa,“ řekl po setkání předseda 
OS KOVO J. Souček. „Pan ministr sdělil, 
že je přístupný komunikaci o všech třech 
klíčových oblastech, které jsme navrhli pro 
další jednání: tedy otázky udělení statusu 
tržní ekonomiky Číně, příliš tvrdých ekolo-
gických limitů jak na úrovní Evropské unie, 
tak na úrovni České republiky a třetí je re-
gulace obchodu s emisními povolenkami.“ 

V týdnu od 8. do 12. února by k řešení 
problémových oblastí měla být vytvo-
řena pracovní skupina, ve které budou 
zástupci ministerstva průmyslu a obchodu, 
Odborového svazu KOVO a zaměstnava-
telského svazu Hutnictví železa, kterému 
bude účast ve  skupině nabídnuta.

„Před patnácti lety podepsala EU  
s Čínou takovou smlouvu, která jen velmi 
obtížně mohla znamenat neudělení statu-
su tržní ekonomiky od příštího roku. EU 
by hrozil soud v rámci Světové obchodní 
organizace s nejistým výsledkem. Proto je 
naším doporučením hledání kompromi-
su, což už naznačila i Evropská komise,  
a sice že status bude přiznán, ale záro-
veň antidumpingová cla budou udržena 
po dobu jejich platnosti,“ vysvětlil ministr  
Jan Mládek řešení, které by mohlo pomo-
ci české ocelářství ochránit. 

Klíčová ekologie
Jak bylo uvedeno výše, klíčovým problé-
mem domácího ocelářství je i ekologie. 
Plnění českých a evropských předpi-
sů znamená dodatečné náklady v řádu  
miliard korun. Bohužel ne všichni berou 
tuto oblast stejně vážně: lze například 
srovnat situaci moravskoslezského re-
gionu, ve kterém je soustředěna větši- 
na české hutní výroby, se sousedním  
Polskem, kde jsou podmínky podstatně 
„měkčí“, a výrobní náklady tudíž nižší. 
Kvůli těmto vysokým nákladům čelí český 

stát i zaměstnanci hrozbám přemístění 
výroby z ČR jinam.

Oceláři proto očekávají kladný postoj  
a pomoc české vlády při obraně ocelářství 
ČR. V Kováku číslo 3/2016 otiskneme 
rozhovor s ministrem průmyslu a obchodu 
Janem Mládkem na téma české ocelářství.

(ev + red)

V Česku funguje několik desítek hutních 
firem. Patnáct z nich je součástí Odvětvové-
ho ocelářského svazu Hutnictví železa a.s., 
který reprezentuje zhruba 90 procent oce-
lářského trhu. Zároveň v nich jako zástupci 
zaměstnanců působí základní organizace 
OS KOVO. Počátkem roku 2015 bylo ve 
dvanácti klíčových společnostech v ČR 
zaměstnáno zhruba 15 tisíc lidí a cca  
5 000 lidí v ostatních menších společnos-
tech. Dále jsou na tyto výroby navázány 
řádově tisíce pracovních míst u značného 
počtu dodavatelských společností.

Drtivá většina české hutní produkce je 
soustředěna v Moravskoslezském kraji,  
ocelářství ovlivňuje podstatným způsobem 
celý region. Největšími hutními podniky 
u nás jsou ArcelorMittal Ostrava a. s.  
a Třinecké železárny a.s. Třinec. Jejich roční 
kapacita výroby je okolo 5 milionů tun oceli. 
Samotné tyto dvě společnosti včetně jejich 
dceřiných společností mají celkem okolo  
15 000 zaměstnanců. 
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Koncem roku 2007 ji koupil koncern 
Continental AG. Za balík akcií tehdy za-
platil zhruba 11,4 mld. eur (přibližně 330 
mld. Kč). Závod se stal součástí nadnárod-
ního kolosu, který je v oblasti technologií 
světovou jedničkou ve svém oboru. Už 
dávno to není jen o pneumatikách, kte-
rými se tento podnik proslavil. V případě 
Brandýsu nad Labem to jsou multimediál- 
ní výrobky, autorádia, palubní přístroje, 
ovládací panely klimatizací, ale také čer-
padla a palivové jednotky.

V různých zemích světa Continental 
nyní zaměstnává celkem více než 208 000 
lidí. V Brandýse nad Labem jich pracuje 

1900 a jejich počet v době konjuktury 
nyní dále roste. 

Odborová organizace čítá celkem 382 
členů, z nich je 26 důchodců a 14 žen na 
mateřské. Letos do 19. ledna zaznamena-
la 16 nových vstupů a dva odchody. Ne-
bývalo tomu tak vždy, ještě před pár lety 
členská základna dosahovala poloviny 
současného stavu a organizace prakticky 
pomalu skomírala. 

Co se změnilo? Předseda organizace 
Miroslav Mäsiar na tuto otázku spon-
tánně reaguje lakonickým: všecko. Pak 
se ale spolu s dalšími rozpovídá: „Čle-
nové výboru začali být mezi zaměst-
nanci víc vidět, nástěnky přestaly být 
formalitou a staly se zdrojem zajíma-

vých informací, přibyly i webové stránky  
(www.odborybrandys.cz). A začaly růz-
né akce, které lidem ukázaly, že odbory 
nežijí jen hájením zájmů zaměstnanců, ale 
dokážou přispět i při organizování odde-
chu a zábavy.“ Nyní právě ZO chystá na 
6. února další premiéru v tomto směru 
v podobě svého prvního společenské-
ho plesu. Není to samozřejmě idyla, stojí 
to čas a úsilí, ale výsledky začínají být  
vidět. I když i v Brandýse ještě hlavně  
mezi mladými najdete zaměstnance,  
kteří při dotazu na členství v odborech ne-
chápavě vrtí hlavou. Už tu ale není stav, kdy 
se pod vlivem neoliberálních pravicových 

politiků slovo sociální obecně považovalo 
za nadávku a odbory za relikt minulosti. 

