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2 TPCA Kolín
Odboráři vyjednali  

zvýšení mezd o 16,4 % 
Na ONP nemocnice v Mostě:  
Zdravotníci se přidali ke kovákům

Žhavá kauza seskupení členů: OS KOVO 
dosáhl klíčového soudního vítězství pro odbory

8 Bydlení
Výpověď z podnájmu 
v družstevním bytu

9 Služby členům
Zajímavé slevy na lázně  

a wellness pobyty

7 Daňová odpovědna
Jak je to s daňovým 

zvýhodněním na vnouče 

Seskupení členů OS KOVO jako orga-
nizační jednotka OS KOVO bez práv-
ní osobnosti a začátek jeho působení 
u zaměstnavatele oznámením zaměst-
navateli je legitimní, rozhodly soudy. 

Jeden ze zaměstnavatelů, u kterého 
působí Odborový svaz KOVO prostřed-

nictvím výboru seskupení členů, kdy se-
skupení členů je organizační jednotkou 
OS KOVO bez právní osobnosti, podal 
na OS KOVO žalobu, že nesplňuje zá-
konnou podmínku působit u něj jako 
odborová organizace, konkrétně, že 
oprávnění působit u něj jako odbo-

rová organizace neobsahují Stanovy 
OS KOVO, a žalobu na určení, že u něj 
nepůsobí jako odborová organizace 
podle § 286 odst. 3 zákoníku práce.

OS KOVO se proti této žalobě bránil 
u všech soudů příslušných k tomu podle 
českých právních předpisů.

pokračování na str. 2

Statisíce v akci  
za vyšší mzdy

Místní odborová organizace na Od-
dělení následné péče (ONP) mostecké 
nemocnice v čele s předsedou Jiřím 
Novým je výjimečná hned z několika 
důvodů. 
Nejen, že si tamní personál jako zastřešu-

jící organizaci zvolil právě OS KOVO, tedy 
svaz hájící vesměs zájmy zaměstnanců 
v průmyslových odvětvích, překvapivý je 
také věkový průměr členů, který činí 35 
let. Během necelých čtyř let existence od-
borů v mostecké ONP se navíc jejich počet 
zdvojnásobil – z původních 30 na součas-
ných 61 členů. 

Zjištění, že ve zdravotnickém prostře-
dí působí Odborový svaz KOVO, který 
si přece jen většina veřejnosti spojuje 
s průmyslovou činností, je poněkud 
překvapivé. Jak k tomu došlo?

Původně jsem pracoval v průmyslu, pak 

jsem přešel do zdravotnictví, a když tady 
nastaly jisté problémy, rozhodli jsme se, 
že založíme odbory. Ze svého dřívějšího 
pracoviště jsem měl dobré zkušenosti 
s OS KOVO, a tak jsme zvolili právě tuto 
organizaci. 

Jaký konkrétní problém jste tady v za-
čátcích vlastně řešili?

Zřizovatelem mostecké nemocnice je 
kraj, ten v roce 2014 rozhodl, že nás pře-
vede pod akciovku Krajská zdravotní, kte-
rá sice také spadá pod krajský úřad, ale 
o svém hospodaření si rozhoduje sama. 
Tehdy reálně hrozilo, že tady na ONP pů-
jdeme s platy dolů a podmínky se zhorší. 
To byl spouštěcí moment pro založení od-
borů. 

Kolik má vaše místní or-
ganizace aktuálně členů? 
Přicházejí noví lidé?

více
strana 4

 „Mladí lidé už začínají vnímat odbory jako důležitý nástroj, jak 
hájit své zájmy a domoci se svých práv,“ říká Jiří Nový, předseda 
ZO OS KOVO Oddělení následné péče Nemocnice Most, o. z.Už více než 930 000 zaměstnanců ně-

meckého kovozpracujícího a elektro-
technického průmyslu se do uzávěrky 
tohoto vydání (25. 1.) zúčastnilo výstraž-
ných stávek, jejichž cílem je podpořit po-
žadavky odborů IG Metall v probíhajícím 
kolektivním vyjednávání se zaměstna-
vateli. K výstražným akcím dochází na 
celém území SRN, největší byly v Ingol-
stadtu, Berlíně, Hamburku, Hannoveru 
a v Lipsku. 

pokračování na str. 3

Záběr ze shromáždění zaměstnanců  
firmy Bosch v Berlíně
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ZMěNY PřÍPlATKů ZA PRÁCI  
VE ZTÍŽENÉM PROSTřEDÍ

S účinností od 1. 1. 2018 dochází ke 
změnám v poskytování příplatku za 
práci ve ztíženém prostředí. Minimální 
výše tohoto příplatku činí u zaměst-
navatelů – podnikatelských subjektů 
10 % základní sazby minimální mzdy 
za každý ztěžující vliv, po zvýšení mi-
nimální mzdy tedy min. 7,32 Kč/hod. 
(40hodinová stanovená týdenní pra-
covní doba), 7,56 Kč/hod. (38,75ho-
dinová stanovená týdenní pracovní 
doba, tj. dvousměnný režim), 7,81 Kč/ 
/hod. (37,50hodinová stanovená tý-
denní pracovní doba, tj. třísměnný re-
žim), resp. 1 220 Kč/měsíc.  (red)

VAlNÁ HROMADA METAlURgICKÉ SEKCE
V pátek 19. ledna se v prostorách ústředí OS 

KOVO konala valná hromada jeho metalur-
gické sekce. Vedle diskuse věnované kolektiv-
nímu vyjednávání v jednotlivých podnicích se 
přítomní odboráři soustředili také na aktuální 
situaci ve vyjednávání kolektivní smlouvy vyšší-
ho stupně se Svazem sléváren ČR. Protože Svaz 
sléváren odmítl KSVS na období 2018–2020 
uzavřít, rozhodla se valná hromada vyhlásit 
spor s následným jednáním před zprostředko-
vatelem. Jmenovala také vyjednávací skupinu 
pro vyjednávání KSVS a schválila koordinaci 
vyjednávání podnikových kolektivních smluv 
s vyjednáváním KSVS s tím, že ve mzdovém vý-
voji budou ZO OS KOVO uplatňovat v návrzích 
PKS minimálně sedmiprocentní nárůst prů-
měrných nominálních mezd. 

Valná hromada také zvolila nového člena 
Rady sekce, kterým se stal Petr Lichnovský 
z Brana Hradec nad Moravicí. Jednání se 
zúčastnili také předseda OS KOVO Jaroslav 
Souček a místopředseda OS KOVO Libor Dvo-
řák. Ve svých vystoupeních mluvili o koncepci 
Průmysl 4.0 a Společnost 4.0 a o prioritách 
OS KOVO a požadavcích ČMKOS pro nastá va-
jící legislativní období a jednání tripartity.

 Text a foto: Jan Černý 

VAlNÁ HROMADA lETECKÉ SEKCE
V úterý 23. ledna se v sídle OS KOVO v Praze 

konala řádná Valná hromada sekce leteckého 
průmyslu OS KOVO. Ta uložila letecké sekci 
koordinovat kolektivní vyjednávání Podnikové 
kolektivní smlouvy (PKS) prostřednictvím návr-
hu Kolektivní smlouvy vyššího stupně (KSVS) 
Asociace leteckých výrobců (ALV). Sekce odhla-
sovala, že znění návrhu KSVS je „nepodkroči-
telným minimem pro zpracování návrhu PKS“. 

Valná hromada také zvolila zástupce sekce 
do komise kolektivního vyjednávání OS KOVO 
pro rok 2019 – Jana Borýska a náhradníka 
Petra Doležala. Vyjednávací skupinu pro ko-
lektivní vyjednávání KSVS ALV pro příští rok 
tvoří Josef Mikula, Ing. Petr Pick, Petr Doležal 
a Ladislav Mazůrek. Do Rady sekce byli zvoleni 
Ing. Petr Pick a Ing. Jiří Rolinek. Milan Blažek z RP OS KOVO ve Zlíně rezignoval na členství v sek-
ci. Členové sekce upozornili mj. na komplikace při vyjednávání způsobené nejasnými vlastnic-
kými vztahy.  Předseda OS KOVO Jaroslav Souček v této souvislosti zmínil situaci ve Švýcarsku, 
které se snaží úpravou legislativy eliminovat anonymní akcie.   Text a foto: (jom)

CHVÁlYHODNÁ SOUTěŽ
Ministerstvo zdravotnictví České re-

publiky vyhlásilo soutěž o titul PODNIK 
PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ roku 2018. Více 
informací k soutěži, přihlášky, kritéria 
kvality podpory zdraví na pracovišti 
pro malé, střední i velké podniky a do-
tazník sebehodnocení podniků jsou 
dostupné na  webové stránce Státního 
zdravotního ústavu. Uzávěrka podání 
přihlášek s písemným Projektem pod-
pory zdraví bude 31. 3. 2018. 