A mění se i postoj zaměstnavatele. Za-
tímco dříve se jeho komunikace s odbory 
omezovala vlastně jen na to nejnutnější, 
nyní jsou pravidelné schůzky odborářů 
s nejvyšším vedením závodu samozřej-
mostí. Po nástupu generálního ředitele 
Dr. Wolfganga Menzela v druhé polovině 
roku 2014 k nim dochází jednou měsíč-
ně. A generální ředitel k dialogu s odbory 
říká: „Pro mne je velmi důležitý. Je to dal-
ší zdroj informací, pomáhá mi ke zlepše-
ní komunikace a spojení s celým zdejším 
týmem. Dostávám se tak k informacím, 
které bych jinou cestou sotva získal. Třeba  
o tom, kde lidé vidí určité problémy. Ty je 

pak třeba řešit, aby podnik byl ještě efek-
tivnější, což lze lépe, když jsou lidé spo-
kojeni a pracuje se jim skutečně dobře.“

Zaměstnavateli jde o zvýšení výkonu  
a dialog s odbory logicky vidí ze svého hle-
diska: „Samozřejmě, že nemáme na vše 
stejný názor, ale pak jde o to, abychom 
si vyjasnili, jaké jsou limity pro řešení.  
Třeba u mezd. Za naše výrobky dostáváme 
určité ceny, o kterých už s odběrateli  
nemůžeme diskutovat, a z toho musíme 
vycházet i v diskusi o mzdách.“

Je to o vzájemném respektu i o zájmu  
o názor a argumenty druhé strany.  
Dr. Menzel zmiňuje, že s odbory proto 

probíral i zavedení nového prvku řízení, 
kterými budou tzv. line lídři, linkoví ve-
doucí. Budou mezistupněm mezi smě-
novými mistry a zaměstnanci a budou se 
moci lidem více věnovat. Cílem je zlep-
šení organizace výroby, zvýšení kvality  
a komunikace se zaměstnanci. Prospěje to  
i podle odborářů všem.

V Brandýse nad Labem mají kolektivní 
smlouvu na 4 roky. Ta aktuální byla uza-
vřena v roce 2014. Každým rokem však 
probíhá jednání o mzdách, které tu má 
označení valorizace. Pro letošní rok vy-
jednali navýšení tarifních mezd o 600 Kč 
s platností od 1. ledna. V oblasti nenáro-
kové složky mzdy odboráři podle hesla 
lepší vrabec v hrsti než holub na střeše 
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Monika Pupová při montáži součástí zábavné  
a informační výbavy automobilů Peugeot. 
Výrobky z Brandýsa jsou vybavovány i vozy Fiat, 
Renault, Bentley, KIA či BMW

Ivana Míková při výstupní kontrole kvality spojů. 
Bílé pláště a rukavice jsou ve výrobní hale povinností. 
Dostávají je včetně návleků na boty i návštěvy. 
Všude totiž musí panovat absolutní čistota.

Test inženýr Ing. Jan Bednář u jedné 
z testovacích linek

Pohled do útrob jednoho  
ze strojů  osazovací linky

Poslední kontrola přístrojové desky  
do jednoho z modelů značky Toyota

Místopředseda ZO Jan Janeček na svém  
pracovišti pomocí měřicích přístrojů ověřuje 
správnou funkci základní desky autorádia

http://www.odborybrandys.cz


iniciovali přesun podstatné části  týmové 
odměny do „základu“, aby měl každý za-
městnanec co nejvyšší zaručenou mzdu, 
o kterou již nepřijde. Základní plat dělnic-
kého zaměstnance tedy vzroste o dalších 
2400 Kč. Podíleli se i na dopilování pravi-
del k povyšování zaměstnanců do vyšších 
tarifních tříd a domluvili mj. také to, že se 
zvýší příspěvek na stravu…

Kladně dialog s odbory hodnotí i mana-
žerka HR a prokuristka firmy Lenka Čížko-
vá, se kterou odboráři jednají nejčastěji: 
„Spolupráce je opravdu dobrá. Ne, že by 
vyjednávání bylo jednoduché. Je to ale 
vždy o tom, abychom si sedli a problé-
my otevřeně probrali a našli řešení, kte-
ré bude oběma vyhovovat. Páni odboráři 
jsou dobří a tvrdí vyjednávači, na druhé 
straně letos přišli i se vstřícným návrhem, 
kterého si opravdu cením. V rámci letošní 
valorizace měli výborný nápad o přesunu-
tí části variabilní složky mzdy do základ-
ní mzdy. Lidem tak roste zaručený čistý 
příjem, což přispívá k celkové stabilitě  

a růstu naší atraktivity coby zaměstnava-
tele mezi uchazeči o zaměstnání.“ 

I když se mzdy pohybují kolem středo-
českého průměru i Continental v Brandýse 
se potýká s tím, že kdosi kdysi podcenil vý-
znam učňovského školství a na trhu práce 
dnes chybějí odborníci. Proto rozvíjí systém 
interního vzdělávání, navazuje partnerství 
se školami a dává mladým absolventům 
šanci získat potřebnou praxi. Odbory to 
podporují a usilují o to, aby šlo přednostně 
o děti zaměstnanců: „Přáli bychom si, aby 
se posílil jejich vztah k podniku jejich rodi-
čů a aby věděly, že jsme tu i pro ně.“ 

(fav) 

Předseda OS KOVO Jaroslav Souček, mís-
topředseda OS KOVO Tomáš Valášek  
a předseda Sdružení nájemníků ČR (dále 
SON) Milan Taraba v uplynulých 
dnech hodnotili plnění dohody  
o vzájemné spolupráci v roce 
2015. SON i jménem odborářů 
připomínkovalo 19 zákonů a při-
pravilo 7 vlastních legislativních 
návrhů v oblasti bydlení. I díky 
tomu byla loni konečně schvále-
na Koncepce sociálního bydlení 
a došlo k úpravě systému příspěvků  
a doplatků na bydlení, které pomáhají i soci-
álně slabším slušně bydlet. SON členům od-
borů pomáhá i svým poradenstvím. A to jak  
v Kováku, tak individuálně. Loni tak po-
skytlo radu téměř 650 odborářům. I na 
základě této skutečnosti bylo dohodnuto,  
že spolupráce bude pokračovat i v letoš-
ním roce. Předsedu SON Milana Tarabu 
jsme požádali o rozhovor a v jeho úvodu 
se zeptali, čeho se poradenství hlavně týká:

„Jde o čtyři hlavní skupiny otázek. Pokud 
jde o nájemníky, tak je to hlavně otázka 
práv a povinností nájemců bytů ve vzta-

hu k pronajímateli a uplatňo-
vání všech věcí, které vyplývají  
z  nového občanského zákoní-
ku. Pokud jde o vlastníky bytů, 
tak tam je obrovský problém  

u zasedání a shromáždění, kde 
je vyžadována stoprocentní 

účast a není vyjasněna otázka notářů na 
těchto schůzích. V podstatě totéž je u 
bytových družstev, kde jde i o stejný zá-
kon o obchodních korporacích a kde je  
i problém s činností družstev podle nové-
ho předpisu. Čtvrtá skupina se týká všech 
a jde o vyúčtování záloh za služby spoje-
né s užíváním bytů. Jde o povinnost maji-
tele tyto věci vyúčtovat včas, protože po-
kud to nesplní, je tam dokonce pokuta.“

 Členové OS KOVO na rozdíl 
od jiných klientů mají poradenství 
zdarma…
„Ano, tak je to jednoznačně ve smlouvě. 
Musí však, a to ať už legitimací nebo po-
tvrzením orgánu OS, prokázat své člen-
ství. Pokud tak učiní, tak mají veškeré 
služby zdarma.“

 Mají zdarma to, za co by jinde 
museli dost zaplatit. Ze zprávy  
o spolupráci ale vyplývá, že loni 
počet osobních návštěv v poradnách 
klesl. Není to rozpor?
„K poklesu skutečně dochází, ale není to 
nic špatného, právě naopak. Roste totiž 
počet porad, které jsou poskytovány jinak. 
Po telefonu, korespondenčně normální 
poštou nebo formou e-mailu. Růst e-mailů 
nás těší, protože potvrzuje růst gramotnos-
ti v této oblasti. Lidé tak ušetří nejen čas, 
ale i prostředky za případné cestovné.“

(fav)
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Zisky dále rostou
Dne 11. ledna koncern Continental 
ústy šéfa svého představenstva 
Dr. Elmara Degenharta oznámil 
předběžné hospodářské výsledky  
za rok 2015. Z nich vyplývá, že rok  
to byl úspěšný. S obratem kolem  
39,2 miliardy eur a s upravenou 
marží EBIT ve výši 11,7 % dosáhl 
Continental svých ročních cílů  
a pokračoval ve zvyšování svých zisků. 
Vzhledem k očekávanému růstu 
výroby osobních automobilů a lehkých 
užitkových vozidel očekává koncern 
i letos nárůst obratu o asi 5 % na 
přibližně 41 miliard eur a upravenou 
marži EBIT chce podle Elmara 
Degenharta „určitě udržet výše než 
10,5 %“. Jen pro zajímavost: Devět 
německých bankéřů a průmyslníků, 
kteří před 145 lety – 8. října 1871 – 
zakládali firmu Continental,  
dalo dohromady základní kapitál  
300 000 tolarů, což odpovídá dnešní 
kupní síle asi 6,3 milionu eur.

Pohled do provozního skladu

V kanceláři OS KOVO zleva 1. místopředseda  
ZO Jan Janeček, předseda Miroslav Mäsiar  
a hospodář ZO Jaroslav Havelka

Emilia Rapčová v podniku pracuje  
už 12 let

Generální ředitel  
Dr. Wolfgang Menzel

Manažerka personálního 
oddělení Lenka Čížková

Užitečná spolupráce bude dále pokračovat

Předseda Sdružení  
nájemníků ČR Milan Taraba
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Dne 10. prosince byl 
ve sbírce zákonů uveřej- 
něn zákon č. 381/2015, 
o jednorázovém pří-
spěvku důchodci. Týmž 
datem vstoupil zákon 

v účinnost. V souladu se zněním toho-
to zákona bude v únoru 2016 vyplacen 
jednorázový příspěvek ve výši 1 200 Kč. 
Tento příspěvek náleží všem, kteří mají 
nárok na výplatu jakéhokoliv druhu dů-
chodu (starobní, invalidní, vdovský, vdo-
vecký, sirotčí) nebo jeho části z českého 
důchodového pojiš tění alespoň po část 
měsíce února 2016. Další podmínkou 
pro výplatu jednorázového příspěvku 
je, aby pobíraný důchod byl přiznán již 
před rokem 2016. Příspěvek tedy nebu-
de náležet poživateli důchodu, kterému 
byl důchod přiznán od data 1. 1. 2016  
a později.

Příspěvek se vyplatí bez žádosti stejným 
způsobem, jakým se vyplatí důchod v mě-
síci únoru.

Pokud má důchodce v únoru 2016 
nárok na výplatu více důchodů, náleží 
mu příspěvek jen jednou. Jedno rázový 
příspěvek je mimořádným opatřením,  
kterým vláda reagovala na poslední níz-
ké zvýšení (valorizaci) důchodů. Valoriza-
ce podle zákonem stanovených pravidel 

(zejm. § 67 zákona o důchodo-
vém pojištění) od ledna 2016 
zvýšila všechny důchody 
jen minimálně, a to  
o 40 Kč. Přitom tu-
zemská ekono-
mika roste me-
ziročně o více 
než čtyři procenta.

O poskytnutí fi-
nanční výpomoci poži-
vatelům důchodů ve for-
mě jednorázového pří-
spěvku bylo rozhodnuto 
teprve koncem loňského 
roku. Zjišťuje-li se pro úče-
ly jiných právních předpi-
sů (např. sociálních dávek)  
výše příspěvku, k jednorázo-
vému příspěvku se nepřihlíží.  
Příspěvek též nelze postih-
nout výkonem rozhodnutí 
(exekucí).

Závěrem uveďme, že jed-
norázový příspěvek neřeší situa- 
ci valorizace důchodů v příštích letech. 
Při zachování stávající právní úpravy by 
opět hrozila nedostatečná valorizace. 
V připomínkovém řízení se nachází dal-
ší zákon, který má novelizovat zejména 
§ 67 zákona č. 155/1995 Sb., o důcho-

dovém pojištění. Vládě má být umož-
něno za určitých podmínek, které je 
nutno ještě upřesnit, zvýšit v budoucnu 
důchody více, než vychází z výpočtu dle  
§ 67 (růst cen plus jedna třetina růstu  
reálných mezd).

foto: fav

Odpovídáme na vaše otázky

Sociální zabezpečení | Ing. Marcela Hříbalová, specialistka úseku odborové práce OS KOVO
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Jednorázový příspěvek pro důchodce

A  Důchod je jediným zdrojem 
příjmů 

Důchod a penze, které jsou vypláceny 
pravidelně, jsou podle § 4 odst. 1 písm. h) 
zákona č. 586/1992 Sb., o daních z pří-
jmů, od daně z příjmů osvobozeny. 
Jsou však osvobozeny pouze do výše 
36násobku minimální mzdy, která je 
platná k 1. lednu daného roku. Je-li 
v průběhu roku minimální mzda zvýšena, 
nemá to na limit vliv.

Od 1. ledna 2016 činí výše minimální 
mzdy 9 900 Kč. Důchod je tedy pro 
rok 2016 osvobozen od daně z příjmů 
do částky 356 400 Kč. To odpovídá 
měsíční výši důchodu 29 700 Kč.

Důchod vyplacený nad tuto část-
ku je důchodce povinen zdanit, a to 
jako ostatní příjmy podle § 10 zákona  
o daních z příjmů. 

B  Důchodce má k důchodu  
další příjem

Pokud si poplatník k důchodu přivydě-
lává jinak, ať už samostatnou výdělečnou 
činností (podnikáním), pronájmem nebo 
formou zaměstnání, platí pro něj jiná  
pravidla.

Pokud souhrn těchto příjmů přesáh-
ne zákonem danou částku 840 000 Kč 
(§ 4 odst. 3 zákona o daních z příjmů), 
neplatí výše uvedené osvobození, ale dů-

chodce je povinen zdanit celý důchod 
nebo penzi, a to jako ostatní příjem 
podle § 10 zákona.