Více na: http://www.szu.cz/tema/
pracovni-prostredi/soutez-o-ti-
tul-podnik-podporujici-zdravi-ro-
ku-2018.     (red)

V TPCA POROSTOU MZDY
Kolektivní vyjednávání mezi odbory 

a vedením kolínské automobilky Toyota 
Peugeot Citroën Automobile, s.r.o., (TPCA) 
dospěla ve středu 24. ledna do závěrečné 
fáze. Výsledkem je nová kolektivní smlou-
va. Zaměstnancům společnosti přináší 
zvýšení mezd a některé další výhody.

Kolektivní smlouva je uzavřena na dva 
roky (do 31. 12. 2019) a tarifní mzdy v tom-
to období v průměru vzrostou o 16,4 % 
(8,5 % od 1. 1. 2018 a 7,2 % od 1. 1. 2019), 
což znamená nárůst o 4 336 korun ve vá-
ženém průměru.

 „Jednání s vedením společnosti začala 
už loni na podzim, do konce roku jsme 
k dohodě nedospěli, proto byla platnost 
minulé kolektivní smlouvy prodloužena 
o měsíc. Dnes podepsaná dohoda je plat-
ná od prvního ledna, což zajišťuje, že lidé 
mají zpětně nárok na všechno, co jim v ní 
garantuje,“ říká Ivo Navalaný, předseda ZO 
OS KOVO, která je jedním ze tří odboro-
vých svazů, jež v automobilce působí.

Dohodu podepsali zástupci odborů a nej-
vyšší vedení společnosti – prezident TPCA 
Koreatsu Aoki a výkonný viceprezident Eric 
Brochard za Groupe PSA. „Skutečnost, že 
jsme dospěli k dohodě, považuji za úspěch 
především vzhledem k tomu, že výroba 
v tomto segmentu stagnuje, musím ale 
připustit, že se nám nepodařilo dosáhnout 
všeho, co jsme dosáhnout chtěli,“ dodává 
Ivo Navalaný.   (red)

DěKUJEME!
Poslední lednový den 

se s redakcí Kováku loučí 
dva její členové: odpo-
vědný redaktor František 
Vonderka (odchází do 
důchodu) a redaktorka 
Anna Stramová. „Tímto 
bychom rádi poděkovali 
za možnost pracovat pro 
největší odborovou organizace v  České 
republice, OS KOVO. Bylo nám ctí po-
znat a seznámit se s lidmi, kteří svůj čas 
a úsilí věnují pomoci druhým a nejsou 
jim lhostejné osudy milionů pracujících 
občanů.“

Své nápady, otázky či náměty na články 
nyní směřujte na nové kolegy Jana Čer-
ného a Jiřího Marečka. Tak tedy: „Děkuje-
me, odcházíme, ale i nedále vám držíme 
palce.“

Odbory chtějí nárůst mezd o 6 % a na 
požadavcích IG Metall je zajímavé, že se 
vedle tradičního volání po vyšších platech 
zaměřují i na to, aby lidé mohli lépe sklou-
bit svůj pracovní a soukromý život. IG Me-
tall tak mj. požaduje individuální právo 
zaměstnanců pracujících na plný úvazek 
zkrátit pracovní týden po dobu dvou let 
ze standardních 35 na 28 hodin se zaru-
čeným právem vrátit se na plný úvazek 
později. U pracovníků, kteří mají nárok na 
volno na péči o děti nebo stárnoucí rodi-

če, by zaměstnavatelé měli kompenzovat 
vzniklou finanční ztrátu. Zaměstnavatelé 
zatím nabízejí zvýšení mezd o 2 % a jed-
norázové vyplacení 200 eur. To odboráři 
považují za naprosto nedostatečné, pro-
tože by to v podstatě znamenalo pouhé 
dorovnání inflace. „Zaměstnavatelé se 
u vyjednávacího stolu musí začít konečně 
hýbat,“ uvedl k tomu předseda IG Metall 
Jörg Hofmann. Podle odborů nastala po 
letech mzdového zpomalení nyní v Ně-
mecku situace, kdy je třeba myslet na za-

městnance. V  obě, kdy ekonomika roste, 
přibývají zakázky a podniky dosahují re-
kordních zisků, je podle IG Metall nejvyš-
ší čas k tomu, aby němečtí zaměstnanci 
znovu získali svůj podíl na bohatství, k je-
hož vytvoření pomohli. Vlna výstražných 
stávek trvá v Německu od 9. ledna, kdy 
skončila tzv. smírčí doba v kolektivním vy-
jednávání. Odbory už oznámily, že dokud 
zaměstnavatelé nevylepší své návrhy, jsou 
připraveny přejít k celodenním stávkám. 

(fav) Foto: IGM

pokračování ze str. 1

Záběr z valné hromady metalurgické sekce

Z valné hromady sekce leteckého průmyslu
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dokončení ze str. 1

Soud prvního stupně tuto žalobu zamí-
tl, proti tomuto rozsudku podal zaměst-
navatel odvolání. Odvolací soud odvolání 
zaměstnavatele zamítl a rozsudek soudu 
prvního stupně potvrdil. Proti rozsudku 
odvolacího soudu zaměstnavatel podal 
dovolání. Nejvyšší soud České republi-
ky dovolání zaměstnavatele nyní zamí-
tl. V tomto dlouhém, ale úspěšném 
procesu tak všechny soudy potvrdily 
právní názor OS KOVO.

Zejména soudy konstatovaly shodně 
s názorem OS KOVO, že odborové orga-
nizace jsou právnické osoby svého druhu 
(sui generis) a jde o sdružení osob zalo-
žené s cílem chránit a prosazovat hospo-
dářské a sociální zájmy svých členů. Vzni-
kají nezávisle na státu, přičemž omezovat 
jejich počet je nepřípustné, stejně jako 
zvýhodňovat některé z nich v podniku 
nebo v odvětví (čl. 27 Listiny). 

Pracovníci mají právo bez předchozího 
schválení ustavovat organizace podle 
vlastní volby, jakož i stát se členy tako-
vých organizací, a to za jediné podmín-
ky, že se podřídí stanovám těchto orga-
nizací (čl. 2 Úmluvy). Po zrušení zákona 
č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, 
je s účinností od 1. 1. 2014 
právní úprava odborových 
organizací ob  sažena, kromě 
mezinárodních úmluv, v zá-
koně č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník. 

Na odborové organizace 
a organizace zaměstnavatelů 
se použijí přiměřeně ustano-
vení o právnických osobách 
a spolcích, a to jen v tom roz-
sahu, v jakém to neodpo-
ruje jejich povaze zástupců 
zaměstnanců a zaměstna-
vatelů podle mezinárodních 
smluv, kterými je Česká 
republika vázána a které 
upravují svobodu sdružování a ochra-
nu práva svobodně se sdružovat 
(§ 3025 odst. 1 občanského zákoníku).

Odborová organizace působí u za-
městnavatele a má právo jednat, jest-
liže alespoň tři zaměstnanci zaměst-
navatele se stanou členy odborové 
organizace (přičemž zaměstnavatel 
nesmí vyžadovat od zaměstnance in-
formace o členství v odborové orga-
nizaci), jestliže je k tomu oprávněna 
podle stanov a jestliže zaměstnava-
teli splnění těchto podmínek ozná-
mila. Stanovy jsou základním ustavují-
cím dokumentem odborové organizace 
a jednou z jejích obsahových náležitostí 
je i uvedení cíle (účelu) činnosti (§ 218 
písm. b) občanského zákoníku), kterým 
je v případě odborové organizace za-
stupování jejích členů při prosazování 
a ochraně jejich hospodářských a sociál-

ních zájmů. Tím je dáno i oprávnění od-
borové organizace jednat u zaměstna-
vatele, včetně kolektivního vyjednávání 
za podmínek stanovených zákoníkem 
práce či kolektivní smlouvou. S ohledem 
na to, že odborové organizace obvykle 
zřizují organizační jednotky, jejichž pro-
střednictvím působí u zaměstnavatele, 

musí ze stanov odborové organizace 
vyplývat i oprávnění takové organi-
zační jednotky, která má jednat jmé-
nem odborové organizace u zaměst-
navatele.