Do limitu se zahrnují příjmy ze sa-
mostatné činnosti (§ 7), příjmy z nájmu 
(§ 9) a příjmy z klasického zaměstnání na 
základě pracovní smlouvy, ať už na plný, 
nebo částečný úvazek (§ 6). Příjmy z bri-
gády na základě dohody o provedení 
práce, která je zdaněna tzv. srážkovou 
daní, se do limitu nezahrnují. Je však 
možnost tyto příjmy do daňového při-
znání zahrnout a uplatnit tak již sraže-
nou srážkovou daň. V tomto případě se 
do limitu 840 000 Kč zahrnují také příjmy 
z této dohody.

Bude se důchod zdaňovat?
Manžel pobírá starobní důchod ve výši 18 250 Kč měsíčně. Jelikož v poslední době dochází ke změnám minimální 
mzdy, zajímalo by mě, jestli tyto změny nezpůsobí povinnost zdanění jeho důchodu. Miloslava T., Kralovice

http://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/ceska-ekonomika-dal-vyrazne-roste-ukazuje-prvni-odhad-statis/r~4b9b71b689df11e5a80c0025900fea04/
http://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/ceska-ekonomika-dal-vyrazne-roste-ukazuje-prvni-odhad-statis/r~4b9b71b689df11e5a80c0025900fea04/
http://portal.pohoda.cz/zakony/danove-a-financni-pravo/zakon-o-danich-z-prijmu-2015/
http://portal.pohoda.cz/zakony/danove-a-financni-pravo/zakon-o-danich-z-prijmu-2015/
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Zdravotní okénko | 

Souběh podpory a starobního důchodu

Jako uživatel služby 
elektronických komu-

nikací máte při nesouhlasu s jejich vyúčto-
váním právo uplatnit reklamaci. Ve vašem 
případě jde o vadu spočívající v nesprávně 
vyúčtované ceně za poskytnutou službu. 
Reklamaci máte právo uplatnit do dvou 
měsíců. Učiňte tak písemnou formou, 
abyste měl doklad o tom, že jste reklamaci 
uplatnil a že vám nebyla uznána. Je třeba 

požadovat i písemnou odpověď. Podmín-
ky reklamace jsou uvedeny na stránkách 
vašeho operátora v Reklamačním řádu. 
V reklamaci uveďte, že vám byla poskyt-
nuta neobjednaná služba a že ji odmítáte 
hradit. Taktéž uveďte, že nebudete hradit 
ani poplatky za její zrušení a že žádáte  
vašeho operátora, aby tak bezodklad-
ně učinil on. Pakliže jste si tuto službu 
skutečně neobjednal, nejste povinen 

za ni platit ani ji jakýmkoliv způsobem  
rušit. Bylo by proto vhodné kontaktovat 
operátora znovu a sdělit mu, že tuto  
službu jste si neobjednal, a proto nejste 
ani povinen ji rušit.

Podání reklamace však nemá odkladný 
účinek. Český telekomunikační úřad je 
však v odůvodněných případech opráv-
něn na žádost účastníka, popřípadě  
uživatele, rozhodnout, že podání rekla-

Mám dotaz ohledně měsíčního vyúčtování za mobilní telefon. Operátor po mně chce zaplatit 599 Kč 
za 5 SMS, které jsem obdržel. Nic jsem si přitom neobjednal a nevím, proč bych jim měl něco platit. 
Přece mi nemůže někdo jen tak poslat SMS a já za to musím platit. Sdělili mi, že si to mám vyřídit 
s firmou, která mi SMS poslala. Mám si prý zasílání SMS zrušit. Rušit bych měl přece ale to, co si sám 
objednám. A já jsem si neobjednal nic.  K. M., Vyškov

Vyúčtování za neobjednanou mobilní službu
Práva spotřebitele | JUDr. Zdeňka Vejvalková, specialistka na spotřebitelské právo, Brno

Mám zájem změnit zdravotní pojišťovnu. V loňském roce jsem se ptala na podmínky, bylo mi 
vysvětleno, že zdravotní pojišťovnu mohu změnit jedenkrát do roka a o změnu musím požádat 
vždy v prvním pololetí daného roku. Pojišťovnu jsem nakonec nezměnila, neboť došlo k promarnění 
termínu, a to z důvodu, že jsem se nemohla rozhodnout, u které pojišťovny se zaregistruji. Na konci 
loňského roku se k mé osobě dostala informace, že zdravotní pojišťovna se může změnit vícekrát 
do roka a jednoroční lhůta již neplatí. Vzhledem k tomu, že mám jen kusé informace, chtěla bych 
vědět podrobnosti k výběru zdravotní pojišťovny. Proto se ptám, za jakých podmínek mohu změnit 
zdravotní pojišťovnu? J. H., Nová Ves

Od ledna 2016 došlo k novelizaci zákona 
č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním 
pojištění. Schválená úprava se také týka-
la podmínek změny zdravotní pojišťovny 
pojištěncem. Do konce roku 2015 mohl 
pojištěnec změnit zdravotní pojišťovnu  
jedenkrát za 12 měsíců, kdy požadavek  
na změnu musel avizovat vždy v první  
polovině roku. Nové znění zachovává 
změnu pojišťovny jedenkrát za 12 měsíců, 
ale o změnu může pojištěnec požádat ve 
dvou termínech.

Podmínky upravuje § 11a shora uve-
deného zákona, který stanovuje, že po-
jištěnec může zdravotní pojišťovnu změ-
nit jednou za 12 měsíců, a to vždy jen 
k 1. dni kalendářního pololetí. Přihlášku 
opatřenou podpisem je pojištěnec, jeho 
zákonný zástupce, opatrovník nebo 
poručník povinen podat vybrané zdra- 
votní pojišťovně v průběhu kalendářního 
pololetí bezprostředně předcházejícího 
tomu, ve kterém má ke změně zdravotní 

pojišťovny dojít, nejpozději 3 měsíce před 
požadovaným dnem změny. Přihlášku 
ke změně zdravotní pojišťovny lze podat 
pouze jednou v kalendářním roce, 
k případným dalším přihláškám se již 
nepřihlíží, a to ani tehdy, jsou-li podány 
ve stanovené lhůtě.

S uvedeného ustanovení zákona o ve-
řejném zdravotním pojištění vyplývá, že 
pojištěnec může změnit zdravotní pojiš-
ťovnu jedenkrát za 12 měsíců (kalendářní 
rok), a to ve dvou termínech (tj. k I. nebo 
II. pololetí). Přihlášku vybrané zdravotní 
pojišťovně musí doručit vždy nejpozdě-
ji 3 měsíce před požadovanou změnou. 
Pokud bude pojištěnec chtít změnit po-
jišťovnu k 1. 7. 2016, musí přihlášku 
doručit nové pojišťovně v termínu od  
1. 1. do 31. 3. 2016. V případě, že změ-
nu bude chtít uskutečnit k 1. 1. 2017,  
musí přihlášku doručit v termínu od  
1. 7. do 30. 9. 2016. Kdyby chtěl po-
jištěnec změnit pojišťovnu v roce 2017, 

musí dodržet stejný cyklus (nesmí změ-
nit pojišťovnu dříve než za 12 měsíců).  
Při změně pojišťovny v roce 2018 může  
si již vybrat termín buď v I., nebo v II. po-
loletí. Přihláška se podává u nově zvolené 
pojišťovny a formulář se vyzvedává také  
u nové pojišťovny. 