Žádný právní předpis odborové or-
ganizaci nestanoví povinnost předklá-
dat zaměstnavateli své stanovy a proka-
zovat mu, že je oprávněna zastupovat 
své členy při ochraně jejich hospodář-
ských a sociálních zájmů. 

Podmínkou působení odborové or-
ganizace u zaměstnavatele rovněž 
není uvedení konkrétního zaměstna-
vatele, u něhož odborová organizace 
působí, přímo ve stanovách odborové 
organizace. Taková situace by nutně 
vedla k tomu, že stanovy by se musely 
měnit vždy, když by došlo k rozšíření pů-
sobnosti odborové organizace u dalšího 

zaměstnavatele. Tím by však byl popřen 
základní smysl stanov jako základního 
ustavujícího dokumentu, který má ob-
sahovat základní podstatné náležitosti, 
jako je název organizace, její sídlo, cíl 
(účel) činnosti, orgány organizace a or-
ganizační jednotky. Zároveň by tím bylo 
zasaženo do práva svobodně se sdružo-

vat za účelem ochrany hospo-
dářských a sociálních zájmů, 
které je zaručeno Listinou 
i Úmluvou.

V řízení bylo prokázáno, 
že OS KOVO jedná prostřed-
nictvím svých orgánů a or-
gánů organizačních složek, 
přičemž organizační jednot-
kou jsou i seskupení členů 
OS KOVO u jednoho zaměst-
navatele podle § 14 odst. 2 
písm. e) Stanov OS KOVO, 
a že u zaměstnavatele, kde 
nepůsobí základní organiza-
ce, může OS KOVO působit 
prostřednictvím odborového 

zástupce nebo výboru seskupení členů 
(§ 16a odst. 1 Stanov). OS KOVO ozná-
mil zaměstnavateli dopisem, že spl-
ňuje podmínky podle § 286 odst. 3 zá-
koníku práce, proto od následujícího 
dne u zaměstnavatele začal působit.

Z uvedeného je zřejmé, že 
1   seskupení členů jako organizač-

ní jednotka OS KOVO bez právní 
osobnosti je zcela legitimní a

2   oznámením zaměstnavateli, že spl-
ňuje podmínky podle § 286 odst. 3 
zákoníku práce, odborová organi-
zace u zaměstnavatele působí od 
následujícího dne po tomto ozná-
mení.

Protože tyto skutečnosti bývají za-
městnavateli zpochybňovány, pova-
žuje OS KOVO jejich potvrzení rozsud-
ky příslušných soudů za zásadní. 

JUDr. Jiří Podhajský

Seskupení členů jsou legitimní formou působení 
odborů. Tento právní názor OS KOVO, který se snažili 
zpochybnit někteří zaměstnavatelé, nyní potvrdil i Nej-
vyšší soud ČR. Předseda OS KOVO Jaroslav Souček 
k  tomu Kováku řekl:

„V tomto případě je namístě použít velká slova! 
Je to bomba! Je to historický okamžik!

Vždy, když začínáte něco nového, máte pochyb-
nosti a mrazení v zádech, zda vám to někdo nezpo-
chybní a vaše úsilí nepřijde vniveč.

Výsledek soudního jednání představuje pro Od-
borový svaz KOVO skutečně obrovské vítězství 
a je třeba poděkovat JUDr. Jiřímu Podhajskému za 
způsob vedení tohoto sporu až do jeho úspěšného 
konce.

Pro odbory v ČR tak dosáhl opravdu přelomové-
ho vítězství!“

Nejvyšší soud ČR svým rozhodnutím  
potvrdil právní stanovisko OS KOVO

SlOVO  
PřEDSEDY



Začínali jsme na zhruba třiceti lidech, 
momentálně je nás jedenašedesát, při-
čemž zaměstnanců je tady osmdesát, což 
je myslím velmi slušné procento. A během 
posledních dvou měsíců dokonce nabírá-
me nové členy i z jiných oddělení mimo 
ONP. 

To jsou velmi příznivá čísla. Čím se 
stala vaše ZO atraktivní pro tolik dal-
ších lidí?

Popravdě řečeno, každý odborový svaz 
má pro své lidi nějaké bonusy – většinou 
jsou to lístky do divadla, slevy na kultur-
ní, sportovní a jiné akce. Já jsem to vyřešil 
trochu jinak – prostě lidem vracím část pe-
něz, které nám dali na příspěvcích. Takže 
loni jsem jim vrátil 1900, ať si sami koupí, 
co uznají za vhodné. Ale co je nejpodstat-
nější, my se jakýkoli problém snažíme ře-
šit okamžitě, takže většinu věcí se podaří 
zvládnout ve velmi krátkém čase. V jiných 
organizacích je to složitější, protože mají 
víc členů a nemohou být tak flexibilní.

Jaká je struktura, složení vaší členské 
základny, jaké typy profesí bychom 
mezi místními odboráři našli?

Našimi členy jsou zdravotní sestry, sa-
nitáři. Lékaři mezi nimi nejsou. Jiní jsou 
už organizováni třeba v Lékařském od-
borovém klubu, takže nevidí důvod pře-
jít k nám, další zase do odborů nechtějí 
z osobních důvodů. 

V Krajské zdravotní, která slučuje 
celkem pět nemocnic, včetně té mos-
tecké, působí celkem jedenáct odbo-
rových organizací, existuje mezi vámi 
nějaký typ vzájemné spolupráce?

Bylo tady pár pokusů, v době, kdy se 
dělala kolektivní smlouva. Jinak o sobě 
ale moc nevíme, řídíme si všechno sami. 
Spíš se jen před kolektivním vyjednává-
ním soustředíme na hlavní body a ty pak 
řešíme spolu. 

V prosinci došlo k podpisu kolektiv-
ní smlouvy, která zajišťuje navýšení 
mezd všem zaměstnancům Krajské 
zdravotní o 10 %, jste s takovým vý-
sledkem spokojen? 

Zaměstnavatel tohle dělá už třetí rok 
za sebou a my jsme na něj zatím nikdy 
nemuseli nějak tlačit, vždycky nám vyšel 
vstříc, takže vztahy s vedením jsou nad-
standardní. Jsou tu samozřejmě i někte-
ré názorové rozdíly. 

Jaké konkrétní záležitosti svých čle-
nů nejčastěji řešíte? 

Teď už jich není moc, většinou jsou to 
spory zaměstnance se zástupcem zaměst-
navatele nebo neshody ve mzdách, běžně 
tak dva tři případy za čtrnáct dnů. Ovšem 
když jsme začínali, než se stabilizovala si-
tua ce kolem převodu na Krajskou zdravot-
ní, a. s., tak těch problémů byla spousta.

Jak vy sám jste dospěl k rozhodnutí 
vstoupit do odborů?

Ono mi nic moc jiného nezbývalo, jako 
většina z nás i já jsem se bál, co přinesou 
organizační změny v nemocnici. Reálně 
nám hrozilo, že přijdeme o část peněz, 
takže rozhodnutí založit odbory a vyjed-
návat se zaměstnavatelem bylo celkem 
logické. 

Můžete o sobě říci něco bližšího? 
Jaká je vaše profese, co rodina, koníč-
ky, záliby?

Je mi 38 let, na ONP pracuju jako sani-
tář, k téhle profesi jsem se dostal díky 
náhradní vojenské službě, a po tříleté 
pauze ve fabrice jsem se k ní zase vrátil. 
Ve volném čase, kterého moc nemám, 
protože jej ze 70 % věnuju práci v od-
borech, se zabývám amatérskou mine-
ralogií, akvaristikou, pěstuju kytky, chilli 
papričky a mám dvě kočky. Mám osmi-
letého syna a momentálně jsem single. 

Na co lidé, kteří přicházejí a vstupu-
jí do odborů, nejvíc slyší, jakou mají 
motivaci?

Za poslední dva roky především ti 
mladší začínají poznávat, že odbory ne-
jsou jenom o zájezdech a bonusech, ale 
začínají je vnímat jako důležitou součást, 
nástroj své ochrany, cestu, jak se domo-
ci svých práv. 

Jaký je věkový průměr vašich členů?
Ten je zhruba pětatřicet let, ale máme 

i členy ve věku kolem dvaceti let, teď 
jsem dokonce přijal do výboru dva-
advacetiletou zaměstnankyni na pozi-
ci bezpečáka. Takže mladí mají zájem 
a myslím, že se to bude postupem času 
lepšit. 