Novela zákona č. 48/1997 Sb., o ve-
řejném zdravotním pojištění, se netýkala 
možnosti změny zdravotní pojišťovny při 
finančních potížích pojišťovny nebo při 
sloučení pojišťoven. V takovém přípa-
dě stále platí, že pojištěnec je oprávněn 
změnit pojišťovnu ve lhůtě kratší než za 
12 měsíců, pokud zdravotní pojišťovna, 
u které je pojištěn, vstoupila do likvidace, 
byla na ni zavedena nucená správa nebo 
došlo ke sloučení zdravotních pojišťoven. 
V takových případech změnu pojišťov-
ny může realizovat vždy k prvnímu dni  
3. kalendářního měsíce následujícího  
po měsíci, ve kterém došlo k uvedeným 
událostem.

Pravidla pro změnu zdravotní pojišťovny
Zdraví | Exkluzivně pro Kováka připravil PhDr. Václav Vojkůvka
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Chtěli bychom vědět pro naše členy, kteří se nás ptají, zda i za rok 2015 bude možné uplatnit 
odpočet členských příspěvků? J. P., Hradec Králové

Na základě informací z médií o zvýšení slevy na vyživované děti jsem se dotázala mzdové účetní, jak toto zvýšení 
mohu uplatnit. Bylo mi sděleno, že nic takového od ledna neplatí. Je to pravda, nebo mzdová účetní jen změnu 
nezaznamenala? V televizi bylo řečeno, že platí od nového roku. P. B., Kladno

Naše základní organizace je kvartálním plátcem DPH. Budeme kontrolní hlášení zpracovávat i letos ve stejném 
termínu? K. S., Kladno

Pro potvrzení za rok 
2015 se i nadále jedná 
o ustanovení zákona 
č. 586/1992 Sb. o da-

ních z příjmů v platném znění, a to kon-
krétně o § 15 odst. 7, a dále o způsob 

prokazovaní (potvrzení), které je zakotve-
no v ustanovení § 38l  písm. j.

Jedná se o členské příspěvky, které v pří-
slušném zdaňovacím období, tzn. v roce 
2015, odborová organizace obdržela na 
svůj účet, popřípadě do své pokladny. 

Znamená to tedy, že pokud jsou členské 
příspěvky sráženy ze mzdy a následně 
odváděny na účet odborové organizace, 
bude se jednat o členské příspěvky za pro-
sinec roku 2014 až listopad 2015.

Situace je trochu složitější. V tuto chvíli 
má pravdu mzdová účetní. Zákon týka-
jící se zvýšení slev na vyživované děti je 
t.č.  projednáván v Poslanecké sněmovně. 
Dá se předpokládat, že bude schválen 
s účinností od 1. 4. 2016. (Druhým čtením 

v Poslanecké sněmovně zákon prošel dne 
19. 1. 2016. Následuje projednání v Ga-
rančním výboru, třetí čtení, Senát ČR  
a pak podpis prezidenta.)

Rozdíl leden až březen by měl byt zo-
hledněn v ročním zúčtování daně z pří-

jmů. O konečné verzi zákona budeme 
včas informovat.

Pozn.: V případě zájmu lze nahlédnou na 
stránkách Poslanecké sněmovny do tisku 
č. 612.

Nikoliv. Bez ohledu na to, že jste kvartál-
ním plátcem, budete muset jako právnic-
ká osoba kontrolní hlášení zpracovávat 
měsíčně. První termín za leden je tudíž 
25. 2. 2016. Dále doporučuji věnovat zvý-

šenou pozornost kontrolnímu hlášení, co 
se týče identifikace platby jako daňového 
dokladu. Uvedené údaje musí být shod-
né jak u dodavatele, tak u odběratele. 
V případě nejistoty je vhodné se spojit 

s druhou stranou a údaje si vzájemně od-
souhlasit. Chybný údaj by vás mohl stát 
zbytečnou pokutu.

Daňová odpovědna | Jindra Plesníková, specialistka na daně, úsek odborové politiky OS KOVO

Co byste měli vědět o daních

Odpočet členských příspěvků

Zvýšení slevy na vyživované děti

Termíny plateb DPH

mace odkladný účinek má. Proti tomuto 
rozhodnutí se nelze odvolat.

Pokud vám nebude reklamace v níže 
uvedeném termínu kladně vyřízena, mu-
síte se obrátit na Český telekomunikační 
úřad a podat zde návrh na zahájení říze-
ní o námitce proti vyřízení reklamace bez 
zbytečného odkladu. Nejpozději však do 
1 měsíce ode dne doručení vyřízení re-
klamace. Námitku je účastník, popřípadě 
uživatel, oprávněn uplatnit u místně pří-
slušného odboru Českého telekomuni-
kačního úřadu. Bližší informace najdete 
na www.ctu.cz.

V podání musíte uvést své jméno,  
adresu, uvést, které věci se týká a co 
se navrhujete. Pokud podáte námitku, 
jste povinen dle zákona o správních po-

platcích uhradit poplatek cca 100 Kč,  
k čemuž vás úřad vyzve.

V případě, že byste nesouhlasil ani 
s tímto rozhodnutím, máte právo do  
15 dnů ode dne oznámení tohoto roz-
hodnutí podat rozklad. Rozklad se podá-
vá u správního orgánu, který rozhodnutí 
vydal. O rozkladu rozhoduje předseda 
Rady Českého telekomunikačního úřadu. 
Proti rozhodnutí o rozkladu se nelze dále 
odvolat. 

Pravomocná rozhodnutí předsedy 
Rady Českého telekomunikačního úřadu 
o rozkladu podanému proti rozhodnutí 
Českého telekomunikačního úřadu jsou 
přezkoumatelná soudy v občanském 
soudním řízení podle části páté občanské-
ho soudního řádu. V tom případě byste 
se musel bránit podáním žaloby.

foto: fav

http://www.ctu.cz
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Další kroky budou podle MPSV  
probíhat následovně:

  Leden 2016 – poslední odvod pojist-
ného na důchodové spoření za za-
městnance, nicméně doplatky a platby 
OSVČ za rok 2015 mohou probíhat až 
do konce června 2016.

  Březen 2016 – do konce března 
obdrží účastníci dopis od penzijních 
společností s informacemi o ukončení 
důchodového spoření, o možnostech 
vypořádání naspořených prostředků 
a s výzvou, aby sdělili zvolený způsob 
výplaty a údaje pro platbu.

  Účastník si může nechat všechny 
prostředky vyplatit na osobní účet 
nebo poštovní poukázkou.

  Účastník si může převést naspořené 
prostředky do tzv. III. pilíře (penzij-
ního připojištění nebo doplňkového 
penzijního spoření).

  Červenec 2016 – zrušení důchodo-
vých fondů ze zákona, likvidace dů-
chodových fondů.

  Září 2016 – do konce září musí účast-
níci sdělit vybraný způsob vypořádání  
a údaje potřebné pro platbu.

   Říjen 2016 – od 15. října mohou  
penzijní společnosti zahájit výplatu 
prostředků účastníkům. 

  Prosinec 2016 – konec prosince  
je už úplně poslední termín pro vypo-

řádání vložených prostředků penzijními 
společnostmi.

  Pokud účastník nesdělí, jak chce 
vyplatit prostředky z důchodových 
fondů, budou převedeny na účet  
u finanční správy a účastník se bude 
moci o ně přihlásit později (nebude-li 
mít nedoplatky na jiných daních).

Ukončení druhého pilíře bylo 
nutné především kvůli tomu, že 
odváděl obrovské částky z pilíře 
prvního. Veřejné rozpočty jeho 
zrušením ušetří v dalších letech 
stovky milionů korun. Vláda se 
k ukončení II. pilíře zavázala  
v koaliční smlouvě.  

 
(fav)

Na začátku letošního roku skončil druhý pilíř důchodového spoření. Lidé, kteří v něm spořili, o své peníze  
nepřijdou, dostanou je do konce roku zpět. Proces ukončení se týká zhruba 84 tisíc účastníků důchodového  
spoření, kteří mají ve fondech naspořené přibližně tři miliardy Kč. 

Co nyní čeká jeho účastníky
Končí nepodařený druhý pilíř důchodového spoření

Právní předpis, který 
by tuto problematiku 
konkrétně upravo-

val, neexistuje, proto je třeba vycházet 
z obecných pravidel občanského 
zákoníku, která se dotýkají ochrany 
osobnosti.

Pokud jde o zvukové záznamy týka-
jící se člověka nebo jeho projevů osob-
ní povahy, vychází občanský zákoník  
v § 81 a násl. z toho, že je možné tyto 
záznamy pořídit nebo použít pouze se 
svolením dané osoby. Vlastník jednotky  
či jiná osoba, která hodlá pořizovat zvu-
kový záznam ze zasedání shromáždění 
vlastníků, by tedy měl mít svolení ostat-
ních přítomných vlastníků, přinejmen- 
ším by měl oznámit, že si bude schůzi  
nahrávat.

Je třeba počítat i s tím, kdy některý 
z vlastníků (nebo členů statutárního 
orgánu) odmítne k pořízení zvu-
kového záznamu svolit. 
Řešení této situace není 
zatím jednoznačné, 
neboť judika-
tura se dosud 
dané problema- 
tice ve vztahu ke 
společenství vlastníků 
jednotek nevěnovala. 
Je však možné zmínit, 
že ve sporu, který se 
týkal společníků ob-
chodní společnosti, 
vyslovil Nejvyšší soud České republiky 
(konkrétně jde o rozhodnutí sp. zn. 30 C 
do 64/2004 ze dne 11. 5. 2005) názor, 

že občanský zákoník (tehdy ještě zákon 
č. 40/1964 Sb., účinný do 31. 12. 2013) 
poskytuje ochranu jen těm projevům 

fyzických osob, které mají osobní 
povahu. Osobní povahu přitom 

dle Nejvyššího soudu zpravidla 
nemají projevy, ke kterým 

dochází při výkonu po-
volání, při obchodní 

či veřejné činno-
sti. Je-li možné 
uvedený závěr 

vztáhnout i na 
situaci společenství 

vlastníků, kdy vlastníci 
jednotek vystupují na za-

sedání shromáždění vlastníků 
v postavení členů právnické osoby, 

je ovšem prozatím otázkou. 

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

Jsme společenství vlastníků jednotek. Při schůzi shromáždění jsem požádal předsedu o zopakování 
přečtené informace a bylo mně sděleno, že nebude nic opakovat, že si mám dělat poznámky. Můj 
dotaz: Můžu si schůzi shromáždění nahrát na diktafon? Případně za jakých podmínek?   Cyril S., Praha

Pořízení zvukového záznamu ze schůze 
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Národní dům na Smíchově kupuje Praha

S odbory prožil 58 let života 

V médiích se objevila zpráva, že hlavní město Praha se chystá koupit Národní dům na Smíchově,  
který je ve vlastnictví Odborového svazu KOVO. Svaz již delší dobu hledá zájemce o koupi této  
pozoruhodné nemovitosti. Co je na informacích pravdy, jsme se zeptali prvního místopředsedy  
OS KOVO Ing. Jiřího Marka, který zodpovídá za hospodaření svazu.

„O prodeji Národního 
domu na Smíchově 
jednáme se společností 

Obecní dům, a. s., jako s vážným a seri-
ózním zájemcem. V minulých letech ale  
i v současnosti o tuto historickou nemovi-
tost projevilo zájem nemálo potenciálních 
kupců včetně zahraničních, my jsme však 
nechtěli prodávat za každou cenu a kaž-
dému.“

  Připomeňme si: proč svaz Národní 
dům na Smíchově prodává? 

Protože pro něj již nemáme dostatečně 
vhodné využití. Jedná se o kulturní pa-
mátku poměrně náročnou na údržbu se 
specifickým vnitřním uspořádáním, které 
samozřejmě nelze jen tak měnit – právě 
vzhledem k tomu, že se jedná o kulturní 
památku. 

  Podle zveřejněných informací by  
se o správu Národního domu po  
případném prodeji měla starat

městská akciová společnost, 
pod kterou spadá Obecní dům.  
Koupí této secesní budovy chce  
Praha rozšířit své kapacity pro 
konání kulturních a společenských 
akcí. Měla by tak vzniknout 

„druhá scéna“ v současnosti zcela 
vytíženého Obecního domu.  
Víte o těchto plánech něco bližšího? 

Vím jen z vašeho dotazu, že by Národ-
ní dům měl sloužit ke kulturnímu vyžití. 
Na detailní plány by bylo lepší zeptat se 

magistrátu. Osobně si myslím, 
že by to bylo výborné a důstojné 
využití velmi krásné a význam-
né budovy. Samozřejmě nás 
čeká ještě několik dalších kroků  
a jednání. Osobně budu velmi 
rád, když vše „klapne“ a dům, 
se kterým je výrazně spojena  
i historie kováckého hnutí 
v Čechách, přejde do rukou prá- 
vě hlavního města. 

  Dokdy by měla být celá 
transakce dokončena? 

Předběžný termín, který padl na jednání, 
je 31. 3. 2016.

Děkujeme za odpovědi, ev

Národní dům na Smíchově patří mezi vrcholná secesní díla. 
Postaven byl v letech 1906 až 1908 podle návrhu Aloise 
Jana Čenského a stal se dominantou tehdejšího hlavního 
náměstí města Smíchova. Budovu zdobí plastiky sochaře 
Josefa Pekárka. Prodejní cena, zveřejněná v médiích, činí 
166,4 milionu korun, včetně daně z prodeje. 