Jediný problém vidím v tom, že si za-
městnanci sice odborů váží, řeší s jejich 
pomocí své problémy, ale nejsou moc 
ochotní pracovat ve výboru, nechtějí 
přijmout zodpovědnost. 

Připravili: Jiří Mareček, Anna Stramová, 
foto: jom
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Zdravotní sestra Jana Lacková – hospodářka 
místní odborové organizace a pravá ruka 
předsedy při rutinní práci v sesterně léčebny

Jiří Nový, předseda ZO OS KOVO ONP Nemocnice Most

Oddělení následné péče je unikátní tím,  
že jeho odbory spadají pod OS KOVO
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Náš seriál | Pro Kováka připravil specialista na mzdové analýzy Ing. Rudolf Horák

Klasifikace pasiv

PASIVA (liabilities, 
zdroje financování 
majetku) – jsou zdro-
je, kterými jsou finan-
cována aktiva firmy. 
Vypovídají, z čeho byla 
aktiva (majetek) poří-

zena. 
Položky pasiv v rozvaze se vyplňují 

pouze ve dvou sloupcích, protože zdroje 
financování se o žádné korekce nepřece-
ňují:
sloupec 5 – stav v běžném účetní období, 
sloupec 6 – stav v minulém účetním ob-
dobí.

Pasiva jsou v rozvaze členěna z hlediska 
vlastnictví na tři základní složky:
a   vlastní kapitál (equity) – neboli čistá 

aktiva (net assets) je hodnota, která 
firmě zůstane po zaplacení veške-
rých dluhů. Jde o vlastní finanční zdroj 
účetní jednotky, který se skládá z ná-
sledujících složek:

�  základní kapitál, což je souhrn všech 
peněžitých prostředků a nepeněžitých 
vkladů vložených do firmy a zapsaných 
do veřejného rejstříku,

�  kapitálové fondy, tj. fondy vytvořené 
z externích zdrojů a ne ze zisku (např. 
emisní ážio), event. z přijatých darů 
a dotací,

� fondy vytvořené ze zisku firmy:
a)  povinně ze zákona (zákonný rezervní 

fond),
b) dobrovolně (FKSP aj.),
�  výsledek hospodaření minulých let,
�  složka z celkového nerozděleného zis-

ku, která dosud nebyla na uvedený účel 
přidělena. Představuje výsledek hospo-
daření převáděný do příštích let bez ur-
čení jeho použití. Vykazuje se samostat-
ně jako zůstatek nerozděleného zisku 
nebo nerozdělené ztráty z minulých let:

a)  nerozdělený zisk minulých let – zisk, 
který nebyl přidělen na určité účely, 

b)  nerozdělená ztráta minulých let – sni-
žuje vlastní kapitál firmy, úhrada může 
být ze zisku příštích let nebo z rezerv-
ního fondu nebo dalších fondů, event. 
snížením základního kapitálu,

�  výsledek hospodaření běžného účetní-
ho období – výsledek hospodaření vy-
tvořený po zdanění za skončené běžné 
účetní období jako zisk (+) nebo ztráta 
(-). Vypočtený zisk čeká na svoje roz-
dělení neboli na vypořádání. Z tohoto 

pokračování na str. 6

Servis | 29. ledna | KOVÁK číslo 2/2018 | 5

důvodu se označuje jako výsledek hos-
podaření ve schvalovacím řízení nebo 
také disponibilní výsledek hospodaře-
ní. Způsob a pořadí jeho rozdělení sta-
noví zákon o obchodních korporacích 
nebo jiný obecně závazný předpis, spo-
lečenská smlouva, stanovy nebo valná 
hromada. Vyprodukovaný zisk běžné-
ho účetního období po zdanění zůstává 
zčásti ve vlastním kapitálu firmy ve for-
mě rezervního fondu a ostatních fondů 

nebo ve formě nerozděleného zisku. 
Zbytek může být použit i mimo podnik, 
např. na výplatu dividend nebo podí-
lů na zisku. O tuto částku se pak sníží 
vlastní kapitál. Výsledek hospodaření 
za účetní období, který je vyvrcholením 
výkazu zisku a ztráty (rozdíl mezi výno-
sy a náklady), je v rozvaze zjišťován ne-
účetně jako rozdíl mezi aktivy a pasivy. 
Je vlastně odpovědí na otázku, čím je 
kryt přírůstek majetku. Zisk je tedy ve-
dle základního kapitálu dalším vlastním 
zdrojem účetní jednotky; 

b   cizí zdroje – (cizí kapitál) jsou závaz-
ky (dluhy) a rezervy. Patří sem násle-
dující položky:

�  rezervy – na rozdíl od rezervního fon-
du, který se vytváří přídělem ze zisku 
po zdanění, se tvoří z nákladů, takže 
snižují výsledek hospodaření. Předsta-
vují vlastně budoucí závazky nebo vý-
daje účetní jednotky vůči svému okolí, 
u nichž je znám účel, je pravděpodob-
né, že nastanou, avšak zpravidla není 
jistá částka nebo datum, k němuž vznik-
nou. Tvorbou rezervy se zvyšují pasiva, 
zvyšují se náklady a snižuje se výsledek 

hospodaření. Tím se zadržují částky 
na budoucí výdaje (např. opravy dlou-
hodobého majetku). Kromě toho jsou 
určeny i na případná rizika související 
s podnikatelskou činností:

a)  rezervy podle zvláštních právních 
předpisů – například rezerva na daň 
z příjmů, na opravu dlouhodobého 
majetku atd.,

b)  rezerva na důchody a podobné závaz-
ky – vykazuje se tehdy, pokud účetní 

jednotka vytváří tuto rezervu na zákla-
dě povinnosti vyplácet zaměstnancům 
důchody nebo podobné požitky ulože-
né jí smlouvou nebo právním předpi-
sem (např. na nevybranou dovolenou, 
placená volna nad rámec zákona, ne-
mocenská nad rámec zákona, odměny 
při odchodu do důchodu atd.);

c   závazky – jsou dluhy účetní jednotky, 
neboli povinnost dlužníka plnit věřite-
li. Může se přitom jednat jak o plně-
ní peněžní, tak nepeněžité. Na rozdíl 
od pohledávek, kde účetní jednotka 
vystupuje vůči svému okolí jako věři-
tel, jsou závazky dluhem a tentokrát 
vystupuje tedy jako dlužník. Člení se 
obdobně jako pohledávky podle zbý-
vající doby splatnosti na závazky dlou-
hodobé a krátkodobé:

�  dlouhodobé závazky – jsou ke dni se-
stavení rozvahy splatné za dobu delší 
než jeden rok. Rozhodující pro zařazení 
závazku z hlediska času je opět zbývají-
cí doba splatnosti, nikoli sjednaná doba 
splatnosti. 

Jde o závazky jak z obchodního styku, tak 
i neobchodního styku. 

KONEC lEVNÉ PRÁCE 
v kovoprůmyslu
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Dále sem patří i odložený daňový zá-
vazek.

�  krátkodobé závazky – jsou ke dni se-
stavení rozvahy splatné do jednoho 
roku včetně. Rozhodující pro zařaze-
ní závazku z hlediska času je zbývající 
doba splatnosti, nikoli sjednaná doba 
splatnosti;

d   časové rozlišení – je pro ně charakte-
ristické, že období jejich vzniku nesou-
hlasí s obdobím, do něhož věcně patří. 
Tvoří různé typy časového rozlišení ná-
kladů a výnosů.

Přehled změn rozvahových 
položek

Změna účetních předpisů od roku 2016 
zasáhla významně do struktury a náplně 
položek účetních výkazů účetní závěrky. 
U rozvahy v mnoha případech má stejná 
položka nově pouze jiné označení řádku, 
přičemž původní číslo řádku je použito 
pro zcela jinou položku, která však byla 
v minulých výkazech také vykazována.

Z dlouhodobého hmotného majetku 
vypadla položka „Zřizovací výdaje“, nově 
se účtuje přímo do nákladů. Dosud ne-
odepsaná část se přeřazuje do kolonky 
„Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek“.

Původní název „Samostatné hmotné 
movité věci a soubory hmotných movi-
tých věcí“ se mění na „Hmotné movité 
věci a jejich soubory“. Opět v souvislosti 
s tím se musí změnit i název oprávek, a to 
na „Oprávky k hmotným movitým věcem 
a jejich souborům“.