Valná hromada oborové sekce Elektro  
OS KOVO 19. ledna měla obvyklý průběh. 
Zhodnotila vykonanou práci, provedla 
dovolbu člena Rady, kterým se stal Karel 
Kleveta z Minervy Boskovice. Se zájem vy-
slechla  informaci předsedy svazu Jaroslava 
Součka, zejména když hovořil o příkla-
dech úspěšných kolektivních vyjednávání  
a o hospodaření svazu. V diskusi mj. za-
zněl postesk, že ačkoli v tomto v OS KOVO 
působí 88 zaměstnavatelů z tohoto obo-
ru, jen 20 z nich je zastoupeno v sekci.  
A situaci se zatím nedaří zlepšit. Je tu jistě 
důvod k zamyšlení, co s tímto nezájmem 
do budoucna udělat. 

Valná hromada nebyla jen o práci. Měla 
i jiné okamžiky, jeden z nich dokonce do-
jemný. Přišel ve chvíli, kdy se s kolegy ze 
sekce loučil Josef Zapletal. Veterán zastu-
pující v tomto orgánu vimperský závod 
společnosti Rohde & Schwarz. V odbo-
rech je od svých sedmnácti a žije s nimi už 
58 let. Řady sekce posílil před dvaceti lety, 
poté co končil ve funkci předsedy ve své 
ZO ve Vimperku. Když mu předseda sva-
zu děkuje za dlouholetou práci a předává 
pár upomínkových dárků, ostatní tleskají.

I odpověď kolegy Zapletala na otázku 
Kováka, co mu léta práce v sekci dala, 
ukazuje, že již zmíněný malý zájem o tuto 
instituci není na místě: „Velmi mnoho. 
Dozvěděl jsem se, jak to funguje v jiných 
organizacích a co by se dalo z toho použít 
pro nás. A taky jsme to i někdy použili, 
takže to byl určitě přínos.“ Teď ale kolega 

Zapletal s aktivní prací v odborech kon-
čí a odchází na zasloužený odpočinek. 
Končí tedy i jako kovák? „Ne. Myslím, že 
to ani nejde a že kovákem budu určitě 
až do smrti. A všem bych chtěl vzkázat, 

aby to cítili taky tak. Já se řídím podle  
Komenského zásady, která říká: Ko-
mukoliv můžeš prospět, prospívej rád.  
Já jsem se vždy snažil lidem pomáhat,  
a proto mne také před lety dostali do 
funkce předsedy ZO. Prý ,jestli to nevez-
meš, Pepo, tak to nedopadne dobře, zá-
kladka skončí’. Nemohl jsem odmítnout. 
Organizace vydržela a funguje i po mém 
odchodu z funkce. Tady v sekci teď po 
mně za náš podnik nastupuje pan inženýr 
Koula. Mám z něho velice dobrý dojem  
a mrzí mne, že s ním už nemůžu spolu-
pracovat a pomáhat mu. Je to sympaťák 
na první pohled, a já se v těch prvních  
pohledech nemýlím.“ 

(text a foto: fav)

S kováckým veteránem se jménem svazu loučí předseda 
Jaroslav Souček 

Josef Zapletal se svým nástupcem Ing. Ivanem Koulou

Končí nepodařený druhý pilíř důchodového spoření

Bydlení | JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků (SON) Praha
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Opět tu máme až do předvelikonočního 
půstu rozverné období karnevalů. Ten, 
který se koná v severoitalských přístavních 
Benátkách, je jedním z největších v Evro-
pě. Co do velikosti sice nemůže konkuro-

vat karnevalu v brazilském Rio de Janeiru, 
avšak co do krásy masek a romantičnosti 
zcela určitě znamená nedostižný vrchol.  
A patří také k nejstarším. První karne-
valová oslava (pullus carnisbrivialis) je  
v Benátkách poprvé zmíněna v kronice 
dóžete Vitaleho Faliera z roku 1094. 

Na fantastické atmosféře benátských 
karnevalů, která každoročně láká tisí-
ce návštěvníků, se podepsala do znač-
né míry všudypřítomnost vodního živlu. 
Město koneckonců leží na 118 ostrovech,  
které jsou spojeny více než 400 mosty. 
Právě blízkost vody, která jednak město 

chránila, ale přinášela i obživu, byla také 
hlavním důvodem rozkvětu Benátek.  
A město založené roku 452 Venéty (odtud 
i název Venezia) toho dokázalo dokonale 
využít. V období mezi 10. a 16. stoletím 

se zejména díky čilému obchodu s Orien- 
tem zařadilo mezi nejbohatší státy svě-
ta. Orientální vliv se ostatně podepsal  
i na městě samotném, kde řada budov 
nese tyto východní vlivy (např. chrám  
sv. Marka nebo dóžecí palác) dodnes. 
Bohatství se podepsalo ostatně i na  
vlastní výzdobě města, peníze lákaly  
nejlepší umělce té doby. Výsledkem je  
pak vlastně jedno obrovské muzeum  
na vodě. 

Dobu rozkvětu karneval zaznamenal 
v době Giacoma Casanovy v 18. století, 
kdy se také značně uvolnily mravy. 

Zlaté časy skončily v roce 1797, kdy re-
publikánské Benátky zbavil samostatnos-
ti Napoleon. Po jeho pádu byly Benátky 
přiřčeny rakouskému císařství, což místní 
vnímali jako další okupaci. Obyvatelé se 
logicky bouřili a nezůstali stranou ani re-
volučních událostí let 1848–49, kdy ostře-
lováním města „nastolil pořádek“ český 
maršál Jan Radecký z Radče. Útlak a hos-
podářský úpadek neposkytovaly důvod 

k bujarým oslavám. Puritánské Rakousko 
přišlo také s řadou zákazů, na které Be-
nátčané reagovali i tím, že bojkotovali i to,  
co bylo úředníky mocnářství povoleno. 
Karneval skomíral i poté, co se Benátky 
roku 1866 staly součástí sjednocené Itá-
lie. Byl to až o více než to let později film 
Frederica Felliniho Casanova, který v roce 
1976 pomohl k oživení téměř odumře-
lé tradice. Období nové slávy karnevalu, 
který ročně do města přiláká na milion 
turistů, pak otevřelo zejména Benátské 
bienále v roce 1979. 

(text fav, foto fav a jaš)

Tip na výlet: Za romantikou na karneval do Benátek

Bazilika sv. Marka – Basilica di San Marco je hlavním 
místem, které byste neměli v Benátkách minout. Ukrývá 
v sobě řadu uměleckých pokladů. Za svých časů zde 
byli přijímáni papežové a nejvyšší hlavy států.

Gondoly patří k životu v Benátkách již od 11. století. V roce 1562 bylo vydáno nařízení, že všechny gondoly 
musí být černé, aby se zamezilo okázalým projevům bohatství. Patronem gondoliérů je český světec  
Jan Nepomucký. Jeho socha u kostela svatého Jeremiáše je dnes jedinou sochou umístěnou na břehu 
Canalu Grande. U kůlu u paty jeho sochy na břehu Canalu Grande se otáčí každoročně konaná Regatta 
Storica. Plavba gondolou není levná, přijde asi na 80 eur za půlhodinu plavby. Mnohem levnější je  
tzv. traghetto (přívoz) nebo vaporetto (vodní autobus).
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OS KOVO pomáhá 
i během dovolené
Odborový svaz KOVO i pro rok 2016 vyjednal s několika 
českými cestovními kancelářemi řadu výhod pro svoje členy,  
které jim pomohou podstatně snížit náklady na domácí  
i zahraniční dovolené. Na následujících řádcích bychom  
proto s těmito výhodami v základních rysech chtěli seznámit 
čtenáře Kováka. S tím, že podrobnosti najdou na intranetu  
OS KOVO v sekci služby členům. 

nabízí CK KOVOTOUR PLUS s.r.o. Zde uvádíme výčet výhod, 
které je možno kombinovat a čerpat při zakoupení zájezdu:
 
  Sleva ve výši 2 000 Kč z katalogové ceny leteckých zájezdů 
na smlouvu o zájezdu uzavřenou do konce dubna 2016  
(na osobu 1 000 Kč, neplatí pro autobusové zájezdy  
a zájezdy s vlastní dopravou);
  Sleva na letecké, autobusové zájezdy a pobyty s vlastní 
dopravou ve výši 12 % (u leteckého zájezdu se jedná  
o cenu sníženou dle předchozího bodu + sleva 12 %); 
  U všech leteckých, autokarových zájezdů a také pobytů  
s vlastní dopravou a lyžařských zájezdů je možno čerpat  
slevu pro stálé klienty ve výši 3 %. Členové OS KOVO  
jsou považováni za stálé klienty;
  Mimo výše uvedené slevy, které poskytuje přímo 
CK KOVOTOUR PLUS, má každý člen OS KOVO díky  
Odborovému svaz KOVO slevu ve výši 1 000 Kč na smlouvu 
o zájezdu (u leteckých a autobusových zájezdů);
  Také slevu 20 % na osobu na horský hotel Čeladenka  
(min. 2 noci) + navíc akce dítě pobyt ZDARMA a speciální 
slevy na wellness procedury k pobytu.

Slevy se vztahují na všechny zájezdy uvedené v katalozích 
ZIMA 2015/2016, LÉTO 2016 a opět také na horský hotel 
Čeladenka **** v Beskydech. Tyto katalogy jsou k dostání  
na pobočkách CK KOVOTOUR PLUS a také na stránkách 
www.kovoutour.cz

ORIENTAČNĚ UVÁDÍME VZOROVÝ VÝPOČET CENY:
Cena leteckého zájezdu pro 2 osoby dle katalogu 30 000 Kč

 bonus 2 000 Kč
 12 %
 3 %
 sleva Odborový svaz KOVO 1 000 Kč

Konečná cena pro člena odborů za leteckou dovolenou  
pro 2 osoby tedy  22 901 Kč.  (red)

Speciální slevu pro členy Odborového 
svazu KOVO a jejich rodinné  
příslušníky ve výši 10 % na zájezdy  
ze svých  katalogových cen nabízí 
rovněž CK QUICKTOUR.  
Více o nabídce kanceláře, která nabízí 
poznávací a pobytové zájezdy  
po celé Evropě, najdete na  
www.quicktour.cz

Výhodné slevy pro členy OS KOVO 
jsou v letošním roce dojednány mj. 
u cestovní kanceláře CK Kalousek. 
Speciální sleva na +5 % k nejvyšší 
časové slevě nabízené touto cestovní 
kanceláří byla letos zvýšena na + 5 % 
a dosahuje tak nyní až do výše 
25 % z katalogové ceny zájezdu 
(nevztahuje se na příplatky).  

Detailní nabídku zájezdů najdete na 
www.ckkalousek.cz

CK GLOBTOUR poskytuje členům  
OS KOVO a jejich rodinným příslušní- 
kům slevu v rozsahu 35–40 % 
katalogových cen. CK se specializuje  
na Chorvatsko, Bulharsko, Řecko, 
Turecko, Slovinsko a Maďarsko. 
Dále nabízí pobytové zájezdy  
v Černé Hoře a Itálii. Odlety jsou  
z Prahy, Brna a Ostravy. Autobusové 
odjezdy z celé České republiky.  
Více informací včetně aktuálního 
katalogu na www.ckglobtour.cz

SOUTĚŽ PRO NOVÉ ČLENY OS KOVO 
O KRÁSNÝ ZÁJEZD DO ČERNÉ HORY
Pro rok 2016 jsme nachystali spolu  
s CK KOVOTOUR PLUS s.r.o. pro nové členy  
OS KOVO soutěž o zájezd do Černé Hory  
v ceně 20 000 Kč dle vlastního výběru.  
Při nižší ceně vybraného zájezdu platí sleva  
do výše ceny zájezdu. Do slosování bude zařazen 
každý nový člen OS KOVO, který vstoupí do 
OS KOVO v době od 1. 1. 2016 do 30. 4. 2016  
a splní podmínku pro zařazení do slosování.  
Tou je nahlášení příjmení a jména nového člena, 
uvedení konkrétní ZO OS KOVO a tel. spojení na 
OS KOVO do 31. 5. 2016. Je proto potřeba,  
aby představitelé jednotlivých ZO OS KOVO  
zaslali na OS KOVO na e-mailovou adresu  
valasek.tomas@cmkos.cz  seznam nově  
přijatých členů. Na intranetu OS KOVO v záložce 
služby členům a její rubrice CK KOVOTOUR 2016 
najdete přílohu, kde si můžete tabulku k vytvoření 
seznamu nových členů stáhnout.

PODGORICA

Starobylé město Budva, ležící na malém výběžku pevniny 
patří k nejfotografovanějším místům Černé Hory

VELMI ATRAKTIVNÍ PODMÍNKY ČLENŮM OS KOVO 

http://www.kovotour.cz/ostatni-informace/
http://www.quicktour.cz/
http://www.ckkalousek.cz/
http://www.ckglobtour.cz/
mailto:endlicher.jaromir@cmkos.cz
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Správné znění tajenky z čísla 20: Příjemné prožití Vánoc vám přeje redakce Kováka. Správně luštila a štěstí při losování měla  
Marie Gigelová z Hodonína. Blahopřejeme! Dostane výhru od vydavatelství Enigma, které připravuje naši křížovku. Je také vydavatelem 
časopisu Křížovky pro každého (další číslo vychází 16. února). Na tajenku z tohoto čísla čekáme do 17. února na doručovací adrese 
redakce nebo na e-mailu: novakova.miloslava@cmkos.cz.

mailto:novakova.miloslava@proscmkos.cz