V pasivech došlo ke změně již v sa-
motných oddílech:

2015 2016
A. Vlastní kapitál A. Vlastní kapitál

B. Cizí zdroje B. Rezervy

C. Časové rozlišení C. Závazky

Do konce roku 2013 nebylo možné, 
aby si podílníci obchodních korporací 
(společníci či akcionáři) vypláceli zálohu 
na podíl na zisku. Nově si podle zákona 
o obchodních korporacích zálohy vy-
platit mohou, avšak pouze na základě 
mezitímní účetní závěrky, ze které vy-
plyne, že účetní jednotka má dostatek 
prostředků na rozdělení zisku. Naopak 
obchodní korporace nesmí vyplatit zisk 
nebo prostředky z jiných vlastních zdro-
jů – ani zálohy na ně – pokud by si tím 
přivodila úpadek. Výše vyplacené zálohy 
nemůže být vyšší než součet výsledku 
hospodaření běžného účetního obdo-
bí, nerozděleného zisku minulých let 
a ostatních fondů ze zisku. Novela vy-
hlášky č. 500/2002 Sb. pro podnikatele 
požaduje, aby rozhodnutí o vyplacení 

zálohy na podíly na zisku snižovalo vlast-
ní kapitál obchodní korporace.

Důležitá změna – došlo k přetřídění 
položek bankovních úvěrů. Byla zruše-
na dosavadní položka „B.IV. – Bankovní 
úvěry a výpomoci“. Nově jsou bankovní 
úvěry dlouhodobé zařazeny mezi polož-
ku dlouhodobé závazky k bankovním 
institucím a bankovní úvěry krátkodobé 
mezi krátkodobé závazky k bankovním 
institucím. Z rozvahy tedy nebude již 
jako dosud na první pohled patrná úvě-
rová angažovanost účetní jednotky, ale 
bude nutno sečíst dva vybrané řádky 
z krátkodobých a dlouhodobých závaz-
ků, na což si budou muset zvyknout ze-
jména zpracovatelé finanční analýzy.  

Závazky k bankovním institucím dlou-
hodobé – bankovní úvěry, které mají 

dlouhodobý charakter (delší než jeden 
rok). Prakticky zde najdeme středně-
dobé a dlouhodobé úvěry poskytnuté 
účetní jednotce bankovními instituce-
mi. Splátky úvěru se ve většině případů 
uskutečňují z prostředků na běžném 
účtu. 

Závazky k bankovním institucím krát-
kodobé – bankovní úvěry s dobou splat-
nosti do jednoho roku (zejm. překleno-
vací úvěry na provozní účely). 

Obecným cílem podnikání je zvyšovat 
aktiva (majetek) a snižovat cizí zdroje 
(dluhy, závazky). Oddlužovat společnost 
lze navyšováním vlastního kapitálu. Vrá-
tíme-li se zpět k položkám, které vlast-
ní kapitál tvoří, zjistíme, že jediná cesta 
k navyšování vlastního kapitálu je vytvá-
ření zisku. Naopak ztrátou vlastní kapitál 
prohospodařujeme. Firma, která vyka-
zuje v položce „Hospodářský výsledek“ 
minulých let vysokou ztrátu a se ztrátou 
hospodaří i v dalších účetních obdobích, 
se může ocitnout v extrémní situaci, kdy 
má vykázaný tzv. záporný vlastní kapitál. 
Tato situace nastává tehdy, je-li celková 
ztráta (z minulých let i za hodnocené 
účetní období) vyšší než základní kapitál. 
Taková firma by na sebe měla vyhlásit 
konkurs. Obecně platí, že vlastní kapitál 
je dražší než cizí kapitál, a proto by měl 
sloužit výhradně k financování dlouho-
dobého majetku.

Příště: Budete seznámeni s výkazem 
zisku a ztráty, který podává pro 
mzdovou analýzu nejvíce potřebných 
informací.

Při vypočítávání pasiv je třeba vědět, 
k jakým aktuálním změnám došlo



Servis | 29. ledna | KOVÁK číslo 2/2018 | 7

Daňové zvýhodnění na vnouče
Daňová odpovědna | Jindřiška Plesníková, specialistka úseku odborové politiky OS KOVO

Moje dcera je samoživitelka na mateřské dovolené. Slyšela jsem, že jako prarodiče si můžeme uplat-
nit slevu na vnouče jako na vyživované dítě. Dcera bydlí jinde a naše mzdová účetní tvrdí, že když 
nebydlíme spolu, že to možné není. Je to pravda?  Jana K., Rokycany 

Pravda to není. Při spl-
nění zákonných podmí-
nek vyplývajících z usta-
novení § 35c zákona 
586/92 Sb., o daních 

z příjmů, v platném znění má i prarodič 
možnost uplatnit vnouče jako vyživova-
né dítě. 

Poplatník má nárok na daňové zvý-
hodnění na vyživované dítě žijící s ním 
ve společně hospodařící domácnosti na 
území členského státu Evropské unie 
nebo státu tvořícího Evropský hospo-
dářský prostor, ve výši 15 204 Kč ročně 
na jedno dítě, 19 404 Kč ročně na druhé 
dítě a 24 204 Kč ročně na třetí a každé 
další dítě, (jedná se o výše zvýhodnění 
platné v roce 2018).

ZA VYŽIVOVANÉ DÍTě SE POVAŽUJE:
� dítě vlastní, 
� osvojenec, 
�  dítě v péči, která nahrazuje péči rodičů, 
�  dítě, které přestalo být u tohoto po-

platníka z důvodu nabytí plné svépráv-
nosti nebo zletilosti v pěstounské péči, 

� dítě druhého z manželů, 
�  vlastní vnuk nebo vnuk druhého 

z manželů, pokud jeho rodiče nema-
jí dostatečné příjmy, z nichž by mohli 
daňové zvýhodnění uplatnit, pokud je 
nezletilým dítětem nebo zletilým dítě-
tem až do dovršení věku 26 let, jestliže 
mu není přiznán invalidní důchod pro 
invaliditu třetího stupně a soustavně 
se připravuje na budoucí povolání.
Příprava na budoucí povolání se posu-

zuje podle zákona o státní sociální pod-
poře, popřípadě se nemůže soustavně 
připravovat na budoucí povolání nebo 
vykonávat výdělečnou činnost pro ne-
moc nebo úraz, popřípadě z důvodu 
dlouhodobě nepříznivého zdravotního 
stavu je neschopno vykonávat soustav-
nou výdělečnou činnost.

 Důležité je také to, že dočasný pobyt 
dítěte mimo společně hospodařící do-
mácnost nemá vliv na uplatnění daňo-
vého zvýhodnění. 

Dále platí i to, že pokud má dítě zda-
nitelný příjem během studia (například 
na střední či vysoké škole), není přitom 

rozhodující výše jeho příjmu a posuzuje 
se jako dítě vyživované.

Z výše uvedeného je zřejmé, že vnouče 
ve společné domácnosti je vyživovaným 
dítětem. Důvody mohou být různé. Dce-
ra je svobodná matka, rodiče studují, 
jsou nezaměstnaní apod.

Pro možnost odpočtu není rozhodující 
ani to, že dítě žije s rodiči nebo rodičem 
v jiném bydlišti (na jiné adrese). Zde je roz-
hodující fakt společného hospodaření do-
mácností. Znamená to, že znakem společ-
né domácnosti není společná adresa, tj. 
přihlášení k trvalému pobytu. Společnou 
domácnost mohou tvořit lidé, kteří nema-
jí stejné trvalé bydliště nebo kteří spolu 
nebydlí ve stejném bytě, důležité je, že se 
svými příjmy hospodaří společně.

Není ani podstatné, jak vysoké jsou 
příjmy jednotlivých členů domácnosti 
a v jaké částce jednotlivé osoby do spo-
lečné kasy přispívají. Nemusí se zde jed-
nat výhradně o finanční příjmy, ale může 
jít také o přispění nemateriální povahy, 
jako je například péče o domácnost a její 
příslušníky apod.

Vrácení zboží z internetu a úhrada poštovného
Práva spotřebitele | JUDr. Zdeňka Vejvalková, specialistka na spotřebitelské právo

Budu vracet zboží, které jsem zakoupil na internetu. Nejprve jsem zavolal na reklamační oddělení 
a dotazoval jsem se, jak mohu zboží reklamovat a zda mi vrátí poštovné, protože jsem někde četl, 
že na to mám nárok. Bylo mi řečeno, že vrácení není reklamace, proto prý nemám nárok na vrácení 
poštovného. Zboží mám zabalit a ve lhůtě uvedené v průvodním dopise ho zaslat na adresu firmy. 
Náklady hradím já. Protože bylo zboží v akci, dostanu zpět akční cenu. Namítal jsem, že jelikož mi 
poslali zboží, které barevně vypadá v katalogu jinak než ve skutečnosti, budu muset zaplatit při 
koupi nového více a že mi tak jejich firma způsobí škodu. O tomto se se mnou vůbec nechtěli bavit. 
Prosím o radu, co mám dělat.  M. V., Brno-venkov

Zmínku o nároku na vrácení poštovné-
ho jste zaregistroval správně. Je tomu 
skutečně tak, pokud si objednáte zboží 
distanční smlouvou – na dálku, tj. ve va-
šem případě přes internet (k objednáv-
ce by mohlo dojít i přes telefon apod.), 
máte právo toto zboží do 14 dnů od 
jeho doručení vrátit bez udání důvodů. 
Prodejce za to nesmí vůči vám použít 
žádnou sankci. Náklady, které jste za 
zakoupené zboží i za jeho zaslání či bal-

né zaplatil, vám musí vrátit. Prodejce-
-obchodník při tomto způsobu prodeje 
musí počítat s tím, že spotřebiteli je zá-
konem daná vyšší ochrana než při ná-
kupu v kamenném obchodě. Je to dáno 
tím, že spotřebitel má jiné podmínky 
než při „klasickém“ nakupování. Kupu-
jící nakupující na dálku nemá možnost 
si zboží před koupí vyzkoušet, nevidí 
barvu zboží na denním světle, nemůže 
si osahat kvalitu materiálu atd. Proto 

zákonodárce dal spotřebiteli zvýšenou 
ochranu přímo zákonem.

Co to pro prodejce znamená? 

Prodejce-obchodník nese při tomto 
prodeji riziko vrácení zboží. Zákon k vrá-
cení tohoto zboží stanovil lhůtu 14 dnů. 
Tato lhůta je naplněna, pokud zboží 
předáte v poslední den lhůty k poštov-
ní přepravě nebo ho jinak v tento den 

pokračování na str. 8



Podnájem družstevního bytu
Bytová poradna | JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR

Vašemu dotazu rozu-
mím tak, že jste člen-
kou družstva s právem 
nájmu bytu a tento 
byt jste na základě 

písemné podnájemní smlouvy dál pro-
najala podnájemníkovi. Ten se chová 
nevhodně a vy chcete tento podnájem 
ukončit. 

Na podnájem části družstevního bytu, 
kdy nájemce v bytě nadále bydlí, se po-
užije analogicky ustanovení § 2274 zá-
kona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
(dále jen „NOZ“). 

V § 2274 NOZ stojí, že nájemce může 
dát třetí osobě do podnájmu část bytu, 
pokud v bytě sám trvale bydlí, i bez sou-
hlasu pronajímatele. Nicméně druhá 
věta výše uvedeného § zní, že ustanovení 
§ 2272 se použije přiměřeně. V ustano-
vení § 2272 odst. 2 nového občanského 
zákoníku 2014 (NOZ 2014) je psáno, že 

pronajímatel má právo vyhradit si ve 
smlouvě souhlas s přijetím nového člena 
do nájemcovy domácnosti. To neplatí, 
jedná-li se o osobu blízkou anebo další 
případy zvláštního zřetele hodné. Pro 
souhlas pronajímatele s přijetím osoby 
jiné než blízké za člena nájemcovy do-
mácnosti se vyžaduje písemná forma. 

Na podnájem celého či části družstev-
ního bytu, kdy nájemce v bytě nebydlí, se 
pak použije analogicky § 2275 NOZ. V pří-
padě, že nájemce v bytě sám trvale ne-
bydlí, může dát třetí osobě do podnájmu 
byt nebo jeho část pouze se souhlasem 
pronajímatele. Žádost o udělení souhla-
su k podnájmu i souhlas s podnájmem 
vyžadují písemnou formu. Nevyjádří-li se 
pronajímatel k žádosti ve lhůtě jednoho 
měsíce, považuje se souhlas za daný; to 
neplatí, pokud byl ujednán zákaz podná-
jmu. Nedodržení tohoto pravidla před-
chozího souhlasu je považováno za hru-

bé porušení povinností nájemce, což se 
však u družstevního bytu míjí svým účin-
kem. U družstevního nájmu bytu nelze 
dát výpověď. Zákon nestanoví žádná pra-
vidla ukončení podnájmu, kromě toho, 
že končí zároveň, když končí nájem bytu. 
U družstevního bytu máte nepochybně 
pravidla dána ve stanovách. Předpoklá-
dám, že stanovy k podnájmu vyžadují 
souhlas bytového družstva. Podnájem 
může skončit ze dne na den, je jen otáz-
ka, jak podnájemníka z bytu dostanete. 
Pokud máte písemnou smlouvu, mů-
žete uvést, že k podnájmu nedalo druž-
stvo souhlas, tudíž je neúčinná, a proto 
musí podnájemce byt opustit. I v přípa-
dě, že jde o bezesmluvní vztah, sdělte 
podnájemci, že má byt vyklidit do týdne, 
protokolárně předat a odevzdat klíče. 
V případě, že dohoda s podnájemníkem 
nebude možná, musela byste řešit záleži-
tost soudní cestou.

Chtěla bych se zeptat, zda mohu dát okamžitou výpověď podnájemníkovi z důvodů stížností ná-
jemníků v domě a i v okolních panelácích. Byt je družstevní.  I. K., Most
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prodejci doručíte. Tuto lhůtu nemůže 
prodejce snížit. Zvýšit např. na 30 dnů ji 
může, potom můžete této prodloužené 
lhůty využít. Pokud jde o poštovné, měl 
by každý obchodník i jeho zaměstnanci 
vědět, že pokud spotřebitel vrátí u něho 
zakoupené zboží v této lhůtě, MUSÍ mu 
vrátit i poštovné a balné. Tedy pokud 
ho zaplatil (není tomu tak, pokud bylo 
zboží dopraveno zdarma, a spotřebi-
tel tedy cestovné nebo balné neplatil). 
Vrácení poštovného či balného se vzta-
huje pouze na zaplacené náklady při 
dodání tohoto zboží spotřebiteli. Toto 
právo si musíte pohlídat a při vracení 
zboží požadovat i vrácení poštovného 
a balného. Někteří obchodníci se někdy 
účelově tváří, že tomu tak není, nebo to 
skutečně nevědí, častá je i výmluva že 
při odběru na výdejním místě není na 
vrácení poštovného nárok.

V jaké výši se poštovné vrací?

Neznamená to však, že by vám pro-
dejce-obchodník musel vrátit jaké-
koliv poštovné. Podle zákona je jeho 
povinností vrátit částku za nejlevnější 
v objednávce nabízený způsob dodání, 
které by spotřebiteli mohl naúčtovat. 
Pokud si objednáte dražší způsob do-

pravy, není povinen spotřebiteli – tedy 
vám – vrátit cenu tohoto dopravného, 
ale může vám zaslat nejnižší poštovné, 
které na svých stránkách obchodník 
nabízí. Za nevrácení poštovného může 
Česká obchodní inspekce udělit sankci.

Právní úprava. Právní úprava je zakot-
vena v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zá-
koník, ve znění pozdějších předpisů. Tak-
též k němu existuje příslušná judikatura. 

Kolik mi vrátí prodejce při zakoupení 
zboží v akci? 

V případě, že jste si koupil zboží v akci 
a zaplatil za něho nižší cenu, vrátí vám 
prodejce cenu, kterou jste zaplatil. Stejně 
tak by vám vrátil cenu vyšší při jeho za-
koupení před akcí, i kdyby v době vrácení 
vámi zakoupené zboží v akci bylo.

Kde s vrácením zboží bez důvodu ne-
uspějeme? 

Díky důvodům, které uvádím výše (zvý-
šená ochrana spotřebitele), nelze tuto 

možnost uplatňovat v kamenných ob-
chodech a tam, kde lze zboží před koupí 
odzkoušet. 

Vyzvedli jste zboží na výdejním místě? 
Pokud si objednáte zboží po interne-

tu nebo jiným způsobem na dálku, ale 
vyzvednete si ho ve výdejním místě, 
máte i v tomto případě právo vrátit toto 
zboží ve lhůtě 14 dnů stejně jako při do-
dání dopravcem do vašich rukou, např. 
domů a do práce. Zde rozhoduje způ-
sob objednání, nikoliv převzetí.

Jak postupovat ve vašem konkrét-
ním případě z dotazu? 

Doporučuji: zboží vrátit a do zásilky vlo-
žit průvodní dopis adresovaný dodavateli 
s tím, že odstupujete (nebo vracíte zboží 
doručené vám dne..….) od smlouvy uza-
vřené dne (den objednávky) a doručené 
vám dne.….. v zákonné lhůtě 14 dnů a žá-
dáte vrácení zaplacené ceny zboží Kč…... 
včetně poštovného (případně i balného, 
pokud jste ho platil) ve výši Kč…… na váš 
účet č……. nebo složenkou na adresu...... 
V závěru dopisu uveďte datum, připojte 
svůj podpis a adresu.

Kopii dopisu o odstoupení i podací lístek 
(zašlete doporučeně nebo s dodejkou) si 
ponechte a uschovejte pro případ sporu.

dokončení ze str. 7

Pozor! Povinnost prodejce vrátit 
poštovné se však nevztahuje na 
poštovné, které musíte zaplatit při 
vrácení zboží obchodníkovi. 
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OS KOVO přichází s další nabídkou 
zvýhodněných rekreačních pobytů 
pro své členy. Ve čtvrtek 11. ledna 
podepsali místopředseda OS KOVO 
Tomáš Valášek a obchodní ředitel 
společnosti Spa.cz Martin Vencálek 
historicky první smlouvu o spoluprá-
ci. Pro odboráře je díky smlouvě při-
pravena exkluzivní nabídka slev na 
pobyty v lázních a wellness hotelech. 

Katalog nabízí zvýhodněné 
pobyty ve třech zemích

Na podzim minulého roku začala jednání 
mezi OS KOVO a společností Spa.cz, která 
na začátku tohoto roku vyústila v podpis 
historicky první smlouvy. Portál Spa.cz již 
od roku 2008 poskytuje svým klientům 
nejsnadnější cestu k pobytům v prověře-
ných lázních a wellness hotelech v České 
republice a dalších pěti zemích střední 
Evropy. Pro odboráře z OS KOVO i jejich 
rodinné příslušníky připravil na rok 2018 
katalog s nabídkou zvýhodněných pobytů 
v oblíbených hotelech a lázních v České re-
publice, na Slovensku a v Maďarsku.

„Speciální katalog obsahuje 27 nabídek,“ 
upřesňuje Tomáš Valášek. „Běžně to bývá 
tak, že jeden partner nám poskytuje jed-
no místo se zvýhodněním, kdežto v tomto 
případě se takové zvýhodnění týká 27 po-
bytových míst, a to jak na krátkodobé, tak 
i delší pobyty. A navíc, pro případ, že by 
si člen OS KOVO nevybral z těchto 27 za-
řízení, dojednali jsme pětiprocentní slevu 
na všechny nabídky Spa.cz. Členové mají 
speciální přístup na partnerské rozhraní 
webových stránek Spa.cz. Tam si mohou 

po zadání jména a hesla, které najdou ve 
webové aplikaci pro členy, vybírat ze zhru-
ba tří tisíc dalších nabídek, na něž mohou 
uplatnit pětiprocentní slevu.“

Martin Vencálek přibližuje způsob, jakým 
katalog zvýhodněných pobytů vznikal: 
„27 nabídek v našem katalogu jsme vybírali 
zaprvé podle lokalit – musí to být atraktivní 
místo. Ale nejdůležitější je pro nás partner, 
musí být bezproblémový, služby musí po-

skytovat dlouhodobě a na vysoké úrovni 
a také komunikace s ním pro nás musí být 
hladká, abychom dokázali pružně reagovat 
na případná přání klientů. Musí to zkrátka 
být náš top partner ve všech oblastech. To 
znamená, že zvýhodněná cena není vykou-
pena nižším komfortem. Zvýhodnění při-
tom dosahuje výše deset až třicet procent 
z původní ceny.“

Z nabídky lze vybírat už nyní

Spolupráce platí od nového roku 2018. 
Katalog s nabídkou je zveřejněn na intra-
netu pro všechny funkcionáře OS KOVO. 
Dále je katalog přístupný na webovém 

portálu centrální evidence členů, kam má 
přístup každý, kdo vyplní svůj e-mail do 
elektronické databáze členů. Nabídka je 
velmi dobře popsána, takže zbývá už jen 
zavolat do Spa.cz a objednat. Člen při ob-
jednávání sdělí, do které odborové orga-
nizace patří, případně uvede číslo svého 
členského průkazu.

Martin Vencálek k tomu dodává: „Nabíd-
ka 27 zvýhodněných pobytů je exkluzivní, 
platí jen pro členy OS KOVO s jejich rodin-
nými příslušníky. Z naší strany spočívá ex-
kluzivita zase v tom, že jsme určili speciální 
oddělení, které se věnuje jenom členům 
OS KOVO. Veškeré objednávky a požadav-
ky tak budou řešeny velmi rychle. A nabíd-
ka platí už dnes, stačí zavolat. Zvýhodně-
né pobyty lze navíc až do výše 50 % ceny 
hradit poukázkami společností SODEXO, 
Edenred CZ, Benefity Café, Benefit plus 
(Benefit management), Benefity a.s. nebo 
Chèque Déjeuner. 

Pobyty jsou rozvrženy tak, aby byla po-
kryta celá Česká republika, z každého re-
gionu jsme vybrali jeden dva, u nichž jsme 
přesvědčeni, že jsou na nejvyšší úrovni. 
A nejvyšší kvalitu samozřejmě nabízíme 
i u pobytů na Slovensku a v Maďarsku.“

Nabídku je třeba rozšířit mezi 
členy OS KOVO

Tomáš Valášek uzavřel jednání těmito 
slovy: „Nejdůležitější a svým způsobem 
nejtěžší je rozšířit povědomí o této na-
bídce mezi členy OS KOVO. Všichni funk-
cionáři už byli informováni esemeskou. 
A všichni členové se o ní dozvědí z nabídky 
služeb v centrální evidenci členů. Asi ještě 
chvíli potrvá, než bude evidence dokonče-
na a všichni přijmou za své, že vyplněním 
e-mailu něco podstatného získávají. Kdo 
nechce poskytnout svůj osobní mail, může 
si založit anonymní a z něj pak bude mít 
přístup do centrální nabídky služeb. Je to 
opravdu výhodné, každý to sám pozná.“

Připravil: Jan Černý,  
foto: autor a archiv Spa.cz

Spa.cz spolupracuje s více než 450 lázeňskými 
resorty a wellness hotely v šesti zemích

Katalog nabízí kovákům zvýhodněné pobyty pro 
posílení zdraví a pro dobrou pohodu

Zleva: Obchodní ředitel Spa.cz Martin Vencálek a místopředseda  
OS Kovo Tomáš Valášek při rozhovoru s redaktory Kováka

Další  
zpestření

služeb  
členům

Kováci budou mít levnější lázeňské a wellness pobyty



Na cestě k evropským katedrálám práce

Evropská unie vyhlásila rok 2018 
Rokem evropského kulturního dědic-
tví. Měl by ukázat společné kulturní 
kořeny a současně i kulturní různo-
rodost kontinentu. Je jenom příznač-
né, že oba tyto prvky jsou ideálně 
zastoupeny v dějinách evropského 
průmyslu. 

Industrializace změnila nejenom tvář 
Evropy, ale i zbytku světa. Zůstává po 
ní velmi pestré kulturní dědictví, které 
je rozprostřeno po celém našem konti-
nentu. V jeho aktivním objevování hraje 
významnou roli mezinárodní sdružení 
s názvem ERIH. Je to zkratka pro Eu-
ropean Route of Industrial  Heritage, 
což v českém předkladu znamená Ev-
ropská cesta průmyslového dědictví.

ERIH vzniklo v roce 2008 a staví na 
tom, že vedle přírodních krás turisté ve 
stále větší míře nostalgicky vyhledávají 
i industriální památky. Možná i proto, že 
dveře už rozráží další fáze průmyslové 
revoluce. Průmyslová turistika už není 
nějakým doplňkem, ale širokým hnutím.

Evropská industriální cesta tak dnes 
vede 47 státy a zahrnuje více než 1600 
historických „katedrál práce“. Je rozdě-
lena do řady okruhů, jejichž páteří jsou 
certifikovaná místa, která se rozdělují 
podle významu. Nejvýznamnější jsou 
kotevní body, kterých je kolem stovky. 
Menší památky regionálního významu 
jsou na jednotlivých trasách označeny 
jako tzv. „klíčová místa“. 

Jednotlivé okruhy jsou pro návštěvníky 
připraveny buď podle regionů, případně 
dle tematického zaměření. Patří mezi 
ně oděvnictví, hornictví, vodní stavby, 

průmyslové oblasti, energetika, obytné 
domy či architektura.

U nás se úplně prvním certifikovaným 
bodem stal areál Plzeňského Prazdroje. 
Jeho minulost akcentuje mimo jiné expo-
zice přibližující výrobní proces a suroviny 
používané pro vaření piva Pilsner Urquell. 
Součástí návštěvnické trasy je také re-
konstruovaná historická varna. Prazdroj 
však není jediným kotevním bodem, kte-
rý ERIH turistům chtivým industriálních 
památek v ČR doporučuje. Dalším je Důl 

Michal v Ostravě-Michálkovicích, jehož 
historie sahá do roku 1856, průmyslový 
komplex v Dolních Vítkovicích s Dolem 
Hlubina a proslulou Bolt Tower či stará 
čistírna odpadních vod v Praze-Bubenči. 
Zpracovávala splašky z kanalizace, která 
po svém dostavění v roce 1884 patřila 
k těm nejmodernějších v Evropě.

Česká republika se může na seznamu 
pochlubit i dalšími technickými zajíma-
vostmi.

Patří mezi ně například muzeum Škoda 
Auto v Mladé Boleslavi, ostravské, kut-
nohorské a příbramské muzeum hor-
nictví, pozůstatky koněspřežné železnice 
z Českých Budějovic do Lince, papírna ve 
Velkých Losinách, areál Staré huti v Ada-
mově či vodní mlýn ve Sloupi, jehož exi-
stence je písemně doložena už v roce 
1512 a dnes dokumentuje vývoj různých 
mlecích technik…

Mezi body, které stojí za povšimnutí, je 
zařazeno i české lázeňství, zastoupené 
např. Teplicemi a Mariánskými Lázněmi. 
Další tradiční tuzemské odvětví – sklář-
ství, představuje jablonecké Muzeum 
skla a bižuterie.

Na Evropskou cestu průmyslového dě-
dictví se můžete vydat virtuálně i z domo-
va. Stačí si na internetu zajít na adresu 
http://www.erih.net/. Příjemné je, že 
u všech míst najdete jejich popisy, včetně 
otvíracích dob, cen vstupného a odkazů 
na domovské stránky těchto průmys-
lových pamětihodností. Připravit se tak 
můžete na cestu skutečnou.

František Vonderka 
Foto: autor a ERIH

Pohled do varny Plzeňského Prazdroje

Stará čistírna odpadních vod v Praze-Bubenči

Vysoká pec 1 (Bolt Tower) ve Vítkovicích

Záběr ze strojovny Dolu Michal 
v Ostravě-Michálkovicích
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Z expozice Jizerskohorského 
technického muzea



Zaměstnanecké benefity 
jsou oblast, která se neustále 
dynamicky mění a nabývá 
v dnešní ekonomicky 
složité době na důležitosti. 
Zaměstnavatelé stále 
častěji využívají nejrůznější 
nefinanční způsoby 
odměňování. Co tento trend 
přináší zaměstnancům? 
Nezanedbatelnou výhodou 
je daňové zvýhodnění. 
Jak u stravenek, které patří 
k základní nabídce benefitů, 
tak šekových poukázek 
na zboží a služby, jež tuto 
nabídku rozšiřují. Jejich 
reálná hodnota totiž není 
zatížena daňovými srážkami 
ani povinnými odvody. Navíc 
nabízejí velkou volnost 
při jejich uplatnění v síti 
provozoven, kde je lze 
proměnit za pestrou nabídku 
zboží a služeb.

Nefi nanční benefi t 
zvyšuje hodnotu odměny
Odměna zaměstnance může být samozřejmě 
tvořena fi nanční  částkou,  ta  je  však okamžitě  
zatížena daní, a  výsledná suma se tak sní-
ží i  o  několik stokorun. Naproti tomu benefi t 
v podobě poukázky na odběr zboží a služeb si 
svou faktickou hodnotu podrží kompletně. Še-
ková knížka, například s poukázkami Unišek+ 
v hodnotě 2 000 korun, znamená přesně tuto 
konkrétní a reálnou hodnotu. Záleží pak jen na 
zaměstnanci, které zboží či služby poukázka-
mi zaplatí. Unišek+ lze uplatnit v oblasti sportu, 
zdraví, kultury, vzdělávání, ale i rekreace či rela-
xace. Neustále rostoucí síť provozoven a part-
nerů, kteří Unišek+ přijímají, dnes představuje 
přes  32  000  obchodů,  zařízení  a  zastoupení  
fi rem v  širokém spektru nabízených služeb. 
Poukázky, které Up Česká republika dodá-
vá, mají jasně stanovenou hodnotu, kterou si 
určuje fi rma, například na základě kolektivní 
smlouvy.  Šeky  jsou  vázány  do  podoby  šeko-
vé knížky, která navíc může obsahovat slevové 
kupony na další zboží a služby. Prvkem, který 
zvyšuje atraktivitu této odměny, je personifi ka-
ce každé šekové knížky přímo s  logem fi rmy 
a  kupříkladu i  se jménem zaměstnance. Up 
Česká republika pak na svých stránkách www. 
upcz.cz uvádí přehlednou mapu provozoven, 
které poukázky přijímají. 
Pokud se na Unišek+ podíváme pohledem mo-
delového případu, tak třeba při průměrné mzdě 

zaměstnance 17 000 Kč a odměně ve formě po-
ukázek Unišek+ v hodnotě 2 000 Kč činí měsíční 
úspora povinných odvodů 300 Kč oproti odmě-
ně ve stejné výši ve formě fi nančních prémií. 
Tedy 300 Kč, o které zaměstnanec na výplatě 
reálně přijde srážkami ze mzdy. Za celý rok je 
to 3 600 Kč, což je určitě zajímavá částka. Nefi -
nanční benefi ty svou výhodností v tomto ohle-
du jasně vítězí. Spočítejte si přesně svou úsporu 
v sekci Kalkulačka na: www.upcz.cz.

Stále se rozšiřující 
nabídka služeb
Pro zaměstnance je kromě ekonomického 
hlediska určující i  atraktivita této nefinanční 
odměny. Tu u Unišek+ určuje hlavně nabídka 
služeb, které lze za šeky získat. Up Česká 
republika každým dnem získává nové partnery 
a oslovuje další provozovny s ohledem na pestrost 
nabízených služeb a  jejich kvalitu. Dnes tak 
lze vybírat mezi širokým spektrem volnočasových 
aktivit, ať už je to sportovní vyžití v bazénech, 
fitness a  relaxačních centrech, či kulturní 
nabídka divadel, kin, předprodejů vstupenek. 
V  portfoliu nechybí ani lékárny, optiky, rehabilitace 
anebo masáže, nezanedbatelná je i oblast 
vzdělávání. Od autoškol, přes jazykové nebo 
počítačové kurzy až po možnost úhrady vaší 
dovolené či relaxace a ubytování. Unišek+ je 
opravdu univerzální bonus, který splní všechny 
požadavky, které od správné odměny očekáváte.

Chcete vědět víc?  Zavolejte nám: 241 043 111. Napište nám: info@upcz.cz

Up Česká republika s.r.o. | Zelený pruh 1560/99 | 140 00 Praha 4 | Telefon: 241 043 111 | fax:  241 043 911 | e-mail: info@upcz.cz | www.upcz.cz

Zajímá vás:

Jak zachovat hodnotu 
odměny od zaměstnavatele?



Správné znění tajenky z čísla 22: Příjemné prožití vánočních svátků přeje redakce Kovák. Správně luštila a potřebné štěstí 
při losování měla Marcela Turoňová z Třince. Blahopřejeme! Získává výhru od vydavatelství Enigma, které připravuje naši křížovku a je 
také vydavatelem časopisu Křížovky pro každého (další číslo vychází 30. ledna). Na tajenku z tohoto čísla čekáme do 14. února 2018 
na doručovací adrese redakce nebo na e-mailu: novakova.miloslava@cmkos.cz.
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